Přijímací řízení 2018
Otázky a odpovědi

Přijímací řízení
1) Kde si mohu vyzvednout přihlášku, jak ji správně vyplnit?
 Web školy – tiskopis ke stažení: www.szskm.cz /ÚVOD/STŘEDNÍ ŠKOLA/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ/OBECNÉ
INFORMACE/PŘIHLÁŠKY




www.zkola.cz – tiskopis ke stažení
www.msmt.cz – tiskopis ke stažení

K přihlašování použijte pouze oficiální tiskopis (SEVT)
2) Kdy a komu je třeba přihlášku odevzdat?
 Do 1. března 2018
 Ředitelce střední školy (ředitelce lze doručit i přes kancelář střední školy)
Nejpozději dne 1. 3. 2018 do 16:00 hod. musí být přihláška ve SŠ
Nesmí chybět podpis zákonného zástupce, podpis uchazeče, podpis ředitele ZŠ, podpis lékaře – všechny
podpisy musí být v originále
3) Musí přihláška ke studiu obsahovat potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu?



ANO musí
Bližší podmínky zdravotní způsobilosti – viz www.szskm.cz /ÚVOD/STŘEDNÍ ŠKOLA/PŘIJÍMACÍ
ŘÍZENÍ/

Konkrétní zdravotní stav uchazeče posoudí jeho registrující praktický lékař v souladu s platnou legislativou.
4) Mohu přihlášku ke studiu odeslat poštou?


Ano

Nutno dodržet termín 1. 3. 2018, kdy přihláška musí být k dispozici na SŠ
5) Může se ke studiu na střední zdravotnické škole přihlásit žák se specifickou poruchou učení?


Ano

6) Může se ke studiu přihlásit žák se smyslovou vadou nebo s jiným zdravotním handicapem?


Ano. Onemocnění, vada či jiné zdravotní znevýhodnění nesmí však být v rozporu s podmínkami
zdravotní způsobilosti – viz www.szskm.cz /ÚVOD/STŘEDNÍ ŠKOLA/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ/OBECNÉ
INFORMACE/ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY NA UCHAZEČE O VZDĚLÁVÁNÍ

7) Podle jakých kritérií budou žáci u přijímacího řízení hodnoceni?


Přijímací řízení je proces, který obsahuje mimo jiné také přijímací zkoušku. Kromě přijímací zkoušky
je součástí přijímacího řízení ještě:
- zhodnocení výsledků vzdělávání resp. průměru známek na vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy
a za 1. a 2. pololetí 8. třídy ZŠ
a
- zhodnocení chování v 8. a 9. ročníku základní školy.

8) Jak bude vypadat přijímací zkouška?


Přijímací zkouška bude obsahovat centrálně zadávané jednotné testy z českého jazyka a literatury
a z matematiky. Testování proběhne ve dvou řádných termínech: 12. dubna a 16. dubna 2018
v učebnách školy, každý žák obdrží dva formuláře: testový sešit (obsahuje zadání úloh) a záznamový
arch pro zápis řešení. Délka testování je určena centrálně – 60 minut na test z českého jazyka a 70
minut na test z matematiky.

Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek (doporučení školského poradenské zařízení - PPP) stanoví
ředitelka délku testování v souladu s doporučením.
9) Obdrží uchazeči o přijetí od školy pozvánku na přijímací zkoušky?
Ano. Pozvánku zašle ředitelka školy nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí
pozvánky budou i požadavky na přijímací zkoušku, předpokládaný počet přijímaných uchazečů
a stanovená kritéria přijímacího řízení.
10) Kolik přijímáte žáků/otevíráte tříd a v jakých oborech pro školní rok 2018 - 2019?
Obor zdravotnický asistent – denní forma:



