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

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022
Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole se řídí, mimo jiné, následujícími
právními předpisy:


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



Vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, 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.

Obory vzdělání pro školní rok 2021/2022
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra

- denní forma vzdělávání

53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

- denní forma vzdělávání

53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut

- denní forma vzdělávání

53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut

- kombinovaná forma vzdělávání

53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra

- denní forma vzdělávání

53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra

- kombinovaná forma vzdělávání

53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka

- kombinovaná forma vzdělávání

53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik

- denní forma vzdělávání

Škola nemá bezbariérový přístup.

Informace k přijímacímu řízení
Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
ředitelce školy do 31. května 2021. V přihlášce se vždy uvádí rodné číslo uchazeče, bylo-li mu
přiděleno.
Možnosti zajištění tiskopisu přihlášky:


na vrátnici v budově školy 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory v době
od 8:00 do 11:00 hodin,



na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz.

Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení:


na vrátnici v budově školy Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava - Vítkovice v době
od 8:00 do 11:00 hodin,



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 jsou předloženy dva listy přihlášky ke vzdělávání, je třeba zajistit jejich
neoddělitelné spojení (spojit sešívačkou, přelepit samolepkou a opatřit podpisem uchazeče).
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole zdravotnické (dále jen „VOŠZ“)
je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. Součástí přihlášky
je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání pro příslušný obor
vzdělání, resp. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání
pro příslušný obor vzdělání.
Klasifikace z příslušných ročníků střední školy musí být na přihlášce ověřena Vámi studovanou
střední školou nebo musí být doloženy úředně ověřené kopie všech stran vysvědčení z posledních
dvou ročníků střední školy.
V případě, že uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně získal střední vzdělání
s maturitní zkouškou ve zkráceném studiu v jiném oboru vzdělání (podle § 85 školského zákona),
předkládá průměr hodnocení předposledního a posledního ročníku včetně úředně ověřené kopie
vysvědčení o maturitní zkoušce z té střední školy, kde získal střední vzdělání s maturitní zkouškou
v nezkráceném studiu.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole je ukončené střední vzdělání s maturitní
zkouškou. Uchazeč doloží úředně ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce spolu
s přihláškou. Nebylo-li vysvědčení o maturitní zkoušce ještě vystaveno, pak budou uchazeči
informování o datu doložení spolu s pozvánkou či informacemi poštou a to po uzávěrce přihlášek, a
také na webových stránkách www.zdrav-ova.cz.
Uchazeč k přihlášce připojí:


Úředně ověřené kopie všech stran vysvědčení z posledních dvou ročníků střední školy,
ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí střední vzdělání, pokud není klasifikace z příslušných
ročníků na přihlášce ověřena Vámi studovanou střední školou.



Bylo-li Vám již vystaveno vysvědčení o maturitní zkoušce, přiložte jeho úředně ověřenou
kopii k přihlášce. Nebylo-li vysvědčení o maturitní zkoušce ještě vystaveno, pak budou
uchazeči informování o datu doložení spolu s pozvánkou či informacemi poštou a to po
uzávěrce přihlášek, a také na webových stránkách www.zdrav-ova.cz.



Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání pro příslušný
obor vzdělání (na tiskopise přihlášky), resp. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání pro příslušný obor vzdělání.



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.

V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad
do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka
nevyžaduje.
Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budou uchazečům zaslány informace o přijímacím řízení.
V případě oboru vzdělání Diplomovaná dentální hygienistka, kombinovaná forma vzdělávání budou
zaslány pozvánky k přijímacím zkouškám (nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky).

Přijímací zkouška
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání
 bez přijímací zkoušky
53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma vzdělávání
 bez přijímací zkoušky
53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut, denní forma vzdělávání
 bez přijímací zkoušky
53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut, kombinovaná forma vzdělávání
 bez přijímací zkoušky
53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra, denní forma vzdělávání
 bez přijímací zkoušky
53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra, kombinovaná forma vzdělávání
 bez přijímací zkoušky
53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik, denní forma vzdělávání
 bez přijímací zkoušky
53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka, kombinovaná forma vzdělávání
 písemný test ze Somatologie – doporučená literatura: Ivan Dylevský - Somatologie
 přijímací zkouška je stanovena na den 19. 6. 2021 (sobota)

Rozhodnutí ředitelky školy
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem na úřední desce školy – u budovy školy na ulici 1. máje 11, 709 00
Ostrava - Mariánské Hory, na veřejně přístupném místě ve škole – v budově školy na ulici Jeremenkova
754/2, 703 00 Ostrava - Vítkovice a na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz. Zveřejněním
seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za
oznámená.
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do 7 dnů
po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška
nekoná.

Další kola přijímacího řízení
Další kola přijímacího řízení bude ředitelka školy vyhlašovat po ukončení prvního kola přijímacího řízení
v případě, že nedojde k naplnění předpokládaného stavu studentů.

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 na vyšší odborné škole. 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.

