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Stupeň poskytovaného 

vzdělání: 
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Platnost ŠVP od: 1. září 2014 
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2 Charakteristika školy 
 

2.1 Celková charakteristika školy 

 Škola je zařazena do sítě škol a školských zařízení pod názvem Střední zdravotnická 

škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod. Škola je zřízena jako samostatná 

příspěvková organizace IČ 00 581 119. Jejím zřizovatelem je od 1. 7. 2007 kraj Vysočina 

(IČ 70 890 749), Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Zřizovací listina byla schválena usnesením 

Zastupitelstva kraje Vysočina 045/05/01/ZK dne 18. 9. 2001. Hlavním účelem zřízení 

příspěvkové organizace dle zřizovací listiny je zabezpečení potřeb, zejména výchovy 

a vzdělávání občanů kraje. Dle zřizovatele se nevylučuje vzdělávání občanů jiných krajů na 

naší škole za stejných podmínek, jako mají občané kraje Vysočina. Kromě oboru 

Zdravotnický asistent jsou ve škole vzděláváni žáci v oboru Zdravotnické lyceum a studenti 

Vyšší odborné školy zdravotnické. Škola má i odloučená pracoviště: Domov mládeže (IZO 

110 030 567), školní jídelna – výdejna (IZO 110 030 575), které se nacházejí asi 300 m od 

hlavní budovy školy. 

 

   

Obrázek č.1 a 2 Budova školy 

 

2.2 Personální podmínky realizace ŠVP 

 Škola je schopna efektivně zajistit výuku oboru zdravotnický asistent. Základ 

pedagogického sboru tvoří pedagogové s dlouholetou zkušeností s výukou jak u všeobecných 

sester, tak zdravotnických asistentů. Po celou dobu své pedagogické činnosti se neustále 

vzdělávají nejen v zájmu zvyšování úrovně ve svém oboru, ale i v komunikaci, v nových 

výukových metodách a výchovně-vzdělávacích strategiích. Ve své pedagogické činnosti 

respektují nejnovější požadavky na vzdělávání, legislativní pokyny a výsledky evaluačních 

šetření. Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání učitelů. 

 Pedagogický sbor je otevřen jak komunikaci mezi sebou, tak vůči žákům a sociálním 

partnerům. V pedagogickém sboru pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně 

patologických jevů a koordinátor pro environmentální výchovu. 

 

2.3 Materiální podmínky realizace ŠVP 

 Škola sídlí v budově na Masarykově ulici č. p. 2033, Havlíčkův Brod. Tato budova je 

v majetku kraje Vysočina. Domov mládeže a školní jídelna – výdejna jsou v Husově ulici 

č. p. 3023 v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod a je v majetku Nemocnice Havlíčkův Brod 



(majetkový odbor kraje Vysočina zřídil věcné břemeno ve prospěch domova mládeže 

v souladu se smlouvou o sdružení finančních prostředků). 

 

   

Obrázek č.3 a 4 Domov mládeže 

 

   

Obrázek č.5 a 6 Školní jídelna - výdejna 

 

 Budova v Masarykově ulici 2033 poskytuje prostorové možnosti pro realizaci 

výchovně vzdělávacího procesu i provozu v rozsahu odpovídajícím výkonům školy. 

Technické a materiální podmínky jsou vyhovující a dle možností se neustále vylepšují. 

 

Mimo jiné jsou k dispozici následující prostory: 

- 8 kmenových učeben 
Vybavení: funkční školní nábytek minimálně pro 30 žáků a základní didaktické pomůcky. 

- 1 učebna somatologie 
Vybavení: funkční školní nábytek minimálně pro 30 žáků, základní didaktické pomůcky, 

obrazové materiály, modely orgánů a orgánových soustav, kostra člověka a její části, 

histologické, botanické a zoologické mikropreparáty, mikroskopy, videomikroskop 

s digitální kamerou, odborná videotéka atd. 



 

Obrázek č.7 Učebna somatologie 

 

- 3 učebny ošetřovatelství 
Vybavení: funkční školní nábytek pro 12 – 16 žáků, základní didaktické pomůcky, 

televizor, video, obrazové materiály, cvičné figuríny, resuscitační modely propojené na 

počítač, nemocniční lůžka s vybavením, instrumentační stolky, pomůcky nutné k odborným 

výkonům dle nových trendů apod. 
 

