
                                                                                                                       

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 

 

Kritéria přijetí ke vzdělávání  pro školní rok  2022/2023 

Obor vzdělání :  53 - 41- H /01  Ošetřovatel 

1.kolo 

Ředitelka školy v  souladu se zákonem  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle 

vyhlášky č. 353/2016  Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů stanovila následující  kritéria  přijetí do oboru vzdělání Ošetřovatel.  

Splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem bude hodnoceno podle: 

1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání  (maximální možný bodový zisk je 100 

bodů) 

Uchazeč získá body za prospěch, stanovené z aritmetického průměru vypočítaného ze známek na 

vysvědčení z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém 

uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, zaokrouhleného na 2 desetinná místa 

následovně:  

průměr  1,00 až 1,02 včetně  =  100 bodů  

průměr  1,03 až 1,05 včetně  =   99 bodů 

...... 

průměr  3,97 až 3,99 včetně    =    1 bod 

průměr 4,00 až 4,02 včetně     =   0 bodů 

průměr 4,03 až 4,05 včetně     =  - 1 bod 

atd. 

 

Do průměru se nezapočítává známka z chování. 

Při dosažení známky  nedostatečný (5) v kterémkoli předmětu hodnoceného období uchazeč 

získává -100 bodů za každý takto hodnocený předmět.  

 

2. Hodnocení dalších skutečností   

1. – 3. místo v celostátním kole soutěže související s oborem vzdělání  30  bodů 

1. – 3. místo v krajském kole soutěže související s oborem vzdělání   20  bodů 

1. – 3. místo v okresním kole soutěže související s oborem vzdělání   10  bodů 

Do hodnocení se zahrnují přírodovědné a zdravotnické soutěže v posledních dvou ročnících ZŠ. 



Započítává se pouze jedno umístění na 1. - 3. místě, a to v kole s nejvyšším bodovým 
ohodnocením.  
Umístění v soutěžích musí být doloženo diplomy nebo potvrzeno základní školou. 
 
Celkový maximální možný bodový zisk je 130 bodů. 
 

Pořadí uchazečů  

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení se stanoví jejich pořadí. 

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich 

pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení (§ 60d odst. 3 školského zákona). 

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle dosaženého celkového součtu bodů za prospěch a za 

hodnocení dalších skutečností. Podle dosaženého celkového součtu bodů budou uchazeči  

seřazeni sestupně a ke vzdělávání budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí na 1. - 24. místě včetně. 

 

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí lepší 

průměrná známka ve sledovaných obdobích z předmětu v pořadí český jazyk, matematika, 

chemie, fyzika, přírodopis (biologie). 

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání Ošetřovatel je 24.  

 

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Opava 28. ledna 2022                                          Mgr. Alena Šimečková 

                                                                                                            ředitelka školy  


