
Střední zdravotnická škola, Šumperk 
Kladská 2, 787 01  Šumperk,  tel: 583 213 074, 725337435 

e-mail: reditel@szssumperk.cz, www. szssumperk.cz 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 
2020/2021 

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Šumperk, Kladská 2, Mgr. Zuzana Gondová, jako 

příslušný správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a 

podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

s t a n o v u j e 

pro první kolo přijímacího řízení tato kritéria: 

pro maturitní obor  53-41-M/03 – Praktická sestra 

termín odevzdání přihlášek: 1. 3. 2020 ředitelce školy 

termíny jednotných přijímacích zkoušek: 14. 4. 2020 

                                                                          15. 4. 2020 

 Uchazeči o studium budou přijímáni na základě výsledků z předchozího vzdělávání, 

výsledků jednotné přijímací zkoušky a za umístění v soutěžích a práci v kroužcích: 

HODNOCENÍ UCHAZEČŮ: BODY: 

za prospěch (vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ) max. 60 bodů 

za jednotnou přijímací zkoušku (test CJL a MAT) max. 100 bodů 

za umístění v okresních, krajských a vyšších kolech odborných soutěžích 
a práce v kroužcích souvisejících se zvoleným oborem (doloženo 
diplomem, eventuálně potvrzením ze ZŠ) 

max. 7 bodů 

Celkový počet bodů max. 167 bodů 

 

 ke studiu bude přijato 58 uchazečů 

 pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky a pro přijetí musí uchazeč splnit tyto  

podmínky- dosažení 10 a více bodů z jednotné přijímací zkoušky (test z CJL a MAT), 

z celkového hodnocení jednotlivého testu nesmí mít 0 bodů a z celkového počtu 

bodů z přijímacího řízení musí dosáhnout nejméně 20,0 bodů a více 

 za dostatečnou známku na vysvědčení ze ZŠ budou z celkového součtu bodů 

odečteny 2 body za každou tuto známku, za nedostatečnou známku 10 bodů a za 

sníženou známku z chování 5 bodů 

 přijímáni budou uchazeči seřazeni podle celkového počtu bodů do naplnění 
stanoveného počtu přijímaných uchazečů 

mailto:reditel@szssumperk.cz


 zdravotní způsobilost – potvrzení od lékaře na přihlášce (§ 59 školského zákona) dle 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a 
vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

 při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší výsledek jednotné přijímací 

zkoušky, pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr v 1. pololetí           

9. ročníku ZŠ 

V Šumperku, 31. 1. 2020                    Mgr. Zuzana Gondová, ředitelka školy            

 

                                                                                                            

Bodové ohodnocení prospěchu žáků na ZŠ (součet průměrů za 1.a 2. 
pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy ZŠ): 

PRŮMĚR BODY PRŮMĚR BODY 

1,00 – 1,05 60 1,76 – 1,80 24 

1,06 – 1,10 57,6 1,81 – 1,85 21,6 

1,11 – 1,15 55,2 1,86 – 1,90 19,2 

1,16 – 1,20 52,8 1,91 – 1,95 16,8 

1,21 – 1,25 50,4 1,96 – 2,00 14,4 

1,26 – 1,30 48 2,01 – 2,05 12 

1,31 – 1,35 45,6 2,06 – 2,10 9,6 

1,36 – 1,40 43,2 2,11 – 2,15 7,2 

1,41 – 1,45 40,8 2,16 – 2,20 4,8 

1,46 – 1,50 38,4 2,21 – 2,25 2,4 

1,51 – 1,55 36 2,26 – 2,30 0 

1,56 – 1,60 33,6   

1,61 – 1,65 31,2   

1,66 – 1,70 28,8   

1,71 – 1,75 26,4   

 


