
 

Kritéria přijímacího řízení do VYŠŠÍHO 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:     denní (zkrácená) 

Přepokládaný počet přijímaných uchazečů: 17 
 

 

Kritéria přijímacího řízení 

• VZDĚLÁNÍ 

- absolvent maturitního oboru Zdravotnický asistent/Praktická sestra 

- absolvent VOŠ nebo VŠ oboru Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, Dětská sestra  

 

• PÍSEMNÝ PŘIJÍMACÍ TEST Z OBLASTI PŘEDMĚTŮ  

Anatomie, Fyziologie, Biofyzika, Biochemie, Hematologie, Genetika, První pomoc 
o testové otázky mají formu uzavřenou (výběr z nabízených možností odpovědí)  
o požadovaná úspěšnost pro přijetí do vyššího ročníku je 65 % 

  
Absolvent VOŠ nebo VŠ bude posuzován individuálně dle doložených učebních dokumentů. 
 
Podmínkou pro nástup ke studiu je předložení maturitního vysvědčení/diplomu z VOŠ/VŠ nebo jeho 
úředně ověřené kopie. Maturitní vysvědčení/diplomu z VOŠ/VŠ nebo jeho úředně ověřenou kopii doručte 
obratem po jeho obdržení, nejpozději v den zápisu. 

 

Termíny 

 

Podání žádosti o přijetí do vyššího ročníku  do 31. 5. 2021 

Písemný přijímací test    25. 6. 2021 v 10.00 hod  

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení   29. 6. 2021  

 

Podání žádosti 
 

• žádost o přijetí do vyššího ročníku - ke stažení na www.mgvsetin.cz 

• potvrzení od lékaře o způsobilosti ke studiu oboru - ke stažení na www.mgvsetin.cz 

• absolvent maturitního oboru zdravotnický asistent/praktická sestra k žádosti dodá: 

o platný učební plán ze studia na SZŠ potvrzený školou nebo všechna vysvědčení 

o maturitní vysvědčení – ověřená kopie  
 

• absolvent oboru zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra k žádosti dodá: 
o europass z VOŠ/VŠ  

o doklad o ukončeném vzdělání na VOŠ/VŠ – ověřená kopie 

http://www.mgvsetin.cz/
http://www.mgvsetin.cz/
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• 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 (v případě dalších dotazů kontaktujte szs@mgvsetin.cz).  

POZOR! Pokud si současně s žádostí podáváte přihlášku ke studiu do 1. ročníku oboru DVS nebo do 
kombinované 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 text:  VOŠ + jméno a příjmení uchazeče 
 

 

Důležité informace 

 

• v případě přijetí do vyššího ročníku obdrží student učební plán s přehledem předmětů uznaných  
a předmětů neuznatelných (tj., které je nutné splnit, včetně určení data splnění) 

• v případě nízkého počtu přijatých uchazečů ke studiu do vyššího ročníku může ředitel školy rozhod-
nout o neotevření oboru  

• vyučovaný jazyk: anglický jazyk 

• kontakt na studijní oddělení: + 420 575 750 344, szs@mgvsetin.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Martin Metelka 
ředitel školy 
 


