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UČEBNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Kategorie  
a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.  
ročník 

2.  
ročník 

3.  
ročník 

4.  
ročník 

Celkem 
týdně

Povinné

a) základní

Český jazyk a literatura 4 3 3 3 13

Cizí jazyk I  3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 14

Cizí jazyk II 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8

Dějepis 2 2 4

Občanská nauka 1 1 1 1 4

Biologie 3 3 4 3 13

Fyzika 3 (0,5) 2 2 2 9

Chemie 3 (0,5) 2 2 2 9

Zeměpis 2 1 3

Matematika 3 3 3 3 12

Tělesná výchova 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8

Informační a komunikační technologie 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 6

Ekonomika 1 2 3

Klinická propedeutika 2 2 4

Výchova ke zdraví 2 2

První pomoc 2 (2) 2

Psychologie 2 1 2 5

Latinský jazyk 2 2

b) výběrové a volitelné

Osobnostní výchova 1 1

Ošetřovatelská propedeutika 2 2

Seminář z občanského a společensko-
vědního základu / Seminář z matemati-
ky/ seminář z biologie

1 (1)  1 (1) 2

Seminář z biologie/Seminář z chemie/ 
seminář z fyziky

1 (1) 1

Seminář k písemné maturitní zkoušce 1 1 2

Počet hodin celkem 32 31 34 32 129

CÍLE STUDIA

– umožnit žákům co nejkvalitnější přípravu 
na další studium náročných zdravotnic-
kých povolání, která vyžadují vysokoškol-
ské nebo vyšší odborné vzdělání.

– poskytnout žákům ucelený všeobecný pře-
hled v oblasti zdravotnictví, o lékařských 
i nelékařských povoláních a možnostech, 
jak je studovat.

– vytvoření klíčových a obecně odborných 
kompetencí významných pro rozvoj osob-
nosti žáka a jeho vztahu k druhým lidem, 
pro zvládnutí studijních požadavků, uplat-
nění v životě a pro práci ve zdravotnictví 
a v sociální sféře ve zvoleném povolání.

Vysoká úspěšnost  
u přijímacího řízení  

na VOŠ a VŠ!



CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor zdravotnické lyceum je koncipován na širším vše-
obecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou 
přírodovědných předmětů (především biologie a chemie). 
Znalosti z těchto předmětů jsou rozhodujícím kriteri-
em při přijímání studentů na lékařské, farmaceutické 
a zdravotnicky zaměřené obory vysokých škol. Součástí 
studijního plánu jsou rovněž i předměty obecně odborné, 
které poskytnou základní profesní orientaci a přípravu 
pro zdravotnické obory. V náplni oboru jsou zahrnuty 
i další všeobecně vzdělávací předměty, čímž je umožněno 
i případné další studium absolventů na VŠ nebo VOŠ bez 
zdravotnického zaměření. 

Výuka zahrnuje předměty všeobecně vzdělávacího zákla-
du (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, matematika, 
dějepis, zeměpis, výpočetní technika, občanská nauka…) 
a předměty odborné (latina, základy klinických předmětů, 
první pomoc, biologie, ekonomika, chemie, fyzika, psycho-
logie a komunikace…).

Žáci se vzdělávají podle nového vzdělávacího programu 
(ŠVP) „Promedicus“, který vychází z rámcového vzdělávací-
ho programu (RVP) MŠ pro obor Zdravotnické lyceum.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi zdravotnického lycea mohou pokračovat ve 
studiu všech studijních oborů na lékařských, farmaceu-
tických a zdravotně sociálních fakultách vysokých škol, 
dále na VŠ s laboratorním zaměřením a na vyšších zdra-
votnických školách. Poměrně široká všeobecná průprava 
umožní absolventům oboru i eventuální přijetí na vysoké 
školy s nelékařským zaměřením (pedagogické, filozofické, 
tělovýchovné a jiné fakulty vysokých škol). Je potěšující, že 
více než dvě třetiny absolventů zůstavají ve zdravotnictví.

Pokud nebudou absolventi oboru chtít pokračovat z ja-
kýchkoliv důvodů ve studiu, mohou získat již jen formou 
akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu 
některých zdravotnických nelékařských povolání, např. 
zubní instrumentářka apod. Jejich vzdělání jim umožní 
nacházet uplatnění v různých technických a administrativ-
ních funkcích ve zdravotnictví i v sociální sféře, ve státní 
správě, na úřadech, ve zdravotních pojišťovnách apod.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Uchazeči budou vykonávat přijímací 
písemnou zkoušku z českého jazyka 
a matematiky.

Při přijímacím řízení budou zohledněny 
celkové studijní výsledky z 8. a 9. třídy 
základní školy a prospěch v profilovém 
předmětu přírodopis.

pátek

9.
PROSINEC

2022

1400—1700

sobota

7.
LEDEN
2023

830—1130

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ, STRAVOVÁNÍ

V domovech mládeže v centru Trutnova, do-
stupnost do 10 minut pěšky, k dispozici posilov-
na, studovna, kuchyňka, nově zrekonstruovaný 
domov mládeže R. A. Dvorského, celodenní stra-
vování pro ubytované.

ZÁJMOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Dobrovolnictví, znaková řeč, deskové hry, psaní 
na klávesnici, ošetřovatelské dovednosti pro ZL, 
přírodovědný kroužek, Power jóga

AKCE ŠKOLY 

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