KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 20 18/2019

oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
počet přijímaných uchazečů :

60

Ředitel školy podle § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, s tředním , vyšším
odborném a jiném vzdělávání (š kolský zákon), ve znění zákona č. 178/2016, v souladu s vyhláškou
č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizac i přijím acího říze ní ke vzdělávání ve středních
školách, ve znění pozdějších předpisů stanovil následující podmínky přijetí:

1. PODMÍNKY PŘIJETÍ UCHAZEČE
a) Ukončení povinné školní docházky
b) Zdravotní způsobilost pro studijní obor 53 -41-M/01 Zdravotnický asistent
(formulář je k dispozici na www.grohova.cz nebo na vrátnic i školy)
c)

Prokázání vhodných s chopností, vědomostí a zájmů (viz přijímac í říze ní)

2. PŘIJÍ MACÍ ŘÍZENÍ
Termíny I. kola přijímacího řízení:


první termín
a.

jednotné přijímac í zkoušky - ve čtvrtek 12. dubna 2018

b. školní přijímací zkoušky – v pátek 13. dubna 201 8


druhý termín
a.

jednotné přijímac í zkoušky - v pondělí 16. d ubna 2018

b. školní přijímací zkoušky – v úterý 17. dubna 201 8
Součástí p řijímac ího řízení je:
A. PŘIJÍMACÍ ZKOU ŠKA
Jednotná přijímac í zkouška se skládá:

z didaktického tes tu z předmětu český jazyk a lite ratura

z didaktického tes tu z předmětu matem atika
Školní p řijímací zkouška se skládá :



max. 50 bodů
max. 50 bodů

z biologie člověka

max. 20 bodů

z testu ze z ákladů křes ťanské kultury

max. 10 bodů

B. PŘIJÍMACÍ POHOVOR
Při přijímacím pohovoru budou hodnoceny da lší skutečnosti:


účast na olympiádác h a soutěžíc h

max. 3 bodů

(d o l o že n é vý s le d ko v ou l i st in ou or ga n i z á t or ů sou t ě že )





účast v soutěž ích se zdravotnickou tématikou
zájem o obor
bezúhonné chování

max. 2 bodů
max. 3 bodů
max. 2 bodů

C. HODNOCENÍ PR OSPĚCHU ZE ZÁKLADNÍ ŠK OLY
Součet bodů z průměru známek za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
Průměr 1,00 - 10 bodů za jedno pololetí
max. 20 bodů
za každé sníže ní průměru známek o 0,10 se odečítá 1 bod

(za obě pololetí)

Pořadí přij atých žáků konajících přijímací zko ušky určuje součet všech bodů A + B + C.
Uchazeč konaj ící zkoušku může získat m aximálně 160 bodů, minimum pro přijetí je 50 bodů.
Při rovnosti bodů
rozhodují body získané v testech jedno tné přij ímac í zkoušky a biologie člověka, průměr na ZŠ, klasifikace
na ZŠ dosažená v předmětech český jazyk, cizí j az yk a biologie.
Oznámení výsledků přijímacího řízení
Výsledky přijímac ího říze ní budou zveřejněny v podobě seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném
místě ve škole a způsobem umožňuj ící m dálkový přístup a rozhodnutí o přij etí nebo nepřijetí žáka ke
studi u budou odeslána ne jpozději do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředite lem školy
pro konání přij ímací zkoušky .
V případě přijetí
V případě přijetí potv rdí uchazeč nebo zákonný zástupce nez letilé ho uchaze če svůj úmysl vzdělávat s e
ve střední škole odevzdáním záp isového lís tku ředite li školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí o přijetí.
V případě nepřijetí
Podle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 60 e, odst. 3 lze proti rozhodnutí ředite le o výsledku
přijímac ího řízení podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Mgr. David Kasan
ředitel školy

V Brně dne 25. 1. 2018

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLN Í ROK 2018/2019

oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
počet přijímaných uchazečů :

30

Ředitel školy podle § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, s tředním , vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016, v souladu s vyhláškou
č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizac i přijím acího říze ní ke vzdělávání ve středních
školách, ve znění pozdějších předpisů stanovil následující podmínky přijetí:

1. PODMÍNK Y PŘIJE TÍ U CHAZEČE
a) Ukončení povinné šk olní docházky
b) Prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů (viz přijímac í říze ní)

2. PŘIJÍ MACÍ ŘÍZENÍ
Termíny I. kola přijímacího řízení:


první termín
a.

jednotné přijímac í zkoušky - ve čtvrtek 12. dubna 2018

b. školní přijímací zkoušky – v pátek 13. dubna 2018


druhý termín
a.

jednotné přijímac í zkoušky - v pondělí 16. d ubna 2018

b. školní přijímací zkoušky – v úterý 17. dubna 2018
Součástí p řijímac ího řízení je:
D. PŘIJÍMACÍ ZKOU ŠKA
Jednotná přijímac í zkouška se skládá:

z didaktického tes tu z předmětu č eský jazyk a lite ratura

z didaktického tes tu z předmětu matem atika
Školní p řijímací zkouška se skládá:



max. 50 bodů
max. 50 bodů

z biologie člověka

max. 20 bodů

z testu ze z ákladů křes ťanské kultury

max. 10 bodů

E. PŘIJÍMACÍ POHOVOR
Při přij ímacím pohovoru budou hodnoceny další skutečnosti:


účast na olympiádác h a soutěžíc h

max. 3 bodů

(d o l o že n é vý s le d ko v ou l i st in ou or ga n i z á t or ů sou t ě že )





F.

