
Praktická sestra (PS)

53 – 41 – M/03    Praktická sestra

maturitní čtyřleté denní pro absolventy ZŠ

maturitní zkouška

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria přijetí (upřesnění na webových stránkách školy):

2) Výsledek přijímací zkoušky z ČJL a MAT dle zadání MŠMT (písemný test).

3) Doklady o umístění v soutěžích MŠMT, certifikovaný zájem o obor školy.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor na přihlášce ke vzdělávání.

Přípravný kurz z matematiky a českého jazyka od února v každém školním roce.

1) Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika.

2) Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy.

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže v areálu zdravotnické školy.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,

Stupeň vzdělání

PRAKTICKÁ SESTRA

Charakteristika oboru

Obor

Kód a název oboru

Vzdělávání

Zakončení

tel.: 417 637 477; e-mail: skola@vos-sosmost.cz; web: www.vos-sosmost.cz

Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most

Most, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,

v rámci celé Evropy.

Stravování a ubytování

Studentské výhody

Maturitní zkouška

Uplatnění absolventů

Licence Microsoft Office – každý žák má možnost licence Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher, Access) k domácímu použití zdarma.

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování 

komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména                              

v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Přijímací řízení

Nabídka 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 nedostatečný.

ISIC karta – žáci mohou zažádat o vyhotovení ISIC karty, díky které mohou čerpat studentské výhody



Název ŠVP Praktická sestra Most
Kód a název oboru vzdělávání 53 – 41 – M/03    Praktická sestra
Škola SZŠ, ulice J.E. Purkyně 272 v Mostě
Délka a forma vzdělávání čtyřletá, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou

A) Povinné předměty: Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk - anglický/německý (dle nabídky školy a volby žáka)

Matematika

Občanská nauka

Dějepis

Chemie

Fyzika

Biologie a ekologie

Informační technologie

Písemná a elektronická komunikace

Tělesná výchova

Odborné předměty

První pomoc

Výchova ke zdraví

Ekonomika

Somatologie

Klinická propedeutika

Ochrana zdraví a veřejné zdravotnictví

Ošetřovatelství

Patologie

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

Ošetřování nemocných

Psychologie a komunikace

B) Volitelné předměty: Seminář z matematiky

Seminář z cizího jazyka

Seminář ze společenských věd

Poznámky k učebnímu plánu:

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,

Přehled vyučovaných předmětů

Učební plán

Odborná praxe v celkovém rozsahu 6 týdnů je zařazena do 3. a 4. ročníku. Její obsahová náplň je dána učební osnovou, 

která je součástí předmětu ošetřování nemocných. Odborná praxe je organizována v době školního vyučování

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

nabídka školy.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,

Most, příspěvková organizace

Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most

tel.: 417 637 477; e-mail: skola@vos-sosmost.cz; web: www.vos-sosmost.cz


