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Jednotná kritéria přijímání uchazečů ke studiu maturitních oborů 

v denní formě studia 

pro školní rok 2021/2022 

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

2021/2022 Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí 

předpokládá přijmout do prvního ročníku denní formy studia: 

45 uchazečů – obor praktická sestra 53-41-M/03 

16 uchazečů – obor sociální činnost 75-41-M/01 

Obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, vhodné pro chlapce i dívky. 

 

V souladu s Opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-43073/2020-3 vydané MŠMT dne 5. 1. 

2021 pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou pro školní rok 

2021/2022 ředitelka školy stanovuje konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka  

a matematiky a její aplikace. 

 

Jednotná přijímací zkouška se nebude konat v případě, že počet přijatých přihlášek  

ke vzdělávání v prvním kole je nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných 

uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání. Ředitelka o nekonání jednotné přijímací 

zkoušky rozhodne a zveřejní na webových stránkách školy nejpozději do 8. 3. 2021. 
 

Termíny jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení: 
 

1. řádný termín: 12. 4. 2021 (náhradní termín 12. 5. 2021) 

2. řádný termín: 13. 4. 2021 (náhradní termín 13. 5. 2021) 
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – 1. kolo: 
 

Uchazeči o denní studium v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 

budou konat povinnou jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z písemného testu z českého 

jazyka a literatury v délce 70 minut a z písemného testu z matematiky a její aplikace v délce 

85 minut (upraveno v souladu s Opatřením obecné povahy vydaného MŠMT dne 15. 2. 2021 

č.j.: MSMT-4337/2021-1). Každý test je hodnocen maximálně 50 body. Minimální hranice 

úspěšnosti z jednotné přijímací zkoušky není stanovena. Podíl výsledku jednotné zkoušky na 

celkovém hodnocení není stanoven. 

Dále: 

1) ukončení povinné školní docházky, 

2) podání přihlášky do 1. kola ke vzdělávání ve střední škole do 1. 3. 2021 ředitelce školy, 

3) potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru, 

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

na vysvědčení z 8. ročníku = 3,00), 

5) výsledný počet bodů testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, 

matematiky a její aplikace. 

 

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. 
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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – další kola: 
 

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) uchazeč podává pouze 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení, 

2) každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát (mimo obory vzdělání víceletých gymnázií), 

v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,  

ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí; Pokud 

má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ nekoná (buď z důvodu konání pouze 

školní přijímací zkoušky, nebo z důvodu nekonání přijímací zkoušky vůbec), koná 

uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené v přihlášce, která JPZ koná. 

Informaci o místu a čase konání JPZ získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem školy 

nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.  
3) Centrum zpřístupní škole hodnocení testů jednotné zkoušky nejpozději do 28. 4. 2021, 

4) ředitelka školy nejdříve 28. 4. 2021 a nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 

hodnocení uchazečů Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole 

přijímacího řízení: 

 ředitelka školy odesílá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, 

 seznam přijatých uchazečů zveřejní, 

 ředitelka školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého 

uchazeče v anonymizované podobě, 

5) zápisový lístek musí uchazeč odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí o přijetí, 

6) 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 uplatnit jej ve škole, kde 

byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru 

s talentovou zkouškou, 

7) odvolání proti nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, 

8) uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil  

a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl 

konat, koná zkoušku v náhradním termínu. 

 

Rozsah písemných testů: 
 

ČJL – český jazyk a literatura: 70 minut čistého času, max. 50 bodů (u osob, které nejsou 

občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, může být na jejich 

žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka – test tak bude nahrazen rozhovorem, 

který bude ohodnocen max. 50 body) 

MAT – matematika a její aplikace: 85 minut čistého času, max. 50 bodů 
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Přijímací zkoušky uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP)  
 

Uchazeči se SVP uplatňující uzpůsobení podmínek jednotné přijímací zkoušky doloží s přihláškou  

ke studiu doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny)  

a ředitel školy rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

 

 

 

Přijímací zkoušky uchazečů cizinců 
 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném 

znění, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, test bude nahrazen 

rozhovorem. U ostatních zkoušek bude čas prodloužen. 

K přihlášce ke studiu 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,  

3) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,  

4) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání 

mimo území České republiky. 

 

 

Hodnocení uchazečů 

 

  1. kolo přijímacího řízení další kola přijímacího řízení 

hodnocení testů 100 bodů maximum   testy se nekonají 

hodnocení na vysvědčeních 

předchozího vzdělávání 

50 bodů maximum 

20 bodů minimum 

50 bodů maximum 

20 bodů minimum 

 

 

Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy: 

 y = 65 – 15x příklad: 

 x = průměr x = 1,0  y = 50 

 y = body x = 3,0  y = 20 

 

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 
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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 28. leden 2021  Mgr. Marie Klementová  

   ředitelka školy 

 

 

 

 

Úprava délky konání didaktických testů z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace 

v souladu s Opatřením obecné povahy vydaného MŠMT dne 15. 2. 2021 č.j.: MSMT 

4337/2021-1 byla provedena 17. 2. 2021. Změny jsou v textu vyznačeny červenou barvou. 

 

 

 
Ústí nad Orlicí 17. únor 2021  Mgr. Marie Klementová  

   ředitelka školy 

 

 


