
Příloha k pozvánce k přijímacímu řízení na VOŠZ 
 
Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a 
potvrzení lékaře (na přihlášce) o zdravotní způsobilosti ke zvolenému oboru. Přijímací řízení na 
VOŠZ se skládá z ústního pohovoru (motivace ke studiu, osobnostní předpoklady, informovanost o 
oboru). U oboru Diplomovaný zubní technik je součástí pohovoru také zkouška manuální zručnosti. 
 

 Do budovy školy je povolen vstup pouze v respirátoru a pouze uchazečům přihlášeným 
k přijímacímu řízení. Doprovod musí počkat před budovou školy.  

 Rozpis učeben bude vyvěšen u vrátnice. 
 Informace pro studenty hlásící se na více oborů: Všechny pohovory budou zahájeny v 8.00 

a budou probíhat, dokud se všichni uchazeči nevystřídají. Zvolte si pořadí oborů a postupně je 
obejděte, vše stihnete. Pokud se hlásíte na obor zubního technika, jděte nejprve na obor 
zubního technika a teprve poté na ostatní. Zkouška manuální zručnosti začne hned ráno. 

 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději 
30.9.2021 ve 12.00 hod.  

 Výuka pro přijaté uchazeče začne v nejbližších dnech po přijímacím řízení. Konkrétní 
informace k nástupu se dozvíte při přijímacím řízení. 

 Uchazeči na obor Diplomovaná všeobecná sestra, kteří se zároveň přihlásili k postupové 
zkoušce do vyššího ročníku, obdrží informace k postupové zkoušce e-mailem. 

 
K přijímacímu řízení si přineste: 

 občanský průkaz (cizinci pas) 
 originál maturitního vysvědčení nebo úředně ověřenou kopii (v případě maturity na zahraniční 

škole – kromě Slovenska – nostrifikační doložku vzdělání na střední škole) 
 doklad o provedeném negativním testu na onemocnění COVID-19 nebo doklad o provedeném 

očkování nebo doklad o prodělané nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech, a to v souladu 
s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k testování studentů ve školách (přesné 
znění viz. níže). Vyšší odborná škola zdravotnická testování uchazečů neprovádí. Test je 
nutné si obstarat v jiném zařízení před zahájením přijímacího řízení. 

 
 
Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních se s účinností od 31. 5. 2021 oproti současnosti mění takto: 
 
Nově se upravují podmínky testování při přijímacích zkouškách, nejedná-li se o přijímací zkoušky konané 
distanční formou, na vyšší odborné školy: 
 
osobě, která je uchazečem o vzdělávání na vyšší odborné škole, umožní vyšší odborná škola osobní přítomnost 
na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud  
 
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  
b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v 
posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,  
c) předloží doklad vydaný školou nebo školským zařízení o negativním výsledku preventivního antigenního testu 
na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-
CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,  
d) předloží doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 
více než 180 dní, nebo  
e) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že  



i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o 
léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla 
aplikována druhá dávka,  
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 
14 dní, ale ne více než 9 měsíců. 

Vyšší odborná škola má povinnost kontrolovat, zda účastník přijímacího řízení splňuje uvedené podmínky. V 
případě, že účastník tyto podmínky nesplňuje, neumožní mu vyšší odborná škola účastnit se přijímací 
zkoušky. 


