
Přijímací řízení do vyššího ročníku  

vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra  

                                 od 1. 9. 2021 v denní formě 

podle pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT 

 

Přijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná 

sestra do vyššího ročníku než prvního se uskutečňuje v souladu s ustanovením §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).  Toto ustanovení  se vztahuje 

na uchazeče, kteří získali způsobilost k výkonu povolání praktické sestry*, zdravotnického záchranáře, 

porodní asistentky nebo dětské sestry. 

Přijímání do vyššího ročníku než prvního ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra  

a další organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole se řídí pravidly pokusného ověřování 

vyhlášeného MŠMT v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

*Způsobilost k výkonu praktické sestry se do 1. 9. 2018 získává absolvováním oboru vzdělání zdravotnický asistent 

 

1. Kritéria přijetí pro absolventy oboru Zdravotnický asistent 
• maturita v oboru Zdravotnický asistent 

• zdravotní způsobilost zde 

• úspěšné vykonání rozdílových zkoušek  

 

Uchazeči:  

• podají Přihlášku ke studiu VOŠ a uvedou v ní, že žádají přijetí do vyššího ročníku vzdělávání 

oboru Diplomovaná všeobecná sestra zde 

• doloží potvrzení zdravotní způsobilosti zde 

• doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení oboru Zdravotnický asistent 

• doloží školní vzdělávací program z předchozí školy (absolventi SZŠ Havlíčkův Brod dokládat 

nemusí) 

 

Rozdílové zkoušky pro přijetí do 2. ročníku denní formy vzdělání Diplomovaná 

všeobecná sestra se budou konat v budově SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod, Masarykova 

2033, písemnou formou z těchto předmětů: 

 

1. část: 10. 6. 2021  

Písemný test z modulů: Anatomie a fyziologie, První pomoc 

 

8:00 – 8:15 hodin: Zahájení  

Úvodní pokyny, kontrola přítomnosti, seznámení uchazečů s kritérii hodnocení písemné části 

rozdílové zkoušky – minimální procento splnění 75%. 

 

8:15– 10:15 hodin: Písemný test  

Výsledky 1. části písemných rozdílových zkoušek budou zpřístupněny následující pracovní den 

na webových stránkách školy a v budově školy.  

 

http://www.zdravskolhb.cz/userfiles/file/prihlaska_vos/lek_pos_VOS.pdf
http://www.zdravskolhb.cz/prihlaska-ke-studiu/
http://www.zdravskolhb.cz/userfiles/file/prihlaska_vos/lek_pos_VOS.pdf


2.  část: 17. 6. 2021 
Písemný test z modulů: Biochemie, Biofyzika, Genetika, Hematologie 

Podmínkou pro konání 2. části písemných rozdílových zkoušek je úspěšné vykonání 1. části písemných 

rozdílových zkoušek.  

8:15 – 10:15 hodin: Písemný test  

Výsledky 2. části písemných rozdílových zkoušek budou zpřístupněny následující pracovní den na 

webových stránkách školy a v budově školy.  

 

Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura je zveřejněna na webových 

stránkách školy „Obsah modulu k rozdílovým zkouškám“. 

 

 

Přijímací řízení Podání přihlášky Termín přijímacího řízení 

1. kolo do 31. 5. 2021 22. 6. 2021 

 
 
Ředitelka 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 

 

Další předměty, které student nesplnil během předchozího studia a jsou obsaženy v 1. ročníku 

akreditovaného programu oboru Diplomovaná všeobecná sestra, student splní na základě 

samostudia, konzultací, přednášek apod. v průběhu 2. ročníku.  

Cizí jazyk 

Veřejné zdravotnictví 

Mikrobiologie a imunologie 

Výživa a dietetika 

Klinická propedeutika 

Radiologie a nukleární medicína 

Patologie 

Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 

Ošetřovatelské postupy 
  



 

 

2. Kritéria přijetí pro absolventy oboru Zdravotnický záchranář, Porodní 

asistentka, Dětská sestra  
• maturitní vysvědčení 

• zdravotní způsobilost zde 
• doklady o dosaženém vzdělání 

 

Uchazeči:  

• podají Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání oboru Diplomovaná všeobecná sestra zde 

• doloží potvrzení zdravotní způsobilosti zde 
• doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení   

• doloží vzdělávací program z předchozí školy  

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.  

 

 

 

Přijímací řízení Podání přihlášky Termín přijímacího řízení 

1. kolo do 31. 5. 2021 22. 6. 2021 

2. kolo do 31. 7. 2021 bude upřesněno 

3. kolo bude upřesněno bude upřesněno 

 

 

Havlíčkův Brod,  3. 3. 2021         Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka školy 

http://www.zdravskolhb.cz/userfiles/file/prihlaska_vos/lek_pos_VOS.pdf
http://www.zdravskolhb.cz/prihlaska-ke-studiu/
http://www.zdravskolhb.cz/userfiles/file/prihlaska_vos/lek_pos_VOS.pdf

