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Nové informace uchazečům k přijímacímu řízení na střední zdravotnickou školu 
pro školní rok 2021/2022 

 
Vážení uchazeči,  
dovolte, abych vás informovala o nových skutečnostech. 
V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování 
zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol (vzhledem k nepříznivé 
epidemiologické situaci), provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
(MŠMT) další úpravy přijímacích zkoušek. 
Tyto úpravy spočívají zejména v posunu časového harmonogramu přijímacích 
zkoušek. 
 
Původní termíny konání jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu se ze dnů: 

1. termín: 12. 4. 2021 
2. termín: 13. 4. 2021 

posouvají na: 
1. termín: 3. 5. 2021 
2. termín: 4. 5. 2021 

 
Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech. Pokud se jednotná přijímací 
zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze 
jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací 
zkoušku vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou 
přijímací zkoušku koná. 
 
Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého 
jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje 
o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut). 

 
Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky zveřejnilo MŠMT na svých 
internetových stránkách na odkazu:  
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 
 
Kritéria přijímacího řízení, která jsem vyhlásila 14. ledna 2021, zůstávají 
v platnosti. 
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Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce vám zašleme nejpozději 14 dnů před konáním 
této zkoušky. 
 
Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až  
do 30. dubna 2021. 
 
Hodnocení a vyhlášení výsledků přijímacího řízení v řádném termínu bude 
nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021. 
 
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejpozději v pátek 21. května 2021 
na webových stránkách naší školy a vyvěšen na veřejně přístupném místě v budově 
naší školy (hlavní vchod). 
 
Dle správního řádu máte právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Této možnosti 
můžete využít v den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů od 14.30 do 16.00 hodin. 
 
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů 
po vyhlášení výsledků, tj. do 2., resp. do 3., resp. Do 4. června 2021. 
 

 
Náhradní termíny: 
První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín  
na 3. června 2021. 
K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil 
písemně ředitelce školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě 
považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací 
zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. 
 
 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě 7. 4. 2021    Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD, 

ředitelka školy 


