Nejčastější dotazy uchazečů:
1) Kdy se konají přijímací zkoušky?
1.termín 12.4.2021, 2.termín 13.4.2021, náhradní termíny ( např. pro
žáka, který se nemůže zúčastnit v řádném termínu z důvodu nemoci jsou
stanoveny na 12. a 13.5. 2021 )
2) Kde najdu přehled otevíraných oborů a podmínky přijímacího
řízení?
Přehled otevíraných oborů najdeš na našich stránkách v sekci pro
uchazeče zde:
https://www.szsberoun.cz/pro-uchazece/studijni-obory
Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na stránkách školy do
31.1.2021.
3) Kolik žáků bude přijato do jednotlivých oborů?
30 žáků do oboru Praktická sestra a 30 žáků do oboru Zdravotnické
lyceum.
4) Jak se dozvím, že jsem přijat/ nepřijat?
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých žáků v anonymizované podobě
(např. pod čísly) na web. stránkách školy, nepřijatým uchazečům ředitel
školy doručí rozhodnutí o nepřijetí.
5) Mohu si podat přihlášku na vaši školu na oba dva obory?
Ano.
6) K čemu slouží tzv. zápisový lístek?
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání
v dané střední škole. Zápisový lístek obdrží žák na své základní škole a po
přijetí na střední školu odevzdává tento zápis.lístek řediteli školy.
7) V kolik hodin začíná vyučování a v kolik hodin cca končí?
Vyučování obvykle začíná v 8.00 a končí cca ve 14.25.Výuka je tak
přizpůsobena dojíždějícím žákům.
8) Je na škole možnost stravování?
Ano, obědy se vydávají v době od 11.30 do 12.00. Cena oběda je 35 Kč.
9) Má škola k dispozici domov mládeže?
Zájemci o studium ze vzdálenějších regionů mají k dispozici internátní
ubytování v blízkém domově mládeže při Odborné škole a učilišti
v Berouně – Hlinkách.
10) Je možnost koupit si ve škole levnější učebnice než v obchodě?
Ano. Na začátku školního roku se koná tzv. burza učebnic, na které je
možnost zakoupit učebnice levněji od starších žáků.
11) Mohu si ve škole půjčit nějaké učebnice nebo knížky?
Škola umožňuje sociálně slabým žákům zapůjčení učebnic. Zároveň ve
škole existuje knihovna, kde si studenti mohou půjčovat beletrii.

12) Pořádá škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?
Ano, kurzy probíhají od února 2021 jak z matematiky, tak z českého
jazyka pod vedením našich učitelů. Více informací a přihlášku ke kurzům
najdeš zde:
https://www.szsberoun.cz/pro-uchazece/pripravne-kurzy-k-prijimacimzkouskam
13) Existují na škole prospěchová stipendia?
Pro obor Praktická sestra je daný stipendijní řád a určitou finanční částku
čerpá během školního roku každý žák.
14) Hlásím se na vaši školu, ale mám diagnostikované specifické poruchy
učení. Je k nim nějak na střední škole přihlíženo?
Podle vyhlášky č.27/ 2016 Sb. je povinností každé školy individuálně
přistupovat k žákům s tzv. speciálními vzdělávacími potřebami, do
kterých spadají i specifické poruchy učení.
15) Když během 1.ročníku zjistím, že mi nevyhovuje zvolený studijní
obor, je možnost přestoupit na jiný studijní obor v rámci vaší školy?
Ano, po vykonání příslušné rozdílové zkoušky.
16) Jaké cizí jazyky se vyučují na SZŠ a z kterých lze maturovat?
Anglický, německý, ruský.
17) Lze po maturitě studovat VŠ i jiného zaměření než
zdravotnické? Ano, učební plán je sestaven nejen z profilových
odborných zdravotnických předmětů ale i např. z psychologie, dále z
všeobecných předmětů včetně cizích jazyků. Lze studovat v podstatě
jakékoliv zaměření na VŠ i VOŠ.
18) Studují na SZŠ i chlapci? Ano, studují. Mezi úspěšnými absolventy
máme i chlapce, kteří získali prestižní uplatnění jako hlavní sestry
v nemocnicích.
19) Jaké mimoškolní akce škola pořádá? Seznamovací Go kurz hned v 1.
ročníku, zahraniční výjezdy, návštěvy divadelních představení ( např.
v rámci KMD ), zimní sportovní kurzy, turistické kurzy, závody dračích
lodí, vodácké výcviky, atletické závody, maraton, soutěže v plavání,
odborné zdravotnické exkurze a řadu dalších zajímavých aktivit.

