
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 

 
Přijímací řízení konané ve školním roce: 2016 - 2017 
Kritéria ředitelky školy pro  1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání 
ve školním roce 2017 – 2018 
 

SZŠ a VOŠZ Plzeň jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2, písm. f) a § 60 odst. 2, 
písm. a)  a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění a § 2, 3 vyhlášky 
č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 
ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 

                                                       stanoví 

tato kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016 – 2017: 
 

pro obor : Zdravotnické lyceum – kód oboru 78-42-M/04 
 
1) Průměr prospěchu z vysvědčení II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ – bodové 

ohodnocení v tabulce. 
       Budou přijati pouze uchazeči, kteří nemají  nedostatečnou v žádném předmětu. 
2) Výsledky jednotné přijímací zkoušky. 
3) Nejvyšší možný počet přijatých uchazečů – kapacita oboru – převýší-li počet přihlášených 

uchazečů kapacitu oboru, jsou rozhodující pro přijetí dosažené výsledky ze ZŠ a výsledky 
centrálně zadávaných jednotných testů MŠMT dle bodu 2. 

Uchazečům budou stanoveny body dle výše uvedených kritérií a přijati ke vzdělávání budou uchazeči, 
kteří se celkovým počtem bodů umístí na 1. – 30. místě.  
Při rovnosti bodů  rozhoduje klasifikace ze ZŠ z vysvědčení II. pololetí 8. ročníku a z vysvědčení I. 
pololetí 9. ročníku v předmětech český jazyk, cizí jazyk, biologie.  

 
Bodové 
ohodnocení 

Hodnocená součást Počet bodů 

Prospěch ze ZŠ přepočet prospěchu z vysvědčení  
II.pololetí  8. třídy ZŠ /tercie/ 

Průměr 1,00 33 bodů 

Průměr 2,00 16,5 bodů 

Průměr 3,00     0 bodů 

přepočet prospěchu z vysvědčení  
I.pololetí  9. třídy ZŠ /kvarta/ 

Průměr 1,00 33 bodů 

Průměr 2,00 16,5 bodů 

Průměr 3,00   0 bodů 

Maximální počet získaných bodů: 66 
Váha kritéria (podíl hodnocení prospěchu ze ZŠ na celkovém hodnocení uchazeče) : 40%  

 
 

Bodové 
ohodnocení 

Hodnocená součást Počet bodů 

Jednotná přijímací 
zkouška 

Matematika max 50 bodů 

Český jazyk max 50 bodů 

Maximální počet získaných bodů: 100 

Váha kritéria (podíl hodnocení jednotných testů na celkovém hodnocení uchazeče) : 60%  

 
 
 
V Plzni 6. 1. 2017                                                    PhDr. Ivana Křížová, v.r.      
                                                                                            ředitelka školy 


