Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99

Základní informace k přijímacímu řízení ve šk. r. 2018 – 2019



den otevřených dveří: 14. ledna 2019 od 14:30 – 17:30 hodin
termín podání přihlášky: do 1. března 2019 (denní studium)

POZOR: nový formulář přihlášky (nově se uvádí rodné číslo uchazeče,
zároveň zákonný zástupce uvádí datum narození)
 uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT, zveřejněný
na: http://www.msmt.cz/file/43456/ (pdf) nebo http://www.msmt.cz/file/43457/
(Excel). Formulář přihlášky je rovněž ke stažení na www. zdravka-plzen.cz v sekci
Přijímací řízení SZŠ.
 uchazeč na přihlášce uvede dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč
uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku
uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce
podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v
přihlášce.
 důležitá poznámka.: SZŠ požaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke
studiu a výkonu povolání (nutné u oborů zdravotnický asistent, laboratorní
asistent, asistent zubního technika, masér sportovní a rekondiční).
Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát.
V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí.
Ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí



termíny přijímacího řízení:
1. termín: 12. dubna 2019
náhradní termín:
1. termín: 13. května 2019

2. termín: 15. dubna 2019
2. termín. 14. května 2019

Konečná kritéria přijímacího řízení ředitelky školy a předpokládané počty přijímaných
uchazečů budou zveřejněna do 31. 1. 2019 na www.zdravka-plzen.cz a na úřední desce ve
vestibulu školy.
.
Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky budou podle zákona č. 561/2004
Školský zákon, upřesněny do 15. 12. 2018 na www. stránkách školy a na veřejně přístupném
místě v budově školy.


kontakty:
studijní oddělení SZŠ: Zuzana Radová
tel.: 378 015 231 e-mail: radova@zdravka-plzen.cz
zástupkyně ředitelky školy: PhDr. Radka Felzmannová
tel.: 378 015 223 e-mail: felzmannova@zdravka-plzen.cz



ubytování a stravování:
stravování (obědy cca 27,- Kč, celodenní strava 68,- Kč), ubytování (1 300,- Kč/měsíc) je pro
zájemce zajištěno v Domově mládeže SPŠD, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

v Plzni 2. 10. 2018

PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy

