Informace pro VOŠ ke vzdělávání, přijímacímu řízení, organizaci a konání
absolutoria pro školní rok 2019/2020
V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV se upravuje
vzdělávání studentů VOŠ, přijímací řízení uchazečů ke studiu na VOŠ, organizace a konání
absolutoria ve školním roce 2019/2020.
MŠMT vydalo:
 Vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce
ve školním roce 20219/2020,
 Vyhlášku č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV,
 Metodický pokyn: Ochrana zdraví na SŠ, konzervatořích, VOŠ v průběhu přijímacích
zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020
(hygienická a provozní opatření).

Vzdělávání studentů VOŠ
-

-

-

od 10. 3. 2020 do 30. 6. 2020 probíhá distanční forma vzdělávání
od 11. 5. 2020 dobrovolná možnost osobních konzultací ve škole pro studenty
3. ročníků k přípravě na absolutorium za podmínky:
o dodržení hygienických a provozních opatření (viz metodický pokyn MŠMT),
o podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového
onemocnění (viz metodický pokyn MŠMT),
zkouškové období:
o dle platné organizace,
o preferovat distanční formu ověřování výsledků vzdělávání,
o komisionální zkoušky opravné za ZO – po dohodě s vyučujícími ředitelka
stanoví termín konání KZ za osobní účasti, vedoucí studijní skupiny informuje
studenta,
ODP II a III:
o dle vyhlášky č. 233/2020 ředitelka školy upravuje organizaci vyučování ODP II
a ODP III tak, aby minimální počet hodin odborné ošetřovatelské praxe za celé
studium byl 2 300 hodin; upravuje se následovně:
 1. ročník:
 ODP II – minimálně 140 hodin – student si doplní způsobem
uvedeným níže
 ODP III – 160 hodin – dle plánu
 2. ročník:
 ODP II – minimálně 300 hodin – student si doplní způsobem
uvedeným níže
 ODP III – 120 hodin – dle plánu





3. ročník:
 ODP II – minimálně 220 hodin – student si doplní způsobem
uvedeným níže
způsob doplnění ODP II:
 během letních prázdnin 2020,
 nebo během ZO a LO školního roku 2020/2021,
 nebo ředitelka školy uzná činnosti, které student vykonával
náhradním, prokazatelným způsobem a které souvisely s oborem
vzdělání (nutné doložit žádost o uznání, dohodu o provedení
práce a potvrzení/výkaz práce o počtu odpracovaných hodin),

Absolutorium
-

-

termín: 17. – 19. 6. 2020 dle plánu
místo: v učebně č. 11
harmonogram bude zveřejněn na www.szsuo.cz v záložce žáci a rodiče – absolutorium
nejpozději 8. 6. 2020
podmínky pro přihlášení k absolutoriu v řádném termínu dle plánu
konání absolutoria absolutorium za podmínky:
o dodržení hygienických a provozních opatření (viz metodický pokyn MŠMT),
o podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového
onemocnění (viz metodický pokyn MŠMT),
předávání diplomů – bude upřesněno podle epidemiologické situace

Přijímací řízení
-

-

-

přihlášky ke studiu na VOŠ:
o 1. kolo PŘ do 31. 5. 2020
o 2. kolo PŘ do 17. 8. 2020
o 3. kolo PŘ do 14. 9. 2020
kritéria přijetí – dle plánu (viz www.szsuo.cz v záložce uchazeči – přijímací řízení –
VOŠ)
přijímací zkouška:
o do denního studia 1. ročníku se nekoná
o do denního studia – pokusné ověřování (zkrácená forma studia) – do 2. ročníku
se bude konat 16. 6. 2020 v 9:00 v budově školy (bude zaslána pozvánka
k vykonání přijímací zkoušky)
konání přijímací zkoušky za podmínky:
o dodržení hygienických a provozních opatření (viz metodický pokyn MŠMT),
o podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového
onemocnění (viz metodický pokyn MŠMT),

Přílohy:
 Vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce
ve školním roce 20219/2020,
 Vyhlášku č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV,
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Metodický pokyn: Ochrana zdraví na SŠ, konzervatořích, VOŠ v průběhu přijímacích
zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020
(hygienická a provozní opatření).

V případě nejasností neváhejte kontaktovat ředitelku školy telefonicky 739 257 890 nebo
elektronicky e-mailem klementovam@szsuo.cz

Ústí nad Orlicí 12. 5. 2020

Mgr. Marie Klementová
ředitelka školy
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