
Gymnázium a Střední odborná škola 
zdravotnická a ekonomická Vyškov, 

příspěvková organizace
Komenského 16/5,682 01 Vyškov, IČ: 00559270
Tel.: 517 307 010, e-mail: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku čtyřletého cyklu 
oboru 53-41-M/03 Praktická sestra 

pro školní rok 2023-24

Kritéria jsou stanovená podle § 59 a násl. a § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 
v platném znění, zákona č. 243/2008 Sb., vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění.

1. Do prvního ročníku oboru 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání, bude přijato 
30 žáků. V případě, že nebude v 1. kole vybrán dostatečný počet uchazečů, budou pro zbývající 
místa vyhlášena další kola přijímacích zkoušek.

2. Pro 1. kolo přijímací zkoušky jsou stanoveny dva termíny: 13. 4. a 14. 4. 2023.

3. V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit u uchazečů níže uvedeným způsobem následující 
skutečnosti:
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
b) výsledek jednotné přijímací zkoušky,
c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Pro obor 53-41-M/03 Praktická sestra vyžadujeme zdravotní potvrzení na formuláři, který je 
přílohou těchto kritérií.

ad a) Do celkového bodového skóre se započítává průměrný prospěch z rozhodných vysvědčení ze 
základní školy, a to:

• z 2. pololetí 8. třídy (maximum 50 bodů) a
• z 1. pololetí 9. třídy (maximum 50 bodů), vždy samostatně.

Do průměru známek se nezapočítává známka z chování.

Počet bodů za každé vysvědčení se vypočítá zvlášť. Maximální počet bodů za každé vysvědčení je 50, 
což odpovídá průměru 1,0. Průměru 1,5 odpovídá 25 bodů. Průměr známek 2,0 a nižší bude 
ohodnocen 0 body. Ostatní průměry budou přepočítány na body úměrně těmto hodnotám.

Uchazeč, který bude na vysvědčení z 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku hodnocen
• jednou známkou dobrý (3), bude mít odečteno z celkového součtu 10 bodů v daném pololetí,
• dvěma a více známkami dobrý (3), bude mít odečteno z celkového součtu 25 bodů v daném 

pololetí,
• jednou nebo více známkami dostatečný (4), bude mít odečteno z celkového součtu 50 bodů 

v daném pololetí.
Do celkového hodnocení za každé pololetí se započítá nej horší bodový výsledek.

ad b) Všichni uchazeči vykonají zkoušky centrálně zadávaných jednotných zkoušek z:
• českého jazyka (maximum 100 bodů),
• matematiky (maximum 100 bodů).

Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testu pro každý předmět zvlášť. Body se 
matematicky zaokrouhlí na setiny.
Zkoušky centrálně zadávaných jednotných testů se konají v budově školy na adrese Komenského 16/5.
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ad c) Do výsledků přijímacího řízení se započítají výsledky z odborných soutěží vyhlašovaných 
MŠMT v kategorii A a B. Platí pro předměty: ČJ, CJ, MA, DE, ZE, OV, FY, CH, BI, IN. Neplatí pro 
soutěže v TV, HV, W, PV. Tyto výsledky, a to jen z 8. a 9. třídy ZŠ, musí být doloženy přiloženou 
kopií diplomu nejpozději do 19. 4. 2023 do 11:30 hod. Na pozdější termín nebude brán zřetel.
Soutěže, které jsou pořádány jako jednokolové, budou bodově ohodnoceny na úrovni účasti 
v okresním kole, pokud uchazeč doloží, že získal více než 50 % bodů z maximálního počtu v dané 
kategorii.
Týmové soutěže budou bodově ohodnoceny na úrovni účasti v okresním kole.
V rámci dalších skutečností hodnotíme také získání certifikátu jazykových mezinárodních zkoušek. 
Započítány budou pouze certifikáty na úrovni minimálně KET nebo KET for Schools (úroveň A2 
Evropského rámce).
Výsledky z olympiád a soutěží se nesčítají, platí nejvyšší umístění. Jazykové certifikáty jsou 
hodnoceny zvlášť. Maximální možný počet bodů za soutěže, olympiády a certifikáty je 35.

Celostátní kolo - 4. úroveň 

Krajské kolo - 3. úroveň 

Okresní kolo - 2. úroveň 

Školní kolo - 1. úroveň 

Jazykové certifikáty

vítěz 25 bodů
účastník 15 bodů
vítěz 15 bodů
účastník 10 bodů
vítěz 10 bodů
účastník 5 bodů
vítěz 5 bodů

10 bodů

4. Minimální hranice pro přijetí je stanovena takto: součet bodů všech dílčích bodovaných částí 
přijímacího řízení musí dosahovat kladné hodnoty.

5. Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji 
neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu určeném pro přijímací 
zkoušku, umožní ředitel školy vykonat náhradní zkoušku. Pro náhradní zkoušku jsou stanoveny 
termíny na 10. 5. a 11. 5. 2023. Na základě výsledku náhradní přijímací zkoušky může být přijat jen 
ten uchazeč, který získá víc bodů než nej lepší uchazeč nepřijatý v řádném termínu.

6. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodují o jejich 
umístění pomocná kritéria v uvedeném pořadí (podle § 60 odst. 14 školského zákona):

• vyšší souhrnné bodové hodnocení testů z českého jazyka a matematiky,
• vyšší bodové ohodnocení testu z matematiky,
• vyšší bodové ohodnocení v komplexech úloh z matematiky v pořadí sestupně MA_D, MA_C, 

MA_B, MA_A,
• vyšší bodové ohodnocení v komplexu úloh z českého jazyka v pořadí sestupně CJ_D, CJ_C, 

ČJ_B, ČJ_A,
• vyšší bodové ohodnocení v otevřených úlohách z matematiky,
• vyšší bodové ohodnocení v otevřených úlohách z českého jazyka.

7. Uchazečům, kteří doloží s přihláškou ke studiu doporučení z pedagogicko-psychologické poradny 
s diagnostikovanou poruchou SPU (nebo s jiným znevýhodněním), budou podmínky přijímacích 
zkoušek uzpůsobeny v souladu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

Ve Vyškově 20. 1.2023 Gymnázium a Střední odborná škol 
zdravotnická a ekonomická Vyškov, 

příspěvková organizace

Komenského 16/5, 682 01 VYŠKOV, IČ: 005S927C 
tel. 517 307 010, lnfo#gykevy,čf (

Příloha: Formulář lékařského potvrzení

RNDr. Václav Klement 
ředitel školy
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