Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení
do 1. ročníku oborů VOŠ pro školní rok 2019-2020
Otevírané obory a jejich kapacita:
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma)
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma)
53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra
53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma)
53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik (denní forma)
53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant (denní forma)

33 studentů
6 studentů
15 studentů
20 studentů
21 studentů
7 studentů

Počet přijímaných může být ještě navýšen s ohledem na aktuální stav volných míst.
Termíny:
uzávěrka přihlášek 9. září 2019, přijímací zkoušky, budou-li se konat, 17. září 2019

Kritéria přijímacího řízení:
1. Znalosti uchazeče získané ve středním vzdělávání a vyjádřené hodnocením na maturitním
vysvědčení ze střední školy
Prospěch na maturitním vysvědčení ze střední školy
0-20 bodů
2. Výsledky přijímací zkoušky
Výsledek testu z cizího jazyka (anglický nebo německý)
Výsledek testu z odborného předmětu1
Zkouška z kreslení a modelování2

0-30 bodů
0-30 bodů
0-60 bodů

Podmínkou přijetí u oboru Diplomovaný zubní technik je dosažení minimálního počtu 30 bodů ze
zkoušky z Kreslení a modelování.
3. Bonifikace
Bodové ohodnocení za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
související se zvoleným oborem studia (např. umístění v okresním nebo krajském kole biologické olympiády,
členství v organizaci ČČK,…)
0-40 bodů
Doklad o dosaženém výsledku v soutěži (diplom, ověřená kopie diplomu) nebo potvrzení o činnosti
v organizaci atd. je nejlépe doručit současně s přihláškou nebo nejpozději jeden den před konáním přijímací
zkoušky.
1.-3. místo v soutěži okresního, krajského či celostátního
kola (započítávají se všechny soutěže do max. 15 bodů)
Práce v kroužku první pomoci nebo členství v Českém
červeném kříži nebo členství ve sboru dobrovolných hasičů
(body se započítávají za každou z uvedených aktivit)

2 poslední školní
roky
1 školní rok
půl roku
Aktivní práce v preventivních programech zaměřených na 2 poslední školní roky
zdravý životní styl (zdravá výživa, prevence kouření, zdravé
1 školní rok
zuby aj.) doložená potvrzením o aktivní práci – max. 10
půl roku
bodů
Dobrovolnictví v oblasti zdravotně-sociálních služeb 2 poslední školní roky
doložené potvrzením
1 školní rok
půl roku

5 bodů
5 bodů
2 body
1 bod
5 bodů
2 body
1 bod
5 bodů
2 body
1 bod

Odborným předmětem je v přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020:
Biologie člověka - pro obor Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný zubní technik
Chemie - pro obor Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant
1

2

Zkouška z kreslení a modelování – obor Diplomovaný zubní technik

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní
způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání – potvrzení na přihlášce (informace pro lékaře - ke stažení na
www.zshk.cz/přijímačky/VOŠ/formulář_přihlášky.)
Celkové hodnocení přijímacího řízení je součtem hodnocení prospěchu ze SŠ, hodnocení u přijímací zkoušky
a bonifikace.
V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria (v daném pořadí):
1. výsledek testu z odborného předmětu
2. výsledek testu z cizího jazyka
3. bodové ohodnocení za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče související se zvoleným oborem studia
Pokud bude na daný obor přihlášeno méně uchazečů, než je volných míst, přijímací zkouška se nebude konat a
všichni přihlášení uchazeči budou přijati.
Příloha: Přepočet průměrného prospěchu na body

Informace k přijímání do vyššího ročníku oboru 53-41-N/11
Diplomovaná všeobecná sestra (denní i kombinovaná forma)
(pro absolventy oboru vzdělání Zdravotnický asistent)
Přijímací zkouška v podobě souhrnného testu zahrnuje následující předměty:
Anatomie a fyziologie
Biofyzika
Biochemie
Hematologie
Genetika
První pomoc
Forma – souhrnný test z jednotlivých předmětů v rozsahu daném akreditovaným programem, délka testu 90
minut
Podmínka splnění – zvládnutí všech šesti jednotlivých součástí testu na 60 % (posuzuje se každá součást
samostatně)
Uzávěrka přihlášek: 9. září 2019 (na přihlášku uveďte, že se jedná o přijetí do vyššího ročníku)
Termín přijímacích zkoušek: 17. září 2019
Budou přijati uchazeči, kteří úspěšně splní přijímací zkoušku, doloží potvrzení o zdravotní způsobilosti ke
studiu daného oboru a prokáží se maturitním vysvědčením.
Toto přijímací řízení probíhá v režimu pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT dne 1. září 2017, č.j.:
MSMT-21041/2017-1.
V Hradci Králové 20. srpna 2019

PaedDr. Soňa Lamichová, v.r.
ředitelka školy

