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3. kolo 
 
 

P Ř I J Í M A C Í H O  Ř Í Z E N Í  2 0 2 1 
pro obor Zdravotnické lyceum 

 
 

1. Škola má ke dni 29. 6. 2021 na oboru vzdělání 
78-42-M/04  Zdravotnické lyceum  12 volných míst. 

2. Uchazeči se mohou hlásit do 31. 7. 2021. 
3. Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou nebo osobně na adresu školy. 
 

4. Kritéria pro přijetí: 

1. Zdravotní předpoklady - údaj potvrzený lékařem v přihlášce nebo doložený v samostatné příloze 
(pro přijetí musí být uchazeč schopen studia zvoleného oboru). Upozornění pro uchazeče: škola není 
bezbariérová. 

2. Dosavadní prospěch na základní škole - hodnotí se prospěch prvního pololetí z 8. třídy základní 
školy. 
Průměr se stanovuje z těchto předmětů: český jazyk, anglický jazyk, matematika a chemie. 

3. Výsledky testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Uchazeči budou psát testy, které 
budou rozsahem a obtížností obdobné testům, které zadává MŠMT/CERMAT/ v případě 
jednotných přijímacích zkoušek. 

 
Nejvyšší počet bodů za prospěch:      65 (39,4 %) 
Nejvyšší počet bodů za test z českého jazyka a literatury:  50 (30,3 %) 
Nejvyšší počet bodů za test z matematiky:    50 (30,3 %) 
Nejvyšší počet bodů celkem = 165 
 
Dodatečná kritéria pro případ rovnosti bodů: 
Pro účely stanovení pořadí uchazečů v případě rovnosti bodů budou následující kritéria v závazném 
pořadí: 

1. prospěch z předmětu český jazyk na základní škole z 1. pololetí 8. třídy,  
v případě rovnosti známky dále: 

2. prospěch z předmětu matematika na základní škole z 1. pololetí 8. třídy, 
v případě rovnosti známky dále: 

3. prospěch z předmětu anglický jazyk na základní škole z 1. pololetí 8. třídy, 
v případě rovnosti známky dále: 

4. výsledný průměr za všechny předměty na ZŠ v 7. třídě a v 1. pololetí 8. třídy 
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Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení, od nejvyššího 
k nejnižšímu. 
Přijato bude maximálně 12 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. 

 
 

5. Škola poskytne uchazečům potřebné informace, a to aktuálním 
zveřejňováním na webových stránkách a/nebo osobním jednáním – 
kontaktními osobami jsou ředitelka školy a asistentka ředitelky: 

 
Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., nvrbatova@zdravskolhb.cz 
tel. 607 957 917 
 
Petra Hiblbauerová, phiblbauerova@zdravskolhb.cz 
tel. 723 641 015 
 
 
 
 
Havlíčkův Brod, 29. 6. 2021 
 
Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka školy 
 


