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Obory vzdělání

SŠ

▪ Praktická sestra

▪ Zdravotnické lyceum

▪ Masér ve zdravotnictví

VOŠ

▪ Diplomovaná všeobecná sestra

▪ Diplomovaná dětská sestra



STŘEDNÍ ŠKOLA
Čtyři čtyřleté maturitní obory pro absolventy ZŠ:

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

53-41-M/03 Praktická sestra    

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví



53-41-M/03 

Praktická sestra

▪ Absolvent je vybaven kompetencemi pro práci 

ve zdravotnických zařízeních  lůžkového i 

ambulantního typu, v domácí péči, v zařízeních 

sociálních služeb. 

▪ Poskytuje ošetřovatelskou péči  bez odborného 

dohledu, pod odborným dohledem i pak vysoce 

specializovanou ošetřovatelskou péči.



78-42-M/04 

Zdravotnické lyceum

▪ připraven ke studiu všech 

oborů na lékařských fakultách 

a vyšších zdravotnických školách

▪ připraven ke studiu na zdravotně-sociálních

fakultách, fakultách připravujících učitele

zdravotnických předmětů nebo sociální

pracovníky, případně na jiných souvisejících

vysokých školách či studijních oborech



53-41-M/04 

Masér ve zdravotnictví

▪ Uplatní se ve zdravotnických zařízeních 

lůžkového i ambulantního typu, v zařízeních 

sociálních služeb, v lázních při poskytování 

rehabilitační, léčebné a lázeňské péče 

(masáže, vodoléčebné procesy a základy 

fyzikální terapie).



VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Tři obory pro absolventy maturitních studijních         

programů:

53-41-N/1. 

Diplomovaná všeobecná sestra

(3 letý obor vzdělání)

53-41-N/4. 

Diplomovaná dětská sestra

(3 letý obor vzdělání)



53-41-N/1. 

Diplomovaná 

všeobecná   sestra

▪ absolventi budou vykonávat samostatnou

odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci

i péči o nemocné ve zdravotnických

zařízeních



53-41-N/1. 

Diplomovaná dětská 

sestra
▪ absolventi budou vykonávat komplexní

ošetřovatelskou péči orientovanou na

individuální potřeby a podněty dítěte a

rodiny.

▪ Uplatní se ve všech zařízeních pečujících o

psychosomatické potřeby dítěte. Podílí se

na poradenské činnosti a prevenci v péči o

dítě.



Z historie školy

1882 – založení školy; reálné gymnázium

1953 – současnost; zdravotnická škola



Současnost školy



Prostory školy



Domov mládeže



Lyžařské kurzy



Den otevřených dveří - Den zdraví



Naši žáci a studenti



Odborná výuka



Prezentace ve výuce



Praxe v nemocnici



Moderní komunikace



Interaktivní výuka, 

moderní technologie ve výuce



Výuka první pomoci



Výuka cizím jazykům



Kontakty a spojení
▪ email: szs@szs.pb.cz web: www.szs.pb.cz

▪ Mgr. Václav Kočovský - ředitel školy 

tel. 318 624 067, kocovskyv@szs.pb.cz

▪ prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. zástupkyně 

ř. školy, 318 624 070, KalatovaD@seznam.cz

▪ Mgr. Luboš Velfl – zástupce ředitele, 

metodik ICT, webmaster, 318 624 070, 

velfl@szs.pb.cz

▪ sekretariát: tel./fax.  318 623 231
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mailto:velfl@szs.pb.cz
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Děkujeme za pozornost.

Václav Kočovský, Dagmar Kalátová a Luboš Velfl


