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Přijímací řízení ke vzdělávání na vyšší odborné škole 

pro školní rok 2023/2024 
  
 
Přijímání žáků ke vzdělávání na vyšší odborné škole ve školním roce 2023/2024 bude realizováno podle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

 

Počet přijímaných uchazečů  
  

Obor vzdělání Kód oboru 
Forma 
studia 

Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA   53-41-N/11 denní 40 

DIPLOMOVANÝ VETERINÁRNÍ ASISTENT 43-31-N/03 denní 40 

 

Na základě § 4 odst. 1 vyhlášky č. 10/2005 Sb. si ředitelka školy vyhrazuje právo neotevřít některý 
z nabízených oborů z důvodu nedostatečného zájmu o studovaný obor. Zájem o studium potvrdí přijatý 
uchazeč zaplacením školného do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu. 
 

Podmínkou přijetí uchazečů je: 

• maturitní zkouškou ukončené středoškolské vzdělání,  
(uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení) 

• zdravotní způsobilost potvrzená na přihlášce ke studiu lékařem podle nařízení vlády  
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, v platném znění.     

 
K přijímacímu řízení je třeba dodat: 

• přihlášku ke studiu VOŠ  
o s potvrzením zdravotní způsobilosti od lékaře 
o známky z vysvědčení být vyplněné na přihlášce nemusí 

• ověřenou kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení posledního ročníku SŠ 
o případně si kopie pořídíme z přinesených originálů přímo u nás ve škole 

• dodat vše osobně nebo poslat poštou na adresu školy (příp. e-podání datovou schránkou) 

 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:  31. května 2023 

Termín přijímacího řízení:    9. června 2023 

Přijímací zkouška:      nekoná se 
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Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě: 

• lepší průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku střední školy. 
Při shodném průměru na místech rozhodných pro přijetí, rozhodne o přijetí uchazeče vždy následné 
kritérium: 

• lepší průměrný prospěch maturitního vysvědčení, 

• lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku střední školy. 
 

 

Výsledky přijímacího řízení 
 
Uchazečům bude po přijetí přihlášky na email uvedený v přihlášce zasláno evidenční číslo. 
 
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí 
a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod jejich přidělenými evidenčními čísly.  
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vstupních dveřích do hlavní budovy školy a na 
webových stránkách školy www.szstrebic.cz 9. června 2023. 
 

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 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 prvního ročníku musí přijatý uchazeč zaplatit školné (1500,-) do 
15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. 
 

Nepřijatí uchazeči 
 
Pokud uchazeč nedodá potřebné podklady pro přijímací řízení (přihláška s potvrzením lékaře, 
maturitní vysvědčení, vysvědčení posledního ročníku SŠ – viz výše), 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.  
Při přerušení přijímacího řízení z důvodu nezvládnutí maturitních zkoušek a neodevzdání maturitního 
vysvědčení není třeba podávat si znovu přihlášku ke studiu. Po úspěšném zvládnutí maturitních 
zkoušek v podzimním termínu stačí maturitní vysvědčení dodat.  
  
Nepřijetí uchazeče je možné z důvodu převýšení kapacity oboru. Uchazečům bude rozhodnutí o 
nepřijetí zasláno písemně. Nepřijatí uchazeči se mohou obrátit emailem info@szstrebic.cz na vedení 
školy s dotazem ohledně řešení možností studia na škole. 
 

V Třebíči 10. ledna 2023 

Ing. Francová Lenka v.r. 

ředitelka školy  

http://www.szstrebic.cz/
mailto:info@szstrebic.cz
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Přehled důležitých termínů 

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na VOŠ 10.1.2023 

Odevzdání přihlášek na VOŠ Do 31.05.2023 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

(webové stránky, hlavní vchod budovy školy) 
9.6.2023 

Odeslání rozhodnutí o přijetí a dalších informací ke studiu poštou Do 12.6.2023 

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

rozhodnutí o přijetí 

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení na VOŠ Příp. červenec - září 2023 

 


