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Informace o vzdělávání na vyšší odborné škole
– Podmínkou přijetí ke vzdělávání na vyšší odborné škole je složení maturitní zkoušky a splnění

podmínek přijímacího řízení.

– Vzdělávání je tříleté. Školní rok je rozdělen na dvě období – zimní a letní. Každé období je za-
končeno zkouškovým obdobím. Výuka probíhá v budově školy nebo smluvních pracovištích pět
dní v týdnu.

– Studium je ukončeno absolutoriem, absolventi obdrží diplom a mohou užívat titul Diplomovaný
specialista (DiS.).

Termín podání přihlášek ke vzdělávání
pro 1. kolo přijímacích zkoušek do 31. 5. 2023.
pro další kola přijímacích zkoušek bude zveřejněn na webu školy.

Přijímací řízení
– Více informací k přijímacím zkouškám, podrobnosti včetně okruhů a vzorů testů budou zve-

řejněny od 31. 1. 2023 na webu školy.

Důležitá upozornění
– Škola má vlastní formulář přihlášky, jehož nedílnou součástí je potvrzení zdravotní způsobilosti.

Formulář přihlášky i potvrzení je možno vytisknout z webových stránek školy nebo jej lze 
vyzvednout na studijním oddělení obou pracovišť školy.

– Do přihlášky je nutné vyplnit známky a průměrný prospěch v daných ročnících a pololetích a nechat
potvrdit střední školou nebo doložit ověřené kopie příslušných vysvědčení.

– Budou akceptovány pouze řádně vyplněné přihlášky se všemi požadovanými údaji a přílohami.

– Za podání přihlášky se neplatí.

Dny otevřených dveří na obou pracovištích
1. 12. a 2. 12. 2022 / 13 – 18 h

7. 2. 2023 / 13 – 18 h
(pro aktuální informace sledujte webové stránky školy)

Kontakt:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, 
Merhautova, příspěvková organizace

Merhautova 15, 613 00 Brno Lipová 18, 602 00 Brno
tel.: 545 425 837 tel.: 543 421 566
fax: 545 574 187 fax: 543 421 540
e-mail: prijimacky@szsbrno.cz e-mail: infolipova@szsbrno.cz
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Diplomovaný zubní technik
Absolvent se uplatní v oblasti zhotovování všech druhů stomatologických protéz. Výhodou 
je znalost moderních technologických postupů a materiálů při zhotovení nejnáročnějších zubních
náhrad, se kterými se absolventi středoškolského studia musí seznamovat dalším doškolováním
v placených tematických kurzech.

Výuka probíhá na pracovišti Merhautova 15.

Přijímací řízení: – zkouška manuální zručnosti

Počet přijímaných studentů: 22 (denní forma vzdělávání)

Diplomovaný oční optik
Absolvent je připraven pro činnost samostatného technického pracovníka v oblasti zajišťování
služeb zákazníkům při realizaci korekcí refrakčních vad očí v očních optikách. Bude připraven
vykonávat odbornou pracovní a poradenskou činnost při zhotovení, opravách a přizpůsobování
brýlí a dalších korekčních a léčebných pomůcek. Absolvent může samostatně podnikat v oboru
oční optik na základě živnostenského oprávnění.

Výuka probíhá na pracovišti Merhautova 15.

Přijímací řízení: – anglický jazyk

Počet přijímaných studentů: 30 (denní forma vzdělávání)

Diplomovaný nutriční terapeut
Absolvent nachází uplatnění při zajišťování preventivní péče v oblasti klinické výživy a specifické
ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb klientů/pacientů ve zdra-
votnických zařízeních, lázeňských a léčebných ústavech, sanatoriích a léčebnách pro dospělé,
mládež, děti a seniory. Dále nachází uplatnění v nutričních týmech, poradnách výživy, ordina-
cích zabývajících se výživou a léčebnou výživou – hodnotí nutriční stav a vliv léčebné výživy
na jednotlivé klienty, účastní se poradenské a edukační činnosti spojené s léčebnou výživou
(např. diabetologie, obezitologie).

Výuka probíhá na pracovišti Merhautova 15.

Přijímací řízení: – chemie
– anglický jazyk

Počet přijímaných studentů: 30 (denní forma vzdělávání)

Diplomovaná dentální hygienistka
Absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka se uplatní v oblasti výchovné, preventivní 
a léčebné péče o dutinu ústní u pacientů všech věkových skupin ve spolupráci se zubním léka-
řem. Absolvent tohoto oboru má vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

Výuka probíhá na pracovišti Merhautova 15.

Přijímací řízení: – zkouška manuální zručnosti (denní i kombinovaná forma 
– vzdělávání)
– biologicko-chemický test (pouze denní forma vzdělávání)
– anglický jazyk (pouze denní forma vzdělávání)

Počet přijímaných studentů: 24 (denní forma vzdělávání)
24 (kombinovaná forma vzdělávání)

Diplomovaný zdravotní laborant
Absolvent může pracovat v laboratořích klinické biochemie, hematologie, histologie a mikrobiolo-
gie. Dále je způsobilý pro práci ve specializovaných laboratořích genetiky, toxikologie, soudního lé-
kařství, hygieny, epidemiologie, sexuologie a dalších analytických laboratořích, případně na
výzkumných pracovištích.

Výuka probíhá na pracovišti Lipová 18.

Přijímací řízení: – biologicko-chemický test

Počet přijímaných studentů: 30 (denní forma vzdělávání)

Diplomovaný farmaceutický asistent
Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání farmaceutický asistent. Samostatně
provádí odborné činnosti spojené s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv.
Uplatní se ve všech typech lékáren, laboratořích pro kontrolu léčiv, na pracovištích zabývajících
se výzkumem, výrobou a distribucí léčiv.

Výuka probíhá na pracovišti Lipová 18.

Přijímací řízení: Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.
Hlavním kritériem pro přijetí je průměrný 
prospěch za 1. pololetí 3. ročníku 
a 1. pololetí 4. ročníku 
střední školy.

Počet přijímaných studentů: 30 (denní forma vzdělávání)

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy
od 31. ledna 2023.
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