
 

 

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení 

studijního oboru 53-41-H/01  Ošetřovatel, denní forma studia, 

pro přijímací řízení probíhající ve školním roce 2022/23 
 

V souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon), vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do studijního oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel, 

denní forma studia, a jeho kritéria:  
 

Uchazeč musí doručit do 1. března 2023 vyplněnou přihlášku ke vzdělávání, potvrzenou od lékaře o zdravotní 

způsobilosti ke studiu. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při 

přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. 

 

Uchazeči oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel nekonají školní přijímací zkoušku, jsou bodově 

hodnoceni za tato kritéria: 
 

1. Body za průměrný prospěch za poslední dva ročníky ze základní školy nebo odpovídající ročníky 

víceletého gymnázia (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku): 

 1,00 – 1,15  20 bodů  

 1,16 – 1,30  18 bodů                   

 1,31 – 1,45  16 bodů   

 1,46 – 1,60  14 bodů  

 1,61 – 1,75  12 bodů  

 1,76 – 2,00  10 bodů  

 2,01 – 2,15    8 bodů  

 2,16 – 2,30    6 bodů   

 2,31 – 2,45    4 body  

 2,46 – 2,50    2 body 

 2,51 a výše    0 bodů 
V souladu s § 1, odst. 7, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020; tato 

situace může nastat u starších uchazečů. U těchto uchazečů nebude hodnocení za toto pololetí bráno v úvahu a průměrný 

prospěch bude stanovený pouze ze zbývajících dvou pololetí (což je srovnatelný ukazatel s průměrným prospěchem za tři 

pololetí u ostatních uchazečů).    
 

2. Body za chování za poslední dva ročníky předchozího vzdělání ze základní školy nebo odpovídající 

ročníky víceletého gymnázia (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku): 

 velmi dobré   10 bodů 

 uspokojivé     5 bodů 

 neuspokojivé     0 bodů 
 

3. Body za aktivity: 

 20 bodů  reprezentace v okresním, krajském nebo celostátním kole 

 16 bodů  soutěže, zájmové kroužky, práce s dětmi, seniory, rozšířená výuka jazyků 

 12 bodů  dobročinná aktivita 

   8 bodů  hodnocení vedoucích mimo školu 

   4 body  motivační dopis 

   0 bodů  nedoložení aktivit 

 (body za aktivity se nesčítají, rozhodující je nejvyšší doložená aktivita) 
 

Forma dokladů:  prostá kopie (např. vysvědčení ZUŠ, diplomy atd.) 

   originály potvrzení od organizací nebo farností (např. kroužky, schola atd.) 

originál čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (např. dobrovolnická 

činnost, péče o seniory, postižené atd.) 

   originál motivačního dopisu podepsaný uchazečem 

 

 



 

 

 

Výše uvedené školní a mimoškolní aktivity je nutné doložit spolu s přihláškou do 1. března 2023, 

nejpozději však do 18. dubna 2023. Na později podané doklady nebude brán zřetel. 

 

 

Uchazeči budou posuzováni podle počtu získaných bodů sestupně. 

Přijato bude prvních 20 uchazečů. 

 
V případě rovnosti bodů rozhoduje prospěch ze ZŠ, pak školní  mimoškolní aktivity. 

 

 

Uchazeči z Ukrajiny, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (dle zákona č. 67/2022 Sb., OOP 

LexIIPZ ze dne 27. října 2022): 

- k dokladům přiloží dokument potvrzující poskytnutí dočasné ochrany; 

- pokud uchazeč z prokazatelných důvodů nedoloží vysvědčení, může být nahrazeno čestným prohlášením o 

absolvování základní školy; 

- pokud uchazeč z prokazatelných důvodů nedoloží vysvědčení obsahující známku z chování, může být známka 

z chování nahrazena čestným prohlášením o známce z chování. 

 

Úprava hodnocení výsledků uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České 

republiky: 

U uchazečů, kteří z prokazatelných důvodů nedoloží vysvědčení a nahradí ho čestným prohlášením, je 

hodnocení nastaveno takto: 

- body za prospěch, pokud není doloženo vysvědčení: 

 čestné prohlášení o absolvování základní školy  20 bodů 

 nedoložení čestného prohlášení    0 bodů 

 

- body za chování, pokud není doloženo vysvědčení: 
 čestné prohlášení o velmi dobrém chování 10 bodů 

 nedoložení čestného prohlášení o chování    0 bodů 

 

V bodech za aktivity se pro zahraniční uchazeče kritéria nemění.  

 

 

 
V Odrách dne 31. ledna 2023  Ing. Pavla Hostašová 

        ředitelka školy 

 

 

 


