
Vyšší odborná škola a střední škola 

zdravotnická a sociální  

Ústí nad Orlicí 

se sídlem: 

Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, PSČ 562 01 

 

 

Studium ve zkrácené formě pro nelékaře při zaměstnání. 

Diplomovaná všeobecná sestra - 53-41-N/11 

(zdravotnické asistenty - praktické sestry, všeobecné sestry) 
 

 
 

Profil studia 

Dvouleté studium s možností individuálního přístupu. 

Dosažení vyššího odborného vzdělání. 

Oprávnění užívat titul diplomovaný specialista (DiS.) psaný za jménem. 

Studium v příjemném prostředí a vstřícný pedagogický sbor. 

 

Plánovaná organizace studia 

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.  

Zahájení studia – září 2018. 

 

Studium zahrnuje: 

a) teoretickou výuku ve škole, probíhající formou přednášek, seminářů, praktických cvičení 

a konzultací, 

b) praktickou výuku včetně ošetřovatelské a odborné praxe, probíhající ve vybraných 

zdravotnických zařízeních a nemocnicích. Tuto praxi lze vykonat i na Vašem pracovišti. 

Způsob ukončení studia - absolutorium. 

 

Kritéria přijetí ke studiu: 

a) úspěšné ukončení studia na střední škole zdravotnické zakončené maturitní zkouškou, 

b) zdravotní způsobilost - potvrzení od praktického lékaře, 

c) vykonání testu z anatomie, biochemie, biofyziky, hematologie. 

Podrobnější informace najdete na webových stránkách školy - www.szsuo.cz. 

 

Příklad testových otázek:   
 

   
 

http://www.szsuo.cz/
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Profil studia 

Dvouleté studium s možností individuálního studijního plánu. 

Dosažení vyššího odborného vzdělání. 

Oprávnění užívat titul diplomovaný specialista (DiS.) psaný za jménem. 

Studium v příjemném prostředí a vstřícný pedagogický sbor. 
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Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické  
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Studium zahrnuje: 

c) teoretickou výuku ve škole, probíhající formou přednášek, seminářů, praktických cvičení 

a konzultací, 

d) praktickou výuku včetně ošetřovatelské a odborné praxe, probíhající ve vybraných 

zdravotnických zařízeních a nemocnicích. Tuto praxi lze vykonat i na Vašem pracovišti. 
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Kritéria přijetí ke studiu: 

d) úspěšné ukončení studia na střední škole zdravotnické zakončené maturitní zkouškou, 

e) zdravotní způsobilost - potvrzení od praktického lékaře, 

f) vykonání testu z anatomie, biochemie, biofyziky, hematologie. 

Podrobnější informace najdete na webových stránkách školy - www.szsuo.cz. 
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