Diplomovaná dentální hygienistka - kombinované studium
Kombinovaná forma studia se bude otevírat ve školním roce 2023/2024

•
•
•
•

Organizace studia
Studium je tříleté, kombinované, ukončené absolutoriem.
Absolvent získává titul DiS.
Obor vzdělání 53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka
Vzdělávací program 53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka

 Výuka probíhá v tzv. konzultacích.
 Zpravidla se jedná o 3 všední dny v měsíci (pondělí až středa nebo středa
až pátek). Výuka probíhá v těchto dnech celý den.
 Termíny konzultací se student dozví před začátkem každého semestru.
 Celkem se jedná o 12 dní v zimním období a 12 dní v letním období.
Podmínky přijetí
 Podání přihlášky ke studiu do 31. 5. 2023 (včetně).
 Doložení lékařského potvrzení o schopnosti studia - na přihlášce ke studiu.
 Úspěšně vykonaná maturitní zkouška na kterékoliv střední škole doložená
úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
• Dále: Potvrzení o MINIMÁLNĚ ROČNÍ PRAXI NA STOMATOLOGICKÉM
PRACOVIŠTI
- A to v plném pracovním úvazku jako zubní instrumentářka a současně
se připravující na výkon povolání dentální hygienistky.
- Uchazeč doloží písemné potvrzení o praxi společně s přihláškou ke
studiu.
• Poplatek za podání přihlášky se neplatí. Podání přihlášky je zdarma.
• Přihlášku je nutné vyplnit čitelně, nejlépe hůlkovým písmem.
Požadované doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
 obyčejné kopie ročníkových vysvědčení ze SŠ (pokud nejsou vypsané
známky na přihlášce a potvrzené školou)
 úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 uchazeč cizinec dokládá místo maturitního vysvědčení úředně ověřenou
nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o
dosaženém středoškolském vzdělání v ČR a přeloženou kopii zahraničního
dokladu o dosaženém středoškolském vzdělání

 potvrzení o praxi v plném pracovním úvazku jako zubní instrumentářka a
současně se připravující na výkon povolání dentální hygienistky
Přijímací řízení
• Přijímací zkouška se koná z prověření manuální zručnosti (vybarvování
písmen, labyrint) a z vědomostního testu. U uchazečů cizí národnosti, kteří
neabsolvovali SŠ v ČR, se koná i zkouška z Českého jazyka. U zkoušky
z prověření manuální zručnosti, vědomostního testu (u cizinců i ze zkoušky
z Českého jazyka) musí uchazeč získat minimální počet bodů pro přijetí.
Pokud uchazeč nezíská minimální počet bodů pro přijetí v jednotlivých
zkouškách, nemůže být přijat ke studiu tohoto oboru. Kritéria ředitelky
školy budou upřesněna dle zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona
v měsíci únoru či březnu 2023 na webových stránkách školy.
Odborná praxe
• Odbornou praxi mohou studenti vykonávat v jejich zvoleném pracovišti.

