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Kritéria pro p řijímání ke studiu: 

• Uchazeč musí mít ukončenou docházku základní školy. Přijetí z nižšího postupového ročníku je 
možné pouze ve výjimečných případech ze závažných zdravotních důvodů. 

• Uchazeč absolvoval všechna  tři poslední pololetí bez klasifikačního stupně nedostatečný. 
• Uchazeč doloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru. 
• Podmínkou přijetí ke zkrácenému studiu je získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném 

oboru vzdělání. 
• Pořadí přijímaných uchazečů bude sestaveno vzestupně – od nejmenší po nejvyšší hodnotu průměru 

známek z vysvědčení ze základní školy (za 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy). 
• Uchazeči o obor Veterinářství s průměrem známek vyšším než 1,4 budou vypracovávat přijímací test 

ze základních přírodovědných znalostí (v rozsahu učiva ZŠ). 
• Společenská adaptibilita a vhodné společenské chování 
• Pořadí uchazečů sestavené na základě vzestupných hodnot bude určujícím kritériem pro p řijetí. 

Studijní obor: 41–41–M / 01 Agropodnikání 
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitou, 4 roky v denní formě vzdělání 
zakončené maturitní zkouškou.  
Zaměření oboru: chov koní, základy pro soutěže agility, řidičské oprávnění skupin B,T, chov včel, 
ekonomické předměty, řízení podniků, práce s hospodářskými zvířaty, ekologie, ochrana a tvorba 
životního prostředí. Absolvent se může uplatnit  v agroturistice, státní správě, ochraně a tvorbě krajiny. 

Studijní obor: 43–41–M / 01 Veterinářství  
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitou, 4 roky v denní formě vzdělání 
Žáci se naučí plemenářské práce v chovech zvířat, asistovat při veterinárních zákrocích, zjišťovat 
březost, inseminaci, odebírat vzorky, vést porod, zabezpečovat veterinární prohlídky jatečných zvířat  
a vyšetřovat maso na jatkách a při domácích porážkách, zajišťovat hygienu a sanitaci potravinářských 
provozů. Žáci získají široký rozsah praktických dovedností pro profesi veterinárního technika. 
Studijní obor: 41 – 44 – M / 01 Zahradnictví 
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitou, 4 roky v denní formě vzdělání 
Zaměření oboru: Management zakládání a údržby zeleně, řidičské oprávnění skupin B,T, 
Architektura zahrad a park ů, Floristika , pěstování kaktusů, sukulentů, tilandsií, odborné 
praxe a exkurze v tuzemsku i v zahraničí, výměnné pobyty v zahraničí, účast na soutěžích v aranžování 
a vázání květin (například Mistrovství republiky Děčínská kotva se zahraniční účastí). Management 
zakládání a údržby zahrad 

Učební obor: 41 – 51 – H / 01 Farmář 
Délka a forma studia: 3 roky v denní formě vzdělání, střední vzdělání s výučním listem 
Praktický výcvik probíhá na školním hospodářství, ve vybraných podnicích a na školních farmách. 
Žáci jsou schopni ovládat technologické činnosti spojené s rostlinnou a živočišnou výrobou, údržbou 
krajiny, péčí o zemědělské stroje. 

Učební obor: 66–51–H/01 Prodavač - květiny 
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, 3 roky v denní formě 
vzdělání . Zaměření oboru: praxe v prodejnách květin a vlastní školní prodejně, účast na prestižních 
floristických soutěžích, aranžování v zahraničí (Německo), výzdoby plesů, aranžování interiérů, 
ekonomika, zbožíznalství, administrativa, vazba svatebních kytic, sezónní floristika (Vánoce, 
Velikonoce), sesazování truhlíků a nádob z hrnkových rostlin 

 


