Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
do 1. ročníku oboru vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (denní forma)
pro školní rok 2016-2017
Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (denní forma). Nejvyšší
možný počet přijímaných uchazečů je 60, z toho ve 2. kole 3 uchazeči, příp. více o ty, kteří neodevzdají zápisový lístek nebo
jej vezmou zpět.

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy
Prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky
Prospěch za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

0-50 bodů
0-50 bodů

Průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná čísla) se vypočítává ze všech povinných předmětů z výše uvedených
vysvědčení a přepočítává se na body podle tabulky uvedené v příloze. Maximální bodový zisk za obě vysvědčení je 100
bodů.
2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Uchazeči konají následující zkoušky, které připraví škola:
test z českého jazyka
max. 50 bodů
test z matematiky
max. 50 bodů
Celkem lze za všechny zkoušky získat maximálně 100 bodů.
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost
promíjí test z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude u těchto uchazečů ověřena pohovorem, na základě kterého
může uchazeč získat maximálně 50 bodů.
Celkové hodnocení uchazeče je dáno součtem bodového hodnocení dosaženého v jednotlivých uvedených kritériích.
Celkový maximální možný počet dosažených bodů je 200. Uchazeč, který celkově dosáhl 50 a méně bodů, nevyhověl
kritériím přijímacího řízení a nemůže být přijat.
3. Pomocná kritéria
V případě rovnosti bodů je pořadí určeno následujícími pomocnými kritérii v daném pořadí:
 výsledkem hodnocení testu z ČJ
 průměrným prospěchem ze základní školy (započítáváme součet bodových zisků za oba průměry).

Další informace
Termín pro odevzdání přihlášek ředitelce školy: nejpozději 6. 5. 2016
Formulář přihlášky najdete na webu školy: http://www.zshk.cz/node/855 (potvrzení lékaře na přihlášce se nevyžaduje)
Termín konání testů: 16. 5. 2016 od 8.00

V Hradci Králové dne 29. dubna 2016
Příloha: Přepočet průměrného prospěchu na body

PaedDr. Soňa Lamichová, v.r., ředitelka školy

