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Jednotná kritéria přijímání uchazečů ke studiu maturitních oborů 

v denní formě studia 

pro školní rok 2020/2021 

 

2. kolo přijímacího řízení 

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

2020/2021 Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí 

předpokládá přijmout do prvního ročníku denní formy studia: 

2 uchazeče – obor sociální činnost 75-41-M/01 

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

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 2. kolo: 
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu ředitelce školy: do 15. června 2021 

Termín vyhlášení výsledků: 16. června 2021 

 

Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na základě kritérií pro další kola: 
1) úspěšně ukončené základní vzdělávání, 

2) potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru,  

3) prospěch ze základní školy – 8. ročník 1. pololetí (hraniční průměrná známka prospěchu 

na vysvědčení z 8. ročníku = 3,00). 

 

Pomocná kritéria: 

Při rovnosti bodů bude přihlíženo ke klasifikaci z předmětů český jazyk, cizí jazyk a účasti  

na dobrovolné výpomoci, soutěžích, olympiádách, členství v Českém červeném kříži 

a mimoškolních aktivitách zaměřených k oboru – nutno doložit. 
 

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. 

 

Hodnocení uchazečů 
 

Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy: 

 y = 65 – 15x příklad: 

 x = průměr x = 1,0  y = 50 

 y = body x = 3,0  y = 20 
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Kritéria hodnocení pro mimoškolní aktivity, soutěže a olympiády: 
 

 aktivita počet bodů 

1. účast v mezinárodních soutěžích 10 bodů 

2. účast a umístění v rámci ČR 10 bodů 

3.  účast na dobrovolné výpomoci (dobrovolnictví) 10 bodů 

4. účast v soutěžích ČR   9 bodů 

5. účast a umístění v rámci kraje, regionu, okresu   8 bodů 

6.  účast soutěží v rámci kraje, regionu, okresu   7 bodů 

7. pravidelná reprezentace školy   6 bodů 

8. účast a umístění ve škole, postup do okresní, krajské, regionální soutěže   5 bodů 

9. účast a umístění v rámci školy   4 body 

10. účast na projektu školy, města…   3 body 

11. reprezentace školy   2 body 

12. pochvaly    1 bod 

13. kroužky    1 bod 

 celkový počet bodů 10 bodů 

 
Uchazeč může získat maximální počet 10 bodů. Ke každé aktivitě se přihlíží individuálně. 

Pokud uchazeč prokáže velkou aktivitu např. 5 diplomů různých činnosti ze školního kola, 

může získat i 10 bodů. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústí nad Orlicí 2. červen 2021  Mgr. Marie Klementová  

   ředitelka školy 


