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Kritéria přijímání uchazečů ke vzdělávání ve studijním oboru VOŠ 

v denní formě studia 

pro školní rok 2022/2023 

 
Studijní obory: 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí předpokládá přijmout  

do prvního ročníku denní formy studia: 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 42 uchazečů (z toho 1 místo na odvolání) 

 

Termíny přijímacího řízení: 

1. kolo  červen 2022    uzávěrka přihlášek 31. 5. 2022 

2. kolo  srpen 2022    uzávěrka přihlášek 16. 8. 2022 

3. kolo  září 2022    uzávěrka přihlášek 16. 9. 2022 

Druhé a třetí kolo přijímacího řízení ředitelka školy vyhlásí v případě, že nebude naplněný předpokládaný 

stav přijatých uchazečů ke vzdělávání. Oznámení bude zveřejněno na www.szsuo.cz (aktuality) 

a vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy.  

 

Kritéria přijímacího řízení pro denní formu studia: 

1. Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou 

Úspěšné ukončení studia na střední škole uchazeč doloží originálem nebo ověřenou kopií maturitního 

vysvědčení. 

2. Podání přihlášky ke vzdělávání 

Termín: do 31. 5. 2022 ředitelce školy v 1. kole.  

Formulář přihlášky ke vzdělávání naleznete zde. Přijaty budou pouze řádně vyplněné přihlášky  

ke vzdělávání (včetně vyplněného rodného čísla a označení formy vzdělávání – denní). Chybně 

vyplněné přihlášky nebudou zaregistrovány! 

Přihlášku lze odevzdat osobně v sekretariátu školy ve všední dny od 7.00 do 15.00 (pátek  

do 14.00), vhodit ji do schránky u vchodových dveří nebo zaslat na adresu: 

VOŠ  a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí 

Smetanova 838 

562 01 Ústí nad Orlicí 

3. Hodnocení průměrného prospěchu ze střední školy 

Průměrný prospěch ze střední školy uchazeč doloží na přihlášce ke vzdělávání potvrzený ředitelem 

či výchovným poradcem nebo úředně ověřenou kopií ročníkových a maturitního vysvědčení.  

Do hodnocení průměrného prospěchu ze střední školy bude započten průměrný prospěch za 2. pololetí 

1., 2., 3. ročníku, 1. pololetí 4. ročníku a průměrný prospěch u maturitní zkoušky.  

Hraniční průměrná známka prospěchu na vysvědčení = 3,09. 

Přepočet průměrného prospěchu na body naleznete zde. 

Celkem lze za průměrný prospěch získat maximálně 100 bodů. 

4. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče pro daný obor vzdělávání – potvrzení na přihlášce (informace pro lékaře - ke stažení zde). 

mailto:szsuo@szsuo.cz
http://www.szsuo.cz/
https://www.szsuo.cz/images/dokumenty/VOS/prihlaska_VOS.pdf
https://www.szsuo.cz/images/dokumenty/VOS/prepocet.pdf
https://www.szsuo.cz/images/dokumenty/VOS/Info_pro_lekare_VOS18.pdf
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Celkové hodnocení uchazečů 
 

Kritéria přijímacího řízení 1. kolo přijímacího řízení další kola přijímacího řízení 

Úspěšně ukončené studium na střední škole 

zakončené maturitní zkouškou 
ANO ANO 

Přihláška ke vzdělávání ANO ANO 

Zdravotní způsobilost ANO ANO 

Hodnocení na vysvědčeních ze SŠ a 

maturitní zkoušky 
100 bodů maximum 100 bodů maximum 

 

 

Školné: 

Na zdravotnických VOŠ student hradí školné ve výši 1 500 Kč za každé studijní období,  

tj. 3 000 Kč za rok. 

 
 

 

Ústí nad Orlicí 25. únor 2022  Mgr. Marie Klementová  

   ředitelka školy 
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