Milí uchazeči,
dovolila bych si předpovědět některé Vaše dotazy a již předem na ně odpovědět. Prosím, teprve
pokud zde nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte mne na tel. 378015222 či na adrese
uhliroval@zdravka-plzen.cz.
Děkuji, Lenka Uhlířová, studijní oddělení
Umožňuje škola dálkové/individuální/kombinované/večerní studium ?
Nabízíme kombinované studium u oboru Diplomovaná všeobecná sestra. U všech ostatních
oborů nabízíme pouze denní studium.
Z čeho se skládá přijímací zkouška ?
Přijímací řízení se skládá z ústního motivačního pohovoru. U oboru Diplomovaná dentální
hygienistka je součástí pohovoru také zkouška manuální zručnosti.
Kde najdu přihlášku, do kdy a kam ji mám poslat ?
Přihláška je k dispozici ke stažení v sekci „přijímací řízení VOŠZ“. Obdržíte ji také na studijním
oddělení VOŠZ. Přihlášku doručte na adresu SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 99 323 00 Plzeň
osobně či poštou. Termín pro doručení je 31.5.2019, pro 2. kolo 23.8.2019.
Pořádáte den otevřených dveří ?
Ano, den otevřených dveří se uskuteční 8.4.2019. Všichni jste srdečně zváni.
Mám maturitu v jiném oboru, než zdravotnickém. Je to problém ?
Vůbec ne. Zaměření střední školy nehraje u přijímacího řízení žádnou roli.
Jsem přihlášený na Vaší školu. Kdy konkrétně se mám dostavit k přijímacímu řízení ?
Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení budou přijímány do 31.5.2019. Teprve po tomto datu
budou zpracovány a přihlášeným uchazečům bude poštou zaslána pozvánka s konkrétním datem
a hodinou, kdy se má uchazeč dostavit, a s pokyny, co si má přinést s sebou.
Kolik uchazečů budete přijímat ?
Počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech bude stanoven po zpracování všech přihlášek
(tedy po 31.5.2019) a bude vycházet z volné kapacity školy. Uchazeči se dozví minimální počet
přijímaných v pozvánce.
Mohu se přihlásit na více oborů najednou ?
Ano, můžete. Na každý obor musíte vyplnit samostatnou přihlášku s potvrzením od lékaře. Za
každou přihlášku platíte poplatek 300,- Kč. Posíláte-li více přihlášek najednou v jedné obálce
(nebo odevzdáváte-li osobně na studijním odd.), můžete zaplatit poplatky v jedné částce (tedy
např. 600,- Kč). Poplatky lze platit pouze na účet, nikoli hotově. Potvrzení o zaplacení nalepte
lepidlem nebo lepenkou na zadní stranu přihlášky.
Nejsem občan České republiky ani Slovenské republiky. Mám maturitu na zahraniční
škole. Je možné u Vás studovat ?
Ano, ale potřebujete nostrifikační doložku. Tu doneste k přijímacímu řízení místo maturitního
vysvědčení. O nostrifikační doložku žádejte na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Nemáte-li
občanský průkaz České republiky, doneste si cestovní pas. Upozorňuji, že pro studium na naší
škole je nezbytná dobrá znalost českého jazyka. (Nutnost nostrifikační doložky neplatí pro
absolventy škol na Slovensku.)

Jsem přihlášený na Vaší školu, ale nesložil jsem maturitní zkoušku a čeká mě opravný
termín v září. Mohu přijít k přijímacímu řízení ?
Bohužel. U přijímacího řízení se předkládá maturitní vysvědčení, bez něj Vám nebude umožněno
zkoušku vykonat. Můžete se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení. Musíte ale znovu vyplnit
přihlášku, včetně potvrzení od lékaře a poplatku za zpracování.
Hradí se na škole školné ?
Ano, školné činí 3000,- Kč za rok. První splátku 1500,- Kč musí student přijatý v 1. kole uhradit
do konce srpna 2019.
Nabízí škola ubytování a stravování ?
Přímo naše škola ubytování nezajišťuje. Doporučuji Vám obrátit se na Domov mládeže SPŠD v
Plzni, Karlovarská 99, tel.: 377521294. Další možností je Domov mládeže VOŠ a SPŠE Částkova
58. tel. 377418142. V areálu školy je možnost stravování v jídelně.

