Přijímací řízení ke studiu
ve školním roce 2021/2022

Přijímací řízení ke studiu ve Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu
a veřejnosprávních studií s.r.o. (dále jen VOŠZMVS) pro školní rok 2021/2022 proběhne v souladu
s ustanovením § 93 a § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou
č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání v platném znění.
I.
Podmínky přijetí ke studiu
1. Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze v souladu s § 93 školského zákona přijmout uchazeče,
kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, a kteří při přijímacím řízení splní podmínky pro
přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti pro daný
obor vzdělání.
2. Uchazeči o studium podávají přihlášku na celostátně platném formuláři přihlášky pro vyšší
odborné školy SEVT 49 152 1 nebo vyplněním e-přihlášky na webových stránkách školy, kterou si
po vyplnění vytisknou. Přihláška ke studiu je zaevidována pouze v případě, že k ní uchazeč
doloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a úředně ověřenou kopii
maturitního vysvědčení. Uchazeči maturující v aktuálním školním roce přiloží neověřenou kopii
vysvědčení za třetí ročník SŠ a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodají nejpozději
v den konání přijímacího pohovoru. Bez tohoto dokladu nemohou být přijati.
3. Přihlášky pro přijímací řízení 2021/2022 se přijímají v termínech:





pro I. kolo přijímacího řízení:

od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021

pro II. kolo přijímacího řízení do: 15. 8. 2021 – pokud bude vyhlášeno
pro III. kolo přijímacího řízení do: 20. 9. 2021 – pokud bude vyhlášeno

4. Uchazeč 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.

5. Uchazeči, kteří nemají státní občanství ČR (nebo SR), dokládají rovnocennost svého předchozího
vzdělání (nostrifikaci) a je u nich ověřena znalost českého jazyka rozhovorem (v případě
nejasností testem). Pro studium na naší škole je nezbytná dobrá znalost českého jazyka.
II.
Kritéria přijímacího řízení
1. Podmínky a kritéria přijímacího řízení jsou pro příslušný obor a formu studia shodná pro všechna
kola přijímacího řízení.
2. Výsledky prvního kola přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2021/2022 budou zveřejněny
nejpozději 30. 6. 2021 na webových stránkách školy. Nepřijatí uchazeči mají před vydáním
rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které musí být vydáno do 7 dnů od konání přijímacích zkoušek,
(v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů), možnost seznámit se se spisem a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí
dne 1. 7. 2021 v 10:00 na studijním oddělení školy.
3. Po uzavření prvního kola přijímacího řízení může být k naplnění předpokládaného stavu studentů
vyhlášeno druhé, případně i třetí kolo přijímacího řízení. Informace o druhém kole přijímacího
řízení bude zveřejněna nejpozději dne 1. 7. 2021 a informace o třetím kole přijímacího řízení
bude zveřejněna nejpozději dne 31. 8. 2021 na webových stránkách školy.
4. Ředitelka školy si vyhrazuje právo neotevřít některý z nabízených oborů z důvodu nepřijetí
dostatečného počtu studentů dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. §4 odst. 1 „Nejnižší počet studentů ve
studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 10.“ Pokud bude v prvním kole přijímacího
řízení podáno v příslušném oboru a formě vzdělání méně než 5 přihlášek, mohou být přihlášky
převedeny do dalšího kola přijímacího řízení.
5. Kritéria přijímacího řízení v jednotlivých vzdělávacích programech a formách studia:


Bezpečnost obyvatelstva - denní a kombinovaná forma studia
Uchazeči o studium ve vzdělávacím programu Bezpečnost obyvatelstva - denní
i kombinovaná forma studia budou pro školní rok 2021/2022 přijímáni při splnění podmínek
přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek. Pokud splní podmínky přijetí ke studiu více
uchazečů, než kolik lze přijmout, z hlediska kapacity školy a oboru, budou uchazeči pozváni
k přijímacímu pohovoru a o jejich pořadí rozhodne výsledek hodnocení přijímacího
pohovoru. Pohovor ověří vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy pro přijetí ke studiu.
Vzorové otázky pohovoru budou zveřejněny 14 dní před konáním pohovorů na webových
stránkách školy vždy u příslušného oboru. Za pohovor je stanoven nejvyšší počet 50 bodů
a nejnižší 10 bodů. Uchazeči budou přijímáni v pořadí od nejlepšího výsledku až do naplnění
stanovené kapacity oboru. Pohovory proběhnou v termínu 23. - 29. 6. 2021, uchazeči

o studium budou na základě podaných přihlášek pozváni k pohovoru písemně na adresu
uvedenou na přihlášce.