   

Obrázek č.8 a 9 Odborné učebny 

 

- 2 jazykové učebny 
Vybavení: funkční školní nábytek pro 12 až 24 žáků, základní didaktické pomůcky, 

televizor, video, DVD přehrávač, počítač a dataprojektor, radiopřehrávače apod. 
 

   

Obrázek č.10 a 11 Jazykové učebny 

-  



- 2 učebny pro výpočetní techniku 
Vybavení: v obou učebnách funkční školní nábytek pro práci 15 žáků na počítači a aktuální 

počítačová technika na velmi dobré úrovni. 

Učebna je využívána žáky i mimo vyučovací proces, protože škola zajišťuje žákům 

bezplatný neomezený přístup k internetu (učebna není žákům přístupna pouze tehdy, když 

v ní probíhá výuka ICT, jazyků nebo projektová výuka kteréhokoliv předmětu či předmětu, 

kde je využíván výukový software). Škola je napojena na optický kabel a je vybavena 2 

WiFi, které umožňují žákům se připojit svými počítači k síti z jakéhokoli místa ve škole. 

 

   

Obrázek č.12 a 13 Učebna výpočetní techniky 

 

- 1 laboratoř chemie a fyziky 
Vybavení: moderní funkční nábytek opatřený bezpečnostními prvky, speciální pomůcky 

pro laboratorní výuku, kapacita 20 žáků. 

 

   

Obrázek č.14 a 15 Laboratoř chemie a fyziky 

 

- 1 tělocvična 
Vybavení: pomůcky pro tradiční i netradiční míčové hry, atletiku, gymnastiku, atd. 

Kapacita do 60 žáků cvičících současně. 

V inventáři školy jsou pro tělesnou výchovu žáků také sportovní potřeby pro běžkařské 

i sjezdové lyžování a bruslení. 

-  

-  



- 1 posilovna 
Vybavení: posilovací věže, polohovací lavičky, jednoruční činky v párech, rotopedy, 

cyklotrenažér, posilovací expandéry, gymbaly, overbaly, boxovací pytel; kapacita do 20 

žáků. 

Tělocvičnu a posilovnu mohou žáci využívat také v čase, kdy tam neprobíhá výuka. 

Bezpečnostní dohled zajišťují určení vyučující. 

 

   

Obrázek č.16 a 17 Tělocvična a posilovna 

 

- 1 knihovna 
Vybavení: nábytek pro uložení knih, 7 studijních míst pro individuální práci žáků 

s informacemi a CD, cca 13 000 knižních svazků odborné, populárně-naučné a oddechové 

literatury, počítač. 

Pro účely evidence, vyhledávání knih a zpracování dalších bibliografických informací 

slouží program LANIUS. Knihovna má funkční výpůjční systém na čárové kódy. Knihovna 

úzce spolupracuje s Krajskou knihovnou Vysočina. 

- 1 učebna psychologie 
Umístění a vybavení: umístěna v budově domova mládeže. 

Vybavení: televizor, DVD přehrávač, radiopřehrávač, nábytek je přizpůsoben skupinové a 

alternativním metodám výuky. Kapacita 20 žáků. 

 

   

Obrázek č.18 a 19 Knihovna a učebna psychologie 

 



- 1 kinosál 
Vybavení: sedací nábytek pro minimálně 60 žáků, vzduchotechnika, dataprojektor, 

radiověž, video, DVD přehrávač, promítací plátno. 

 

   

Obrázek č.20 a 21 Kinosál a šatny pro žáky 

 

Další prostory: ředitelna, kabinety pro práci učitelů, pracovny administrativních pracovníků 

školy, spisovna, šatny pro žáky se skříňkovým systémem, prostory pro osobní hygienu, 

pomocné prostory pro zajištění chodu školy. 

 

Dále je škola vybavena a ve výuce jsou používány tyto další pomůcky: notebooky, 

dataprojektory, videokamery, digitální fotoaparát, diktafon, přenosná kamera, videotéka, 

kopírovací zařízení napojené na počítačovou síť, kterou je propojena většina počítačů 

v prostorách školy.  

