TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.
Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno
http://www.trivisveterinabrno.cz

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019
Na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, stanovil ředitel školy
následující kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných žáků do prvních
ročníků:
Název oboru vzdělání
43-41-M/01 Veterinářství

Počet přijímaných žáků
60

Z toho na odvolání
2

1. Podávání přihlášek ke vzdělávání
Uchazeč je povinen předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke vzdělávání na
střední škole nejpozději do 1. března 2017. Na přihlášce mohou být uvedeny dvě školy, na
které se žák hlásí. V přihlášce musí být správně uvedeno:
 Název a adresa školy
 Kód a název oboru vzdělání
Dále si uchazeč nechá v přihlášce potvrdit lékařem zdravotní způsobilost k absolvování
zvoleného oboru. Bez tohoto potvrzení nemůže být žák ke vzdělávání přijat.
2. Termíny přijímacích zkoušek
Jednotné přijímací zkoušky
1. termín
2. termín
Náhradní termín 1. termín
Náhradní termín 2. termín

Termín
12. dubna 2018
16. dubna 2018
10. května 2018
11. května 2018

3. Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo
-

Výsledky centrálně zadávané jednotné zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace,
Český jazyk a literatura
Hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
(předposlední a poslední ročník povinné školní docházky)
Zájem o vzdělávání v oboru s osobním pohovorem

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.
Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno
http://www.trivisveterinabrno.cz

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
43-41-M/01 Veterinářství
V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 budou přijímáni žáci dle pořadí získaných
bodů do stanoveného počtu přijímaných žáků.

a) Maximální počet bodů z testu z Matematiky a její aplikace je 50, z Českého jazyka
a literatury je 50 – celkem tedy může uchazeč získat za přijímací zkoušku 100 bodů
b) Na základě výsledků předchozího vzdělávání za poslední tři rozhodná klasifikační
období – 1. a 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a 1. pololetí
posledního ročníku povinné školní docházky. Maximální počet získaných bodů je 15.
c) Zájem o obor – maximální počet bodů 5, osobní pohovor – dle stanovených kritérií –
maximální počet bodů 5. Uchazeč může získat maximální počet 10 bodů.

Celkem může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat maximální 125 bodů. Podíl jednotné
přijímací zkoušky (test z Matematiky a Českého jazyka) je stanoven váhou 80 %.
Podmínkou přijímacího řízení na střední školy je splnění povinné školní docházky a zdravotní
způsobilost.

Brno 9. 1. 2018

Mgr. Vladimír Machát
ředitel školy
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V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 budou přijímáni žáci dle pořadí získaných
bodů do stanoveného počtu přijímaných žáků.

a) Maximální počet bodů z testu z Matematiky a její aplikace je 50, z Českého jazyka
a literatury je 50 – celkem tedy může uchazeč získat za přijímací zkoušku 100 bodů
b) Na základě výsledků předchozího vzdělávání za poslední klasifikační rozhodné období
– 1. pololetí třetího ročníku oboru vzdělání s výučním listem. Maximální počet
získaných bodů je 15.
c) Zájem o obor – maximální počet bodů 5, osobní pohovor – dle stanovených kritérií –
maximální počet bodů 5. Uchazeč může získat maximální počet 10 bodů.

Celkem může uchazeč v rámci přijímacího řízení získat maximální 125 bodů. Podíl jednotné
přijímací zkoušky (test z Matematiky a Českého jazyka) je stanoven váhou 80 %.

Podmínkou přijímacího řízení na střední školy je ukončení tříletého oboru vzdělání s výučním
listem a zdravotní způsobilost.

Brno dne 9. 1. 2018

Mgr. Vladimír Machát
ředitel školy

