
 

Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. 

v akademickém roce 2016/2017 je zveřejňována v souladu s vyhláškou 

MŠMT č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejňování průběhu 

přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky MŠMT 

č. 276/2004 Sb., ze dne 26. dubna 2004, § 1-4 
 

Přijímací řízení pro studium v bakalářských studijních programech Ošetřovatelství, 

Porodní asistence a Specializace ve zdravotnictví bylo vyhlášeno pro studijní obory Všeobecná 

sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář a proběhlo v souladu 

s  podmínkami vyhlášenými Směrnicí rektora č. 2/2015 ze dne 2. 11. 2015. 

Informace o otevíraných studijních programech a oborech, jakož i o podmínkách přijetí 

ke studiu byly prezentovány na dnech otevřených dveří, na internetových stránkách, 

v propagačních materiálech školy a v Učitelských novinách. Zájemci měli možnost ověřit si 

vstupní znalosti v testech nanečisto. 

 

Termíny přijímacích zkoušek byly rozloženy do několika termínů: 

1. kolo 8. června 2016  

2. kolo 6. září 2016 

3. kolo 21. září 2016 
 

Přijímací zkoušky probíhaly u studijních oborů: 

- Všeobecná sestra - formou testu, který obsahoval otázky zaměřené na znalosti z biologie 

člověka a psychologie na středoškolské úrovni 

- Porodní asistentka - formou testu, který obsahoval otázky zaměřené na znalosti z biologie 

člověka a psychologie na středoškolské úrovni. 

- Zdravotnický záchranář - talentová a písemná zkouška. Talentová zkouška z tělesné výchovy 

byla úspěšně vykonána splněním časového limitu. Písemná 

zkouška probíhala formou testu, kterým byly testovány znalosti z 

biologie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídal obsahu 

gymnaziálního a středoškolského učiva zakončeného maturitní 

zkouškou.  

- Radiologický asistent - formou testu, kterým byly testovány znalosti z biologie a fyziky. Rozsah 

požadovaných znalostí odpovídal obsahu gymnaziálního 

a středoškolského učiva zakončeného maturitní zkouškou. 
 

Kritériem pro přijetí ke studiu bylo v písemném testu u všech studijních oborů získání nejméně 

20 bodů ze 40 možných. 

 

Po vyhodnocení přijímací komisí měli uchazeči možnost (pod svým číselným kódem) 

zjistit na webových stránkách školy výsledek přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

uchazeče ke studiu obsahovalo též poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. 

Přijatí uchazeči byli zároveň seznámeni s datem zápisu do studia. Se všemi zapsanými přijatými 

uchazeči byla školou uzavřena smlouva o studiu a způsobu hrazení školného. 
 

Proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se nikdo neodvolal a přezkumné řízení nebylo realizováno.  

 
 

 



Počet přihlášených uchazečů 322 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení 297 

z toho ve studijním oboru: 

- Všeobecná sestra 223 

- Porodní asistentka 22 

- Zdravotnický záchranář 50 

- Radiologický asistent 2 

 

Počet přijatých uchazečů 279 

z toho ve studijním oboru: 

- Všeobecná sestra 218 

- Porodní asistentka 22 

- Zdravotnický záchranář 39 

- Radiologický asistent 0 

 

Počet zapsaných ke studiu 254 

z toho ve studijním oboru: 

- Všeobecná sestra 205 

- Porodní asistentka 18 

- Zdravotnický záchranář 31 

- Radiologický asistent 0 

 

V akademickém roce 2016/2017 rektorka Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. vyhlásila 

Směrnicí rektora č. 2/2015 (dodatkem č. 1), že od přijímací zkoušky bude upuštěno u 

uchazečů, do programu Ošetřovatelství, Porodní asistence a Specializace ve zdravotnictví, 

jejichž výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce ke studiu bude nejvýše 2,00 

včetně (nezapočítává se maturitní vysvědčení) za splnění následujících podmínek:  

1. Prospěch na střední škole uvedený na přihlášce ke studiu bude potvrzen střední školou. 

Současně uchazeč zašle spolu s přihláškou ke studiu ověřené kopie vysvědčení (u čtyřletých 

středních škol koncové vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a 4. ročník pololetní vysvědčení, 

u víceletých gymnázií analogicky za poslední 4 roky studia).  

2. Uchazeč byl povinen předložit písemnou žádost o upuštění od přijímací zkoušky společně 

s příslušnými doklady (přihláškou ke studiu).  

3. Uchazeč doložil skutečnost, že dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného 

vzdělání (maturitní vysvědčení) nejpozději do 31. 10. 2016.  

4. Povinnost absolvovat talentovou zkoušku z tělesné výchovy u oboru Zdravotnický záchranář 

zůstala zachována.  

 

Pro akademický rok 2016/2017 je platné Opatření ředitele školy č. 2/2016  vydané (podle Části 

druhé, Čl. 11 Statutu VŠZ), o poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický 

rok 2016/2017. 

V Praze 1. 11. 2016 

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., v. r.  

rektorka 


