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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2023–2024 

 
Ředitelka Střední zdravotnické školy, Beroun, Mládeže 1102, dle ustanovení § 59 a ustanovením § 60 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 

s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném 

znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023 – 2024. 

 

 

Otevírané obory vzdělání:  

 

Zdravotnické lyceum – kód oboru 78-42-M/04 – denní forma vzdělávání 

 (studium vhodné pro dívky i chlapce) 

- čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou  

(předpokládaný počet přijímaných uchazečů 28) 

 

Praktická sestra – kód oboru 53-41-M/03 – denní forma vzdělávání 

(studium vhodné pro dívky i chlapce) 

- čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou 

 (předpokládaný počet přijímaných uchazečů 28) 

 

Termín odevzdání přihlášky – do 1. 3. 2023 (přihlášku lze odevzdat v sekretariátu školy od 8-15 hodin 

nebo zaslat poštou na adresu školy).  

V přihlášce je nutné pro komunikaci se školou uvádět čitelně e-mailový kontakt a telefonní číslo 

zákonného zástupce.  

 

Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti (dle nařízení vlády  

č. 211/2010 Sb.), zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru. 

Tato podmínka platí pouze pro obor vzdělání Praktická sestra. 

 

Součástí přihlášky je potvrzení splnění povinné školní docházky a klasifikace (vysvědčení z 2. pololetí 8. 

ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku) ředitelem základní školy. 

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského 

zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Upravit podmínky přijímacího 

řízení a uzpůsobit konání jednotné přijímací zkoušky lze na základě předchozího informovaného souhlasu 

zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.  

 
Cizinci, kteří podají žádost a vyhoví § 20 odst. 4 školského zákona nekonají jednotnou zkoušku z českého 

jazyka a literatury, uchazeči se statusem dočasné ochrany (zejména ukrajinští uchazeči) mohou ředitelku 

školy požádat o prominutí zkoušky z českého jazyka, zároveň na žádosti uvedou, zda si zkoušku z 

matematiky přejí konat v ukrajinském, nebo českém jazyce – uchazeči o studium tak učiní žádostí 

přiloženou k přihlášce ke studiu. 
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Kritéria přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání 

  
 Přijímací řízení se skládá ze 2 částí: 

 

1. část 

• konání centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a 

z matematiky 

 

 Délka testování: český jazyk a literatura – 60 minut, matematika – 70 minut 

 (povolené pomůcky dle pokynů Centra) 

  

Váha výsledků společné části bude v celkovém hodnocení 60%. 

 

 

U oboru vzdělání Zdravotnické lyceum je stanoven minimální počet bodů pro úspěšné splnění jednotné 

přijímací zkoušky.  

 

Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury – minimální počet bodů – 11 b. 

Přijímací zkouška z matematiky – minimální počet bodů – 11 b. 

 

Uchazeč má možnost konat testy 2x, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek. 

 

 

2. část (školní) 

• průměr prospěchu v posledních dvou ročnících ZŠ – 2. pololetí předposledního ročníku a  

1. pololetí posledního ročníku (nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií nebo jiné školy) 

Váha kritérií školní části bude v celkovém hodnocení 40%. 

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 

 

13. 4. 2023 – 1. řádný termín (účastní se ho uchazeči, kteří uvedli na přihlášce ke studiu na 1. místě naši školu) 

14. 4. 2023 – 2. řádný termín (účastní se ho uchazeči, kteří uvedli na přihlášce ke studiu na 2. místě naši školu. 

 

Pozvánka na účast k přijímacím zkouškám bude uchazečům rozeslána poštou na adresu zákonného 

zástupce uvedeného na přihlášce. 

 

10. 5. 2023 – 1. náhradní termín 

11. 5. 2023 – 2. náhradní termín 

 

Pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže k přijímací zkoušce dostavit, může nejpozději do 3 dnů po 

termínu zkoušky svou neúčast řádně písemně omluvit ředitelce školy. Pokud je omluva uznána, uchazeč koná 

zkoušku v náhradním termínu. 

 

Informace k přijetí uchazeče 

 

Uchazečům budou přiděleny body dle stanovených kritérií a výsledků testů a přijati ke vzdělávání 

v uvedených oborech budou uchazeči do výše povolené kapacity oboru. Nejlepší umístění má uchazeč 

s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném 

pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky.  

 

 

 



 

 

 

U oboru vzdělání Zdravotnické lyceum je podmínkou pro splnění první části přijímacího řízení 

(jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury a matematiky) získání stanoveného 

minimálního počtu bodů z jednotlivých testů.  Uchazeč musí splnit obě části přijímacího řízení.  

 

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení 

promíjí na písemnou žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která 

je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem. 

 

Uchazeč, který nekoná přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních 

uchazečů (pořadí na základě všech kritérií včetně českého jazyka a literatury) zařazuje na místo shodné s jeho 

pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Uchazeč (cizinec) je zařazen v rámci pořadí uchazečů 

konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění (dle bodového hodnocení) v testu 

z matematiky. 

 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů 

Přehled uchazečů dle pořadí bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.szsberoun.cz) a současně 

na úřední desce školy (u vstupních dveří)  

 

do 28. 4. 2023 - termín zpřístupnění hodnocení uchazečů (výsledky jednotné přijímací zkoušky) Centrem   

pro zjišťování výsledků vzdělávání 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u přijatých uchazečů bude formou zveřejnění seznamu přijatých 

do 2 pracovních dnů od sdělení výsledků jednotné přijímací zkoušky Centrem pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (nejpozději do 3. 5. 2023) 

 

Uchazeči jsou uváděni pod registračním číslem (registrační číslo spolu s informacemi o organizaci 

přijímacího řízení budou zasílány v písemné podobě).  

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno poštou, nebo si lze rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně 

v sekretariátu školy v termínu, který bude uveden na listině s výsledky přijímacího řízení 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 

3 pracovních dnů od doručení, převzetí. 

Zápisový lístek 

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je nutné potvrdit úmysl vzdělávat se 

v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku (lze tak učinit osobně nebo poštou). Nebude-li v této 

lhůtě zápisový lístek odevzdán, posledním dnem lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. 

 

Další kola přijímacího řízení se budou konat jen v případě, že škola v prvním termínu nenaplní kapacitu. 

O této skutečnosti budeme informovat na webových stránkách školy a webových stránkách Středočeského 

kraje. 

 

Příloha – Přepočet průměrného prospěchu na body 
 

 

 

V Berouně: 17. 1. 2023                               Mgr. Leona Machková, ředitelka školy   
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