 

 

3.2 Uplatnění absolventa v praxi 

 Absolvent oboru zdravotnický asistent se uplatní ve zdravotnických zařízeních 

lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči; dále jako zdravotnický 

pracovník v zařízeních sociální péče a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, 

v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních 

geriatrické péče, zařízeních hospicové a respitní péče. 

 Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní 

asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na 

preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své 

odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. 

 Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé 

z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na lékařských fakultách a fakultách 

zdravotnických studií a na studium na vyšších odborných školách se zaměřením na 

ošetřovatelství, fyzioterapii, nutriční terapii, radioterapii, záchranářství apod. 

 

3.3 Kompetence absolventa 

 Vzdělávání v oboru zdravotnický asistent směřuje v souladu s cíli středního odborného 

vzdělávání k tomu, aby si žák vytvořil odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak 

k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Je veden tak, aby byl připraven provádět činnosti 

základní ošetřovatelské péče a pod přímým vedením nebo odborným dohledem se podílel na 

poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče. Žák se v průběhu studia dále 



připravuje na úspěšný vstup do osobního a občanského života tak, aby se dovedl adaptovat 

a orientovat v rychle se měnícím světě. 

 V průběhu vzdělávání si žák má vytvořit a posílit nejen odborné kompetence, ale 

i kompetence klíčové. Žák si je vytváří na úrovni odpovídající jeho schopnostem a studijním 

předpokladům. 

 

Odborné kompetence si žák osvojuje během celého studia převážně odborných předmětů 

a v rámci odborné praxe. Tyto kompetence vycházejí z kvalifikačních předpokladů pro výkon 

povolání zdravotnického asistenta. Jedná se o soubor odborných vědomostí, dovedností 

a postojů, které jsou požadovány u absolventů tohoto oboru. 

 

Absolvent je připraven: 

- sledovat fyziologické funkce a stav pacientů, pečovat o vyprazdňování, zaznamenávat 

zjištěné informace do dokumentace, 

- provádět komplexní hygienickou péči, prevenci proleženin, 

- rozdělovat stravu pacientům dle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování 

pitného režimu pacientů, 

- zajišťovat aplikaci tepla a chladu, 

- provádět rehabilitační ošetřování, prevenci poruch mobility, 

- provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta, 

- podílet se na zajištění herních aktivit dětí, 

- podílet se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků, zdravotnických 

prostředků a prádla, 

- podávat léčebné přípravky, s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů 

a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku, 

- odebírat biologický materiál, provádět vyšetření biologického materiálu získaného 

neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými 

proužky), 

- zavádět a udržovat kyslíkovou terapii, 

- podílet se na ošetření akutní a chronické rány, 

- připravovat pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům, dle rozhodnutí lékaře, 

všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistovat, poskytovat ošetřovatelskou 

péči při těchto výkonech a po nich, 

- podílet se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propouštěním a úmrtím 

pacientů, 

- pracovat se zdravotnickou dokumentací. 

 

 

3.4 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň 

dosaženého vzdělání 

 Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou dle platné legislativy (Zákon 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném 

znění a dalších prováděcích předpisů). Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení 

o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se též řídí platnou legislativou 

a v souladu s ní je žák včas informován o její podobě. Podrobnější informace jsou uvedeny 

v příloze č. 9. 

 

 Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitou. 



4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

4.1 Základní identifikační údaje 

Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Havlíčkův Brod 

Adresa školy: Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod 

Název ŠVP: Zdravotnický asistent 

Kód a název oboru vzdělání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělání: čtyřleté denní studium 

Platnost ŠVP od: 1. září 2014 

 

4.2 Celkové pojetí vzdělávání 

 Záměrem vzdělávání v tomto oboru (programu) je připravit středoškolsky vzdělané 

absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně vzdělávacího procesu 

škola věnuje pozornost komplexnímu působení na osobnost žáka, na jeho schopnost stanovit 

si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní a sportovní činnost. Do výchovného 

plánu školy jsou zařazena témata z oblasti sociálně patologických jevů, je podporováno 

environmentální vzdělávání, sexuální výchova, etická, estetická a kulturní výchova, osobností 

rozvoj žáka, komunikace ve všech podobách atd. Témata si vyučující zařazují do svých plánů 

dle cíle vyučovací hodiny a předmětu, dle vlastní úvahy, aktuální situace a zájmu žáků. 

 Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle 

vzdělávání a to učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. 

 Metody výuky, kterými jsou naplňovány základní cíle, jsou různorodé. Používají se 

jak metody aktivizující, kdy žák při získávání vědomostí a dovedností vyvíjí více vlastní úsilí, 

tak metody pasivní, kdy žák přijímá hotové poznatky. Metody a postupy výuky se vyvíjejí 

v závislosti na úrovni a potřebách žáka, zkušenostech pedagogů, nových poznatcích 

pedagogické vědy, ale i v závislosti na potřebách terénu (sociálních partnerů), kde je 

realizována odborná výuka a praxe. Preferují se ty metody, které vedou k rozvoji klíčových 

a odborných kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální 

vzdělávací potřeby žáka. U žáka je též podporována spoluodpovědnost za vlastní vzdělávání – 

potřeba pracovat na vlastním rozvoji, potřeba plánovat sebezdokonalování a schopnost chápat 

nutnost celoživotního vzdělávání. Škola umožňuje každému jedinci, aby rozvíjel své osobní 

dispozice a zájmy bez ohledu na genderové představy panující ve společnosti. 

 V průběhu celého studia je žák veden k práci s informačními a komunikačními 

technologiemi. Kromě výuky předmětu Informační a komunikační technologie, jehož náplň 

s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů, kde je práce s počítačem 

a s internetem spojena nebo podporována multimediálními programy – např. výuka cizích 

jazyků, odborných předmětů, občanské výchovy, ekonomiky apod. a též práce v projektech. 

Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítačem 



a počítačovými programy, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů 

a následně je i prezentovat. 

 Velký význam pro rozvoj žáka mají předměty (Ošetřovatelství v klinických oborech, 

Ošetřovatelská péče o nemocné, Ošetřování nemocných, Psychologie a komunikace), ve 

kterých prakticky procvičuje teoretické poznatky získané v průběhu studia a získává praktické 

dovednosti, které pak dále aplikuje při výuce v reálném terénu (prostředí). Zde je velmi 

důležitá i účast sociálních partnerů, kteří nejen umožňují žákovi na svých pracovištích ověřit 

si své vědomosti a dovednosti v reálu, rozvíjet své odborné kompetence, ale též ho i dále 

formují a prohlubují v něm odpovědnost pro práci v týmu. 

 V průběhu celého studia je velká pozornost věnována jak předmětům profilové části 

maturitní zkoušky, tak i předmětům společné maturitní zkoušky. Po celé čtyři roky si žák 

rozvíjí kompetence v oblasti mateřského jazyka a minimálně jednoho cizího jazyka. V rámci 

cizího jazyka je kladen důraz nejen na zvládnutí gramatiky, ale i na konverzaci v cizím jazyce 

i s ohledem na zařazování odborných témat. V průběhu studia jsou organizovány zahraniční 

projekty, jejichž cílem je odbourávat jazykové a komunikační bariéry a poznávat kulturu 

jiných národů. 

 Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů, 

projektů, soutěží. V průběhu studia se žák týmově účastní i zajišťování různých charitativních 

akcí (sbírky), kulturních akcí pro nemocné děti a seniory (Mikuláš), preventivních programů 

pro zdravou veřejnost (PP, HIV, civilizační onemocnění), sportovních akcí jak pro zdravou 

veřejnost, tak pro handicapované spoluobčany apod. 

 Výchova ke klíčovým a odborným kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých 

předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáka působila přirozeně, 

odstupňovaně dle jeho věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Průřezová témata jsou 

citlivě zařazována do předmětů tak, aby se vztahovala k obsahu daných předmětů a přirozeně 

je doplňovala a rozvíjela. Jsou tedy v největší části realizována integrováním do výuky 

předmětů, dále realizací kurzů a projektových dnů viz Začlenění průřezových témat. 

