
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  PRO ŠKOLNÍ  ROK 20 23/2024  

oboru 53-41-M/03 Praktická sestra   

počet přijímaných uchazečů :   60   

Ředitel Církevní  střední zdravotnické školy s.r .o. ,  Grohova 14/16, Brno, podle § 59 a 60 zákona č.  561/2004 Sb. ,  

o předškolním, základním, st ředním, vyšším odborném a j iném vzdělávání  (školský zákon),  ve znění zákona č.  178/2016, 

v souladu s vyhláškou č.  353/2016 Sb. ,  kterou se stanoví podrobnost i o  organizaci při j ímacího ř ízení ke vzdělávání  ve 

středních školách, ve znění  pozdě jších předpisů stanovil  následující podmínky při jet í :  
 

1. PODMÍNKY PŘIJETÍ UCHAZEČE  
 

a)  Ukončení povinné školní  docházky  (doloží v  den nástupu do 1.  ročníku SŠ)  

b) Zdravotní způsobilost pro studijn í obor 53-41-M/03 Praktická sestra  

(formulář je k  dispozic i na www.grohova.cz  nebo na vrátnici školy)  

c)  Prokázání vhodných schopností,  vědomostí  a zájmů  (v iz př i j ímací řízení)  
 

2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ   
 

Termíny I. kola přijímacího řízení:  

  první termín  

  jednotné  a školní  přijímací zkoušky  - ve čtvrtek  13. dubna 2023 

  druhý termín  

  jednotné  a školní  přijímací zkoušky –  v pátek  14. dubna 2023 

 
 

Součástí přijímacího řízení je:  

A.  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  

Jednotná přijímací zkouška se skládá:       

 z didaktického testu z předmětu český jazyk a l iteratura    max. 50 bodů  

 z didaktického testu z  předmětu matematika     max. 50 bodů   

Školní přij ímací zkouška se skládá :       

 z biologie č lověka        max. 20 bodů  

 z testu ze základů křesťanské kultury      max. 10 bodů   
 

B. HODNOCENÍ OSTATNÍCH SKUTEČNOSTÍ  

Při přij ímacím řízení budou hodnoceny další  skutečnosti:  

  účast na vědomostních olympiádách a soutěžích     max. 3 body  

(doložené výs ledkovou l is t inou organizátorů soutěže)   

  účast v soutěžích se zdravotnickou  tématikou     max. 2 body  

  bezúhonné chování (body se  odečíta j í  za  sn ížený stupeň chování)   max. 2 body  
 

C.  HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Součet bodů z průměru známek za 2.  pololetí  8. t řídy a 1.  pololet í 9.  třídy ZŠ   

Průměr   1,00  -  10 bodů za jedno pololet í        max. 20 bodů   (za obě pololet í)    

za každé zvýšení  průměru známek o 0,10 se odečít á 1 bod   
 

Pořadí přijatých žáků konajících přijímací zkoušky určuje součet všech bodů A + B + C.  

Uchazeč konající  zkoušku může získat maximálně  157 bodů,  minimum pro při jet í  je  50 bodů.  
 

Při rovnosti bodů  

rozhoduj í body získané v  testech jednotné přij ímací zkoušky  a  biologie člověka, průměr na ZŠ, k lasif ikace na ZŠ 

dosažená v  předmětech český jazyk,  c izí  jazyk a biologie.  
 

Oznámení výsledků přijímacího řízení  

Výsledky při j ímacího řízení  budou zveřejněny v  podobě seznamu  při jatých uchazečů na veřejně př ístupném místě ve 

škole a  způsobem umožňuj íc ím dálkový př ístup a rozhodnutí o př ijet í nebo nepřijet í žáka ke studiu budou odeslána 

nejpozději  do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem .   
 

V případě přijetí  

V případě při jet í  potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezleti lého uchazeče svůj úmysl  vzdělávat se ve  střední škole  

odevzdáním zápisového lístku ředitel i  školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne  oznámení  rozhodnutí  o při jet í .  
 

V případě nepřijetí  

Podle Zákona č.  561/2004 Sb.  (Školský zákon),  §  60e,  odst .  3 lze proti rozhodnutí  ředitele o výsledku při j ímacího řízení 

podat  odvolání  do 3 pracovních  dnů od doručení  rozhodnutí .  
  

