
 
 

Informace o studiu na VOŠ oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra - 53-41-N/11 
 

 

 
 
Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru schopnou: 

 samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci, v péči o nemocné, 

 řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, 

a to jednotlivcům, rodinám i skupinám, 

 výuku klientů/nemocných a zdravotnického personálu, 

 aktivní začlenění do zdravotnického týmu, 

 rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu.  

 

Charakteristika studia: 

 zahájení studia – 2. září 2019, 

 denní studium v délce 3 let, 

 studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické 

výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím, 

 studijní výsledky se zaznamenávají do studijních indexů, 

 dosažení vyššího odborného vzdělání a oprávnění užívat titul diplomovaný specialista (DiS.) psaný  

za jménem, 

 studium zakončené absolutoriem, 

 vysoká hodinová dotace pro výuku odborné ošetřovatelské praxe během školního roku i prázdnin, 

 odborná ošetřovatelská praxe v 1. ročníku pod vedením zkušených odborných učitelek, 

 studium v příjemném prostředí, 

 vstřícný pedagogický sbor a odborníci z praxe, 

 dobrá dostupnost školy a zdravotnického zařízení. 

 

Kritéria přijetí ke studiu: 

1. Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou 

2. Hodnocení prospěchu ze střední školy 

3. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem 

 

Školné: 

Na zdravotnických VOŠ student hradí školné ve výši 1 500 Kč za každé studijní období, tj. 3 000 Kč za rok. 

 

Podrobnější informace o kritériích a přihlášku ke studiu naleznete na webových stránkách školy - 

www.szsuo.cz. 

 

 

 

 

http://www.szsuo.cz/
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ve zkrácené formě – přijetí do vyššího ročníku 
 

 
 

K přijetí do vyššího ročníku se mohou přihlásit absolventi oboru zdravotnický asistent nebo 

praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra. 
 

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru schopnou: 

 samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci, v péči o nemocné, 

 řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, 

a to jednotlivcům, rodinám i skupinám, 

 výuku klientů/nemocných a zdravotnického personálu, 

 aktivní začlenění do zdravotnického týmu, 

 rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu.  

 

Charakteristika studia: 

 zahájení studia – 2. září 2019, 

 denní studium v délce 2 let (přijetí do vyššího ročníku), 

 studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické (6 týdnů)  

a praktické výuky (10 týdnů) jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím (4 týdny), 

 studijní výsledky se zaznamenávají do studijních indexů, 

 studium zakončené absolutoriem, 

 dosažení vyššího odborného vzdělání a oprávnění užívat titul diplomovaný specialista (DiS.) psaný  

za jménem, 

 vysoká hodinová dotace pro výuku odborné ošetřovatelské praxe během školního roku i prázdnin, 

 odborná ošetřovatelská praxe v 1. ročníku pod vedením zkušených odborných učitelek, 

 studium v příjemném prostředí, 

 vstřícný pedagogický sbor a odborníci z praxe, 

 dobrá dostupnost školy a zdravotnického zařízení. 

 

Kritéria přijetí ke studiu: 

1. Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou 

2. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem 

3. Souhrnný test 

4. Žádost o přijetí do vyššího ročníku  

5. Písemná žádost o uznání předmětu 

 
Školné: 

Na zdravotnických VOŠ student hradí školné ve výši 1 500 Kč za každé studijní období, tj. 3 000 Kč za rok. 

 
Podrobnější informace o kritériích a přihlášku ke studiu naleznete na webových stránkách školy - 

www.szsuo.cz. 

http://www.szsuo.cz/

