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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 
do oboru 75-41-M/01  Sociální činnost 
 
Na základě ustanovení vyhlášky 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti  
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, dále dle ustanovení § 59 a § 60 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) v platném znění, stanovila ředitelka školy pro přijetí ke vzdělávání následující počty 
přijímaných uchazečů a kritéria: 
 
Do 1. ročníku školního roku 2018/2019 bude přijato 30 uchazečů. 
V 1. kole přijímacího řízení proběhne testování uchazečů 12. dubna a 16. dubna 2018. Náhradní 
termín je stanoven na 10. května a 11. května 2018. 
Testování z českého jazyka a literatury a matematiky bude probíhat podle jednotného 
harmonogramu. Dodavatelem testů je společnost Cermat. 
Rozsah testů  

• Český jazyk: 60 minut čistého času, uzavřené i otevřené úlohy – max. počet bodů 50 

• Matematika: 70 minut čistého času, uzavřené i otevřené úlohy (hodnocen je i postup 
řešení) – max. počet bodů 50 

 
 
Kritéria hodnocení pro první kolo přijímacího řízení: 
 
1. Počet bodů dosažených v testech z českého jazyka a matematiky v termínu 12. dubna 2018          

a v termínu 16. dubna 2018 jednotné přijímací zkoušky organizované MŠMT ČR. 
Maximální počet bodů je 100. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby žák dosáhl 
v součtu minimálně 20 bodů. 
 

Bodové ohodnocení Hodnocená součást Počet bodů 

Jednotná přijímací zkouška 
Český jazyk max. 50 bodů 

Matematika max. 50 bodů 

Maximální počet získaných bodů:    100 

Váha kritéria (podíl hodnocení jednotných testů na celkovém hodnocení uchazeče):  60 % 

 
 
 
 
 
 
 



 

2. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání – do 
hodnocení se započítává průměrný prospěch na vysvědčení za II. pololetí 8. třídy (tercie) 
a I. pololetí 9. třídy (kvarta). Počet přidělených bodů se bude řídit přiloženou tabulkou: 

 

Bodové ohodnocení Hodnocená součást Počet bodů 

Prospěch na ZŠ 

Přepočet prospěchu 
z vysvědčení II. pololetí 8. třídy 
(tercie) ZŠ 

Průměr 1,00 33 bodů 

Průměr 1,01 - 1,50 22 bodů  

Průměr 1,51 - 2,00 11 bodů 

Průměr nad 2,01   0 bodů 

Přepočet prospěchu 
z vysvědčení I. pololetí 9. třídy 
(kvarta) ZŠ 

Průměr 1,00 33 bodů 

Průměr 1,01 - 1,50 22 bodů  

Průměr 1,51 - 2,00 11 bodů 

Průměr nad 2,01   0 bodů 

Maximální počet získaných bodů:    66 

Váha kritéria (podíl hodnocení prospěchu ze ZŠ na celkovém hodnocení uchazeče):  40 % 

 
O pořadí uchazeče rozhoduje počet bodů získaných součtem kritérií 1. a 2. 
 
Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 166 bodů. 
 
V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhoduje o pořadí uchazeče 

a. lepší celkový bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky 
b. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 
c. lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 
d. lepší známka z biologie ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 

 
Výše uvedená rozhodovací kritéria uvedená v bodech a. – d. budou použita postupně vždy 
v uvedeném pořadí a využije se jich tolik, kolik bude nutných ke stanovení jednoznačného 
výsledného pořadí uchazečů. 
Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu 30 nejlepších uchazečů. Ostatní nebudou přijati 
z kapacitních důvodů. V případě, že všech prvních 30 uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou 
být tito uchazeči (31. a  následující) následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití 
nástroje tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění. 
 
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělávání potvrzená lékařem na 
přihlášce. Musí zde být uvedena formulace „Uchazeč je způsobilý“ nebo formulace „Uchazeč je 
schopen studia“. Bez některé z těchto formulací nemůže být přihláška přijata a bude vrácena 
k doplnění. 
 
Přihláška se všemi náležitostmi musí být doručeny škole nejpozději do 1. března 2018. 
Tiskopis přihlášky je k dispozici na webových stránkách školy v sekci „Přijímací řízení“. 
 
V Brně 9. ledna 2018                            PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.  
                                 ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, 
                                                                                          Jaselská, příspěvkové organizace 
              


