Jednotná kritéria přijímání uchazečů ke studiu maturitních oborů
v denní formě studia
pro školní rok 2022/2023

4. kolo přijímacího řízení
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a § 3 zákona č. 67/2022, o opatřeních
v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk
Ruské federace 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-M/03

Praktická sestra

2 uchazeče

Obor je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou, vhodný pro chlapce i dívky.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – 4. kolo:
Termín odevzdání přihlášky ke studiu ředitelce školy: do 2. června 2022
Termín vyhlášení výsledků: 3. června 2022
Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na základě kritérií:
1) ukončení povinné školní docházky,
2) podání přihlášky ke vzdělávání,
3) potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru,
4) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání:
 prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky1
 prospěch za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky,
5) doložení souhlasu se vzděláváním v daném oboru v režimu pokusného ověřování (pouze pro obor
praktická sestra).
 Informace o pokusném ověřování vzdělávání v ošetřovatelských oborech a formulář pro
udělení souhlasu je k dispozici na https://www.szsuo.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni-ss . Souhlas
je nutné doložit s přihláškou ke vzdělávání a nejpozději s odevzdáním zápisového lístku.
Pomocná kritéria:
Při rovnosti bodů bude přihlíženo ke klasifikaci z předmětů český jazyk a cizí jazyk.

Další informace:
1) zápisový lístek musí uchazeč odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí o přijetí,
2) zápisový lístek lze odevzdat pouze jednou, vzít zpět je možné jen výjimečně, a to při přijetí
na jinou školu na základě úspěšného odvolání, nebo pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl
přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou
zkouškou,
3) odvolání proti nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

V případě, že by tímto vysvědčením bylo vysvědčení ze školního roku 2019-2020, je nutné použít výsledky za
první pololetí tohoto školního roku (vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2).
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Přijímací řízení uchazečů cizinců
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění,
k přihlášce doloží.
K přihlášce ke vzdělávání doloží:
1) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou
školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
2) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo
rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání
příslušného stupně vzdělání, nebo
3) čestné prohlášení o prokázání předchozího vzdělání, který nahrazuje doklad v bodě 1) a 2), pokud
tyto doklady nemá (§ 3 zákon č. 67/2022) – vzor formuláře je k dispozici na
https://www.szsuo.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni-ss,
4) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona (doloží nejpozději v den
zahájení studia).

Ústí nad Orlicí 27. květen 2022

Mgr. Marie Klementová
ředitelka školy

2