Mgr. David Kasan         V Brně dne 23. 1.  2023  

ředite l školy  

 

http://www.grohova.cz/


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  PRO ŠKOLNÍ  ROK 202 3/2024  

oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum   

počet přijímaných uchazečů:  30  

 

Ředitel Církevní  střední zdravotnické školy s.r .o. ,  Grohova 14/16, Brno, podle § 59 a 60 zákona č.  561/2004 Sb. ,  

o předškolním, základním, st ředním, vyšším odborném a j iném vzdělávání  (školský zákon),  ve znění zákona č.  178/2016, 

v souladu s vyhláškou č.  353/2016 Sb. ,  kterou se stanoví podrobnost i o  organizaci při j ímacího ř ízení ke vzdělávání  ve 

středních školách, ve znění  pozdějších p ředpisů stanovil  následující podmínky při jet í :  
 

1. PODMÍNKY PŘIJETÍ UCHAZEČE  
 

a)  Ukončení povinné školní  docházky (doloží v  den nástupu do 1.  ročníku SŠ)  

b) Prokázání vhodných schopností,  vědomostí  a zájmů  (v iz př i j ímací řízení)  

 

2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  
 

Termíny I. kola přijímacího řízení:  

  první termín  

  jednotné  a školní  přijímací zkoušky - ve čtvrtek  13. dubna 2023 

  druhý termín  

  jednotné  a školní  přijímací zkoušky –  v pátek  14. dubna 2023 
 

Součástí přijímacího řízení je:  

A.  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  

Jednotná přijímací zkouška se skládá:       

 z didaktického testu z předmětu český jazyk a l iteratura    max. 50 bodů  

 z didaktického testu z  předmětu matematika     max. 50 bodů   

Školní přij ímací zkouška se skládá:       

 z biologie č lověka        max. 20 bodů  

 z testu ze základů křesťanské kultury     max. 10 bodů   
 

D.  HODNOCENÍ OSTATNÍCH SKUTEČNOSTÍ  

Při přij ímacím řízení budou hodnoceny další  skutečnosti:  

  účast na vědomostních olympiádách a soutěžích     max. 3 body  

(doložené výs ledkovou l is t inou organizátorů soutěže)   

  účast v soutěžích se zdravotnickou  tématikou     max. 2 body  

  bezúhonné chování (body se  odečíta j í  za  sn ížený stupeň chování)   max. 2 body  
 

E. HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Součet bodů z průměru známek za 2.  pololetí  8. t řídy a 1.  pololet í 9.  třídy ZŠ   

Průměr   1,00  -  10 bodů za jedno pololet í        max. 20 bodů   (za obě pololet í)    

za každé zvýšení  průměru známek o 0,10 se odečít á 1 bod   
 

Pořadí přijatých žáků konajících přijímací zkoušky určuje součet všech bodů A + B + C.  

  Uchazeč konající  zkoušku může získat maximálně  157 bodů ,  minimum pro při jet í  je  65 bodů.  
 

Při rovnosti bodů  

rozhoduj í body získané v  testech jednotné přij ímací zkoušky a biologie č lověka, průměr na ZŠ, k lasif ikace na ZŠ 

dosažená v  předmětech český jazyk,  c izí  jazyk a biologie.  
 

Oznámení výsledků přijímacího řízení  

Výsledky při j ímacího řízení  budou zveřejněny v  podobě seznamu při jatých uchazečů na veřejně př ístupném místě ve 

škole a  způsobem umožňuj íc ím dálkový př ístup a rozhodnutí o př ijet í nebo nepřijet í žáka ke studiu budou odeslá na 

nejpozději  do 2  pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.  
 

V případě přijetí  

V případě při jet í  potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezleti lého uchazeče svůj úmysl  vzdělávat se ve  střední škole 

odevzdáním zápisového lístku ředitel i  školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  o při jet í .  
 

V případě nepřijetí  

Podle Zákona č.  561/2004 Sb. (Školský zákon),  §  60e,  odst .  3 lze proti rozhodnutí  ředitele o výsledku při j ímacího řízení 

podat  odvolání  do 3 pracovních dnů od doručení  rozhodnutí .  
 

