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Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 v 

souladu s ustanovením § 59 a ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s 

vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, s 

vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, v platném znění vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 

2022/2023 pro tyto obory: 
 

 

Obor:  Praktická sestra            53-41-M/03 (denní) 

            Zdravotnické lyceum   78-42-M/04  (denní) 

            Laboratorní asistent     53-43-M/01  (denní) 

 

 

Termín pro odevzdání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení: 

1. březen 2022 

 

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a literatury.  

Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru. 

U oboru Praktická sestra je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který je 

podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského 

zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.  

 

Kritéria hodnocení:          
Přijímá se do stanoveného počtu žáků pro školní rok, pořadí uchazečů bude stanoveno podle 

výsledků přijímacích zkoušek z MAT a CJ (60%) a průměrného hodnocení z 1. pololetí 9. ročníku  ZŠ 

(40%), v případě, že žák splnil povinnou školní docházku v 8. třídě průměr hodnocení  z 1. pololetí  8. 

ročníku ZŠ.                                                                                                          

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne výsledek jednotné přijímací zkoušky. 

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím 

řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena 

rozhovorem. Uchazeč, který nekoná zkoušku z CJ, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů (žebříček 

na základě všech kritérií včetně CJ) zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného 

pořadí všech uchazečů. 

 

 

Počet přijímaných uchazečů:  47 - obor Praktická sestra (denní) 

                                                   30 -  obor Zdravotnické lyceum (denní)  

                                                   30 – obor Laboratorní asistent (denní)   

http://www.zdravotka.cz/


                              

Jednotná přijímací zkouška se bude konat: 

1. řádný termín: 12. dubna 2022 

2. řádný termín: 13. dubna 2022 

Náhradní termín je stanoven: 

1. náhradní termín: 10. května 2022 

2. náhradní termín: 11. května 2022  

Pokud se uchazeč nemůže v určeném termínu dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu svou 

neúčast písemně omluvit ředitelce školy. Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu. 

Další informace:   

 Přehled uchazečů podle pořadí bude zveřejněn v budově školy a na www.zdravotka.cz pod registračním 

číslem (s nímž bude uchazeč předem písemně seznámen)  nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení 

uchazeče (Centrum musí předat výsledky škole do 28. dubna 2022).  

 Rozhodnutí o přijetí oznámí škola zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na www.zdravotka.cz a  

v budově školy (rozhodnutí o přijetí se nezasílá). 

 

 Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou. 

 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění 

oznámení potvrdit úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku 

(vydává ZŠ, uchazečům z jiných než základních škol Krajský úřad dle místa trvalého pobytu), v případě, 

že zápisový lístek nebude ve stanovené lhůtě odevzdán, vzdává se uchazeč práva na přijetí.  

Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.  

Další kola přijímacího řízení se budou konat jen v případě, že škola v prvním termínu nenaplní kapacitu 

(o této skutečnosti budeme informovat na www.zdravotka.cz  a webových stránkách Středočeského 

kraje).   

 

Kritéria přijímacího řízení platí, pokud nedojde ke změně v rámci epidemiologických opatření.               

O případných změnách budeme neprodleně informovat na našich webových stránkách.  

 

 

V Kolíně  21.1.2022                                                                                      Mgr. Daniela Křepelková  v.r. 

                                                                                                                       ředitelka školy 
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