První kolo přijímacího řízení na diplomované obory Střední zdravotnické školy a vyšší
odborné školy zdravotnické Karlovy Vary
pro školní rok 2018/19 se koná

v pondělí 25.6.2018 v 8.00
Termín podání přihlášek je do 31.5.2018
Všechny obory VOŠ otevíráme pouze v denní formě
Přijímáme uchazeče do těchto oborů:





Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaná dětská sestra
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný zubní technik

Poznámka:
Obor Diplomovaná dětská sestra je v současné době nově připravován k akreditaci a je
v procesu schvalování Ministerstev zdravotnictví i školství.
Pro zájemce o tento obor doporučujeme podat přihlášku v daném termínu a dostavit se
k přijímacímu řízení, kde budou sděleny přesnější informace.

Kritéria přijetí:





úspěšné splnění požadavků přijímacího pohovoru (formou motivačního pohovoru zájem a informovanost o zvoleném oboru, u oboru Diplomovaný zubní technik
úspěšné splnění podmínek testu manuální zručnosti)
výsledky maturitní zkoušky, výsledky 4. ročníku SŠ
zdravotní způsobilost potvrzená lékařským posudkem (součást přihlášky)

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 20 do každého oboru a ev. doplnění počtu
uchazečů do kapacity oboru a kapacity VOŠZ
Přijímací řízení se koná:
Diplomovaná všeobecná sestra: v budově SZŠ a VOŠZ Poděbradská 2, 1. patro, učebna č.
22
Diplomovaná dětská sestra: v budově SZŠ a VOŠZ Poděbradská 2, 1. patro, učebna č. 22
Diplomovaný farmaceutický asistent: v budově SZŠ a VOŠZ Zahradní 21, 2. patro, učebna
č. 201, 209
Diplomovaný zubní technik: v budově SZŠ a VOŠZ Zahradní 21, 3. patro, učebna č. 307,
309
Přihláška je ke stažení na stránkách školy. Podmínkou pro přijetí přihlášky je její řádné
vyplnění, včetně podpisu uchazeče, lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu,

uvedení prospěchu podle vysvědčení v jednotlivých ročnících střední školy s potvrzením
správnosti údajů či s doložením kopie vysvědčení 4. ročníku střední školy.
Harmonogram přijímacího řízení pro obory DVS, DDS a DFA:
8.00 – zahájení, úvodní pokyny, kontrola přítomnosti
8.10 – motivační pohovor zaměřený na vybraný obor
Výsledné body (bodové hodnocení motivačního pohovoru, bodové hodnocení výsledků maturitní
zkoušky) budou sečteny a poté vyhodnoceno pořadí jednotlivých uchazečů.

Harmonogram přijímacího řízení pro obor DZT:
8:00 – zahájení, úvodní pokyny, kontrola přítomnosti
8:10 – zkouška manuální zručnosti – kresba
8:40 – přestávka
8:45 – zkouška manuální zručnosti – modelace z vosku
9:30 – přestávka
9:40 – zahájení motivačního pohovoru
Výsledné body (bodové hodnocení motivačního pohovoru, bodové hodnocení výsledků maturitní
zkoušky, bodové ohodnocení zkoušky manuální zručnosti) budou sečteny a poté vyhodnoceno pořadí
jednotlivých uchazečů.

Bližší informace podá Mgr. Andrea Dvořáková, vedoucí oborů VOŠZ
Kontakt: andrea.dvorakova@zdravkakv.cz, mobil: 734681120

