
     
 

 

 
   

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro uchazeče, kteří se hlásí do 1. ročníku 
ve školním roce 2022/2023 

 
 

Na základě § 60 odst. 1 a 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném 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 2022/2023: 
 

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

Obor vzdělání Kód oboru 
Délka 
studia 

Forma 
studia 

Zakončení 
Počet přijímaných žáků/ 

počet míst pro potřebu odv. řízení 

Obchodní akademie 63-41-M/02 4 roky denní maturitní zkouškou  60 / 3 

Praktická sestra 53-41-M/03 4 roky denní maturitní zkouškou  60 / 3 

Praktická sestra 53-41-M/03 5 let dálková maturitní zkouškou  45 / 3 

Ošetřovatel 53-41-H/01 3 roky denní závěrečnou zkouškou  30 / 3 

 

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 praktická sestra platí, že k přihlášce je nutno přiložit potvrzení lékaře o zdra-
votní způsobilosti ke studiu daného oboru. 
 
Přihlášky ke vzdělávání jsou přijímány poštou nebo osobně do 1. března 2022. Pro čtyřleté obory vzdělá-
ní denní formy studia zakončené maturitní zkouškou (praktická sestra a obchodní akademie) platí, že 
uchazeči v rámci přijímacího řízení absolvují jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka 
a literatury v rozsahu rámcového vzdělávacího programu základní školy. Pro ostatní obory vzdělání (pě-
tiletý obor vzdělání praktická sestra v dálkové formě studia a tříletý obor ošetřovatel v denní formě stu-
dia) nebude absolvování jednotné přijímací zkoušky požadováno. 
 
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 v obou pololetí 8. ročníku (případně obou pololetí předposledního roční-

ku ZŠ) a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (případně 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). Přepočet bude pro-
veden dle následující tabulky (celkem lze maximálně získat 54 bodů): 

 

  Ročník Body 

Průměrný prospěch obě pololetí 8. ročníku průměr 1,00 je hodnocen 18 body, za každou další desetinu  

     průměrného prospěchu se snižuje počet o 1 bod  

  1. pololetí 9. ročníku průměr 1,00 je hodnocen 18 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 lite-
ratury) 
  

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)    max. 50 bodů 
Hodnocení testu z matematiky (M)       max. 50 bodů 

 



     
 

 

 
   

 

c) 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 přičte-
no max. 10 bodů, za účast v krajském kole max. 6 bodů a účast v okresním kole max. 3 body, při-
čemž se zohledňuje vždy jen jedna účast, a to v nejvyšším kole. Uchazeč může získat ještě další 
(max. 2 body), pokud doloží, že pracoval např. v zájmovém kroužku zdravotnictví, mladých hasičů 
apod. (tedy v kroužku, který zjevně souvisí se zvoleným oborem vzdělání). Maximálně lze tedy zís-
kat 12 bodů. 

 
V přijímacím řízení bude možno získat max. 166 bodů. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů zís-
kaných v přijímacím řízení. 
 
Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny níže uvedené termíny: 
Doručení přihlášek ke vzdělávání řediteli školy     do 1. března 2022 
1. termín přijímací zkoušky ve formě jednotné zkoušky (ČJL, M)   12. dubna 2022 
2. termín přijímací zkoušky ve formě jednotné zkoušky (ČJL, M)   13. dubna 2022 
(V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první 
v pořadí). 
 
Náhradní termín 1. kola přijímací zkoušky ve formě jednotné zkoušky (ČJL, M) 10. a 11. května 2022 
 
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se postupuje podle § 60b, odstavce 4 školského zá-
kona a § 13 Vyhlášky č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, u uchazečů – cizinců dle 
§ 20, odstavce 4 školského zákona a § 14 Vyhlášky č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělává-
ní. 
 
Pozvánku ke konání přijímací zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče, případně zletilý uchazeč 
nejpozději 14 dní před jejím konáním. 
 



     
 

 

 
   

 

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 ne-
bo 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 v obou pololetí 8. ročníku (případně obou pololetí předposledního roční-
ku ZŠ) a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (případně 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). Přepočet bude pro-
veden dle následující tabulky (celkem lze maximálně získat 54 bodů): 

 

  Ročník Body 

Průměrný prospěch obě pololetí 8. ročníku průměr 1,00 je hodnocen 18 body, za každou další desetinu  

     průměrného prospěchu se snižuje počet o 1 bod  

  1. pololetí 9. ročníku průměr 1,00 je hodnocen 18 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 případě, že 
uchazeč doloží účast ve vědomostních soutěžích, bude mu za účast v celostátním kole přičteno max. 
10 bodů, za účast v krajském kole max. 6 bodů a účast v okresním kole max. 3 body, přičemž se zo-
hledňuje vždy jen jedna účast, a to v nejvyšším kole. Uchazeč může získat ještě dalších (max. 2 body), 
pokud doloží, že pracoval např. v zájmovém kroužku zdravotnictví, mladých hasičů apod. (tedy 
v kroužku, který zjevně souvisí se zvoleným oborem vzdělání). Maximálně lze tedy získat 12 bodů. 
 

V přijímacím řízení bude možno získat max. 66 bodů. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů zís-
kaných v přijímacím řízení. 
 

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny níže uvedené termíny: 
Doručení přihlášek ke vzdělávání řediteli školy     do 1. března 2022 

 
Společné informace: 
 

Výsledky budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem na 
www.szds-oa.cz a veřejně přístupném místě v budově školy pod registračním číslem uchazeče (to ucha-
zeč obdrží nejpozději v den konání přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkouška nekoná, obdrží 
uchazeč registrační číslo spolu s oznámením o nekonání přijímací zkoušky). 
 

Uchazečům, kteří budou v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 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 30. ledna 2022 
 
 
Mgr. Bc. Martin Hýbl 
ředitel školy 

http://www.szds-oa.cz/