 Škola vychovává samostatné občany státu a vzhledem k jejich budoucí profesi klade 

důraz na jejich odpovědnost, svědomitost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, 

soustavnost, rozhodnost a samostatnost. Žák je cílevědomě připravován na týmovou 

spolupráci, na vytváření dobrých mezilidských vztahů a na celoživotní vzdělávání se. 

 

4.3 Organizace výuky 

 Organizace výuky oboru zdravotnický asistent má dvě hlavní roviny. V první rovině je 

výuka realizována v rámci systému vyučovacích hodin a žák zde získává teoretické vědomosti 

i praktické dovednosti prostřednictvím různých vyučovacích metod. Tato výuka probíhá 

v učebnách školy, které jsou vybaveny potřebnými pomůckami a technikou. Druhá rovina 

výuky je zaměřena na aplikaci teoretických a praktických poznatků při praktickém vyučování 

- učební a odborné praxi - přímo v terénu, kde si žák dále ověří i svoje osobnostní 

předpoklady pro výkon této profese. Realizace probíhá na smluvních pracovištích sociálních 

partnerů dle učební osnovy a pod vedením odborných učitelek nebo zkušených externích 

pracovníků – zaměstnanců smluvních organizací. Do plánu výuky je zařazována ve třetím a 

čtvrtém ročníku, a to v rozsahu 12 až 14 vyučovacích hodin týdně a dále v bloku 4 – 6 týdnů 

v rámci předmětu Ošetřování nemocných. 

 Vyučovací předměty, které obsahují větší míru konkrétně praktických poznatků, které 

je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány ve skupinách. Velikost skupiny 

je závislá na náročnosti předmětu a legislativních podmínkách (max. 20 žáků ve skupině). 

 Odborné a klíčové kompetence jsou také rozvíjeny a realizovány prostřednictvím 

dalších organizačních forem výuky: 



- Exkurze – zpravidla v rozsahu několika hodin (jednooborové) nebo celodenní, 

uskutečňované na mezipředmětovém základě, cílem je komplexní rozvoj osobnostního 

i profesionálního postoje žáka: 

- exkurze v rámci estetického a společenskovědního vzdělávání: společensko-kulturní 

akce - návštěva divadla, kina, koncertů, 

- exkurze v rámci přírodovědného vzdělávání: botanické, zoologické zahrady, muzea 

- exkurze s odborným zaměřením: Krajská knihovna Vysočiny – odd. handicapu, 

vybraná oddělení nemocnice, kde není běžně realizovaná odborná výuka, oddělení 

psychiatrické léčebny, pracoviště integrovaného záchranného systému, pracoviště 

sociálních služeb atd.  

- Kurzy – v rámci podpory a rozvoje fyzického i psychického zdraví a prevence 

civilizačních nemocí nabízí škola zařadit do výuky sportovní kurzy. Kromě upevňování 

zdraví mají za cíl stmelit kolektiv třídy a rozšířit žákovi spektrum možností aktivního 

odpočinku a relaxace, která je v profesi zdravotnického asistenta i v osobním životě žáka 

nepostradatelná. Tato nabídka bude realizovaná pouze v případě, že bude o tuto formu 

výuky ze strany žáků a jejich zákonných zástupců zájem a bude pro školu ekonomicky 

přijatelná. Jedná se o nabídku těchto kurzů: 

- lyžařský výcvikový kurz – zařazen v prvním ročníku, 

- sportovně turistický kurz – zařazen na konci druhého ročníku. 

- Projekty – práce v projektech komplexně rozvíjí odborné i klíčové kompetence žáka 

pracujícího na přípravě, realizaci i hodnocení konkrétního projektu. Při řešení projektových 

úkolů žák uplatňuje komunikativní kompetence, kompetence k učení, kompetence k řešení 

pracovních i mimopracovních problémů, personální a sociální kompetence při práci v týmu 

i individuální, občanské kompetence a kulturní podvědomí, kompetence k práci 

s informacemi a prostředky moderních informačních a komunikačních technologií, aplikaci 

základních matematických postupů při řešení praktických úkolů a v neposlední řadě 

i kompetence k pracovnímu uplatnění a event. podnikatelským aktivitám. Žák si při práci 

v projektu osvojuje metodické zásady a postupy projektové práce, stanovuje cíle a postupy 

