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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro čtyřleté maturitní studijní obory 
pro školní rok 2023/2024  

  
Legislativní rámec: Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), včetně novel, zákon č. 500/2004 (správní řád), vyhláška 

č.353//2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.  

  
Praktická sestra č. 53-41-M/03, 4letá denní forma vzdělávání  

2 třídy  60 žáků   

  

Zdravotnické lyceum č. 78-42-M/04, 4letá denní forma vzdělávání    

1 třída  30 žáků     

                       

Podmínky přijetí:   

1. splnění povinné devítileté školní docházky  

2. splnění kritérií přijímacího řízení  

3. zdravotní způsobilost – pouze pro obor Praktická sestra   

  

Přihláška  

- povinnou součástí přihlášky ke studiu oboru Praktická sestra je vyjádření lékaře o 

zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. 

- uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského 

poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek konání jednotné přijímací zkoušky, doklad je 

potřeba dodat nejpozději do 1. března 2023  

- cizinci, kteří podají žádost a vyhoví § 20 odst. 4 školského zákona nekonají jednotnou 

zkoušku z českého jazyka a literatury, uchazeči se statusem dočasné ochrany (zejména 

ukrajinští uchazeči) mohou ředitelku školy požádat o prominutí zkoušky z českého jazyka, 

zároveň na žádosti uvedou, zda si zkoušku z matematiky přejí konat v ukrajinském, nebo 

českém jazyce – uchazeči o studium tak učiní žádostí přiloženou k přihlášce ke studiu 

- potvrzení splnění povinné školní docházky a klasifikace (vysvědčení z 2. pololetí 8. 

ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku) ředitelem základní školy  

- přihlášku doplnit doklady o výsledcích v soutěžích, činnosti v kroužcích, studium ZUŠ 

či jiných aktivitách žáka – viz školní část přijímací zkoušky  

- přihlášku uchazeč (zák. zástupce) doručí (osobně, zašle poštou) řediteli příslušné školy 

do 1.března 2023  

- v přihlášce uvádějte čitelně e – mailový kontakt zákonného zástupce pro komunikaci 

se školou 
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Kritéria přijímacího řízení:  

 

Přijímací řízení se skládá ze 2 částí, a to z jednotné přijímací zkoušky – JPZ realizované 

centrálně přes CERMAT a školní části, vyhlášené ředitelkou školy.  

 

Maximální bodový zisk JPZ tvoří 60 % celkového počtu bodů 

Maximální možný zisk ve školní části tvoří 40 % celkového počtu bodů 

    

Termín jednotné přijímací zkoušky – JPZ  

  

1.řádný termín zkoušky 13. 4. 2023 od 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 14. 4. 2023 od 8 hodin v budově SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav, B. 

Němcové 482. Účastní se ho uchazeči, kteří uvedli na přihlášce ke studiu na 2. místě naši 

školu.  

 

Náhradní termíny – 10.5. a 11.5.2023 – na testování budou pozváni ti, kteří se nemohli 

zúčastnit řádného termínu ze závažných důvodů a omluvili se řediteli školy do tří dnů ode 

dne konání testování.    

 

Pozvánka na účast k přijímacím zkouškám bude uchazečům rozeslána poštou na adresu 

zákonného zástupce uvedeného na přihlášce.   

   

Obsah přijímacího řízení:                  

                

1. Centrální zadání CERMAT – jednotná přijímací zkouška (JPZ) z českého jazyka a 

matematiky:   

- délka testování – český jazyk a literatura – 60 minut       

- matematika – 70 minut  

- povolené pomůcky dle pokynů CERMAT 

- úprava podmínek JPZ dle posudku Pedagogicko – psychologické porady dodaném 

uchazečem v řádném termínu  

 

Uchazeč má možnost konat zkoušku 2x (na každé škole uvedené na přihlášce jednou, a to 

v pořadí uvedeném na přihlášce), do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek JPZ.  
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Výsledky jednotlivých zkoušek JPZ jsou ohodnoceny následovně:   

Při maximálním bodovém zisku, může uchazeč získat 50 bodů za matematiku a 50 bodů za 

český jazyk. Celkem tedy JPZ od CERMAT 100 bodů 

 

Maximální zisk v rámci JPZ CERMAT (100 bodů) tvoří 60 % maximálního celkového bodového 

zisku přijímací zkoušky. Dalších 40 % (66 bodů) může uchazeč získat za maximální možný 

bodový zisk ve školní části přijímací zkoušky. 

