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Jednotná kritéria přijímání uchazečů ke studiu maturitních oborů 

v denní formě studia 

pro školní rok 2023/2024 

 
Informace k otevíraným studijním oborům 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, v přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 

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 1 40 uchazečů (z toho 1 místo ponecháno na odvolání) 

75-41-M/01  Sociální činnost 15 uchazečů (z toho 1 místo ponecháno na odvolání) 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení: 
 

1. termín: 13. 4. 2023 (náhradní termín 10. 5. 2023) 

2. termín: 14. 4. 2023 (náhradní termín 11. 5. 2023) 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – 1. kolo: 

1) Ukončení povinné školní docházky 

2) Podání přihlášky ke vzdělávání 

Termín: do 1. 3. 2023 ředitelce školy.  

Informace k vyplnění a formulář přihlášky ke stažení na https://www.szsuo.cz/uchazeci/prijimaci-

rizeni-ss  

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč 

podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává 

druhou přihlášku (vytvoří 2 stejnopisy). 

Přihlášku lze odevzdat osobně v sekretariátu školy ve všední dny od 7.00 do 15.00 (pátek  

do 14.00), vhodit ji do schránky u vchodových dveří nebo zaslat na adresu: 

VOŠ  a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí 

Smetanova 838 

562 01 Ústí nad Orlicí 

3) Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru 

Splnění podmínky zdravotní způsobilosti potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost uchazeče na 

přihlášce ke vzdělávání. Přehled onemocnění nebo zdravotních omezení pro stanovení zdravotních 

způsobilosti naleznete v příloze č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základní, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění, která je k dispozici na  

https://www.szsuo.cz/images/dokumenty/prijimacky/zpusobilost.pdf 

                                                 
1 Vzdělávání v oboru Praktická sestra se uskuteční v režimu pokusného ověřování stupňovitého propojení 

vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 ve středních a vyšších odborných 

školách, č. j. MSMT-32092/2021-2. Pro uchazeče se nic nemění, jen ve 3. ročníku oboru Praktická sestra budou 

moci (není to povinnost) vykonat závěrečnou zkoušku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel a získat tak navíc střední 

vzdělání s výučním listem. Po vykonání maturitní zkoušky v oboru Praktická sestra bude moci absolvent přejít 

přímo do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra, který se vyučuje na vyšších odborných školách,  

 a to dokonce i v případě, že nebude mít maturitní zkoušku úspěšně dokončenou – má tedy další rok, ve kterém, 

souběžně se studiem 2. ročníku, může maturitní zkoušku dokončit. Se vzděláváním v režimu pokusného 

ověřování je nutné vyslovit souhlas. 

https://www.szsuo.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni-ss
https://www.szsuo.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni-ss
https://www.szsuo.cz/images/dokumenty/prijimacky/zpusobilost.pdf
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4) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání  

Prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky2   

Prospěch za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky   

Hraniční průměrná známka prospěchu na vysvědčení = 3,00. 

Celkem lze za hodnocení na vysvědčeních získat minimálně 10 bodů a maximálně 40 bodů. 

Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy: 

 y = 55 – 15x příklad: 

 x = průměr x = 1,0  y = 40 

 y = body x = 3,0  y = 10 

5) Výsledky z jednotné přijímací zkoušky  

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

budou konat povinnou jednotnou přijímací zkoušku (JPZ), kterou centrálně sestavuje  

a vyhodnocuje Centrum (CERMAT). Forma  JPZ  je písemný test vykonaný z: 

 českého jazyka a literatury v délce 60 minut, 

 matematiky a její aplikace v délce 70 minut. 

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury     max. 50 bodů 

Hodnocení testu z matematiky a její aplikace     max. 50 bodů 

Celkem lze za jednotnou zkoušku získat minimálně 25 bodů a maximálně 100 bodů. 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka 

a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace. Podíl hodnocení JPZ na celkovém 

hodnocení přijímacího řízení je 60%.   

6) Aktivity potvrzující vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

a) Za účast na olympiádě, soutěži (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Olympiáda  

v Českém jazyce, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, 

Dějepisná olympiáda a individuální soutěž v cizím jazyce) přidělujeme další body. Jedná se  

o individuální soutěže za poslední 2 školní roky. Započítáváme jen jednu soutěž v každé 

kategorii. V případě účasti na mezinárodní či národní soutěži uchazeč získá 15 bodů 

a nemusí dokladovat účast na olympiádách či soutěžích v okresním nebo krajském kole. 

Maximální bodový zisk je 15 bodů. 

 

Účast na mezinárodní nebo národní soutěži 15 bodů 

1. - 3. místo v soutěži okresního, krajského kola 10 bodů 

„Úspěšný řešitel“ v soutěži okresního, krajského kola 5 bodů 

 

b) Práce v zájmových útvarech a členství v organizacích bude posuzováno podle následující 

tabulky. Maximální bodový zisk za toto kritérium je 10 bodů. 

 

Práce v kroužku první pomoci nebo členství 

v Českém červeném kříži (započítáváme jen jednu 

z těchto dvou možností) 

2 poslední školní roky 10 bodů 

1 poslední školní rok 5 bodů 

Dobrovolnická činnost v rámci zdravotně-

sociálních služeb (v rozsahu minimálně 40 hod.) 

