
 
 

 

Zdravotnický asistent (53-41-M/01) 

Vzdělávací program připravuje žáky  pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou 

poskytovat ošetřovatelskou péči. 

 

Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání praktické sestry (dle 

zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

Vzdělání 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. 

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 vzdělávání je praktická výuka, která probíhá v odborných 

učebnách školy a v nemocnici.  

 

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 a dospělým. 

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, např. na 

různých odděleních nemocnic, na poliklinikách, v lékařských a ošetřovatelských centrech, v ordinacích 

praktických a odborných lékařů, v domácí péči a v zařízeních sociální péče. 

 

Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách. 

 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání je prováděno podle platné vyhlášky. 

Kritéria přijetí žáka ke vzdělávání: 

1. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání: Na přihlášce musí 
být formulace Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru. 

2. Bodové hodnocení prospěchu 

Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1.  pololetí 9. ročníku ZŠ nebo v 1. a 2. pololetí 
předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 
docházku. Za každé pololetí maximálně 20 bodů (max.  60 bodů) 

Výpočet bodů za jedno pololetí: Průměrný prospěch 1,00 ...................20 bodů 

                                                   za každé zhoršení průměru o 0,01....- 0,1 bodu                         

3. Výsledek jednotné přijímací zkoušky: Písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) 
a z matematiky (max. 50 bodů) 

Celkový maximální počet bodů je 160. 

Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů. 

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek 
jednotné přijímací zkoušky. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


