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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 
2. KOLO 

 
Ředitel Střední zdravotnické školy, Svitavy, Purkyňova 256 (dále jen „škola“) PhDr. Radim Dřímal 
na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních 
pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 
2020/2021, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 223/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce, a 
závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2020/2021. 
 

1. Maturitní obory vzdělání a plánovaná kapacita 
OBOR VZDĚLÁNÍ FORMA 

VZDĚLÁVÁNÍ 
PLÁNOVANÁ 
KAPACITA - 2. KOLO 

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKA 

PŘÍJEM 
PŘIHLÁŠEK 

PRAKTICKÁ SESTRA 
(53-41-M/03) 

DENNÍ 6  NE DO 10. 7. 2020 
(do 12.00 hod.) 

 
 

2. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení uchazečů 
 
2. 1 Přijímací zkoušky se nekonají. 
 
2.2 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
Předmětem hodnocení bude vysvědčení za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí 
posledního ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.  
Uchazeč může získat maximálně 50 bodů. Počet bodů se stanoví následovně: 

 průměrný prospěch 1,00 – 1,25:  50 bodů 

 průměrný prospěch 1,26 – 1,50:  40 bodů 

 průměrný prospěch 1,51 – 1,75:  30 bodů 

 průměrný prospěch 1,76 – 2,00:  20 bodů 

 průměrný prospěch 2,01 – 2,25:  10 bodů 

 průměrný prospěch 2,26 – 2,50:    5 bodů 

 průměrný prospěch 2,51 a horší:    0 bodů 

 snížená známka z chování:           - 30 bodů za každou 
 
2.3 Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče 
Pokud žák doloží účast v mimoškolních aktivitách, olympiádách nebo soutěžích (kopie diplomu, 
potvrzení školy, zájmové organizace apod.), získá 5 bodů. 
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2. 4 Stanovení pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů. Uchazeč může získat 
maximálně 55 bodů. Při rovnosti bodů v nutném případě se preferuje lepší průměrná známka 
z matematiky v hodnoceném období předchozího vzdělávání, při další rovnosti pak lepší průměrná 
známka z českého jazyka a literatury. Podmínkou přijetí je zisk minimálně 5 bodů z hodnocení 
přechozího vzdělávání. 
 
 

3. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 
Dne 10. července 2020 do 12.00 hodin budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. Lze 
se s nimi seznámit na sekretariátu školy dne 10. července 2020, a to od 12.00 do 15.00 hodin.  
Dne 10. července 2020 po 15. hodině budou výsledky zveřejněny pod registračními čísly na 
veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy www.szs.svitavy.cz. Výsledky také sdělíme 
na telefonu 777635100. 
Rozhodnutí o přijetí budou následující pracovní den zaslána obyčejným dopisem. Zákonným 
zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí zasláno doporučeným dopisem. Odvolání proti 
rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazeče lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 
rozhodnutí. 
 
 

4 Zápisový lístek 
Uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového 
lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů). Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat 
ke vzdělávání. 
Zápisový lístek nelze vzít zpět. Výjimkou je případ, kdy byl žák přijat na odvolání na jiné škole. 
Doklad o přijetí na odvolání je při žádosti o vydání zápisového lístku povinen předložit. 
 
 

5. Požadavky na uchazeče 
a) doručení přihlášky řediteli Střední zdravotnické školy, Svitavy, Purkyňova 256 do 10. 

července 2020 (do 12.00 hodin), 
b) doložení prospěchu dle bodu 2.2, případně dalších skutečností dle bodu 2.3. Prospěch 

uchazeč doloží potvrzením základní školy na přihlášce nebo kopiemi vysvědčení, 
c) potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat příslušný obor vzdělání. 
Uchazeč, který se v 1. kole přijímacího řízení hlásil na naši školu na stejný obor vzdělání, 
nemusí dokládat skutečnosti uvedené v odstavci b a c (ověříme podle původní přihlášky). 

 
 

6. Další kola přijímacího řízení 
Termíny a kritéria případných dalších kol budou zveřejněna po ukončení 2. kola.  
 
 
 
Svitavy dne 1. července 2020                                                                PhDr. Radim Dřímal 
                            ředitel školy 

http://www.szs.svitavy.cz/
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