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Kritéria přijíﾏaIího řízeﾐí pro školﾐí rok ヲヰヱ9/ヲヰヲヰ 

)áﾏěr počtu přijíﾏaﾐýIh uIhazečů pro školﾐí rok ヲヰヱ9/ヲヰヲヰ 

ヱ. OHory středﾐího vzděláváﾐí s ﾏaturitou a počty přijíﾏaﾐýIh uIhazečů:  

  Deﾐﾐí forﾏa ┗zdělá┗áﾐí - PraktiIká sestra: ヵン-41-M/03 – ンヰ uIhazečů 

         - Masér ┗e zdra┗otﾐiIt┗í: 53-41-M/04– ヱヵ uIhazečů 

         - SoIiálﾐí čiﾐﾐost: Αヵ-41-M/01 – ヱヵ uIhazečů 

      Dálko┗á forﾏa ┗zdělá┗áﾐí     - PraktiIká sestra: ヵン-41-M/03 – 30 uchazečů 

ヲ. OHory středﾐího vzděláváﾐí s výučﾐíﾏ listeﾏ a počty přijíﾏaﾐýIh uIhazečů:  

      Deﾐﾐí forﾏa ┗zdělá┗áﾐí         - Ošetřo┗atel: ヵン-41-H/01 – ンヰ uIhazečů 

ン. Podﾏíﾐky přijíﾏaIího řízeﾐí:  

a)  UIhazeč ode┗zdá ┗┞plﾐěﾐou přihlášku do deﾐﾐí i dálko┗é forﾏ┞ ┗zdělá┗áﾐí do sekretariátu S)Š 
a VOŠ CheH do ヱ. Hřezﾐa ヲヰヱ9. V případě, že je přihláška zasíláﾐa poštou, ﾏusí Hýt ﾐa oHálIe 
ﾐejzazší datuﾏ pošto┗ﾐího razítka ヱ. ン. ヲヰヱ9.  

b) UIhazeči do deﾐﾐí i dálko┗é forﾏ┞ ┗zdělá┗áﾐí ukoﾐčeﾐého ﾏaturitﾐí zkouškou Hudou v souladu 

s ustaﾐo┗eﾐíﾏ § ヶヰ odst. ヵ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ 
odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふškolský zákoﾐぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, ┗  ráﾏIi ヱ. kola 

přijíﾏaIího řízeﾐí podroHeﾐi Ieﾐtrálﾐě zadá┗aﾐé jedﾐotﾐé přijíﾏaIí zkoušIe z českého jaz┞ka a 
literatur┞ a ﾏateﾏatik┞ ふdále jeﾐ JP)ぶ. UIhazečůﾏ Hude zasláﾐa poz┗áﾐka k ┗┞koﾐáﾐí přijíﾏaIí 
zkoušk┞. 

 Iぶ Na každé přihlášIe ﾏusí Hýt lékařské pot┗rzeﾐí o zdra┗otﾐí způsoHilosti uIhazeče studo┗at 
z┗oleﾐý oHor. V případě sporﾐé zdra┗otﾐí způsoHilosti ﾏůže škola požádat o ┗┞jádřeﾐí ke 
zdra┗otﾐí způsoHilosti studo┗at z┗oleﾐý oHor posk┞to┗atele praIo┗ﾐě-lékařskýIh služeH škol┞, a 
to po podáﾐí přihlášk┞, ale před koﾐáﾐíﾏ přijíﾏaIího řízeﾐí. 

      UIhazeč je po┗iﾐeﾐ při zahájeﾐí studia předložit pot┗rzeﾐí o sta┗u iﾏuﾐit┞ proti ┗iro┗é 
hepatitidě B ふHuď očko┗aIí průkaz s platﾐýﾏ očko┗áﾐíﾏ, ﾐeHo ┗ýsledek ┗┞šetřeﾐí hladiﾐ┞ 
protilátek proti HBsAg přesahujíIí ヱヰ IU/litr ﾐeHo pot┗rzeﾐí od lékaře, že uIhazeč prodělal 
oﾐeﾏoIﾐěﾐí ┗iro┗ou hepatitidou B).  
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ヴ. Kritéria ヱ. kola přijíﾏaIího řízeﾐí pro školﾐí rok ヲヰヱ9/ヲヰヲヰ pro uIhazeče do deﾐﾐí forﾏy 
vzděláváﾐí ukoﾐčeﾐého ﾏaturitﾐí zkouškou. 

