
 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/15 do čtyřletých 

oborů vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 

1. Počet přijímaných uchazečů: 

 

45 ţáků do oboru 41-41-M/01 Agropodnikání 

15 ţáků do oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 

2. Kritéria přijímacího řízení: 

Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60, zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění a dle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., o podrobnostech a organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.  

 

Pro školní rok 2014/15 budou uchazeči konat přijímací zkoušku formou jednoho 

písemného testu, který bude tvořen  učivem  přírodopisu základní školy. 

 

Termín konání přijímací zkoušky 22. dubna 2014 a 23. dubna 2014 vţdy od 8.00 

v budově školy 

 

Kritéria pro přijímací řízení a jejich hodnocení: 

Kritéria přijímacího řízení jsou shodná pro obor Agropodnikání a pro obor Ekonomika a 

podnikání 

 

1) Přijímací zkouška - písemný test z učiva přírodopisu (biologie) v rozsahu základní 

školy         max. 50 bodů 

 

2) Průměrný prospěch ze základní školy - vysvědčení 2. pololetí 8. třídy  

a 1. pololetí 9. třídy  (průměrný prospěch 1,00 = 30 bodů, 2,20 = 0 bodů). 

V uvedeném rozmezí jsou body rozděleny rovnoměrně.    max. 

30 bodů    

  

3) Zájem o studovaný obor: 

a) ručně psaný motivační dopis v rozsahu 150 – 200 slov, 

odeslaný nejpozději s přihláškou (bližší informace na www v sekci  

přijímací řízení) –  max. 10  bodů 

 

b) účast v soutěžích a olympiádách přírodovědného zaměření, doložených kopií 

diplomu, případně výsledkovou listinou:  

- minimálně okresního významu – 1. místo 10 bodů, 2. místo 8 

bodů a 3. místo 6 bodů (započítává se pouze 1 nejlépe bodované 

umístění) nebo internetové soutěže se zemědělskou tématikou 

(celkem 3, aktivita školy)  - max.10 bodů 

         max. 20 bodů 

          



 

Uchazeči mohou získat           max. 100 bodů 

 

Při shodě bodů rozhoduje: 

1) lepší výsledek písemného testu 

2) lepší známka z českého jazyka v 2. pololetí 9. třídy 

  

 

Ze získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů a ti budou přijímáni aţ do naplnění 

kapacity (45 ţáků -  obor Agropodnikání, 15 ţáků – Ekonomika a podnikání) 

 

                        

Přihlášky je nutné zaslat na adresu školy do 15. března 2014 

 

Poţadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. 

 

Seznam přijatých uchazečů bude umístěn na www.szestabor.cz   

a na veřejně přístupném místě pod přiděleným registračním číslem nejdéle 26. dubna 2014.  

Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o 

nepřijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí nebude odesíláno. 

 

Registrační číslo bude sděleno písemně.  

 

Upozorňujeme na nutnost odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Pokud tak nebude učiněno, budeme předpokládat, že žák ke studiu 

nenastoupí. 

  

 

 

Ing. Blažena Hořejší 

Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor  

 

 

 

 

          

V Táboře 20. ledna 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szestabor.cz/


 

 

 

 

 

 

Proč jít studovat právě k nám: 
- Máme odpovídající zázemí pro výuku – jako jedni z mála máme školní statek, kde 

používáme moderní technologické postupy a dosahujeme ziskových výsledků 

výroby  

– nepřipravujeme jen teoretiky, ale odborníky do praxe 

- Nevychováváme absolventy pro úřady práce  

- Rozvrh výuky je optimálně sestaven nejen vzhledem k dojezdu žáků, ale i k  

dalšímu zájmovému vyžití žáků 

- Cestujeme do zahraničí  

Zajistíme praxi ve významných zemědělských institucích 

- Zemědělství je progresivně rozvíjející odvětví, které potřebuje vzdělané, mladé lidi 

- Uplatnění najdete nejen v České republice, ale i v zahraničí 

- Máme vlastní školní jídelnu a vlastní ubytovací zařízení 

- Dopravní dostupnost školy ze všech regionů Jihočeského, Středočeského kraje a 

Kraje Vysočina 

- Jsme vzdělávací institucí bezmála 150 let 

- Máme odborníky nejen v zemědělství, ale i v ostatních odvětvích národního  

hospodářství, naši absolventi jsou i ve vysokých pedagogických funkcích 

univerzit. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS  ! 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na praxi si nehrajeme, my ji děláme 

 

Ţáci a studenti zemědělské školy v Táboře vyuţívají ke svému praktickému vzdělávání 

Školní statek v Měšicích. V době, kdy vlivem přísné legislativy je obtíţné sehnat pro 

ţáky odpovídající pracoviště, je školní statek nezbytný. Ţáci si zde mohou svoje 

vědomosti prakticky ověřit. Vše si mohou i sami vyzkoušet. Jejich účast na ranním 

dojení bývá z počátku pro personál statku i zvířata šokující, ale po základním nácviku 

se ţáci stávají zdatnými pomocníky. A co teprve účast při polních pracích během celého 

roku. Praxe je pro většinu ţáků, zvláště chlapců, vítaným zpestřením výuky. Ţáci jsou  

pomocníky při senáţování, sklizni obilí, orbě apod. Často pokračují i v brigádnické 

výpomoci o prázdninách. Všichni předtím získají řidičské oprávnění skupiny T, (a 

později B), vše v rámci výuky a zdarma. 

Kaţdý den můţete potkat skupinu jezdců na koních pod vedením učitele – trenéra, která 

podle ročního období směřuje na cvičnou halu nebo venkovní jezdecký areál. Jsou to 

ţáci oboru Agropodnikání, zaměření Chov koní, kteří provádějí jezdecký výcvik. V tuto 

dobu mají za sebou pololetní zkoušky, při kterých ukázali, co nového se naučili a jak 

jejich výcvik pokračuje. 

Máme za sebou dny otevřených dveří, kdy zájemci o studium, a hlavně jejich rodiče 

velice oceňují moţnost praktické výuky na vlastním školním statku pod vedením 

zkušených pedagogů a instruktorů. Zpravidla je to důleţité kritérium výběru odborné 

školy. 

Škola se svými pedagogy neustále pracuje na zdokonalování systémů a náplní praxe. 

V současnosti k tomu pomáhá projekt OPVK „Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné 

praxi na zemědělské škole v Táboře“, jehoţ cílem je doplnit a zlepšit výuku prakticky 

zaměřených odborných předmětů, aby ţáci oboru Agropodnikání a Ekonomika a 

podnikání byli připraveni na své budoucí povolání podle poţadavků školního 

vzdělávacího programu a poţadavku budoucích zaměstnavatelů. Ţáci budou aktivně 

zapojeni do procesu sebevzdělávání a výukou odborného cizího jazyka, motivování 

k práci i v zahraničí. V rámci projektu budeme vyuţívat informační technologie přímo 

při výuce praxe na školním statku. Na cvičné hale vybavíme učebnu počítači a 

interaktivní tabulí.  

Cvičná hala rovněţ slouţí k praktické výuce svařování, na kterou jsme získali finanční 

prostředky z projektu OPVK a z grantu Jihočeského kraje. 

Velice si váţíme, ţe náš zřizovatel umoţňuje škole, jejím učitelům a ţákům tímto 

způsobem provádět výuku praxe, neboť to „ţe si na praxi nehrajeme, ale ţe ji děláme“ 

oceňují všichni, kteří naši školu navštíví. 

 

(Ing. Blaţena Hořejší) 