řešení, koordinuje činnost svoji i svých kolegů v prostoru i čase, určuje materiální 

i personální zabezpečení projektu, učí se průběžně vyhodnocovat výsledky projektové práce 

a následně provede i závěrečné zhodnocení a prezentování této činnosti na veřejnosti. Tato 

činnost vede žáka k sebehodnocení, seberealizaci i k zažívání úspěchu a uznání. Učitelé 

zastávají funkci konzultantů a poradců. V projektovém vyučování se uskutečňují zejména 

průřezová témata, sociálně-zdravotní témata a realizují se mezipředmětové vztahy a vazby. 

Dle aktuální situace a zájmu žáka se realizují různé projekty, např: 

- Adaptační projekt, 

- projekt Maturitní ples, 

- projekt První pomoc a spoluobčané, 

- projekt AIDS a moji vrstevníci, 

- projekt Člověk a svět práce, 

- Mikulášská nadílka na odděleních nemocnice či v sociálních zařízeních. 

- Přednášky - externích odborníků ve škole, na jejich pracovištích nebo v pronajatých 

prostorách. 

- Soutěže – jsou velmi důležité pro podporu motivace, sebehodnocení, seberealizace 

a zdravého sebevědomí žáka, navíc podporují jeho vlastní aktivitu a kreativitu. Jedná se 

například o soutěže v mateřském a cizím jazyce, soutěže odborné, sportovní a další. 

 

4.4 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání 

 Přijímání žáků ke vzdělávání v oboru zdravotnický asistent se řídí zákonem č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 



v platném znění a navazujícími prováděcími vyhláškami v platném znění. Tento studijní obor 

v denní formě studia je určen pro dívky a chlapce s řádným ukončením základní povinné 

školní docházky. Uchazeč o studium musí splnit podmínky přijímacího řízení, které dle platné 

legislativy stanovuje ředitelka školy a zveřejňuje je na veřejně přístupném místě. 

 Součástí přihlášky ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti žáka ke 

studiu (viz Zákon 561/2004 Sb. v platném znění). 

 

Zdravotní požadavky na uchazeče o studium 

Zdravotně způsobilí nejsou uchazeči trpící zejména: 

- prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími 

zátěž páteře a trupu, 

- prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin a s poruchou jemné 

motoriky, 

- prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek 

včetně onemocnění alergických, 

- prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou 

zátěž, 

- prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity, 

- prognosticky závažnými nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsovými stavy, 

- prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž 

a manipulaci s břemeny, 

- prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu, 

- závažnými duševními nemocemi a poruchami chování. 

 

4.5 Způsob ukončení vzdělávání 

 Vzdělávání v tomto oboru je ukončeno maturitní zkouškou, která bude probíhat dle 

platné legislativy. Přesný průběh maturitní zkoušky bude vždy včas zveřejněn ředitelkou 

školy na veřejně přístupném místě a bude se řídit aktuální legislativou. Maturitní zkouška 

bude mít část společnou a profilovou. V příloze č. 9 je uveden obsah těchto jednotlivých částí. 

 

4.6 Způsob hodnocení žáka 

 Hodnocení výsledků vzdělávání je stanoveno školním řádem na základě § 69 Zákona 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

a § 3 a § 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. 

Hodnocení je veřejné, žák je veden k sebehodnocení svého jak jednorázového individuálního 

výkonu, tak je veden k sebehodnocení z dlouhodobějšího hlediska (co se mu za pololetí 

povedlo, kde má rezervy apod.) a zároveň je veden k sebehodnocení v rámci kolektivu 

(týmová, projektová práce). Žák má právo se k hodnocení - klasifikaci vyjádřit. Učitel vždy 

na začátku vzdělávání seznámí žáka s výstupy, které budou stěžejní při pololetním 

a závěrečném hodnocení, které vždy zdůvodní. Každý učitel si dle vážnosti předmětu určuje 

individuálně hodnotící výstupy a to např.: 

- písemné testování dílčích vědomostí a dovedností po ukončení tematického celku či 

čtvrtletí, 

- průběžné ověřování ústní, kde se hodnotí samostatnost, pohotovost, kreativnost v řešení 

problémových situací, schopnost aplikovat získané poznatky v praktických příkladech 

apod., 

- samostatná prezentace zvolené problematiky, 



- projektová práce – hodnotí se aktivita žáka v jednotlivých krocích přípravy, realizace, 

zhodnocení a prezentace projektu, 

- účast žáka v soutěžích. 

