
Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

konané v náhradním termínu dne 23. 6. 2020

Obor:  53-41-M/03  Praktická sestra - večerní forma vzdělávání

EVIDENČNÍ 

ČÍSLO 

UCHAZEČE

CELKOVÝ 

počet bodů

VÝSLEDEK 

přijímacího řízení

70620 33 přijat

70520 15 přijat

Poučení o právních důsledcích  neodevzdání zápisového lístku:

Pokud nebude uchazeč přijat z kapacitních důvodů, může do 3 pracovních dnů ode dne , kdy mu bylo 

doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podat Žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Formulář této žádosti bude  

uchazeči zaslán spolu s  rozhodnutím o nepřijetí.

Podmínky přijímacího řízení:

Do prvního ročníku se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li 

splněnu zákadní školní docházku. Splní-li podmínky přijímacího řízení a zdravotní kritéria stanovená

vyhláškou MZČR. 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou:

- výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60 %

- studijní prospěch ze SZŠ - váha 40 % (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 

  1. pololetí 9. třídy ZŠ)

- pokud bude na  posledním místě, z něhož se uchazeči přijímají (patnácté, třicáté, šedesáté) více 

   uchazečů, přijat bude ten, který má nejvíce bodů z jednotné přijímací zkokušky.

V případě, že po zvěřejnění výsledku přijímacího řízení uchazečeč zjistí, že nebyl přijat, má možnost

před vydáním písemného rozhodnutí, v souladu s § 38 a § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit 

se k nim. Této možnosti můžete využít ve dnech 29. 6. 2020 v budově školy ve studijním oddělení

po předchozí telefonické domluvě.

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního 

řádu řádně oznámeno.

První přijatý uchazeč oboru Praktická sestra získal celkem 82 bodů, poslední přijatý uchazeč

získal celkem 15 bodů.


