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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 
(1. 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 a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje přijímací řízení pro školní 
rok 2022/2023. 

 

1. Maturitní obory vzdělání a plánovaná kapacita 
 

OBOR VZDĚLÁNÍ FORMA A DÉLKA 
VZDĚLÁVÁNÍ 

PLÁNOVANÁ 
KAPACITA 

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKA 

PODÁNÍ 
PŘIHLÁŠKY 

Praktická sestra 

53-41-M/031 

denní 

4 roky 

40 (z toho 1 místo 
na odvolání) 

ano do  

1. 3. 2022 

Masér ve zdravotnictví 

53-41-M/04 

denní 

4 roky 

20 (z toho 1 místo 
na odvolání) 

ano do  

1. 3. 2022 

 

2. Přijímací řízení  

2.1 Organizace a termín přijímacího řízení  

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška 
(dále jen "jednotná zkouška"). Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího 
oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.  

 
1 Vzdělávání v oboru Praktická sestra se uskuteční v režimu pokusného ověřování stupňovitého propojení vybraných 
oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 ve středních a vyšších odborných školách, č. j. MSMT-
32092/2021-2. Pro uchazeče se nic nemění, jen ve 3. ročníku oboru Praktická sestra budou moci (není to povinnost) 
vykonat závěrečnou zkoušku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel a získat tak navíc střední vzdělání s výučním listem. Po 
vykonání maturitní zkoušky v oboru Praktická sestra bude moci absolvent přejít přímo do 2. ročníku programu 
Diplomovaná všeobecná sestra, který se vyučuje na vyšších odborných školách, a to dokonce i v případě, že nebude 
mít maturitní zkoušku úspěšně dokončenou – má tedy další rok, ve kterém, souběžně se studiem 2. ročníku, může 
maturitní zkoušku dokončit. Absolventi samozřejmě mohou po maturitě pokračovat ve studiu na vysokých školách 
nebo nastoupit do zaměstnání. 
Se vzděláváním v režimu pokusného ověřování je nutné vyslovit souhlas. Formulář zašleme přijatým uchazečům 
společně s rozhodnutím o přijetí. 
Další informace k pokusnému ověřování jsou zveřejněny na webu MŠMT ČR: 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-stupnoviteho-propojeni-

1?highlightWords=pokusn%C3%A9+ov%C4%9B%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD 

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-stupnoviteho-propojeni-1?highlightWords=pokusn%C3%A9+ov%C4%9B%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-stupnoviteho-propojeni-1?highlightWords=pokusn%C3%A9+ov%C4%9B%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
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Termíny konání 
písemných testů 
jednotné 
zkoušky 

První kolo – 
první termín  

První kolo – 
druhý termín  

Náhradní termín 
k prvnímu 
termínu  

Náhradní termín 
k druhému 
termínu  

ÚT 12. 4. 2022 ST 13. 4. 2022 ÚT 10. 5. 2022  ST 11. 5. 2022  

 

Forma centrálně zadávaných jednotných testů:  

Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání a záznamový arch 
v listinné podobě. 

Český jazyk a literatura: 

• 60 minut čistého času, maximálně 50 bodů 

Matematika a její aplikace: 

• 70 minut čistého času, maximálně 50 bodů 

Testy tvoří uzavřené a otevřené úlohy. Za nesprávnou odpověď se body neodčítají. Testy jsou 
hodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). 

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku v 1. termínu ve škole, kterou uvedl na přihlášce na 
1. místě, ve 2. termínu ve škole, kterou uvedl na 2. místě.  

 

2.2 Přihláška ke vzdělávání 

• Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého 
uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.  

• Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Přihlášku lze stáhnout z webu Centra 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss 

• Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na obou 
přihláškách musí být školy a obory vzdělání uvedeny v tomtéž pořadí. Uchazeč si může podat 
obě přihlášky na stejnou školu, musí však zvolit různé obory (v našem případě Praktická sestra 
a Masér ve zdravotnictví).  

• Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 
2022. 