Počet tříd: 2
Počet žáků: 60

11) Nabízíte přípravné kurzy – přijímačky nanečisto?
ANO – přípravné kurzy budeme organizovat, a to od února 2018. V rámci přípravného kurzu nabízíme
4x2 hodiny výuky matematiky a 4x2 hodiny výuky českého jazyka a literatury. Přihlášení je možná
prostřednictvím školního webu: www.szskm.cz nebo osobně při návštěvě dnů otevřených dveří.
NE - přijímačky nanečisto organizovat letos nebudeme, neboť aktuální Ilustrační testy pro přijímací řízení
2018/2019 nebudou společností Cermat poskytnuty. Ilustrační testy z loňského školního roku jsou ke stažení
na www.cermat.cz
Doporučujeme sledovat webové stránky školy nebo být v kontaktu s pracovníkem pro informace
(Mgr. Jana Kopúnová, tel.: 577 002 250, 739 097 577, mail: zastupce1@szskm.cz)
12) Co znamená zdravotní způsobilost ke vzdělávání?
Jde o posudek od registrujícího praktického lékaře, že uchazeč netrpí onemocněním nebo zdravotními
obtížemi, které jsou neslučitelné se studovaným oborem – seznam konkrétních podmínek pro obor
zdravotnický asistent uvádí nařízení vlády 211/2010 Sb.:
Pro studium oboru vzdělání zdravotnický asistent nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící ZEJMÉNA:
 prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž
páteře a trupu;
 prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
 prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění
alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt s alergizujícími látkami;
 prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění
alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit dráždivé a alergizující látky;
 prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
 přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
 prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
 prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci
s břemeny;
 závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

Studium na SZŠ
1) Jaké předměty a v jakém rozsahu se na zdravotnické škole učí?

Učební plán – obor ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT – denní forma
Vzdělávací oblast
/ Obsahový okruh

Jazykové vzdělávání
a komunikace

Společenskovědní vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání

Matematické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích
Ekonomické vzdělávání
Odborné vzdělávání

Studium
Týdenní dotace
Předmět
1.
2.
3.
4.
(celkem + disponibilní)
ročník ročník ročník ročník
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
3
2+1
2+1
3+1
10+3
Cizí jazyk
2+1
3+1
3+1
2+2
10+5
 Anglický jazyk
 Německý jazyk
Dějepis a teorie kultury
1+1
2
3+1
Občanská nauka
0+1
1
1
1
3+1
Biologie a ekologie
1+1
1+1
Fyzika
1
0+1
1+1
Chemie
1+1
1+1
2+2
Matematika
3
2
2
7
První pomoc
0+2
0+2
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Informační a komunikační
2
2
4
technologie
Ekonomika
1
1
2
Klinická propedeutika
2+1
0+1
2+2
Latinská terminologie
1
1
Mikrobiologie a hygiena
1
1
Ochrana veřejného zdraví
1
1
Ošetřovatelské postupy
4
6
10
Psychologie a komunikace
2
2
2
6
Somatologie
4
4
Teorie ošetřovatelství
2
1
4
2+1
9+1
Učební praxe
12
14
26
Volitelné předměty
0+2
0+2

Volitelné předměty
 Cvičení z matematiky
 Seminář z informačních a komunikačních technologií
 Společenskovědní seminář
 Konverzace z anglického jazyka
 Konverzace z německého jazyka
 Základy psychiatrie
 Základy geriatrie
 Etika ve zdravotnictví
Celkem hodin

34

34

32

32

111+21

2) Organizuje škola v průběhu studia lyžařský či jiný kurz nebo rozsáhlejší exkurze?
Ano, v 1. ročníku lyžařský kurz, ve 2. ročníku sportovně turistický kurz, ve 4. ročníku exkurzi do Prahy.
3) Z jakých předmětů se maturuje?
Povinné zkoušky
a) Společná část – český jazyk a literatura, cizí jazyk* - anglický jazyk/ nebo matematika*
b) Profilová část – obor Zdravotnický asistent:
teorie ošetřovatelství, učební praxe, psychologie a komunikace
*žák si volí jeden z předmětů
Nepovinné zkoušky
Nabídka nepovinných zkoušek je stanovena vždy aktuálně na konkrétní školní rok
4) Jakou má SZŠ KM úspěšnost žáků u maturitní zkoušky?
 Ve školním roce 2016 - 2017 jsme měli 10 neúspěšných žáků
 Více informací lze získat ve výroční zprávě - www.szskm.cz ÚVOD/ÚŘEDNÍ DESKA/DOKUMENTY
A FORMULÁŘE
 Lze konstatovat trend k zlepšování výsledků u MZ
5) Kolik žáků bude v letošním školním roce absolvovat SZŠ KM?
Ve šk. r. 2017/18 máme jednu maturitní třídu – 29 žáků. Obvykle bývají v maturitním ročníku dvě třídy
denního studia. Jednou za 5 let absolvují navíc i žáci večerního studia.
6) Kolik na škole studuje žáků?
Současný stav – 202 žáků.
7) Kolik na škole studuje chlapců?
Současný stav – 26 chlapců.
8) Kolik ve škole vyučuje učitelů?
Současný stav - 23 pedagogických pracovníků.
9) Které jazyky škola vyučuje?
Anglický jazyk – denní i večerní forma, ruský jazyk - pouze ve večerní formě studia.
10) Poskytuje škola žákům možnost stravování, v jakém rozsahu?
Ano. Žáci mají možnost navštěvovat jídelnu na blízké ZŠ Zachar. Cena oběda je 29,- Kč/žák, výběr ze tří
jídel. Vzdálenost jídelny od školy cca 5 minut chůze. V průběhu dne mohou žáci využívat jídelní
i nápojové automaty v přízemí školy. Škola dohlíží na zásobení automatů zdravými potravinami.
11) Kde je možné zajistit ubytování pro žáky?
 V Domově mládeže při Střední škole hotelové a služeb, Kroměříž, Pavlákova ulice
 Cena 1 350,- Kč žák/ 1 měsíc ve třílůžkovém pokoji, 1 500,- Kč žák/1 měsíc ve dvoulůžkovém pokoji
Moderní ubytovací zařízení pro žáky různých středních škol v Kroměříži.

12) Je studium na SZŠ finančně náročné?
Nikoliv. Žáci si pro studium zajišťují pouze běžnou školní výbavu a pomůcky: učebnice, sešity, psací
potřeby, přezůvky, cvičební úbor a ve 3. ročníku zdravotnickou obuv pro výuku praxe. Zdravotnické
pláště a uniformy zapůjčuje škola. V individuálních případech škola zapůjčuje sociálně oslabeným
žákům bezplatně učebnice nebo prostřednictvím spolku Harmonie přispívá žákům např. na exkurze,
cestovné na soutěže a další aktivity související s výukou.
13) V jakých zdravotnických zařízeních probíhá praxe žáků?





Kroměřížská nemocnice, a. s.
Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži
Sociální služby města Kroměříže
Privátní ordinace praktických lékařů i specialistů v Kroměříži

14) Učí se matematika, chemie, fyzika celé 4 roky?
Ne, dle stávajícího školního vzdělávacího programu se uvedené předměty vyučují v tomto rozsahu:
a) MAT – 1., 2., 3. ročník
b) FYZ – 1., 2. ročník
c) CHE – 1., 2. ročník
Podrobněji viz učební plán v obsahu ŠVP (web školy)

15) Jaké možnosti kompenzace má v průběhu studia žák se specifickou poruchou učení?
Ke každému žákovi se specifickou poruchou učení a ke každému žákovi se speciálními vzdělávacími
potřebami je ve škole přistupováno tak, aby měl vytvořené vhodné prostředí pro studium. Škola v plném
rozsahu respektuje doporučení pedagogicko-psychologické poradny či jiného školského poradenského
zařízení a zajistí každému žákovi optimální podmínky pro studium. Péči o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a přípravu vhodných podmínek pro studium zjišťuje výchovná poradkyně.

