
 

 

Kritéria pro přijímání  na SZŠ a VOŠ zdrav. Liberec, Kostelní 9, p. o. 

OBOR OŠETŘOVATEL 

pro školní rok 2023/2024 – 1. kolo 
 

Ředitelka školy Mgr. Jana Urbanová, MBA vyhlašuje na den 24. 04. 2023 přijímací řízení pro 

níže uváděný obor.   
 

Studijní obor:  

                    Ošetřovatel                      53-41-H/01  (24 přijímaných uchazečů). 
 

Uchazeč v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušku nekoná.  Přihlášky je nutné doručit 

nejpozději do 01. března 2023.  
 

Přijetí se uskuteční na základě hodnocení dle následujících kritérií 

1. Výsledky ze ZŠ v 1. pololetí  9. ročníku 

BEZ NEDOSTATEČNÉHO HODNOCENÍ V PŘEDMĚTECH                                                                
                                                                                                           max.   50 bodů 

2. Výsledky ze ZŠ v  2. pololetí 8. ročníku    max.   50 bodů 
U uchazečů, kteří předkládají vysvědčení z roku 2019/2020, se započítává 1. pololetí 8. ročníku. 

3. Výsledky z jednotlivých předmětů z 1. pololetí 9. ročníku     max. 100 bodů 

4. Zapojení do zdravotnického kroužku                                                                    10 bodů 

5. Účast na olympiádách či soutěžích                                                                       10 bodů                                                             

Celkem maximální počet bodů OBOR OŠETŘOVATEL                                         220 bodů. 
Ad. 1. a ad. 2. 

Ze všech předmětů musí být žák hodnocen.  

Jestliže uchazeč cizinec – viz citace zákona níže, není státním občanem České republiky, pobývá na území ČR 

oprávněně, tak je z českého jazyka součástí přijímacího řízení ověření znalosti českého jazyka rozhovorem).  
 

Body jsou přidělovány podle následující tabulky:      

Průměr výsledků vzdělávání: Počet přidělených bodů 

1,00 – 1,25 50 

1,26 – 1,36 45 

1,37 – 1,60 40 

1,61 – 1,90 30 

1,91 – 2,20 25 

2,21 – 2,40 20 

2,41 -  2,50 10 

Od 2,51 5 
 

Ad 3. Pro hodnocení jednotlivých předmětů a to z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky, přírodopisu a chemie 

na vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku budou přidělovány body následovně: (ze všech předmětů musí být žák 

hodnocen). 
 

Předmět známka Počet bodů předmět známka Počet bodů 

Český jazyk 1 20 Biologie 1 20 

2 15 2 15 

3 10 3 10 

4 5 4 5 

Cizí jazyk 1 20 Chemie 1 20 

2 15 2 15 

3 10 3 10 

4 5 4 5 

Matematika 1 20 Maximální počet získaných bodů  100 

(všechny sledované předměty hodnoceny známkou  

„výborný „) 
2 15 

3 10 

4 5 



 

 

V případě, že ZŠ, ze které se žák hlásí, používá jiný název předmětu spadajícího do daného 

vzdělávacího oboru podle RVP základního vzdělávání, bude hodnocen předmět, který svým 

obsahem a zaměřením odpovídá danému vzdělávacímu oboru. 

 

Při rovnosti bodů rozhodují výsledky z 1. pololetí 9. ročníku (bod 1.) a dále výsledky v jednotlivých 

předmětech (bod 3.). 

 

Informace pro cizince – Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění: 

§ 20 odst. 4 Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v 

zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách 

promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří 

rozhovorem. 

§ 60b odst. 5) Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, 

která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 

2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první. 

Informace pro cizince z Ukrajiny - s dočasnou ochranou Podle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 

Sb. (tzv. Lex Ukrajina) v platném znění, MŠMT ČR určuje dle Opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-

29772/2022-1: 

(1) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních 

a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého 

jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. 

(2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat 

písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v 

ukrajinském jazyce. 

(3) Společně s žádostí podle odstavce 1 nebo 2 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona 

č. 67/2022 Sb. (tj. Ukrajincem s dočasnou ochranou) 

Do 1. 3. 2023 uchazeč – cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (tj. Ukrajinec s dočasnou 

ochranou) předloží s přihláškou ke vzdělávání vysvědčení z posledních 2 ročníků ze zahraniční školy 

(případně i doklad o splnění povinné školní docházky, ukončeném základním vzdělání, 

středoškolském vzdělání apod.), a to jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném 

překladu do českého jazyka (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském). Pokud uchazeč z Ukrajiny 

s dočasnou ochranou v ČR (v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí 

vojsk Ruské federace) nemá k dispozici doklady o předchozím vzdělání, může je nahradit čestným 

prohlášením, ve kterém uvede i jak byl hodnocen v předmětech cizího jazyka, matematiky, 

přírodopisu a chemie. 

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem bude probíhat dle vybraného termínu jednotné 

zkoušky. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JE  

PŘÍLOHA č. 1 PROKAZATELNÉ POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZPŮSOBILOSTI  

KE STUDIU DANÉHO OBORU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Prokazatelné označení způsobilosti v jednotlivých hodnocených oblastech zdravotní způsobilosti1 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče ke vzdělávání 
1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 

páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

MÁ             

NEMÁ 

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta 

druhá školského zákona. 

MÁ             

NEMÁ 

7a. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt 

s alergizujícími látkami. 

MÁ             

NEMÁ 

8a. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 

alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, 

činnosti ve vysoce prašném prostředí 

MÁ             

NEMÁ 

9a. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování MÁ             

NEMÁ 

11. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v 

případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 
MÁ             

NEMÁ 

16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity. MÁ             

NEMÁ 

21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s 

břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 
MÁ             

NEMÁ 

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování. MÁ             

NEMÁ 

 

 

Ke každé přihlášce bude přiřazen kód, který bude uchazeči odeslán ve Sdělení k přijímacímu 

řízení. Dle dosaženého počtu bodů bude sestaveno pořadí, na základě kterého bude rozhodnuto o přijetí 

či nepřijetí uchazeče. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči a dne 

24. 04. 2023 po 12 hodině budou výsledky zveřejněny na webových stránkách školy 

(www.libereckazdravka.cz ).  

 

Oznámení o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu převzetí v budově 

školy v  Liberci dne 26. dubna 2023 od 12.00 hod. do 16.00 hod. a 27. dubna od 10.00 hod. do 14.00 

hod.  
 

Po těchto termínech budou odeslána poštou. 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 17. ledna 2023                                            Mgr. Jana Urbanová, MBA v. r. 

                                            ředitelka školy 

 

                                                 
1 Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle 

§ 59 odst. 1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní 

omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

http://www.libereckazdravka.cz/

