
 
 

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024  

(Studium od září 2023) 

 

Ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, 

Tavírna 342 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných 

uchazečů a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 takto: 

Kód oboru Název oboru Délka 

studia 

Ukončení studia Počet 

přijímaných 

žáků 

53-41-M/03 Praktická sestra 4 Maturita 30 

75-41-M/01 Sociální činnost 4 Maturita 30 

53-41-H/01 Ošetřovatelka 3 Výuční list 20 

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 3 Výuční list 10 

65-51-H/01 Kuchař – číšník 3 Výuční list 20 

66-51-H/01 Prodavač 3 Výuční list 20 

33-56-H/01 Truhlář 3 Výuční list 10 

36-67-H/01 Zedník 3 Výuční list 10 

23-55-H/01 Klempíř 3 Výuční list 10 

36-64-H/01 Tesař 3 Výuční list 10 

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

MŠMT. 

Uchazeč odevzdá ředitelce Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného 

učiliště, Český Krumlov, Tavírna 34 2přihlášku pro první kolo přijímacího řízení 

do 1. března 2023.  

 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf


 
 

 

 

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu – maturitní obory 

 

1. Obor vzdělávání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní studium 

 

• Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ; 

• Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury 
a z matematiky; 

• Termín jednotné přijímací zkoušky – 13. a 14. dubna 2023; 

• Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání; 

• Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů; 

• V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí 
výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 1 třída, 30 žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní studium 

 

• Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ; 

• Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury 
a z matematiky; 

• Termín jednotné přijímací zkoušky – 13. a 14. dubna 2023; 

• Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání; 

• Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů; 

• V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí 
výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 1 třída, 30 žáků. 

 

Výpočet bodů  

Prospěch na ZŠ 

průměrný prospěch 1,00 ................... 20 bodů za jedno pololetí, maximálně pak 60 bodů 

za každé zhoršení o 0,01 ..................  - 0,1 bodu  

Jednotná přijímací zkouška 

z českého jazyka a literatury …….   50 bodů 

z matematiky ………………………….     50 bodů 

Celkový počet bodů max. 160 bodů  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu – učební obory 

 

1. Obor vzdělávání 66-51-H/01 Kuchař – číšník, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná. Rozhodující pro přijetí uchazeče je pořadí žáka sestavené 

dle získaných bodů za prospěch v 8. a 9. ročníku ZŠ 

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená 

praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 

9. ročníku 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 1 třída 20 žáků  

 

2. Obor vzdělávání 66-51-H/01 Prodavač/ka, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná.  

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená 

praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí předposledního 

ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 20 žáků  

3. Obor vzdělávání 36-67-H/01 Zedník, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu 

oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí předposledního 

ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 1 třída 10 žáků  

Výpočet bodů  

Prospěch na ZŠ 

průměrný prospěch 1,00 ................... 20 bodů za jedno pololetí, maximálně pak 60 bodů 

za každé zhoršení o 0,01 ..................  - 0,1 bodu  

Jednotná přijímací zkouška 

z českého jazyka a literatury …….   50 bodů 

z matematiky ………………………….     50 bodů 

Celkový počet bodů max. 160 bodů  

 



 
 

 

4. Obor vzdělávání 33-56-H/01 Truhlář, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná.  

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená 

praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. 

pololetí 9. ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků  

5. Obor vzdělávání 36-64-H/01 Tesař, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná.  

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená 

praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí předposledního 

ročníku a 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků  

6. Obor vzdělávání 23-45-H/01 Klempíř, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná.  

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená 

praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí předposledního 

ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků  

7. Obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka 

• Přijímací zkouška se nekoná.  

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená 

praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. 

pololetí 9. ročníku 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 20 žáků  

8. Obor vzdělávání 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 

• Přijímací zkouška se nekoná.  

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená 

praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. 

pololetí 9. ročníku 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků  

V Českém Krumlově dne 14. 10. 2022 


