
Milí uchazeči, 

 

dovolila bych si předpovědět některé Vaše dotazy a již předem na ně odpovědět. Prosím, teprve pokud zde 

nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte mne na tel. 595 693 549 či na e-mailové adrese 

hana.svidernochova@zdrav-ova.cz.  

 

Děkuji, Bc. Hana Švidernochová, studijní oddělení 

 

 

Umožňuje škola denní/dálkové/individuální/kombinované/večerní studium? 

Naše škola nabízí pouze denní a kombinované studium. 

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme tyto obory:  

- Diplomovaný farmaceutický asistent pouze v denní formě 

- Diplomovaný zubní technik pouze v denní formě 

- Diplomovaná všeobecná sestra pouze v denní formě 

- Diplomovaný nutriční terapeut pouze v denní formě  

- Diplomovaná dětská sestra v denní formě a také v kombinované formě  

- Diplomovaná dentální hygienistka pouze v kombinované formě 

 

 

Kde najdu přihlášku, do kdy a kam ji mám poslat? 

Přihláška bude k dispozici až vyhlásíme přijímací řízení, což bude v březnu 2023 (nejpozději do 31.3.2023) 

a to na našich webových stránkách www.zdrav-ova.cz v sekci „Uchazeči“ – „Přijímací řízení na VOŠ“. Po 

vyhlášení přijímacího řízení jí můžete také obdržet na studijním oddělení VOŠZ nebo na vrátnicích obou 

budov.  

Přihlášku doručte  

- poštou na adresu SZŠ a VOŠZ, Ostrava, 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory   

- nebo osobně na adrese Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice a to na studijním oddělení.  

Termín pro doručení je do 31.5.2023.  

 

 

Pořádáte den otevřených dveří? 

Ano, den otevřených dveří se uskuteční ve dnech 

 26.11.2022 v čase od 8:00 do 12:00 hodin,  

 11.1.2023 v čase od 14:00 do 18:00 hodin  

 12.4.2023 v čase od 14:00 do 18:00 hodin 

Forma dne otevřených dveří je prezenční. Všichni jste srdečně zváni. 

 

 

Mám maturitu v jiném oboru, než zdravotnickém. Je to problém? 

Vůbec ne. Zaměření střední školy nehraje u přijímacího řízení žádnou roli. 

 

 

Jsem přihlášený na Vaši školu. Kdy konkrétně se mám dostavit k přijímacímu řízení? 

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení budou přijímány do 31.5.2023. Teprve po tomto datu budou 

zpracovány a přihlášeným uchazečům budou poštou zaslány další informace, případně pozvánka s 

konkrétním datem a hodinou, kdy se má uchazeč dostavit, a s pokyny, co si má přinést s sebou. 

 

 

Kolik uchazečů budete přijímat? 

Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech bude stanoven po zpracování všech přihlášek (tedy po 

31.5.2023) a bude vycházet z volné kapacity školy.  
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Mohu se přihlásit na více oborů najednou? 

Ano, v jednom kole přijímacího řízení se můžete přihlásit na všechny obory. Na každý obor musíte vyplnit 

samostatnou přihlášku s potvrzením od lékaře nebo lékařským posudkem.  

Jen prosím, zvažte, zda opravdu chcete podat přihlášky do více oborů. 

 

 

Nejsem občan České republiky ani Slovenské republiky. Mám maturitu na zahraniční škole. 

Je možné u Vás studovat? 

Ano, ale potřebujete nostrifikační doložku. Tu přiložíte k přihlášce v úředně ověřené kopii místo 

maturitního vysvědčení. O nostrifikační doložku žádejte na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. 

Nemáte-li občanský průkaz České republiky, doneste si cestovní pas. Upozorňuji, že pro studium na naší 

škole je nezbytná dobrá znalost českého jazyka. (Nutnost nostrifikační doložky neplatí pro absolventy škol 

na Slovensku.) 

 

 

Jsem přihlášený na Vaši školu, ale nesložil jsem maturitní zkoušku a čeká mě opravný termín v září. 

Co se bude dít? 

Bude se dít to, že z důvodu nesplnění jednoho z kritéria, a to doložení úředně ověřené kopie maturitního 

vysvědčení, vám bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí a to právě z výše uvedeného důvodu.  

Pak je jediná možnost a to přihlásit se do dalšího kola přijímacího řízení, pokud bude vyhlášené na vámi 

zvolený obor, kde splníte toto dané kritérium do předem stanoveného data.  

 

 

Jsem přihlášený na Vaši školu, ale nesložil jsem maturitní zkoušku a čeká mě opravný termín v září. 

Mohu přijít k přijímacímu řízení? 

Přijít můžete, ale bohužel vás nebudeme moci přijmout z důvodu nesplnění jednoho z kritéria a to doložení 

maturitního vysvědčení. Můžete se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení, pokud bude vyhlášeno na vámi 

zvolený obor.  

Do dalšího kola musíte předložit novou vyplněnou přihlášku spolu s novými dokumenty nutnými 

k přihlášce. 

 

 

Hradí se na škole školné? 

Ano, školné činí 3.000,- Kč za rok. První splátku 1.500,- Kč musí student přijatý v 1. kole uhradit nejpozději 

do 15 dnů po obdržení Rozhodnutí o přijetí, tj. do 15 dní od zveřejnění výsledkových listin.  

 

 

Nabízí škola ubytování a stravování? 

Přímo naše škola ubytování nezajišťuje.  

Doporučuji se podívat na naše webové stránky na www.zdrav-ova.cz/zaci-a-studenti/ubytovani/ 

V areálu školy je možnost stravování v jídelně – více info na www.zdrav-ova.cz/stravovani/ 
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