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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 
do oboru 53 – 41 - M/03 Praktická sestra 

večerní forma vzdělání 
V souladu s Opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 nebudou z rozhodnutí ředitelky školy  v oborech 
 s maturitní zkouškou konány přijímací zkoušky v případě, že počet přihlášek do daného oboru bude 
nižší, než je počet přijímaných žáků. 
Oznámení o případném  nekonání  přijímacích  zkoušek  do  jednotlivých  oborů  bude  zveřejněno  na  
webových stránkách školy nejpozději 8. 3. 2021. 
Zákonní zástupci uchazečů nebo zletilí uchazeči, kterých se toto opatření týká, budou 
nejpozději do 19. 3. 2021 informování emailem. 
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 2021/2022 bude přijato 30 uchazečů. 
Kritéria hodnocení pro první kolo přijímacího řízení: 
1. Absolvování jednotné přijímací zkoušky, jejíž výsledek nebude ovlivňovat pořadí uchazeče. 
2. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělávání potvrzená lékařem 

na samostatném tiskopise.  
3. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání – průměrný 

prospěch za I. pololetí závěrečného vysvědčení ze základní školy. Počet přidělených bodů se bude 
řídit přiloženou tabulkou: 

Bodové ohodnocení Hodnocená součást Počet bodů 

Prospěch 
z předchozího vzdělání 

Přepočet prospěchu z I. pololetí 
závěrečného vysvědčení ze ZŠ 

Průměr 1,0 odpovídá 30 bodům, 
průměr 5,0 odpovídá 0 bodům, se 
zvyšujícím se průměrem klesají body 
lineárně. 

Maximální počet získaných bodů:    30 

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 v 1. pololetí závěrečného vysvědčení ZŠ 
b. lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí závěrečného vysvědčení ZŠ 

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. 
U osob s cizím státním občanstvím, kteří nekonají písemný test z českého jazyka podle § 20 odst 4. 
školského zákona, ověří škola znalost českého jazyka pohovorem.  
Přihláška, ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze základní školy a potvrzení o zdravotní způsobilosti se 
všemi náležitostmi musí být doručeny škole nejpozději do 1. března 2021.
Tiskopis přihlášky i potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti je k dispozici na webových stránkách školy 
v sekci „Přijímací řízení“. 

V Brně 19. ledna 2021                          PhDr. Zuzana Číková  
                                  ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, 
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