
 
 

 
 

 

Obor vzdělání:   ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
 

Kód oboru a typ studia:  53-41-M/01 střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Forma a délka studia:  denní čtyřleté  
 

Charakteristika studijního oboru a uplatnění absolventů: 
 

Studium oboru zdravotnický asistent (ZA) vede k získání vědomostí, dovedností a  návyků 
potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další 
vzdělávání a uplatnění na trhu práce.  
Absolvent je připraven poskytovat preventivní a ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem 
dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Uplatní 
se v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a také v zařízeních 
sociální péče a služeb, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, 
ve stacionářích pro seniory apod.  
Součástí učebního plánu oboru jsou všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, 
cizí jazyk, občanská nauka, dějepis, matematika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, informační 
a komunikační technologie, tělesná výchova, ekonomika) a odborné předměty (zdravotní 
výchova, první pomoc, psychologie a komunikace, klinická propedeutika a odborné názvosloví, 
somatologie, etiopatogeneze, ošetřovatelství a ošetřovatelská péče). 
 

O přijetí uchazeče rozhodují:  
 

1. Výsledky vzdělávání na ZŠ – vysvědčení 8. třída a 1. pololetí 9. třídy. 
2. Umístění na 1. – 3. místě v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží v předmětech 

český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodopis (doloženo kopií diplomu potvrzeného ZŠ). 
3. Činnost ve zdravotnickém kroužku první pomoci – potvrzeno školou. 
4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka ke studiu - na přihlášce ke studiu. 
5. Výsledky přijímací zkoušky – písemné ověření základních znalostí z přírodopisu, biologie 

člověka a  poznatků z oblasti první pomoci. 
 
Bližší informace o přijímacím řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy 

www.epol.cz  
 
Počet otevíraných tříd:    2 třídy (58 žáků) 
 
Termín odevzdání přihlášek:   do 15. 3. 2016 řediteli střední školy 

Předběžný termín přijímací zkoušky:  v rozmezí 22. až 29. dubna 2016 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Velecký, Ph.D., MBA, statutární zástupce ředitele školy 
   telefon: 585 704 115  

e-mail:  velecky@epol.cz 
 

Dny otevřených dveří se konají  
ve středu 25. 11. 2015 a ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 9.00 hodin do 15.00 hodin,  

v sobotu 9. 1. 2016 od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 
(informace jsou k dispozici na prezentačních výstavách SCHOLARIS) 

 



 
 

 
 

 

Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání v oboru 
zdravotnický asistent 

 
 
Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání v oboru zdravotnický asistent jsou definovány 
v platných právních dokumentech (NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). 
Pro studium oboru vzdělání zdravotnický asistent nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící 
zejména: 
 
- prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími 

zátěž páteře a trupu; 

- prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin; 

- prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt s alergizujícími látkami; 

- prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění 

alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit dráždivé a alergizující látky; 

- prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně 

velkou zátěž; 

- přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování; 

- prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity; 

- prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž 

a manipulaci s břemeny; 

- závažnými duševními nemocemi a poruchami chování. 

 
Posouzení zdravotního stavu uchazeče provede příslušný registrující praktický lékař. 
 
 
Zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon – § 20 odst. 4 
U osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční 
škole, se znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, 
ověří rozhovorem. 


