
  
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE KONÁ 6.4.2020 od 12,30 hod. 
V BUDOVĚ ŠKOLY, KARLOVARSKÁ 99, PLZEŇ 
 
Ve školním roce 2020/2021 otevíráme první ročníky těchto oborů: 
 
Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru: 53-41-N/1. – denní tříleté studium 
Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru: 53-41-N/1. – kombinované tříleté studium  
Diplomovaná dětská sestra – kód oboru: 53-41-N/5. – denní tříleté studium 
Diplomovaný farmaceutický asistent - kód oboru 53-43-N/1. – denní tříleté studium  
Diplomovaný nutriční terapeut  -  kód oboru 53-41-N/4. – denní tříleté studium  
Sociální práce a sociální pedagogika – kód oboru: 75-32-N/.. – denní tříleté studium 
Sociální práce a sociální pedagogika – kód oboru: 75-32-N/.. – kombinované tříleté studium 
 
 
Přijímací řízení na Vyšší odbornou školu zdravotnickou spočívá v ústním pohovoru (motivace 
ke studiu, osobnostní předpoklady, informovanost o oboru).  
Základními podmínkami pro přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, potvrzení 
lékaře (na přihlášce) o zdravotní způsobilosti ke zvolenému oboru, zaplacení poplatku za 
zpracování přihlášky a osobní účast u přijímacího řízení.  
Pro přihlášení použijte formulář přihlášky vydaný naší školou, který je k dispozici na 
www.zdravka-plzen.cz v sekci „přijímací řízení VOŠZ“ nebo na studijním oddělení VOŠZ. 
Potvrzení od lékaře musí být na tomto formuláři, nikoli zvlášť, ani na jiném typu přihlášky. 
Nepoužívejte prosím přihlášky SEVT. 
 
Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu včetně potvrzení od lékaře a dokladu o zaplacení 300,- Kč 
administrativního poplatku za zpracování přihlášky doručte: 
do 31.5.2020 (1. kolo) 
do 25.8.2020 (2.kolo) 
V den přijímacího řízení předloží uchazeč občanský průkaz a maturitní vysvědčení. 
Přijímací řízení proběhne v těchto termínech 

 1. kolo – 23.6. a 24.6.2020 
 2. kolo –  29.9.2020 

Bližší informace: Mgr. Uhlířová, tel. 378015222, e-mail: uhliroval@zdravka-plzen.cz 
 

Důležité informace k přihlášce na VOŠZ 
1. Za zpracování přihlášky je stanoven poplatek 300,- Kč za každý obor. Poplatek uhraďte 

složenkou nebo převodem na účet č. 34731311/0100, variabilní symbol 333. Ústřižek 
složenky nebo potvrzení o proběhlé platbě pevně připojte k zadní straně přihlášky (tzn. 
pomocí sešívačky, lepidla nebo lepenky).  
Přihlášky bez dokladu o zaplacení budou vráceny.  

2. K přihlášce nepřikládejte žádné přílohy – ani kopie vysvědčení, ani životopisy, ani jiné 
přílohy. 

3. Využijte tiskopis přihlášky naší školy – a vyplňte VŠECHNY kolonky. 

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, 
Karlovarská 99 
tel.: 378015111 
e-mail: zdravka@zdravka-plzen.cz             www.zdravka-plzen.cz 
 


