
 
 

 
 
 
 

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.  

1. Pro absolventy oborů Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, 
Dětská sestra 
 

Kritéria přijetí: 
▪ dokončené vzdělání na VOŠ nebo VŠ  
▪ posouzení požadovaných dokumentů 
▪ zdravotní způsobilost 

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 doklad o úplném vzdělání na VOŠ nebo VŠ (diplom a vysvědčení o ukončeném vzdělání 

na příslušné škole) 
▪ doloží učební plán absolvovaného akreditovaného studijního nebo vzdělávacího programu 

včetně sylabu odborné praxe  

▪ požadované doklady zašlou nebo předloží na adrese OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Karoliny 
Světlé 2, 586 01 Jihlava 

 
Uchazeč bude přijat na základě posouzení doložených dokumentů vystudovaného oboru. 
 

2. Pro uchazeče s neukončeným vzděláním oborů Všeobecná sestra, 
Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, Dětská sestra  
 
Ředitel školy uzná částečné vzdělání, pokud uchazeč doloží doklad o tomto vzdělání a od doby jeho 
dosažení neuplynulo více než 10 let. 

Přijetí uchazečů bude posuzováno individuálně na základě předložení požadovaných dokumentů. Po 

posouzení může ředitel stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky/zkoušek z určených 

předmětů. Čím dříve uchazeči uvedené dokumenty předloží, tím dříve jim mohou být stanoveny 

předměty, ze kterých musí vykonat zkoušku. 



Obsah modulů a doporučená literatura ke zkoušce/zkouškám budou uchazečům zaslány po posouzení 
dokumentů, nejpozději do 13. 5. 2022. 

 
Kritéria přijetí: 

▪ úspěšné vykonání zkoušek na základě posouzení požadovaných dokumentů  
▪ zdravotní způsobilost 

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 učební plán akreditovaného studijního nebo vzdělávacího programu včetně sylabu 

odborné praxe  
▪ 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. 
Uchazeči budou obesláni pozvánkou.  
Výsledky testů budou zveřejněny na webových stránkách školy www.ozs-ji.cz . 

 
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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