Mgr. David Kasan        V Brně dne 23. 1.  2023 

ředitel školy  

 

 



KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  PRO ŠKOLNÍ  ROK 202 3/2024  

oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel      

počet přijímaných uchazečů:  25  

 

Ředitel Církevní  střední zdravotnické škol y s.r .o. ,  Grohova 14/16, Brno, podle § 59 a 60 zákona č.  561/2004 Sb. ,  

o předškolním, základním, st ředním, vyšším odborném a j iném vzdělávání  (školský zákon),  ve znění zákona č.  243/2008, 

v souladu s vyhláškou č.  671/2004 Sb. ,  kterou se stanoví podrobnost i  o organizaci při j ímacího ř ízení ke vzdělávání  ve 

středních školách, ve znění  pozdějších předpisů stanovil  následující podmínky při jet í :  

 

1. PODMÍNKY PŘIJETÍ UCHAZEČE  
 

a)  Ukončení povinné školní  docházky (doloží v  den nástupu do 1.  ročníku SŠ)  

b)  Zdravotní způsobilost pro studijní  obor 53-41-H/01 Ošetřovatel  

(formulář je k  dispozic i na www.grohova.cz  nebo na vrátnici školy)  

c)  Prokázání vhodných schopností,  vědomostí  a zájmů (v iz  př i j ímací  ř ízen í )  

 

2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  
 

Termíny I. kola přijímacího řízení:  

  první termín  v pondělí 24. dubna 2023 

  druhý termín  v  úterý   25. dubna 2023 
  

Součástí přijímacího řízení je:  

A. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z  PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ  

 

Praktická zkouška se skládá:       

 z převlékání lůžka (hodnocen í  z ručn ost i  a  rych lost i )     max. 10 bodů   

 z přebalování kojence (hodnocení  zručnost i  a  rychlost i )    max. 10 bodů   
 

B. PŘIJÍMACÍ POHOVOR  

Při přij ímacím pohovoru budou hodnoceny další  skutečnosti :  

  účast na olympiádách a soutěžích      max. 3 body  

(doložené výs ledkovou l is t inou organizátorů soutěže)   

  účast v soutěžích se zdravotnickou  tématikou     max. 2 body  

  zájem o obor na daném typu školy      max. 3 bodů  

  bezúhonné chování (body se  odečíta j í  za  sn ížený stupeň chování)   max. 2 body  
 

C. HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Součet bodů z průměru známek za 2.  pololetí  8. t řídy a 1.  pololet í 9.  třídy ZŠ  

Průměr   1,00  -  20 bodů za jedno pololet í        max. 40 bodů     (za  obě polo let í )  

za každé zvýšení  průměru známek o 0,10 se odečítaj í  2 body  

 

Pořadí přijatých žáků určuje součet všech bodů A + B + C.  

Uchazeč konaj ící zkoušku může získat maximálně  70 bodů,  minimum pro přijet í je  5 bodů z celkového součtu všech 

bodů a  zároveň  minimálně 10 bodů z praktické zkoušky.  
 

Při rovnosti bodů  

rozhoduje klasif ikace na ZŠ dosažená v předmětech český jazyk,  c izí  jazyk a biologie.  
 

Oznámení výsledků přijímacího řízení  

Výsledky při j ímacího řízení  budou zveřejněny v  podobě seznamu při jatých uchazečů na veřejně př ístupném místě ve 

škole a  způsobem umožňuj íc ím dálkový př ístup a rozhodnutí  o přijet í nebo nepřijet í žáka ke studiu budou odeslána 

nejpozději  do 2 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem školy pro konání př i j ímací zkoušky.   
 

V případě přijetí  

V případě při jet í  potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezleti lého uch azeče svůj úmysl  vzdělávat se ve střední škole 

odevzdáním zápisového lístku ředitel i  školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno 

rozhodnutí  o př ijet í .  
 

V případě nepřijetí  

Podle Zákona č.  561/2004 Sb. (Školský zákon),  §  60,  od st.  19 lze proti  rozhodnutí ředitele o výsledku při j ímacího ř ízení  

podat  odvolání  do 3 pracovních dnů od doručení  rozhodnutí .  

 

Mgr. David Kasan        V Brně dne 23. 1.  2023 

ředitel školy 

http://www.grohova.cz/

