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 Zajímavé povolání (práce s lidmi, komunikace, odborný růst)                              

 Široké uplatnění v oblastech ošetřovatelské péče u dětí a
dospělých (ambulance, nemocnice, sociální zařízení)

 Práce ve zdravotnictví má budoucnost - vysoká poptávka po
pracovní síle ve zdravotnictví

 V ČR (Nemocnice AGEL Prostějov, FN Olomouc, Brno, Praha)

 V zahraničí (Rakousko, Německo, Švýcarsko, Velká Británie,
Švédsko, Itálie)

 Pokud by žák neudělal mat. zkoušku, má alespoň nějaké
odborné vzdělání (sanitář, ošetřovatel)



 Široké možnosti dalšího vzdělávání

 VOŠ – např.:

 diplomovaná všeobecná sestra

 diplomovaný zdravotnický záchranář

 diplomovaný farmaceutický asistent

 diplomovaný zdravotní laborant

 VŠ

 bakalářské nebo magisterské studium ošetřovatelství,
fyzioterapie, porodní asistentka, farmacie, ale i obory na
pedagogických fakultách



 Naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností
získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na
vyšších nebo vysokých školách

 Jsme škola rodinného typu (individuální přístup,
vládne zde vstřícná atmosféra, máme skvělý
kolektiv erudovaných pedagogů)

 Připravujeme žáky na život - kromě odborných
znalostí žáci získávají všeobecný rozhled,
vědomosti a dovednosti. Naučíme je řešit náročné
životní i profesní situace

 Garantujeme kvalitní studium v souladu s
moderními vzdělávacími trendy



 Učíme zde zajímavé profilové předměty – např.:

Ošetřovatelství

Výchova ke zdraví

Somatologie

Psychologie



 Využíváme zmodernizované odborné učebny
simulující nemocniční prostředí



 Škola je dobře technicky vybavena moderní
didaktickou technikou



 Odborná praxe probíhá v Nemocnici AGEL
Prostějov



Zájezd do Itálie 

 Pestrá nabídka odborných exkurzí a jiných akcí
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 Naši žáci jsou úspěšní v mnoha soutěžích a SOČ

Celostátní soutěž

v první pomoci

Regionální

olympiáda z psychologie

Olympiáda v českém 

jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce



 Odborné znalosti si žáci mohou doplnit studiem
knih ze žákovské knihovny, která obsahuje přes
2000 svazků odborných knih i beletrie



Účastníme se: 

 Filmových a divadelních představení

 Odborných exkurzí

 Akcí pořádaných Městskou knihovnou

 Akcí v rámci prevence patologických jevů



 Naše škola se zapojuje do různých projektů EU a
spolupracuje s městem Prostějov a IZS

Srdíčkový den Den s IZS Den s IZS

Soutěž PP na ZŠ Akce Čisté ruce Den pro zdraví



 Účastníme se projektu Erasmus+

 V rámci tohoto projektu organizace vysílají své  

žáky  na pracovní stáže do zahraničí

 Naši žáci již takto pracovali v Berlíně a Londýně.



 Žáci mají možnost absolvovat masérský kurz
za zvýhodněnou cenu

 Školní jídelna na Palečkově ulici nabízí
chutnou a zdravou stravu včetně možnosti
výběru vegetariánské a bezlepkové stravy

 Ve škole je k dispozici bufet a automat na
potraviny, kávu a čaj



 Detaily naleznete na webových stránkách školy

 Na všech středních školách včetně SZŠ jsou povinné
státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

 Průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8.tř. + 1. pol. 9.tř.)

 Umístění na 1.– 3. místě v soutěžích a olympiádách

 Činnost v kroužcích souvisejících se zvoleným oborem

 Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 Podání přihlášek do 1.3.2021



1. STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA

 Český jazyk a literatura (didaktický test)

 Cizí jazyk  (didaktický test)

2. ŠKOLNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 Písemná práce a ústní zkouška z cizího      

jazyka a českého jazyka a literatury 

 Praktická zkouška z ošetřování nemocných

 Písemná zkouška z psychologie

 Ústní zkouška z ošetřovatelství



 Kdykoliv po předchozí telefonické domluvě

 Dny otevřených dveří: 
 tento školní rok vzhledem k epidemické situaci    

neplánujeme

Telefon:

+420 582 343 861,

778 441 448


