
 

 

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, 

Šimáčkova 1, Brno 

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 

Na základě ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

(v platném znění) a dle znění § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuje ředitelka 

Střední zdravotnické školy Evangelické akademie pro obor  

Praktická sestra (53-41-M/03)  

Vzdělávání v oboru Praktická sestra se uskuteční v režimu pokusného ověřování stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělávání 
kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 ve středních a vyšších odborných školách, č.j. MSMT-32092/2021-2. Pro uchazeče to 
znamená, že ve třetím, ročníku studia bude moci v případě zájmu vykonat závěrečnou zkoušku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel a získat tak 
výuční list v tomto oboru. Po vykonání maturitní zkoušky bude moci absolvent nastoupit ke studiu na vyšší odbornou školu (VOŠ) 
v programu Diplomovaná sestra, a to do 2. ročníku. Ke studiu do 2. ročníku VOŠ může uchazeč nastoupit dokonce i v případě, že nebude 
mít úspěšně dokončenou společnou část maturitní zkoušky. Tu může dokončit souběžně se studiem 2.ročníku. Se vzděláváním v režimu 
pokusného ověřování je nutné vyslovit souhlas. 

 

následující kritéria pro přijetí ke vzdělávání a též stanovuje předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů pro 1. kolo přijímacího řízení: 

 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 28 
 

 
2. Termín podání přihlášky: 1. března 2023 
 
3. Termíny jednotné přijímací zkoušky dle sdělení MŠMT:  

 

1. termín: 13. dubna 2023 

2. termín: 14. dubna 2023 

 

náhradní termíny: 

1. termín: 10. května 2023 

2. termín: 11. května 2023 



4. Kritéria přijímacího řízení vychází: 
 

a) z výsledků jednotné přijímací zkoušky z předmětů Český jazyk a literatura a 
Matematika (maximální počet bodů je 100; 50 bodů za test z ČJL a 50 bodů 
za test z MAT), přičemž u testu z ČJ musí uchazeč dosáhnout minimálně 20 
bodů.  

b) z hodnocení znalostí v povinných předmětech vyjádřených na vysvědčení 
ze základní školy z 1. pololetí 9. ročníku 

 

maximální počet bodů 50 

průměr počet bodů 

1,00 – 1,15 50 

1,16 – 1,30 45 

1,31 – 1,45 40 

1,46 – 1,60 35 

1,61 – 1,75 30 

1,76 – 1,90 25 

1,91 – 2,05 20 

2,06 – 2,20 15 

2,21 – 2,35 10 

2,36 – 2,50 5 

2,51 a více 0 

 

c) z hodnocení předmětu AJ v prvním pololetí 9. ročníku. Uchazeč získává navíc 
10 bodů za známku „výborný“ a 5 bodů. za známku „chvalitebný“. 

5. O pořadí přijímaných uchazečů rozhoduje vyšší počet bodů získaný v přijímacím 
řízení podle následujícího vzorce: 

 

X =A + B + C 

přičemž maximální počet dosažených bodů je 160. 

 

X = celkový počet bodů 

A = hodnocení jednotné přijímací zkoušky  



B = hodnocení v 1. pololetí 9. ročníku 

C = hodnocení z AJ v 1. pololetí 9. ročníku 

Váha kritéria jednotné přijímací zkoušky je 60% a váha kritéria prospěchu ze ZŠ 

společně s navíc získanými body za známku z AJ je 40%. 

Ke studiu bude přijato 28 žáků s nejvyšším počtem bodů. Ostatní nebudou přijati 

z kapacitních důvodů.  

V případě, že nebude naplněna kapacita 28 žáků ani po náhradním termínu PŘ, 

mohou být následně přijati ke studiu žáci na 29. a následujících místech na základě 

odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v 

platném znění.  

6. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazeče na rozhraní přijatých 
a nepřijatých: 
- lepší celkový bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky 
- lepší hodnocení na vysvědčení ze základní školy z 2. pololetí 8. třídy* 
- lepší hodnocení na vysvědčení ze základní školy z 1. pololetí 8. třídy 
- lepší známka z českého jazyka v 1. a 2. pololetí 8. třídy* 
- lepší známka z anglického jazyka v 1. a 2. pololetí 8. třídy*. 

 

7. V případě přijetí uchazeče, který ukončí úspěšně 9. třídu základní školy v červnu 
2023, je nutné co nejdříve doručit ověřenou kopii (lze ověřit v kanceláři) vysvědčení 
z 9. třídy, nejpozději však 1. 9. 2023. Při nesplnění této podmínky nebo v případě 
neúspěšného ukončení 9. třídy základní školy nemůže uchazeč zahájit vzdělávání 
ve zvoleném oboru. 

 
8. Ředitelka školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v 

přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení. Toto 
doporučení uchazeč doloží k přihlášce. 

9. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru Praktická 
sestra potvrzená lékařem. (Formulář je ke stažení na stránkách školy.) 

 

V Brně, dne 29. ledna 2023                                                      Mgr. Renáta Michálková 
                                                                                                                       ředitelka školy 
                     

 

 

                                                                                                                                    

 

*V případě, že by tímto vysvědčením bylo vysvědčení ze školního roku 2019/2020, je nutné 

použít výsledky za 1.pololetí tohoto školního roku.  
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