Zdravotnické lyceum





Kód oboru:78-42-M/04
Kategorie vzdělání:Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Skupina oboru:Obecně odborná příprava (lyceum) (Kód: 78)
Výstupní certifikát:vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru
Obor připravuje žáky zejména ke studiu zdravotnických nelékařských i lékařských oborů na vysokých a vyšších
odborných školách. Vzdělávací program zdravotnického lycea je založen na širším všeobecně vzdělávacím
základě s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích přírodovědných předmětů
(především biologie, chemie a fyziky), jejichž znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující
vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i disciplíny
obecně odborné/propedeutické, např. somatologie, klinická propedeutika, zdravotnická psychologie, které
rozšiřují poznatky všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím profesním zaměřením a
poskytují základní profesní orientaci pro výkon nelékařských i lékařských povolání.
Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Přírodopis,
Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi zdravotnického lycea jsou připraveni ke studiu zejména zdravotnických nelékařských a lékařských
oborů vysokých a vyšších odborných škol. Osvojené klíčové kompetence spolu s profilujícím odborným
vzděláním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce ve zdravotnické administrativě,
zdravotnickém pojišťovnictví nebo službách zdravotně-sociální péče úřadů apod.

Ošetřovatel





Kód oboru:53-41-H/01
Kategorie vzdělání:Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru:Zdravotnictví (Kód: 53)
Výstupní certifikát:výuční list

Charakteristika přípravy v oboru
Žáci získávají znalosti a dovednosti související s uspokojováním biologických, psychických a sociálních potřeb
pacientů a učí se poskytovat činnosti základní ošetřovatelské péče, tj. provádět hygienickou péči o pacienty,
upravovat lůžko, pomáhat při podávání stravy, pečovat o vyprazdňování pacientů, podílet se na dezinfekci a
sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických a
léčebných výkonech.
Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český
jazyk,
Přírodopis,
Praktické
činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo
ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech
sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.
Absolventi se mohou dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v
odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.
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