
Kritéria přijímacího řízení na Střední 
lesnickou školu Žlutice, p.o.

pro školní rok 2020/2021

1. kolo přijímacího řízení



Učební obory

• 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, denní forma vzdělávání bude přijato
17 uchazečů, 41-51-H/02 Včelař, denní forma vzdělávání bude přijato
8 uchazečů, 41-52-H/01 Zahradník, denní forma vzdělávání bude
přijato 12 uchazečů a 41-52-E/01 Zahradnické práce, denní forma
vzdělávání bude přijato 8 uchazečů.



Do kdy musím odevzdat přihlášku?

• Přihlášky ke vzdělávání v denní formě je nutné odevzdat nejpozději do
01.03.2020, respektive do 02.03.2020 na adresu školy: Střední
lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, Žižkov 345, 364 52
Žlutice.



Co musím doložit?

• Uchazeč musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, je podmínkou

přijetí, týká se všech oborů. Žáci oboru Lesní mechanizátor získají během studia řidičský

průkaz na traktor, kde musí také doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Platí nová

vyhláška č. 37/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb.

POZOR !

• Účast v soutěžích se dokládá zároveň s přihláškou ke studiu (diplom), na později
doložené doklady nebude brán zřetel.



Části přijímacího řízení

1. Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (hodnocení 2.
pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku).

2. Umístění v předmětových soutěžích vypisovaných MŠMT pro
základní školy, kromě tělovýchovných, výtvarných a hudebních.



Hodnocení uchazečů

• Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 59 až 64 č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.



Hodnocení uchazečů

• Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání bude zohledněno 90 %,
maximální počet bodů za předchozí vzdělávání je 90 bodů. Výsledek
hodnocení se počítá z průměrných prospěchů na vysvědčení
předposledního a posledního ročníku základního vzdělávání (viz
tabulka).

• V případě, že byl uchazeč hodnocen za předchozí vzdělávání,
v kterémkoliv předmětu stupněm nedostatečným bude mu od
bodového zisku za předchozí vzdělávání odečteno za každou
nedostatečnou 5 bodů.



Tabulka – průměr jednotlivých hodnocených pololetí – bodový zisk

PRŮMĚR BODOVÉ HODNOCENÍ PRŮMĚR BODOVÉ HODNOCENÍ

1,00-1,10 45 2,11-2,20 23

1,11-1,20 43 2,21-2,30 21

1,21-1,30 41 2,31-2,40 19

1,31-1,40 39 2,41-2,50 17

1,41-1,50 37 2,51-2,60 15

1,51-1,60 35 2,61-2,70 13

1,61-1,70 33 2,71-2,80 11

1,71-1,80 31 2,81-2,90 9

1,81-1,90 29 2,91-3,00 7

1,91-2,00 27 3,01 – 3,10 5

2,01-2,10 25 3,11 a více 3



• Umístění v předmětových soutěžích vypisovaných MŠMT bude
zohledněno 10 % - maximálně bude započteno 10 bodů.

a) umístění v předmětových soutěžích

okresní kolo 1. místo - 6 bodů

okresní kolo 2. místo - 5 bodů

okresní kolo 3. místo - 4 body

b) za každou medailovou účast v krajském kole navíc 2 body

c) za každou účast v celostátním kole navíc 4 body

Hodnocení uchazečů



Co když jsem absolvoval/la povinnou školní docházku v zahraničí?

• Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou
doložit hodnocení z druhého pololetí předposledního ročníku nebo z
prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky,
uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, a kteří předložili
vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky
odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR a uchazeči, kteří nebyli
hodnoceni v prvním pololetí posledního ročníku plnění povinné školní
docházky, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich
znalosti.

• Na základě tohoto rozhovoru může uchazeč získat maximálně stejný počet
bodů, kolik mohou získat uchazeči za výsledek předchozího vzdělávání.



Co když mají uchazeči shodný počet bodů?

• V případě rovnosti bodů je pořadí určeno následnými pomocnými
kritérii v daném pořadí:

1) průměrný prospěch za první pololetí posledního ročníku základní
školy

2) známka z matematiky za první pololetí posledního ročníku základní
školy

3) známka z českého jazyka a literatury za první pololetí posledního
ročníku základní školy.



• V případě učebních oborů, kdy se jednotná zkouška ani školní
přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitelka školy seznam
přijatých uchazečů na webových stránkách školy
www.slszlutice.cz a na informační tabuli ve vestibulu školy v
termínu od 22. 04. 2020 do 30. 04. 2020.

• Nepřijatým uchazečům odešle ředitelka školy rozhodnutí
o nepřijetí v termínu od 23.04. 2020 do 30.04. 2020.

Jak se dozvím, zda mě přijali?



Zápisový lístek

• Lhůta pro odevzdání zápisového lístku činí 10 pracovních dnů ode
dne oznámení výsledků.

• Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se na Střední lesnické škole Žlutice, p.o.,
vzdává se tímto práva být přijat ke studiu.



Těšíme se na vás

Ve Žluticích dne 20. 01. 2020 Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.

ředitelka příspěvkové organizace

Střední lesnická škola Žlutice