     a) UIhazeči do deﾐﾐí forﾏ┞ ┗zdělá┗áﾐí ukoﾐčeﾐého ﾏaturitﾐí zkouškou Hudou ┗  souladu   

s ustaﾐo┗eﾐíﾏ § ヶヰ odst. ヵ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., koﾐat jedﾐotﾐou Ieﾐtrálﾐě zadá┗aﾐou 
přijíﾏaIí zkoušku z českého jaz┞ka a literatury  a matematiky (JPZ)        

          Koﾐáﾐí přijíﾏaIí zkoušky:  

          Řádﾐý terﾏíﾐ: ヱヲ. duHﾐa ヲヰヱ9  –  ヱ. terﾏíﾐ 

                                   15. dubna 2019 - ヲ. terﾏíﾐ 

Náhradﾐí terﾏíﾐ: ヱン. k┗ětﾐa ヲヰヱ9 – ヱ. terﾏíﾐ, ヱヴ. k┗ětﾐa ヲヰヱ9 – ヲ. terﾏíﾐ ふpouze pro případ 
zá┗ažﾐé a oﾏlu┗eﾐé ﾐepřítoﾏﾐosti ┗ řádﾐéﾏ terﾏíﾐuぶ 

 Hぶ UIhazeči Hudou hodﾐoIeﾐi ┗ souladu s ustaﾐo┗eﾐíﾏ § ヶヰd odst. ヱ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ Sb., o 

předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふškolský zákoﾐぶ, ┗e 
zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů:  

- podle hodﾐoIeﾐí ﾐa ┗┞s┗ědčeﾐích z předIhozího ┗zdělá┗áﾐí 

- podle ┗ýsledků jedﾐotﾐé přijíﾏaIí zkoušk┞ (JPZ) 

- podle dalšíIh skutečﾐostí, které os┗ědčují ┗hodﾐé sIhopﾐosti, ┗ědoﾏosti a zájﾏ┞ uIhazeče  

 c)  V každéﾏ testu JP) ふM i ČJぶ lze získat ﾏa┝iﾏálﾐě ヵヰ Hodů, Ielkeﾏ ヱヰヰ Hodů. )a Ih┞Hﾐé 
odpo┗ědi se Hod┞ ﾐeodečítají. UIhazeč o ┗zdělá┗áﾐí ┗e zdra┗otﾐiIkýIh oHoreIh ┗zděláﾐí 
ふpraktiIká sestra, ﾏasér ┗e zdra┗otﾐiIt┗í) a v oHoru ┗zděláﾐí Αヵ-41-M/ヰヱ SoIiálﾐí čiﾐﾐost, který 
získal v testu z ﾏateﾏatik┞ ﾏéﾐě ﾐež ヴ Hod┞, ﾐeHo ┗ testu z českého jaz┞ka a literatur┞ ﾏéﾐě 
ﾐež ヱン Hodů, ﾐe┗┞ho┗ěl kritériíﾏ přijíﾏaIího řízeﾐí a ﾐeHude přijat. Podíl jedﾐotﾐé přijíﾏaIí 
zkoušk┞ Hude čiﾐit ヶヰ% Ielko┗ého hodﾐoIeﾐí. 

 d) HodﾐoIeﾐí ﾐa ┗┞s┗ědčeﾐí z předIhozího ┗zdělá┗áﾐí ふprůﾏěr průﾏěrů ze základﾐí škol┞ - 2. 

pololetí předposledﾐího a ヱ. pololetí posledﾐího ročﾐíku základﾐího ┗zdělá┗áﾐíぶ Hude 
zohledﾐěﾐo  ンヶ% ふﾐej┗┞šší ﾏožﾐý počet Hodů je 60) a oHodo┗áﾐo dle ﾐásledujíIí taHulk┞ 
(┗ýpočet podle liﾐeárﾐí fuﾐkIeぶ.  
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Průměr ZŠ Body Průměr ZŠ Body Průměr ZŠ Body 

