
Nejčastější dotazy na DOD online 
Milí žáci a milí rodiče,  

na následující dotazy jsme odpovídali během našich dnů otevřených dveří. Myslíme si, že odpovědi by mohly zajímat 

i ty, kteří neměli možnost se uvedeného dne otevřených dveří zúčastnit. Pokud byste měli jakýkoliv další dotaz, 

napište ho prosím na info@gsplasy.cz, rádi Vám odpovíme. Informace o přijímacím řízení také najdete na našich 

webových stránkách.  

Praxe 
Dobrý den, praxe v oboru veterinářství je již od prvního ročníku? 

• Ano, praxe oboru veterinářství, ale i agropodnikání probíhají již od prvního ročníku. jedná se o praxi 

rozvrhovou, kterou mají žáci v rozsahu 2 hodin týdně, dále pak skupinovou – 1 týden ve druhém pololetí a 

individuální. Individuální praxe v rozsahu 1 týdne je realizována v ZOO Plzeň nebo ZOO Plasy. 

Praxe domlouvá škola nebo musíme sami? 

• Praxe stanovené dle rozvrhu je realizována našimi učiteli v rámci běžné výuky (týká se 1. a 2. ročníku oborů 

agropodnikání a veterinářství), individuální týdenní praxe se žáci účastní v podnicích nasmlouvaných školou 

(Kralovická zemědělská, a. s.; Veterinární klinika RPVET; ZOO Plzeň, ZOO Plasy…). Ve 3. ročníku absolvují žáci 

všech oborů jednu individuální praxi v délce 14 dní v podniku, který si sami vyberou. 

Myslivecké zkoušky 
Vážený pane magistře, mohu si u vás ve škole udělat myslivecké zkoušky? 

• Lovecký lístek je možné získat na základě splnění předmětu myslivost ve 3. ročníku oboru agropodnikání 

nebo veterinářství. Lovecký lístek vydává orgán státní správy myslivosti (např. MěÚ Kralovice) na základě 

předloženého vysvědčení ze 3. ročníku. 

• K lovu zvěře v ČR je k loveckému lísku ještě potřeba domluvit se s konkrétním mysliveckým sdružením, které 

poskytne povolenku k lovu v určité lokalitě. K lovu zvěře je potřeba mít také zbrojní průkaz. O zbrojní průkaz 

žádá student u Policie ČR – dělá se zkouška odborné způsobilosti, která se skládá ze dvou částí – testu z 

nauky o zbraních a střelivu a dále z praktické zkoušky ze zacházení a střelby s loveckou zbraní (malorážka, 

brokovnice). Zacházet a střílet s uvedenými zbraněmi se učí žák na naší školní střelnici v rámci předmětu 

myslivost. 

Domov mládeže - internát 
Vážená paní ředitelko, chtěla bych se zeptat, jestli má při přijetí do Vaší školy student automaticky nárok na 

ubytování na internátu? 

• Automatický nárok žáci na internát nemají. Nicméně, domov mládeže má kapacitu 100 ubytovaných, což je 

v současné době dostačující. Zatím jsme ještě neřešili situaci, kdy bychom museli někoho odmítnout. 

Paní zástupkyně, mohou být ubytováni na domově mládeže i žáci gymnázia? 

• Ano, možnost být ubytován na domově mládeže mají samozřejmě i žáci gymnázia. 

Jak probíhá roztřídění dívek v pokojích a je možno eventuálně spolubydlící vyměnit, pokud si nesednou 

navzájem? 

• Žáci jsou rozmístěni primárně podle tříd, dále pak ročníků apod. V případě výrazných neshod lze provést 

změnu, situace je však vždy řešena individuálně.  

Autoškola 
Dobrý den, je u vás možné absolvovat řidičský kurz na automobil a traktor? 
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• Ano, v oborech agropodnikání a veterinářství. V rámci oboru agropodnikání se ve 2. ročníku žáci účastní 

povinné výuky, jejímž cílem je získání řidičského oprávnění skupiny T. Tato výuka, včetně jízd, nákladů na 

přípravu ke zkoušce atd. je plně hrazena školou, teorie je vyučována jako jeden z předmětů. Ve 3. ročníku se 

pak obory agropodnikání a veterinářství účastní výuky teorie v rozsahu dle předpisů o získání řidičského 

oprávnění sk. B. Škola má dále nasmlouvánu autoškolu, u které je možné absolvovat zbytek výuky – tedy 

jízdy… Škola pak hradí náklady na zabezpečení teorie (opět jde o samostatný předmět), zbývající náklady si 

hradí žáci sami. 

