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Podmínky přijímacího řízení –
DENNÍ a KOMBINOVANÁ forma studia
pro školní rok 2022/23
Otevírané studijní obory
AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ OBOR

FORMA STUDIA

DÉLKA STUDIA

KAPACITA TŘÍDY

Diplomovaná dentální hygienistka

denní

3 roky

24

Diplomovaná dentální hygienistka

kombinovaná

3,5 roku

24

Podmínky pro přijetí ke studiu
1) Řádně splněné a doložené střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo nostrifikace odpovídajícího
zahraničního vzdělání vydaná oprávněným úřadem v ČR (lze prokázat i doložením vyššího stupně
vzdělání – např. vysokoškolským diplomem).
2) Řádně vyplněná a uchazečem podepsaná přihláška ke studiu včetně potvrzení o způsobilosti ke
studiu od registrujícího praktického lékaře.
3) Ke studiu všech oborů a forem se přijímají uchazeči dle následujících kritérií:
a) Přijímá se dle pořadí doručení přihlášky do naplnění kapacity třídy - 24 uchazečů (1 třída
v denní formě a 1 třída v kombinované formě). V případě, že počet uchazečů přesáhne 24,
bude vypsána Přijímací zkouška.
b) V případě vypsání Přijímací zkoušky se přijímá na základě bodového hodnocení z Přijímací
zkoušky
i)

Maximální počet bodů z Přijímací zkoušky je 100 bodů

ii) Body v rámci Přijímací zkoušky lze získat v následujícím rozsahu a částech:
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(1) až 80 bodů z testu odborných přírodovědně zaměřených znalostí (40 bodů z testu
z biologie a 40 bodů z testu z chemie)
(2) až 20 bodů z testu z českého jazyka
c) Přijímá se do naplnění kapacity třídy (1 třída v denní formě a 1 třída v kombinované formě),
která činí 24 studentů na třídu.
d) Minimální počet bodů získaných v Přijímací zkoušce potřebných pro možné přijetí ke studiu
je 1 bod.

Průběh přijímacího řízení
•

Uchazeč vyplní a odešle elektronickou přihlášku prostřednictvím webových stránek školy.
Návazně obdrží na zadaný e-mail předvyplněný formulář přihlášky ke studiu, který si vytiskne,
podepíše a nechá potvrdit registrujícím praktickým lékařem v kolonce potvrzení o zdravotní
způsobilosti ke studiu. Takto úplně a správně vyplněnou přihlášku zašle na adresu školy spolu
s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo úředně ověřenou kopií nostrifikace
dokladu o dosaženém vzdělání.

•

Škola informuje uchazeče o termínu konání Přijímací zkoušky minimálně sedm dní před jejím
konáním prostřednictvím webu školy.

•

Uchazeč se dostaví v daném termínu k Přijímací zkoušce.

•

Ředitel nejpozději do 7 dnů od konání Přijímací zkoušky zveřejní výsledky na webu školy a na
úřední desce školy.

•

Přijatí uchazeči obdrží od školy rozhodnutí o přijetí ke studiu a smlouvu o zajištění vyššího
odborného vzdělání, která upravuje další vztah mezi studentem a školou, doporučeně poštou
na svou kontaktní adresu.

•

Uchazeči přijatí v daném kole přijímacího řízení doručí do školy zpět podepsanou smlouvu o
zajištění vyššího odborného vzdělání a uhradí školné ve stanovené lhůtě, jako rozhodné datum
se bere datum doručení do školy, nikoliv datum odeslání.
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První kolo přijímacího řízení
•

Zahájení 1. kola přijímacího řízení 1. 2. 2022

•

Ukončení 1. kola přijímacího řízení 31. 5. 2022
(konečný termín pro podání přihlášky ke studiu v 1. kole přijímacího řízení)

•

Vyhlášení rozdělení do skupin pro přijímací zkoušku na webu školy 3. 6. 2022

•

Přijímací zkouška 13. 6. 2022

•

Možnost seznámení s podklady rozhodnutí o žádosti o přijetí ke studiu – 17. 6. 2022 9:00 –
10:00 (nepovinné, pouze správním řádem stanovená možnost)

•

Termín zápisu pro uchazeče přijaté v 1. kole 19. 7. 2022

•

Termín úhrady školného a doručení podepsané smlouvy o zajištění vyššího odborného
vzdělání 14. 7. 2022

Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k
naplnění předpokládaného stavu studentů.
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Průběh Přijímací zkoušky
•

Uchazeči o denní i kombinované studium se dostaví v termínu stanoveném pro dané kolo
přijímacího řízení do školy (konkrétní čas konání zkoušky a rozdělení do skupin bude
upřesněno na webu školy minimálně týden před konáním Přijímací zkoušky).

•

Uchazeči se u registrace k Přijímací zkoušce prokazují platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem. Bez ztotožnění uchazeče nebude osoba vpuštěna na konání Přijímací
zkoušky.

•

Uchazeč obdrží unikátní kód pro účely identifikace v rámci Přijímací zkoušky.

•

Uchazeči jsou klasifikovaní formou testu znalostí z biologie, chemie a českého jazyka (test je
napsán v českém jazyce, není možno užívat žádné pomůcky ani pro překlad)

•

Test se skládá z uzavřených otázek s možností výběru pouze jedné správné odpovědi.

•

Test srovná uchazeče do pořadí podle počtu získaných bodů. V případě shody bodového zisku
mají jednotlivé části testu váhu od nejvyšší po nejnižší v pořadí biologie>chemie>český jazyk.

•

Výsledky Přijímacího řízení budou zveřejněny v pořadí od uchazeče (pro jednotlivé formy
samostatné výsledky) s nejvyšším počtem bodů po uchazeče s nejnižším počtem bodů na
webu školy pod unikátními (anonymními) kódy a na úřední desce školy (včetně celkového
bodového zisku i bodového zisku z jednotlivých částí).

Podmínky zápisu ke studiu:
1) Přijetí ke studiu na základě splnění všech zákonných a školou stanovených podmínek (mj. doložení
úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo VOŠ/VŠ diplomu získaného v ČR nebo SR,
případně nostrifikace dokladu o dosažení středoškolského vzdělání mimo ČR a SR).
2) U uchazečů, kteří nejsou občany EU, doložení oprávněnosti pobytu na území ČR.
3) Včasné doručení podepsané smlouvy o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání a uhrazení úplaty
za vzdělání (školné).
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Zdravotní způsobilost ke studiu
Kontraindikace pro studium
(vycházejí z přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.; Zdravotní omezení č. 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23 pro
skupiny oborů 53 Zdravotnictví)
1. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy
hrubé i jemné motoriky).
2. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,
pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s
alergizujícími látkami.
3. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění
alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky,
činnosti ve vysoce prašném prostředí.
4. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
5. Prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity.
6. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B
V souladu s požadavky § 9 odst. 1 písm. f) vyhl. č. 537/2006 Sb. musí studenti pro činnosti ve
zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných podstoupit zvláštní očkováni proti
virové hepatitidě B.
Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B
a u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr a dále u fyzických osob, které
byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B.

Zvláštní očkování proti nemoci covid-19
Zvláštní očkování proti nemoci covid-19 se provede u fyzických osob, které jsou osobami
připravujícími se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb.

Mgr. Lukáš Kindl
ředitel školy
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