 5 bodů 

                                                 
2 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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Doklad osvědčující skutečnosti podle bodu 6 písmene a) a b) (originál nebo ověřená kopie diplomu 

nebo potvrzení o činnosti kroužku, členství apod.) je nejlépe doručit současně s přihláškou  

do 1. března 2023 nebo nejpozději 31. března 2023. Na později doručené doklady nebude brán zřetel. 

Originály těchto dokladů vrátíme na požádání. 

7) Doložení souhlasu se vzděláváním v daném oboru v režimu pokusného ověřování  

Informace o pokusném ověřování vzdělávání v ošetřovatelských oborech (platí pouze pro studijní 

obor praktická sestra) a formulář pro udělení souhlasu je k dispozici na 

https://www.szsuo.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni-ss a je také přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 

Souhlas je nutné doložit s přihláškou ke vzdělávání a nejpozději s odevzdáním zápisového 

lístku. 

 

Pomocná kritéria: 

Při rovnosti bodů budou použita doplňková kritéria v následujícím pořadí: 

1) lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a její aplikace, 

2) lepší průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. 

 

Další informace: 

1) Centrum zpřístupní škole hodnocení testů jednotné zkoušky nejpozději do 28. 4. 2023, 

2) ředitelka školy nejdříve 28. 4. 2023 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, 

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

rozhodnutí o přijetí, 

4) zápisový lístek lze odevzdat pouze jednou, vzít ho 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, 

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

6) 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. 

 

Přijímací zkoušky uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP)  

 

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

ke vzdělávání doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické 

poradny) a ředitelka školy rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě 

předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče.  

V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo 

služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole po projednání s uchazečem 

a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V případě, že 

z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která 

je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole 

po projednání s uchazečem, jeho zákonným zástupcem a příslušnou základní školou, a to nejpozději 

10 dní před konáním příslušné zkoušky. V ostatních případech se informovaný souhlas uděluje  

ve školském poradenském zařízení. 

 

 

https://www.szsuo.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni-ss
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Přijímací zkoušky uchazečů cizinců 

Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo 

území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 zákona  

č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je 

součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 

vzdělání, se u těchto osob ověří řízeným rozhovorem. Hodnocení uchazečů dlouhodobě se 

vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek 

testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky. Minimální hranice úspěšnosti JPZ  

z matematiky a její aplikace je 12 bodů. 

Uchazeči podle Lex Ukrajina  

Uchazečům, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 67/2022 Sb.,  

o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 

invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Lex Ukrajina), se na jejich žádost 

promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném 

oboru vzdělání, u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce 

právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její 

aplikace v ukrajinském jazyce.  

Řízený rozhovor 

Řízený rozhovorem se zjišťuje, zda je uchazeč schopen zapojit se do vzdělávání v daném oboru 

vzdělání. U uchazečů cizinců je vhodné při hodnocení ústního pohovoru zohlednit jejich současnou 

situaci a délku pobytu na území České republiky a přihlédnout k předpokládanému pokroku v průběhu 

období před zahájením docházky do školy. Výsledkem řízeného rozhovoru je souhlasné či 

nesouhlasné stanovisko ke schopnosti studovat daný obor vzdělání, hodnotí se tedy pouze „uspěl – 

neuspěl“ a do celkového hodnocení se za něj nezapočítávají žádné body. Nevykoná-li uchazeč cizinec 

řízený rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých 

uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě 

redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné 

zkoušky. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím 

v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů. Pro řízený rozhovor s uchazečem jmenuje ředitelka 

komisi. Řízený rozhovor proběhne v den konání jednotné zkoušky.  

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,  

2) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob,  

3) žádost o konání zkoušky z matematiky a její aplikace v ukrajinském jazyce, jde-li o uchazeče, 

kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, 

4) kopii dokladu o dočasné ochraně.  
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Celkové hodnocení uchazečů 
 

Kritéria přijímacího řízení 1. kolo přijímacího řízení další kola přijímacího řízení 

Ukončení povinné školní docházky ANO ANO 

Přihláška ke vzdělávání ANO ANO 

Zdravotní způsobilost ANO ANO 

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího 

vzdělávání 

40 bodů maximum 

10 bodů minimum 

40 bodů maximum 

10 bodů minimum 

Výsledky testů 
100 bodů maximum   

25 bodů minimum 
testy se nekonají 

Aktivity 25 bodů maximum 25 bodů maximum 

Souhlas s pokusným ověřováním MŠMT ANO ANO 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – další kola: 
 

Další kolo přijímacího řízení ředitelka školy vyhlásí v případě, že nebude naplněný předpokládaný 

stav přijatých uchazečů ke vzdělávání. Oznámení bude zveřejněno na www.szsuo.cz a vývěsce  

u vchodu do budovy školy. 

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 

5) Doložení souhlasu se vzděláváním v daném oboru v režimu pokusného ověřování 

(praktická sestra) 

 

Pomocná kritéria: 

Při rovnosti bodů budou použita doplňková kritéria v následujícím pořadí: 

1) lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a její aplikace, 

2) lepší průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. 

 

 

 

Ústí nad Orlicí 31. leden 2023  Mgr. Marie Klementová  

   ředitelka školy 

http://www.szsuo.cz/