účast v soutěž ích se zdravotnickou tématikou
zájem o obor
bezúhonné chov ání

max. 2 bodů
max. 3 bodů
max. 2 bodů

HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZE ZÁKLADNÍ ŠK OLY

Součet bodů z průměru známek za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
Průměr 1,00 - 10 bodů za jedno pololetí
max. 20 bodů
za každé sníže ní průměru známek o 0 ,10 se odečítá 1 bod

(za obě pololetí)

Pořadí přijatých žáků konajících přijímací zko ušky určuje součet všech bodů A + B + C.
Uchazeč konaj ící zkoušku může získat m aximálně 160 bodů, minimum pro přijetí je 65 bodů.
Při rovnosti bodů
rozhodují body získané v testech jedno tné přij ímac í zkoušky a biologie člověka, průměr na ZŠ, klasifikace
na ZŠ dosažená v předmětech český jazyk, cizí j az yk a biologie.
Oznámení výsledků přijímacího řízení
Výsledky přijímac ího říze ní budou zveřejněny v podobě seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném
místě ve škole a způsobem umožňuj ící m dálkový přístup a rozhodnutí o přij etí nebo nepřijetí žáka ke
studi u budou odeslána ne jpozději do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředite lem školy
pro konání přij ímací zkoušky .
V případě přijetí
V případě přijetí potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nez letilé ho uchaze če svůj úmysl vzdělávat s e
ve střední škole odevzdáním záp isového lís tku ředite li školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí o přijetí.
V případě nepřijetí
Podle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 60e, odst. 3 lze proti rozhodnutí ředite le o výsledku
přijímac ího řízení podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Mgr. David Kasan
ředitel školy

V Brně dne 25. 1. 2018

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 201 8/2019

oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel
počet přijímaných uchazečů :

25

Ředitel školy podle § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, s tředním , vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský záko n), ve znění zákona č. 243/2008, v souladu s vyhláškou č.
671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přij ímac ího říze ní ke vzdělávání ve středníc h
školách, ve znění pozdějších předpisů stanovil následující podmínky přijetí:

1. PODMÍNK Y PŘIJE TÍ U CHAZEČE
a) Ukončení povinné školní docházky
b) Zdravotní způsobilost pro studijní obor 53 -41-H/01 Ošetřovatel
(formulář je k dispozici na www.grohova.cz nebo na vrátnic i školy)

c) Prokázání vhodných schopností, vědomos tí a zájmů (viz přij ímac í řízení)
d) Výuka c izího jazyka na základní škole
2. PŘIJÍ MACÍ ŘÍZENÍ
Termíny I. kola přijímacího řízení:


první termín ve středu 25. dubna 2018



druhý termín v pátek 27. dubna 2018

Součástí p řijímac ího řízení je:
A. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠK A Z PRAKTICK ÝCH DOVEDNOSTÍ
Praktická zkouška se skládá:


z převlékání lůžka (h o dn oce n í z r u č n o st i a r y ch l os t i )

max. 10 bodů



z přeba lování kojence (h odn o ce n í zr u čn ost i a r y ch l o s t i )

max. 10 bodů

B. PŘIJÍMACÍ POHOVOR
Při přijímacím pohovoru budou ho dnoceny další skutečnosti:


účast na olympiádác h a soutěžíc h

max. 5 bodů

(d o l o že n é vý s le d ko v ou l i st in ou or ga n i z á t or ů sou t ě že )





účast v soutěž ích se zdravotnickou tématikou
zájem o obor
bezúhonné chování

max. 5 bodů
max. 5 bodů
max. 5 bodů

C. HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Součet bodů z průměru známek za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
Průměr 1,00 - 20 bodů za jedno pololetí
max. 40 bodů
za každé sníže ní průměru známek o 0,10 se odečítají 2 bo dy

(za obě pololetí)

Pořadí přijatých žáků určuje součet všech bodů A + B + C.
Při rovnosti bodů
rozhoduj e klasifikace na ZŠ dosažená v předmětech český jazyk, cizí jazyk a biologie.
Oznámení výsledků přijímacího řízení
Výsledky přijímac ího říze ní budou zveřejněny v podobě seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném
místě ve škole a způsobem umožňuj ící m dálkový přístup a rozhodnutí o přij etí nebo nepřijetí žáka ke
studi u budou odeslána ne jpozději do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředite lem školy
pro konání přij ímací zkoušky .
V případě přijetí
V případě přijetí potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nez letilé ho uchaze če svůj úmysl vzdělávat s e ve
střední škole odevzdáním zápisového lístk u řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy
bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí .
V případě nepřijetí
Podle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 60, odst. 19 lze proti rozhodnutí ředite le o výsledku
přijímac ího řízení podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Mgr. David Kasan
ředitel školy

V Brně dne 25. 1. 2018

