
Přijímací řízení pro školní rok 2016/17 – 3. kolo,  pro učební obor Ošetřovatel 

 
Ředitel Střední zdravotnické  a vyšší odborné školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní  
rok 2016/17 pro obor: 
Učební obor – Ošetřovatel   53-41-H/01 
 
Podmínky přijímacího řízení: 
a) Správně vyplněná přihláška musí být do sekretariátu SZŠ a VOŠ Cheb doručena do 1.7. 2016. 
b) Na každé přihlášce musí být lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče studovat zvolený 
    obor. 
 
Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017 – 3.kolo 
 Obory středního vzdělávání s výučním listem a počty přijímaných uchazečů:  

 Denní forma vzdělávání - Ošetřovatel: 53 – 41 – H/01 – 15 uchazečů 

 

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 pro uchazeče do denní formy vzdělávání 

ukončeného výučním listem - obor Ošetřovatel  

Uchazeči o denní formu vzdělávání ukončenou výučním listem (obor Ošetřovatel) přijímací zkoušku 

nekonají. Zájemci o studium budou přijímáni na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího 

vzdělávání (průměr průměrů ze základní školy - 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního 

ročníku základního vzdělávání) a podle dalších skutečností, jež osvědčují vhodné schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče (účast ve školních soutěžích, účast ve volnočasových aktivitách 

zaměřených na biologii nebo první pomoc). Nejvýše může uchazeč získat 100 bodů. 

Hodnocení na vysvědčení bude bodováno dle následující tabulky, nejvyšší bodový zisk za výsledky 

z předchozího vzdělávání je 90 bodů. 

Průměr ZŠ Body Průměr ZŠ Body Průměr ZŠ Body 

1,00 – 1,50 90 2,31 – 2,40 50 2,91 – 3,00 20 

1,51 – 1,90 80 2,41 – 2,50 45 3,01 – 3,10 15 

1,91 – 2,00 70 2,51 – 2,60 40 3,11 – 3,20 10 

2,01 – 2,10 65 2,61 – 2,70 35 3,21 – 3,30 5 

2,11 – 2,20 60 2,71 – 2,80 30 3,31 – 5,00 0 

2,21 – 2,30 55 2,81 – 2,90 25   

 

            Uchazečům, kteří podávají přihlášku ke studiu z nižšího než devátého ročníku základního vzdělávání, 

bude odečteno 40 bodů. Uchazečům, kteří mají v hodnocení z předchozího vzdělávání známku nebo 

známky nedostatečné, bude odečteno 40 bodů.  

            Za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – účast ve 

školních soutěžích, účast ve volnočasových aktivitách může uchazeč získat nejvýše 10 bodů. Účast 

v těchto aktivitách je nutné doložit potvrzením ze základní školy; potvrzení je možné přiložit 

k přihlášce. 



V případě stejného počtu bodů dvou nebo více uchazečů rozhodují známky z biologie. V případě 

opětné shody rozhodují známky z českého, dále pak z cizího jazyka. Pořadí uchazečů bude stanoveno 

podle celkového počtu dosažených bodů v sestupném pořadí. 

 
 Průběh přijímacího řízení:  

Uchazečům budou přidělena registrační čísla, přijímací řízení tedy bude probíhat podle zákona o 

ochraně osobních dat pod čísly, nikoli pod jmény. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 

v seznamech podle oborů vzdělávání na www stránkách školy a na úřední desce ředitele školy.  

Do oboru ošetřovatel budou výsledky zveřejněny nejpozději 1.7. 2016. 

 

 

 

            Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy 

 

 

 

 
 

 

 


