Střední odborná škola veterinární, mechanizační
a zahradnická a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Milí přátelé,
chystáte se na střední školu a nevíte si rady s tím,
jak

vyplnit

přihlášku

ke

studiu?

Nezoufejte.

Připravili jsme pro vás stručný návod, kde
vám pomocí 7 jednoduchých kroků ukážeme,
jak správně přihlášku vyplnit.
V letošním školním roce se k nám můžete
hlásit celkem na čtyři studijní obory. Všechny
jsou čtyřleté a všechny jsou zakončené maturitní
zkouškou. V letošním školním roce přijímáme
tento počet žáků:

VETERINÁŘSTVÍ: 60 žáků
MECHANIZACE A SLUŽBY: 60 žáků
ZAHRADNICTVÍ: 20 žáků
ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ: 10 žáků
Věříme, že budete mít při výběru střední školy
dobrou ruku a zvolíte takovou, která vás bude
bavit a která vám pomůže dosáhnout vašich plánů
a snů.
Budeme se na vás těšit.
S pozdravem Břetislav Kábele (ředitel školy)

Ukážeme vám
sedm
jednoduchých
kroků,
jak přihlášku
vyplnit.

ODPOVĚDI NA DŮLEŽITÉ OTÁZKY
Do kdy se odevzdávají přihlášky?
Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2022.
Kde mohu přihlášku odevzdat?
Přihlášky můžeš předat buď osobně na sekretariátu
střední školy, nebo ji můžeš poslat poštou.
Kolik přihlášek si mohu v letošním roce podat?
V letošním roce si můžeš podat přihlášky na dvě
střední školy. Obě přihlášky, které odevzdáš,
musejí být úplně totožné, tzn. obě přihlášky vyplň
stejně a odevzdej je na školy, kam se hlásíš.
Pořádá vaše škola dny otevřených dveří?

Ano. Dny otevřených dveří jsou každou středu
od října do února od 14 do 17 hod.

NEZAPOMEŇ
PŘIHLÁŠKU
ODEVZDAT.

1. BŘEZNA
2022

7 KROKŮ, JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽÁKA A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Vyplň své osobní údaje (jméno, příjmení, místo
narození, datum narození, adresu a další) a také
osobní údaje tvého rodiče nebo jiného zákonného
zástupce. Nezapomeň napsat i kontaktní údaje
(telefon).

JEDNOTNÉ
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY

2. ŠKOLA A OBOR PRO 1. TERMÍN JEDNOTNÉ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Vypiš název a adresu školy a nezapomeň napsat
obor, na který se hlásíš. Napiš jeho kód a název.

kód 43-41-M/01 - VETERINÁŘSTVÍ
kód 41-45-M/01- MECHANIZACE A SLUŽBY
kód 41-44-M/01 - ZAHRADNICTVÍ
kód 41-04-M/01 - ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ
3. ŠKOLA A OBOR PRO 1. TERMÍN JEDNOTNÉ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Vypiš název a adresu školy a nezapomeň napsat
obor, na který se hlásíš. Napiš jeho kód a název.

kód 43-41-M/01 - VETERINÁŘSTVÍ
kód 41-45-M/01- MECHANIZACE A SLUŽBY
kód 41-44-M/01 - ZAHRADNICTVÍ
kód 41-04-M/01 - ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

1. TERMÍN
12. dubna 2022
2. TERMÍN
13. dubna 2022

7 KROKŮ, JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU
4. ZÁVĚR O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
KE VZDĚLÁVÁNÍ (lékařský posudek)
Svou přihlášku vezmi ke svému lékaři a nech si od
něj potvrdit, že u nás můžeš studovat. Lékařský
posudek je povinný pro všechny studijní obory.
5. PODPIS ŽÁKA A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Nezapomeň svou přihlášku podepsat, abychom
věděli, že u nás chceš opravdu studovat. A tvůj
rodič nebo zákonný zástupce ji musí podepsat
také.
6. PROSPĚCH ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vyplň své známky za první a druhé pololetí 8. třídy
a za první pololetí 9. třídy a nech si to ve škole
potvrdit. Důležité je uvést vždy i školní rok.
7. DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORAD. ZAŘÍZENÍ
V případě, že máš nějaké speciální vzdělávací
potřeby, a máš tak na své základní škole nárok na
podpůrná opatření, můžeš je využít i u
přijímacích zkoušek. Potřebujeme však, abys měl
vystavené potvrzení z pedagogicko-psychologické
poradny, jinak škola nemůže tvůj nárok uznat.
Originál tohoto potvrzení odevzdej, prosím,
společně s přihláškou.

