Kritéria přijímacího řízení
do 1. ročníku Střední rybářské školy Vodňany
pro školní rok 2016/2017
Obor Rybářství 41-43-M/01
Počet přijímaných žáků je 60, z toho 30 ve studijním zaměření Rybářství –
chov ryb a 30 ve studijním zaměření Rybářství – vodní stavby v rybářství.
Součástí přijímacího řízení jsou přijímací zkoušky z přírodopisu, které jsou od
letošního roku zavedeny ve všech středních školách v Jihočeském kraji.
Přihlášky ke studiu musí být do školy doručeny do 15. března 2016.
Kritéria přijímacího řízení:
1) Studijní předpoklady uchazečů:
a) Průměrný prospěch ze všech povinných předmětů za 2. pololetí 8.
třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ (uchazeč je povinen doložit na
přihlášce ke studiu) je převeden na vyjádření v bodech.
b) Výsledek přijímací zkoušky z přírodopisu v rozsahu látky probírané
na ZŠ formou testu vyjádřený v bodech. Přijímací zkouška z
přírodopisu proběhne ve dnech pátek 22. a pondělí 25. dubna 2016.
Můžete si vybrat jeden z termínů. Vybraný termín je třeba uvést do
přihlášky.
Za obě součásti, tedy za prospěch ze ZŠ i za výsledek přijímací zkoušky,
lze získat stejný maximální počet bodů, tedy na bodovém zisku uchazeče
se podílejí vahou 1:1.
Body za průměrný prospěch ze ZŠ a výsledek přijímací zkoušky se
sečtou a určí pořadí uchazečů, a to zvlášť pro každé zaměření.
Vzniknou tedy dvě samostatná pořadí uchazečů: zvlášť pro zaměření
Rybářství – chov ryb a zvlášť pro zaměření Rybářství – vodní stavby
v rybářství.
Pokud bude počet uchazečů v jednom studijním zaměření nižší než 30,
budou na doplnění kapacity přijati uchazeči, kteří nebyli přijati na druhé
zaměření, ale vyjadřují v přihlášce zájem studovat obě zaměření (viz
pokyny k podání přihlášky).
2) Dobrý zdravotní stav
Zdravotní způsobilost je uchazeč povinen doložit na přihlášce ke studiu.
Požadavky na zdravotní způsobilost oboru Rybářství jsou uvedeny na

webových stránkách školy v rubrice Přijímací řízení – SRŠ – zdravotní
osvědčení. Pokyny k vyplnění přihlášky viz. níže.
Pokud se na 30. místě umístí více uchazečů, rozhodne o jejich pořadí průměrný
prospěch z vybraných předmětů ZŠ v tomto pořadí: PŘ; PŘ + CHE; PŘ + CHE
+ MAT.
V případě vypsání druhého kola (případně dalších kol) přijímacího řízení, budou
uchazeči, kteří podali opakovaně přihlášku ke studiu SRŠ Vodňany, bodově
zvýhodněni 50 body.
Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých
uchazečů na našich www.srs-vodnany. Rozhodnutí o přijetí se přijatým
uchazečům nezasílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Ve Vodňanech dne 12. 12. 2015
Ing. Karel Dubský v.r.
ředitel školy

Pokyny k podání přihlášky:
Vzhledem k tomu, že obě studijní zaměření mají kapacitu 30 přijatých uchazečů a
výsledky jsou vyhodnocovány odděleně pro obě zaměření, a vzhledem k odlišnostem obou
studijních zaměření je nutné na přihlášce vyznačit kromě oboru Rybářství, také zvolené
studijní zaměření! Uchazeči, kteří nemají vyhraněný zájem, musí uvést zaměření, které
upřednostňují na 1. místě, a zaměření druhé (ke kterému by nastoupili v případě nepřijetí na
preferované zaměření).
Z toho důvodu uvádíme příklady, jak má být správně vyplněna přihláška ke studiu v
rubrice Obor vzdělávání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí
 Rybářství 41-43-M/01 – chov ryb
(Vyplní uchazeč, který chce studovat pouze studijní zaměření chov ryb)
 Rybářství 41-43-M/01 – vodní stavby v rybářství
(Vyplní uchazeč, který chce studovat pouze studijní zaměření vodní stavby v rybářství)
 Rybářství 41-43-M/01 – chov ryb (vodní stavby v rybářství)
(Vyplní uchazeč, který uvažuje o studiu obou zaměření, na prvním místě má chov ryb, na
druhém místě vodní stavby v rybářství.)
 Rybářství 41-43-M/01 – vodní stavby v rybářství (chov ryb)
(Vyplní uchazeč, který uvažuje o studiu obou zaměření, na prvním místě má vodní stavby
v rybářství, na druhém místě chov ryb.)

