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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 

do oboru 53-41-M/01  Zdravotnický asistent 

III. kolo 

večerní forma vzdělání 

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Na základě ustanovení vyhlášky 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o 

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, dále dle ustanovení § 59 a § 60 

zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon ) v platném znění, stanovila ředitelka školy pro přijetí ke vzdělávání následující počty 

přijímaných uchazečů a kritéria: 

1. Přijímací zkouška se nekoná.  

2. Kritérium hodnocení uchazečů: 

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání (vysvědčení   

o maturitní zkoušce). 

      Sledován bude průměrný prospěch P z povinných a povinně volitelných předmětů u maturitní 

zkoušky a ten bude přepočítán na body podle následujícího vzorce: 

B1 = - 30 x P + 120 

3. O pořadí uchazeče rozhoduje  vyšší počet bodů získaných v tomto kritériu. 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 90 bodů. 

 

      V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazeče na rozhraní přijatých a nepřijatých: 

a) lepší známka z cizího jazyka na vysvědčení o maturitní zkoušce 

b) lepší známka z českého jazyka a literatury na vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 

Výše popsaná rozhodovací kritéria uvedená v bodech a.- b. budou použita postupně vždy 

v uvedeném pořadí a využije se jich tolik, kolik bude nutných ke stanovení jednoznačného 

výsledného pořadí uchazečů. 

Přihláška, ověřená kopie vysvědčení o maturitní zkoušce a potvrzení o zdravotní způsobilosti ke 

studiu zvoleného oboru musí být doručeny škole nejpozději do 16. června 2017 do 12 hodin. 

V případě doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb musí být přihláška a další 

požadované dokumenty předány přepravě nejpozději tento den. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na školní nástěnce 

20. června 2017 v 17 hodin. Stav přijetí podle výsledku hodnocení bude možné zjistit také na 

http://www.szs-jaselska.cz/studium/isas.php podle přiděleného registračního čísla, které 

obdržíte při osobním podání přihlášky. 

 Tiskopis přihlášky i potvrzení o zdravotní způsobilosti je k dispozici na webových stránkách školy 

v sekci „Přijímací řízení“. Uchazeči o zkrácené studium pro získání středního, vzdělání s maturitní 

zkouškou v tomto oboru označí tuto skutečnost v příslušném poli přihlášky ke vzdělávání – studium 

ve střední škole.                                                                                            

  

V Brně 1. června 2017                 PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.  

                                  ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, 

                                                                                          Jaselská, příspěvkové organizace 


