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Protokol z přijímacího řízení na VOŠ v Mostě 
Vzdělávací program: KKOV 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 

Obor vzdělání: KKOV 53-41-N/1.  Diplomovaná všeobecná sestra 

denní forma vzdělávání 

 
3. kolo 

23. 9. 2022 

Přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. f), § 93, § 94 a § 183 odst. 2 

zákona  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 2 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším 

odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů.  

  

1. Celkem se přihlásilo      21 uchazečů 

2. Podmínky přijímacího řízení splnilo        9 uchazečů 

3. Podmínky přijímacího řízení nesplnilo   12     uchazečů 

 

Kritérium přijímacího řízení: 

 Průměrný prospěch z maturitní zkoušky, vyjádřený počtem bodů, váha 90 % 
 
 

Průměr 1,00 Do 1,50 

včetně 

Do 2,00 

včetně 

Do 2,50 

včetně 

Do 3,00 

včetně 

Do 3,50 

včetně 

Více než 

3,50 

Počet bodů 100 90 70 50 30 10 0 

 

 Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 

1. až 3. místě v krajské a celostátní úrovni soutěží pořádaných MŠMT, práce SOČ), vyjádřené 

počtem bodů, váha 10 % 

 

Umístění Celostátní soutěž 1. místo v krajské 

soutěži 

2. místo v krajské 

soutěži 

3. místo v krajské 

soutěži 

Počet bodů 50 30 20 10 

 

Pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení na VOŠ vzdělávací program KKOV 53-41-N/11 

Diplomovaná všeobecná sestra, obor vzdělání KKOV 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, 

denní forma vzdělávání, vznikne na základě získaných bodů z průměrného prospěchu z maturitní 

zkoušky a bodů za skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče až do naplnění 

kapacit (34 studentů).  

 

Požadavkem pro přijetí je potvrzení od lékaře o zdravotním stavu na přihlášce. 

 

Výsledky přijímacího řízení: 

 

Přijati byli uchazeči pod pořadovým číslem  1 - 9 
 

Struktura přijímaných uchazečů 

Celkem bude přijato 34 uchazečů, z toho:  

a) 1. kolo   - 6 

b) 2. kolo   - 4 

c) 3. kolo   - 9 

c) další kola    - dle uvolněných míst  

 

 

               Ing. Jitka Hašková 

                                              ředitelka školy 

V Mostě dne 23. 9. 2022 

 


