
Vyšší odborná škola zdravotnická 

a Střední zdravotnická škola 

5. května 51, Praha 4 
 

 

Termín podání přihlášek: 
do 1. 3. 2022 

 

Studijní oddělení: 
T.: 244 105 021 

 

Den otevřených dveří: 
Středa: 10. 11. 2021 (pouze online) 

Středa: 12. 1. 2022 (dle epidemiologické situace) 

16,00 - 18,00 hod. 
 

Přihlášení 

Přihlášky se podávají na tiskopisu, který je stanoven. 
Přihláška se podává ředitelce školy prostřednictvím 

studijního oddělení do 1. 3. 2022. 
 

Obecná kritéria pro přijímací řízení: 

Hodnocení chování: velmi dobré. 
Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ). 
Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být 

potvrzení praktického lékaře  
o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání). 

 

Jednotná přijímací zkouška 

je stanovena v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a určuje obsah a termíny konání jednotné 

zkoušky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání 
s maturitní zkouškou. 

 

Zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a 

literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace: 

1. termín - 12. 4. 2022 
2. termín - 13. 4. 2022 

 

Náhradní termín: 

1. termín - 10. 5. 2022 
2. termín - 11. 5. 2022 

 

Informace pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve 
škole mimo území ČR naleznete: 

www.zdravotnickaskola5kvetna.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IČO: 00638722 

Web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz 

E-mail: studijni@szs5kvetna.cz 

Studijní odd.: 244 105 021 

 

Jsme jednou z největších zdravotnických škol v České 

republice, ve které se v 51 třídách připravuje na svá 

budoucí povolání přes 1200 studentů. 

Škola se nachází poblíž historického centra Prahy, s kterým 

ji spojuje severojižní magistrála a metro trasy C. 

Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání 

žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání 

absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává 

mimo pedagogického sboru i řada externích odborných 

pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti 

mnoha pražských zdravotnických zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací programy na střední zdravotnické 

škole a podmínky přijímacího řízení 

k jednotlivým vzdělávacím programům 
 

Zdravotnické lyceum 
Kód: 78-42-M/04, čtyřleté denní studium zakončené 

maturitní zkouškou 

Absolvent oboru vzdělání zdravotnické lyceum je připraven 

především pro další studium všech oborů na lékařských, 

farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách 

(např. připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo 

sociální pracovníky) vysokých škol a vyšších odborných škol, 

případně jiných souvisejících vysokých škol či studijních 

oborech. Osvojené klíčové kompetence spolu s úplným 

odborným vzděláváním vytvářejí velmi dobré předpoklady i 

pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických 

pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické 

administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně 

sociálních odborech orgánů veřejné správy. 

Hlavním cizím vyučovaným jazykem na oboru je anglický 

jazyk. Druhým cizím jazykem je německý nebo francouzský 

jazyk. 
 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení: 

1. 60 % - Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný 

test z českého jazyka a literatury a z matematiky 

2. 40 % - Studijní prospěch ze základní školy – průměry za 

2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 
 

Maximální počet přijímaných studentů: 30 

 

Praktická sestra 
Kód: 53-41-M/03 čtyřleté denní studium zakončené 

maturitní zkouškou 

Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání 

praktické sestry (dle novely zákona č.96/2004 Sb., o 

nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky 

je absolvent/absolventka připraven/a k výkonu práce 

praktické sestry. 

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních 

lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na 



poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, 

v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí 

ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník 

v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách 

dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve 

stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, 

v zařízeních pro seniory aj.). 

Hlavním cizím vyučovaným jazykem na oboru je anglický 

jazyk. 
 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení: 

1. 60 % - Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný 

test z českého jazyka a literatury a z matematiky 

2. 40 % - Studijní prospěch ze základní školy – průměry za 

2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 
 

Maximální počet přijímaných studentů: 90 

 

Nutriční asistent 
Kód: 53-41-M/02, čtyřleté denní studium zakončené 

maturitní zkouškou 

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky 

je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce 

zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem 

vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče 

v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 

96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních. 

