
 
 
 
 
 
 
 
 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín  

Zdravotnická škola roku 2019 

nabízí ve školním roce 2021/2022 
absolventům základních škol 

 

53-41-H/01   
OŠETŘOVATEL 

 

 
 

24 žáků, tj. 1 třída. 
Denní tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou. 

Ubytování a stravování je možné na Domově mládeže SZŠ a VOŠZ Zlín. 
 
  



Důležité termíny 

Termín pro podání přihlášek do 1. 3. 2021 

Dny otevřených dveří:   
20. 11. 2020, 21. 1. 2021 13:00 - 17: 00 hod 
21. 11. 2020   9:00 - 12:00 hod 

 
Kontaktní adresa školy 
 
SZŠ a VOŠZ Zlín, Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín 
Telefon: 577 008 122, 577 008 111 
E-mail: jana.novakova@szszlin.cz nebo info@szszlin.cz 
Webové stránky www.szszlin.cz 
 
Kontaktní adresa Domova mládeže 
 

Domov mládeže SZŠ a VOŠZ, Broučkova 4062, Příluky, 760 01 Zlín 
kontakt na zástupkyni ředitele 
pověřenou řízením domova 
mládeže 

sona.kosutova@szszlin.cz 

tel. 577 008 114 

kontakt na vedoucí stravování 
a ubytování: 

drahomira.matyastikova@szszlin.cz 
 

tel. 577 006 051 

Obor vzdělání OŠETŘOVATEL 53-41-H/01 

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem 

Délka/forma vzdělání 3 roky/denní studium 

Způsob ukončení závěrečná zkouška 

Výstupní certifikát výuční list 

Charakteristika oboru 

Žáci získávají znalosti a dovednosti související s uspokojováním biologických, 
psychických a sociálních potřeb pacientů a učí se poskytovat činnosti základní 
ošetřovatelské péče, tj. provádět hygienickou péči o pacienty, upravovat lůžko, 
pomáhat při podávání stravy, pečovat o vyprazdňování pacientů, podílet 
se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a asistovat 
při určených ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonech.  

Uplatnění absolventa 

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména 
v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, 
v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích 
pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. 
Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání 
bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči 
a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, 
neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené 
vyhláškou MZ ČR. 
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Absolventi se mohou dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména 
v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.  

Žáci mají po dobu studia k dispozici plnou verzi MS Word, Excel, PowerPoint do 
domácího počítače. 

Kritéria přijímacího řízení 

Přihláška ke vzdělávání se podává prostřednictvím podatelny řediteli střední školy 
do 1. 3. 2021. 
 

Zdravotní požadavky na uchazeče 

Při výběru oboru vzdělání nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: 

 prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu 
znemožňujícími zátěž páteře a trupu (např. juvenilní revmatoidní artritis); 

 prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin a 
poruchou jemné motoriky; 

 prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže 
a spojivek včetně onemocnění alergických; 

 prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími 
středně velkou zátěž; 

 prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity; 

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie 
a epileptických syndromů a kolapsovými stavy; 

 prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou 
zátěž a manipulaci s břemeny; 

 prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu; 

 závažnými duševními nemocemi a poruchami chování a psychopatologickými 
rysy osobnosti;  

 prokázaným sklonem k užívání návykových látek a alkoholu. 
 
Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo 
předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý 
příslušný registrující praktický lékař. Vyžadujeme potvrzení lékaře na samostatné 
příloze k přihlášce ke studiu (najdete na webu školy).  
Studující zdravotnických škol všech oboru vzdělání jsou povinni být proočkováni proti 
virové hepatitidě B a to na základě § 9 odst. 1 Vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování 
proti infekčním nemocem. 

 

  



Přijímací řízení 

Přijímací zkouška se nekoná. Přijímací řízení proběhne bez účasti uchazečů 
na základě studijních výsledků ze ZŠ.  
Přijímací řízení proběhne na základě kritérií přijímacího řízení, které stanoví ředitel 
školy a zveřejní nejpozději do 31. 1. 2021. Výsledky přijímacího řízení vyvěsí pak na 
webu školy a veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 30. dubna 2021. 
 
Změny termínů vyhrazeny. 
Aktuální informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy: 

http://www.szszlin.cz/uchazeci-o-studium/osetrovatel/ 

Učební plán  

 

 
Ošetřovatel 53-41-H/01 
 

Počet týdenních vyučovacích hodin  
v ročníku  

Počet 
hodin 
celkem 1. 2. 3. Celkem 

Povinné předměty  

Český jazyk a literatura (CJL)       2 2 1 5 162 

Anglický jazyk/Německý jazyk (ANJ/NEJ) 2 2 2 6 192 

Všeobecný společenský základ (VSZ) 1 1 1 3 96 

Matematika (MAT) 2 1 - 3 98 

Fyzika (FYZ)  1 0,5 - 1,5 49 

Chemie (CHE) 1 0,5 - 1,5 49 

Biologie (BIO) 1 - - 1 32 

Informační a komunikační technologie (IKT) 1 1 1 3 96 

Tělesná výchova (TEV)   2 2 2 6 192 

První pomoc (PRP)  2 - - 2 64 

Výchova ke zdraví (VKZ) 1 - - 1 32 

Ekonomika (EKO) - 1 1 2 64 

Klinická propedeutika (KLP) - 2 - 2 68 

Somatologie (SOM) 5 - - 5 160 

Základy epidemiologie a hygieny (ZEH)  - 3 - 3 102 

Psychologie (PSL)  2 2 1 5 162 

Komunikace (KOM) 2 - - 2 64 

Zdravotnické a sociální služby (ZSS) - 1 - 1 34 

Ošetřovatelská péče (OSE)   3* 3 3 9 288 

Odborný výcvik (ODV) 3* 12 21 36 1134 

Celkem 32 34 33 99  

 * V 1. ročníku v 1. pololetí odučeno 6 hodin týdně v předmětu Ošetřovatelská péče a ve 2. pololetí 
odučeno 6 hodin týdně v předmětu Odborný výcvik.   


