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UČEBNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vzdělávací oblasti, obsahové okruhy 
a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
1.  

ročník 
2.  

ročník 
3.  

ročník 
4.  

ročník 
Celkem 
týdně

Povinné předměty
Jazykové vzdělávání, Estetické vzdělávání
Český jazyk a literatura MZ 3 3 3 3 12
Cizí jazyk MZ 3 3 3 4 13
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis 2 2
Občanská nauka 1 1 1 3
Přírodovědné vzdělávání
Biologie a ekologie 2 2
Fyzika 1 1 2
Chemie 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 ošetřovatelské péče
Klinická propedeutika 2 2
Odborná latinská terminologie 1 1
Ochrana a podpora veřejného zdraví 1 1
Somatologie MZ 4 4
Základy mikrobiologie, imunologie, 
epidemiologie a hygiena 1 1

Ošetřovatelství a ošetřování nemocných
Ošetřovatelství MZ 4 8  8 6 26
Ošetřování nemocných* 14 14 28
Sociální vztahy a dovednosti
Psychologie a komunikace MZ 2 2 1 5
Povinně volitelné předměty
Seminář z psychologie a komunikace

1 1
Seminář ze somatologie
počet hodin týdně celkem 31 30 35 32 128

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:

Český jazyk – povinná ústní zkouška
Cizí jazyk – povinná ústní zkouška (pokud 
není didaktický test z matematiky)
Ošetřovatelství – povinná ústní zkouška
Somatologie/Psychologie (na výběr)  
– povinná ústní zkouška
Ošetřování nemocných – praktická zkouška

* Hodiny praktického vyučování
MZ Maturitní zkouška



CHARAKTERISTIKA OBORU

Výuka zahrnuje všeobecně vzdělávací předměty 
a předměty odborné. V průběhu prvního a druhého 
ročníku probíhá odborná výuka v našich speciálních 
učebnách imitujících prostředí nemocnice. Od třetího 
ročníku se odborná výuka uskutečňuje formou praxe 
v Oblastní nemocnici v Trutnově, Náchodě, Jilemnici  
a ve Vrchlabí.

Od školního roku 2022/2023 se žáci vzdělávají podle nově 
upraveného vzdělávacího programu (ŠVP) „Praktická 
sestra“, který vychází z rámcového vzdělávacího 
programu (RVP) MŠ pro obor Praktická sestra.

Obor Praktická sestra se bude vyučovt v Trutnově 
i v Červeném Kostelci

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní 
zkoušky je absolvent (absolventka) připraven 
k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, 
bez odborného dohledu. Poskytuje komplexní 
ošetřovatelskou péči u dospělých i dětských pacientů. 
Uplatnění nachází ve všech státních i privátních 
zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče, ve 
zdravotních pojišťovnách. 

Naši absolventi mají možnost pokračovat ve studiu 
na vyšší odborné škole (diplomovaná všeobecná 
sestra) nebo na vysoké škole (např. porodní asistentka, 
fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, dětská sestra).

Možnost pokračování ve studiu na naší VOŠZ 
v Trutnově.

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ, STRAVOVÁNÍ

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

Trutnov: v domovech mládeže v centru Trutnova, 
dostupnost do 10 minut pěšky, k dispozici posilovna, 
studovna, kuchyňka, nově zrekonstruovaný domov 
mládeže R. A. Dvorského, celodenní stravování pro 
ubytované.

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.
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ZÁJMOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

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

Trutnov: volejbal, znaková řeč, první pomoc,  
nácvik klinických dovedností, IT – grafika, 
redakce časopisu Krvinka, jóga.

AKCE ŠKOLY 

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

Červený Kostelec:  
17. listopadu 1197,  
549 41 Červený Kostelec

Trutnov: 
Procházkova 303,  
541 01 Trutnov


