
 
 
 
 
 
 
 
 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín  

Zdravotnická škola roku 2019 

nabízí ve školním roce 2021/2022 
absolventům středních škol s maturitou obor vzdělání: 

 

53-41-N/51  DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA 

 
 

23 studentů, tj. 1 studijní skupina. 
Denní tříleté studium ukončené absolutoriem. 

Ubytování a stravování je možné na Domově mládeže SZŠ a VOŠZ Zlín. 
  



Důležité termíny 

Termín pro podání přihlášek do 31. 5. 2021 

Dny otevřených dveří:   
20. 11. 2020, 21. 1. 2021 13:00 - 17: 00 hod 

21. 11. 2020   9:00 - 12:00 hod 

Kontaktní adresa školy 
 

SZŠ a VOŠZ Zlín, Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín 

Telefon: 577 008 111 

E-mail: 
info@szszlin.cz nebo 
svetlana.jancarikovav@szszlin.cz  

Webové stránky: www.szszlin.cz 
 

Kontaktní adresa Domova mládeže 
 

Domov mládeže SZŠ a VOŠZ, Broučkova 4062, Příluky, 760 01 Zlín 

kontakt na zástupkyni ředitele pověřenou 
řízením domova mládeže: 

sona.kosutova@szszlin.cz 

tel. 577 008 114 

kontakt na vedoucí stravování a ubytování: 
drahomira.matyastikova@szszlin.cz 

tel. 577 006 051 
 

Obor vzdělání DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA 53-41-N/51 

Dosažený stupeň 
vzdělání 

Vyšší odborné (DiS.) 

Způsob ukončení absolutorium 

Certifikace 
vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší 
odborné školy 

Délka/forma vzdělání 3 roky/denní studium 

Školné 3000 Kč za školní rok  

Organizace výuky 

Vzdělávání je organizováno jako tříleté denní studium. Zahrnuje teoretickou výuku 
ve škole a výuku ošetřovatelské a odborné praxe u poskytovatelů zdravotních 
a sociálních služeb za spolupráce a součinnosti kvalifikovaných dětských sester, 
lékařů a učitelů.  

1. Teoretická a praktická výuka zahrnuje vyučování dle rozpisu učiva v učebním 
plánu a v učebních modulech, samostudium a přípravu na zkoušky v celkovém 
rozsahu 3 645 hodin. 

2. Teoretická příprava probíhá dle rozpisu povinných a povinně volitelných 
předmětů daných učebním plánem v celkovém rozsahu 1 571 hodin.  

3. Praktická výuka zahrnuje předměty Ošetřovatelská praxe, Odborná praxe I., 
Odborná praxe II. a cvičení v rámci oborových předmětů Ošetřovatelství 
v neonatologii a pediatrii, Ošetřovatelství v chirurgických oborech v celkovém 
rozsahu 2 074 hodin.  
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4. Ve výuce se uplatňují takové vyučovací metody a formy, které zohledňují 
zvláštnosti vzdělávání dospělých a které napomáhají vytvoření požadovaných 
klíčových, odborných a dalších kompetencí. 

 
 

Možnosti uplatnění absolventa. 

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání dětské sestry  
u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, konkrétně na úseku ambulantní  
a lůžkové péče, domácí péče, zdravotních služeb v dětských domovech pro děti  
do 3 let věku apod. Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání 
zdravotnických pracovníků, např. v oborech specializačního vzdělávání.  
 
Absolvent je oprávněn užívat označení odbornosti DiS. 
 

Požadavky na uchazeče 

Do 1. ročníku se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, splnili kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, a kteří splnili 
podmínky zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě 
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.   
 
 

Kritéria přijímacího řízení 

Přijímací zkouška se nekoná.  
Pořadí bude stanoveno na základě výsledků vzdělávání v posledním ročníku střední 
školy a u maturitní zkoušky. 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 2. pololetí vysvědčení 4. ročníku na SŠ, 
2. lepší průměr 1. pololetí vysvědčení 4. ročníku na SŠ. 

 
Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 23. 
Druhé kolo se bude konat v případě nenaplnění počtu uchazečů v prvním kole. 
 
 

Zdravotní požadavky na uchazeče 

Zdravotní omezení pro výkon studia vždy závisí na specifických požadavcích 
zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu 
uchazeče je způsobilý příslušný registrující praktický lékař.  
 
 
 
 



Pro výkon studia je uchazeč zdravotně omezen v těchto případech 

 Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních 
končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky). 

 Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně 
onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné 
znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami. 

 Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně 
onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit 
dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí. 

 Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

 Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity. 

 Závažné duševní nemoci a poruchy chování. 
 

V průběhu vzdělávání, konkrétně před zařazením na odbornou praxi, absolvuje 
student lékařskou prohlídku ke zjištění zdravotní způsobilosti.  
 
Studující zdravotnických škol jsou povinni být proočkováni proti virové hepatitidě B,  
a to na základě § 9 odst. 1 Vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním 
nemocem. Přijatí uchazeči předloží na začátku studia očkovací průkaz se záznamem  
o očkování proti virové hepatitidě typu B. Pokud toto očkování nebudou mít, musí 
absolvovat očkováni před nástupem na odbornou praxi. 
 

Přihláška ke vzdělávání na vyšší škole 

Tiskopis přihlášky SEVT č. 49 152 1 nebo vlastní formulář školy na www.szszlin.cz. 
Na přihlášce je třeba uvést 

 potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu, 

 IZO školy, ze které se uchazeč hlásí nebo kterou studoval, 

 rodné číslo uchazeče. 
 
Termín podání přihlášky do 31. května 2021  - pro 1. kolo. 
Termín odevzdání přihlášek pro 2. kolo (bude-li vyhlášeno) – srpen 2021 (termín 
bude upřesněn zároveň s vyhlášením 2. kola). 
 

Termíny přijímacího řízení 

Přijímací zkouška se nekoná. Přijímací řízení proběhne bez účasti uchazečů  
na základě studijních výsledků ze SŠ v červnu 2021.  
Termín bude upřesněn, sledujte informace na webu školy www.szszlin.cz. 
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