
53-41-H/01 OŠETŘOVATEL 
tříletý učební obor určený pro dívky i chlapce 

 
Specializace: OŠETŘOVATEL - PEČOVATEL 
 
Podmínkou přijetí je ukončená povinná školní docházka a zdravotní způsobilost. 
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška a výuční list.   
 
Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a 
praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání ošetřovatel. 
Absolvent se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Součástí studia je odborná praxe - v prvním ročníku v prostorách školy, ve druhém 
ročníku v Domově seniorů v Třeboni, v městských slatinných lázních Aurora a Berta a 
v místních mateřských školách. Ve třetím ročníku absolvují žáci praxi ve 
zdravotnických zařízeních a centrech sociální péče. 
 
Absolvent je schopen poskytovat základní ošetřovatelskou péči a zároveň se ve 
spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné 
diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti.   
 
Žáci mohou po získání výučního listu pokračovat v denním nebo dálkovém nástavbovém  
studiu (obor Podnikání - součástí nabídky školy). 

Charitativní činnost ve spolupráci  
s ADRA - Taťána Kuchařová 

v Domově seniorů  

Odborná praxe v Lázních Aurora  

Odborná učebna Odborná učebna  



Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Třeboň, Vrchlického 567 http://www.sostrebon.cz, pracoviště Táboritská 1064 
 
kontaktní osoba:  Mgr. Marie Florianová    
mflorianova@sostrebon.cz , tel: 389 822 170, 389 822 185 , fax 389 822 171 
 
Dny otevřených dveří:  
12. 10. 2017 (8:00 – 16:00 h), 09. 11. 2017 (8:00 – 16:00 h), 
09. 12. 2017 (8:00 – 14:00 h), 11. 01. 2018 (8:00 – 16:00 h), + každý pracovní den dle domluvy    

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

    

    

    
Vybavení školyVybavení školyVybavení školyVybavení školy: čtyři multimediální učebny s interaktivními tabulemi, tři jazykové 
laboratoře, dvě učebny výpočetní techniky, odborná učebna pro výuku techniky 
administrativy a obchodní korespondence vybavená moderními elektronickými psacími 
stroji, chemická laboratoř, laboratoř pro zkoušení textilií, malířský ateliér. Všechny 
učebny jsou připojené na internet. Pro sport využíváme tělocvičnu s horolezeckou 
stěnou, halu na squash, fitcentrum, jízdní kola, hřiště, tenisové kurty v areálu školy 
apod. Škola je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek a poskytuje 
tak svým žákům možnost skládat mezinárodní jazykové zkoušky přímo ve škole. Je 
zároveň i centrem CELOŽIVOTNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ. 

Domov mládeže.Domov mládeže.Domov mládeže.Domov mládeže.    Pro žáky ze vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování ve svém 
domově mládeže u školy. Stravovat se mohou ve školní jídelně v blízkosti školy a DM. 
Cena celodenní stravy je 80,- Kč (oběd 28,- Kč, snídaně se svačinou 24,- Kč, večeře 28,- 
Kč). Pokoje jsou 2 lůžkové se sociálním zařízením, vybavené novým nábytkem, na 
patrech jsou kuchyňky a klubovny. Cena ubytování je 800,- Kč za celý měsíc. Dle zájmu 
je možnost se zapojit do řady zájmových útvarů. Pro sport lze využívat tělocvičnu s 
horolezeckou stěnou, halu na squash, fitcentrum, jízdní kola, hřiště a další. 
 

Škola, Táboritská 1064 Domov mládeže, Táboritská 942 

Multimediální u čebna jazyků Učebna ošetřovatelství 