Cestovní ruch - denní forma studia
Uchazeči o studium ve vzdělávacím programu Cestovní ruch - denní forma studia budou pro
školní rok 2021/2022 přijímáni při splnění podmínek přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek.
Pokud splní podmínky přijetí ke studiu více uchazečů, než kolik lze přijmout, z hlediska
kapacity školy a oboru, budou uchazeči pozváni k přijímacímu pohovoru a o jejich pořadí
rozhodne výsledek hodnocení přijímacího pohovoru. Pohovor ověří vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy pro přijetí ke studiu. Vzorové otázky pohovoru budou zveřejněny 14 dní
před konáním pohovorů na webových stránkách školy vždy u příslušného oboru. Za pohovor
je stanoven nejvyšší počet 50 bodů a nejnižší 10 bodů. Uchazeči budou přijímáni v pořadí od
nejlepšího výsledku až do naplnění stanovené kapacity oboru. Pohovory proběhnou
v termínu 23. - 29. 6. 2021, uchazeči o studium budou na základě podaných přihlášek pozváni
k pohovoru písemně na adresu uvedenou na přihlášce.



Diplomovaná dentální hygienistka – ve školním roce 2021/2022 bude otevřena pouze
kombinovaná forma studia
Uchazeči o studium ve vzdělávacím programu Diplomovaná dentální hygienistka
v kombinované formě studia budou pro školní rok 2021/2022 přijímáni při splnění podmínek
přijetí ke studiu a po úspěšném složení přijímací zkoušky formou znalostního testu z biologie
člověka v rozsahu učiva SŠ. Za test je stanoven nejvyšší počet 65 bodů. Pro přijetí ke studiu je
nutné získat minimálně 40 bodů.
Přijímací zkoušky proběhnou dne 23. 6. 2021 a uchazeči o studium budou na základě
podaných přihlášek pozváni písemně na adresu uvedenou na přihlášce. Uchazeči budou
přijímáni v pořadí od nejlepšího výsledku znalostního testu do naplnění kapacity oboru. Při
shodném počtu bodů rozhodne hodnocení vyjádřené na vysvědčení ze střední školy
(maturitní vysvědčení, v případě další shody vysvědčení ze 4. ročníku SŠ).



Diplomovaný oční optik - denní a kombinovaná forma studia
Uchazeči o studium ve vzdělávacím programu Diplomovaný oční optik - denní
i kombinovaná forma studia budou pro školní rok 2021/2022 přijímáni při splnění podmínek
přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek. Pokud splní podmínky přijetí ke studiu více
uchazečů, než kolik lze přijmout, z hlediska kapacity školy a oboru, budou uchazeči pozváni
k přijímacímu pohovoru a o jejich pořadí rozhodne výsledek hodnocení přijímacího
pohovoru. Pohovor ověří vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy pro přijetí ke studiu.
Vzorové otázky pohovoru budou zveřejněny 14 dní před konáním pohovorů na webových
stránkách školy vždy u příslušného oboru. Za pohovor je stanoven nejvyšší počet 50 bodů a
nejnižší 10 bodů. Uchazeči budou přijímáni v pořadí od nejlepšího výsledku až do naplnění
stanovené kapacity oboru. Pohovory proběhnou v termínu 23. - 29. 6. 2021, uchazeči o

studium budou na základě podaných přihlášek pozváni k pohovoru písemně na adresu
uvedenou na přihlášce.


Diplomovaný zubní technik - denní forma studia
Uchazeči o studium ve vzdělávacím programu Diplomovaný zubní technik - denní forma
studia budou pro školní rok 2021/2022 přijímáni při splnění podmínek přijetí ke studiu bez
přijímacích zkoušek. Pokud splní podmínky přijetí ke studiu více uchazečů, než kolik lze
přijmout, z hlediska kapacity školy a oboru, budou uchazeči pozváni k přijímacímu pohovoru
a o jejich pořadí rozhodne výsledek hodnocení přijímacího pohovoru. Pohovor ověří vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy pro přijetí ke studiu. Vzorové otázky pohovoru budou
zveřejněny 14 dní před konáním pohovorů na webových stránkách školy vždy u příslušného
oboru. Za pohovor je stanoven nejvyšší počet 50 bodů a nejnižší 10 bodů. Uchazeči budou
přijímáni v pořadí od nejlepšího výsledku až do naplnění stanovené kapacity oboru. Pohovory
proběhnou v termínu 23. - 29. 6. 2021, uchazeči o studium budou na základě podaných
přihlášek pozváni k pohovoru písemně na adresu uvedenou na přihlášce.



Management sportovních aktivit - denní forma studia
Uchazeči o studium ve vzdělávacím programu Management sportovních aktivit - denní
forma studia budou pro školní rok 2021/2022přijímáni při splnění podmínek přijetí ke studiu
bez přijímacích zkoušek. Pokud splní podmínky přijetí ke studiu více uchazečů, než kolik lze
přijmout, z hlediska kapacity školy a oboru, budou uchazeči pozváni k přijímacímu pohovoru
a o jejich pořadí rozhodne výsledek hodnocení přijímacího pohovoru. Pohovor ověří vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy pro přijetí ke studiu. Vzorové otázky pohovoru budou
zveřejněny 14 dní před konáním pohovorů na webových stránkách školy vždy u příslušného
oboru. Za pohovor je stanoven nejvyšší počet 50 bodů a nejnižší 10 bodů. Uchazeči budou
přijímáni v pořadí od nejlepšího výsledku až do naplnění stanovené kapacity oboru. Pohovory
proběhnou v termínu 23. - 29. 6. 2021, uchazeči o studium budou na základě podaných
přihlášek pozváni k pohovoru písemně na adresu uvedenou na přihlášce.



