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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 
 
Ředitel Střední zdravotnické školy, Svitavy, Purkyňova 256 PhDr. Radim Dřímal na základě § 60 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje přijímací řízení 
pro školní rok 2012/2013. 
 
 

3. KOLO 
 

1. Obor vzdělání a plánovaná kapacita 
 
OBOR VZDĚLÁNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ PLÁNOVANÁ KAPACITA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Zdravotnický asistent 
53-41-M/01 

denní 60 (z toho 1 místo na odvolání) 
 

ano 

 
 
2. Termín podání přihlášek  
 

14. KVĚTNA 2012, DO 15. HOD. 
 
 
3. Termín přijímací zkoušky  
 

21. KVĚTNA 2012 
 
 
4. Kritéria přijímání a forma zkoušky 
 

4.1 Uchazeči, kteří v 1. kole konali PZ v SZŠ Svitavy a získali minimálně 26 bodů 
Uchazeč, který při přijímacích zkouškách v 1. kole získal minimálně 26 bodů, podá přihlášku ke vzdělávání. 
Není třeba potvrzovat zdravotní způsobilost ke studiu a známky – bude uznáno na základě přihlášky pro 1. 
kolo.  
Uchazeč již nekoná přijímací zkoušku, bude uplatněn výsledek z 1. kola, na jehož základě bude uchazeč 
přijat ke vzdělávání. 
 



4.2 Uchazeči, kteří v 1. nebo 2. kole konali PZ v SZŠ Svitavy a nezískali minimálně 26 bodů 
Uchazeč, který při přijímacích zkouškách v 1. nebo 2. kole nezískal minimálně 26 bodů, podá přihlášku ke 
vzdělávání. Není třeba dokládat zdravotní způsobilost ke studiu ani známky – bude uznáno na základě 
přihlášky pro 1. nebo 2. kolo.  

a) Uchazeč koná přijímací zkoušku podle stejných kritérií jako v 1. nebo 2. kole a pro přijetí ke 
vzdělávání musí získat nejméně 26 bodů. 

b) Pokud uchazeč v rámci 1. nebo 2. kola vykonal přijímací zkoušku prostřednictvím SCIO testů na jiné 
škole a získal zde 26 bodů, může tento výsledek uplatnit a bude přijat ke vzdělávání. 

 

4.3 Ostatní uchazeči 
Uchazeči, kteří nesplňují podmínky podle bodu 4.1 nebo 4.2, podají standardně vyplněnou přihlášku 
(prospěch potvrzený základní školou, potvrzení lékaře o způsobilosti studovat obor vzdělání Zdravotnický 
asistent) a vykonají přijímací zkoušku dodanou firmou Scio. 
 

4.4. Forma přijímací zkoušky 
Přijímací zkouška bude mít formu tří písemných testů: 

• český jazyk (45 minut - 40 úloh – max. počet bodů 40), 

• matematika (60 minut - 30 úloh – max. počet bodů 30), 

• obecné studijní předpoklady (60 minut - 60 úloh – max. počet bodů 60). 
Maximální počet bodů z přijímacích testů: 130 
 
Pokud uchazeč se SPU doloží potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, bude konat přijímací testy 
v přizpůsobené podobě. Uchazeči, jejichž rodným jazykem není čeština, mohou požádat o prominutí 
přijímací zkoušky z českého jazyka. Test z českého jazyka bude nahrazen řízeným rozhovorem. 
 

4.5. Kritéria pro přijetí 
 

MINIMÁLNÍ POČET BODŮ PRO PŘIJETÍ VE 3. KOLE: 26 
 
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů bude 
v nutném případě (určení pořadí uchazečů na 59. a 60. místě) použit průměrný prospěch ve třech 
posledních pololetích školní docházky.  
 

4.6. Zveřejnění výsledků 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu přijímacích 
zkoušek. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce školy a na webových stránkách, zákonným 
zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí zasláno písemně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Svitavách 10. května 2012                                                                 PhDr. Radim Dřímal 
                        ředitel školy 
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