
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku  
oboru vzdělávání 75 – 41 – M/01 Sociální činnost, denní forma studia  

pro školní rok 2022/2023 ve Střední zdravotnické škole Kroměříž 
 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10 žáků 
 

Ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu 
s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje 2. kolo 
přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 75 – 41 – M/01 Sociální činnost – denní forma studia pro školní rok 
2022/2023 a stanovuje tato kritéria přijímacího řízení: 

 

HLAVNÍ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

1. Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 
předposledního a v 1. pololetí posledního 
ročníku základního vzdělávání  

 

▪ Průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního 
ročníku (obvykle osmého) základní školy: max. 20 b.  

 
▪ Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku 

(obvykle devátého) základní školy: max. 20 b.  
 
                                          celkem maximálně 40 bodů 

2. Výsledek školní přijímací zkoušky nebo 
zohlednění výsledků jednotné přijímací 
zkoušky z 1. kola přijímacího řízení* 

 

▪ Test – český jazyk a literatura: max. 30 b  
 

▪ Test – matematika: max. 30 b.  
                                                 

                                                        celkem maximálně 60 bodů 

 

* Uchazečům, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole přijímacího řízení bude do hodnocení  
   školní přijímací zkoušky započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z 1. kola na základě výpisu  
   výsledků didaktických testů, který uchazeč doloží jako přílohu přihlášky. 
   Uchazeči, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole přijímacího řízení nebo nedoloží výpis  
   výsledků didaktických testů budou konat školní přijímací zkoušku, která obsahuje test z českého   
   jazyka a literatury a test z matematiky. Tito uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými  
   informacemi. 
Celkové hodnocení uchazeče při přijímacím řízení se vypočítá jako součet bodů získaných v hlavních kritériích. 
Nejvíce je možno získat 100 bodů. Pro školní přijímací zkoušku je stanovena hranice úspěšnosti pro přijetí - 35 
bodů. Účastníci přijímacího řízení, kteří dosáhnou ve školní přijímací zkoušce stanovené hranice úspěšnosti, 
budou seřazeni podle celkového bodového zisku. Pořadí uchazečů škola zveřejní v den konání školní přijímací 
zkoušky tj. 30. května 2022 do 15.00 hod. Ke studiu bude přijato prvních 10 uchazečů v pořadí dle bodového 
zisku a kapacitních možností oboru.  

VEDLEJŠÍ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

1. Lepší výsledek testu – český jazyk a literatura 

2. Lepší výsledek testu – matematika 

3. Lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku základní školy 

4. Lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku základní školy 

5. Lepší známka z přírodopisu na vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ   

Vedlejší kritéria budou uplatněna pouze v situaci, kdy dva a více uchazečů získá v hlavních kritériích přijímacího 

řízení shodný celkový počet bodů. 



Úprava podmínek přijímacího řízení  

pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 

❖ Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami má právo konat školní přijímací zkoušku za upravených 

podmínek s využitím podpůrných opatření odpovídajících jeho potřebám.  

❖ Uchazečům s 1. stupněm podpůrných opatření se podmínky školní přijímací zkoušky neupravuji. 

❖ Uchazečům s 2. – 5. stupněm podpůrných opatření se podmínky školní přijímací zkoušky upravují v souladu 

s doporučením školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologická poradny).  

❖ Doporučení školského poradenského zařízení k úpravě podmínek školní přijímací zkoušky je uchazeč 

povinen doložit k přihlášce ke vzdělávání do 18.května 2022. 

Úprava podmínek přijímacího řízení  

pro uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole  
 

❖ Uchazeč, který splnil povinnou školní docházku mimo území České republiky, je povinen toto doložit 

předložením příslušných dokumentů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy      

po dobu devíti roků. Vysvědčení ze zahraniční školy se dokládají k přihlášce ke vzdělávání, a to jak 

v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka (nejedná – li se o doklady 

v jazyce slovenském).   

❖ Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky se dokládá uznáním 

rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České republice. Tento doklad vydává        

na základě žádosti příslušný krajský úřad a je nutno ho doložit k přihlášce ke vzdělávání na střední škole. 

❖ Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole,    

se při přijímacím řízení promíjí na žádost jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury.   

❖ Žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je uchazeč povinen doložit 

k přihlášce ke vzdělávání do 18. května 2022. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, 

ověří škola 20 minutovým rozhovorem, pro jehož hodnocení jsou stanovena následující kritéria: 

  1. porozumění mluvenému sdělení z oblasti běžných školních a životních situací (0-5 bodů) 

  2. porozumění písemnému sdělení z oblasti běžných školních a životních situací (0-5 bodů) 

  3. rozsah slovní zásoby - popis obrázku (0-5 bodů) 

  4. výslovnost, intonace (0-5 bodů) 

Pro úspěšné absolvování rozhovoru je třeba dosáhnout minimálně 60 % z celkového bodového zisku.  

❖ Hodnocení uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a prokáží znalost 

českého jazyka rozhovorem, je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek 

testu z českého jazyka a literatury. Tito uchazeči budou zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů      

na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.  

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ ŠKOLNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

❖ Řádný termín školní přijímací zkoušky: 30. května 2022  

❖ Náhradní termíny školní přijímací zkoušky: 6. června 2022 

❖ Přijímací zkoušky se konají v budově Střední zdravotnické školy Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 

Kroměříž.  

 
V Kroměříži 13. května 2022 
 
PhDr. Ludmila Hanáková 
ředitelka školy 
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