SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Mělník, o.p.s., Tyršova 105, 276 0 MĚLNÍK

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020
VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21
Ředitelka Soukromé střední zdravotnické školy Mělník, o.p.s., vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v
platném znění 1. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání :
Obor: 53-41-M/03 – PRAKTICKÁ SESTRA - čtyřleté, denní studium s maturitní zkouškou
Přijímáno bude: 60 žáků
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro šk. r. 2020/2021 se konají z : Českého jazyka

a

Matematiky

Termín přijímacích zkoušek :

1. termín: 14.4.2020 v 8,00 hod. - pro uchazeče o studium, kteří uvedli na
přihlášce ke studiu na 1. místě naši školu

2. termín: 15.4.2020 v 8,00 hod. - pro uchazeče o studium, kteří uvedli na
přihlášce ke studiu na 2. místě naši školu

v budově SSZŠ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník
Náhradní termín :
13. 5. 2020 a 14. 5. 2020 - budou zváni Ti, kteří se nemohli zúčastnit v 1. termínu ze závažných
důvodů a omluvili se řediteli školy do tří dnů ode dne konání přijímacích zkoušek.
Přijímací řízení je vícekolové, vyhlášení dalšího kola je nejdříve za 14 dní po předchozím kole, uchazeči budou
přijímáni do naplnění kapacity.
Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají uchazeči, kteří úspěšně splnili povinnou školní docházku.
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka (nutné potvrzení od lékaře). Ke studiu jsou přijímáni chlapci i
dívky.
1. Vyplněnou, potvrzenou od ZŠ a podepsanou přihlášku ke studiu přijímáme do 1.3.2020 na tiskopisu
SEVT. Na přihlášce je nutno uvést kontaktní adresu, telefon, e-mail, podpis uchazeče, u nezletilého uchazeče
jméno a příjmení zákonného zástupce (tiskacím písmem) a jeho podpis.
2. U oboru je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (viz. přihláška).
3. Zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči (dále jen uchazeči) podávají přihlášku na střední školu
osobně, nebo poštou (rozhoduje datum podání).
4. Do konce března 2020 bude všem uchazečům odesláno s pozvánkou k přijímací zkoušce vyrozumění o
převzetí přihlášky a o přidělení registračního čísla, pod kterým budou uchazeči vedeni v rámci přijímacího řízení.
5. Dne 28.4.2020 v rámci 1. kola přijímacího řízení bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů (pod registračními
čísly). Seznamy budou zveřejněny na vstupních dveřích hlavního vchodu školy a následně na webových stránkách
školy. Tímto zveřejněním se považuje rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámené (v písemné formě se
nezasílá, písemně bude zákonným zástupcům vydáno na informační schůzce v květnu 2020, na požádání lze v dřívějším
termínu v sekretariátu školy). Od tohoto data se počítá lhůta 10 pracovních dnů, ve které je nutné odevzdat

zápisový lístek. Odevzdáním zápisového lístku potvrzuje uchazeč úmysl studovat na dané škole. Nebude-li
zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.
6. Bezodkladně bude všem uchazečům, kteří nebyli přijati ke vzdělávání, zasláno poštou do vlastních rukou
rozhodnutí o nepřijetí. Pro doručování tohoto rozhodnutí je speciální právní úpravou zkrácena lhůta pro uložení
rozhodnutí na poště po dobu 5 pracovních dnů, potom je rozhodnutí považováno za doručené.

Mělník, dne: 1.10.2019

Mgr. Ilona Jiřičková, ředitelka školy v.r.

