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Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední odborná škola, s.r.o.

Vyšší odborná škola zdravotnická  
a Střední odborná škola

Znojemská 76, Jihlava

 Rekvalifikační kurz kosmetiky je 
pořádán pro zájemce z řad veřejnosti i pro  
studenty školy FARMEKO na základě akreditace 
MŠMT. Vyučovací dny – pátek, sobota, délka 
kurzu cca 5 měsíců, podrobnější informace  
a přihláška na www.farmeko.cz

Podmínky k přijetí ke studiu nabízených oborů: 
•	 odpovídající předchozí vzdělání
•	 zájem o daný obor (profesi)
•	 odpovídající prospěch
•	 zdravotní způsobilost

Školné: 
od 1300 Kč do 1650 Kč měsíčně (dle jednotlivých 
oborů)

KOSMETICKÉ SLUŽBY

Vyšší odborná škola zdravotnická  
a Střední odborná škola

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261

mob: 739 387 973
www.farmeko.cz

farmeko@farmeko.cz

Prohlídku školy umožníme zájemcům kdykoliv  
po předběžné telefonické domluvě.

DALŠÍ INFORMACE

78-42-M/04 
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

53-43-M/01 
LABORATORNÍ ASISTENT

53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ 
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

KOSMETICKÉ SLUŽBY
rekvalifikační kurz kosmetiky



•	 čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou
•	 určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní 

vzdělání

Vzdělávací program připravuje žáky především ke studiu 
zdravotnických, farmaceutických, přírodovědných, zdravotně-
sociálních, pedagogických a dalších oborů na vysokých školách  
a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zdravotnického 
lycea je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě 
s prohloubenou výukou profilujících přírodovědných 
předmětů a s výukou předmětů odborných/propedeutických 
- farmaceutická, laboratorní, zdravotnická a psychologická 
průprava. V oboru jsou vyučovány 2 cizí jazyky.

Uplatnění absolventů:

I. další studium na VOŠ a na VŠ - obory: farmaceutický asistent, 
zdravotní laborant, dentální hygiena, fyzioterapie, optika  
a optometrie, radiologický asistent, zdravotnický záchranář, 
dětská sestra, všeobecná sestra, porodní asistentka, nutriční 
terapeut, biomedicínská technika, zdravotně-sociální pracovník, 
toxikologie, mikrobiologie, medicína, farmacie, veterina, 
pedagogika, přírodovědné obory ad.)
II. přímé uplatnění v praxi:

•	 pracovníci ve zdravotnické administrativě
•	 pracovníci ve zdravotnickém pojišťovnictví
•	 pracovníci na zdravotně sociálních odborech orgánů 

veřejné správy
•	 reprezentanti firem specializovaných na laboratorní 

přístroje, pomůcky a chemikálie
•	 prodejci přístrojů a pomůcek pro zdravotnictví  

a laboratoře 

Předměty učebního plánu:

ČJL, 2 cizí jazyky (AJ, NJ, RJ), konverzace v cizím jazyce, latinský jazyk, 
společenskovědní základ, DĚJ, MAT, FYZ, biofyzika a zdravotnická technika, CHE, 
biochemie a biotechnologie, biologie a genetika, ekologie, biologický seminář, 
ICT, TV, ekonomika, somatologie, laboratorní technika, obecná a sociální 

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
(78-42-M/04)

LABORATORNÍ ASISTENT  
(53-43-M/01)

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ 
ASISTENT (53-43-N/11)

•	 čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou
•	 určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní  
 vzdělání

Vzdělávací program připravuje žáky pro činnost zdravotnického 
pracovníka, především pro povolání laboratorního asistenta 
(laboranta) v oblasti klinické biochemie (sleduje a vyhodnocuje 
poruchy metabolismu v organismu na základě rozboru 
biologických vzorků), hematologie (diagnostika krve, transfuzní 
služba), histologie a patologie (rozbory tkání), mikrobiologie, 
epidemiologie, hygieny apod. Absolventi disponují odborností 
zejména v oblasti postupů laboratorních vyšetřovacích metod.

