
Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, denní forma 
vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení 

ŠVP Ošetřovatel 

AHOL Střední odborná škola, s.r.o., zastoupená ředitelkou Ing. Radmilou Sosnovou, jako příslušný 

správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení 

ke střednímu vzdělávání, v platném znění, s t a n o v u j e tato kritéria přijímacího řízení a počty žáků 

přijímaných pro školní rok 2021/2022 

 

V denní formě vzdělávání přijmeme 28 žáků – počet na jednu třídu 

Otevřeme dvě třídy to je 56 žáků 

 

Kritéria přijetí pro denní formu vzdělávání: 

1. Kritérium 

 

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

1.1 Pokud uchazeč plní povinnou školní docházku, je hodnocen podle výsledků prospěchu v prvním 
pololetí současného ročníku školy, ve které plní povinnou školní docházku. 

 

1.2 Pokud uchazeč již splnil povinnou školní docházku, a nepokračuje ve vzdělávání v základní škole, 
předloží vysvědčení z posledního ročníku, tj. z ročníku, ve kterém splnil povinnou školní 

docházku.  
 

1.3 Pokud uchazeč již splnil povinnou školní docházku a pokračuje ve vzdělávání v základní škole, 

předloží vysvědčení z posledního ročníku vzdělávání v základní škole (ve kterém se vzdělával 
nebo vzdělává i po splnění povinné školní docházky). 

 

Prospěch z předchozího vzdělávání:  

prospěch             body 

 1,00 – 1,30                    40 

 1,31 – 1,60                    35 

 1,61 – 1,90                    30 

 1,91 – 2,20                    25 

 2,21 – 2,50                    20 

 2,51 – 2,80                    15 

 2,81 – 3,10                    10 

 3,11 – 3,40                      5 

 3,41 – 5,00                      0 

Maximální počet bodů 40  

 

2. Kritérium 

Hodnocení za chování 

2.1 Hodnocení za chování: 20 bodů za chování velmi dobré v každém klasifikačním období, tedy 

celkem 20 bodů 

 



3. Kritérium 

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

 

3.1 Za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se považuje 

doložení aktivit v oblasti zdravotnictví (kurzy a kroužky zdravovědy, účast na soutěžích se zdravotní 

tematikou, dobrovolnická činnost)  

Žák získá max. 20 bodů. 

 

Výpočtový vzorec 

K1 + K2+ K3 

K1 – počet bodů dosažených dle Kritéria 1 

K2 – počet bodů dosažených dle Kritéria 2 

K3 – počet bodů dosažených dle Kritéria 3 

 

Nejlepší možný výsledek 

40+20+20 = 80 

Nezbytnou podmínkou je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu 

Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým průměrným prospěchem 

z prvního pololetí posledního ročníku ze základní školy nebo víceletého gymnázia nebo konzervatoře. V 
případě další shody je kritériem prospěch z Českého jazyka za poslední klasifikační období. V případě 

opětovného shodného hodnocení je dalším kritériem prospěch z Matematiky za poslední klasifikační 
období. 

Pokud dle § 60d odst. 3 školského zákona splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze 
přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Podle výsledků hodnocení 
přijímacího řízení bude pořadí zveřejněno v sekci výsledky přijímacího řízení I. kolo.  

V Ostravě 18. 12. 2020 

 
 

 
 

 

Ing. Radmila Sosnová 

ředitelka školy 
 


