
 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 

Ostrava, příspěvková organizace 

 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 
přijímací řízení podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění  

ve školním roce 2021/2022 
 
 
pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých 
opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 
federace. 
 
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích se řídí, mimo jiné, následujícími 
právními předpisy a dokumenty: 

 zákonem č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,  

 zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,  

 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Podmínky přijetí 

 odevzdání přihlášky (formulář MŠMT), 

 prokázání zdravotní způsobilosti u oborů podléhajících této povinnosti – posudek je nutné doložit 
nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí (nedoložení lékařského posudku o zdravotní 
způsobilosti ke studiu zvoleného oboru je důvodem k zastavení správního řízení),  

 doložení požadovaných dokladů, kterými jsou: 

 doklady z předchozího vzdělávání (ročníková vysvědčení z předchozího vzdělávání – není nutné 
dokládat v úředně ověřeném překladu),  

 případně čestné prohlášení, kterým je možné nahradit zcela nebo z části doklady prokazující 
předchozí vzdělávání, pokud tyto doklady nemá uchazeč k dispozici (vždy musí být splněna 
podmínka ukončení povinné školní docházky, která je splněna absolvováním devíti školních 
roků povinné školní docházky. Její splnění se posuzuje podle českých právních předpisů),  

 doložení oprávněnosti pobytu, 

 splnění kritérií přijímacího řízení. 
 
Kritéria přijetí 

1. prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném 
znění u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti. U oboru zdravotnické lyceum prokázání 
zdravotní způsobilosti nevyžadujeme,  

2. splnění podmínek přijetí.  
 

 
Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a podmínky přijetí.  
Pokud není v daném oboru a ročníku volné místo, je tato skutečnost důvodem k nepřijetí uchazeče. 
Ředitelka školy určí ročník, do kterého bude přijatý uchazeč zařazen. Podle § 4 odst. 1 zákona č. 67/2022 
Sb., může ředitelka školy zařadit cizince i do probíhajícího 1. ročníku. 
 
 



Podávání přihlášek 
 
Přihlášku 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/uchazeci/prijimaci-rizeni-na-szs/  
 

Uchazeč odevzdá přihlášku: 

 osobně na studijním oddělení (budova školy v Ostravě-Mariánských Horách, 1. máje 11) 

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

 
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).  
 
Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání pro daný obor 
vzdělání. V případě potřeby je lékařský posudek k dispozici na našich webových stránkách 
https://www.zdrav-ova.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni-na-szs/. 
 
Uchazeč k přihlášce doloží další požadované dokumenty. 
 
Dnem doručení přihlášky je zahájeno správní řízení na žádost, dále bude ředitelka školy postupovat dle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
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 – 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. 
 
 
 
V Ostravě 23. 3. 2022 
 
 
 
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 
ředitelka školy 
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