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

 

 

Informace o přijímání uchazečů do vyššího ročníku  
vyšší odborné školy zdravotnické, akreditovaného vzdělávacího 

programu Diplomovaný farmaceutický asistent 
 
V souladu s ustanovením § 95 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je umožněno 
uchazečům o vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu Diplomovaný farmaceutický 
asistent (tříleté vyšší odborné studium ukončené absolutoriem, denní forma vzdělávání a 
kombinovaná forma vzdělávání) být přijat do vyššího ročníku než prvního po splnění níže 
uvedených podmínek. 

 

V rámci přijímacího řízení může ředitelka školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím 
vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria 
hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. 
V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč 
zařazen.  

V případě zdravotnických oboru může ředitelka školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního 
ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pouze v případě, že obsah předchozího vzdělávání 
uchazeče odpovídá obsahu vzdělávání v těch ročnících, které student nebude absolvovat. 

 
 
A) Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku oboru vzdělání Diplomovaný farmaceutický asistent 

pro uchazeče, kteří mají úspěšně ukončenou část studia Diplomovaný farmaceutický asistent. 
1. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání pro příslušný obor 

vzdělání 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent. 
2. Úspěšné vykonání rozdílové/rozdílových zkoušky/zkoušek, pokud bude/budou 

stanovena/stanoveny. 

 

Uchazeč odevzdá: 

1. Žádost o přijetí do vyššího ročníku – viz vzor na Diplomovaný farmaceutický asistent | ZDRAV-
OVA.cz  

2. Přihlášku ke vzdělávání – dokument k vytištění na Diplomovaný farmaceutický asistent | ZDRAV-
OVA.cz  

3. Úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce. 
4. Úspěšně absolvované části studia Diplomovaného farmaceutického asistenta a sylaby 

předmětů akreditovaných vzdělávacích programů (vyššího odborného vzdělání), sylaby 
předmětů akreditovaných studijních programů (vysokoškolského vzdělání), které uchazeč 
o přijetí absolvoval. 

 
 
 
 
 

https://www.zdrav-ova.cz/uchazeci/prijeti-do-vyssiho-rocniku-vos/diplomovany-farmaceuticky-asistent-prijimacky/
https://www.zdrav-ova.cz/uchazeci/prijeti-do-vyssiho-rocniku-vos/diplomovany-farmaceuticky-asistent-prijimacky/
https://www.zdrav-ova.cz/uchazeci/prijeti-do-vyssiho-rocniku-vos/diplomovany-farmaceuticky-asistent-prijimacky/
https://www.zdrav-ova.cz/uchazeci/prijeti-do-vyssiho-rocniku-vos/diplomovany-farmaceuticky-asistent-prijimacky/


Uchazeč odevzdá veškeré dokumenty pro vstup do vyššího ročníku: 

 osobně na studijním oddělení v budově školy Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
v době od 7:30 do 14:00 hodin, 

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

 
Termín podání žádosti o přijetí:  do 30. června 2022 
 
Termín konání rozdílové zkoušky: 25. srpna 2022 

 

Pokud splní výše uvedené kritérium více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí 
podle výsledků hodnocení kritéria. 

 
 
V Ostravě 3. května 2022 
 
 
 
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 
ředitelka školy 


