
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 
příspěvková organizace 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
 
pro cizince, kterým: 

 byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým 
štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany) – dále jen cizinec, 

 bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR 
(prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu) – dále jen 
cizinec. 

 
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích se řídí platnou legislativou.  
 

OBORY VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 Obory vzdělání s maturitní zkouškou - všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku. 

53-44-M/03 Asistent zubního technika  Možnost studia žáků s OZP   ano 
(uchazeč koná navíc školní přijímací zkoušku) 

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví  Možnost studia žáků s OZP   ano 
53-41-M/02 Nutriční asistent   Možnost studia žáků s OZP   ano 
53-41-M/03 Praktická sestra   Možnost studia žáků s OZP   ne 
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum   Možnost studia žáků s OZP   ano 
 
Naše škola se od září roku 2022 připojuje k pokusnému ověřování MŠMT a zavádí u oboru 53-41-
M/03 Praktická sestra nový model vzdělávání žáků v ošetřovatelských oborech, tzv. stupňovitého 
propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 – Zdravotnictví 
ve středních a vyšších odborných školách. 
 

 Obor vzdělání s výučním listem – přijímací zkouška se nekoná. 

53-41-H/01 Ošetřovatel    Možnost studia žáků s OZP   ne 
 
Škola nemá bezbariérový přístup. 
 

Informace k přijímacímu řízení  
 

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení se koná ve dvou termínech formou 
písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v rozsahu učiva dle RVP pro ZŠ. 
V přijímacím řízení má cizinec navýšen časový limit pro jednotnou zkoušku o 25%. Cizinec má 
právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a její aplikace v českém, 
ukrajinském nebo anglickém jazyce dle svého výběru. Svou volbu uvede na zadní straně přihlášky 
v kolonce „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“, popřípadě na žádosti o 
prominutí zkoušky z Českého jazyka. 
Ilustrační testy a další materiály najdete na  www.cermat.cz.  

I. termín jednotné přijímací zkoušky   12. dubna 2022 
II. termín jednotné přijímací zkoušky  13. dubna 2022 
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu 
I. termín jednotné přijímací zkoušky   10. května 2022 
II. termín jednotné přijímací zkoušky  11. května 2022 

http://www.cermat.cz/


 
Školní přijímací zkouška (dále jen praktická zkouška) pro obor asistent zubního technika se 
v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou termínech formou praktické zkoušky a skládá se z: 

 kresby dle předlohy 

I. termín praktické zkoušky    12. dubna 2022 
II. termín praktické zkoušky    13. dubna 2022 

Praktickou zkoušku uchazeč koná ve stejném termínu jako jednotnou přijímací zkoušku. 

Praktická zkouška v náhradním termínu   
I. termín praktické zkoušky    10. května 2022 
II. termín praktické zkoušky    11. května 2022 
 

Omluvenky 
Pakliže se uchazeč nebude moci v řádném termínu dostavit ke konání testů nebo praktické 
zkoušky (např. z důvodu nemoci apod.), může svoji neúčast písemně omluvit nejpozději do 3 dnů 
ředitelce školy. Pokud ředitelka školy omluvu uzná, uchazeči bude umožněno konat zkoušku v 
náhradním termínu. 

 

Podávání a vyplňování přihlášek 
 

Termín odevzdání přihlášky:   do 5. dubna 2022 (včetně) – obory s maturitní zkouškou 
     do 8. dubna 2022 (včetně) – obor Ošetřovatel   
 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  
Možnosti zajištění tiskopisu přihlášky: 

 prostřednictvím webových stránek MŠMT  

 https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-
konzervatore 

 na našich webových stránkách  
https://www.zdrav-ova.cz/ 

Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení: 

 osobně na studijním oddělení (budova školy v Ostravě-Mariánských Horách, 1. máje 11) 
v pracovních dnech době od 800 do 1500 hodin. 

 poštou (na adresu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 
příspěvková organizace, 1. máje 11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory) 

 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na tiskopise přihlášky 
pro denní formu vzdělávání se uvádějí dvě školy a dva obory vzdělání, pokud se do nich uchazeč 
hlásí. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na téže škole, uvede na prvním místě 
v přihlášce školu a název jednoho oboru, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. 
Pořadí škol a oborů vzdělání musí být na obou přihláškách shodné. Pořadím škol uvedených 
v přihlášce se určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná zkouška v přijímacím 
řízení. Pořadí škol neurčuje, kterou školu či obor uchazeč preferuje. 
 

Přihlášku lze okopírovat, v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout. Obě vyhotovení 
uchazeč a zákonný zástupce opatří originálním podpisem a škola na obou vyhotoveních potvrdí 
výpis známek z vysvědčení.  
 

