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KRITÉRIA 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
pro 1. kolo přijímacího řízení 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

obor Ošetřovatel (53-41-H/01) 

 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  15 

 

termíny konání školní přijímací zkoušky ve formě pohovoru: 24. dubna 2023 

         25. dubna 2023 

 

 



 

 

KRITÉRIA 1. KOLA 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 se skládá z průměrů známek vybraných vysvědčení  

II. stupně ZŠ a pohovoru. Do průměrného prospěchu ze základní školy se započítávají výsledky 2. pololetí 8. ročníku  

a 1. pololetí 9. ročníku. Maximální možný počet bodů je 45 bodů. Jednotlivé části přijímací zkoušky budou hodnoceny 

následovně: 

 

A. PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY       max. 25 bodů 
 

 průměr 1,0         25 bodů 

 průměr 2,5         0 bodů 

 bodové hodnoty jsou přepočteny pro každý konkrétní  

průměr a zaokrouhleny vždy na celý bod 
 

B. POHOVOR            max. 20 bodů 
 

 uchazeč prokáže motivaci ke studiu      max. 10 bodů 

 uchazeč odevzdá dokumenty související s jeho motivací ke studiu: 

o doporučující dopisy, potvrzení      max. 5 bodů 
Relevantní vyjádření vedoucích oddílů, učitelů zájmového vzdělávání apod. 

vztahující se k charakteru oboru 

o diplomy ze soutěží, olympiád apod.     max. 5 bodů 
Soutěže mohou být organizovány školskými i soukromými subjekty. 

Preferujte soutěže, vědomostní olympiády související s oborem. 

Dokumenty související s motivací ke studiu odevzdává uchazeč v den konání pohovoru hodnotící komisi. 

Dokumenty se uchazeči nevracejí a stávají se součástí dokumentace přijímacího řízení. Na místě je možné pořídit jejich 

kopii. 

Pořadí účastníků je stanoveno součtem bodů z jednotlivých částí přijímacího řízení. 

V případě shodného počtu bodů se rozhoduje o pořadí uchazečů následujícím postupem: 

1. Průměr známek z předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Cizí jazyk za 1. pol. 9. ročníku. 

2. Počet bodů za pohovor.  

Minimální hranice úspěšnosti: 

Přijímací řízení úspěšně absolvují ti uchazeči, kteří v součtu všech částí přijímacího řízení dosáhli alespoň 15 bodů. 

Uchazeč, jehož výsledek je nižší než 15 bodů, neuspěl a nemůže být ke studiu přijat. 

 

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ ZÍSKALI PŘEDCHOZÍ VZDĚLÁNÍ MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 Znalost českého jazyka je základním předpokladem pro studium na střední škole, proto budou základní 

dovednosti porozumění a komunikace v českém jazyce ověřeny pohovorem, na nějž bude uchazeč pozván. Pohovor 

bude veden komisionálním způsobem za přítomnosti 2 pedagogických pracovníků školy a bude z něj vyhotoven zápis. 

Termín pohovoru je shodný s termínem konání přijímacího pohovoru. 

Uchazeč dokládá k přihlášce ke střednímu vzdělávání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky. 

Ve výjimečných případech týkajících se válečných uprchlíků je možné tyto doklady nahradit částečně, nebo úplně 

čestným prohlášením dle § 5 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., pokud takový doklad u sebe nemá. 


