
 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary 

tel. 353 233 936, www.zdravkakv.cz, e mail: sekretariat.skoly@zdravkakv.cz, 

 

 

odmínky a kritéria přijímacího řízení ke studiu na Střední zdravotnické škole a vyšší 

odborné škole zdravotnické Karlovy Vary konaného ve školním roce 2020/2021 pro obory s 

maturitní zkouškou (Asistent zubního technika) otevírané ve školním roce 2021/2022. 

 

I. Podmínky pro přijetí ke studiu na SŠ jsou:  

1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před 

splněním povinné školní docházky. 

2. Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy do 1. 3. 2021.  

Součástí přihlášky jsou: 

a) lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru, 

b)  pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které 

uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, doloží uchazeč vysvědčení nebo 

ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých splnil nebo plní 

povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění 

povinné školní docházky, 

c) doklad o splnění, resp. plnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který 

ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční 

školou, 

d) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční 

školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nutné pro 

doložení získaného příslušného stupně vzdělání), 

e) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro 

nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

II. Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d odst. 1 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů („dále jen školský zákon“) podle následujících kritérií: 

 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání v 1. pololetí posledního ročníku a v  1. pololetí 

předposledního ročníku základního vzdělávání. 

2. Výsledků školní přijímací zkoušky (zkouška manuální zručnosti).  

3. Výsledků centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky českého jazyka a literatury a 

matematiky (dále jen „JPZ“).   

 

III. Způsob hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 

1. Hodnocení prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku a v 1 pololetí předposledního 

ročníku základního vzdělávání  
Průměr Body                                                  Průměr          Body 

1,00 – 1,50 80 

1,51 – 1,59 75 

1,60 – 1,69 70 

1,70 – 1,79 65 

1,80 – 1,89 60 

1,90 – 1,99 55 

2,00 – 2,09 50 

2,10 – 2,19 45  

2,20 – 2,29 40  

2,30 – 2,39 35  

2,40 – 2,49 30  

2,50 – 2,59 25  

2,60 – 2,69 20  

2,70 – 2,79       15  
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2,80 – 2,89       10  

2,90 – 2,99       5 

3,00 – níže 0  

 

Body budou uděleny za průměr, který bude vypočítán jako průměr za 1. pololetí 

předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku.  

Nedostatečná z jakéhokoli předmětu v 1. pololetí posledního ročníku nebo v 1. pololetí 

předposledního ročníku základního vzdělávání:        - 100 bodů. Pokud uchazeč dosáhne 

záporného počtu bodů, nesplnil kritéria přijímacího řízení a nebude přijat.  

 

2. Výsledky školní přijímací zkoušky (zkouška manuální zručnosti). 

Maximální celkový bodový zisk: 20 bodů 

Minimální bodový zisk: 1 bod 

0 bodů znamená, že uchazeč nevyhověl kritériím přijímacího řízení a nebude přijat. 

 

3. Výsledky jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky (všechny obory) 

Maximální bodový zisk z jednotlivých testů: 50 bodů. 

Minimální počet bodů z testu z matematiky pro úspěšné splnění: 4 body.  

Minimální počet bodů z testu z českého jazyka a literatury pro úspěšné splnění: 13 bodů.  

Uchazeč o vzdělávání, který získal v testu z matematiky méně než 4 body, nebo v testu 

z českého jazyka a literatury méně než 13 bodů, nevyhověl kritériím přijímacího řízení.  

Český jazyk – test 70 minut, max. počet bodů 50  

Matematika – test 85 minut, max. počet bodů 50 

 

4. Stanovení pořadí 

Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno v souladu s § 60d odst. 3 školského zákona po 

ukončení hodnocení přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení v řádném a v náhradním 

termínu. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví 

ředitelka školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik 

lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Do 

celkového pořadí budou zařazeni všichni uchazeči, kteří se v těchto termínech zúčastní 

přijímacího řízení.  

Celkové pořadí bude stanoveno na základě celkového počtu bodů (X), které uchazeč získá za: 

A: hodnocení prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku, v 1. pololetí předposledního 

ročníku základního vzdělávání (průměry za tyto ročníky budou zprůměrovány a následně 

obodovány)  

B: hodnocení školní přijímací zkoušky manuální zručnosti 

C: hodnocení jednotné zkoušky   

 

Součet bodů za prospěch (A) a zkoušku manuální zručnosti (B) mají podíl na 

celkovém hodnocení 40 %, body za hodnocení jednotné zkoušky (C) mají podíl 60 

%. 

Vzorec: (A+B) x 0,4 + C x 0,6. 

 

Při rovnosti bodů rozhodne lepší výsledek přijímací zkoušky a následně lepší průměr  

v 1. pololetí posledního ročníku a dále v 1. pololetí předposledního ročníku základního 

vzdělávání.  

 

IV. Další informace 

Uchazečům bude zaslána pozvánka k vykonání jednotné zkoušky konané formou centrálně 

zadávaných testů z matematiky a českého jazyka a literatury a ke zkoušce manuální zručnosti. 
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V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude přihlédnuto k doporučení 

školského poradenského zařízení. Uchazeči doloží požadavek na uzpůsobení podmínek ke 

konání JPZ spolu s přihláškou. 

 

 

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání  

v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných 

školách promíjí na žádost JPZ z českého jazyka (§20odst. 4 ŠZ). Znalost českého jazyka, 

která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří 

rozhovorem. V případě hodnocení rozhovoru výsledkem neuspěl uchazeč nesplnil kritéria 

přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat. Ředitelka školy pro hodnocení výsledku 

jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 

odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě 

redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru 

vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení 

neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném 

hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 

60d odst. 3 školského zákona. 

Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení 

z prvního a druhého pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního 

ročníku plnění povinné školní docházky, uchazeči, kteří nejsou státními občany České 

republiky, a kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní 

docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR a uchazeči, kteří nebyli hodnoceni v 

prvním pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky,  se podrobí rozhovoru, 

ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto rozhovoru  může uchazeč získat 

80 bodů.  

Výsledky přijímacího budou zveřejněny v souladu s ustanovením§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 

353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů na 

veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Jednotná přijímací zkouška, školní přijímací zkouška, případně rozhovor s cizinci ověřující 

znalost českého jazyka se v 1. kole konají dne: 3. 5. 2021 (první termín) a 4. 5. 2021 (druhý 

termín) 

Náhradní termín: 2. 6. 2021 (první termín) a 3. 6. 2021 (druhý termín). 

 

V. Otevírané obory a počty přijímaných uchazečů – denní studium 

Obor Kód  Počet 

Asistent zubního technika 

 

53–43-M/01 

 

25 

 

 

Mgr. Hana Švejstilová  

ředitelka školy         

 

V Karlových Varech dne 17. 3. 2021 