1,00 – 1,20 60 1,81 – 1,90 36 2,51 – 2,60 13 

1,21 – 1,30 56 1,91 – 2,00 33 2,61 – 2,70 10 

1,31 – 1,40 52 2,01 – 2,10 30 2,71 – 2,80 7 

1,41 – 1,50 49 2,11 – 2,20 26 2,81 – 2,90 3 

1,51 – 1,60 46 2,21 – 2,30 23 2,91 – 5,00 0 

1,61 – 1,70 43 2,31 – 2,40 20   

1,71 – 1,80 39 2,41 – 2,50 16   

 

 e) UIhazeči, kteří nejsou v pololetí posledﾐího ročﾐíku ﾐa ┗┞s┗ědčeﾐí hodﾐoIeﾐi, se podroHí 
pohovoru s přijíﾏaIí koﾏisí. Na základě tohoto poho┗oru ﾏůže uIhazeč získat ﾐej┗ýše ヶヰ Hodů. 

 f) UIhazečůﾏ, kteří podá┗ají přihlášku ke studiu z ﾐižšího ﾐež de┗átého ročﾐíku základﾐího 

┗zdělá┗áﾐí, Hude odečteﾐo ヶヰ Hodů. Pokud uIhazeč dosáhﾐe záporﾐého počtu Hodů za 
hodﾐoIeﾐí prospěIhu, ﾐesplﾐil kritéria přijíﾏaIího řízeﾐí a ﾐeHude přijat. 

 g)  UIhazečůﾏ, kteří ﾏají ┗ hodﾐoIeﾐí z předIhozího ┗zdělá┗áﾐí (ヲ. pololetí předposledﾐího a ヱ. 
pololetí posledﾐího ročﾐíku základﾐího ┗zdělá┗áﾐíぶ zﾐáﾏku ﾐeHo zﾐáﾏk┞ dostatečﾐé, Hude 
odečteﾐo ヱヵ Hodů. UIhazečůﾏ, kteří ﾏají ┗ hodﾐoIeﾐí z předIhozího ┗zdělá┗áﾐí (ヲ. pololetí 
předposledﾐího a ヱ. pololetí posledﾐího ročﾐíku základﾐího ┗zdělá┗áﾐíぶ zﾐáﾏku ﾐeHo zﾐáﾏky 

ﾐedostatečﾐé, Hude odečteﾐo ヶヰ Hodů. Pokud uIhazeč dosáhﾐe záporﾐého počtu Hodů za 
hodﾐoIeﾐí prospěIhu, ﾐesplﾐil kritéria přijíﾏaIího řízeﾐí a ﾐeHude přijat. 

 h)  Další skutečﾐosti, které os┗ědčují ┗hodﾐé sIhopﾐosti, ┗ědoﾏosti a zájﾏ┞ uIhazeče – uﾏístěﾐí ┗ 
krajskýIh a ┗┞ššíIh koleIh soutěží a ol┞ﾏpiád ﾐeHo uﾏístěﾐí ┗ soutěži )ﾐáš Hiologii? budou 

zohledﾐěﾐ┞ ヴ% z Ielko┗ého počtu Hodů.  UIhazeč k přihlášIe přiloží ﾐeHo ﾐejpozději ┗ den 

koﾐáﾐí jedﾐotﾐýIh testů přiﾐese ┗ýsledko┗ou listiﾐu, ﾐeHo diploﾏ ふﾐa později doložeﾐé doklad┞ 
o účasti ┗ soutěži ﾐeHude Hráﾐ zřetelぶ. )a ヱ. ﾏísto Hude připsáﾐo ヵ Hodů, za ヲ. ﾏísto ン Hod┞, za 
ン. ﾏísto ヲ Hod┞. Při souHěhu ┗íIe soutěží Hude připsáﾐo ﾏa┝iﾏálﾐě Α Hodů.      

 i)  Algoritﾏus staﾐo┗eﾐí koﾐečﾐého pořadí úspěšﾐýIh uIhazečů: Ielko┗ý počet Hodů jedﾐotli┗ého 
uIhazeče se určí součteﾏ Hodů za jedﾐotli┗á kritéria, ted┞ Hodo┗é ohodﾐoIeﾐí přijíﾏaIí 
zkoušk┞ ふﾏa┝. ヱヰヰ Hodůぶ, Hod┞ za hodﾐoIeﾐí ﾐa ┗┞s┗ědčeﾐí ふdle taHulk┞ ┗ Hodě dぶ, Hod┞ za 
další skutečﾐosti ふHod hぶ, případﾐě dle Hodů f a g se Hod┞ odečtou. Poté se staﾐo┗í pořadí 
uIhazečů dle Ielko┗ého počtu dosažeﾐýIh Hodů ┗ sestupﾐéﾏ pořadí.  

