
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA  
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 
 

 

Informace pro zákonné zástupce a uchazeče o studium od 1. 9. 2020, kteří mají 

naši školu na přihlášce ke studiu na 1. místě 

Vážení rodiče, milí uchazeči. 

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro 

přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou 

č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. 

Nejpozději 25. 5. 2020 Vám pošleme pozvánku k přijímací zkoušce s konkrétními časovými údaji a 

podrobnějšími informacemi. Vzhledem k tomu, že jste na přihlášce uvedli na 1. místě naši školu, budete 

konat jednotnou přijímací zkoušku dne 8. 6. 2020 na SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou.  

V letošním školním roce dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého 

jazyka a literatury bude trvat 70 minut (o 10 min prodloužený čas) a test z matematiky bude trvat 85 

minut (o 15 minut prodloužený čas). Přijímací zkoušku bude hodnotit Cermat, který poskytne výsledky 

naší škole do 15. června 2020 a do 16. června 2020 zveřejníme dálkovým způsobem pořadí přijatých 

uchazečů pod registračním číslem.  

Nepřijatým uchazečům zašleme rozhodnutí o nepřijetí. Tito uchazeči mají možnost požádat o vydání 

nového rozhodnutí (podrobnější informace budou uvedeny v pozvánce).  Došlo také ke změně pro 

odevzdání zápisového lístku. Termín pro odevzdání zápisového lístku je tedy jednotný, a to  

do 23. 6. 2020 (tj. 5 pracovních dnů po zveřejnění pořadí přijatých uchazečů).  

Doufáme, že i přes náročnou situaci v souvislosti s Covid-19 vše zvládneme a vaše děti se 

od 1. 9. 2020 stanou žáky naší školy.  

 

Informace pro zákonné zástupce a uchazeče o studium od 1. 9. 2020, kteří mají 

naši školu na přihlášce ke studiu na 2. místě  

Vážení rodiče, milí uchazeči. 

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro 

přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou 

č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. 

Vzhledem k tomu, že máte Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Žďár nad 

Sázavou uvedenou na přihlášce na druhém místě, nebudete u nás konat jednotnou přijímací zkoušku 

z matematiky a českého jazyka. Naše škola ale vaše výsledky od Cermatu obdrží a budete zařazeni do 

přijímacího řízení. Nejpozději dne 16. června 2020 zveřejníme dálkovým způsobem pořadí přijatých 

uchazečů pod registračním číslem. Registrační číslo vám s informacemi zašleme nejpozději 25. 5. 2020 

s podrobnějšími informacemi o přijetí na naši školu.  

V letošním školním roce došlo také ke změně pro odevzdání zápisového lístku. Termín pro odevzdání 

zápisového lístku je jednotný, a to do 23. 6. 2020 (tj. 5 pracovních dnů po zveřejnění pořadí přijatých 

uchazečů).  

Doufáme, že i přes náročnou situaci v souvislosti s Covid-19 vše zvládneme a vaše děti se 

od 1. 9. 2020 rozhodnou pro studium na naší škole. 

Žďár nad Sázavou, 12. 5. 2020                                                           RNDr. Marie Vystrčilová 


