
     Střední zdravotnická škola  

 a Vyšší odborná škola zdravotnická,  

 Mladá Boleslav, B. Němcové 482 

Stránka 1 z 2 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro tříleté učební obory 
pro školní rok 2023/2024 

 
 Ošetřovatel č. 53-41/01, denní forma vzdělávání – 3 roky 
 1 třída  30 žáků 

  
Legislativní rámec: Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), včetně novel, zákon č. 500/2004 (správní řád), 
vyhláška č .353//2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 
středních školách.          
     

Podmínky:  
1. splnění 9leté povinné školní docházky 
2. zdravotní způsobilost pro studium a výkon odborné praxe  
3. splnění kritérií přijímacího řízení 
            

Přihláška 
- povinnou součástí přihlášky je vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu 

daného oboru dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 
- žák se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského 

poradenského zařízení společně s přihláškou do 1.března 2023 
- kromě potvrzení klasifikace ředitelem základní školy je možné uvést schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče, předpoklady pro zvolený obor 
- přihlášku je možné doplnit doklady o výsledcích v soutěžích, např. odborná soutěž 

v poskytování první pomoci či jiných aktivitách žáka 
- přihlášku doručí (osobně, zašle poštou) uchazeč (zák. zástupce) řediteli příslušné 

školy do 1. března 2023 
- v přihlášce uvádějte čitelně e-mailový kontakt, na který budete dostávat zprávy 

 
Studovaným cizím jazykem bude na škole anglický jazyk. 
       
Kritéria přijímacího řízení:  

 
1. posouzení studijních výsledků předchozího studia – váha kritéria 40 % 

- studijní výsledky ze základní školy – celkový průměr vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy a 
z 1. pololetí 9. třídy 
   

2. vlastní kritéria školy  - váha kritéria 60 % 
a) hodnocení chování známkou 1  
b) nepřítomnost známky 5 na vysvědčení v 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku 
c) známky na vysvědčení v předmětech – český jazyk, přírodopis (nebo předměty 

obdobného zaměření) 
d) motivační dopis psaný vlastnoručně uchazečem 
e) přijímací pohovor s dotazníkem 
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f) zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 
zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti 
s ohledem na budoucí profesi, zájem o obor zdravotnictví, dlouhodobá činnosti 
v kroužku první pomoci, účast na zdravotních soutěžích, dlouhodobý rozvoj osobnosti 
uchazeče v rámci zájmových kroužků, sportovních klubů, ZUŠ apod. Účast na těchto 
aktivitách uchazeč doloží potvrzením od dané organizace přiloženým k přihlášce. 

            
Motivační dopis: 

- uchazeč v rozsahu maximálně 1 strany A4 vlastnoručně popíše důvody, které ho 
vedou ke studiu oboru ošetřovatel, co od studia očekává, jakou má představu o svém 
budoucím zaměstnání. Motivační dopis přeloží uchazeč s přihláškou nebo nejpozději 
10 pracovních dnů před konáním přijímacího pohovoru a to osobně, poštou nebo e- 
mailem ve formě naskenovaného, vyfoceného originálu. 

 
   
K pohovoru budou uchazeči pozvání e-mailem a dopisem (termín konání 24.-27.4.2023 dle 
počtu uchazečů)     
 
Jednotlivá kritéria budou převedená do bodů a uchazeči budou podle dosažených bodů 
seřazeni. 
         
Výsledky přijímacího řízení: 
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů dne 28. 4. 2023.  
Kladná rozhodnutí nebudou rozesílána. 
Pouze nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí odesláno poštou.  

   
Zveřejnění výsledků bude na webových stránkách školy a současně na veřejně 
přístupném místě školy. Uchazeči jsou uváděni pod identifikačním číslem, které jim bylo 
přiděleno po podání přihlášky.  

  
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve 
lhůtě 3 pracovních dnů od doručení. 
 
Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) musí po oznámení kladného 
rozhodnutí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním 
zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení  
rozhodnutí zveřejněním výsledků. Lze tak učinit osobně nebo poštou. 

 
Nepotvrdí-li uchazeč (zákonný zástupce) odevzdáním zápisového lístku úmysl 
vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky 
rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

 
            

V Mladé Boleslavi 31.1.2023     Mgr. Lucie Laurýnová MBA 
               ředitelka školy 
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