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Podmínky a kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023  

pro obor vzdělání 53-41-H/01, ošetřovatel, Hostinné 
 

Všeobecná ustanovení: 

- Přihlášku ke vzdělávání musí škola obdržet do 1. 3. 2023. Její doručení není povinností základní školy, ale 

každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce. K přihlašování je nutno použít aktuální formulář přihlášky (ke 

stažení je na webu školy). V kontaktech vždy uveďte platné telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že 

máte zřízenou datovou schránku, uveďte informaci výslovně na přihlášce. 

- Uchazeči v 1. kole přijímacího řízení přijímací zkoušku nekonají. 

- Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 24. Výuka se uskutečňuje v Hostinném a ve smluvních zařízeních. 

- Vyjádření lékaře je povinnou součástí přihlášky. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří jsou zdravotně 

způsobilí ke studiu oboru Ošetřovatel a výkonu povolání. 

- Záležitosti neupravené v kritériích se řídí platnými legislativními ustanoveními. 
 

Podmínky pro přijetí: 

Ke studium mohou být přijati uchazeči, kteří jsou zdravotně způsobilí ke studiu oboru Ošetřovatel (lékařské potvrzení 

o způsobilosti ke studiu daného oboru). Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří mají splněnou povinnou školní 

docházku nebo ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. 

Součástí přihlášky mohou být následující dokumenty: 1) pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce 

ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, doloží uchazeč ověřené kopie 

vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících 

ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, 2) plnil-li tyto ročníky uchazeč na území jiného státu, 

dodá uvedené doklady v originálním znění nebo je nahradí čestným prohlášením. Posouzení hodnocení výsledků 

vzdělávání na vysvědčeních uchazeče, který získal předchozí vzdělání v zahraničí, je v kompetenci ředitele školy. 

U cizinců podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 

Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a u osob s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly 

předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky podle § 20 odst. 4 školského zákona, se znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří rozhovorem.  
 

Kritéria přijímacího řízení a jejich hodnocení: 

Přijímací zkoušky se z rozhodnutí ředitele školy nekonají. Uchazeči, kteří splní podmínky uvedené v předcházejících 

odstavcích, budou přijímáni na základě znalostí uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních ze všech povinných 

předmětů (průměrný prospěch, vyjma chování) z posledních dvou klasifikačních období předchozího vzdělávání 

(zpravidla 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) vyjma hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/20. 
Výpočet se provede součtem všech hodnot známek a vydělením získaného součtu počtem známek s přesností na dvě 

desetinná místa. Ke studiu bude přijato nejvýše 24 uchazečů s nejlepším průměrným prospěchem za uvedená 

období. V případě rovnosti průměrného prospěchu dvou či více uchazečů rozhodne o lepším umístění: 1) lepší 

průměrný prospěch z posledního klasifikačního období (zpravidla 1. pololetí 9. ročníku ZŠ), 2) lepší známka na 

vysvědčení v posledním klasifikačním období (zpravidla 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) v pořadí český jazyk, anglický jazyk, 

občanská výchova, přírodopis. 

 

Výsledné pořadí bude zveřejněno 22. 4. 2023 na www školy pod registračními čísly, která uchazeči obdrží písemně. 

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči mají možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to 

před vydáním rozhodnutí, tj. 21. 4. 2023 od 10.00 do 12.00 hodin v kanceláři školy v Hostinném, Horská 309.  

 

Hostinné 31. 1. 2023, Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy 


