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UČEBNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Způsob ukončení vzdělávání  
a potvrzení dosaženého vzdělání 
a kvalifikace

Maturitní zkouška; dokladem o získání 
středního vzdělání s maturitní 
zkouškou je vysvědčení o maturitní 
zkoušce. Konání maturitní zkoušky se 
řídí školským zákonem a příslušným 
prováděcím právním předpisem.

Profilová část maturitní zkoušky  
se skládá ze tří povinných zkoušek:

Léčebné masáže – praktická zkouška
Somatologie – povinná zkouška
Fyzikální terapie, nebo Psychologie 
a komunikace – volitelná, povinná 
zkouška

Vzdělávací oblasti, obsahové okruhy 
a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. celkem

Povinné předměty
Jazykové vzdělávání
Estetické vzdělávání
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3 3 3 4 13
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis 2 2
Občanská nauka 1 1 1 3
Přírodovědné vzdělávání
Biologie a ekologie 2 2
Fyzika  (C) 1 1 2
Chemie  (B) 1 1 2
Matematické vzdělávání
Matematika 3 2 2 7
Vzdělávání pro zdraví
První pomoc 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika 2 2
Základ pro poskytování masérské péče
Klinická propedeutika 3 3
Ochrana a  podpora veřejného zdraví 1 1
Somatologie 2  2 2 6
Nauka o pohybovém systému 2 2
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 1 1
Fyzikální terapie a Léčebné masáže
Léčebné masáže 4 6 10
Fyzikální terapie 1 1+1 3
Kompenzační a regenerační cvičení 2 2 2 2 8
Vyšetřovací metody hybného systému  2 2 2 6
Masérská péče 10 10 20
Sociální vztahy a dovednosti
Psychologie a komunikace 2 2 1 5
Povinně volitelné předměty
Seminář z psychologie a komunikace 1 1
Semnář z fyzikální terapie
Seminář ze somatologie 1 1
Seminář z cizího jazyka 1 1
Seminář z Léčebných masáží  
a masérské péče

1 1

počet hodin týdně celkem 33 31 35 32 128
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CHARAKTERISTIKA OBORU

Žáci budou studovat všeobecné a odborné předměty. 
Učí č se  poskytovat léčebně rehabilitační péči pod 
odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře, např. 
provádět klasické masáže, aplikovat teplo, podávat 
zábaly, připravovat a podávat částečné i celkové koupele, 
provádět základní vodoléčebné procedury, jednat 
v souladu s profesní etikou, dodržovat stanovené předpisy 
související s pracovní činností, pracovat se zdravotnickou 
dokumentací, dodržovat hygienicko-epidemiologický režim.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se uplatní v lůžkových a ambulantních 
zdravotnických zařízeních při poskytování rehabilitační, 
léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních 
služeb. Absolventi se zrakovým postižením mohou 
vykonávat povolání masér ve zdravotnictví v rozsahu 
kompetencí stanovených vyhláškou č. 55/2011 Sb. § 38, 
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 
Absolventi se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo 
vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských 
oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické 
pracovníky. 

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ, STRAVOVÁNÍ

Domov mládeže 15 minut od školy  
u vlakového nádraží, strava – jídelna a kuchyň  
na internátě – dovoz obědů z ní do školy.

ZÁJMOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Kurz NJ, FRJ, kurz vaření, kruhový trénink,  
kroužek PPP, dobrovolnictví.

AKCE ŠKOLY 

Projektové dny, zájezdy,  odborné exkurze, kurzy 
(sportovní, lyžařský, adaptační), odborné projekty 
v zahraničí.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Uchazeči budou vykonávat přijímací 
písemnou zkoušku z českého jazyka 
a matematiky. Větší důraz bude kladen 
na výsledky přijímacího testu z ČJ. Při při-
jímacím řízení budou zohledněny celkové 
studijní výsledky z 8. a 9. třídy základní 
školy a prospěch v profilovém předmětu 
přírodopis. Dále pak  aktivity žáka v soutě-
žích první pomoci, členství ve zdravotnic-
kém kroužku apod.

Další podmínkou je odpovídající zdra-
votní stav uchazeče potvrzený lékařem.

pátek

9.
PROSINEC

2022

1600—1800

sobota

7.
LEDEN
2023

1000—1200
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Na adrese: 17. listopadu 1197,  
549 41 Červený Kostelec


