Kritéria přijímání nových žáků SŠ
pro školní rok 2022/2023
Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v
rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů
vzdělání Laboratorní asistent (53-43-M/01) a Zdravotnické lyceum (78-42-M/04) pro školní
rok 2022/2023:

Podmínky přijetí:
•
•
•

splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání podle §36
odst.1 a §43 odst.1 školského zákona
zdravotní způsobilost pro studium oboru Laboratorní asistent dle Nařízení vlády
č.211/2010Sb. v aktuálním znění ( zvláštní formulář )
doručení přihlášky ke studiu do 1. 3. 2022 a doložení vysvědčení z 2 posledních ročníků,
kdy byla plněna povinná školní docházka.

Kritéria přijímacího řízení:
•

•
•
•
•

•

•

jednotné státní přijímací zkoušky:
▪ český jazyk (max. 50 bodů)
▪ matematika (max. 50 bodů)
Uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, bude
posuzován dle školského zákona 561/2004 §20 odst. 4 a bude mu na základě žádosti
prominuta zkouška z českého jazyka.
Uchazeč, který má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, přiloží k přihlášce
platné doporučení školského poradenského zařízení.
prospěch z přírodopisu za 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ (max. 10 bodů)
prospěch z chemie za 2. pol. 8.roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ (max. 10 bodů)
prospěch z českého jazyka za 2. pol. 8.roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ (max. 10 bodů)
prospěch z cizího jazyka za 2. pol. 8.roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ (max. 10 bodů)
V případě, že žák dokládá vysvědčení z 2. pololetí v roce 2019/2020, nebude dle pokynů
MŠMT toto pololetí hodnoceno a prospěch se započte pouze z 1. pololetí 9. třídy
(respektive 1. pololetí posledního ročníku, který žák absolvoval), a to duplicitně.
V případě, že se žák hlásí z 8. ročníku ZŠ, bude psát test z anglického jazyka a chemie
na látku 9. ročníku. Úspěšnost obou testů musí být 60%. V případě horšího výsledku
bude žákovi odečteno z celkového hodnocení 30 bodů.
zájem o obor:
▪ účast na olympiádách odpovídajícího směru, účast na kroužcích
odpovídajícího směru (max. 20 bodů)
▪ aktivní účast na akcích školy – Dny otevřených dveří, Přijímačky nanečisto, Den
středoškolákem (max. 5 bodů)
snížený stupeň z chování ( – 50 bodů)

Hodnocení výsledků přijímacího řízení:
•
•

Uchazeči budou seřazeni dle počtu bodů za úspěšnost v jednotné přijímací zkoušce,
známky z profilových předmětů (PŘÍ, CHE, ČJL, ANJ) a zájmu o obor.
V případě shody počtu bodů budou uchazeči řazeni dle celkového průměru známek za
1. pololetí 9. ročníku ZŠ a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.

Plánovaný počet přijímaných žáků do 1. ročníku:
•
•

Přijato bude maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.
V případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží přihlášení uchazeči poštou a e-mailem; budou v ní
podrobně informováni o průběhu přijímacích zkoušek.

Výklad jednotlivých kritérií
Zájemci o studium mohou získat max. 165 bodů dle následujících bodových ohodnocení:
• výsledek jednotné zkoušky
max. 100 bodů
▪ český jazyk ............................................ max. 50 bodů
▪ matematika .......................................... max. 50 bodů
• prospěch v jednotlivých předmětech Př, Che, Čj, Aj
max. 40 bodů
(za 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ)
▪ výborný ............................................................5 bodů
▪ chvalitebný .......................................................3 bodů
▪ dobrý ................................................................1 bodů
▪ dostatečný .......................................................0 bodů
▪ nedostatečný .............................................. – 50 bodů
• zájem o obor
max. 20 bodů
- účast na olympiádách a předmětových soutěžích vyhlašovaných
MŠMT v osmé a deváté třídě ZŠ: Biologická olympiáda, Chemická
olympiáda, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda,
Matematický klokan (kategorie Kadet), Pythagoriáda
- hodnocení dosaženého úspěchu
▪ školní kolo ....................................................... 5 bodů
▪ okresní / oblastní kolo .................................. 10 bodů
▪ krajské kolo ................................................... 15 bodů
▪ celostátní / národní kolo............................... 20 bodů
▪ soutěž Zlatý list (ČSOP) za všechny úrovně .... 5 bodů
Uchazeč musí doložit účast a umístění v soutěžích buď potvrzením na
přihlášce, nebo kopií diplomu formou přílohy k přihlášce
Každému uchazeči se započítává pouze nejvyšší dosažené umístění v jedné
soutěži (nesčítají se body za jednotlivá kola), maximálně do výše 20 bodů.
• aktivní účast na akcích školy
max. 5 bodů
• snížený stupeň z chování
– 50 bodů
• méně než 60% z testů z AJ a CHE v případě neabsolvování 9. ročníku
– 30 bodů
V Jihlavě 31. ledna 2022

Mgr. Lukáš Váca
ředitel školy

Kritéria přijímání nových studentů VOŠ
na školní rok 2022/2023
Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v
rámci přijímacího řízení a stanovil podmínky přijetí pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů
vzdělání Diplomovaný farmaceutický asistent (53-43-N/1.) pro školní rok 2022/2023:

Podmínky přijetí:
•
•
•
•

ukončené úplné střední vzdělání – maturitní zkouška
zdravotní způsobilost pro studium oboru Laboratorní asistent dle Nařízení vlády
č.211/2010Sb. v aktuálním znění ( zvláštní formulář )
zájem o obor – ústní pohovor
doručení přihlášky ke studiu do 31. 5. 2022

Přihlášky jsou řazeny chronologicky dle data přijetí, přednost mají uchazeči, kteří jsou již
zaměstnáni v lékárně.

Plánovaný počet přijímaných žáků do 1. ročníku:
•
•

přijato bude maximálně:
▪ denní forma - 15 uchazečů
▪ kombinovaná forma - 35 uchazečů
v případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení

V Jihlavě 31. ledna 2022

Mgr. Lukáš Váca
ředitel školy

