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Náklady na studium pro obor Ošetřovatel 

 

1. Příspěvek do SRPŠ  - 200,- Kč / každoročně. (Žák předloží doklad o zaplacení první den 

školy, č. účtu školy:19-7255380297/0100,  VS 66. Do poznámky – jméno, třída 1OŠ).  

2. Náklady na praktické vyučování ve škole a v nemocnici  

Žáci přijatí ke vzdělávání si na výuku obvazové techniky a první pomoci zakoupí elastická 

obinadla (Idealflex) 1 kus - šíře 6cm a 10cm. 

Před nástupem na výuku do nemocnice v 2. ročníku si žáci pořídí kompletní uniformy 

(nejlépe 2 ks) a pracovní obuv (přibližná cena obuvi 500 – 800,- Kč).  

Pro praktické vyučování v nemocnici doporučujeme pořízení sesterských hodinek (cena 

300,- Kč). 

Objednací lhůta v internetovém obchodě www.irea-odevy.cz je přibližně 4 týdny. 

Objednávejte včas. 

Je nutné dodržet vybrané uniformy i barevné provedení.  
 

Název oboru Uniforma dívky Uniforma chlapci Ks 

Ošetřovatel Halena Iveta (žlutá) 

Při objednávání napište  

barvu do poznámky! 

Kalhoty lékařské D2-3 

(bílé) 

Košile P1-3 (bílá) 

Kalhoty lékařské  P 5-3 

(barva bílá) 

 

2x 

 

3. Lyžařský kurz 

Ve druhém ročníku studia je žákům doporučováno absolvování lyžařského kurzu. Kurz je 

zaměřen na plnění osnov tělesné výchovy v oblasti lyžování. Může být organizován společně 

pro žáky i z jiných oborů. Organizace kurzu se řídí platnými metodickými pokyny MŠMT ČR 

(metodický pokyn MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků základních a středních 

škol z 6. 12. 1993, č. j. 24 799/93-50, metodický pokyn k organizování sportovně-turistických 

kurzů středních škol z 2. 8. 1994, č. j. 18 338/94-50).  

Cena kurzu se pohybuje přibližně kolem částky 3.500,- Kč. 

 

4. Náklady na učebnice 

Náklady na učebnice se pohybují pro1.ročník v minimální částce 2000,- Kč. Jmenný seznam 

doporučené literatury k zakoupení dostanou žáci od vyučujících jednotlivých předmětů při 

zahájení výuky.  V měsíci září se bude konat ve škole burza učebnic. 

Pro výuku Ošetřovatelské péče doporučujeme pro 1. a 2. ročník byla vydána nově učebnice – 

Patrik Burda, Lenka Šolcová- Ošetřovatelská péče 1. díl, nakl.Grada, ISBN 978-80-247-5333-

1, cena 299,-Kč.  

 

5. Ostatní 

Kino, divadlo, exkurze přibližně 300,- Kč / rok.           

                                                              

                                                                                  Mgr. Jaroslava Slavíková 

                                                                                  vedoucí oboru  
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