Aktuální informace pro žáky 9. tříd ZŠ
Ředitelka školy vyhlašuje II. kolo přijímacího
řízení do 1. ročníku SŠZ
Přijímací řízení je vyhlášeno na datum 22. 6. 2016
Termín podání přihlášek: do 8. 6. 2016
forma denní
pro obory:

počet volných míst

69-41-L/02

Masér sportovní a rekondiční

10

78-42-M/04

Zdravotnické lyceum

10

forma dálková
pro obor:
53-41-M/01

Zdravotnický asistent

10

Kritéria pro přijetí:
Na základě § 60 odst. 4 písm. a) zák. 561/2004 Sb., vyhlášky 671/2004, zák. 243/2008 Sb.,
vyhlášky 394/2008 Sb., vyhlášky 86/2012 Sb. stanoví ředitelka školy následující kritéria pro
přijetí do oboru vzdělání.

Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02
- přijímá se do plánovaného počtu žáků na základě prospěchu za 1. pololetí posledního
ročníku povinné školní docházky
- dle výsledků testů a skutečností, které osvědčují schopnosti a vědomosti uchazeče v daném
oboru (umístění na 1. místě v krajském nebo celostátním kole olympiád)
- přijetí je realizováno na základě přihlášky podané na tiskopisu SEVT platné pro rok 2016
- nutné doložení zdravotní způsobilosti pro příslušný obor dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
- maximální počet přijímaných žáků 10

Zdravotnické lyceum – kód 78-42-M/04
- přijímá se do plánovaného počtu žáků na základě prospěchu za 1. pololetí posledního
ročníku povinné školní docházky, v případě potřeby rozhoduje klasifikace z Bi, Che, Cj,
- dle výsledků testů a skutečností, které osvědčují schopnosti a vědomosti uchazeče v daném
oboru (umístění na 1. místě v krajském nebo celostátním kole olympiád)

- přijetí je realizováno na základě přihlášky podané na tiskopisu SEVT platné pro rok 2016
- maximální počet přijímaných žáků 10

Prospěch
1 – 1,2

1,3 – 1,5

1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4 a více

Bodové ohodnocení pro obory, MSR, ZA, ZL
Body Olympiády (přírodovědné Max.
obory, jazykové olymp.)
10
Celostátní
15
1. místo – 5 bodů
2. místo – 4 body
3. místo – 3 body
9
Krajské
1. místo – 3 body
2. místo – 2 body
3. místo – 1 bod
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Zdravotnický asistent – kód 53-41-M/01:
Pětileté dálkové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
- přijímá se do plánovaného počtu žáků na základě prospěchu za 1. pololetí posledního
ročníku povinné školní docházky
- přijetí je realizováno na základě přihlášky podané na tiskopisu SEVT platné pro rok 2016
- nutné doložení zdravotní způsobilosti pro příslušný obor dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
- maximální počet přijímaných žáků 10

16. 5. 2016

PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy

