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V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji 

 

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2015/2016 
 

Diplomovaná všeobecná sestra, kód oboru 53-41-N/1., denní forma studia 
 

 

Přihlášky je nutno podat do    10. 8. 2015 
Termín přijímacího řízení je stanoven na  21. 8. 2015  
Počet volných míst:      1     
 
 

Přijímací zkouška se nekoná. 
 
Pořadí bude stanoveno na základě výsledků vzdělávání na střední škole v posledním ročníku  
studia a u maturitní zkoušky. Za průměr 1,00 je možno získat 25 bodů, pak lineárně sestupně až do 
průměru 3,50 – za který je 0 bodů. Za horší průměr než 3,5 je uděleno rovněž 0 bodů. Toto platí jak pro 
vysvědčení z 2. pololetí posledního ročníku SŠ, tak pro vysvědčení maturitní. Celkem tedy uchazeč může 
získat maximálně 50 bodů. 
Podle celkového součtu bodů se sestaví pořadí. Uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů je na 
prvním místě a uchazeč s nejnižším počtem získaných bodů  je na místě posledním. 
 
V případě stejného bodového zisku rozhoduje o pořadí: 

1. lepší průměr ve 2. pololetí 4. ročníku SŠ 
2. lepší průměr v 1. pololetí 4. ročníku SŠ 

 
Pokud uchazeč nepředložil ve stanoveném termínu požadované doklady, nesplnil kritéria přijímacího 

řízení. 

Pro přihlášení lze použít tiskopis SEVT č. 49 152 100 nebo formulář přihlášky umístěný na webu MŠMT  

http://www.msmt.cz nebo školy www.szszlin.cz. 

Přihláška musí obsahovat: 
 potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání 
 IZO školy, na které uchazeč získal maturitní zkoušku 
 rodné číslo 
 kontakt - své telefonní číslo nebo e-mail 
 k přihlášce přiložte: 

úředně ověřenou kopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ a maturitního vysvědčení  
 
 
Uchazeči nepřijatí v 1. kole přijímacího řízení se mohou znovu hlásit do 2. kola (nová přihláška). 
 
 
Ve Zlíně dne 31. 7. 2015 
   

 
 

 Mgr. Hynek Steska v. r. 

  ředitel SZŠ a VOŠZ Zlín 
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