
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/222– aktualizace 12.03.2021 

Ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, 
Tavírna 342 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných 
uchazečů a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 takto: 

Obor vzdělání 

53-41-M/03 Praktická sestra 
čtyřleté studium, denní forma vzdělávání 
Počet otevíraných tříd: 1 
Počet přijímaných žáků: 30 

 
 Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání 
 Jednotná přijímací zkouška se nekoná (koná se školní přijímací zkouška) 
 Bodové hodnocení 

 Prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. pololetí 
předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil 
nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem 
max. 40 bodů). Nezapočítává se hodnocení za 2. pololetí 2019/20! 

 výpočet bodů za jedno pololetí 
 průměrný prospěch 1,00………20 bodů 
 za každé zhoršení o 0,01…….  -0,1 bodu                                 

 Výsledek školní přijímací zkoušky – písemný test z biologie člověka (max. 60 
bodů) 

 Celkový počet bodů: max. 100 bodů 
 
Termíny školní přijímací zkoušky –  5. nebo 6. května 2021 
 Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů 
 V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném 

pořadí výsledek školní přijímací zkoušky. a případně dále průměrný prospěch 
v 1. pololetí předposledního ročníku, ve kterém uchazeč plnil povinnou školní 
docházku 

 

Obor vzdělávání 
75-41-M/01 Sociální činnost 
čtyřleté studium, denní forma vzdělávání 
Počet otevíraných tříd: 1 
Počet přijímaných žáků: 30 

 
 Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání 
 Jednotná přijímací zkouška se nekoná (nekoná se ani školní přijímací zkouška) 
 Bodové hodnocení 

 Prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. pololetí 
předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil 

http://www.szscb.cz/stredni-zdravotnicka-skola/obory-vzdelani-szs/#predpis-c-211-2010-sb-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani-v-zakladnim-strednim-a-vyssim-odbornem-vzdelavani
http://www.szscb.cz/stredni-zdravotnicka-skola/obory-vzdelani-szs/#predpis-c-211-2010-sb-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani-v-zakladnim-strednim-a-vyssim-odbornem-vzdelavani


nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem 
max. 40 bodů). Nezapočítává se hodnocení za 2. pololetí 2019/20! 

 výpočet bodů za jedno pololetí 
 průměrný prospěch 1,00………20 bodů 
 za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu                                 

 Školní přijímací zkouška se nekoná (Opatřením obecné povahy MŠMT (č.j.: MSMT-
43073/2020-3) 

 
Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů 
V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí 
průměrný prospěch v 1. pololetí předposledního ročníku, ve kterém uchazeč plnil povinnou 
školní docházku. 
 

Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno na internetových stránkách školy 

www.zdravkack.cz v termínu stanoveném MŠMT. 


