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2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Ředitel Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, p.o., vyhlašuje druhé kolo
přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 pro obor:

Praktická sestra: 53-41-M/03 - dálková forma vzdělávání
Záměr počtu přijímaných uchazečů pro 2. kolo – 10 uchazečů
Podmínky přijímacího řízení:
a) Uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku do dálkové formy vzdělávání do sekretariátu SZŠ
a VOŠ Cheb do 4.6.2021. V případě, že je přihláška zasílána poštou, musí být na obálce
nejzazší datum poštovního razítka 4.6.2021.
b) Součástí přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou je přijímací zkouška.
Uchazeči bude započítán výsledek Jednotné přijímací zkoušky z 1. kola, pokud předloží
společně s přihláškou kopii Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací
zkoušky. Výsledek je možné si vyzvednout ve škole, kde se uchazeč přijímacích zkoušek
zúčastnil. Pokud uchazeč kopii Výpisu výsledků nepředloží, bude konat náhradní
přijímací zkoušku.
c) Na každé přihlášce musí být lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče
studovat zvolený obor. V případě sporné zdravotní způsobilosti může škola požádat o
vyjádření ke zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor poskytovatele
pracovnělékařských služeb školy, a to po podání přihlášky, ale před konáním
přijímacího řízení.
d) Uchazeč je povinen při zahájení studia předložit potvrzení o stavu imunity proti virové
hepatitidě B (buď očkovací průkaz s platným očkováním, nebo výsledek vyšetření
hladiny protilátek proti HBsAg přesahující 10 IU/litr nebo potvrzení od lékaře, že
uchazeč prodělal onemocnění virovou hepatitidou B).
Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro uchazeče do dálkové formy
vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou.
a)

Přijímací zkoušku do 2. kola nebude konat uchazeč, který předloží společně
s přihláškou kopii Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ).
Ve výsledném hodnocení 2. kola přijímacího řízení bude započítán výsledek JPZ z 1.
kola.
b) Přijímací zkoušku bude konat uchazeč, který nepředloží výsledky jednotné přijímací
zkoušky z 1. kola.
Konání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka:
Řádný termín: úterý 22.6.2021

c) Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů:
- podle výsledků přijímací zkoušky
d) V každém testu přijímací zkoušky (M i ČJ) lze získat maximálně 50 bodů, celkem 100
bodů. Za chybné odpovědi se body neodečítají.
e) Pořadí úspěšných uchazečů se stanoví dle celkového počtu dosažených bodů
z přijímací zkoušky v sestupném pořadí.
f) V případě stejného bodového zisku bude rozhodovat výsledek z českého jazyka a
literatury.
g) Uchazeči, kteří plnili školní docházku v zahraničí (§20/4 školského zákona ) nekonají
přijímací zkoušku z ČJ (pokud o to požádají). Zároveň je nutné, aby prokázali znalost ČJ
takovou, aby byli schopni se vzdělávat v daném oboru vzdělání. Tato znalost se
prokazuje rozhovorem.
h) Uchazeči, kteří dle §20/4 školského zákona nekonali přijímací zkoušku z českého
jazyka a literatury a u nichž byla znalost ČJ prověřena rozhovorem s výsledkem
neuspěl, nesplnili kritéria přijímacího řízení a nebudou přijati.
i) V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude přihlédnuto
k doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč přiloží k přihlášce.
Průběh přijímacího řízení:
Uchazečům budou přidělena registrační čísla, přijímací řízení tedy bude probíhat podle
zákona o ochraně osobních dat pod čísly, nikoli pod jmény. Výsledky přijímacího řízení budou
zveřejněny v seznamech podle oborů vzdělávání na www stránkách školy a na úřední desce
ředitele školy nejpozději 24.6.2021.
Třetí, eventuálně další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že počet přijatých žáků
nedosáhne stanoveného záměru.

V Chebu dne 5.5.2021
Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy

