
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Asistent zubního technika 53-44-M/03 (jednotná zkouška + školní přijímací zkouška) 

Masér ve zdravotnictví  53-41-M/04 (jednotná zkouška) 
Nutriční asistent   53-41-M/02 (jednotná zkouška) 
Praktická sestra   53-41-M/03 (jednotná zkouška) 
Zdravotnické lyceum  78-42-M/04 (jednotná zkouška) 

 
Obor vzdělání s výučním listem 
 

Ošetřovatel    53-41-H/01 (bez zkoušky) 
 
 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou: 
 
I. termín jednotné přijímací zkoušky:   12. dubna 2022 
II. termín jednotné přijímací zkoušky:   13. dubna 2022 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu 
I. termín jednotné přijímací zkoušky:   10. května 2022 
II. termín jednotné přijímací zkoušky:   11. května 2022 
 

Termín konání školní přijímací zkoušky (dále jen praktická zkouška) – uchazeč koná 
praktickou zkoušku ve stejném termínu jako jednotnou přijímací zkoušku. 
I. termín praktické zkoušky:     12. dubna 2022 
II. termín praktické zkoušky:     13. dubna 2022 

Praktická zkouška v náhradním termínu 
I. termín praktické zkoušky:     10. května 2022 
II. termín praktické zkoušky:     11. května 2022 
 
Kritéria pro přijetí 
Kritérium I. (pro všechny obory kromě zdravotnického lycea) 

prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský 
zákon, v platném znění u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti.  

 

Kritérium II. (pro všechny obory) 
prospěch ze ZŠ (víceletého gymnázia) – hodnotí se průměrný prospěch za 1. pololetí 
předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil 
nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po 
splnění povinné školní docházky. Jednotlivé výsledky se zaokrouhlují na dvě desetinná 
místa dle matematických pravidel. Do výpočtu průměrného prospěchu se 
nezapočítává hodnocení za chování.  



Jednotlivým průměrným hodnotám prospěchu odpovídají následující počty bodů: 

prospěch počet bodů prospěch počet bodů prospěch počet bodů 

1,00-1,09 10,00-9,55 1,70-1,79 6,50-6,05 2,40-2,49 3,00-2,55 

1,10-1,19 9,50-9,05 1,80-1,89 6,00-5,55 2,50-2,59 2,50-2,05 

1,20-1,29 9,00-8,55 1,90-1,99 5,50-5,05 2,60-2,69 2,00-1,55 

1,30-1,39 8,50-8,05 2,00-2,09 5,00-4,55 2,70-2,79 1,50-1,05 

1,40-1,49 8,00-7,55 2,10-2,19 4,50-4,05 2,80-2,89 1,00-0,55 

1,50-1,59 7,50-7,05 2,20-2,29 4,00-3,55 2,90-2,99 0,50-0,05 

1,60-1,69 7,00-6,55 2,30-2,39 3,50-3,05 3,00 0,00 
 

Příklad: průměr 1,01= 9,95 bodů, průměr 1,02 = 9,90 bodů 
Za každé klasifikační období může uchazeč získat maximálně 10 bodů. 

 

Kritérium III. (pro všechny obory) 
výsledky jednotného testu z českého jazyka a literatury 

 

Kritérium IV. (pro všechny obory) 
výsledky jednotného testu z matematiky a její aplikace 

 

Kritérium V. (pouze pro obor asistent zubního technika) 
výsledky praktické zkoušky – kresba podle předlohy 

  
Bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení u oborů, kde uchazeč koná pouze 
jednotnou přijímací zkoušku, je stanoveno takto: 
prospěch ze ZŠ (víceletého gymnázia)  maximální počet bodů  20 
jednotný test z českého jazyka a literatury  maximální počet bodů  50 
jednotný test z matematiky a její aplikace  maximální počet bodů  50 
celkový maximální počet bodů      120 

Při bodové shodě jsou stanovena další kritéria pro přijetí v tomto pořadí: 
1. výsledky testu z českého jazyka a literatury 
2. výsledky testu z matematiky a její aplikace 
3. průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (víceletého gymnázia), ve 

kterém uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících 
ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. 

 
Bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení u oboru asistent zubního technika 
(uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku a praktickou zkoušku) je stanoveno takto: 
prospěch ze ZŠ (víceletého gymnázia)  maximální počet bodů  20 
jednotný test z českého jazyka a literatury  maximální počet bodů  50 
jednotný test z matematiky a její aplikace  maximální počet bodů  50 
praktická zkouška – kreslení podle předlohy  maximální počet bodů  40 
celkový maximální počet bodů      160 

Při bodové shodě jsou stanovena další kritéria pro přijetí v tomto pořadí: 
1. výsledky praktické zkoušky – kresba podle předlohy 
2. výsledky testu z matematiky a její aplikace 
3. průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (víceletého gymnázia), ve 

kterém uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících 
ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. 



Nebudou přijati uchazeči, kteří dosáhli nižšího počtu bodů než 14 v praktické zkoušce. 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru asistent zubního technika je 24. 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru masér ve zdravotnictví je 24. 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru nutriční asistent je 28. 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru praktická sestra je 56. 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru zdravotnické lyceum je 28. 
 
Dle § 60d odst. 3 školského zákona pokud plní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, 
než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií 
přijímacího řízení. 
 
Postup v případě osob, které plnili nebo plní povinnou školní docházku ve škole mimo 
území České republiky 
Pokud se přijímacího řízení účastní uchazeči, kteří plnili nebo plní povinnou školní docházku 
ve škole mimo území České republiky, je dle pokynu MŠMT Čj. MSMT-37438/2018-1 
v kompetenci ředitelky školy pro posouzení hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání 
vytvořit převodník na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 vyhl. 13/2005 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění. 
Dle § 60b odst. 5 školského zákona osobám, které získali předchozí vzdělání ve škole mimo 
území České republiky (tj. osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 
v platném znění), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na 
žádost přijímací zkouška ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Znalost českého 
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. 
Střední škola pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku 
z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě 
redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru 
vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. 
 

Dnem doručení přihlášky je zahájeno správní řízení na žádost, dále bude ředitelka školy 
postupovat dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 



Obor vzdělání s výučním listem: 
 

Ošetřovatel    53-41-H/01 
 
Přijímací zkouška se nekoná. 
 

Kritéria pro přijetí 
 

1. Prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský 
zákon, v platném znění u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti.  

2. Prospěch ze ZŠ (víceletého gymnázia) – hodnotí se průměrný prospěch za 1. pololetí 
předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil 
nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po 
splnění povinné školní docházky. Jednotlivé výsledky se zaokrouhlují na dvě 
desetinná místa dle matematických pravidel. 
Jednotlivým průměrným hodnotám prospěchu odpovídá následující bodování 
 

prospěch počet bodů prospěch počet bodů 

1,00-1,09 10,00-9,64 2,30-2,39 4,80-4,44 

1,10-1,19 9,60-9,24 2,40-2,49 4,40-4,04 

1,20-1,29 9,20-8,84 2,50-2,59 4,00-3,64 

1,30-1,39 8,80-8,44 2,60-2,69 3,60-3,24 

1,40-1,49 8,40-8,04 2,70-2,79 3,20-2,84 

1,50-1,59 8,00-7,64 2,80-2,89 2,80-2,44 

1,60-1,69 7,60-7,24 2,90-2,99 2,40-2,04 

1,70-1,79 7,20-6,84 3,00-3,09 2,00-1,64 

1,80-1,89 6,80-6,44 3,10-3,19 1,60-1,24 

1,90-1,99 6,40-6,04 3,20-3,29 1,20-0,84 

2,00-2,09 6,00-5,64 3,30-3,39 0,80-0,44 

2,10-2,19 5,60-5,24 3,40-3,49 0,40-0,04 

2,20-2,29 5,20-4,84 3,50 0,00 

 
Příklad: průměr 1,01= 9,96 bodů, průměr 1,02 = 9,92 bodů. 

Za každé klasifikační období může uchazeč získat maximálně 10 bodů,  
celkový možný bodový zisk je 20 bodů. 

 
3. Chování za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku, ve 

kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Za každé hodnocení 
známkou velmi dobré uchazeč získá 5 bodů, za každé hodnocení známkou uspokojivé 
uchazeč získá 0 bodů, za každé hodnocení známkou neuspokojivé uchazeč získá -5 
bodů (bude odečteno 5 bodů). Celkový možný bodový zisk je 10 bodů. 

4. Mimoškolní aktivity – doklad o účasti v soutěžích - krajské, regionální a celostátní 
soutěže, doklad o dobrovolnické činnosti, doklad o činnosti v kroužku první pomoci, 
doklad o členství v Českém červeném kříži (doklady nutno doložit současně 
s přihláškou). Jestliže uchazeč nedoloží doklady o mimoškolních aktivitách, získá 0 
bodů, jestliže uchazeč doloží doklady o mimoškolních aktivitách, přičemž 
nerozhoduje jejich počet, získá 5 bodů. Možný bodový zisk je 0 nebo 5 bodů. 



 
Bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení je stanoveno takto: 
Hodnocení za prospěch    maximální počet bodů  20 
Hodnocení chování     maximální počet bodů  10 
Hodnocení mimoškolních aktivit  maximální počet bodů    5 
Celkový počet bodů         35 

 
Při bodové shodě jsou stanovena další kritéria pro přijetí v tomto pořadí: 

1. průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (víceletého gymnázia), ve 
kterém uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku. 

2. průměrný prospěch z vyučovacího předmětu biologie za obě pololetí předposledního 
ročníku a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou 
školní docházku. Známky za jednotlivá období se sečtou a vydělí počtem známek. 
Výsledek se zaokrouhluje na dvě desetinná místa dle matematických pravidel. 

 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru Ošetřovatel je 24. 
 

Nebudou přijati uchazeči, kteří dosáhli nižšího počtu bodů než 7 dosažených součtem bodů 
výše uvedených kritérií (hodnocení za prospěch + hodnocení chování + hodnocení 
mimoškolních aktivit).  
 

Dle § 60d odst. 3 školského zákona pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, 
než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií 
přijímacího řízení. 

 
Postup v případě osob, které plnili nebo plní povinnou školní docházku ve škole mimo 
území České republiky 
Pokud se přijímacího řízení účastní uchazeči, kteří plnili nebo plní povinnou školní docházku 
ve škole mimo území České republiky, je dle pokynu MŠMT Čj. MSMT-37438/2018-1 
v kompetenci ředitelky školy pro posouzení hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání 
vytvořit převodník na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 vyhl. 13/2005 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění. 
U osob, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, se znalost 
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří rozhovorem. 
 
Dnem doručení přihlášky je zahájeno správní řízení na žádost, dále bude ředitelka školy 
postupovat dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
 
 

 


