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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 
2. KOLO 

 
Ředitel Střední zdravotnické školy, Svitavy, Purkyňova 256 (dále jen „škola“) PhDr. Radim Dřímal 
na základě § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje 2. kolo 
přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. 
 

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 3 (Z TOHO 1 MÍSTO 
NA ODVOLÁNÍ) 

NE DO 11. 6. 2021 
(do 12.00 hod.) 

 
 

2. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení uchazečů 
 
2. 1 Přijímací zkoušky se nekonají. 
 
2. 2 Přihláška ke vzdělávání 

a) Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého 
uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo 
uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel 
příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, přičemž o 
podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče. V případě nezletilého 
uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním. 

b) Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

c) Přihlášky se podávají do pátku 11. června 2021 do 12.00 hodin. 

 

Součástí přihlášky jsou následující doklady: 

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 
docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, 

b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, 
pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, 

c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro příslušný obor vzdělání, 

d) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 
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e) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí 
povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o 
uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o 
uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání 
příslušného stupně vzdělání, 

f) doklady prokazující účast uchazeče v mimoškolních aktivitách, olympiádách nebo soutěžích 
(kopie diplomu, potvrzení školy, zájmové organizace apod.) v případě uchazečů denní formy 
vzdělávání, pokud mají být tyto aktivity zohledněny při hodnocení přijímacího řízení. 

Pokud je klasifikace z příslušných ročníků podle odstavce a) nebo b) na přihlášce za tyto ročníky 
potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil 
nebo ukončí základní vzdělávání, nemusí uchazeč vysvědčení dokládat. Vysvědčení z posledního 
ročníku nahrazuje i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně 
ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání. 

 

2.3 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
Předmětem hodnocení bude vysvědčení za 1. pololetí předposledního ročníku základní školy nebo 
odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia nebo odpovídajícího ročníku školy, v níž uchazeč 
ukončil základní vzdělávání. Pokud by uchazeč nebyl v tomto pololetí z nějakého předmětu 
hodnocen, bude klasifikační stupeň z tohoto předmětu nahrazen hodnocením za 1. pololetí 
posledního ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia nebo 
odpovídajícího ročníku školy, v níž uchazeč ukončil základní vzdělávání. Pokud by ani v tomto 
pololetí nebyl uchazeč z nějakého předmětu hodnocen, bude průměrný prospěch uchazeče 
vypočten bez tohoto klasifikačního stupně. 
 
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:              - 20 bodů 
 
2.4 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. 
 
2. 5 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, že v hodnocení na vysvědčeních 
z předchozího vzdělávání nesmí být mínusový počet bodů.  
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3. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

Dne 11. června 2021 budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. Lze se s nimi seznámit 
na sekretariátu školy dne 14. června 2020, a to od 8.00 do 12.00 hodin.  
Dne 14. června 2021 odpoledne 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 nebo 461535100. 
Rozhodnutí o přijetí si lze osobně vyzvednout v úterý 15. června 2021 od 8.00 do 12.00 hodin. 
Nevyzvednutá rozhodnutí budou následující 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. Další kola přijímacího řízení 

Termíny a kritéria případných dalších kol budou zveřejněna po ukončení 2. kola.  
 
 
 
Svitavy dne 3. června 2021                                                                PhDr. Radim Dřímal 
                            ředitel školy 

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

