STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY
Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936

Podmínky a kritéria přijímacího řízení ke studiu na Střední zdravotnické škole a vyšší
odborné škole zdravotnické Karlovy Vary konaného ve školním roce 2018/2019 pro obory
s výučním listem (Ošetřovatel) otevírané ve školním roce 2019/2020.
I. Podmínky pro přijetí ke studiu na SŠ jsou:
1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před
splněním povinné školní docházky.
2. Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy do 1. 3. 2019.
Součástí přihlášky jsou:
a) lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru,
b) pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které
uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, doloží uchazeč vysvědčení nebo
ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých splnil nebo plní
povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění
povinné školní docházky,
c) doklad o splnění, resp. plnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který
ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční
školou,
d) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční
školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nutné pro
doložení získaného příslušného stupně vzdělání),
II. Kritéria pro přijetí na SŠ jsou:
1. Hodnocení na vysvědčení v prvním pololetí posledního ročníku a v prvním a ve
druhém pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání.
2. Přijímací zkoušky se z rozhodnutí ředitelky školy nekonají.
III. Způsob hodnocení výsledků přijímacího řízení
1. Body v 1. pololetí posledního ročníku a v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku
základního vzdělávání
Průměr
Body
Průměr
1,00 – 1,50 100
2,70 – 2,79
1,51 – 1,59 95
2,80 – 2,89
1,60 – 1,69 90
2,90 – 2,99
1,70 – 1,79 85
3,00 – 3,09
1,80 – 1,89 80
3,10 – 3,19
1,90 – 1,99 75
3,20 – 3,29
2,00 – 2,09 70
3,30 – 3,39
2,10 – 2,19 65
3,40 – 3,49
2,20 – 2,29 60
3,50 – 3,59
2,30 – 2,39 55
3,60 – 3,69
2,40 – 2,49 50
3,70 a výše
2,50 – 2,59 45
2,60 – 2,69 40
Body za oba ročníky budou zprůměrovány a následně obodovány.
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3. Stanovení pořadí uchazečů
Celkové pořadí bude stanoveno na základě celkového počtu bodů, které získá uchazeč za
hodnocení výsledků ze základního vzdělávání (průměr).
Při rovnosti bodů rozhodne lepší průměr v 1. pololetí posledního ročníku, dále v 2. pololetí a
poté v 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání.
IV. Další informace
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení
z prvního a druhého pololetí předposledního ročníku a z prvního pololetí posledního ročníku
plnění povinné školní docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky,
kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná
od vysvědčení vydávaných v ČR, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich
znalosti. Na základě tohoto rozhovoru může uchazeč získat 100 bodů.
Přijímací řízení bude vyhodnoceno 22. 4. 2019. Výsledné pořadí bude zveřejněno 22. 4. 2019
na www školy pod registračními čísly, která uchazeči obdrží písemně.
V. Otevírané obory a počty přijímaných uchazečů
Počet
Obor
Kód
Ošetřovatel / denní studium 53 - 41 - H/01 20

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Hrudkajová
V Karlových Varech dne 14. 1. 2019

Schválila: Mgr. Hana Švejstilová
ředitelka školy