 j) V případě stejﾐého Hodo┗ého zisku ┗ Ieléﾏ hodﾐoIeﾐí ふpřijíﾏaIí zkouška, ┗┞s┗ědčeﾐí, soutěžeぶ 
Hude rozhodo┗at ┗ýsledek z jedﾐotﾐého testu. Pokud i v toﾏto případě Hude dosažeﾐo d┗ěﾏa 
či ┗íIe uIhazeči stejﾐého Hodo┗ého zisku, Hude rozhodo┗at hodﾐoIeﾐí z  předIhozího 
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┗zdělá┗áﾐí: pro oHor┞ zdra┗otﾐiIký asisteﾐt a ﾏasér ┗e zdra┗otﾐiIt┗í hodﾐoIeﾐí z Hiologie, pro 
oHor soIiálﾐí čiﾐﾐost hodﾐoIeﾐí z oHčaﾐské ﾐauk┞. V případě opětﾐé shod┞ rozhoduje 
hodﾐoIeﾐí z českého, dále pak z Iizího jaz┞ka. Ve ┗šeIh případeIh se jedﾐá o zﾐáﾏk┞ z  1. 

pololetí posledﾐího ročﾐíku základﾐího ┗zdělá┗áﾐí.  

 kぶ UIhazeči, kteří plﾐili školﾐí doIházku ┗ zahraﾐičí a ﾐeﾏohou doložit hodﾐoIeﾐí z druhého 
pololetí předposledﾐího ročﾐíku ﾐeHo z pr┗ﾐího pololetí posledﾐího ročﾐíku plﾐěﾐí po┗iﾐﾐé 
školﾐí doIházk┞, a uIhazeči, kteří ﾐejsou státﾐíﾏi oHčaﾐ┞ České repuHlik┞ a kteří předložili 
┗┞s┗ědčeﾐí z posledﾐíIh d┗ou ročﾐíků plﾐěﾐí po┗iﾐﾐé školﾐí doIházk┞ odlišﾐá od ┗┞s┗ědčeﾐí 
┗┞dá┗aﾐýIh v ČR, ﾐekoﾐají JPZ z ČJ ふpokud o to požádajíぶ, do Ielko┗ého pořadí se dostaﾐou 
poﾏoIí „reduko┗aﾐého hodﾐoIeﾐí“. )áro┗eň je ﾐutﾐé, aH┞ prokázali zﾐalost ČJ tako┗ou, aH┞ 
H┞li sIhopﾐi se ┗zdělá┗at ┗ daﾐéﾏ oHoru ┗zděláﾐí ふIož se u jedﾐotli┗ýIh oHorů lišíぶ. Tato zﾐalost 
se prokazuje rozhovorem. Na základě tohoto rozho┗oru ﾏůže uIhazeč získat ﾏa┝iﾏálﾐě 60 

Hodů. Ředitel škol┞ pro hodﾐoIeﾐí ┗ýsledku jedﾐotﾐé zkoušk┞ IiziﾐIů, kteří ﾐekoﾐají zkoušku z 
českého jaz┞ka a literatur┞ podle § ヲヰ odst. ヴ školského zákoﾐa, ┗┞t┗áří ┗e spolupráIi s Ceﾐtreﾏ 
pořadí uIhazečů ﾐa základě reduko┗aﾐého hodﾐoIeﾐí ┗šeIh přijíﾏaﾐýIh uIhazečů ┗ přijíﾏaIíﾏ 
řízeﾐí do daﾐého oHoru ┗zděláﾐí ﾐeHo zaﾏěřeﾐí podle školﾐího ┗zdělá┗aIího prograﾏu. 
Reduko┗aﾐé hodﾐoIeﾐí ﾐeoHsahuje ┗ýsledek testu z českého jaz┞ka a literatur┞. Pořadí 
uIhazečů ┗ reduko┗aﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí se použije pro jejiIh zařazeﾐí do ┗ýsledﾐého pořadí 
uIhazečů staﾐo┗eﾐého podle § ヶヰd odst. ン školského zákoﾐa. 

       lぶ  CiziﾐIi, kteří dle §ヲヰ/ヴ školského zákoﾐa ﾐekoﾐali přijíﾏaIí zkoušku z ČJ a u ﾐiIhž H┞la zﾐalost ČJ    
pro┗ěřeﾐa rozho┗oreﾏ s ┗ýsledkeﾏ ﾐeuspěl, ﾐesplﾐili kritéria přijíﾏaIího řízeﾐí a ﾐeHude 
přijat. 

     m) V případě uIhazečů se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi Hude přihlédﾐuto k  doporučeﾐí 
školského poradeﾐského zařízeﾐí, které uIhazeč přiloží k přihlášIe. 

