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Praktická sestra (53-41-M/03)

detašované pracoviště na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb
Strakonice
Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou
poskytovat ošetřovatelskou péči.
Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry (dle zákona
č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů),
pracuje bez odborného dohledu.
Vzdělávání se proto zaměřuje na dokonalé zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, žáci jsou
vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce při poskytování ošetřovatelské péče
a jednání s pacienty. Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí
závažnosti prevence nemocí.
Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou.
Vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší
všeobecné vzdělání. Nedílnou součástí odborného vzdělání je praktická výuka, která probíhá
v odborných učebnách školy a na klinických pracovištích.
Po ukončení vzdělávání a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu
práce středního zdravotnického pracovníka, který poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči
v rozsahu své odborné způsobilosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné,
diagnostické a dispenzární dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým. Absolvent se uplatní
v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, např. na různých odděleních
nemocnic, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických
nebo odborných lékařů, v domácí péči i v zařízeních sociální péče.
Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách.
Podmínky pro přijetí žáka ke vzdělávání
Přijímání uchazečů je prováděno podle platné vyhlášky. Do prvního ročníku se přijímají žáci,
kteří úspěšně ukončili základní školu, splnili podmínky přijímacího řízení a splňují zdravotní kritéria.
Kritéria přijímacího řízení:
A) JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – písemný test z českého jazyka a literatury
a z matematiky
B) PROSPĚCH ze ZŠ (8. třída a 1. polovina 9. třídy)

Počet přijímaných uchazečů je 25.
Výuka probíhá na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice.
Důležitá telefonní čísla:

387 023 011 – sekretariát