Absolvent se uplatní na odborných pracovištích poskytující 

specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních 

potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy 

zejména ve zdravotnických zařízeních, ve stravovacích 

provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních 

sociální péče a služeb, dále také ve školních jídelnách. 

Hlavním cizím vyučovaným jazykem na oboru je anglický 

jazyk. 
 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení: 

1. 60 % - Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný 

test z českého jazyka a literatury a z matematiky 

2. 40 % - Studijní prospěch ze základní školy – průměry za 

2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 
 

Maximální počet přijímaných studentů: 30 

 

Kosmetické služby 
Kód: 69-41-L/01, čtyřleté denní studium zakončené 

maturitní zkouškou 

Absolvent/ka se uplatní v povolání kosmetička, pedikér/ka a 

manikér/ka v kosmetických salonech, které poskytují 

odborné profesionální služby v souladu s individuálními 

požadavky klientů, módními trendy, zdravotně-

hygienickými, estetickými a novými vědeckými poznatky. 

Absolvent/ka umí posoudit stav kůže na obličeji, rukou a 

nohou, určit akutní stav pleti a zvolit vhodný způsob 

kosmetického ošetření, provádět čištění pleti, aplikovat 

masky, zábaly, kosmetickou masáž, líčení, pedikúru a 

manikúru. Je schopen/na navrhnout a zajistit zařízení a 

vybavení provozovny. 

Hlavním cizím vyučovaným jazykem na oboru je anglický 

jazyk, druhým cizím jazykem je německý jazyk. 
 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení: 

1. 60 % - Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný 

test z českého jazyka a literatury a z matematiky 

2. 40 % - Studijní prospěch ze základní školy – průměry za 

2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 
 

Maximální počet přijímaných studentů: 30 

 

Masér sportovní a rekondiční 
Kód: 69-41-L/02, čtyřleté denní studium zakončené 

maturitní zkouškou 

Absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování 

profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích 

a salónech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska 

péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního 

stylu. Při masérských službách uplatňuje zdravotní hlediska 

a zásady hygieny. Umí poskytovat masérské služby, 

používat přípravky v souladu s technologickými postupy, 

jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery a 

vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských 

službách. 

Hlavním cizím vyučovaným jazykem na oboru je anglický 

jazyk, druhým cizím jazykem je německý jazyk. 
 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení: 

1. 60 % - Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný 

test z českého jazyka a literatury a z matematiky 

2. 40 % - Studijní prospěch ze základní školy – průměry za 

2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 
 

Maximální počet přijímaných studentů: 30 

 

Bezpečnostně právní činnost 
Kód: 68-42-M/01, čtyřleté denní studium zakončené 

maturitní zkouškou 

Absolvent/ka se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní 

činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních 

předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních 

sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a 

samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, 

bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného 

záchranného systému apod. 

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další 

zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné 

školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, 

bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. 

Nutnou podmínkou pro přijetí a absolvování oboru je 

výborný zdravotní stav (hlavně pro předměty tělesná 

výchova a sebeobrana). Žáci musí být z těchto předmětů 

klasifikováni. Povinnou součástí ŠVP je také absolvování 3 

sportovních kurzů. 

Hlavním cizím vyučovaným jazykem na oboru je anglický 

jazyk, druhým cizím jazykem je německý jazyk. 
 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení: 

1. 60 % - Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný 

test z českého jazyka a literatury a z matematiky 

2. 30 % - Studijní prospěch ze základní školy – průměry za 

2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 

3. 10 % - Test tělesné zdatnosti (beep test, šplh na tyči, 

sestava kotoulů – vpřed/vzad) 
 

Maximální počet přijímaných studentů: 30 

 
 

PhDr. Mária Janáková, Ph.D., ředitelka školy 

 

 


