
Přijímací řízení na školní rok 2021/2022 
denní forma vzdělávání 

Škola pořádá v rámci přijímacího řízení školní přijímací zkoušky. Dle Zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů,  Vyhlášky č. 353/2016 ze dne 24. 10. 2016., kterou se stanoví 

podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a Vyhlášky č. 

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se SVP, vyhlašuje ředitelka školy 

• 1. kolo –  první termín: 5. 5. 2021 

druhý termín: 6. 5. 2021 

       náhradní termín – 18. 5. 2021 

obor plán 

přijatých 

termín  

přihlášek 

přijímací testy zveřejnění výsledků na 

www 

53-41-M/03 Praktická sestra 

Denní forma 

60 1. března 

2021 

ano 

(školní 

zkouška) 

19. 5. 2021 

do 12:00 

• termín podání přihlášky – do 1. 3. 2021 

Přijímací test 

Test školní přijímací zkoušky z biologie člověka v rozsahu RVP ZV.  

• Biologie člověka: 60 minut čistého času, 25 uzavřených úloh, max. 100 bodů 

    Za chybné odpovědi se body neodečítají. 

Povolené pomůcky: pouze psací potřeby 

Žáci se SVP – průběh testu bude přizpůsoben dle posudku z PPP 

Podmínky přijetí 
• zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 

 

Kritéria přijímacího řízení 
• minimálně 20 bodů z přijímacího testu  

• průměrný prospěch ze základní školy – pololetí 8. ročníku – maximálně 50 bodů 
 

∅ body ∅ body ∅ body 

1,00 – 1,09 50 – 48,01 2,00 – 2,09 30 – 28,01 3,00 – 3,09 10 – 8,01 

1,10 – 1,19 48 – 46,01 2,10 – 2,19 28 – 26,01 3,10 – 3,19 8 – 6,01 

1,20 – 1,29 46 – 44,01 2,20 – 2,29 26 – 24,01 3,20 – 3,29 6 – 4,01 

1,30 – 1,39 44 – 42,01 2,30 – 2,39 24 – 22,01 3,30 – 3,39 4 – 2,01 

1,40 – 1,49 42 – 40,01 2,40 – 2,49 22 – 20,01 3,40 2 

1,50 – 1,59 40 – 38,01 2,50 – 2,59 20 – 18,01 nad 3,4 0 

1,60 – 1,69 38 – 36,01 2,60 – 2,69 18 – 16,01   

1,70 – 1,79 36 – 34,01 2,70 – 2,79 16 – 14,01   

1,80 – 1,89 34 – 32,01 2,80 – 2,89 14 – 12,01   

1,90 – 1,99 32 – 30,01 2,90 – 2,99 12 – 10,01   

• dlouhodobé mimoškolní aktivity nad rámec výuky, soutěže a olympiády na druhém stupni 
ZŠ – maximálně 10 bodů: 
o školní kolo do 3. místa - 1 bod 
o okresní kolo do 3. místa - 2 body 
o krajské kolo do 3. místa - 3 body 



o celostátní kolo do 5. místa - 5 bodů 
počítá se nejvyšší dosažené postupové místo  
 
o doložená aktivní účast v ostatních projektech, soutěžích a aktivitách ZŠ s vlastním 

zapojením a přínosem - 1 bod (max. 3 celkem) 
o oficiálně doložená dlouhodobá zájmová činnost související s obory – 1 bod (max. 3 

body), 

• odečtení 30 bodů za každý 1 snížený stupeň známky z chování 

 

   Pomocná kritéria při rovnosti bodů: klasifikace z předmětů ČJ, CJ, PŘ 

 

Po součtu všech bodů všech uchazečů bude stanoveno celkové pořadí, z něhož bude přijato 

prvních 60. Ostatní uchazeči, kteří splní přijímací zkoušky (min. 20 bodů z testu), nebudou přijati 

z kapacitních důvodů. Pokud všichni přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek, mohou být takto 

nepřijatí uchazeči následně přijati ke studiu na základě odvolání v souladu se Zákonem č. 

561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. 

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto: 

kritérium maximální počet bodů poznámka 

Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělávání 50 
 

Snížená známka z chování (každý 1 stupeň) 
 

-30 

Mimoškolní aktivity, soutěže a olympiády 10 
 

Hodnocení testů 100 
 

Celkem 160 
 

 
Informace pro uchazeče: 

• uchazeč podává  pouze 2 přihlášky do 1. kola PŘŘ 

• ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým  uchazečům, seznam přijatých 
uchazečů jen zveřejní  

• zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni 
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (výsledku rozhodnutí o přijetí) – t.j.do 2. 6. 2021 

• zápisový lístek je možné použít jednou, nelze jej tedy vzít zpět; výjimkou je případ, kdy je 
uchazeč přijat na jinou školu na základě odvolání; 

• nepřijatým uchazečům doručíme rozhodnutí o nepřijetí písemnou formou (osobně dne 19. 
5. 2021 v době 13:00 – 17:00, poštou po 19. 5. 2021), lhůta pro odvolání je 3 pracovní dny 
od doručení rozhodnutí; 

• dne 19. 5. 2021  v době 12:00 – 13:00 mohou uchazeči a jejich zákonní zástupci 
nahlédnout do spisu v kanceláři školy 

• uchazeči, kteří nesplní podmínky přijímacího řízení (minimálně 20 bodů z testu), mohou 
podat přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení, pokud bude vyhlášeno 

   
Mgr. Zdeňka Hrochová 

ředitelka  SŠZS Chrudim 
 
Dojde-li ke změně podmínek přijímacího řízení ze strany MŠMT, budeme vás včas informovat 
 
 
V Chrudimi dne 16. 3. 2021 
 
Na www zveřejněno dne  16. 3. 2021 