16) Co žákům nabízíte mimo studium – mimovyučovací aktivity?
Žáci mají možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti prostřednictvím řady aktivit – ve škole pracuje řadu
let Centrum zdraví (žáci se pod vedením učitelů podílejí na přípravě různých vzdělávacích akcí
přednášek pro děti i dospělé, přednášejí, provádějí při zdravotně zaměřených aktivitách různá měření
zdravotních ukazatelů apod.), žáci se zapojují i do projektů – již tradičně škola organizuje úspěšný
projekt Zdravý úsměv – žáci „učí děti v mateřských školách regionu pečovat o zdravý chrup, svoje
znalosti mohou prohlubovat v seminářích ze somatologie, první pomoci, matematiky, anglického jazyka,
škola je zapojena do dobrovolnických aktivit zaměřených na děti i dospělé. Žáci se v rámci exkurzí
a projektů účastní výjezdů do zahraničí – Anglie, Rakousko. Svoje znalosti a dovednosti mohou žáci
uplatnit v řadě soutěží a přehlídek - sportovní turnaje a soutěže, jazykové olympiády, soutěže zaměřené
na odbornost ve zdravotnictví – ošetřovatelství, první pomoc, psychologie a komunikace. Škola
organizuje školní soutěže – např. ve fotografování, ve znalostech lidského těla …

Všeobecné otázky
1) Je rozdíl mezi označením zdravotní sestra a všeobecná sestra?
1. Existují čtyři kategorie zdravotnických pracovníků s různým typem a délkou vzdělání:
a) Všeobecná sestra (absolventi VOŠ, VŠ + dřívější absolventi SZŠ oboru VS)
b) Zdravotnický asistent (4 roky na SZŠ, maturitní zkouška)
c) Ošetřovatel (3 roky na SZŠ nebo kvalifikační kurz – závěrečná zkouška)
d) Sanitář (kvalifikační kurz, závěrečná zkouška)
2. Pojem „zdravotní sestra“ je starší výraz pro současnou všeobecnou sestru. Dodnes je toto tradiční
označení sester v praxi hojně používané, často se spojují oba pojmy dohromady do sousloví
„všeobecná zdravotní sestra,“ v praxi mezi nimi není žádný rozdíl.
2) Je zdravotnický asistent totéž co ošetřovatel?
NENÍ: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT je střední zdravotnický pracovník, který získává vzdělání absolvováním
čtyřletého maturitního oboru na střední škole, zatímco OŠETŘOVATEL je nižší zdravotnický pracovník,
který získává vzdělání absolvováním tříletého studijního oboru Ošetřovatel, absolvováním čtyř let studia
oboru Zdravotnický asistent nebo absolvováním kvalifikačního kurzu.
3) Jak se ze zdravotnického asistenta stane praktická sestra?
Zdravotnický asistent je označení studijního oboru, který je na SZŠ realizován od roku 2004. Absolvent
tohoto oboru mohl nastoupit do praxe na pozici zdravotnického asistenta, který vykonával některé
odborné výkony pouze pod odborným dohledem jiného pracovníka. Od září 2017 je situace legislativně
upravena tak, že absolvent oboru Zdravotnický asistent může být přijat do zaměstnaneckého poměru na
pozici praktické sestry. Praktická sestra, na rozdíl od zdravotnického asistenta, pracuje samostatně, bez
odborného dohledu. Studijní obor Praktická sestra bude poprvé otevřen ve školním roce 2019 - 2020.
4) Budou žáci maturovat z matematiky?
a) Do roku 2019 není maturita z matematiky povinná. Dle současné legislativy záleží, zda si ji žák zvolí
v alternativě s ANJ (cizím jazykem)
b) Od roku 2019 se dle plánu MŠMT maturita z matematiky pravděpodobně stane „povinnou“. MŠMT
předpokládá dvě úrovně obtížností, vše zatím v jednání
c) Střední zdravotnické školy jsou vyjmuty ze seznamu škol, kde je maturita z matematiky povinná
5) Kdy budete mít dny otevřených dveří?
a) Listopad: 23. listopadu 2017 9. 00 - 16. 00 hodin
b) Prosinec: 8. prosince 2017 9. 00 - 16. 00 hodin, 9. prosince 2017 9. 00 - 12. 00 hodin
c) Leden: 12. ledna 2018 9. 00 - 16. 00 hodin, 13. ledna 2018 9. 00 - 12. 00 hodin, 26. ledna 2018 9.00 – 16.00

