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P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í 
PRO ŠKOLNÍ ROK  2023/2024 

 
Ředitel školy AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. v souladu 

s ustanovením § 59, § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů; Vyhlášky č. 353/2016 

Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění dalších předpisů; Vyhlášky č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; Zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád; a zákonem č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění dalších předpisů;  

 

vyhlašuje pro 1. kolo přijímacího řízení 

 

pro místa vzdělávání 

1. Antošovická 107/55 Ostrava – Koblov   

2. Slovenská 1, Český Těšín, 

 

a podle § 60 odst. 2 školského zákona stanovuje předpokládané počty přijímaných uchazečů a kritéria 

přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 takto: 

PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024: 

Škola Ostrava – Koblov 

Obor vzdělání Počet otevíraných tříd Počet přijímaných žáků 

Praktická sestra 
(53-41-M/03), čtyřleté studium, denní forma vzdělávání 

1 32 

Laboratorní asistent 
 (53-43-M/01), čtyřleté studium, denní forma vzdělávání 

1 15 

Škola Český Těšín 

Obor vzdělání Počet otevíraných tříd Počet přijímaných žáků 

Zdravotnické lyceum 

(78-42-M/04), čtyřleté studium, denní forma vzdělávání  
1 25 

Praktická sestra 

(53-41-M/03), čtyřleté studium, denní forma vzdělávání 
2 64 

 

Přihlášení 

Termín pro podání přihlášek je dle zákona do 1. března 2023 - termín doručení na adresu školy, 

na kterou se uchazeč hlásí.  

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. 

Uchazeč na přihlášce uvede konkrétní místo školy, na kterou se hlásí -  Ostrava nebo Český Těšín. 

Uchazeči o obor Praktická sestra a Laboratorní asistent v denní formě vzdělávání musí na přihlášce 

doložit zdravotní způsobilost ke studiu a k výkonu povolání potvrzenou lékařem.  
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Všichni přihlášení uchazeči obdrží písemné pozvánky s podrobnými pokyny nejpozději 14 dnů před 

termínem konání Jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči konají písemné testy přímo na školách, na které 

podali přihlášky ke vzdělávání.  

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) 

JPZ organizuje centrálně státní agentura CERMAT ve spolupráci se školami. Uchazeči vykonají JPZ 

absolvováním dvou testů:  

 test z českého jazyka a literatury a 

 test z matematiky. 

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky trvá 70 minut.  

Harmonogram JPZ: 

TERMÍN KONÁNÍ ČTYŘLETÉ OBORY MATURITNÍ 

1. řádný termín 13. dubna 2023 

2. řádný termín 14. dubna 2023 

1. náhradní termín 10. května 2023 

2. náhradní termín 11. května 2023 

JPZ ve výše uvedených termínech bude konána na adrese: 

Pro uchazeče škola Ostrava:         ul. Antošovická 107/55,  711 00 Ostrava – Koblov 

Pro uchazeče škola Český Těšín:  ul. Slovenská 1,  737 01  Český Těšín 
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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 DO VŠECH OBORŮ DENNÍ FORMY 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Podmínky přijetí:  

1) Doložení splnění povinné školní docházky.  

2) Prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona pro studium 

daného oboru vzdělání dle Nařízení vlády č.211/2010Sb., ve znění pozdějších předpisů, - kladný 

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání. 

3) Předložení dokladu o „Oprávněnosti pobytu na území České republiky“ u osob, které nejsou občany 

Evropské unie, dle §20 odst. 3 školský zákona. 

Kritéria přijetí: 
Prokázání vědomostních předpokladů pro studium, a to na základě výsledků JPZ a výsledků vzdělávání 

v 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku základní školy.   

Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem výsledků dle následujících kritérií:  

1) Jednotná přijímací zkouška  

A) Písemný test z českého jazyka a literatury (CJL)  maximum získaných bodů je 50 

Test z českého jazyka bude vyhodnocen centrálně. 
 

B) Písemný test z matematiky (MAT) maximum získaných bodů je 50   

Test z matematiky bude vyhodnocen centrálně. 
 

2) Dosažený průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. poletí 9. ročníku ZŠ. Průměrné 

prospěchy těchto tří pololetí se sečtou a vydělí třemi .           maximum získaných bodů je 30  

 
Hodnocení průměrného prospěchu:  

Průměr známek Body 

1,00 - 1,29 30 bodů 

1,30 - 1,49 25 b. 

1,50 - 1,69 20 b.  

1,70 - 1,79 15 b.  

1,80 - 1,89 13 b. 

1,90 - 1,99 11 b.  

2,00  a výše    0 b. 

 

Výsledné hodnocení se stanoví váženým průměrem procentních bodů získaných v jednotlivých dílčích 
oblastech (písemné testy z MAT a CJL a dosažený průměrný prospěch na vysvědčení). Výsledné 
hodnocení písemných testů z MAT a CJL má váhu  60 % a dosažený průměrný prospěch  na vysvědčení 
(za uvedená pololetí)  má váhu 40 %. 

Školní přijímací zkouška není stanovena. Uchazeč o studium musí splňovat podmínky přijetí. 

Pozn: * V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020 je 
legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020.  Uchazeči 
bude v rámci kritérií započítán průměr ze dvou předložených hodnocení na vysvědčení.  
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Úprava hodnocení výsledků JPZ cizinců  

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost 

promíjí JPZ z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání 

v daném oboru vzdělání, se ověří formou rozhovoru.  Při přijímání těchto osob bude škola vycházet 

z redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami  

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro 

konání JPZ podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud jej uchazeč odevzdá společně 

s přihláškou ke vzdělávání.  

Pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu 2023.    

 

Při rovnosti bodového ohodnocení dvou a více uchazečů je postupováno dle následujících kritérií:  

1) Hodnocení písemného testu z českého jazyka a literatury při přijímacích zkouškách -  JPZ. 

2) Hodnocení písemného testu z matematiky při přijímacích zkouškách  – JPZ.  

Výsledky přijímacího řízení 

O výsledku přijímacího řízení (Rozhodnutí o přijetí) budou uchazeči a jejich zákonní zástupci 

informováni nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Cermatem (28.4.2023).    

Pořadí uchazečů bude vedeno pod registračním číslem, které bude uchazeči písemně doručeno. 

Zveřejněné výsledky a seznam pořadí přijatých uchazečů budou vyvěšeny na webových stránkách školy 

v sekci „Přijímací řízení“ a v tištěné podobě na veřejně přístupném místě v budově školy.  

 

Ke studiu budou přijati uchazeči v pořadí dle bodového zisku a dle kapacitních možností (viz 

předpokládané počty přijímaných uchazečů) oboru. Žáci, kteří se dle pořadí umístí až za hranicí v rámci 

počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech, budou vedeni jako náhradníci. V případě, že 

některý z  přijatých uchazečů odstoupí, na jeho místo postoupí další v pořadí z náhradníků.  
 

Zájem o studium potvrdí přijatý uchazeč škole odevzdáním „Zápisového lístku“, a to do 10 pracovních 

dnů ode dne oznámení výsledků přijímacího řízení.  

V případě nenaplnění počtu žáků povoleného pro školní rok 2023/2024 dle výše uvedených kritérií 

mohou být vyhlášena další kola přijímacího řízení.  

 

         

V Ostravě dne  30. 01. 2023     Ing. Bc. Vladimír Janus 

               ředitel školy  
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