
 
 

 
 
 
 

Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávacího programu  
Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/1.), 

kombinovaná forma studia 
 
Ředitel školy přijme uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pouze 
v případě, že obsah předchozího vzdělávání uchazeče odpovídá obsahu vzdělávání v těch ročnících, 
které student nebude absolvovat (dle § 95 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).   
 
Přijetí se uskuteční dle Metodického pokynu MŠMT č.j. MSMT-20785/2017-1. 

Ve škol. roce 2022/2023 se mohou uchazeči hlásit pouze do 2. roč.  

Kritéria přijetí pro absolventy oborů Praktická sestra, Zdravotnický asistent: 
▪ maturitní zkouška (odborná způsobilost k výkonu povolání praktická sestra) 
▪ zdravotní způsobilost 
▪ úspěšné vykonání zkoušky z předmětů Anatomie a Fyziologie min. na 75 % (obsah modulů a 

doporučená literatura ke zkoušce na webu) 

Uchazeči v termínu od 1. 2. do 29. 4. 2022: 
▪ podají řádně vyplněnou Žádost o přijetí do vyššího ročníku (na webu)  
▪ doloží potvrzení zdravotní způsobilosti (na webu) 
▪ doloží kopii maturitního vysvědčení  
▪ požadované doklady zašlou nebo předloží na adrese OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Karoliny 

Světlé 2, 586 01 Jihlava 
 
Zkoušky pro přijetí do 2. ročníku se budou konat v úterý 14. června 2022 v budově školy, Husova 54.  
Výsledky testů budou zveřejněny na webových stránkách školy www.ozs-ji.cz . 
 
Přehled vzdělávacích modulů, které lze uznat (na základě porovnání rámcového vzdělávacího 
programu oboru vzdělání Zdravotnický asistent/Praktická sestra s Metodickým příkazem MZČR, 
kterým se stanoví minimální znalostní požadavky pro obor všeobecná sestra): 
Biofyzika, Biochemie, Hematologie, Genetika, První pomoc, Zdravý životní styl, Ochrana veřejného 
zdraví, Sociální psychologie, Komunikace, Mikrobiologie a imunologie, Odborná latinská 
terminologie, Obecná a vývojová psychologie, Komunikace, Informační systémy ve zdravotnictví, 
Teorie ošetřovatelství. 
 
Bližší informace poskytne:  
Mgr. Jana Marešová  jana.maresova@ozs-ji.cz  734 714 747 
Mgr. Hana Vorálková  hana.voralkova@ozs-ji.cz   737 522 402 
 
Jihlava, 20. 12. 2021       Mgr. Libor Fasora 
         ředitel školy  
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