
Uznání praktické výuky předmětů Ošetřovatelská praxe, Odborná praxe a Odborná 

prázdninová praxe  

 

Absolventům s předchozím zdravotnickým vzděláním oborů Všeobecná sestra, Zdravotnický 

asistent, Praktická sestra lze uznat celou, nebo část praktické výuky podle níže uvedených 

pravidel. 

 

Uznání předmětu Ošetřovatelská praxe 

Předmět Ošetřovatelská praxe není studentům uznán. Výuka probíhá denní formou pod           

vedením odborné učitelky na pracovištích interního a chirurgického oddělení, následné péče a            

ošetřovatelská péče pro seniory.  

 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny počty vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících. 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. r 

ZO LO ZO LO ZO LO ZO 

Ošetřovatelská praxe (OšP) 32 32 32 32 48 48 36 

 

Uznání předmětu Odborná praxe 

Studentovi, který doloží pracovní smlouvu, že pracuje na pozici všeobecná sestra,           

zdravotnický asistent, praktická sestra minimálně půl roku na odděleních uvedených v tabulce           

č. 2, lze uznat 100 %  předmětu Odborné praxe. 

V případě, že student v současné době na pracovištích uvedených v tabulce č. 2 nepracuje, ale             

doloží pracovní smlouvu, že v minulých 5 letech pracoval minimálně půl roku na daném             

pracovišti, lze uznat 75 % předmětu Odborné praxe. 

Tabulka č. 2 uvádí přehled oddělení a celkový počet hodin v jednotlivých ročnících studia 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. r 

ZO LO ZO LO ZO LO ZO 

chirurgické oddělení  160 
 

120 
 

80 
 

40 
  80 

 
interní oddělení, LDN, 
ošetř.lůžka pro seniory 

160 
 

40 
 

120 
 

80 
 

80 
  80 

 
dětské oddělení    80 

 
80 
   

gynekologicko-porodnické 
oddělení    80 

 
80 
   

intenzivní péče      80  



 
psychiatrie      80 

  

komunitní péče      40 
 

40 
 

další lékařské obory      80 
 40 

 

Uznání předmětu Odborná prázdninová praxe 

Studentovi, který doloží pracovní smlouvu, že pracuje na pozici všeobecná sestra,           

zdravotnický asistent, praktická sestra minimálně půl roku na výše uvedených odděleních, lze            

uznat 100 % předmětu Odborná prázdninové praxe. 

V případě, že student v současné době na uvedených pracovištích nepracuje, ale doloží           

pracovní smlouvu, že v minulých 5 letech pracoval minimálně půl roku na daném oddělení,             

lze uznat 75 % předmětu Odborná prázdninové praxe. 

 

Pracoviště odborné prázdninové praxe:  

- 1. ročník - interna , chirurgie 

- 2. ročník urologie, ortopedie, neurologie, dětské oddělení, gynekologie, geriatrie, 

lůžka následné péče 

- 3. ročník, tzv. malé obory (ORL, oční), psychiatrie, intenzivní péče 

- a další pracoviště dle výběru školy, odborného zájmu studenta, regionálních podmínek,           

zahraniční stáže, apod.  

 

Počty vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v tabulce č. 3 

Tab. 3 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. r 

ZO LO ZO LO ZO LO ZO 

Odborná praxe prázdninová   160   80   80   

 


