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Dodatek č. 6 k ŠVP Praktická sestra 

 

Název a adresa školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 

Zřizovatel: Středočeský kraj 

Název ŠVP: Praktická sestra 

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

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání 

Platnost Dodatku č. 6: od 1. 10. 2020  

Ředitel školy: Mgr. Václav Kočovský 

 

 

Schváleno ředitelem školy: 22. 9. 2020 

Oznámeno školské radě dne: 25. 9. 2020 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou hlasováním per rollam: 24. 9. 2020 

 

 

 

Tímto dodatkem se upravuje ŠVP Praktická sestra oboru vzdělání 53-41-M/01 

Zdravotnický asistent od 1. 10. 2020 takto: 

 

 

1. Opatření MŠMT, kterým se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací 

programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělávání J, E, 

H, L0, L5, M a P stanovené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,o soustavě oborů 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a změny RVP středního odborného 

vzdělávání v oblasti profilových zkoušek. 

 

2. Uvedení ŠVP do souladu s aktualizovanými RVP do 1. září 2022. 

 

 

 

 

 



3. V kapitole 5 Organizace vzdělávání a podkapitole Profilová část maturitní 

zkoušky se věta první nahrazuje větami „Profilová část maturitní zkoušky se 

skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce 

a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné 

práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části 

maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou nebo tří povinných zkoušek.  

 

4. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně jednu 

z povinných zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

Aktuální nabídka povinných zkoušek, pro příslušný školní rok, je vždy 

zveřejněna dle platných právních norem na portálu školy. 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2020. 

 

 

 
 

 


