
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

 

Přijímací řízení do vyššího ročníku oboru 75-41-

M/01 Sociální činnost (denní studium) 

 

V souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel Střední 

zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, přijímací řízení do vyššího 

ročníku maturitního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost. 

 

Přijímací řízení do 3. ročníku oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (počet volných míst: 5) 

Termín podání přihlášky: do 20. srpna 2022. 

Forma podání přihlášky: poštou na adresu Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., tř. 

T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, popřípadě osobně na téže adrese, a to po předchozí 

domluvě na tel. č. 558 630 019. 

Kritéria přijetí: 

- Uchazeč podá přihlášku ke studiu, jejíž součástí bude: 

• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (přiloženo níže); 

• doklady o předchozím vzdělávání. 

- Žák již úspěšně absolvoval alespoň 1., 2. a 3. ročník střední školy oboru 75-41-M/01 

Sociální činnost nebo oboru příbuzného. Je-li přijetí spojeno se změnou oboru, ředitel 

školy může stanovit rozdílové zkoušky. 

 

Posuzování dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání: 

Ředitel školy posoudí průměr všech známek 2. pololetí na vysvědčení z 1. a 2. ročníku. Naplní-

li se kapacita oboru ve 3. ročníku, stanoví ředitel školy pořadí uchazečů od nejnižšího po 

nejvyšší průměr a prvních 5 uchazečů přijme ke vzdělávání. 

 

Přijímací zkouška: 

Nekoná se. 

 

 

 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf


Přijímací řízení do 4. ročníku oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (počet volných míst: 5) 

Termín podání přihlášky: nejpozději 20. srpna 2022. 

Forma podání přihlášky: poštou na adresu Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., tř. 

T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, popřípadě osobně na téže adrese, a to po předchozí 

domluvě na tel. č. 558 630 019. 

Kritéria přijetí: 

- Uchazeč podá přihlášku ke studiu, jejíž součástí bude: 

• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (přiloženo níže); 

• doklady o předchozím vzdělávání. 

- Žák již úspěšně absolvoval alespoň 1., 2. a 3. ročník střední školy oboru 75-41-M/01 

Sociální činnost nebo oboru příbuzného. Je-li přijetí spojeno se změnou oboru, ředitel 

školy může stanovit rozdílové zkoušky. 

 

Posuzování dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání: 

Ředitel školy posoudí průměr všech známek 2. pololetí na vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku. 

Naplní-li se kapacita oboru ve 4. ročníku, stanoví ředitel školy pořadí uchazečů od nejnižšího 

po nejvyšší průměr a prvních 5 uchazečů přijme ke vzdělávání. 

 

Přijímací zkouška: 

Nekoná se. 

 

Frýdek-Místek 2. srpna 2022 

 

Mgr. Jiří Gajda v. r. 

ředitel školy 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf

