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Přijímací řízení ke vzdělávání na vyšší odborné škole 

pro školní rok 2021/2022 
do vyššího ročníku vzdělávacího programu 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA  
denní forma vzdělávání 

podle pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT 

  
 
Přijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná 
sestra do vyššího ročníku než prvního se uskutečňuje v souladu s ustanovením §5 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).  Toto ustanovení se 
vztahuje na uchazeče, kteří získali způsobilost k výkonu povolání praktické sestry*, zdravotnického 
záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry. 
*Způsobilost k výkonu praktické sestry se do 1.9.2018 získává absolvováním oboru vzdělání zdravotnický asistent 
 

Přijímání do vyššího ročníku než prvního ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra  
a další organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole se řídí pravidly pokusného ověřování 
vyhlášeného MŠMT v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

 
A. Kritéria přijetí pro absolventy oboru Zdravotnický asistent 
 

• maturita v oboru Zdravotnický asistent 

• zdravotní způsobilost  

• úspěšné vykonání rozdílových zkoušek (min. 75% úspěšnost u každého z předmětů) 

 
Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:  31. května 2021 

Přijímací rozdílová zkouška:     04. června 2021 (1. část) 
11. června 2021 (2. část) 

Termín přijímacího řízení:    14. června 2021 

 
Uchazeči k přijetí do vyššího ročníku - absolventi oboru Zdravotnický asistent 
v termínu do 31. 5. 2021 dodají 
• potvrzení zdravotní způsobilosti, např. na formuláři školy (příloha č. 1)  

• žádost o přijetí do vyššího ročníku (příloha č. 2)  

• ověřenou kopii maturitního vysvědčení oboru Zdravotnický asistent 

• školní vzdělávací program z předchozí školy (absolventi SZŠ Třebíč dokládat nemusí) 
Dodat vše osobně nebo poslat poštou na adresu školy (případně elektronicky datovou schránkou). 
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Rozdílové zkoušky pro přijetí do 2. ročníku denní formy vzdělání Diplomované všeobecné 
sestry se budou konat písemnou formou z těchto předmětů: 
 
 
1. část: 4. června 2021  

Písemný test z modulů: Biochemie, Biofyzika, Genetika, Hematologie 
08:00 – 08:15 hodin: Zahájení, úvodní pokyny 
08:15– 10:15 hodin: Písemný test  
Výsledky 1. části písemných rozdílových zkoušek budou zpřístupněny následující pracovní den na 
webových stránkách školy a v budově školy.  
2. část: 11. června 2021  

Písemný test z modulů: Anatomie a fyziologie, První pomoc 
Podmínkou pro konání 2. části písemných rozdílových zkoušek je úspěšné vykonání 1. části písemných 
rozdílových zkoušek (min. 75% úspěšnost u každého z předmětů). 
08:00 – 08:15 hodin: Zahájení, úvodní pokyny  
08:15– 10:15 hodin: Písemný test  
Výsledky 2. části písemných rozdílových zkoušek budou zpřístupněny následující pracovní den na 
webových stránkách školy a v budově školy.  
 
Místo konání zkoušek: VOŠ a SŠVZZ Třebíč, Žižkova 505, Třebíč 67401 
 
Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura je zveřejněna na webových stránkách 
školy (příloha č. 3).  
 
Ředitel školy uzná částečné vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání a od 
doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let.  
Seznam předmětů, které lze uznat za 1. ročník na základě žádosti: 

• Latinský jazyk 

• Obecná a vývojová psychologie 

• Komunikace 

• Informační systémy ve zdravotnictví 

• Teorie ošetřovatelství (Ošetřovatelství) 

• Ošetřovatelská praxe  

• Odborná praxe 
Další předměty, které student nesplnil během předchozího studia a jsou obsaženy  
v 1. ročníku akreditovaného programu oboru Diplomovaná všeobecná sestra, student splní na základě 
samostudia, konzultací, přednášek apod. v průběhu 2. ročníku.  

