
 

 

Obor vzdělání:  DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 
 

Kód oboru a typ studia: 53–41–N/11 vyšší odborné vzdělání 
Forma a délka studia: denní tříleté 
Způsob ukončení: absolutorium 

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů 
Vzdělávací program DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA připravuje studenty k samostatnému poskytování 
celostně zaměřené ošetřovatelské péče dospělým i větším dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální 
a komunitní péče. Dále je připravuje k tomu, aby se ve spolupráci s lékařem, podíleli na preventivní, léčebné, 
diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči. Absolventi jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími 
vykonávat profesi všeobecné sestry na žádoucí úrovni a rozvíjet své vědomosti, dovednosti a postoje v rámci 
dalšího vzdělávání a tak podporovat svůj profesionální růst. 
Úspěšní absolventi získají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. 

O přijetí uchazeče rozhoduje 
• Potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče 

• Průměrný prospěch uchazeče na střední škole (konec 3. ročníku, 1. pololetí 4. ročníku) 

• Potvrzení účasti ve školním a vyšších kolech SOČ a olympiádách (obory biologie, zdravotnictví) 

Přijímací zkouška se nekoná 

Po vyhodnocení výsledků bude sestaveno pořadí a bude naplněna kapacita dvou studijních skupin. 

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat klasifikace z cizího jazyka na střední škole. 

Termín odevzdání přihlášek ke studiu na VOŠ (formulář SEVT 49 152 1): do 31. května 2016 

Termín přijímacího řízení: červen 2016 

• Podmínkou pro přijetí a zápis ke studiu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení do 
termínu zápisu na VOŠ. V případě neúspěšného složení maturitní zkoušky je uchazeč povinen ihned školu 
informovat, zároveň sdělí skutečnost, zda podává či nepodává žádost o přezkoumání výsledků maturitní 
zkoušky. 

• Poplatek za podání přihlášky se neplatí. 

• Školné na VOŠz činí 3 000,– Kč za školní rok. 

• Škola poskytuje ubytování ve vlastním Domově mládeže a stravování ve školní jídelně. 

Dny otevřených dveří se konají  
ve středu 25. 11. 2015 a ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 9.00 hodin do 15.00 hodin,  

v sobotu 9. 1. 2016 od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 
(informace jsou k dispozici na prezentačních výstavách SCHOLARIS) 

Další informace na www.epol.cz 
 

Kontaktní osoby: 

Mgr. Ludmila Rážková, zástupkyně ředitele pro odborné předměty a praktickou výuku,  
tel.: 585 704 161, e–mail: razkova@epol.cz 

Mgr. Františka Fischerová, vedoucí oborové komise DVS, tel.: 585 704 166, e-mail: fischerova@epol.cz 



 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů o studium oboru DVS 
 

Ke studiu nejsou zdravotně způsobilí uchazeči, trpící: 
 

• Prognosticky závažným onemocněním omezujícím funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé 
nebo jemné motoriky). 

• Prognosticky závažným chronickým onemocněním kůže a spojivek včetně onemocnění alergických. 

• Prognosticky závažným chronickým onemocněním dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických. 

• Přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

• Prognosticky závažnými poruchami mechanizmu imunity. 

• Závažnými duševními nemocemi a poruchami chování. 

Posouzení zdravotního stavu uchazeče provede příslušný registrující praktický lékař. 