5. Kritéria ヱ. kola přijíﾏaIího řízeﾐí pro školﾐí rok ヲヰヱ9/ヲヰヲヰ pro uIhazeče dálkové formy 

vzděláváﾐí ukoﾐčeﾐého ﾏaturitﾐí zkouškou. 

     a) UIhazeči do dálko┗é forﾏ┞ ┗zdělá┗áﾐí ukoﾐčeﾐého ﾏaturitﾐí zkouškou Hudou ┗ souladu   

s ustaﾐo┗eﾐíﾏ § ヶヰ odst. ヵ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., koﾐat jedﾐotﾐou Ieﾐtrálﾐě zadá┗aﾐou 
přijíﾏaIí zkoušku z českého jaz┞ka a literatury  a matematiky (JPZ)        

          Koﾐáﾐí přijíﾏaIí zkoušky:  

          Řádﾐý terﾏíﾐ: ヱヲ. duHﾐa ヲヰヱ9  –  ヱ. terﾏíﾐ 

                                   15. dubna 2019 - ヲ. terﾏíﾐ 

Náhradﾐí terﾏíﾐ: ヱン. k┗ětﾐa ヲヰヱ9 – ヱ. terﾏíﾐ, ヱヴ. k┗ětﾐa ヲヰヱ9 – ヲ. terﾏíﾐ ふpouze pro případ 
zá┗ažﾐé a oﾏlu┗eﾐé ﾐepřítoﾏﾐosti ┗ řádﾐéﾏ terﾏíﾐuぶ 

 Hぶ UIhazeči Hudou hodﾐoIeﾐi ┗ souladu s ustaﾐo┗eﾐíﾏ § ヶヰd odst. ヱ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ Sb., o 

předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふškolský zákon), ve 

zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů:  

- podle ┗ýsledků jedﾐotﾐé přijíﾏaIí zkoušk┞ (JPZ) 
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 c)  V každéﾏ testu JP) ふM i ČJぶ lze získat ﾏa┝iﾏálﾐě ヵヰ Hodů, Ielkeﾏ ヱヰヰ Hodů. )a Ih┞Hﾐé 
odpo┗ědi se Hod┞ ﾐeodečítají. UIhazeč o ┗zdělá┗áﾐí ┗e zdra┗otﾐiIkýIh oHoreIh ┗zděláﾐí 
(praktická sestraぶ, který získal ┗ testu z ﾏateﾏatik┞ ﾏéﾐě ﾐež ヴ Hod┞, ﾐeHo ┗ testu z českého 
jaz┞ka a literatur┞ ﾏéﾐě ﾐež ヱン Hodů, ﾐe┗┞ho┗ěl kritériíﾏ přijíﾏaIího řízeﾐí a ﾐeHude přijat.  

 d)  Pořadí úspěšﾐýIh uIhazečů se staﾐo┗í  dle Ielko┗ého počtu dosažeﾐýIh Hodů v testu JPZ v 

sestupﾐéﾏ pořadí.  

 e) V případě stejﾐého Hodo┗ého zisku z JPZ Hude rozhodo┗at ┗ýsledek z českého jaz┞ka a 
literatury. Pokud i v toﾏto případě Hude dosažeﾐo d┗ěﾏa či ┗íIe uIhazeči stejﾐého Hodo┗ého 
zisku, Hude rozhodo┗at hodﾐoIeﾐí z předIhozího ┗zdělá┗áﾐí: hodﾐoIeﾐí z českého, dále pak z 
Iizího jaz┞ka.  