• Cizí jazyk 

• Ochrana veřejného zdraví, veřejné zdravotnictví 

• Mikrobiologie a imunologie (Mikrobiologie, imunologie a genetika) 

• Výživa a dietetika 

• Klinická propedeutika 

• Radiologie a nukleární medicína 

• Ošetřovatelský proces a potřeby člověka (Ošetřovatelství) 

• Ošetřovatelské postupy 
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B. Kritéria přijetí pro absolventy oboru Zdravotnický záchranář, Porodní 
asistentka, Dětská sestra  
 

• maturita  

• zdravotní způsobilost  

• doklady o dosaženém vzdělání 
 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:  31. května 2021 
Termín přijímacího řízení:    14. června 2021 
 
Uchazeči k přijetí do vyššího ročníku - absolventi oboru Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, 
Dětská sestra v termínu do 31. 5. 2021 dodají 

• potvrzení zdravotní způsobilosti, např. na formuláři školy (příloha č. 1)  

• žádost o přijetí do vyššího ročníku (příloha č. 4)  

• ověřenou kopii maturitního vysvědčení  

• školní akreditovaný vzdělávací program z předchozí školy  
Dodat vše osobně nebo poslat poštou na adresu školy (případně elektronicky datovou schránkou). 

Přijetí absolventů oborů Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka nebo Dětská sestra bude 
posuzováno individuálně na základě předložení výše uvedených dokumentů. Na základě porovnání 
akreditovaného programu Diplomovaná všeobecná sestra a vzdělávacího programu předchozího 
vzdělání budou uznány shodné předměty, event. stanoveny rozdílové zkoušky.  
 
 

Výsledky přijímacího řízení 
 
Uchazečům bude po přijetí přihlášky na email uvedený v žádosti zasláno evidenční číslo. 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vstupních dveřích do hlavní budovy školy a na 
webových stránkách školy www.szstrebic.cz 14. června 2021 pod přidělenými evidenčními čísly 
uchazečů. 
 

Přijatí uchazeči 
Přijatým uchazečům bude rozhodnutí o přijetí zasláno poštou. Další informace ke studiu, možnosti 
ubytování, stravování, pokyny k zaplacení školného atd. obdrží přijatí uchazeči společně s rozhodnutím 
o přijetí. Zájem o studium potvrdí přijatý uchazeč zaplacením školného do 15 dnů po obdržení 
rozhodnutí o přijetí ke studiu. Potvrzení o studiu obdrží nastupující studenti v den zápisu ke 
studiu (před tímto datem nejsou studenty vyšší odborné školy). 
 
Školné činí 3000,- Kč za školní rok. Student hradí školné ve dvou splátkách: 1500,- za zimní období a 
1500,- za letní období. Za zimní období musí přijatý uchazeč zaplatit školné (1500,-) do 15 dnů po 
obdržení rozhodnutí o přijetí. 
 

Nepřijatí uchazeči 
Pokud uchazeč nedodá potřebné podklady pro přijímací řízení, bude přijímací řízení přerušeno z 
důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení. Uchazeč bude o tomto písemně informován a vyzván 
k dodání. Po dodání bude správní řízení obnoveno.   
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí posláno poštou. Nepřijatí uchazeči se mohou 
obrátit emailem info@szstrebic.cz na vedení školy s dotazem ohledně řešení možností studia na škole. 
 

http://www.szstrebic.cz/
mailto:info@szstrebic.cz
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V Třebíči 22. února 2021      Ing. Havlíková Lenka v.r. 

