
Přijímací řízení do vyššího ročníku  

vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra  

v kombinované formě 

Přijetí absolventů oborů Zdravotnický asistent, Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka 
nebo Dětská sestra do vyššího ročníku kombinované formy vzdělávání oboru Diplomovaná 
všeobecná sestra bude posuzováno individuálně na základě předložení níže uvedených 
dokumentů.  
Na základě porovnání akreditovaného programu Diplomovaná všeobecná sestra a vzdělávacího 
programu předchozího vzdělání stanoví ředitel školy jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, určí její 
obsah, termín, formu a kritéria hodnocení. V případě že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí 
ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. 
 

 Uchazeči k přijetí do vyššího ročníku v termínu do 22. 9. 2017 
 

 podají Přihlášku ke studiu VOŠ a uvedou v ní, že žádají o přijetí  do vyššího ročníku vzdělávání 
oboru Diplomovaná všeobecná sestra (formulář je na stránkách školy)  

 potvrzení zdravotní způsobilosti na formuláři školy  

 doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení   

 doloží školní vzdělávací program (absolventi SZŠ Havlíčkův Brod dokládat nemusí), akreditovaný 
vzdělávací program z předchozí školy  

 

Uchazeči k přijetí do vyššího ročníku - absolventi oboru Zdravotnický asistent  
budou konat (pro přijetí do 2. ročníku) rozdílové zkoušky písemnou formou z těchto 
předmětů: 
 
1. část: 13. října 2017  
Písemný test z modulů: Biochemie, Biofyzika, Genetika, Výživa a dietetika 
08:00 – 8:15 hodin: Zahájení, úvodní pokyny, kontrola přítomnosti, seznámení uchazečů              
s kritérii hodnocení  zkoušky.  
08:15– 10:15 hodin: Písemný test  
Výsledky 1. části písemných rozdílových zkoušek budou zpřístupněny následující pracovní 
den na webových stránkách školy a v budově školy.  
 
2. část: 20. října 2017  
Písemný test z modulů: Anatomie a fyziologie, Mikrobiologie a imunologie, Klinické 
ošetřovatelské dovednosti a hematologie. 
Podmínkou pro konání 2. části písemných rozdílových zkoušek je úspěšné vykonání 1. části 
písemných rozdílových zkoušek.  
08:15 – 11:15 hodin: Písemný test  
Výsledky 2. části písemných rozdílových zkoušek budou zpřístupněny následující pracovní 
den na webových stránkách školy a v budově školy.  
 
Místo konání zkoušek: SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod,  Masarykova 2033 
 



Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura je zveřejněna na webových 
stránkách školy. Obsah modulů k rozdílovým zkouškám kombi 
 
Ředitel školy uzná částečné vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání a od 
doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let.  
Seznam předmětů, které lze uznat za 1. ročník na základě žádosti: 
Odborná latinská terminologie 
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl 
Obecná a vývojová psychologie 
Komunikace 
Informační systémy ve zdravotnictví 
Teorie ošetřovatelství 
Ošetřovatelská praxe  
Odborná praxe 
 
 

Uchazeči k přijetí do vyššího ročníku - absolventi oboru Zdravotnický záchranář, Porodní 
asistentka, Dětská sestra  
Přijetí absolventů oborů Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka nebo Dětská sestra bude 
posuzováno individuálně na základě předložení dokumentů. Na základě porovnání 
akreditovaného programu Diplomovaná všeobecná sestra a vzdělávacího programu předchozího 
vzdělání budou uznány shodné předměty, event. stanoveny rozdílové zkoušky.  
 
 

http://www.zdravskolhb.cz/userfiles/file/4+1/obsmodkombi.pdf