Uplatnění absolventů:

•	 v laboratořích klinické biochemie, hematologie, transfuzní 
služby, histologie, cytologie, patologie, mikrobiologie 
a imunologie, genetiky, toxikologie a jiných klinických 
laboratořích

•	 v laboratořích hygienických, environmentálních, vodárenských 
apod.

•	 v laboratořích veterinárního či chemického zaměření,  
v laboratořích potravinářského průmyslu, v laboratořích 
výzkumných ústavů

•	 reprezentanti firem specializovaných na laboratorní přístroje, 
pomůcky a chemikálie

•	 prodejci přístrojů a pomůcek pro laboratoře 
•	 absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vyšších 

či vysokých školách (především zdravotnického  
a přírodovědného zaměření)

Předměty učebního plánu:

ČJL, AJ, latinský jazyk, společenskovědní základ, dějepis, MAT, FYZ, CHE, biologie  
a genetika, ekologie, ICT, TV, ekonomika, první pomoc, výchova ke zdraví, 
somatologie, patologie, laboratorní technika, laboratorní metody a analýzy, biochemie  
a biotechnologie, histologie a histologická technika, hematologie a transfuzní služba, 
mikrobiologie, klinická biochemie

 Tříleté vyšší odborné studium pro absolventy  
s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
Studium je organizováno v  denní i kombinované (dálkové)
formě.
Školní rok je rozdělen na období zimní a letní + období 
zkouškové.
Studium je zakončeno absolutoriem, absolventi získávají 
vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné 
školy.
Absolventi jsou oprávnění používat titul diplomovaný 
specialista – DiS.
Obor je zaměřen především na výuku medicínských  
a farmaceutických disciplín pod vedením zkušených pedagogů 
- odborníků z  praxe (farmaceuti, lékaři), výuka probíhá 
v  moderně vybavených učebnách, laboratořích, učebnách  
ICT. Významnou součástí výuky je odborná praxe v lékárnách.

Uplatnění absolventů:
•	 odborníci pro činnost na farmaceutických pracovištích, 

pro aktivní účast na přípravě, kontrole, uchovávání  
a distribuci léčiv a zdravotnických potřeb

•	 uplatnění ve funkci farmaceutických asistentů 
v lékárnách všech typů, ve výrobnách léčivých přípravků, 
na odděleních výroby infúzních roztoků, v  podnicích 
zdravotnického zásobování, v prodejnách léčivých rostlin, 
v  laboratořích pro kontrolu léčiv, ve farmaceutickém 
průmyslu

•	 reprezentanti farmaceutických firem atd.

Předměty učebního plánu: 

cizí jazyk (AJ, NJ, RJ), latinský jazyk, chemie a biochemie, psychologie  
a komunikace, informační a komunikační technologie, veřejné zdravotnictví, 
výchova ke zdraví, první pomoc a medicína katastrof, anatomie a fyziologie, 
patologie, mikrobiologie a hygiena, výživa člověka, farmaceutická botanika, 
analýza léčiv, farmakologie, příprava léčiv, laboratorní technika, farmakognózie, 
chemie léčiv, zdravotnické prostředky, základy radiologie, výdejní činnost atd.

Absolutorium studenti skládají z  těchto předmětů:  
farmakologie, příprava léčiv, cizí jazyk, dále analýza léčiv nebo 
farmakognózie

Termín podání přihlášek: průběžně (tiskopis SEVT), přihláška 
a další informace k  dálkovému studiu jsou k  dispozici na 
 www.farmeko.cz

psychologie, vývojová a zdravotnická psychologie, 
veřejné zdravotnictví, první pomoc, výchova ke zdraví, 
patologie, klinická a diagnostická propedeutika, 
farmaceutická propedeutika, mikrobiologie, imunologie 
a epidemiologie

www.farmeko.czwww.farmeko.cz