ředitelka školy  

 

 
 
 
Přehled důležitých termínů 
 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na VOŠ 22.02.2021 

Odevzdání žádostí o přijetí do vyššího ročníku na VOŠ Do 31.05.2021 

Rozdílové zkoušky, 1. část  

(pouze uchazeči/absolventi oboru Zdravotnický asistent) 
04.06.2021 

Rozdílové zkoušky, 2. část  

(pouze uchazeči/absolventi oboru Zdravotnický asistent) 
11.06.2021 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

(webové stránky, hlavní vchod budovy školy) 
14.06.2021 

Odeslání rozhodnutí o přijetí a dalších informací ke studiu poštou 14.06.2021 

Zaplacení školného (první splátka 1500,-) 
Do 15 dnů po obdržení 

rozhodnutí o přijetí 

 

  



Vyšší odborná škola a Střední škola  
veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč 
Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč 

Stránka 5 z 11 
 

Příloha č. 1 

LÉKAŘSKÉ VYJÁDŘENÍ 
 
o zdravotním stavu uchazečky/uchazeče o studium na Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, 
zemědělské a zdravotnické Třebíč, Žižkova 505, k získání kvalifikace v oboru diplomovaná všeobecná 
sestra, dle schválených kritérií podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ze dne 31. května 2010 o soustavě 
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění nařízení vlády č. 
367/2012 Sb., v platném znění. 
 
Další specifické požadavky 
 
Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání 
 
Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání ve vzdělávacím programu diplomovaná všeobecná 
sestra odpovídají požadavkům na zdravotní způsobilost všeobecných sester, která je definována v 
platných právních dokumentech. 
 
Při výběru vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra nejsou zdravotně způsobilí uchazeči 
trpící zejména: 
 

• Prognosticky závažným onemocněním omezujícím funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta 
druhá školského zákona. 

• Prognosticky závažným chronickým onemocněním kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s 
alergizujícími látkami. 

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

• Přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování.  

• Prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity. 

• Závažnými duševními nemocemi a poruchami chování. 
 
K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. 
 
Potvrzuji, že (jméno a příjmení):  ............................................................................................................... 

nar. dne  ............................................ bytem v  .......................................................................................... 

netrpí žádnou z uvedených onemocnění nebo zdravotních obtíží a je způsobilý/á k výkonu 

zdravotnického povolání všeobecné sestry dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

 
Datum 
 
 
Podpis a razítko lékaře 
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Příloha č. 2 

Žádost o přijetí do vyššího ročníku 
vzdělávání, obor Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma 

pro uchazeče/absolventy oboru Zdravotnický asistent/Praktická sestra 
 

(pokusné ověřování MŠMT) 
 

Školní rok: 2021/2022  
 

Jméno a příjmení uchazeče: ....................................................................................................................  
 
Datum narození:  ................................................  Státní občanství:  .......................................................   
 
Adresa trvalého pobytu, včetně PSČ:  .....................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................................  
 
Kontaktní adresa, včetně PSČ (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu): ...........................................................  
 
 .................................................................................................................................................................  
 
Telefonní číslo:  ...................................................  Email: .........................................................................  
 
Údaje o škole, na které byla získána maturita (Zdravotnický asistent/Praktická sestra): 
 
Název školy:  ........................................................................................................... IZO: ..........................  
 
Adresa školy: ...........................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................... Rok maturity: .......................  
 
Název oboru:  ............................................................................................ Kód oboru: ...........................  
 
 

Datum: …………………………….. 
 

podpis studenta 
 

Rozdílové zkoušky, 1.kolo: 

04.06.2021 – 1. část písemné rozdílové zkoušky 8:00 – 10:15 hodin 
 Písemný test z modulů: Biochemie, Biofyzika, Genetika, Hematologie 
11.06.2021 – 2. část písemné rozdílové zkoušky 8:00 – 10:15 hodin 
 Písemný test z modulů: Anatomie a fyziologie, První pomoc 
Podmínkou pro konání 2. části rozdílových zkoušek je úspěšné vykonání 1. části rozdílových zkoušek.  

