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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 
(2. KOLO – VEČERNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ) 

 
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, vyhlášky 
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 
5.1.2021, č.j. MSMT-43073/2020-3, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 
2021/2022. 

 

1. Maturitní obory vzdělání a plánovaná kapacita 
 

OBOR 
VZDĚLÁNÍ 

FORMA 
A DÉLKA 
VZDĚLÁVÁNÍ 

PLÁNOVANÁ 
KAPACITA 

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKA 

PODÁNÍ 
PŘIHLÁŠKY 

ZVEŘEJNĚNÍ 
VÝSLEDKŮ 
NA WEBU 

Praktická 
sestra 

53-41-M/03 

večerní 

5 let 

nejméně 5 

(z toho 1 místo 
na odvolání) 

NE do  

30. 4. 2021 

3. 5. 2021 

 

 

2. Přijímací řízení  
 

2.1 Přihláška ke vzdělávání 

a) Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy.  

b) Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Tento formulář lze stáhnout z našeho webu. 

c) Nelze uplatnit dvě přihlášky na stejný obor na jednu školu. 

d) Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení do 
30. dubna 2021. 

 

Součástí přihlášky jsou následující doklady: 

a) vysvědčení z posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil povinnou školní docházku nebo 
ukončil základní vzdělávání,  

b) výuční list nebo maturitní vysvědčení, pokud má být získaný stupeň vzdělání zohledněn při 
hodnocení přijímacího řízení, 
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c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro příslušný obor vzdělání (lze 
doložit na přihlášce nebo v samostatné příloze –lze stáhnout z našeho webu). 

 

 

2.2 Kritéria přijímacího řízení a hodnocení uchazečů  

Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení vycházejí z § 60d 
zákona č.  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že v jednotlivých 
kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle: 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení, 

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, 

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče. 

 

2.2.1 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

Předmětem hodnocení bude vysvědčení za 2. pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč 
splnil povinnou školní docházku nebo ukončil základní vzdělávání.  

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:              - 5 bodů 

 

2.2.2 Jednotné zkouška 

Jednotná zkouška se nekoná. 

 

2.2.3 Školní přijímací zkouška 

Školní přijímací zkouška není stanovena. 

 

2.2.4 Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče 

Pokud uchazeč doloží: 

 vysvědčení o maturitní zkoušce, získá 50 bodů, 

 výuční list, získá 30 bodů. 
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2.2.5 Stanovení podmínky pro přijetí 

Pokud bude uchazeč hodnocen mínusovým počtem bodů, nesplní kritéria přijímacího řízení a 
nebude přijat ke vzdělávání. 

 

2.2.6 Stanovení pořadí uchazečů 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů. Uchazeč může získat 
maximálně 100 bodů.  

Při rovnosti bodů v nutném případě se preferuje 1. uchazeč s maturitní zkouškou, 2. uchazeč 
s výučním listem, 3. uchazeč s lepší známkou z matematiky na hodnoceném vysvědčení 
z předchozího vzdělávání.  

 

2.2.7 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

Na webových stránkách školy www.szs.svitavy.cz budou výsledky přijímacího řízení 
zveřejněny 3. května 2021. 

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí v souladu s legislativou nezasílá.  

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno doporučeným dopisem (dodejka). 
Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit, se ukládá u provozovatele poštovních služeb po 
dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazeče lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí. 

 

2.2.8 Zápisový lístek 

Uchazeči přijatí do večerní formy vzdělávání zápisový lístek nepředkládají. 

 

 

3. Další kola přijímacího řízení 
Termíny a kritéria případných dalších kol budou zveřejněna po ukončení 2. kola.  

 

 

 

Svitavy dne 9. března 2021                                                                    PhDr. Radim Dřímal 

                              ředitel školy 
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