Přijetí do vyššího ročníku vzdělávání oboru
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1.
(denní forma)
zkrácená forma vzdělávání
pro absolventy oboru vzdělání
Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, Dětská sestra
Podle zákona č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a zákona
č. 561/2004 Sb., (školský zákon) § 95 a podle metodického pokynu MŠMT č. j. MSMT – 20785/2017-1
ze dne 1. 9. 2017 budou absolventi oboru vzdělávání zdravotnický asistent, zdravotnický záchranář,
porodní asistentka a dětská sestra přijímáni do vyššího než 1. ročníku vyšší odborné školy. Uchazeči
budou přijati pouze v případě, jestliže obsah předchozího vzdělávání odpovídá obsahu vzdělání
příslušného období/ročníku, který student nebude absolvovat a vykoná zkoušku, jejíž obsah, termín,
formu a kritéria hodnocení stanoví ředitel školy v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem.

Přijímací řízení
1. kolo
2. kolo

Podání přihlášky
do 24. 5. 2019
bude upřesněno později

Kritéria přijetí pro absolventy oboru vzdělání
Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka a Dětská sestra
▪

▪
▪

▪

odevzdat řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
a výkonu povolání podle § 94, odst. 4, zákona č. 561/2004 (školský zákon) nejpozději do 24. 5.
2019
přihlášku zaslat na adresu OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava,
přihláška je ke stažení zde.
odevzdat učební plán a sylaby jednotlivých předmětů absolvovaného akreditovaného
studijního nebo vzdělávacího programu pro porovnání jejich obsahu včetně dokladů o
vykonání odborné praxe (učební plány a sylaby je možno zaslat i s přihláškou)
odevzdat kopii maturitního vysvědčení, diplomu o SZZ včetně vysvědčení o ukončeném
vzdělání na vyšší odborné škole nebo vysoké škole do 24. 5. 2019

Ředitel školy uzná částečné vzdělání, pokud uchazeč doloží doklad o tomto vzdělání a od doby jeho
dosažení neuplynulo více než 10 let.
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.

Mgr. Libor Fasora
ředitel školy