 
Stanovisko ředitele školy: 
 

 

Přílohy:  
Maturitní vysvědčení (ověřená kopie) 
Lékařské vyjádření o zdravotním stavu uchazeče (zdravotní způsobilost) 
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Příloha č. 3 

 
Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura 

 
V rámci přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra 
v kombinované formě podle pokusného ověřování vyhlášeného MŠMT ČR se budou konat rozdílové 
zkoušky z těchto předmětů Biochemie, Biofyzika, Genetika, Hematologie, Anatomie a fyziologie, První 
pomoc. 
 

Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura 

Biofyzika 

Obsah:  

• molekulová biofyzika – struktur, vlastnosti molekul a jejich souborů, molekulové vlastnosti látek; 

• biofyzika krevního oběhu;  

• biofyzika smyslového vnímání, dioptrický systém oka, sluchový orgán a jeho funkce; 

• fyzikální základy radiologických vyšetřovacích a léčebných metod – druhy a zdroje ionizujícího 
záření, biologické účinky záření, radiologické diagnostické a léčebné metody;  

• radiační ochrana obyvatelstva; 

• účinky fyzikálních faktorů na lidský organismus – gravitační vlivy, klimatické vlivy, vliv podtlaku a 
přetlaku; 

• biomechanika pohybového systému; 

• biomechanika dýchání; 

• elektrické vlastnosti tkání – akční potenciál, jeho vznik a šíření, akční potenciály srdeční, 
mozkové, svalové, léčebné využití elektrického proudu; 

• termometrie – tělesná teplota a její regulace, teploměry. 

Doporučená studijní literatura: 
HRAZDIRA, I. et al. Biofyzika: učebnice pro lékařské fakulty. 2. přeprac. vyd.Praha: Avicenum, 1990. 320 
s. ISBN 80-201-0046-6.  
KOLEKTIV AUTORŮ (editor Vladislav Klener). Principy a praxe radiační ochrany. 
Praha: SÚJB, 2000. ISBN 80-238-3703-6. 
NAVRÁTIL, L., ROSINA, J. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-1152-2. 
ROSINA, J. a kol. Biofyzika pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-
247-4237-3. 
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 
změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a související prováděcí předpisy. 

Biochemie 

Obsah:  

• struktura a funkce základních stavebních složek živé hmoty; 

• metabolické pochody a jejich poruchy; 

• přeměna sacharidů; 

• metabolismus bílkovin; 

• metabolismus lipidů; 

• hospodaření s vodou a minerály; 

• acidobazická regulace; 

• odběr biologického materiálu pro biochemické vyšetření; 

• základní metody biochemického vyšetření. 

Doporučená studijní literatura: 
HOLEČEK, M. Regulace metabolizmu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-
247-1562-7. 
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MATOUŠ, B. et al. Základy lékařské chemie a biochemie. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-726-2702-8. 
ODSTRČIL, J. Biochemie. 2. upr. vyd. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 80-7013-425-9. 
ŠTERN, P., KOCINA, P. a kol.  Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studií.  Praha:  ÚKBLD 1. 
LFUK a VFN, 2004. 
VODRÁŽKA, Z. Biochemie. Praha:  Academia, 2007. ISBN 978-80-200-0600-4. 
VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha: Grada Publishing, 2013. 288 
s. ISBN 978-80-247-3420-0. 

Hematologie 

Obsah:  

• klinická hematologie; 

• základní a speciální vyšetřovací metody v hematologii; 

• způsoby odběru krve pro hematologická vyšetření; 

• základní principy transfuzního lékařství, dárcovství krve; 

• výroba transfuzních přípravků a indikace pro jejich aplikaci; 

• transfuze, potransfuzní komplikace; 

• odběr krve na hematologické vyšetření; 

• transfuzní terapie. 

Doporučená studijní literatura: 
MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče 1. 1. přeprac. vyd. Praha: 
Grada, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1442-6. 
MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče 2. 1. aktualiz. vyd. Praha: 
Grada, 2006. 172 s. ISBN 80-247-1443-4. 
KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovaťelstvo 1, 2. 1. vyd. Martin: Osveta, 1995. 1474 s.  
ISBN 80-217-0528-0. 
PENKA, M., TESAŘOVÁ, E. a kol. Hematologie a transfuzní lékařství I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-
247-3459-0. 
PENKA, M., TESAŘOVÁ, E. a kol. Hematologie a transfuzní lékařství II. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-
247-3460-6. 
VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha: Grada Publishing, 2013. 288 
s. ISBN 978-80-247-3420-0. 

Genetika 

Obsah:  

• genetika – nauka o dědičnosti; 

• základní terminologie;  

• typy dědičnosti chorob s genetickou složkou; 

• cytogenetika, molekulární genetika; 

• klinická genetika, imunogenetika; 

• genetika a péče o zdraví člověka; 

• prevence genetických patologických stavů. 

Doporučená studijní literatura: 
OTOVÁ, B. a kol. Základy biologie a genetiky. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1100-7. 
BRYŠOVÁ, V. a kol.  Lékařská genetika. Praha : Grada, 1996. 
THOMPSON, J., S. Klinická genetika. Praha : Triton, 2004. ISBN  80-7254-475-6. 

Anatomie a fyziologie 

Obsah: 

• stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání;  

• roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle; 

• stavba, spojení kostí, skelet; 

• stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin; 

• fyziologie svalové tkáně; 
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• anatomie srdce, přehled artérií a vén, mikrocirkulace; 

• fyziologie srdce a krevního oběhu; 

• krev, složení krve, krvetvorba, fyziologie krve; 

• lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému; 

• imunitní systém, fyziologie imunitního systému; 

• anatomie dýchacího ústrojí; 

• fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání; 

• anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní; 

• fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní; 

• anatomie a fyziologie močového ústrojí, pohlavní ústrojí muže; 

• fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin; 

• anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi; 

• fyziologie pohlavního ústrojí ženy; 

• oplození, vývoj embrya a plodu, placenta; 

• anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organizmu, anatomie žláz s vnější 
sekrecí;  

• anatomie nervové soustavy, anatomie smyslových orgánů; 

• fyziologie nervové činnosti; 

• anatomie a funkce kůže, termoregulace; 

• roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle. 

Doporučená studijní literatura: 
ČIHÁK, R. Anatomie 1. Praha: Grada Avicenum, 2011. ISBN 978-80-247-3817-8. 
ČIHÁK, R. Anatomie 2. Praha: Grada Avicenum, 2013. ISBN 978-80-247-4788-0. 
ČIHÁK, R. Anatomie 3. Praha: Grada Avicenum, 2003. ISBN 80-7169-140-2. 
DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc:  Epava, 2000. ISBN 80-86297-05-5. 
ELIŠKOVÁ, M., NAŇKA, O. Přehled anatomie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1216-X. 
HUTCHINSON, M., MALLAT, J., MARIEB, E. Lidské tělo – obrazový atlas latinsko-česko – anglický. CP 
Books a.s., 2005. ISBN 80-257-0662-4. 
CHALUPOVÁ - KARLOVSKÁ, V. Somatologie- anatomie a fyziologie člověka. Olomouc, 2006. ISBN 80-
7182-187-X. 
MOUREK, J. Fyziologie. Praha: Grada, 2012. 2. dopl. vyd. ISBN 978-80-247-3918-2. 
ROKYTA, R. Fyziologie. Praha: ISV nakladatelství, 2000. ISBN 80-85866-45-5. 
TROJAN, S.  Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0512-5. 

