
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 

Kritéria přijetí ke vzdělávání pro  školní rok  2022/2023 

Obor vzdělání :  78 - 42- M /04   Zdravotnické lyceum 

1.kolo 

Ředitelka školy v  souladu se zákonem  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle vyhlášky č. 353/2016  Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovila následující  kritéria  přijetí do oboru vzdělání Zdravotnické lyceum.  

Splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem bude hodnoceno podle: 

1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (maximální možný bodový zisk je 100 bodů) 

Uchazeč získá body za prospěch, stanovené z aritmetického průměru vypočítaného ze známek na vysvědčení z 1. pololetí 

předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

zaokrouhleného na 2 desetinná místa dle matematických pravidel následovně:  

průměr  1,00 =  100 bodů  

průměr  1,01 =  99 bodů 

...... 

průměr 2,00 = 0 bodů 

průměr 2,01 = - 1 bod 

...... 

(každé zhoršení průměru o 0,01 = - 1 bod) 

Do průměru se nezapočítává známka z chování. 

Při dosažení známky dostatečný (4) nebo nedostatečný (5) v kterémkoli předmětu hodnoceného období uchazeč získává -

100 bodů za každý takto hodnocený předmět.  

2. Výsledků jednotné zkoušky  (maximální možný bodový zisk je 100 bodů) 

a) test z českého jazyka a literatury               max. počet bodů         50 

b) test z matematiky                max. počet bodů 50 

Pořadí uchazečů 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení se stanoví jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího 

řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení (§ 60d 

odst. 3 školského zákona). 

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle dosaženého počtu bodů, stanoveného dle následujícího vzorce: 

(bodové hodnocení testu z českého jazyka a literatury + bodové hodnocení testu z matematiky) x 0,6 + (bodové hodnocení 

prospěchu) x 0,4 

Do počtu bodů, který rozhodne o přijetí, tedy přispívají testy vahou 60% a hodnocení prospěchu ze ZŠ vahou 40% 

Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkové hodnocení uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky 

a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole (§ 20 odst. 4 školského zákona). 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení 

promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 

vzdělání, ověří škola rozhovorem.  

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, doloží poslední dvě vysvědčení ze zahraniční 

školy. Dále uchazeč doloží učební plán a způsob klasifikace dotčené školy v zahraničí. Všechny tyto dokumenty musí být 



opatřeny úředně ověřeným českým překladem s výjimkou dokumentů ve slovenském jazyce. Posouzení hodnocení výsledků 

vzdělávání na vysvědčeních je v kompetenci ředitelky školy. Pro posouzení hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání je 

v kompetenci ředitelky školy vytvořit převodník na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1  vyhlášky  13/2005 Sb.,  o středním  

vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění.  

V případě, že bude uchazeči prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, použije se pro jeho zařazení do 

výsledného pořadí uchazečů pořadí uchazečů stanovené Centrem na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných 

uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Toto 

redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.  

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí: 

1. výsledek přijímací zkoušky (dosažený počet bodů z obou testů) 

 Pokud ani to nerozhodne, bude následovat: 

2. lepší průměr známek na vysvědčení z výše uvedených předmětů 

Pokud ani to nerozhodne, bude následovat: 

3. lepší průměrná známka z českého jazyka 

Pokud ani to nerozhodne, bude následovat: 

4.  lepší průměrná známka v  pořadí z matematiky, fyziky, chemie, anglického jazyka,biologie(přírodopisu) 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání Zdravotnické lyceum je 28.  

 

Dnem doručení přihlášky je zahájeno správní řízení na žádost, dále bude ředitelka školy postupovat dle zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 

Opava 28. ledna 2022                                                                                                               Mgr. Alena Šimečková 

                                                                                                                                                               ředitelka školy  

 


