PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ PRO SZŠ
AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.,
Antošovická 55, Ostrava – Koblov

Pro místa vzdělávání
1. Antošovická 107/55 Ostrava – Koblov
2. Slovenská 1, Český Těšín

vyhlašuje
Přijímací řízení:
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů vzdělání:
-

Zdravotnické lyceum v denní formě vzdělávání

-

Praktická sestra v denní formě vzdělávání

-

Laboratorní asistent v denní formě vzdělávání

Přijímací řízení pro denní formu:
Povinným kritériem pro přijímací řízení je účast uchazeče na Jednotné přijímací zkoušce v
přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Ta je stanovena na základě § 60
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Tyto přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční dne:
1. termín

12. dubna 2019 pátek

2. termín

15. dubna 2019 pondělí

Náhradní termíny jsou stanoveny na 13. a 14. května 2019.

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.

Termín pro podání přihlášek je dle zákona do 1. března 2019 – termín doručení na adresu
školy, na kterou se uchazeč hlásí.
Na přihlášce uveďte konkrétní místo školy, na kterou se hlásíte - Ostrava nebo Český Těšín
Všichni přihlášení uchazeči obdrží písemné pozvánky s podrobnými pokyny.

Předpokládané počty přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

Škola Ostrava – Koblov

Počet
Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

přijímaných žáků

Praktická sestra

denní

53-41-M/03

4 roky

32

Laboratorní asistent

denní

53-43-M/01

4 roky

15

Škola Český Těšín

Počet
Obor vzdělání

Forma

Kód oboru

Délka studia

přijímaných žáků

Zdravotnické lyceum

denní

78-42-M/04

4 roky

32

Praktická sestra

denní

53-41-M/03

4 roky

32

Jednotná přijímací zkouška ve výše uvedených termínech bude konána:

Pro uchazeče škola Ostrava:

ul. Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava – Koblov

Pro uchazeče škola Český Těšín: ul. Slovenská 1, 737 01 Český Těšín

Kritéria pro přijetí uchazečů pro školní rok 2019/2020
do všech oborů denní formy vzdělávání

Uchazeči budou přijímáni na základě:
A. 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,
B. výsledku písemného testu z českého jazyka,
C. výsledku písemného testu z matematiky.
Váha bodů: Body kritéria „A“ započítány ve výši 40%
Body kritéria „B+C“ započítány v plné výši
Hodnotí se:
ad A. výsledky vysvědčení z posledních dvou ročníků
Pololetní a závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku, pololetní vysvědčení z posledního
ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících
ročníků základní školy nebo víceletého gymnázia i po splnění povinné školní docházky.
V každém ze tří vysvědčení se hodnotí:
1.

celkový průměrný prospěch:
- 20 bodů za prospěch do průměru 1,50, nesmí být hodnocení stupněm „4“,
- 15 bodů za prospěch do průměru 2,00, nesmí být hodnocení stupněm „5“.

2.

prospěch z profilového předmětu – přírodopis
(v případě, že na vysvědčení není předmět přírodopis, hodnotí se předmět obsahující
nejvíc témat právě z přírodopisu):
- 5 kladných bodů za hodnocení stupněm „1",
- 3 kladné body za hodnocení stupněm „2“.

3.

nejhorší prospěch v předmětech:
- 5 záporných bodů za každé hodnocení stupněm „4" a „5".

Při hodnocení kriteria A je maximální počet bodů 75. Hodnota pro započtení s body
jednotné přijímací zkoušky ponížena 0,4 násobkem.
- Maximální počet bodů po přepočtení je 75x,0,4=30 bodů

ad B) písemný test z českého jazyka
Při hodnocení kriteria B je maximální počet bodů 50.
Do celkového hodnocení se počítají dosažené body.

ad C) písemný test z matematiky
Při hodnocení kriteria C je maximální počet bodů 50.
Do celkového hodnocení se počítají dosažené body.

Hodnocení bodů B a C provádí společnost organizující celostátně testy (CERMAT). Pokud
uchazeč využije možnosti konání testů v obou termínech (v 1. i 2. termínu), započítá se lepší
výsledek testů

Maximální počet bodů je 130, daný součtem všech výše uvedených kritérií A+B+C.
Pořadí uchazečů je stanoveno podle dosažených výsledků celkového počtu bodů. Pokud
dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, o jejich pořadí rozhodně větší počet bodů kritéria
„A“

Výsledky a hodnocení uchazečů o studium bude
zveřejněno na webu školy.