• Autoškolu lze zajistit i na gymnáziu. Částku si hradí žák sám. 

Přijímací řízení 
Paní ředitelko, u příjímacích zkoušek na Vaši školu je jen český jazyk a matematika? 

• Ano, dle požadavků centrálně zadávaných testů. Výsledky testů tvoří v kritériích pro přijetí na školu 60% 

bodů, zbývající procenta jsou pak rozdělena takto: 30% bodů tvoří výsledky ze ZŠ, 10% bodů jsou za aktivitu. 

Jakákoliv potvrzená dlouhodobější aktivita žáka je akceptována. Nemusí jít nutně o aktivitu směřující k 

studovanému oboru, ale v potaz bereme i aktivity umělecké, tvůrčí, diplomy ze soutěží apod. 

Paní ředitelko, nejdříve Vás zdravím jako absolvent gymnázia a dále bych se chtěl zeptat, z jakých vysvědčení se 

vychází v případě hodnocení výsledků ze ZŠ? Prosím o odpověď jak pro střední školu, tak pro nižší gymnázium. 

Děkuji. 

• Děkuji za výborný dotaz. Vzhledem k situaci, která nastala v minulém školním roce a způsobu jeho hodnocení 

na konci 2. pololetí, budeme do výsledků ze ZŠ počítat: 

o v případě nižšího gymnázia 1. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku, 

o v případě střední školy (a vyššího gymnázia) pak 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. 

Vážená paní zástupkyně, v informační brožurce o oborech Vaší školy jsem se dočetl, že vyžadujete prospěch 

zájemců do osmiletého gymnázia do 1,5. Znamená to, že má-li dcera horší prospěch, tak se nemůže na Vaši školu 

hlásit? 

• Všechny průměry uvedené v brožurce Čím budu jsou pouze orientační. Každý z absolventů 5. třídy (v oborech 

vyššího gymnázia a SOŠ pak 9. třídy) může podat přihlášku na naši školu a absolvovat celé přijímací řízení. O 

jeho přijetí bude rozhodnuto na základě kritérií uvedených výše. 

Doklad o aktivitě se přikládá k přihlášce? 

• Ano, veškeré doklady o doložených aktivitách se přikládají jako příloha k přihlášce na naši školu. Čím více 

doložených aktivit, tím více získá žák bodů. 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli k příjímacím zkouškám za tu aktivitu může být členství v kynologické 

organizaci? 

• Ano, všechny aktivity bereme u žáků v potaz. 

Jaké lékařské doporučení je třeba k přihlášce na obory agropodnikání a veterinářství? 

• Potvrzení o možnosti studovat obory agropodnikání a veterinářství Vám vystaví lékař tím, že je zapíše do 

tiskopisu přihlášky na 1. straně - Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. 

Jak máme oznámit, že syn/dcera má nárok na uzpůsobení výuky? 

• Uzpůsobení výuky vychází z doporučení příslušné pedagogicko psychologické poradny/PPP. Vy pak její 

doporučení zapíšete do kolonky na 1. straně - Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. V případě přijetí 

pak zprávu od PPP předáte výchovné poradkyni naší školy. 

Kolik se hlásilo žáků v loňském roce a kolik jste vzali? 

• G4 - hlásilo se 41 (studuje: 30)              

• G8 - 46 (30)    



• AG - 18 (15)            

• OA - 18 (15)         

•  V - 80 (30) 

Dobrý den, můj syn má velký zájem o studium veterinářství právě na vaší škole, jak to chodí s případným 

odvoláním proti nepřijetí? 

• Nepřijatý žák může dát odvolání proti nepřijetí z nějakého důvodu a v rámci autoremedury (žádost podává 

zákonný zástupce žáka a žák souhlasí s odvoláním svým podpisem – mnohdy dva podpisy chybí) může být 

přijat, protože se často stává, že všichni přijatí žáci nepošlou zápisové lístky (vybírají ze dvou škol), ŘŠ posune 

počet přijatých do řady původně nepřijatých.  

Paní Lorenzová, chtěl bych se zeptat, do kdy musím poslat zápisový lístek? 

• Výsledky testů z M a ČJ (JPZ) budou zpřístupněny nejdéle do 28. dubna 2021, následně do 2 dnů vydá ŘŠ 

rozhodnutí (podle našich kritérií: JPZ + prospěch + aktivita) o přijetí a nepřijetí. Jen nepřijatým žákům se 

posílá rozhodnutí doporučeným dopisem. 

