
1 Profil absolventa 

1.1 Identifikační údaje 

1.2 Uplatnění absolventa v praxi 

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.   

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.  

1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání  

Vzdělávání v oboru vzdělání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání 

k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a předpokladům ke 

vzdělávání, následující odborné kompetence: (odborné kompetence jsou stanoveny podle 

vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 

  Odborné kompetence praktické sestry 

a) Poskytovat nebo zajišťovat bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu 

s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou 

péči a podílet se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné 

sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo 

vysoce specializované ošetřovatelské péče
1
.   

          Tzn., aby absolventi byli schopni zejména:   

 poskytovat ošetřovatelskou péči v souladu s danými postupy, právními předpisy 

a standardy;   

 sledovat a zaznamenávat fyziologické funkce pacienta za použití zdravotnických 

prostředků, jeho fyzický a psychický stav a schopnost příjmu potravin;  

 provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin a opruzenin, 

sledovat poruchy celistvosti kůže;   
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Název ŠVP:        Praktická sestra Most 
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Stupeň poskytovaného vzdělání:  střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou  
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 rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na 

dodržování pitného režimu, sledovat bilanci tekutin pečovat o vyprazdňování;  

 aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury;  

 provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory;  

 pečovat o zajištění psychické pohody pacienta, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního 

kontaktu;  

 vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí;  

 provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, 

dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství včetně metod 

bazální stimulace;   

 pečovat o močové katetry pacientů starších 3 let (péčí o močové katetry se rozumí 

zejména hygiena genitálu, dezinfekce katetru, výměna močového sáčku);  

 ošetřovat periferní žilní vstupy;  

 zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů;  

 poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejích blízkým a po 

stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím 

pacienta;   

 vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, 

manipulaci a uložení léčivých prostředků a činnosti při přejímání, kontrole, 

manipulaci a uložení zdravotnických prostředků vč. prádla, jejich dezinfekci 

a sterilizaci a zajišťování jejich dostatečné zásoby;  

 vykonávat činnosti při stálé připravenosti pracoviště včetně jeho vybavení 

a funkčnosti zdravotnických prostředků;  

 při všech činnostech dbát na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu 

v souladu s právními předpisy;   

 provádět zápisy do zdravotnické dokumentace a vykonávat administrativní činnosti 

související s poskytováním zdravotní péče, pracovat s informačním systémem  

 pracoviště;  

 poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí a pokyny 

lékaře, dbát na ochranu osobních údajů;   

 motivovat a edukovat jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního 

stylu a k péči o sebe;  

 při komunikaci s pacienty a dalšími osobami jednat v souladu se společenskými 

pravidly a profesní etikou, zohledňovat jejich osobnostní, sociální a kulturní specifika; 

zvládat základní komunikaci s pacienty v cizím jazyce;  

 spolupracovat v rozsahu své odborné způsobilosti při řešení následků mimořádné 

události nebo krizové situace, poskytnout neodkladnou první pomoc;  

 pracovat jako člen zdravotnického týmu, dbát na dodržování pracovněprávních norem 

a interních předpisů zařízení.  

 

b) Vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního 

lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče.    
          Tzn., aby absolventi byli schopni zejména:  

 podávat léčivé přípravky s výjimkou radiofarmak v rozsahu stanoveném vyhláškou 

č. 55/2011 Sb., odst. 2 a), ve znění pozdějších předpisů,  

 provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 

let a zajišťovat jejich průchodnost;  

 zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii, odebírat kapilární a žilní krev a jiný 

biologický materiál;  



 provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární 

krve;  

 provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie;  

 podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

 

c) Pod odborným dohledem zubního lékaře zpracovávat dentální materiály 

v ordinaci a vykonávat činnost zubní instrumentářky.  

 

d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.  
          Tzn., aby absolventi:  

 chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. pacientů, klientů, návštěvníků) 

i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti 

podle příslušných norem;  

 znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a požární prevence;  

 osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně 

zásad ochrany zdraví při práci s přístroji a u zařízení se zobrazovacími jednotkami 

(monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví 

a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;  

 znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce).  

 

e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce a zdravotních služeb   
     Tzn., aby absolventi:  

 chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména  

 pracoviště, tj. zdravotnického nebo sociálního zařízení;  

 dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 

jakosti zavedeným na pracovišti;  

 dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality poskytovaných služeb, 

zohledňovali požadavky pacientů a jiných klientů.  

 

f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.   
Tzn., aby absolventi:  

 znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení;  

 zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném 

životě) také možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;  

 efektivně hospodařili s finančními prostředky;  

 nakládali se zdravotnickými prostředky i materiálem, energiemi, odpady, vodou 

a jinými pracovními prostředky ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.  

1.4 Realizace kompetencí v jednotlivých předmětech a průřezová 

témata  

Kompetence uvedené v profilu absolventa jsou naplňovány v průběhu celého vzdělávání   

garantovaného školním vzdělávacím programem – Praktická sestra Most. Metody a formy     



realizace kompetencí jsou uvedeny v učebních osnovách jednotlivých předmětů.  Školní 

vzdělávací program klade důraz na jejich komplexní rozvoj v průběhu vzdělávání žáků. 

Kompetence jsou naplňovány obsahem učiva konkrétních předmětů, v projektových dnech 

školy a mimoškolních aktivitách organizovaných školou. Ve svém souhrnu směřují ke 

komplexní přípravě budoucího absolventa oboru na jeho profesi i občanské zapojení do 

společnosti.  V rámci vzdělávání jsou ve vzdělávacím procesu uplatňována také průřezová 

témata. Ta jsou chápána jako společensky důležité oblasti vzdělávání, které pro svůj význam 

prostupují celým vzděláváním realizovaným školním vzdělávacím programem. Dotýkají se 

všech oblastí výuky i mimotřídních a mimoškolních činností.   

V rámci výuky jsou ve všech ročnících vzdělávání naplňována tato průřezová témata:  

- občan v demokratické společnosti,   

- člověk a životní prostředí,   

- člověk a svět práce,   

- informační a komunikační technologie.   

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových 

postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování 

demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování 

občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání 

odpovědného aktivního občana.   

Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, 

v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její 

realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě 

v místě školy.  Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti 

pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje 

lidských zdrojů pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup 

k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje 

znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky 

a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při 

rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování 

pracovních práv.   

Průřezové téma Informační a komunikační technologie je realizováno využíváním 

prostředků informačních a komunikačních technologií a patří ke všeobecnému vzdělání 

moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky 

informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu 

vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese 

nelékařského zdravotnického pracovníka, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, 

které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.   

Naplňování obsahu průřezových témat je uvedeno v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů.  

  Jejich aplikace v procesu vzdělávání mimo jiné podporuje rozvoj klíčových kompetencí.   



1.5 Dosažené vzdělání 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je 

vysvědčení o maturitní zkoušce.  

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem, vyhláškou a příslušnými 

prováděcími předpisy.  

Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. 

Základní legislativní normou maturitní zkoušky je zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška 

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou ve znění platných předpisů. 

Obsah a forma maturitní zkoušky pro obor vzdělání Praktická sestra na VOŠ, OA, SPgŠ 

a SZŠ Most je uvedena v kapitole 3. 8 Způsob ukončení vzdělávání.   

  

 


