
 

 

 
 

Přijímací řízení ke studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu  
a veřejnosprávních studií s.r.o. (dále jen VOŠZMVS) pro školní rok 2019/2020 proběhne 
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném 
vzdělání. 

I. 

Podmínky přijímacího řízení 

 
1. Ke vzdělávání na VOŠZMVS lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní 

zkouškou a kteří v přijímacím řízení splnili podmínky přijímacího řízení a podmínky zdravotní 
způsobilosti pro zvolený vzdělávací program. 
 

2. Pro školní rok 2019-2020 budou uchazeči o studium přijímáni bez přijímacích zkoušek ve 

studijních oborech: 

• Diplomovaný zubní technik;  

• Management sportovních aktivit; 

• Cestovní ruch; 

• Sociální práce - denní a kombinovaná forma studia; 

• Diplomovaný oční optik - denní a kombinovaná forma studia; 

• Systémový administrátor IT - denní a kombinovaná forma studia 

 
3. Pro školní rok 2019-2020 budou uchazeči o studium přijímáni po úspěšném složení přijímací 

zkoušky formou motivačního pohovoru ve studijních oborech: 

• Diplomovaná dentální hygienistka v kombinované formě studia, 

• Bezpečnost obyvatelstva - denní a kombinovaná forma studia; 

• Veřejná správa - denní a kombinovaná forma studia. 

 

4. Pro školní rok 2019/20 nebude otevřen první ročník studijního oboru Diplomovaná dentální 

hygienistka v denní formě studia. 
 

5. Uchazeči o studium podávají přihlášku na celostátně platném formuláři přihlášky pro vyšší 
odborné školy SEVT 49 152 1 nebo elektronickou formou na webových stránkách školy a 
uhradí poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč. V případě, že se uchazeč hlásí na více 

vzdělávacích programů, uhradí za každou další přihlášku poplatek 100,- Kč.  
 

 

 

Pokyn pro přijímací řízení  

ke studiu ve školním roce 2019/20 



 

6. Řádně vyplněné přihlášky pro přijímací řízení v písemné nebo elektronické formě na 
VOŠZMVS pro školní rok 2019/2020 se podávají v termínech: 

 

pro I. kolo přijímacího řízení do:     31. 5. 2019 

pro II. kolo přijímacího řízení do:    23. 8. 2019 

pro III. kolo přijímacího řízení do:   27. 9. 2019 

 
7. Uchazeči o studium budou na základě podaných přihlášek pozváni písemně k zápisu ke 

studiu. Zápis ke studiu se uskuteční ve dvou termínech: 
 

• I. termín zápisu ke studiu pro l. a  ll. kolo přijímacího řízení: 

o v denní formě studia:  2. 9. 2019 

o v kombinované formě studia:  6. 9. 2019 

• II. termín zápisu ke studiu pro lll. kolo přijímacího řízení: od 23. 9. do 27. 9. 2019. 
 

8. Uchazeči o studium v oborech s přijímací zkouškou budou k motivačnímu pohovoru pozváni 
pro l. kolo přijímacího řízení na 20. 6. 2019.  
Pro ll. a lll. kolo přijímacího řízení bude termín motivačního pohovoru stanoven podle 

naplněnosti studijních skupin.  

Pro přijetí ke studiu je stanoveno dosažení maximálně 50 a minimálně 25 bodů při 
motivačním pohovoru.  

 
9. Uchazeč je povinen předložit při zápisu ke studiu průkaz totožnosti (občanský průkaz, 

cestovní pas), úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení o zdravotní 
způsobilosti o studiu a výkonu povolání (pokud tyto dokumenty nebyly přiloženy k přihlášce). 
Pokud uchazeč neuspěje u maturitní zkoušky, bude mu po úspěšném absolvování maturitní 
zkoušky stanoven náhradní termín zápisu s ohledem na naplněnost kapacity oboru. 
 

 
II. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

 

Studijní obor Forma přijímací zkoušky Počet přijatých 

uchazečů 

Diplomovaný zubní technik 

denní forma studia 
Bez přijímacího řízení 

 
22 

Sociální práce  

denní forma studia 
Bez přijímacího řízení 

 
25 

Sociální práce  

kombinovaná forma studia 
Bez přijímacího řízení 

 
13 

Management sportovních aktivit 

denní forma studia 
Bez přijímacího řízení 

 
25 

Bezpečnost obyvatelstva  

denní forma studia 
Motivační pohovor  

30 

Bezpečnost obyvatelstva  

kombinovaná forma studia 
Motivační pohovor  

30 



 

Diplomovaný oční optik  

denní forma studia 
Bez přijímacího řízení 

 
25 

Diplomovaný oční optik  

kombinovaná forma studia 
Bez přijímacího řízení 

 
26 

Systémový administrátor IT 

denní forma studia 
Bez přijímacího řízení 

 
14 

Systémový administrátor IT 

kombinovaná forma studia 
Bez přijímacího řízení 

 
7 

Cestovní ruch 

denní forma studia 
Bez přijímacího řízení 

 
25 

Veřejná správa  

denní forma studia 
Motivační pohovor 

 
25 

Veřejná správa  

kombinovaná forma studia 
Motivační pohovor  

25 

Diplomovaná dentální hygienistka 

kombinovaná forma studia 
Motivační pohovor 

15 

 
Nedostaví-li se uchazeč k zápisu ke studiu v l. termínu ze závažných důvodů, může být 
zařazen do II. termínu zápisu ke studiu, pokud se řádně předem nebo do 3 dnů po termínu 
zápisu omluvil. Za závažné důvody je považováno vlastní onemocnění, úraz, úmrtí v rodině, 
neplánovaný pobyt v zahraničí, další důvody (posoudí ředitelka školy). 
 
V Plzni dne 13. 11. 2018                                                                 PhDr. Jana Ajglová, v. r.                                                        
                                                                                                                     ředitelka  

                                                                                       Vyšší odborné školy zdravotnické,  
                                                                                    managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. 


