Vyhlášení přijímací řízení na VOŠ zdr. Liberec
Obory vzdělání pro školní rok 2021/22
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1.
Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/5.
Diplomovaný zdravotní laborant 53-41-N/2.

Kritéria přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
1. Přihláška ke studiu na VOŠ
a. potvrzená střední školou, ve které jste studoval/la 4. ročník, s doložením známek
za 1. pololetí 4. ročníku a do termínu administrativní části přijímacího řízení doložit
ověřenou kopii maturitního vysvědčení
nebo přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení a ověřené vysvědčení za
ukončený 4. ročník.
b. přihláška musí obsahovat vyplněné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke
studiu a lékařem potvrzené termíny absolvovaných očkování proti hepatitidě B.

2. Bonifikace – viz tabulka
a. Bodové ohodnocení na základě výsledků vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku –
prospěchový průměr, které musí být potvrzeno na přihlášce střední školou, ve
které jste studoval 4. ročník, nebo přiložit ověřenou kopii vysvědčení za 4. ročník.
b. Bodové ohodnocení na základě výsledků maturitní zkoušky - prospěchový průměr,
ověřenou kopii maturitního vysvědčení je nutno doložit nejpozději do termínu
přijímací zkoušky 12,00 hod. na studijním oddělení VOŠ.
c. Bodové ohodnocení za skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti
a zájmy uchazeče související se zvoleným oborem studia:
i. umístění v soutěži okresního, krajského či celostátního kola
v psychologické olympiádě, biologické olympiádě,

ii. aktivní práce v preventivních programech zaměřených na zdravý životní
styl,
iii. dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociálních služeb,
iv. členství v organizaci ČČK.
Doklady a ev. kopie vysvědčení je nutno přiložit jako přílohu přihlášky.

Bonifikace

Prospěchový
průměr 1. pol. 4.
r.

Prospěchový
průměr mat.
vysvědčení

Doložené diplomy, certifikáty,…

1,00 – 1,25

30 b.

30 b.

přihláška

1,26 – 1,50

25 b.

25 b.

umístění v soutěži okresního,
krajského či celostátního kola
v psychologické olympiádě,
biologické olympiádě

5 b.

1,51 – 1,75

20 b.

20 b.

aktivní práce v preventivních
programech zaměřených na zdravý
životní styl

5 b.

1,76 – 2,00

15 b.

15 b.

dobrovolnictví v oblasti zdravotně
sociálních služeb

5 b.

2,01 – 2,25

10 b.

10 b.

2,26 – 2,50

5 b.

5 b.

2,56 – 2,75

3 b.

3 b.

2,76 – 3,25

2 b.

2 b.

10 b.

členství v organizaci ČČK

5 b.

Max. celkem: 90 bodů

O přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě získaného počtu bodů.
V případě rovnosti bodů za vysvědčení bude rozhodovat výsledný průměr známek na
maturitním vysvědčení a vysvědčení za 4. ročník. V termínu stanoveném zákonem bude tato
skutečnost oznámena uchazeči.
Informace k přijímacímu řízení
Studium je vhodné i pro absolventy středních škol nezdravotnických oborů.
Počet přijatých uchazečů je maximálně 35 pro každý obor.
Možnost zajištění tiskopisu přihlášky:



Internetové stránky školy: https://www.libereckazdravka.cz/
Osobní vyzvednutí na studijním oddělení VOŠ zdr. Liberec v úředních hodinách

Termín přijímací zkoušky
1. kolo: 24. 6. 2021
přihlášku je nutno odeslat nejpozději do 31. 5. 2021 na sekretariát školy
2. kolo: 25. 9. 2021
přihlášku je nutno odeslat nejpozději do 10. 9. 2021 na sekretariát školy

Rozhodnutí ředitelky školy
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na internetových stránkách školy
https://www.libereckazdravka.cz/. Registrační číslo Vám bude v předstihu zasláno
s pozvánkou na administrativní část přijímacího řízení.
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do
7 dnů po konání přijímací zkoušky.
Dle ustanovení § 36, ods.3, zákona 500/2004 Sb., správní řád, máte možnost seznámit se
s podklady přijímacího řízení ve stanoveném datu v kanceláři ředitelky školy.

Osobní a citlivé údaje, mlčenlivost
Odevzdáním přihlášky subjekt osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních a citlivých
údajů. Zpracování osobních a citlivých údajů subjektů bude prováděno pouze v souvislosti se
stanoveným účelem – přijímací řízení ke vzdělání na vyšší odborné škole. Při zpracování
osobních a citlivých údajů se škola zavazuje dostát všem povinnostem, které vyplývají z platné
právní úpravy ochrany osobních a citlivých údajů, zejména zákona č. 101/200 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679. Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce
opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku
proti tomuto zpracování.

V Liberci, 19. 10. 2020

Mgr. Jana Urbanová
ředitelka školy, v. r.

