Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Přijímací řízení pro čtyřleté maturitní studijní obory
školní rok 2021/2022 – aktualizované
Legislativní rámec: Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších úprav, zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhláška č.353//2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

I. Studijní obory
Praktická sestra:

č. 53-41-M/03, 4letá denní forma vzdělávání
počet přijímaných žáků: 2 třídy, 60 žáků
obor podporovaný formou stipendia z rozpočtu KÚSK

Zdravotnické lyceum:

č. 78-42-M/04, 4letá denní forma vzdělávání
počet přijímaných žáků: 1 třída 30 žáků

II. Podmínky přijetí
a) splnění povinné školní docházky
b) splnění kritérií přijímacího řízení
c) zdravotní způsobilost (platí pro obor Praktická sestra)

III. Přihláška







potvrzení klasifikace ředitelem základní školy, dále je možné uvést schopnosti,
vědomosti a zájmy uchazeče – potvrdí třídní učitel
e-mailový kontakt pro komunikaci se školou
povinnou součástí přihlášky do oboru Praktická sestra je potvrzení lékaře o zdravotní
způsobilosti ke studiu
žák se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského
poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky
cizincům se dle § 20 odst. 4 školského zákona při přijímacím řízení promíjí na žádost
přijímací zkouška z českého jazyka
přihlášku doručí uchazeč (zák. zástupce) na sekretariát školy do 1. března 2021

IV. Termíny JPZ
Aktualizovaný termín
1. řádný termín zkoušky 3. 5. 2021 v 8 hodin v budově SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav, B.
Němcové 482. Účastní se ho uchazeči, kteří uvedli na přihlášce ke studiu na 1. místě naši
školu.
2. řádný termín zkoušky 4. 5. 2021 se koná na škole, kterou uchazeč uvedl v přihlášce na
2. místě.
náhradní termíny: 2. 6. 2021 a 3. 6 2021 – termíny jsou určeny těm uchazečům, kteří se ze
závažných důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu a omluvili se řediteli školy do tří dnů
ode dne konání řádného testování.
V případě, že bude počet podaných přihlášek ke vzdělávání nižší nebo je tomuto počtu
roven, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání, rozhodne
ředitelka školy o nekonání jednotných přijímacích zkoušek a tuto skutečnost oznámí

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Mladá Boleslav, B. Němcové 482
nejpozději do 8. března 2021. Toto bude zveřejněno na webových stránkách školy a
nejpozději do 19. 3. 2021 sděleno uchazečům o vzdělávání.

V. Kritéria přijímacího řízení
Přijímací řízení se skládá ze 2 částí:
1. Jednotná přijímací zkouška (JPZ) z Českého jazyka a Matematiky
 délka testování: Český jazyk a literatura (CJL) – 60 minut
Matematika (MAT) – 70 minut
 výsledkům jednotlivých zkoušek JPZ je přiřazena váha:
poměr váhy pro obor Praktická sestra: 60% CJL - 40% MAT
poměr váhy pro obor Zdravotnické lyceum: 50% CJL - 50% MAT
 uchazeč má možnost konat zkoušku 2x (dle počtu podaných přihlášek), do celkového
hodnocení se započítává, lepší výsledků
 váha výsledků společné části bude v celkovém hodnocení 70 %
2. Školní část – kritéria stanoví ředitelka školy
 posouzení studijních výsledků předchozího studia: 1. pololetí 8. ročníku základní
školy.
 váha kritérií školní části bude v celkovém hodnocení 30 %
Všichni uchazeči o studium budou pro přijímací řízení seřazeni podle výše uvedených kritérií
a počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne
výsledek jednotné přijímací zkoušky.

VI. Výsledky přijímacího řízení:
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u přijatých uchazečů bude formou zveřejnění seznamu
přijatých uchazečů do 2 dnů od sdělení výsledků jednotné přijímací zkoušky Centrem pro
zjišťování výsledků vzdělávání (nejpozději do 19. 5. 2021).
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a současně na veřejně přístupném
místě školy. Uchazeči budou uváděni pod identifikačním číslem, které jim bude přiděleno po
podání přihlášky.
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve
lhůtě 3 pracovních dnů od doručení.
Přijatý uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) musí po oznámení kladného
rozhodnutí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového
lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním
výsledků. Lze tak učinit osobně nebo poštou.
Nepotvrdí-li uchazeč (zákonný zástupce) odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se
ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
V Mladé Boleslavi 29. 3. 2021

Mgr. Lucie Laurýnová
ředitelka školy
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