Příbram dne: 7.9.2017
Číslo jednací: 1354/2017/SZJPB

Přijímání do zkrácené formy studia ve vzdělávacím programu
Diplomovaná všeobecná sestra
Sdělení ředitele školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. září 2017 Pokusné ověřování
organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole se vzdělávacím programem Diplomovaná
všeobecná sestra po přijetí do vyššího než prvního ročníku – Č.j. MSMT-21041/2017-1 a vydalo
současně Metodický pokyn Č.j.MSMT – 20785/2017-1; oba dokumenty jsou připojeny. V souladu
s nimi požádala zdravotnická škola v Příbrami o zařazení do tohoto pokusného ověřování,
ministerstvo zveřejní seznam zařazených škol do 20.9. 2017.
Dle Čl.3 odst. 3. pokusného ověřování projdou uchazeči o tuto formu studia přijímací zkouškou.
Výsledek přijímací zkoušky ovlivní zařazení uchazeče do příslušného ročníku/období studia VOŠ
takto:
a) absolvent vzdělávacího programu Praktická sestra/Zdravotnický asistent
Procentuální výsledek testu
Zařazení ve zkrácené formě
70 % a více
50 % - 69 %
49 % a méně

letní období 2. roč.
zimní období 2. roč.
znalosti neodpovídají, nelze studium DVS zkrátit

b) absolvent vzdělávacích programů Diplomovaný zdravotnický záchranář, Porodní asistentka a
Dětská sestra
Procentuální výsledek testu
Zařazení ve zkrácené formě
80 % a více
70 % - 79 %
50 % - 69 %
49 % a méně

zimní období 3. roč.
letní období 2. roč.
zimní období 2. roč.
znalosti neodpovídají, nelze studium DVS zkrátit

Podmínkou pro zkrácení studia je rovněž to, že uchazeč musí dosáhnout v každé dílčí oblasti testu
nejméně 40 % úspěšnosti.
Ke zkrácené formě studia mohou uchazeči podávat přihlášky do 22. září 2017
prostřednictvím sekretariátu školy.
Přijímací zkoušky proběhnou 26.9. od 9.00 hod. v budově školy, náhradní termín 27.9.2017
(místo a čas nezměněny).
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