
 
 

 
V Brandýse n. L. dne 11. 5. 2022 
 
 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – 2. kolo 

 

Ředitel Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Zápská 302 vyhlašuje 
druhé kolo přijímacího řízení pro tyto maturitní obory: 

 Agropodnikání 41-41-M/01  

 Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví 41-41-M/01 

 

 

Přihláška ke vzdělávání – studiu 

 

Uchazeči o studium podávají přihlášku ke vzdělávání nejpozději do 18. 5. 2022.  

K přihlášce ke studiu musí být přiložen „Výpis výsledků didaktických testů jednotné 
přijímací zkoušky.“ 

Lékařské potvrzení požadujeme na každý obor. 

Na přihlášce uchazeč uvede pouze jednu školu a jeden obor vzdělávání, na který se hlásí. 
Do přihlášky dále uvede název, adresu školy, kód a název oboru vzdělání. V kontaktních 
údajích uvede emailovou adresu a telefonní číslo (případně ID datové schránky). Uchazeč a 
zákonný zástupce přihlášku podepíší. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku podá 
osobně nebo doručí poštou řediteli nejpozději do 18. května 2022. Osobní podání přihlášky 
je možné ve dnech po - pá v čase 8:00 - 15:00 hod. v kanceláři školy (1. patro). 

Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena 
ověřenými kopiemi vysvědčení posledních dvou sledovaných období. 

V průběhu celého přijímacího řízení bude uchazeč veden pod přiděleným registračních 
číslem, které mu bude sděleno před vyhlášením výsledků. 

 

 

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ Š KOLA  
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  

Zápská 302, PSČ 250 01  
Telefon: 326904316, 606095432, fax: 326902726 

www.szesbrandys.cz, e-mail: info@szesbrandys.cz 

IČ: 61388947, DIČ CZ61388947 

 



Kontakty pro zasílání přihlášky: 

 Adresa školy: 

            Střední zemědělská škola 

            Zápská 302 

            250 01 Brandýs nad Labem 

 ID datové schránky: 9a3xd4f 

 

Informace pro vyplnění přihlášky: 

 Název školy: Střední zemědělská škola, Brandýs n. L. - St. Boleslav, Zápská 302 

 Obory vzdělání - název a kód: 

             Agropodnikání 41-41-M/01 

             Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví 41-41-M/01 

              

Kritéria pro přijetí ve 2. kole přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 

Školní přijímací zkouška se nekoná. V rámci přijímacího řízení bude přihlíženo k výsledkům 
jednotné přijímací zkoušky z prvního kola.  

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

a) Výsledku jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení. 

b) Prospěchu za poslední ročník základní školy (1. pololetí 9. ročníku). Základním 
hodnotícím údajem je průměrný prospěch, za dané období (průměr je vypočítám ze 
všech předmětů, kromě chování). V případě shody bude přihlédnuto k prospěchu za 
2. pololetí 8. ročníku.  

Nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

c) U oboru Agropodnikání se zaměřením ŠVP Chov koní a jezdectví bude součástí 
přijímacího řízení motivační pohovor s video nahrávkou. 
 

I. motivační pohovor – základním hodnotícím údajem je přidělení bodů  
od 0 do 5 

II. popis video nahrávky pořízené školou – základním hodnotícím údajem je 
popis děje a orientace v odborném prostředí jezdectví, bude hodnoceno 
přidělením bodů od 0 do 3 

 



Podíl na celkovém hodnocení uchazeče: 

 Výsledek jednotné zkoušky - 60 % podíl 

 Studijní výsledky ze základní školy - 40 % podíl 

V případě shodného součtu bodů rozhoduje vyšší počet bodů z testů jednotné přijímací 
zkoušky (v součtu). 

Termíny  

U oboru Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví bude součástí přijímacího řízení motivační 
pohovor konaný dne 19. 5. 2022.  Přesný čas pohovoru Vám sdělíme e-mailem. 
 
Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 23. 5. 2022 na webových stránkách 
www.szesbrandys.cz a na vchodových dveřích školy. 

Nepřijatým uchazečům budou zaslána rozhodnutí o nepřijetí. 

Přijatým uchazečům písemná rozhodnutí zasílána nebudou - za doručení rozhodnutí se 
považuje okamžik zveřejnění seznamů přijatých uchazečů. 

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem na naši školu nastoupit, musí obratem odevzdat 
Zápisový lístek - nejpozději do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 
(tj. do 26. 5. 2022). 

Řádně vyplněný a podepsaný Zápisový lístek lze odevzdat osobně ve dnech po – pá v čase 
od 8 – 15 hodin v kanceláři školy nebo zaslat doporučeně poštou. 

 
Zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ nebo na Krajském úřadu dle místa trvalého bydliště. 

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním 
dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední 
škole. 

 
Veškeré informace lze získat na webových stránkách školy: www.szesbrandys.cz nebo na 
telefonních číslech: 326 904 316, 606095432. 
 
 

Podrobný způsob hodnocení: 
Agropodnikání 41-41-M/01 

 

Body Jednotná přijímací zkouška - max. 100 bodů 

hranice pro přijetí je min. 20 bodů z JPZ (v součtu) 
 

test matematika max. 50 bodů 

test český jazyk max. 50 bodů 

http://www.szesbrandys.cz/
http://www.szesbrandys.cz/


Body za prospěch průměr 1. pol. 9. třídy - max.  50 bodů  
      

od do body 

1,00 1,50 50 

1,51 1,60 45 

1,61 1,70 40 

1,71 1,80 35 

1,81 1,90 30 

1,91 2,00 25 

2,01 2,10 20 

2,11 2,20 15 

2,21 2,30 12 

2,31 2,40 8 

2,41 2,50 4 

2,5 5,00 0 

 

 
 
Podrobný způsob hodnocení: 

 
Agropodnikání směr Chov koní a jezdectví 41-41-M/01 

 

Body Jednotná přijímací zkouška - max. 100 bodů 
hranice pro přijetí je min. 20 bodů z JPZ (v součtu) 
 

test matematika max. 50 bodů 

test český jazyk max. 50 bodů 

 

Body za prospěch průměr 1. pol. 9. třídy - max. 50 bodů   

od do body 

1,00 1,50 50 

1,51 1,60 45 

1,61 1,70 40 

1,71 1,80 35 

1,81 1,90 30 

1,91 2,00 25 

2,01 2,10 20 

2,11 2,20 15 

2,21 2,30 12 

2,31 2,40 8 

2,41 2,50 4 

2,5 5,00 0 



Motivační pohovor - max. 5 bodů 

počet správných 
odpovědí body 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

 
Rozbor video ukázky - max. 3 body 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kritéria hodnocení body 

analýza zobrazené situace 1 

používání odborného názvosloví 1 

orientace v jezdeckém prostředí 1 
  

 

Pozn.: Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. 

 

 

V Brandýse nad Labem dne 11. 5. 2022   Ing. Michal Ornst, v. r., ředitel školy 

 

 

 

 

 



 


