Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední
zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov
vyhlašuje
Přijímací řízení:
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 do oborů vzdělání:

 Masér ve zdravotnictví
 Nutriční asistent
 Praktická sestra
Přijímací řízení pro denní formu:
Zákony


Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2021 [PDF, 608 kB]

Vyhlášky



Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od
7. 5. 2020 [PDF, 98 kB]
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021 [PDF, 1,32 MB]

Termín podání přihlášek: do 11. 5. 2022 musí být doručeny škole, na kterou se
uchazeč hlásí.

Všichni uchazeči musí v přihlášce doložit lékařské potvrzení, že
mohou daný obor studovat a poté vykonávat.
Adresa pro zasílání přihlášek:

VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov
Procházkova 303
541 01 Trutnov
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Předpokládané počty přijatých uchazečů ve druhém kole ke vzdělávání
v denní formě pro školní rok 2022/23
Obor vzdělání
Masér ve
zdravotnictví 1)
Nutriční asistent 1)
Praktická sestra 1)

Forma Kód oboru

Délka
studia

Počet Míst k přijetí
tříd

denní

53-41-M/04

4 roky

1

minimálně 8

denní

53-41-M/02

4 roky

1

denní

53-41-M/03

4 roky

3

minimálně
10
minimálně 4

1) Pouze v Červeném Kostelci

Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2022/2023

ve druhém kole
Uchazeči budou přijímáni na základě:
výsledků vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil
nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní
školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.
O pořadí přijímaných uchazečů bude rozhodovat:
1. Součet průměrů, zaokrouhlený na dvě desetinná místa, z pololetního a
závěrečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení
posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní nebo plní povinnou
školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy nebo
víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky. Nižší součet
znamená lepší pořadí.
2. Součet dle bodu 1. nesmí přesáhnout hodnotu 7,00.
3. Uchazeč nesmí být hodnocen v žádném z předmětů na uvedených
vysvědčeních stupněm „nedostatečný“ a nesmí být hodnocen jiným
stupněm z chování než „velmi dobré“.
4. V případě shody dle bodu 1. rozhoduje nižší součet známek z předmětu
„přírodopis“, případně předmětu, který obsahově předmětu přírodopis
odpovídá (pomocné kritérium A). Pokud ani toto kritérium o pořadí
nerozhodne, rozhoduje lepší průměr z pololetního vysvědčení posledního
ročníku (pomocné kritérium B).
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