 

2.  Školní část – kritéria stanovená ředitelkou školy jsou následující:     

a) posouzení studijních výsledků předchozího studia    

Posuzují se studijní výsledky ze základní školy – celkový průměr vysvědčení z 2. pololetí 8. 

třídy a vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy – maximální možný zisk je 30 bodů 

 

b) bodové ohodnocení za výsledky studia v profilových předmětech 

• Bonifikované předměty pro obor Praktická sestra:  

- biologie, nebo předmět jiného názvu s obdobným učebním obsahem dle RVP 

- český jazyk a literatura, nebo předmět jiného názvu s obdobným učebním obsahem 

dle RVP 

- anglický jazyk, nebo předmět jiného názvu s obdobným učebním obsahem dle RVP 

• Bonifikované předměty pro obor Zdravotnické lyceum: 

- biologie, nebo předmět jiného názvu s obdobným učebním obsahem dle RVP 

- český jazyk a literatura, nebo předmět jiného názvu s obdobným učebním obsahem 

dle RVP 

- anglický jazyk, nebo předmět jiného názvu s obdobným učebním obsahem dle RVP 

- matematika, nebo předmět jiného názvu s obdobným učebním obsahem dle RVP 

 

V definovaných profilových předmětech musí uchazeč ve sledovaném období (2.pol 8. 

třídy a 1.pol 9. třídy) na vysvědčení získat nejhůře hodnocení chvalitebný, aby mu byla 

tato bonifikace udělena. Bodové ohodnocení se zaokrouhluje. Maximální možný bodový 

zisk je 26 bodů. 

c) bodové ohodnocení za mimoškolní aktivity možnost přiznání dalších 10 bodů za: 

• úspěšnou účast v soutěžích ať již realizovaných školami, nebo 

volnočasovými organizacemi, či dalšími organizacemi 

• systematický rozvoj dovedností a schopností uchazeče jak individuální, tak 

v rámci skupinových aktivit (sportovní kluby, kroužky, ZUŠ atd.)  

• a zohlednění dalších mimořádných skutečností, které osvědčují vhodné 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, zejména se zaměřením na morální a 



Střední zdravotnická škola   

  a Vyšší odborná škola zdravotnická,   

 Mladá Boleslav, B. Němcové 482  

Stránka 4 z 4  

  

charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi, prosociální 

aspekt aktivity    

Uchazeč k přihlášce doloží oficiální potvrzení o dlouhodobé účasti na prokazované 

mimoškolní aktivitě. Ředitelka školy po zvážení míry dlouhodobosti aktivity, shody jejího 

zaměření s definovanými oblastmi a s profilem žáka školy přidělí 10 bodů, při maximálním 

naplnění těchto kritérií (prosociální zaměření aktivity), 5 bodů při částečném naplnění těchto 

kritérií (individuální osobnostní rozvoj uchazeče), 0 bodů při nesouladu s těmito kritérii. 

V případě prokazování více aktivit, je k udělení bodů třeba splnění podmínek alespoň u jedné 

aktivity.  

 

Všichni uchazeči o studium budou pro přijímací řízení seřazeni podle výše uvedených kritérií a 

výsledků testů. V případě bodové shody, bude o pořadí uchazeče rozhodovat bodový zisk 

z JPZ. 

Kritéria přijímacího řízení u oboru Praktická sestra a Zdravotnické lyceum nejsou shodná.  

 

Výsledky přijímacího řízení:  

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u přijatých uchazečů bude formou vydání seznamu 

přijatých do 2 dnů od sdělení výsledků jednotné přijímací zkoušky Centrem pro zjišťování 

výsledků vzdělávání (nejpozději do 3. 5. 2023)   

 

Zveřejnění výsledků bude na webových stránkách školy a současně na veřejně přístupném 

místě školy. Uchazeči jsou uváděni pod identifikačním číslem, které jim bylo přiděleno po 

podání přihlášky – toto číslo bude uvedeno na pozvánce k JZP.  

  

Pouze nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí odesláno poštou, nebo si rozhodnutí o 

nepřijetí mohou vyzvednout osobně na sekretariátu školy v termínu, který bude uveden na 

listině s výsledky přijímacího řízení.   

      

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve 

lhůtě 3 pracovních dnů od doručení, převzetí.  

  

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.   

 

   

V Mladé Boleslavi 31.1.2023     Mgr. Lucie Laurýnová, MBA ředitelka školy  
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