
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o. 

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

 

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 29. 4. 2022 na internetových stránkách školy a na její 

úřední desce zveřejněním seznamu přijatých uchazečů a odesláním stejnopisu písemného vyhotovení 

rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.  

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl 

stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho 

přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. ode 

dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Při odevzdávání zápisového lístku obdrží přijatý uchazeč 

rozhodnutí o přijetí v písemné podobě. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 

vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odstavce 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty 

podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

vyzvednout osobně na sekretariátě školy dne 3. 5. 2022 v době od 7:30 hod do 15:30 hod. a dne 5. 5. 2022 

v době od 7:30 hod do 15:30 hod. Zbylá nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou do 

vlastních rukou. Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí. Seznam a pořadí nepřijatých uchazečů se na internetových stránkách školy a ani na úřední desce 

školy nezveřejňuje.  

Řešení úloh JPZ je zveřejněno na úřední desce a na internetové stránce 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-

a-literatura pro český jazyk a literaturu a pro matematiku https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-

procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika 

 

 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení              

 

obor praktická sestra 53-41-M/03         
 

evidenční číslo rozhodnutí  výsledek   

245 přijat 512,35 

221 přijat 488,1 

170 přijat 476,4 

173 přijat 475,2 

312 přijat 465,4 

196 přijat 450,05 

163 přijat 444,25 

213 přijat 443,35 

218 přijat 441,15 

135 přijat 437,9 

288 přijat 435,95 

211 přijat 427,7 

265 přijat 420 

214 přijat 417,65 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika


340 přijat 414,2 

184 přijat 408,05 

251 přijat 406,55 

215 přijat 401,95 

195 přijat 399,3 

274 přijat 391,2 

178 přijat 389,85 

358 přijat 389 

298 přijat 388,85 

231 přijat 384,55 

268 přijat 383,95 

279 přijat 380,6 

154 přijat 379,6 

266 přijat 379,15 

280 přijat 378,4 

177 přijat 375,6 

229 přijat 374,4 

290 přijat 374,05 

210 přijat 368,1 

187 přijat 366,3 

276 přijat 366,05 

337 přijat 363,95 

241 přijat 358,25 

243 přijat 356,25 

359 přijat 355,3 

235 přijat 354,5 

254 přijat 353,35 

341 přijat 352,85 

281 přijat 352,05 

217 přijat 347,35 

201 přijat 346,35 

369 přijat 345,25 

262 přijat 340,8 

244 přijat 340,45 

345 přijat 340,25 

347 přijat 338,6 

236 přijat 336,9 

320 přijat 336,35 

305 přijat 336 

321 přijat 329 

343 přijat 326,7 

239 přijat 325,65 

338 přijat 322,1 

260 přijat 318,9 

120 přijat 317,65 

259 přijat 316,15 

 

 

 

 

 



 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení   

           

obor sociální činnost 75-41-M/01 
 

evidenční číslo rozhodnutí  výsledek  

185 přijat 408,05 

275 přijat 391,2 

269 přijat 384,3 

297 přijat 375,25 

328 přijat 362,65 

284 přijat 358,25 

198 přijat 355,9 

137 přijat 350,1 

327 přijat 339,2 

134 přijat 337,25 

212 přijat 332,8 

228 přijat 323,75 

370 přijat 321,25 

261 přijat 318,9 

119 přijat 317,65 

118 přijat 307,3 

326 přijat 304,65 

350 přijat 304,2 

199 přijat 300,3 

294 přijat 289,35 

172 přijat 287,35 

227 přijat 279,55 

267 přijat 270,35 

168 přijat 268,85 

325 přijat 268,7 

324 přijat 262,6 

293 přijat 252,7 

220 přijat 242,7 

348 přijat 236,15 

329 přijat 232,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku 29. 4. 2022     Mgr. Ludmila Pavlátová  

               ředitelka školy 