První pomoc 

Obsah 

• první pomoc – historie poskytování první pomoci, definice, dělení první pomoci; 

• význam a zajištění poskytování první pomoci; 

• obvazová technika;        

• zajištění dýchacích cest – bez pomůcek, s pomůckami; 

• základní neodkladná resuscitace u dospělých a dětí - postup dle aktuálních doporučení pro 
resuscitaci, použití AED; 

• první pomoc při krvácení; 

• první pomoc při dušení, tonutí, oběšení; 

• první pomoc při tepelném poranění, úrazu elektrickým proudem; 

• otrava oxidem uhelnatým, astmatický záchvat; 

• poruchy oběhového systému, šok, mdloba, srdeční zástava; 

• bezvědomí, křeče; 

• závažná poranění lebky, mozku, páteře a míchy, krku a hrudníku; 

• poranění břicha a retroperitonea, poranění pánve, kostí a kloubů; 

• nejčastější závažné akutní stavy v těhotenství; 
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• nejčastější závažné akutní stavy u dětí; 

• závažné akutní psychické poruchy; 

• hromadné neštěstí, katastrofy, radiační ochrana. 

Doporučená studijní literatura: 
BYDŽOVSKÝ, J. Akutní stavy v kontextu. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7254-815-6. 
BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 117 s. ISBN 978-80-247-2334-1. 
BYDŽOVSKÝ, J. Základy akutní medicíny. Příbram: VŠZSP, 2013. 128 s. ISBN 978-80-260-3847-4. 
KLEMENTA, B. a kol. Resuscitace ve světle nových guidelines. Olomouc: Solen, 2011. 61 s. ISBN 978-80-
87327-79-1. 
KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I.: pro studenty zdravotnických oborů. 2. přeprac. a doplněné vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2012. 104 s. ISBN 978-80-247-4199-4. 
KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II.: pro studenty zdravotnických oborů. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2013. 180 s.  ISBN 978-80-247-4200-7. 
Kolektiv autorů. Sestra a urgentní stavy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2548-2. 
LEJSEK, J. a kol. První pomoc. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 271 s. ISBN 978-80-246-2090-9. 
MÁLEK, J., DVOŘÁK, A., KNOR, J. a kol. První pomoc. Praha: 3. LFUK, 2012. Elektronický materiál 
vytvořený v rámci projektů č. 280/2010 a č. 127/2012. 
REMEŠ, R., TRNOVSKÁ, S. a kol. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada, 
2013. ISBN 978-80-247-4530-5. 
http://www. resuscitace.cz/ 
http://www. urgentnimedicina.cz/ 
Legislativa ČR (ve znění pozdějších předpisů): 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. 
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 
A další. 
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Příloha č. 4 

Žádost o přijetí do vyššího ročníku 
vzdělávání, obor Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma 

pro uchazeče/absolventy oborů Porodní asistentka/Zdravotnický záchranář/Dětská sestra 
 

(pokusné ověřování MŠMT) 
 

Školní rok: 2021/2022  
 

Jméno a příjmení uchazeče: ....................................................................................................................  
 
Datum narození:  ................................................  Státní občanství:  .......................................................   
 
Adresa trvalého pobytu, včetně PSČ:  .....................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................................  
 
Kontaktní adresa, včetně PSČ (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu): ...........................................................  
 
 .................................................................................................................................................................  
 
Telefonní číslo:  ...................................................  Email: .........................................................................  
 
Údaje o škole, na které byla získána kvalifikace Porodní asistentka - Zdravotnický záchranář - Dětská 
sestra (nehodící se škrtněte): 
 
Název školy:  ........................................................................................................... IZO: ..........................  
 
Adresa školy: ...........................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................... Rok ukončení: ......................  
 
Název oboru:  ............................................................................................ Kód oboru: ...........................  
 

 
Datum:  …………………………….. 
 

podpis studenta 
 

Stanovisko ředitele školy: 
 
 
 
 
 

 
Přílohy:  
Maturitní vysvědčení (ověřená kopie) 
Lékařské vyjádření o zdravotním stavu uchazeče (zdravotní způsobilost) 
Doklady o dosaženém vzdělání  


