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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 

do oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (Praktická sestra) 

večerní forma vzdělání 
Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

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. 

 

Kritéria hodnocení pro první kolo přijímacího řízení: 

 

1. Absolvování jednotné přijímací zkoušky 

 

2. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání – vysvědčení 

o maturitní zkoušce. Počet přidělených bodů se bude řídit přiloženou tabulkou: 

 

Bodové ohodnocení Hodnocená součást Počet bodů 

Prospěch 

z předchozího vzdělání 

Přepočet prospěchu 

z maturitního vysvědčení 

Průměr 1,00 je hodnocen 40 body, 

za každou další desetinu 

průměrného prospěchu se snižuje 

počet o 1 bod 

Maximální počet získaných bodů:    40 

 

O pořadí uchazeče rozhoduje vyšší počet bodů získaných v tomto kritériu. 

 

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhoduje o pořadí uchazeče 

a. lepší známka z cizího jazyka na vysvědčení o maturitní zkoušce 

b. lepší známka z českého jazyka na vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

Výše uvedená rozhodovací kritéria uvedená v bodech a. – b. budou použita postupně vždy 

v uvedeném pořadí a využije se jich pouze tolik, kolik bude nutných ke stanovení jednoznačného 

výsledného pořadí uchazečů. 

Přihláška, ověřená kopie vysvědčení o maturitní zkoušce a potvrzení o zdravotní způsobilosti se 

všemi náležitostmi musí být doručeny škole nejpozději do 1. března 2018.

Tiskopis přihlášky i potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 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 