6) Z jakých zdrojů lze čerpat informace o přijímacím řízení?
a) www.szskm.cz : ÚVOD STŘEDNÍ ŠKOLAPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
b) www.zkola.cz
c) www.msmt.cz
d) www.cermat.cz
e) pracovník pro informace na naší škole: Mgr. Jana Kopúnová, e-mail: zastupce1@szskm.cz
telefon: 572 002 250, 739 097 577

Uplatnitelnost absolventů

1) Jaká je uplatnitelnost absolventů oboru Zdravotnický asistent? V jakém zaměstnání se nejčastěji
uplatní?
Po úspěšném absolvování školy žáci volí buďto studijní nebo zaměstnaneckou kariéru.
Jako zaměstnanci se absolventi uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního
charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech,
v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, dále jako zdravotničtí
pracovníci v zařízeních sociální péče a služeb (např. v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním
režimem, v charitách, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, aj.).
2) Jaké studijní obory na VOŠ/ VŠ jsou pro absolventy zdravotnické školy vhodné?
Na vysoké škole naši absolventi navštěvují především tyto bakalářské a magisterské studijní programy:
Bakalářské programy:

Ošetřovatelství

Fyzioterapie

Zdravotně sociální a geriatrická péče

Veřejné zdravotnictví

Výživa člověka

Všeobecná sestra

Porodní asistentka

Zdravotnický management …
Magisterské studijní programy:
 ošetřovatelského zaměření (specializace ve zdravotnictví – lékařské vědy, ekonomika a řízení
zdravotnictví, učitelství zdravotně sociálních předmětů, sociální práce se zdravotnickým profilem)
 lékařského zaměření (všeobecné lékařství, stomatologie …)
 pedagogického zaměření (učitelství, speciální pedagogika…)

3) Může pracovat zdravotnický asistent/ praktická sestra v domově důchodců?
Ano, může. Zdravotnický asistent/praktická sestra vykonává zdravotnické úkony v zařízeních sociálních
služeb. Podle velikosti zařízení a typu klientely pracuje v jednom zařízení zpravidla jeden až tři
zdravotničtí pracovníci. Domov pro seniory není standardním pracovištěm pro zdravotnického asistenta,
neboť domovy pro seniory a obdobné typy pracovišť jsou zařízeními sociálními nikoliv zdravotnickými.
Přesto je možné, aby se zdravotnický asistent o zaměstnání v sociálních službách ucházel a získal ho.
4) Kde může pracovat chlapec po vystudování oboru zdravotnický asistent?
Všude tam, kde dívka. Chlapci se však více soustřeďují na pracovištích více zaměřených technicky – JIP,
ARO … Výhodou v KM regionu je, že častým zaměstnavatelem pro chlapce je Psychiatrická nemocnice
v KM (vyšší fyzická zdatnost při práci v tomto zařízení)
5) Jsou absolventi školy registrovaní na úřadu práce?
Z dostupných informací (zpětná vazba od absolventů, informace u ÚP) – je počet absolventů školy
zařazených do registru uchazečů o zaměstnání dlouhodobě naprosto minimální.

6) Uplatní se všichni, kteří vystudují zdravotnickou školu?
ANO, ale záleží na osobních cílech každého absolventa, příležitosti najít uplatnění na trhu práce určitě
jsou. Poptávka po zdravotnických pracovnících stále trvá a je předpoklad dalšího růstu jejich potřeby.
7) Je pravda, že Zdravotnický asistent musí po maturitě dále studovat, aby se uplatnil?
Ne
8) Jaký je nástupní plat Zdravotnického asistenta/praktické sestry?
Zdravotnický asistent/praktická sestra je podle vzdělání a délky praxe zařazován do 8. – 9. platové třídy.
Průměrná mzda po absolvování adaptačního procesu (po zapracování) se pohybuje kolem 20 000 Kč.
Velmi často jsou součástí platu různé příplatky.

