STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE,
RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ
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Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
pro uchazeče, kteří se hlásí do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019
Na základě § 60 odst. 1 a 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji jednotná kritéria přijímání do níže uvedených oborů vzdělání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný
počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019:

Předpokládané počty žáků, přijímaných na Střední zdravotnickou školu a Obchodní akademii, Rumburk, příspěvková organizace:
obor vzdělání

kód oboru

délka studia

forma studia

počet přijímaných žáků/
zakončení

počet míst pro potřebu odvolacího řízení

obchodní akademie

63-41-M/02

4 roky

denní

maturitní zkouškou

15 / 2

zdravotnický asistent

53-41-M/01

4 roky

denní

maturitní zkouškou

10 / 2

zdravotnický asistent

53-41-M/01

5 let

dálková

maturitní zkouškou

45 / 2

ošetřovatel

53-41-H/01

3 roky

denní

závěrečnou zkouškou

10 / 2

Podmínkou přijetí do všech výše uvedených oborů vzdělání je splnění povinné školní docházky
nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
Pro obory ošetřovatel a zdravotnický asistent platí, že k přihlášce je nutno přiložit potvrzení lékaře
o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.
Přihlášky ke vzdělávání jsou přijímány poštou nebo osobně do 22. června 2018. Pro čtyřleté
obory vzdělání denní formy studia zakončené maturitní zkouškou (zdravotnický asistent, a obchodní akademie) platí, že uchazeči v rámci přijímacího řízení mohou doložit výsledky jednotné
přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu rámcového vzdělávacího
programu základní školy, pokud ji absolvovali v 1. kole na jiné škole.
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Kritéria přijímacího řízení platná pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
v denní formě studia:
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:

průměrný prospěch

ročník

body

2. pololetí 8. ročníku

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

1. pololetí 9. ročníku

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

b) výsledku přijímací zkoušky ve formě jednotné zkoušky (test z matematiky a českého jazyka a

literatury) – v případě, že uchazeč výsledek doloží
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)
Hodnocení testu z matematiky (M)

max. 50 bodů
max. 50 bodů

c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. V pří-

padě, 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. 160 bodů. Uchazeči se řadí podle celkového počtu
bodů získaných v přijímacím řízení.
Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny níže uvedené termíny:
Doručení přihlášek ke vzdělávání řediteli školy

do 22. června 2018
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Kritéria přijímacího řízení platná pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou v denní formě studia nebo pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
v dálkové 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
průměrný prospěch

2. pololetí 8. ročníku

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

1. pololetí 9. ročníku

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

b) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. V pří-

padě, 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.
Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny níže uvedené termíny:
Doručení přihlášek ke vzdělávání řediteli školy

do 22. června 2018
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Společné informace:
Výsledky budou zveřejněny v termínu 25. – 26. června 2018 na www.szds-oa.cz a veřejně
přístupném místě v budově školy pod registračním číslem uchazeče (to uchazeč obdrží neprodleně po přijetí přihlášky ředitelstvím školy).
Uchazečům, kteří budou v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 přijati, nebude zasíláno
rozhodnutí o přijetí.
Uchazečům, kteří nebudou přijati, odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí (uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče) v termínu stanoveném prováděcím předpisem.
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
V Rumburku 6. června 2018
Mgr. Ladislav Pokorný
ředitel školy
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