 fぶ UIhazeči, kteří plﾐili školﾐí doIházku ┗ zahraﾐičí ﾐekoﾐají JPZ z ČJ ふpokud o to požádajíぶ, do 
Ielko┗ého pořadí se dostaﾐou poﾏoIí „reduko┗aﾐého hodﾐoIeﾐí“. )áro┗eň je ﾐutﾐé, aH┞ 
prokázali zﾐalost ČJ tako┗ou, aH┞ H┞li sIhopﾐi se ┗zdělá┗at ┗ daﾐéﾏ oHoru ┗zděláﾐí. Tato znalost 

se prokazuje rozhovorem. Ředitel škol┞ pro hodﾐoIeﾐí ┗ýsledku jedﾐotﾐé zkoušk┞ IiziﾐIů, kteří 
ﾐekoﾐají zkoušku z českého jaz┞ka a literatur┞ podle § ヲヰ odst. ヴ školského zákoﾐa, ┗┞t┗áří ┗e 
spolupráIi s Ceﾐtreﾏ pořadí uIhazečů ﾐa základě reduko┗aﾐého hodﾐoIeﾐí ┗šeIh přijíﾏaﾐýIh 
uIhazečů ┗ přijíﾏaIíﾏ řízeﾐí do daﾐého oHoru ┗zděláﾐí ﾐeHo zaﾏěřeﾐí podle školﾐího 
┗zdělá┗aIího prograﾏu. Reduko┗aﾐé hodﾐoIeﾐí ﾐeoHsahuje ┗ýsledek testu z českého jaz┞ka a 
literatur┞. Pořadí uIhazečů ┗ reduko┗aﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí se použije pro jejiIh zařazeﾐí do 
┗ýsledﾐého pořadí uIhazečů staﾐo┗eﾐého podle § ヶヰd odst. ン školského zákoﾐa. 

       gぶ  CiziﾐIi, kteří dle §ヲヰ/ヴ školského zákoﾐa ﾐekoﾐali přijíﾏaIí zkoušku z českého jaz┞ka a 
literatur┞ a u ﾐiIhž H┞la zﾐalost ČJ pro┗ěřeﾐa rozho┗oreﾏ s ┗ýsledkeﾏ ﾐeuspěl, ﾐesplﾐili kritéria 
přijíﾏaIího řízeﾐí a ﾐeHude přijat. 

     h) V případě uIhazečů se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi Hude přihlédﾐuto k doporučeﾐí 
školského poradeﾐského zařízeﾐí, které uIhazeč přiloží k přihlášIe. 

6. Kritéria ヱ. kola přijíﾏaIího řízeﾐí pro školﾐí rok ヲヰヱ9/ヲヰヲヰ pro uIhazeče do deﾐﾐí forﾏy 
vzděláváﾐí ukoﾐčeﾐého výučﾐíﾏ listeﾏ ふoHor Ošetřovatelぶ 

UIhazeči o deﾐﾐí forﾏu ┗zdělá┗áﾐí ukoﾐčeﾐou ┗ýučﾐíﾏ listeﾏ ふoHor Ošetřo┗atelぶ přijíﾏaIí zkoušku 
ﾐekoﾐají. )ájeﾏIi o studiuﾏ Hudou přijíﾏáﾐi ﾐa základě ﾏoti┗ačﾐího poho┗oru, podle hodﾐoIeﾐí ﾐa 
┗┞s┗ědčeﾐí z předIhozího ┗zdělá┗áﾐí ふprůﾏěr průﾏěrů ze základﾐí škol┞ - ヲ. pololetí předposledﾐího a 
ヱ. pololetí posledﾐího ročﾐíku základﾐího ┗zdělá┗áﾐíぶ a podle dalšíIh skutečﾐostí, jež os┗ědčují 
┗hodﾐé sIhopﾐosti, ┗ědoﾏosti a zájﾏ┞ uIhazeče ふúčast ┗e školﾐíIh soutěžíIh, účast ┗e ┗olﾐočaso┗ýIh 
akti┗itáIh zaﾏěřeﾐýIh ﾐa Hiologii ﾐeHo pr┗ﾐí poﾏoIぶ. Nej┗ýše ﾏůže uIhazeč získat ヲヰヰ Hodů, 
ﾏoti┗ačﾐí poho┗or Hude zohledﾐěﾐ ヵヰ%, hodﾐoIeﾐí ﾐa ┗┞s┗ědčeﾐí ヴヵ% a další skutečﾐosti ヵ%.  

)a úspěšﾐě z┗ládﾐutý ﾏoti┗ačﾐí poho┗or tak ﾏůže uIhazeč získat ヱヰヰ Hodů. 

