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OŠETŘOVATEL
Obor
Kód a název oboru
Vzdělávání
Zakončení
Stupeň vzdělání

Charakteristika oboru
Ošetřovatel (OŠ)
KKOV 53-41-H/01 Ošetřovatel
tříleté denní pro absolventy ZŠ
závěrečná zkouška
střední vzdělání s výučním listem

Přijímací řízení
Kritéria přijetí (upřesnění na webových stránkách školy):
1) Průměrný prospěch z 1. pol. předposledního a 1. pol. posledního ročníku, ve kterých uchazeč
splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm
nedostatečným.
2) Doklady o umístění v soutěžích MŠMT, certifikovaný zájem o obor školy.
Potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor na přihlášce ke vzdělávání.
Závěrečná zkouška
1. Zkouška z odborných předmětů (písemná a ústní)
2. Praktická zkouška z odborného výcviku
Uplatnění absolventů
Obor vzdělání je určen pro přípravu nižšího zdravotnického pracovníka se všeobecným zaměřením, který se
může zařadit na zdravotnická pracoviště všech typů zařízení.
Stravování a ubytování
Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže v areálu zdravotnické školy.
Studentské výhody
Licence Microsoft Office – každý žák má možnost licence Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Publisher, Access) k domácímu použití zdarma.
ISIC karta – žáci mohou zažádat o vyhotovení ISIC karty, díky které mohou čerpat studentské výhody
v rámci celé Evropy.
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Učební plán
Název ŠVP
Kód a název oboru vzdělávání
Škola
Délka a forma vzdělávání
Stupeň poskytovaného vzdělání

Ošetřovatel Most
53-41-H/01 Ošetřovatel
SZŠ, ulice J.E. Purkyně 272 v Mostě
tříleté, denní
střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Přehled vyučovaných předmětů
A) Povinné předměty:

B) Volitelné předměty:

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk - anglický/německý (dle nabídky školy a volby žáka)
Matematika
Občanská nauka
Chemie
Fyzika
Biologie a ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Odborné předměty
První pomoc
Výchova ke zdraví
Ekonomika
Somatologie
Klinická propedeutika
Aktivizace pacientů
Zdravotní a sociální služby
Ošetřovatelství
Odborný výcvik I. a II.
Psychologie a komunikace
Osobnostní a sociální výchova
Výživa člověka
Multikulturní ošetřovatelsví
Komunitní a domácí ošetřovatelství

Učební plány jsou umístěny na webových stránkách školy www.vos-sosmost.cz v záložce SOŠ -> Vzdělávací
nabídka školy.

