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Přijímací řízení do školního roku 2020/2021
do 1. ročníku oboru vzdělávání Ošetřovatel (53-41-H/01),
v denní formě studia ve Střední odborné škole sociální a zdravotnické
- Evangelické akademii

·
·

Všeobecná ustanovení:
Přihlášku ke vzdělávání musí škola obdržet do 28. srpna 2020. Její doručení není povinností
ZŠ, ale každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce.
Vyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (nechat
potvrdit na přihlášce ke vzdělávání).

Kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení:
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola sociální a zdravotnická –
Evangelická akademie, dále jen „škola“, stanovil podle § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen „školský zákon“)
v platném znění následující kritéria přijímacího řízení:
Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří jsou zdravotně způsobilí ke studiu oboru Ošetřovatel
a nemají ani z jednoho předmětu hodnocení nedostatečný.
U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo Českou republiku, se ověří znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělávání Ošetřovatel. Škola u těchto
uchazečů ověří znalost rozhovorem.
Uchazeči, kteří splnili podmínku podle předcházejících odstavců, budou přijímáni na základě
dosaženého průměrného prospěchu za poslední klasifikační období v základní škole, který se vypočítá
tak, že se sečtou známky ze všech povinných předmětů a vydělí se počtem známek s přesností na dvě
desetinná místa. Ve čtvrtém kole budou do prvního ročníku školního roku 2020/2021 oboru
vzdělávání Ošetřovatel, 53-41-H/01 přijati 4 uchazeči s nejlepším průměrným prospěchem
za poslední klasifikační období v základní škole před konáním přijímacího řízení. Dosáhnouli dva či více uchazečů stejného průměrného prospěchu, bude potom rozhodovat lepší průměrný
prospěch z předmětů (český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova) za poslední klasifikační
období v základní škole před konáním přijímacího řízení, který se vypočítá tak, že se sečtou známky z
uvedených předmětů a vydělí se čtyřmi s přesností na dvě desetinná místa. Pokud by nerozhodla výše
uvedená kritéria, bude rozhodovat lepší známka z občanské výchovy.

Třetí kolo přijímacího řízení proběhne dne 31. 8. 2020.
Přijímací zkoušky vyhlášené ředitelem školy se nekonají.

V Náchodě dne 17. srpna 2020

Mgr. David Hanuš
ředitel školy

