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___________________________________________________________________________________________

Hodnocení a seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení
týkající se uchazečů, kteří se hlásí do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019
Na základě § 60d a 60e Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dále na základě § 15 Vyhlášky č. 353/2016 o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, v platném znění, stanovuji následující hodnocení a seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 takto
(uchazeči jsou uvedeni pod kódem, který jim byl přidělen, a byli o něm informováni v dopise, ve kterém se jim
oznamovalo nekonání přijímací zkoušky):

Obor ošetřovatel (53-41-H/01)
Kritéria přijímacího řízení platná pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou v denní formě studia
Přijímací řízení bude bez přijímacích zkoušek. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné
ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Přijati budou všichni uchazeči, maximální
počet přijatých však nesmí překročit kapacitu oboru.
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku (případně 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ) a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (případně 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). Přepočet bude proveden dle následující
tabulky:

ročník
2. pololetí 8. ročníku (7.
průměrný prospěch
ročníku)

1. pololetí 9. ročníku (8.
ročníku)

body
průměr 1,00 je hodnocen 20 body,
za každou další desetinu průměrného
prospěchu se snižuje počet o 2 body
průměr 1,00 je hodnocen 20 body,
za každou další desetinu průměrného
prospěchu se snižuje počet o 2 body

b) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. V případě, že uchazeč doloží účast ve vědomostních soutěžích, bude mu za účast v celostátním kole přičteno max. 15 bodů, za účast
v krajském kole max. 10 bodů a účast v okresním kole max. 5 bodů, přičemž se zohledňuje vždy jen jedna
účast a to v nejvyšším kole. Uchazeč může získat ještě dalších (max. 5 bodů), pokud doloží, že pracoval v např.
zájmovém kroužku zdravotnictví, mladých hasičů apod. (tedy v kroužku, který zjevně souvisí se zvoleným
oborem vzdělání).
V přijímacím řízení bude možno získat max. 60 bodů. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných
v přijímacím řízení.
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Všichni dále uvedení uchazeči byli přijati:
Kód uchazeče

SZdŠ-OA/153/PŘ/2018
SZdŠ-OA/145/PŘ/2018
SZdŠ-OA/140/PŘ/2018
SZdŠ-OA/154/PŘ/2018
SZdŠ-OA/090/PŘ/2018
SZdŠ-OA/144/PŘ/2018
SZdŠ-OA/141/PŘ/2018
SZdŠ-OA/093/PŘ/2018
SZdŠ-OA/092/PŘ/2018
SZdŠ-OA/156/PŘ/2018
SZdŠ-OA/110/PŘ/2018

prům 8
(7)
9
7
6
4
3
4
0
2
0
1
0

prům 9
(8)
12
10
9
8
4
1
4
1
2
0
0

ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

celkem
21
17
15
12
7
5
4
3
2
1
0

Na základě výše uvedeného seznamu se podle § 60 odst. 17 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke studiu, považují za oznámená. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.
V případě, že uchazeči z nějakého důvodu není znám kód, informace o výsledku přijímacího řízení obdrží na telefonu 773 798 360 nebo 412 332 516.
Poučení:
Přijatí uchazeči musí podle § 60a odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, potvrdit svůj
úmysl vzdělávat se na zvolené střední škole tím, že do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu odevzdají
zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o
přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na výše uvedené škole.
Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde
byl přijat na základě odvolání.

V Rumburku 27. dubna 2018
Mgr. Ladislav Pokorný
ředitel školy
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