 

 Při hodnocení se dále přihlíží k aktivitě žáka jak ve výuce, tak ve školních akcích, 

k systematičnosti jeho práce, k soustavnosti přípravy žáka, k jeho odpovědnosti při kolektivní 

činnosti atd. Hodnocení mu má dávat perspektivu a motivaci do další práce a respektovat 

práva žáka na individuální rozvoj. 

 V hodnocení očekávaných výstupů žáka převládá způsob hodnocení klasifikací – viz 

Školní řád SZŠ a VOŠZ v Havlíčkově Brodě – příloha č.1. Chování žáka je hodnoceno 

odděleně. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a jejich chování jsou 

dokumentem, který podléhá schválení školskou radou. 

 V rámci hodnocení odborné praxe se též uplatňuje kromě hodnocení učitele 

sebehodnocení žáka, hodnocení sociálních partnerů popřípadě i jejich klientů. Toto hodnocení 

se získává na základě jednoduchého sdělení, kde se pověřený pracovník zařízení vyjádří 

k práci žáka. 

 Hodnocení klíčových kompetencí se provádí individuálně v jednotlivých vyučovacích 

předmětech. Jedná se o komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak žák komunikuje, jak je 

schopen spolupracovat v kolektivu, používat výpočetní techniku, jak je schopen své znalosti 

a dovednosti prezentovat. 

 

4.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných 

 Pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského 

zákona žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. 

  Vzdělávání žáků se zdravotním postižením je v oboru Zdravotnický asistent 

limitován charakterem tohoto oboru a jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti.  

Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: 

- prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími 

zátěž páteře a trupu, 

- prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin, 

- prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek 

včetně onemocnění alergických, 

- prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou 

zátěž, 

- prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity, 

- prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických 

syndromů a kolapsovými stavy, 

- prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž 

a manipulaci s břemeny, 

- prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu, 

- závažnými duševními nemocemi a poruchami chování. 

 

Zdravotní způsobilost posuzuje příslušný registrující praktický lékař a toto posouzení je 

součástí přihlášky ke studiu tohoto oboru. Ostatní případy zdravotního znevýhodnění žáka 

jsou vždy pečlivě individuálně zvažovány a o zařazení žáka do studia rozhoduje ředitelka 

školy po dohodě se zákonnými zástupci žáka a na základě lékařského, speciálně-pedagogicko-

psychologického doporučení s přihlédnutím k podmínkám školy.  



Jestliže na základě speciálního pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření 

školským poradenským zařízením bude žák doporučen k integraci, je žákovi po předchozí 

žádosti zákonných zástupců o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

(IVP) se souhlasem ředitele školy plán vypracován. Za zpracování IVP odpovídá učitel 

jednotlivého předmětu, výchovný poradce a ředitelka školy. 

  

 Zdravotním znevýhodněním se rozumí specifické vývojové poruchy učení 

(dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.). Žáci s tímto znevýhodněním jsou ke studiu přijímáni 

na základě kriterií stanovených pro přijetí v daném školním roce. Specifické poruchy učení 

jsou ve výuce zohledňovány na základě vyšetření a doporučení z pedagogicko-

psychologických poraden (PPP). Žáci s těmito poruchami jsou vedeni v péči výchovné 

poradkyně. Učitelé jsou informováni o možných úskalích ve výuce a o individuálních 

potřebách konkrétního žáka, jsou obeznámeni se specifickými postupy, které je nutno při 

výuce i hodnocení akceptovat.  