Přihlášku ke vzdělávání je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji na 
jeden list. Pokud je přihláška vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení 
(spojit sešívačkou, přelepit samolepkou s podpisem zákonného zástupce nebo uchazeče).  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.zdrav-ova.cz/


 

Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání pro 
daný obor vzdělání (buď přímo na přihlášce v příslušné kolonce, nebo na zvláštním formuláři). 
U studijního oboru zdravotnické lyceum se lékařský posudek nevyžaduje.  
V případě potřeby je formulář lékařského posudku k dispozici na našich webových stránkách 
https://www.zdrav-ova.cz/.  
 
Uchazeč k přihlášce připojí: 

 doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí 
povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, vydaný zahraniční školou, 
nebo 

 osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou 
nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí 
vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, 

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 
211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní 
způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání. Posudek je nutné doložit nejpozději před 
vydáním rozhodnutí o přijetí (nedoložení posudku je důvodem k zastavení správního řízení 
– nepřijetí uchazeče), 

 doklad o oprávněnosti pobytu cizince, 

 žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka (lze vypsat na zadní straně přihlášky v kolonce 
„Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“), 

 cizinec může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání nebo splnění povinné 
školní docházky čestným prohlášením, pokud doklad nemá. 

 

Cizinci, kteří jsou uchazeči o střední vzdělávání, také dokládají vysvědčení z předchozího vzdělávání. Zákon 
umožňuje, že mohou tyto doklady zcela nebo z části nahradit česným prohlášením, které bude obsahovat 
informace o tom, ve kterých předmětech a jakým počtem bodů byl žák hodnocen. 

 
Dokumenty nemusí být doloženy v originále nebo úředně ověřené kopii a není nutné pořizovat 
překlad dokumentů. 
 

Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budou zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci 
nezletilého uchazeče zaslány pozvánky k jednotnému testu z matematiky, respektive praktické 
zkoušce.  
 
Postup v případě osob, které plnili nebo plní povinnou školní docházku ve škole mimo území 
České republiky 
Pokud se přijímacího řízení účastní uchazeči, kteří plnili nebo plní povinnou školní docházku ve 
škole mimo území České republiky, je dle pokynu MŠMT Čj. MSMT-34563/2020-4 v kompetenci 
ředitelky školy pro posouzení hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání vytvořit převodník na 
klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 vyhl. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání 
v konzervatoři v platném znění. 
Dle § 60b odst. 5 školského zákona osobám, které získali předchozí vzdělání ve škole mimo území 
České republiky (tj. osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném 
znění), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací 
zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná 
pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. 
Střední škola pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého 
jazyka a literatury vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného 

https://www.zdrav-ova.cz/


hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo 
zaměření podle školního vzdělávacího programu. 
 

Vyhlášení výsledků 
O termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělání s maturitní zkouškou budou 
uchazeči a jejich zákonní zástupci informováni písemným dopisem, který bude odeslán spolu 
s pozvánkou k jednotným testům. 
Výsledky přijímacího řízení u oboru vzdělání s výučním listem budou zveřejněny v termínu 
od 22. 4. do 30. 4. 2022. 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem na internetových stránkách školy https://www.zdrav-ova.cz/ a na veřejně 
přístupném místě ve škole (úřední deska před budovou školy v Ostravě-Mariánských Horách). 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se odesílají poštou, případně si je může zletilý uchazeč nebo 
zákonný zástupce nezletilého uchazeče převzít osobně. 
 

Zápisový lístek 
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem v dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeči 
vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný 
podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na 
území České republiky nepobývá.  
 

Zápisový lístek odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce 
školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí.  
Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, 
zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané 
střední škole. 
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit 
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek 
uplatněný v přijímacím řízení do oboru střední školy s talentovou zkouškou nebo do oboru 
konzervatoře, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 
 

Odvolání 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 
3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém 
rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  
 

Další kola přijímacího řízení 
Další kola přijímacího řízení bude ředitelka školy vyhlašovat v souladu s platnou legislativou po 
ukončení 1. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde k naplnění plánovaného počtu žáků. 
 

Osobní a citlivé údaje a mlčenlivost 
Odevzdáním přihlášky subjekt osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních a citlivých údajů. 
Zpracování osobních a citlivých údajů subjektů bude prováděno pouze v souvislosti se stanoveným 
účelem – přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole. Rozsah zpracovávaných osobních 
a citlivých údajů subjektů je dán povinným dokumentem MŠMT, kterým je Přihláška ke vzdělávání 

https://www.zdrav-ova.cz/


– studiu ve střední škole a dále vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání v platném znění. 
Při zpracovávání osobních a citlivých údajů subjektů se škola zavazuje dostát všem povinnostem, 
které vyplývají z platné právní úpravy ochrany osobních a citlivých údajů, zejména ze zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění 
a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. 
Osobní a citlivé údaje subjektů budou zpracovávány po celou dobu přijímacího řízení. 
Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo 
omezení jejich zpracování  anebo vznést námitku proti tomuto zpracování. 