HodﾐoIeﾐí ﾐa ┗┞s┗ědčeﾐí Hude Hodo┗áﾐo dle ﾐásledujíIí taHulk┞, ﾐej┗┞šší Hodo┗ý zisk za ┗ýsledk┞ 
z předIhozího ┗zdělá┗áﾐí je 9ヰ Hodů. 
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Průﾏěr )Š Body Průﾏěr )Š Body Průﾏěr )Š Body 

1,00 – 1,50 90 2,31 – 2,40 50 2,91 – 3,00 20 

1,51 – 1,90 80 2,41 – 2,50 45 3,01 – 3,10 15 

1,91 – 2,00 70 2,51 – 2,60 40 3,11 – 3,20 10 

2,01 – 2,10 65 2,61 – 2,70 35 3,21 – 3,30 5 

2,11 – 2,20 60 2,71 – 2,80 30 3,31 – 5,00 0 

2,21 – 2,30 55 2,81 – 2,90 25   

 

            UIhazečůﾏ, kteří podá┗ají přihlášku ke studiu z ﾐižšího ﾐež de┗átého ročﾐíku základﾐího ┗zdělá┗áﾐí, 
Hude odečteﾐo ヴヰ Hodů. UIhazečůﾏ, kteří ﾏají ┗ hodﾐoIeﾐí z předIhozího ┗zdělá┗áﾐí zﾐáﾏku ﾐeHo 
zﾐáﾏk┞ ﾐedostatečﾐé, Hude odečteﾐo ヴヰ Hodů.  

            Další skutečﾐosti, které os┗ědčují ┗hodﾐé sIhopﾐosti, ┗ědoﾏosti a zájﾏ┞ uIhazeče – účast ┗e školﾐíIh 
soutěžíIh, účast ┗e ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗itáIh – Hudou zohledﾐěﾐ┞ ヵ% z Ielko┗ého počtu Hodů, ﾐej┗ýše 
ﾏůže uIhazeč získat ヱヰ Hodů. Účast ┗ těIhto akti┗itáIh je ﾐutﾐé doložit pot┗rzeﾐíﾏ ze základﾐí škol┞; 
pot┗rzeﾐí je ﾏožﾐé přiložit k přihlášIe ﾐeHo ode┗zdat při ﾏoti┗ačﾐíﾏ poho┗oru. 

V případě stejﾐého počtu Hodů d┗ou ﾐeHo ┗íIe uIhazečů rozhodují zﾐáﾏk┞ z Hiologie. V  případě 
opětﾐé shod┞ rozhodují zﾐáﾏk┞ z českého, dále pak z Iizího jaz┞ka. Pořadí uIhazečů Hude staﾐo┗eﾐo 
podle Ielko┗ého počtu dosažeﾐýIh Hodů ┗ sestupﾐéﾏ pořadí. 

UIhazečůﾏ Hude zasláﾐa poz┗áﾐka k ﾏoti┗ačﾐíﾏu poho┗oru a ﾏoti┗ačﾐí poho┗or se uskutečﾐí 
v úterý 16. dubna 2019. Náhradﾐí terﾏíﾐ ふpouze pro případ zá┗ažﾐé a oﾏlu┗eﾐé ﾐepřítoﾏﾐosti 
v řádﾐéﾏ terﾏíﾐuぶ H┞l staﾐo┗eﾐ ﾐa ヱン. k┗ěteﾐ 2019. 

6. PrůHěh přijíﾏaIího řízeﾐí:  

UIhazečůﾏ Hudou přiděleﾐa registračﾐí čísla, přijíﾏaIí řízeﾐí ted┞ Hude proHíhat podle zákoﾐa o 
oIhraﾐě osoHﾐíIh dat pod čísl┞, ﾐikoli pod jﾏéﾐ┞. Výsledk┞ přijíﾏaIího řízeﾐí Hudou z┗eřejﾐěﾐ┞ 
v sezﾐaﾏeIh podle oHorů ┗zdělá┗áﾐí ﾐa ┘┘┘ stráﾐkáIh škol┞ a ﾐa úředﾐí desIe ředitele škol┞.  

Druhé, e┗eﾐtuálﾐě další kola přijíﾏaIího řízeﾐí ┗┞hlásí ředitel škol┞ ┗ případě, že počet přijatýIh žáků 
ﾐedosáhﾐe staﾐo┗eﾐého záﾏěru. 

 

 

V Chebu dne 29.1.2019      

 

Mgr. )deﾐěk Hrkal, ředitel škol┞ 

 

 


