
 

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání  
pro školní rok 2021/2022 

  
 

Vzdělávací program:   53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 

Obor vzdělání:   53-41-N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 

Forma vzdělávání:  kombinovaná (3,5 - leté studium) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 23 
 

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE NEKONÁ 

Na základě § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ředitel vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává Masarykovo gymnázium, 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, rozhodl o nekonání přijímací 
zkoušky a stanovil kritéria přijímacího řízení.  
 

Kritéria přijímacího řízení 

 
VÝSLEDNÉ POŘADÍ UCHAZEČŮ BUDE STANOVENO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ 
ŠKOLE NÁSLEDOVNĚ: 
 

a) absolvent středního vzdělání s maturitní zkouškou (4 - leté, 5 - leté vzdělávání) 

• průměrný prospěch v 1. pololetí posledních dvou ročníků studia SŠ 

 
b) absolvent zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v délce 2 roky  

(po předchozím středním vzdělání s maturitní zkouškou nezdravotnického oboru)  

• průměrný prospěch 1. pololetí 3. a 4. ročníku studia SŠ a 1. pololetí předposledního a posledního 

ročníku zkráceného studia; uchazeč doloží vysvědčení z obou škol 

 

c) absolvent zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v délce 1 rok  

(po předchozím středním vzdělání s maturitní zkouškou nezdravotnického oboru)  

• průměrný prospěch 1. pololetí 3. a 4. ročníku studia SŠ, 1. a 2. pololetí zkráceného studia pro 

získání středního vzdělání s maturitní zkouškou; uchazeč doloží vysvědčení z obou škol 

 

d)  absolvent nástavbového studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou 

• průměrný prospěch 1. pololetí 1. a 2. ročníku 

 

Při dosažení shodného průměru u více uchazečů bude postupováno podle následujícího pořadí: 

1) lepší prospěch z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku SŠ 
o v případě hodnocení na vysvědčení z více jazyků se započítá do hodnocení známka 

z anglického jazyka 
o pokud uchazeč byl hodnocen z více jazyků, ale ne anglického, započítá se známka 

s lepším hodnocením 
o v případě absolvování více středních škol, započítá se hodnocení s lepším výsledkem  

2) lepší prospěch z českého/rodného jazyka (v případě cizinců) v 1. pololetí posledního ročníku SŠ  
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Podle součtu bodů se sestaví pořadí. Uchazeč s nejvyšším počtem bodů je na prvním místě a uchazeč  
s nejnižším počtem bodů je na místě posledním. 
 
Podmínkou pro nástup ke studiu je předložení maturitního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené  
kopie. Maturitní vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii doručte obratem po jeho obdržení, 
nejpozději v den zápisu do studia. 
 

Termíny 

 

1. kolo přijímacího řízení 

• přihláška do 31. 5. 2021 (ke stažení na www.mgvsetin.cz) 

- doručit osobně na studijní oddělení nebo poštou doporučeně, rozhodující je podací razítko pošty, 
nejpozději 31. 5. 2021 

• pokud uchazeč nepředloží ve stanoveném termínu požadovanou dokumentaci, nesplní kritéria 
přijímacího řízení 

  

• zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 24. 6. 2021 na webových stránkách školy 

 
Další kola přijímacího řízení 
V případě, že v 1. kole nebude naplněna plánovaná kapacita studentů, ředitel školy může vyhlásit další 
kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. 
  

Přihláška 
 

K přihlášce nutno doložit: 

• potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu  

• úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků SŠ, případně obou škol (dle bodu a, 
b, c, d v kritériích)  

• úředně ověřenou kopii vysvědčení maturitního vysvědčení (dle bodu a, b, c, d v kritériích)  

• doklad o uhrazení administrativního poplatku za přijímací řízení 500,- Kč/poplatek je nevratný 

! Uchazeč ze Slovenské republiky uhradí poplatek v hotovosti na pokladně školy, event. bankovním 
převodem POUZE Z ČESKÉHO ÚČTU  

POZOR! Pokud si současně s přihláškou podáváte žádost o přijetí do vyššího ročníku oboru DVS 
nebo do denní formy vzdělávání oboru DVS, POPLATEK HRADÍTE POUZE JEDNOU. 

 
Podklady k platbě:  
Číslo účtu:   2133851/0100 
Variabilní symbol:  112 +prvních 6 čísel rodného čísla (112RRMMDD) 
Do zprávy pro příjemce vložte text:  VOŠ + jméno a příjmení uchazeče 

 

Důležité informace 
 

• vyučovaný jazyk: anglický 

• v případě nízkého počtu zapsaných uchazečů ke studiu může ředitel školy rozhodnout  
o neotevření oboru (vyhláška 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání § 4 odst. 1) 

• bližší informace: szs@mgvsetin.cz, telefon: +420 575 750 344 
 

 
Mgr. Martin Metelka 
ředitel školy 

http://www.mgvsetin.cz/
mailto:szs@mgvsetin.cz

