Informace o podmínkách k přijímání do zkrácené formy studia do oboru
Diplomovaná všeobecná sestra
Dle zákona č. 201/2017 Sb, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání ( zákon o nelékařských zdravotnických
povolání ) a zákona č. 561/2004 Sb., ( školský zákon), §95 a Metodického pokynu MŠMT ze dne
1.9.2017 na základě úspěšného vykonání zkoušek přijímáme absolventy oboru vzdělávání
zdravotnický asistent ( praktická sestra) do zkrácené formy studia tj.do 2.ročníku denní nebo
kombinované formy s vypracováním individuálního vzdělávacího plánu.
Absolventy oboru vzdělání: Diplomovaný zdravotnický záchranář, porodní asistentka nebo dětská
sestra – jejich přijetí bude posuzováno individuálně a je možné zařazení do 3.ročníku.
Uchazeč ( absolvent oboru zdravotnický asistent) je povinen:
-

-

Odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ( včetně zdravotní způsobilosti)- termín do 29.5.2020
Na přihlášce řádně označit, že se hlásí do 2. ročníku a jaké formy ( denní nebo kombinované)
Pro porovnání vzdělávacích programů s oborem zdravotnický asistent je nutné předložit
učební plán z platného ŠVP ( školní vzdělávací program) ze školy kde studoval, na základě
kterého ředitelka školy uchazeči stanoví přehled předmětů, ze kterých je nutné vykonat
zkoušku. Tato povinnost se netýká absolventů VOŠZ a SZŠ 5.května 51, Praha 4.

Uchazeč ( absolvent oboru na VOŠ nebo VŠ Diplomovaný zdravotnický záchranář, porodní
asistentka, dětská sestra) je povinen:
-

-

Odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ( včetně zdravotní způsobilosti)- termín do 29.5.2020
Na přihlášce řádně označit, že se hlásí do 3.ročníku a jaké formy ( denní nebo kombinované)
Pro porovnání vzdělávacích programů je nutné doložit diplom a vysvědčení včetně Dodatku
k diplomu , kde jsou uvedeny předměty a hodnocení. Tato povinnost se netýká absolventů
VOŠZ a SZŠ 5.května 51, Praha 4.
Čím dříve uchazeč uvedené dokumenty předloží, tím dříve mu mohou být stanoveny
předměty, ze kterých musí vykonat zkoušku
V případě, že uchazeč koná absolutorium nebo státní závěrečné zkoušky až po termínu
přijímacích zkoušek, dodá doklady o ukončeném vzdělání ( diplom,vysvědčení) neprodleně.
Dodání dokladů je podmínkou pro přijetí ke studiu.

Kritéria pro přijetí do zkrácené formy studia:
-

Maturita v oboru zdravotnický asistent nebo absolutorium či státní zkouška na oboru
Diplomovaný zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra
Zdravotní způsobilost
Úspěšné vykonání stanovených zkoušek ( písemná a praktická část), minimálně 60%
u každého předmětu. V případě, že uchazeč neuspěje u jedné ze zkoušek tak další zkoušky
nekoná.

Termín konání zkoušek
Pondělí 22.6.2020 písemná část od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca v 15h ( polední přestávka
30 min)
Úterý 23.6.2020 písemná + praktická část od 8,00 hodin, předpokládaný konec cca v 15h,
Časový harmonogram bude upřesněn dle počtu uchazečů
Místo konání – učebna bude určena ve vestibulu školy

Obsah a forma zkoušek:
22.6. písemná - Anatomie a fyziologie, Biofyzika, Biochemie, Hematologie, Genetika, Radiologie a
nukleární medicína, Odborná latinská terminologie,
23.6. písemná – Patologie, Teorie ošetřovatelství, Rehabilitační ošetřovatelství, Komunikace,
Filosofie, První pomoc
Písemná a praktická – Ošetřovatelský proces, postupy a potřeby člověka
Uchazeči do 3. ročníku budou mít stanovené i jiné předměty.
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