Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.
Tyršova 105, 276 01 Mělník

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021 pro 4-leté maturitní studijní obory:

PRAKTICKÁ SESTRA – kód: 53-41-M/03
4letá denní forma vzdělávání

2 třídy : 60 žáků

Legislativní rámec: Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), včetně novel, vyhláška č. 671/2004, kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

PODMÍNKY :
Přihláška :
 Tiskopis SEVT (platný pro rok 2020) – možnost uvedení 2 škol
 Povinnou součástí přihlášky je vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru
 Kromě potvrzení klasifikace ředitelem ZŠ je možné uvést schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče –
uvede třídní učitel
 Přihlášku je vhodné doplnit doklady o výsledcích v soutěžích, např. odborná soutěž v poskytování
první pomoci či jiných aktivitách žáka (možnost získání bonifikace)
 Přihlášku podá uchazeč (zákonný zástupce) řediteli vybrané školy do 1. března 2020
 V přihlášce uvádějte též e-mailový a telefonický kontakt a cizí jazyk, který budete studovat (pokud
současně studujete AJ i NJ, preferujeme AJ.
Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci (uchazeči), kteří úspěšně splnili povinnou školní
docházku.
Přijímací řízení je vícekolové, vyhlášení dalšího kola je nejdříve za 14 dní po předchozím kole.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ :

Přijímací řízení se skládá ze 2 částí :

1. CENTRÁLNÍ ZADÁNÍ - přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a matematiky
- váha výsledků - společné části bude v celkovém hodnocení - 60 %
- délka testování - český jazyk a literatura 60 minut
- matematika
70 minut
uchazeč má možnost konat zkoušku 2x, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.
1. termín: 14.4.2020 od 8.00 hod. v budově SSZŠ Mělník o.p.s., Tyršova 105, Mělník
účastní se ho uchazeči, kteří uvedli na přihlášce ke studiu na 1. místě naši školu
2. termín : 15.4.2020 od 8.00 hod. v budově SSZŠ Mělník o.p.s., Tyršova 105, Mělník
účastní se ho uchazeči, kteří uvedli na přihlášce ke studiu na 2. místě naši školu
Náhradní termín: 13.5.2020 a 14. 5. 2020 - na testování budou pozváni ti, kteří se nemohli
zúčastnit 1. termínu ze závažných důvodů a omluvili se řediteli školy do tří dnů ode dne konání
přijímací zkoušky.

2. ŠKOLNÍ ČÁST -

-2kritéria stanovuje ředitelka školy takto:

A) posouzení studijních výsledků předchozího studia, do kterého se započítávají:
studijní výsledky ze základní školy – celkový průměr pololetního a výročního vysvědčení
8. třídy a pololetního 9. třídy
B) bonifikace -

možnost přiznání dalších bodů za soutěže a jiné aktivity, např. umístění v okresních,
krajských soutěžích a olympiádách, za práci v kroužcích ČČK, reprezentaci v soutěžích
ČČK, dlouhodobou péči o druhou osobu (či výpomoc) a zohlednění dalších skutečností,
které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením
na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi.

váha kritérií školní části bude v celkovém hodnocení - 40 %
Všichni uchazeči o studium budou pro přijímací řízení seřazeni podle výše uvedených kritérií a výsledků
testů, která jsou vyjádřena v bodech.

Výsledky přijímacího řízení
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u přijatých uchazečů bude formou vydání seznamu přijatých
dne 28.4.2020. Písemné rozhodnutí o přijetí žáka bude zákonným zástupcům předáno na informační schůzce
v květnu 2020, případně je možné vyzvednout rozhodnutí v dřívějším termínu v sekretariátu školy.
Pouze nepřijatým uchazečům bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o nepřijetí a rozesláno poštou.
Zveřejnění výsledků bude na webových stránkách školy a současně na veřejně přístupném místě školy.
Uchazeči jsou uváděni pod identifikačním číslem, které jim bude oznámeno po podání přihlášky.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě
3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl vzdělávat
se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10-ti pracovní dnů ode dne
oznámení rozhodnutí (osobně nebo poštou).
Nepotvrdí-li uchazeč (zákonný zástupce nezletilého žáka) odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se
ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
Informace důležité pro nástup žáka do 1. ročníku (učebnice, stravování, ubytování na DM) obdržíte na
sekretariátu školy po předání zápisového lístku.

V Mělníku, dne 1.10.2019

Mgr. Ilona Jiřičková, ředitelka školy v.r.

