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Studijní obor:   DIPLOMOVANÁ  DĚTSKÁ  SESTRA 

Kód oboru:       53-41-N/5. 
 

Pro absolventy středních škol 

Vhodné pro dívky i chlapce  
 

Denní tříleté studium zakončené absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, z 

odborných předmětů a absolventské práce včetně obhajoby. 

 

 

 

Přijímáni jsou absolventi středních škol, kteří 

ukončili studium maturitní zkouškou a splnili pod-

mínky přijímacího řízení. 

Kritéria pro přijetí – výsledky motivačního poho-

voru, zdravotní kritéria a výsledky maturitní 

zkoušky. 

  

Absolvent/ka studijního oboru získává profesní 

kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí 

všech věkových kategorií, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci. Je připraven/a samostatně, 

na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, za-

bezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči o zdraví dítěte. Je schopen/a radit v prevenci one-

mocnění a v péči o nemocné děti a dospívající jedince státních i nestátních zařízení jedincům, 

rodinám nebo skupinám pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 

96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k 

výkonu nelékařských zdravotnických povolání, včetně jeho změn a dodatků, dále se zněním 

vyhlášky č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanoví činnosti zdravotnických 

pracovníků. 

 

Vzdělávání má složku všeobecnou a odbornou. Součástí studia celého vzdělávacího programu 

je odborná praxe v různých typech zdravotnických zařízení, převážně na dětských odděleních. 

 

Absolvent je veden k dodržování etiky a standardů ošetřovatelské péče, k respektování osob-

nosti a práv dětského pacienta. Je připravován tak, aby kvalitou své práce a svými postoji při-

spíval ke zvyšování prestiže povolání dětské sestry.  

 

Absolvent/ka studijního oboru Diplomovaná dětská sestra najde uplatnění ve všech typech 

zdravotnických zařízení a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dětské sestry 

platnou legislativou. Absolvent studijního oboru se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdě-

lávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole. 
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