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Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání 

 

 

Zdravotnické lyceum – kód oboru 78-42-M/04 – denní forma vzdělávání 
 nově schválený obor 

- čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou (předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů 30) 
 

Praktická sestra – kód oboru 53-41-M/03 – denní forma vzdělávání 

- čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou (předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů 30) 

 
 Přijímací řízení se skládá ze 2 částí: 

1. část 

 konání centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a 

z matematiky 

Délka testování: český jazyk a literatura – 60 minut, matematika – 70 minut 

Uchazeč má možnost konat testy 2x, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek 

Váha výsledků společné části bude v celkovém hodnocení 60% 

 

2. část (školní) 

 průměr prospěchu v posledních dvou ročnících ZŠ -2. pololetí předposledního ročníku a  

1. pololetí posledního ročníku (nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií nebo jiné 

školy) 

Váha kritérií školní části bude v celkovém hodnocení 40%. 

 

Uchazečům budou přiděleny body dle stanovených kritérií a výsledků testů a přijati ke vzdělávání 

v uvedených oborech budou uchazeči do výše povolené kapacity oboru. Nejlepší umístění má uchazeč 

s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o 

výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky.  

 

 u všech oborů vzdělání je na přihlášce požadováno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti, zda 

je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.  

 

Přijímací řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů, kteří získali vzdělání 

v zahraničí, se řídí příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů. 

 

Přijatí uchazeči doloží úspěšné ukončení školní docházky vysvědčením z 9. třídy (nebo odpovídajícího 

ročníku víceletého gymnázia nebo jiné školy) nejpozději do 31.8. 2020. 
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Kritéria přijímacího řízení pro kombinovanou formu vzdělávání: 

 
Praktická sestra – kód oboru 53-41-M/03 – kombinovaná forma 

- tříleté studium ukončené maturitní zkouškou (předpokládaný počet přijímaných uchazečů 30) 

(pro uchazeče, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru vzdělání) 

 

Uchazeči kombinované FV (zkrácené studium) NEKONAJÍ  přijímací zkoušku. 

1. Řádně vyplněná přihláška s vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti, zda je uchazeč schopen 

studia zvoleného oboru, termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení  

do 2. března 2020 

 

 

2. Úspěšně vykonaná maturitní zkouška v jiném oboru: uchazeči předkládají originál nebo ověřenou 

kopii vysvědčení o maturitní zkoušce (v ČR). 

 

Poznámka: Uchazeči (cizinci), kteří maturovali v zahraničí, nemohou být přijati k tomuto typu 

studia, protože jim dle stávající legislativy nemůže být uznána společná část maturitní zkoušky. 

Pokud uchazeč nepracoval ve zdravotnickém zařízení (minimálně 1 rok, lůžkové oddělení – 

interna, chirurgie), bude požadováno doplnění odborné praxe nad rámec povinné výuky stanovené 

rozvrhem (bude řešeno individuálně). 

 

 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů 

Zveřejnění výsledků bude na webových stránkách školy (www.szsberoun.cz) a současně na úřední 

desce školy (u vstupních dveří). Uchazeči jsou uváděni pod registračním číslem (registrační číslo 

spolu s informacemi o organizaci přijímacího řízení budou zasílány poštou v písemné podobě). 

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou. 

 

Zápisový lístek pro kombinovanou formu vzdělávání se neodevzdává. 

 

 

Další kola přijímacího řízení se budou konat jen v případě, že škola v prvním termínu nenaplní 

kapacitu (o této skutečnosti budeme informovat na webových stránkách školy a webových 

stránkách Středočeského kraje). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Berouně  27. 1. 2020                                                     Mgr. Leona Machková, v.r.      

                                                                                                         ředitelka školy 

http://www.szsberoun.cz/