Sociální práce – denní a kombinovaná forma studia
Uchazeči o studium ve vzdělávacím programu Sociální práce - denní i kombinovaná forma
studia budou pro školní rok 2021/2022 přijímáni při splnění podmínek přijetí ke studiu bez
přijímacích zkoušek. Pokud splní podmínky přijetí ke studiu více uchazečů, než kolik lze
přijmout, z hlediska kapacity školy a oboru, budou uchazeči pozváni k přijímacímu pohovoru
a o jejich pořadí rozhodne výsledek hodnocení přijímacího pohovoru. Pohovor ověří vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy pro přijetí ke studiu. Vzorové otázky pohovoru budou
zveřejněny 14 dní před konáním pohovorů na webových stránkách školy vždy u příslušného
oboru. Za pohovor je stanoven nejvyšší počet 50 bodů a nejnižší 10 bodů. Uchazeči budou
přijímáni v pořadí od nejlepšího výsledku až do naplnění stanovené kapacity oboru. Pohovory
proběhnou v termínu 23. - 29. 6. 2021, uchazeči o studium budou na základě podaných
přihlášek pozváni k pohovoru písemně na adresu uvedenou na přihlášce.



Systémový administrátor IT - denní a kombinovaná forma studia
Uchazeči o studium ve vzdělávacím programu Systémový administrátor IT - denní a
kombinovaná forma studia budou pro školní rok 2021/2022 přijímáni při splnění podmínek
přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek. Pokud splní podmínky přijetí ke studiu více
uchazečů, než kolik lze přijmout, z hlediska kapacity školy a oboru, budou uchazeči pozváni
k přijímacímu pohovoru a o jejich pořadí rozhodne výsledek hodnocení přijímacího
pohovoru. Pohovor ověří vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy pro přijetí ke studiu.
Vzorové otázky pohovoru budou zveřejněny 14 dní před konáním pohovorů na webových
stránkách školy vždy u příslušného oboru. Za pohovor je stanoven nejvyšší počet 50 bodů a
nejnižší 10 bodů. Uchazeči budou přijímáni v pořadí od nejlepšího výsledku až do naplnění
stanovené kapacity oboru. Pohovory proběhnou v termínu 23. - 29. 6. 2021, uchazeči o
studium budou na základě podaných přihlášek pozváni k pohovoru písemně na adresu
uvedenou na přihlášce.



Veřejná správa - denní a kombinovaná forma studia
Uchazeči o studium ve vzdělávacím programu Veřejná správa - denní a kombinovaná forma
studia budou pro školní rok 2021/2022 přijímáni při splnění podmínek přijetí ke studiu bez
přijímacích zkoušek. Pokud splní podmínky přijetí ke studiu více uchazečů, než kolik lze
přijmout, z hlediska kapacity školy a oboru, budou uchazeči pozváni k přijímacímu pohovoru
a o jejich pořadí rozhodne výsledek hodnocení přijímacího pohovoru. Pohovor ověří vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy pro přijetí ke studiu. Vzorové otázky pohovoru budou
zveřejněny 14 dní před konáním pohovorů na webových stránkách školy vždy u příslušného
oboru. Za pohovor je stanoven nejvyšší počet 50 bodů a nejnižší 10 bodů. Uchazeči budou
přijímáni v pořadí od nejlepšího výsledku až do naplnění stanovené kapacity oboru. Pohovory
proběhnou v termínu 23. - 29. 6. 2021, uchazeči o studium budou na základě podaných
přihlášek pozváni k pohovoru písemně na adresu uvedenou na přihlášce.
III.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Studijní obor
Bezpečnost obyvatelstva
denní forma studia
Bezpečnost obyvatelstva
kombinovaná forma studia
Cestovní ruch
denní forma studia
Diplomovaná dentální hygienistka
pouze kombinovaná forma studia
Diplomovaný oční optik
denní forma studia

Forma přijímací zkoušky

Počet
přijímaných
uchazečů*

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

12

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

15

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor
Test z biologie člověka v rozsahu učiva SŠ
(+ při shodném výsledku testu podle
studijních výsledků ze SŠ)
Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

12
15
13

Diplomovaný oční optik
kombinovaná forma studia
Diplomovaný zubní technik
denní forma studia
Management sportovních aktivit
denní forma studia
Sociální práce
denní forma studia
Sociální práce
kombinovaná forma studia
Systémový administrátor IT
denní forma studia
Systémový administrátor IT
kombinovaná forma studia
Veřejná správa
denní forma studia
Veřejná správa
kombinovaná forma studia

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

13

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

12

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

12

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

12

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

15

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

12

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

15

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

12

Při zájmu překračujícím kapacitu oboru
přijímací pohovor

14

*Uvedené počty přijímaných uchazečů mohou být upraveny podle aktuální kapacity školy a daného
oboru stanovené KÚ Plzeňského kraje.
V Plzni dne 5. 1. 2021

Mgr. Helena Layerová, v. r.
ředitelka
Vyšší odborné školy zdravotnické,
managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.

