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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. 
 

1. KOLO 
 

1. Obory vzdělání a plánovaná kapacita 
 
OBOR VZDĚLÁNÍ FORMA 

VZDĚLÁVÁNÍ 
PLÁNOVANÁ 
KAPACITA 

TERMÍN PŘIHLÁŠEK PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY 

Zdravotnický asistent 
53-41-M/01 

denní 60 (z toho 1 místo 
na odvolání) 

15. března 2012 ano 

 
 

2. Termíny přijímací zkoušky  
 
V prvním kole přijímacího řízení budou ve všech středních školách zřizovaných Pardubickým krajem 
probíhat jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech: 
 

23. 4. a 24. 4. 2012 
 
Vybraný termín uvede uchazeč na přihlášce ke vzdělávání. 
Náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky je stanoven na 9. 5. 2012. 
 
 

3. Forma přijímací zkoušky a kritéria hodnocení 
 
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). 
 

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. 
 
V prvním kole má uchazeč právo vykonat maximálně dva testy (při podání dvou přihlášek). Výsledky testů 
nebudou v rámci 1. kola přenosné. 
 



MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ Z PŘIJÍMACÍCH TESTŮ:          130 
MINIMÁLNÍ POČET BODŮ PRO PŘIJETÍ V 1. KOLE:    33 
MINIMÁLNÍ POČET BODŮ PRO PŘIJETÍ V DALŠÍCH KOLECH: 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.  
 
Výsledky přijímacího řízení budou stanoveny nejpozději do 3 pracovních dnů po druhém termínu 
přijímacích zkoušek. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce školy a na webových stránkách, 
zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí zasláno písemně. 
 
 

4. Požadavky na uchazeče 
 

a) doručení přihlášky řediteli Střední zdravotnické školy, Svitavy, Purkyňova 256 do 15. března 2012, 
s vybraným termínem přijímací zkoušky, 

b) doložení prospěchu ze základní školy (8. třída a 1. pololetí 9. třídy) - prospěch potvrzený ZŠ nebo 
kopie vysvědčení, 

c) potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor vzdělání. 
 
 

5. Další kola přijímacího řízení 
 
Termíny a kritéria případných dalších kol budou zveřejněna po ukončení 1. kola.  
 
 
 
 
Ve Svitavách 31. ledna 2012                                                                 PhDr. Radim Dřímal 
                        ředitel školy 
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