NEZAPOMEŇ
PŘIHLÁŠKU
PODEPSAT

VZOR
Procházková
Veronika
České Budějovice, ČR
15.10.2006
066015/1442
U Parku 3, České Budějovice, 370 01

-

725 333 656
725 222 818

Procházková
ČR

prochazkova@gmail.cz
vercaprochazkova@email.cz

-

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková
škola s právem SJZ, České Budějovice, Rudolfovská 92

43-41-M/01 Veterinářství

-

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková
škola s právem SJZ, České Budějovice, Rudolfovská 92

41-04-M/01 Rostlinolékařství

Českých Budějovicích

14. 2. 2022

Anna Procházková

Žákyně je schopna studia oboru Veterinářství
(kód 43-41-M/01).
15. 2. 2022

Zde zaškrtne "ne" pouze ten, kdo podal přihlášku ke studiu
na gymnáziu se sportovní přípravou, a nebude tedy u nás
na škole konat jednotné přijímací zkoušky.

Procházková
-

Procházková
MUDr. Paleček
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Nováková

PŘIHLÁŠKA JE HOTOVÁ. CO DÁL?
Tvoji přihlášku si zaevidujeme a nejdéle 14 dní
před přijímacími zkouškami ti pošleme
pozvánku. Tam budeš mít napsané všechny
důležité informace.
Jak budou vypadat přijímací zkoušky?
V rámci jednotných přijímacích zkoušek se píše
písemný test z českého jazyka a literatury a
písemný test z matematiky. Školní přijímací
zkouška se na naší škole nekoná.
Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?
Body dáváme nejen za písemné testy, ale také za
tvůj prospěch ze základní školy, tzn. prospěch ze
ZŠ (max. 66,67 bodů), výsledky písemných
testů (max. 100 bodů). Dohromady můžeš získat
až 166,67 bodů.
Jak se dozvím výsledky přijímacích zkoušek?
Výsledky budou zveřejněny na webových
stránkách školy do dvou dnů po zaslání
výsledků společností Cermat, která výsledky
zpracovává. Společnost Cermat zašle výsledky
zkoušek do 28. dubna 2022. Na webu budou
uvedeni pouze přijatí uchazeči. Nepřijatí uchazeči
dostanou písemné vyrozumění.
Kdy a jak mohu odevzdat zápisový lístek?
Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek
nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení
výsledků na webu školy. Zápisový lístek můžeš
odevzdat buď osobně, nebo ho poslat poštou.
Bude škola mít i druhé kolo přijímacího řízení?
Druhé kolo přijímacího řízení vyhlásí škola pouze
podle potřeby (pro obory, kde nebyla naplněna
kapacita žáků).

BODY ZA TVÁ
VYSVĚDČENÍ
SI MŮŽEŠ
SPOČÍTAT NA
NAŠEM WEBU.

nebo klikni zde

SPOČÍTAT BODY

PROČ STUDOVAT U NÁS VE ŠKOLE?
1. Odbornost je u nás na prvním místě.
Důležitá je nejen teorie, ale i praxe. Získáš tak
kvalitní odborné vzdělání a po škole můžeš buď
rovnou naskočit do práce, nebo můžeš jít
studovat vysokou.
2. Našim žákům poskytujeme zdarma
řidičské průkazy B, C a T. Auto se tedy
naučíš řídit právě u nás.
3. Maturitní zkoušky se u nás bát nemusíš.
Naši žáci s ní problémy nemají. Jejich úspěšnost je
stejně vysoká jako na gymnáziích.
4. Krásné a moderní zázemí školy. Areál,
laboratoře i odborná pracoviště se pravidelně
modernizují. Přijď se podívat během dnů
otevřených dveří.
5. Důležité je pro nás i vstřícné a přátelské
prostředí, které pomáhá žákům rozvíjet
jejich talent.
6. Na našem místním domově mládeže
nalezneš svůj druhý domov.
7. Ve volném čase se můžeš učit cizí jazyky
na naší jazykové škole. Až se jednou
rozhodneš procestovat celý svět, domluvíš
se všude a snadno.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
Už si vážně nevíte rady
s vyplněním přihlášky?

OZVĚTE SE NÁM!
Rudolfovská 92,
České Budějovice,
372 16
387 924 111
skola@soscb.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ:
@sosceskebudejovice

