
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SZŠ ve šk. roce 2012 – 2013 - základní 
informace 
 

 den otevřených dveří: 14. ledna 2013 od 14.30 – 17.30 hodin 
 termín podání přihlášky: 
přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý 
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední 
školy (ředitelce SZŠ a VOŠZ v Plzni)  do 15. března 2013 (zákon č. 243/2008 Sb., 

kterým se mění zákon č. 561/2004 – Školský zákon, vyhláška č. 671/2004 Sb. § 2 odst. 4) 

POZOR: od školního roku 2011/2012 jsou nové formuláře přihlášek, které je možné opatřit 

na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-
vzory Starší tiskopisy přihlášek, lze používat do vyčerpání zásob. 

 
 důležitá poznámka.: SZŠ požaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke 

studiu a výkonu povolání a očkování žáka proti hepatitis B  (nutné u oborů 
zdravotnický asistent, laboratorní asistent, asistent zubního technika). Není-li 
(nebo nemůže ze zdravotních důvodů být) žák očkován, nemůže se účastnit 
odborné praxe ve zdravotnických zařízeních, které jsou součástí učebního plánu. 

 

 termín 1. kola přijímacího řízení je 22. dubna 2013 (pondělí) 
 
 přijímací zkoušky: z rozhodnutí ředitelky školy se přijímací zkouška nekoná, 

žáci budou přijati na základě dosažených výsledků ze Základní školy ve 
sledovaných obdobích (II. pol. 8. třídy a I. pol. 9. třídy ZŠ), nevýše však do 
kapacity oborů 
Konečná kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných uchazečů budou 
podle § 164 odst. 1 zákona č. 561/2004 sb., Školský zákon a zákona č. 243/2008, kterým 
se mění zákon 561/2004 Školský zákon, upřesněna do 31. 1. 2013 na www. stránkách 
školy a na veřejně přístupném místě v budově školy. 
Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky budou podle zákona č. 242/2008, 
kterým se mění zákon 561/2004 Školský zákon, upřesněny do 15. 12. 2012 na www. 
stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy. 

 

 zápisový lístek: podle zákona č. 243/2008, kterým se mění zákon 561/2004, 

Školský zákon je součástí přijímacího řízení nový dokument přijímacího řízení tzv. 
zápisový lístek 

a) uchazeč, který je žákem ZŠ obdrží jeden zápisový lístek na této ZŠ nejpozději do 15. 3. 
2013 (v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek příslušný krajský 
úřad dle místa trvalého bydliště uchazeče) – zápisový lístek je potvrzen razítkem a 
podpisem odpovědného pracovníka orgánu, který zápisový lístek vydal 

b) svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (na SZŠ a VOŠZ v Plzni) potvrdí uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce 
SZŠ a VOŠZ PhDr. Ivaně Křížové, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí. 

c) nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve SZŠ a VOŠZ, vzdává se tímto práva být přijat za 
žáka SZŠ a VOŠZ a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem SZŠ a 
VOŠZ se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitelku školy o zpětné vydání 
zápisového lístku. 

 

 kontakty: 

studijní oddělení SZŠ: Zuzana Radová 
tel.: 378 015 231 
e-mail: radova@zdravka-plzen.cz 
zástupce ředitelky školy: RNDr. Milan Štěpánek 
tel.: 378 015 229               
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e-mail: stepanek@zdravka-plzen.cz  
zástupkyně ředitelky školy: PhDr. Radka Felzmannová 
tel.: 378 015 223                
e-mail: felzmannova@zdravka-plzen.cz 

 

 ubytování a stravování: 
stravování (obědy cca 24,- Kč, celodenní strava 61,- Kč) 
ubytování (1 000,- Kč/měsíc) je pro zájemce zajištěno v Domově mládeže SPŠD, 
Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

 
 

 
 
v Plzni 27. 9. 2012                          PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy 
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