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Kritéria pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku oboru vzdělání 
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání, 

zahájení studia 1. 9. 2023 

Ředitelka školy stanovila podle § 60 odst. 2 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona 
č. 178/2016 Sb. jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání                        
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum pro školní rok 2023/2024. 

Hodnocení uchazečů:  
1. Hodnocení prospěchu ze základní školy – maximální počet získaných bodů je 30. 
    Hodnotí se průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy základní školy (do průměru se 
nezapočítává známka z chování).  
2. Výsledky Jednotné přijímací zkoušky 

• didaktický test z českého jazyka – maximální počet získaných bodů je 60 

• didaktický test z matematiky – maximální počet získaných bodů je 60. 
3.  Významné mimoškolní aktivity uchazeče - maximální počet získaných bodů je 10. 
 
Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře 

• uchazeč je zdravotně způsobilý ke vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání.  
 
Přijetí ke studiu:  

• na základě celkového počtu dosažených bodů se stanoví pořadí, podle kterého 
budou uchazeči přijati (maximální počet získaných bodů 160) 

• v případě rovnosti bodů na místech rozhodných pro přijetí či nepřijetí uchazeče 
rozhodne o přijetí:  

 
1. lepší bodové ohodnocení z přijímací zkoušky z českého jazyka 
2. lepší bodové ohodnocení z přijímací zkoušky z matematiky 
3. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy  
4. lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy 
5. lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetí 9. třídy 
6. lepší známka z chemie v 1. pololetí 9. třídy 
7. lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy 
 

• Přijato bude prvních 30 uchazečů s nejvyšším bodovým ohodnocením, minimální  
 počet zapsaných uchazečů pro otevření oboru je 18.  

 
 
Žďár nad Sázavou 19. 1. 2023  
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