Součástí přihlášky jsou následující náležitosti: 

• hodnocení na vysvědčení z předposledního a posledního ročníku základní školy nebo 
odpovídajících ročníků víceletého gymnázia; pokud je klasifikace na přihlášce za tyto ročníky 
potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nemusí dokládat 
vysvědčení, v opačném případě je třeba doložit úředně ověřené kopie,  

• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro příslušný obor vzdělání 
(upozorňujeme, že zdravotní podmínky jsou pro obor Praktická sestra a Masér ve zdravotnictví 
odlišné), 

• doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss
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• doklady prokazující účast uchazeče v mimoškolních aktivitách, olympiádách nebo soutěžích 
(kopie diplomu, potvrzení školy, zájmové organizace apod.), pokud mají být tyto aktivity 
zohledněny při hodnocení přijímacího řízení, 

• žádost o prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury (v případě uchazečů, kteří 
získali předchozí vzdělání v zahraniční škole). 

 

2.3 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. 

 

2.3.1 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

Předmětem hodnocení bude vysvědčení za 2. pololetí předposledního ročníku2 a 1. pololetí 
posledního ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Pokud by 
uchazeč nebyl v některém pololetí z předmětu hodnocen, bude klasifikační stupeň z tohoto 
předmětu nahrazen hodnocením za zbývající hodnocené pololetí. Pokud by uchazeč nebyl 
z nějakého předmětu hodnocen v žádném ze sledovaných pololetí, bude průměrný prospěch 
uchazeče vypočten bez tohoto hodnocení.  

Uchazeč může z hodnocení předchozího vzdělávání 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 

 

2.3.2 Hodnocení výsledků jednotné zkoušky: 

• český jazyk a literatura:     maximálně 50 bodů 

• matematika a její aplikace:    maximálně 50 bodů 

• celkem jednotná zkouška:    maximálně 100 bodů 

Pokud uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury (cizinci), stanoví Centrum 
bodové hodnocení takového žáka na základě jednotné zkoušky z matematiky a její aplikace (tzv. 
redukované pořadí). 

 

 
2 V případě, že by tímto vysvědčením bylo vysvědčení ze školního roku 2019/20, použije se hodnocení za 1. pololetí 
tohoto školního roku (vyhláška MŠMT ČR č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2). 
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2.3.3 Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče 

Pokud uchazeč doloží účast v mimoškolních aktivitách, olympiádách nebo soutěžích (kopie 
diplomu, potvrzení školy, zájmové organizace apod.), získá 10 bodů. 

 

2.3.4 Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení 
a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. 

 

2.3.5 Podmínky úspěšného vykonání přijímací zkoušky 

Aby uchazeč vykonal úspěšně přijímací zkoušku, musí splnit následující podmínky: 

• v hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání nesmí mít mínusový počet bodů, 

• musí získat minimálně 25 bodů ze 100 možných v součtu za obě části jednotné zkoušky. 

Pokud uchazeč výše uvedené podmínky nenaplní, nesplní kritéria přijímacího řízení a nemůže být 
přijat ke vzdělávání ani na odvolání. 

 

2.3.6 Stanovení pořadí uchazečů 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů. Uchazeč může získat 
maximálně 160 bodů. Při rovnosti bodů v nutném případě (určení pořadí uchazečů na 19. a 20. 
místě, 39. a 40. místě) se preferuje výsledek přijímací zkoušky, v případě další shody lepší výsledek 
jednotného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, v případě další shody 
postupně hodnocení z přírodopisu a cizího jazyka na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. 

 

2.3.7 Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Na webových stránkách školy www.szs.svitavy.cz a na vývěsce školy budou výsledky přijímacího 
řízení oznámeny 28. dubna 2022.  

Přijatí uchazeči/zákonní zástupci si budou moci rozhodnutí o přijetí osobně vyzvednout na 
sekretariátu školy v pátek 29. dubna 2022. Nevyzvednutá rozhodnutí zašleme 
uchazečům/zákonným zástupcům obyčejným dopisem.  

Nepřijatým uchazečům/zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů 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. 

 

2.3.8 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, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. 
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. 

 

http://www.szs.svitavy.cz/
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3. Další kola přijímacího řízení 
Případná další kola přijímacího řízení k naplnění plánované kapacity budou vyhlášena po ukončení 
1. kola.  

 

 

 

Svitavy dne 31. ledna 2022                                                                    PhDr. Radim Dřímal 

                               ředitel školy 
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