• Do 10 dní od vyhlášení výsledků přijímacího řízení (na webu školy nebo v papírové verzi ve škole na 

nástěnce) přijatý žák potvrdí svoji vůli studovat na střední škole zasláním zápisového lístku. Zápisový lístek 

vydá ZŠ nebo pokud již žák studuje střední školu, tak OŠMT příslušného kraje.  

Stravování 
Lze se na vaší škole stravovat? 

• Ano, jak na gymnáziu, tak na SOŠ slouží ke stravování jídelna. 

Přípravné kurzy 
Proběhnou na vaší škole přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. třídy? 

• Realizace přípravných kurzů prezenční formou se bude odvíjet od stavu epidemiologické situace. O jejich 

realizaci se včas dozvíte z webových stránek školy.  

Jsou možné přípravné kurzy pro žáky 5. třídy u vás na škole? 

• V současné chvíli je pro nás důležité, jaká budou opatření v období února a března. V případě, že to situace 

umožní, pak bychom pořádali prezenční přípravné kurzy. Informace o jejich pořádání umístíme na webové 

stránky školy www.gsplasy.cz. O konání o-line přípravných kurzů neuvažujeme. 

Maturitní předměty 
Jaké maturitní předměty mají žáci vaší školy? 

• Všechny obory naší školy maturují z pěti předmětů. 

• Žáci střední odborné školy mají následující maturitní předměty: 

o Agropodnikání:  

▪ státem organizovaná zkouška z ČJL, dále pak z matematiky nebo cizího jazyka (žák vybírá 

jeden z předmětů), 

▪ v profilové zkoušce: praxe a z bloku tří předmětů (chov zvířat, pěstování rostlin a ekonomika) 

žák vybírá dva. 

o Obchodní akademie 

▪ státem organizovaná zkouška z ČJL, dále pak z matematiky nebo cizího jazyka (žák vybírá 

jeden z předmětů), 

▪ praktická zkouška, ekonomie, účetnictví v profilové části MZ 

o Veterinářství 

▪ státem organizovaná zkouška z ČJL, dále pak z matematiky nebo cizího jazyka (žák vybírá 

jeden z předmětů), 
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▪ praxe, chov zvířat, nemoci zvířat v profilové části MZ 

• žáci gymnázia mají následující maturitní předměty: 

o státem organizovaná zkouška z ČJL, dále pak z matematiky nebo cizího jazyka (žák vybírá jeden z 

předmětů), 

o V profilové části MZ žák vybírá z následující nabídky – historie, geografie, občanský a 

společenskovědní základ, biologie, chemie, fyzika, IVT, matematika (školní část) – si žák vybere na 

základě průběhu studia tři předměty. 

Výuka cizích jazyků 

Latina 
Učí se na vaší škole latina? 

• Ano, na oboru veterinářství je vyučován předmět latina v 1. ročníku. Jedná se o průpravný předmět 

zaměřený na terminologii veterinárního oboru a základy skloňování a časování v přítomném čase. 

Ostatní jazyky 
Jaké cizí jazyky se vyučují na vaší škole? 

• Na naší škole se dle jednotlivých oborů učí následující jazyky: 

o SOŠ 

▪ anglický jazyk pro všechny obory SOŠ 

▪ německý jazyk 

• v oboru obchodní akademie jako druhý jazyk 

• v oborech agropodnikání a veterinářství je možné si vybrat ve 2. a 3. ročníku 

nepovinně 

o Gymnázium 

▪ základními jazyky jsou angličtina a němčina  

▪ volitelně si pak mohou od 2. ročníku (sexty) žáci zvolit ruský jazyk jako volitelný předmět, 

italský jazyk je při dostatečném počtu zájemců vyučován napříč ročníky jako kroužek  

Výcvikové kurzy 
Organizuje vaše škola v průběhu studia výcvikové kurzy? 

• Ano, v průběhu studia se žáci dle oborů účastní následujících kurzů: 

o lyžařský výcvikový kurz, 

o vodácký kurz, 

o geologický kurz gymnázia, 

o v budoucnu plánujeme kurz zaměřený na digitální zpracování fotografií a videa. 

Dopravní spojení 
Jaké je na vaši školu dopravní spojení, když sídlíte mimo Plzeň? 

• Dopravní obslužnost je do Plas velmi dobře zabezpečena. Plasy jsou z hlediska dopravy přirozenou spádovou 

oblastí pro sever Plzeňského kraje. Doprava je zajišťována jak autobusy, tak vlakem. V důležitých hodinách 

(před zahájením výuky, po jejím skončení) jede všemi exponovanými směry několik spojů za hodinu. 

• Doprava z Plzně trvá 30 – 45 minut podle toho odkud z Plzně vyjíždíte. 