  

   Sociálním znevýhodněním se rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená 

ochranná výchova, postavení azylanta. Při vzdělávání žáků pocházejících z rodin s nižším 

sociálním postavením nebo z rodin imigrantů a azylantů vycházíme vždy z konkrétní situace 

a vzdělávacích schopností a potřeb žáka. Všichni pedagogičtí pracovníci se u žáků z rodin 

imigrantů a azylantů seznámí se sociálně kulturními zvláštnostmi žáků – tím lépe pochopí 

jejich projevy a problémy, volí vhodné vyučovací metody a přístupy. Pozornost u těchto žáků 

je věnována osvojení českého jazyka a seznámení s českým prostředím, jeho kulturními 

zvyklostmi a tradicemi. V případě potřeby bude u žáků se sociálním znevýhodněním vytvořen 

IVP žáka. 

 

 Mezi mimořádně nadané žáky nepatří pouze žáci s mimořádnými schopnostmi 

uměleckými nebo pohybovými, ale i žáci, kteří prokazují mimořádně vysokou úroveň výkonů 

ve všech, nebo pouze v určitých činnostech či oblastech vzdělávání, projevují v těchto 

činnostech vysokou motivaci, jsou v nich cílevědomí a kreativní. V průběhu vzdělávacího 

procesu se budeme snažit vytvářet pozitivní klima mimořádně nadaným žákům – je důležité 

zjistit, v čem žák vyniká, ale i jaké má nedostatky a problémy, a tomu přizpůsobit práci s ním. 

Škola může umožnit těmto žákům rozšířenou výuku některých předmětů, vytvářet skupiny 

těchto žáků s přizpůsobeným tempem a metodami výuky, popř. umožnit vzdělávání podle 

IVP. Škola se snaží zajistit těmto žákům speciální přípravu a účast na různých typech soutěží, 

olympiád, včetně středoškolské odborné činnosti (SOČ). 

 

4.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana (BOZP a PO) 

 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků i zaměstnanců v souladu s platnou 

legislativou. Všichni jsou pravidelně a prokazatelně odborně proškolováni v dodržování 

pravidel BOZP a PO vždy na počátku každého školního roku, při výuce v odborných 

učebnách a laboratořích musí žáci respektovat a dodržovat provozní řády těchto učeben a dále 

jsou tato témata zařazována v průběhu školního roku dle aktuální situace a potřebnosti. 
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5 Školní učební plán 
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod 

 Konkretizovaný učební plán - ŠVP 

             

       Obor vzdělání:                       53-41-M/01 Zdravotnický asistent   

       Denní studium      

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin v 

ročníku 

I. II. III. IV. celkem 

A. Povinné           

Základní           

Český jazyk a komunikace 1,5 1,5 1 2 6 

Literatura a estetika 1,5 1,5 1 2 6 

Cizí jazyk I 3 3 4 4 14 

Občanská nauka 1 1 2 1 5 

Dějepis 2 2 - - 4 

Matematika 3 2 2 - 7 

Fyzika 2 2 - - 4 

Chemie 3 2 - - 5 

Biologie a ekologie 2 2 - - 4 

Psychologie a komunikace* - 2 2 2 6 

Základy ekonomiky - - 1 2 3 

Informační a komunikační technologie 2 2 - - 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Somatologie* 4 - - 1 5 

Klinická propedeutika - 2 - - 2 

Teorie ošetřovatelství 2 - - - 2 

Ošetřovatelská péče o nemocné 2 5 - - 7 

Ošetřovatelství v klinických oborech* - - 6 3 9 

Ošetřování nemocných* - - 12 14 26 

Výchova ke zdraví - 2 - - 2 

První pomoc 2 - - - 2 

Počet hodin celkem 33 32 33 33 131 

Ošetřování nemocných – souvislá praxe   4 - 6 týdnů 120-180 

B. Nepovinné           

Cizí jazyk II  2 2 2 2 8 

Klinická propedeutika - seminář - - 1 - 1 

Patologie a patofyziologie - 2 - - 2 

Informační a komunikační technologie - seminář - - - 2 2 

* předměty profilové části maturitní zkoušky  



Název ŠVP: Dodatek k ŠVP ZA platnému od 1.9. 2014 

Platnost dodatku od: 15. 10. 2018 

 
 

 


