
První kolo přijímacího řízení na diplomované obory 

Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 

zdravotnické Karlovy Vary 

pro školní rok 2021/2022 se koná 

v pondělí 21. 6. 2021 

Termín podání přihlášek je do 31. 5. 2021 

Všechny obory VOŠ otevíráme pouze v denní formě 

 

Přijímáme uchazeče do těchto oborů: 

 Diplomovaná všeobecná sestra DVS 

 Diplomovaná dětská sestra DDS                                     

 Diplomovaný zubní technik DZT 

 Diplomovaný farmaceutický asistent DFA                      

Předpokládaný počet přijímaných studentů:  20 do každého oboru a ev. doplnění počtu 

uchazečů do kapacity oboru a kapacity VOŠZ  

Přihláška je ke stažení na stránkách školy.  

Podmínkou pro přijetí přihlášky je její řádné vyplnění, uvedení prospěchu podle vysvědčení 

v jednotlivých ročnících střední školy s potvrzením správnosti údajů či s doložením kopie 

vysvědčení 4. ročníku střední školy, lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
Musí zde být formulace: "Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 

373/2011 Sb." Bez těchto náležitostí nemůže být přihláška přijata a bude vrácena zpět k doplnění.  

Přijímací řízení se koná: 

Diplomovaná všeobecná sestra – přijímání do prvního ročníku: v budově SZŠ a VOŠZ 

Poděbradská 2, 1. patro, učebna č. 22, začátek v 8.00 

Diplomovaná všeobecná sestra – přijímání do vyššího než prvního ročníku: v budově 

SZŠ a VOŠZ Poděbradská 2, 1. patro, učebna č. 22, začátek v 8.00 (platné pro uchazeče, 

kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický asistent / praktická 

sestra) podrobné informace viz níže 

Diplomovaná dětská sestra: v budově SZŠ a VOŠZ Poděbradská 2, 1. patro, učebna č. 22, 

začátek v 8.00 

Diplomovaný farmaceutický asistent: v budově SZŠ a VOŠZ Zahradní 21,  2. patro, učebna 

č. 201, 209, začátek v 8.00 



Diplomovaná zubní technik: v budově SZŠ a VOŠZ Zahradní 21,  3. patro, učebna č. 307, 

309, začátek v 8.00 

Harmonogram přijímacího řízení pro uchazeče pro obory DVS, DDS, DFA:       

8.00 – zahájení, úvodní pokyny, kontrola přítomnosti 

8.10 – motivační pohovor zaměřený na vybraný obor  

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 

Harmonogram přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí do vyššího než prvního ročníku 

ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra  

8.00 – zahájení, úvodní pokyny, kontrola přítomnosti 

8.10 – motivační pohovor zaměřený na vybraný obor  

11.00 – 12.00 - test č. 1 

12.00 – 12.15 – přestávka 

12.15 – 13.15 – test č. 2 

Kritéria přijímacího řízení pro obory DVS, DFA, DDS, DZT: 

 úspěšné splnění požadavků přijímacího pohovoru (formou motivačního pohovoru -

zájem a informovanost o zvoleném oboru)  

 výsledky maturitní zkoušky, výsledky 4. ročníku SŠ 

 zdravotní způsobilost potvrzená lékařským posudkem (součást přihlášky)  

 u oboru Diplomovaný zubní technik úspěšné splnění podmínek testu manuální 

zručnosti – kresby a modelace z vosku) 

Uchazeči získají bodové ohodnocení z motivačního pohovoru a z výsledků maturitní 

zkoušky, u oboru DZT i z testu manuální zručnosti. Výsledné body budou sečteny a poté 

vyhodnoceno pořadí jednotlivých uchazečů, výsledky budou zveřejněny na stránkách školy 

následující den.  

 



Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o přijetí do vyššího než prvního ročníku v 

oboru Diplomovaná všeobecná sestra, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu 

povolání zdravotnický asistent / praktická sestra): 

 úspěšné splnění požadavků přijímacího pohovoru (formou motivačního pohovoru -

zájem a informovanost o zvoleném oboru)  

 výsledky maturitní zkoušky, výsledky 4. ročníku SŠ 

 zdravotní způsobilost potvrzená lékařským posudkem (součást přihlášky)  

 úspěšné vykonání přijímací zkoušky (písemná forma – 2 testy) 

Uchazeči podají společně s přihláškou žádost o přijetí do vyššího ročníku v oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra v souladu s pravidly pokusného ověřování.  

Podmínkou pro přijetí uchazeče do vyššího (druhého) ročníku je vykonání přijímací 

zkoušky, jejíž součástí je ověření znalostí na úrovni akreditovaného vzdělávacího programu 

Diplomovaná všeobecná sestra ze vzdělávacích oblastí anatomie, fyziologie, genetika, 

biofyzika, hematologie, biochemie a první pomoc v podobě testů.  

Před zahájením přijímací zkoušky budou uchazeči prokazatelně informování, že jsou 

přijímáni do vyššího ročníku podle pravidel pokusného ověřování a budou současně 

seznámeni s průběhem přijímací zkoušky a kritérii jejího hodnocení. Po úspěšném vykonání 

přijímací zkoušky mohou být přijati do druhého ročníku. V každém testu musí uchazeč 

dosáhnout minimálního počtu bodů. Výsledné body budou sečteny a poté vyhodnoceno pořadí 

jednotlivých uchazečů, výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na stránkách školy 

následující den.  

V případě, že uchazeč neprokáže dostatečné znalosti, nemůže být přijat ke studiu podle 

pravidel pokusného ověřování do vyššího než prvního ročníku, může být přijat do prvního 

ročníku na základě výsledků bodového ohodnocení motivačního pohovoru a maturitní 

zkoušky. 

Tento postup je v souladu s Vyhlášením pravidel pokusného ověřování organizace vzdělávání 

studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po 

přijetí do vyššího ročníku než prvního, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy pod č.j.: MSMT-21041/2017-1, v souladu s ustanovením § 171 odst.1 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto „vyhlášení“ souvisí s novelou ustanovení 

§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních), provedenou zákonem č. 201/2017 Sb. 

Bližší informace podá Mgr. Andrea Dvořáková, vedoucí oborů VOŠZ 

Kontakt: andrea.dvorakova@zdravkakv.cz, mobil:  734681120 

V Karlových Varech  26.1.2021      Mgr. Hana Švejstilová 

         ředitelka školy 

mailto:andrea.dvorakova@zdravkakv.cz

