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Protokol z přijímacího řízení na SZŠ v Mostě
obor KKOV 53-41-H/01 Ošetřovatel
denní forma vzdělávání
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. kolo
26. května 2017
Přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. f), ustanovení § 59, § 60 a následujících a
ustanovení § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.

1. Celkem se přihlásili
2. Přijati byli
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uchazeči
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Kritéria přijímacího řízení pro přijetí uchazeče:
1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ,
ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Přednost má uchazeč s vyšším
počtem úspěšně dokončených ročníků základní školy. Váha kritéria 90 %.
2. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až
3. místě v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – soutěž v první pomoci). Váha kritéria 10 %.
Podmínka přijetí – potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče dodané na přihlášce ke vzdělávání.

Pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vznikne seřazením uchazečů na základě vyhodnocení kritérií
1 až 2 vyjádřeného hodnotícím číslem (podmínka přijetí musí být naplněna).
Výpočet hodnotícího čísla (90 %*celkový průměr + 10 %*osvědčení o soutěži).
Přijato ke vzdělávání bude 25 žáků-uchazečů, kteří potvrdí přijetí zápisovým lístkem.
Výsledky přijímacího řízení:
Přijati byli uchazeči pod pořadovým číslem
Nepřijati byli uchazeči pod pořadovým číslem
Nepřijati pro nesplnění požadavků byli uchazeči pod pořadovým číslem
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Struktura přijímaných uchazečů:
Celkem bude přijato 32 zapsaných uchazečů, z toho:
a) 1. kolo
23 (z toho odevzdalo zápisový lístek 15)
b) 2. kolo
2

V Mostě dne 26. 5. 2017

Ing. Jitka Hašková
ředitelka školy

