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KKOV 53-41-M/03   PRAKTICKÁ SESTRA 

DÁLKOVÉ STUDIUM  

Délka studia 5 let 

 

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 

2022/2023 do naplnění kapacit volných míst oboru 53-41-M/03 Praktická sestra, dálková forma 

vzdělávání, délka studia 5 let. 

Počet přijímaných: 10 

   

Ředitelka školy stanovila pro 3. kolo přijímacího řízení tato kritéria: 

1. Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterém uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. 
Uchazeč, který není žákem základní školy prokáže toto kritérium úředně ověřenou kopií 

vysvědčení.  

Váha kritéria 10% 

 
Body za průměrný prospěch:  

 

 

 

 
2. Výsledky přijímacího testu z českého jazyka a literatury, matematiky, biologie a cizího (anglického 

nebo německého) jazyka. Uchazeč si volí jazyk, který bude jeho maturitním jazykem.  
Váha kritéria 80 %. 

 

     Body za přijímací test:  

 

 

 
 

 

 

 

 

Test se skládá z otázek z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka dle výběru a biologie v rozsahu 
RVP ZV (testové úlohy vychází z učiva 8. a 9. ročníku základní školy v daných předmětech).  

a. Test se vyplňuje elektronicky na PC v budově školy 

b. Každá otázka je hodnocena 1 bodem 

c. Termín konání příjímacího vstupního testu:  pondělí 22. 8. 2022 od 8:30 

i. uchazeč se zaregistruje na níže uvedeném odkazu - https://szsdecin-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/t_zika_szsdecin_cz/EXCxIuA_eeNEmQF9Ew

HulyAB_XtgwhL2CQNQ6WoQns8KIA?e=G5t4z4 

ii. uchazeč, který se testu nezúčastní bez omluvy, nebude přijat 

 

3. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti a zájmy uchazeče (např. doklady o účasti v soutěži 
první pomoci na krajské úrovni, nebo doklad o pravidelném navštěvování kroužku první pomoci 
nebo biologie ne starších než 5 let) nebo potvrzení zaměstnavatele – poskytovatele zdravotnických 
služeb o současném zaměstnání v oboru.  
Váha kritéria 10 %. 

PRŮMĚRNÝ 

PROSPĚCH 
BODY 

Do 2,00 40 

Do 3,00 35 

Do 4,00 30 

Do 5,00 25 

PŘEDMĚT 
MAX. POČET 

BODŮ 

Český jazyk a literatura 15 

Matematika 15 

Cizí jazyk  15 

Biologie 15 

CELKEM 60 
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Počet bodů za kritérium: 10 

 
4. Podmínkou pro přijetí do oboru vzdělávání praktická sestra je prokázání zdravotní 

způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

Žák doloží společně s přihláškou samostatnou přílohu.  Uchazeč, který podal přihlášku v 1. kole 
a nebyl přijat, podá ve 2. kole pouze přihlášku ke studiu. Přílohy mu budou uznány.  
 

5. Pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vznikne seřazením uchazečů na základě 
vyhodnocení kritérií 1–3 vyjádřeného hodnotícím číslem (podmínka přijetí musí být splněna). 

Vzorový výpočet: 

• Uchazeč má za průměrný prospěch ze ZŠ 1,65 = 40 bodů => 4 BODY 

• V přijímacím testu získal celkem 35 bodů => celkem 28 BODŮ 

• Uchazeč doložil doklad o soutěži první pomoci/kroužku nebo potvrzení o zaměstnání v oboru = 

10 bodů => celkem 1 BOD 

     

 Výpočet hodnotícího kritéria: 10%*40 + 80 %*35 + 10 %*10  - CELKEM 33 BODŮ  

 

6. Minimální hranice pro přijetí je 20 bodů. 

 
Mgr. Martina Černá v.r.  

                                       ředitelka školy 

 

 

UKONČENÍ PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 3. KOLA                 19. 8. 2022  

TERMÍN 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ                         22. 8. 2022  

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ                                                    22. 8. 2022 
 

 


