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Studijní obor:   DIPLOMOVANÁ  VŠEOBECNÁ  SESTRA 

Kód oboru:       53-41-N/1. 
 

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 podmínky přijíma-

cího řízení. 

Kritéria pro přijetí – výsledky motivač-

ního pohovoru, zdravotní kritéria a vý-

sledky maturitní zkoušky. 

  

Absolvent je připraven samostatně, na 

základě vlastního posouzení a rozhod-

nutí a v souladu s diagnózou stanove-

nou lékařem zabezpečovat komplexní 

ošetřovatelskou péči jedincům, rodi-

nám nebo skupinám klientů/pacientů 

v rozsahu své odborné způsobilosti. Je 

připraven podílet se aktivně na ochraně 

veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny i skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Má 

předpoklady pro řídící práci, pro vedení zdravotnického asistenta a dalších zdravotnických pracovníků, 

pro spolupráci s ostatními pracovníky ve zdravotnictví i pro další osobní profesní růst. 

 

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

borná praxe v různých typech zdravotnických zařízení. 

Organizace studia vychází z vyšší úrovně studentů- absolventů středních škol. Důraz je kladen na sa-

mostatnější získávání vědomostí, na využívání informační soustavy .Vzhledem k vyzrálosti studentů 

využívá vyšší studium adekvátní metody a formy výchovně vzdělávací činnosti: přednášky, semináře, 

konzultace, diskuse k problémům, exkurze, samostudium, seminární práce a další. 

 

Absolvent je veden k dodržování etiky a standardů ošetřovatelské péče, k respektování osobnosti a práv 

pacienta. Je připravován tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování prestiže 

povolání všeobecné sestry.  

 

Absolvent studijního oboru diplomovaná všeobecná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnic-

kých zařízení, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče nebo v privátní ošet-

řovatelské péči. 

Absolvent studijního oboru se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracov-

níků nebo studiem na vysoké škole. 
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