JPZ 2021 – Informace pro uchazeče o vzdělávání pro rok 2021/2022
1. Počet žáků přijímaných do oborů:
Denní vzdělávání:
Asistent zubního technika
Laboratorní asistent
Masér ve zdravotnictví
Praktická sestra
Zdravotnické lyceum
Dálková forma vzdělávání:
Praktická sestra

30
30
30
90
60
30

Kritéria budou dle školského zákona vypsána do 31. 1. 2021
2. JPZ povinné pro všechny obory (dle situace a rozhodnutí vlády ČR), pro obor AZT navíc
zkouška manuální zručnosti
3. Přihlášky do 1. 3. 2021
- součástí musí být lékařské potvrzení podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., kromě oboru ZL
- doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání na SŠ na správných
formulářích (využití starých formulářů již není povoleno)
4. Přihlášky ke stažení – www.msmt.cz
- www.cermat.cz
Na obě přihlášky vypsat školy nebo obory na jedné škole ve stejném pořadí.
5. Ukázkové testy – www.cermat.cz, záložka Testová zadání k procvičení (2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020)
6. JPZ: test z MAT maximální počet bodů 50
Test z ČJL maximální počet bodů 50
Obor AZT (manuální zručnost) - maximální počet bodů 30
7. Termíny JPZ – 1. kolo - 1. termín - 12. 4. 2021
2. termín - 13. 4. 2021
Náhradní - 1. termín - 12. 5. 2021
2. termín - 13. 5. 2021
Ve stejných termínech probíhají i zkoušky manuální zručnosti (AZT).
8. Výsledky – CZVV 28. 4. 2021
Ředitel vyhlásí pořadí nejdéle do 2 pracovních dnů (tj. 30. 4. 2021)
9. Odvolání – zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče se může odvolat
proti výsledku do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Při vyplňování přihlášky se zaměřte na:
- správně vyplněné rodné číslo/datum narození

-

čitelné údaje ve všech polích
správnost a čitelnost kontaktů - e-mail/ telefon
nutnost uvést místo narození = město včetně PSČ (ne pouze ČR)
správný název/kód oboru
nutnost doplnit podpis uchazeče i zákonného zástupce
v lékařském posudku musí být uvedeno, zda je uchazeč schopen vzdělávání - Nařízení
vlády 211/2010 Sb., č. 144/2018 Sb.), nestačí pouze podpis a razítko lékaře
u cizinců rozlišit jméno či pohlaví uchazeče
potvrzené známky ze základní školy, často chybí podpis a razítko školy
správný formulář přihlášky - přihláška platná pro rok 2021
v případě, že budete žádat o úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání je nutné doložit
platné doporučení školského poradenského zařízení (platnost starých formulářů
skončila 31. 8. 2019)

