II. kolo Přijímacího řízení na školní rok 2019/2020
Termíny a požadavky
Přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, p. o., se podávají do 20. září
2019 včetně.
Přijímací řízení platí pro obory:
Maximální počet
Délka studia přijatých uchazečů
do 1. ročníku

Kód oboru

Název studijního oboru

Forma studia

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra

Denní

3 roky

160

53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra

Kombinovaná

3 a půl roku

80

53-41-N/5.

Diplomovaná dětská sestra

Denní

3 roky

40

53-41-N/5.

Diplomovaná dětská sestra

Kombinovaná

3 roky

40

Způsob podání přihlášky ke studiu:


uchazeč podá přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole v denní nebo kombinované formě
vzdělávání na předepsaném formuláři, ke stažení zde:
http://www.voszbrno.cz/vyssi-odborna-skola-zdravotnicka-brno?idc=1255 , přihlášku ke studiu je
třeba podat do 20. září 2019 včetně;




uchazeč přiloží požadované dokumenty:
- ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč, který ještě neobdržel maturitní
vysvědčení, musí doložit, požadované doklady do termínu konání přijímacího řízení, a to
do 20. září 2019 včetně;
- ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy;
- motivační dopis;
- zdravotní způsobilost (součást formuláře přihlášky ke studiu);
termín konání přijímacího řízení je stanoven na 25. září 2019 v 9.00 hodin na Vyšší odborné
škole zdravotnické Brno, příspěvková organizace, Kounicova 16, 602 00 Brno bez
přítomnosti uchazečů;

Kritéria hodnocení přijímacího řízení:
Maturitní zkouška (doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení);
Vysvědčení z posledního ročníku střední školy (doložit úředně ověřenou kopii);
Motivační dopis ke zvolenému studijnímu oboru v rozsahu jedné normostrany A4;
O pořadí uchazečů v přijímacím řízení rozhoduje celkový počet získaných bodů. Pořadí bude
stanoveno podle průměrného prospěchu ve 2. pololetí posledního ročníku a maturitní zkoušky
na střední škole. Za průměr 1,00 je možné získat 30 bodů, pak lineárně sestupně až do průměru
4,00 - za který je 0 bodů. Motivační dopis ke zvolenému studijnímu oboru v rozsahu jedné
normostrany A4 je hodnocen 10 body. Celkem může uchazeč získat 70 bodů.
V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí:
1. lepší průměrný prospěch maturitní zkoušky na SŠ;
2. lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí posledního ročníků SŠ.
1.
2.
3.
4.

Výsledky přijímacího
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy od 25. září 2019 pod
registračním číslem uchazeče, po dobu 15 dnů. Během této doby je nutné, aby přijatí uchazeči potvrdili
nástup ke studiu kliknutím na číslo uchazeče, zadáním data narození a následným potvrzením zda
nastoupí, či nenastoupí ke studiu. Registrační číslo bude uchazeči zasláno dne 25. září 2019 společně
s rozhodnutím ředitelky školy, prostřednictvím e-mailu uvedeného uchazečem na přihlášce ke studiu.
Originál rozhodnutí o přijetí ke studiu si přijatí uchazeči vyzvednou od 30. září 2019 na studijním
oddělení školy (dveře číslo 207).
Upozornění: výsledky P.Ř. nebudou sdělovány telefonicky.
Uchazeč má možnost nahlédnout do svého spisu správního řízení dne 26. září 2019 od 9.00 do 11.00
hodin na studijním oddělení (dveře číslo 207).

V případě, že se uchazeč rozhodne k odvolání proti nepřijetí, podává odvolání písemně prostřednictvím
ředitelky školy podle § 37 a § 82 odst. 2, zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění, správního řádu.

V Brně dne 23. srpna 2019

Mgr. Liana Greiffeneggová
ředitelka školy

