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3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO STUDIUM  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20 

 

DÁLKOVÉ STUDIUM  5 let       

53-41-M/03 Praktická sestra počet přijímaných  10 

75-41-M/01 Sociální činnost počet přijímaných  15 

KRITÉRIA  

1) Uchazeč vykoná vstupní příjímací test  

a. Vstupní test obsahuje otázky z českého jazyka a literatury, matematiky, biologie a cizího 

jazyka (Německý nebo Anglický jazyk) na úrovni 8. a 9. ročníku základního vzdělávání.  Při 

vyplňování testu si uchazeč zvolí pouze jeden cizí jazyk, a to ten, který bude studovat a bude 

jeho maturitním předmětem.  

b. Délka testu je 60 min, test se vyplňuje na PC v počítačové učebně v budově školy. Minimální 

úspěšnost je 20%.  

c. Termíny vykonání příjímacího vstupního testu: 

i. 28. 8. 2019 v 10:00  

ii. 28. 8. 2019 ve 13:00  

Uchazečům bude zaslána pozvánka pouze elektronickou poštou nejpozději 27. 8. 2019 

Na vstupní test je možné se registrovat od 1. 7. 2019 na  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WVMugmhljkOeYhNcc0FZZ-

vYsn_Q_8dHp1BYT_TBQ3BUNzlUWVBPTjkyREg5UlNUR1UzMFE1U0tKOS4u 

 

V případě, že uchazeči nevyhovuje termín, oznámí tuto skutečnost na szsdecin@szsdecin.cz do 26. 8. 

2019.  Uchazeč, který se nedostaví bez omluvy, nemůže být ke studiu přijat.  

Pořadí uchazečů o vzdělání podle počtu bodů získaných na základě vstupního testu bude zveřejněno 28. 

8. 2019 pod příslušnými registračními čísly na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy 

(www.szsdecin.cz).  

2) Přijati budou uchazeči s ukončeným základním vzděláním do plánovaného počtu přijímaných 

3) Je-li žák, uchazeč cizinec a pobývá na území ČR oprávněně, pak součástí přijímacího řízení je 

ověření znalosti českého jazyka pohovorem.  

4) Podmínkou pro přijetí do oboru vzdělávání praktická sestra je lékařské potvrzení, že žák – 

uchazeč je zdravotně způsobilý ke studiu  

http://www.szsdecin.cz/data/szsdecin.cz/Formul%C3%A1%C5%99e/L%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A9%

20potvrzen%C3%AD_P%C5%99%C3%ADloha%20k%20p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ce.pdf). 

 
UKONČENÍ PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 3. KOLA                 26. 8. 2019 

TERMÍN 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ                         28. 8. 2019 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ                                                    29. 8. 2019  

 

 
V Děčíně dne   13. 6. 2019      Mgr. Martina Černá v.r.  

                                     ředitelka školy 
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