
Přehled oborů SZŠ a VOŠZ Kladno pro školní rok 2019/2020 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno otevírá ve školním roce 

2019/2020 pro absolventy základních škol tyto obory vzdělávání: 

 

Název oboru Kód Délka studia Forma Typ zakončení 
Počet 

přijímaných 

Ošetřovatel 53-41-H/01 

3letý učební obor 

 

bez přijímacího 

řízení  

denní Výuční list 30 

 

Název oboru Kód Délka studia Forma Typ zakončení 
Počet 

přijímaných 

Praktická sestra 53-41-M/03 4leté studium denní 
Maturitní 

zkouška 
60 

Zdravotnické lyceum 78-42-M/04   4leté studium denní 
Maturitní 

zkouška 
30 

Sociální činnost 75-41-M/01 4leté studium denní 
Maturitní 

zkouška 
30 

Sociální činnost 75-41-M/01 5leté studium dálková 
Maturitní 

zkouška 
30 

 

Přehled termínů pro uchazeče na školní rok 2019/2020 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou uplatňovat navýšení časového limitu pro 

vypracování testu, musí k přihlášce doložit posudek poradenského zařízení. 

1. 3.   poslední termín pro odevzdání přihlášek uchazečů škole 

12. 4.   1. termín jednotných testů přijímacího řízení 

15. 4.  2. termín jednotných testů přijímacího řízení 

28. 4.   termín předání výsledků jednotných testů 

13. 5.  náhradní termín přijímacího řízení 

Do 10 pracovních dnů je nutno odevzdat zápisový lístek, nebude–li v této lhůtě zápisový lístek 

odevzdán, bude přijat další uchazeč v pořadí. 

 



Kritéria přijímacího řízení na SZŠ a VOŠZ Kladno 

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí: 

1. část 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) z českého jazyka a matematiky - váha výsledků společné části 

bude v celkovém hodnocení 60 % - délka testování - český jazyk a literatura – 60 minut - matematika 

– 70 minut uchazeč má možnost konat zkoušku 2x, do celkového hodnocení se započítává lepší 

výsledek. 

2. část 

Průměr hodnocení na konci 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku ZŠ 

Váha kritérií školní části bude v celkovém hodnocení 40 %. Všichni uchazeči o studium budou pro 

přijímací řízení seřazeni podle výše uvedených kritérií a výsledků testů.  

 

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne výsledek jednotné přijímací 

zkoušky (ne průměr známek). 

Na přihlášce ke studiu u oboru Praktická sestra, Sociální činnost, Ošetřovatel je požadováno vyjádření 

lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru 

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím 

řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, pokud je součástí přijímací 

zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u 

těchto osob ověří rozhovorem. 

Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů (žebříček na 

základě všech kriterií včetně ČJL) zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného 

pořadí všech uchazečů. 

 

V Kladně dne 18. 1. 2019  


