
 

 

Odborná ošetřovatelská praxe 

Odborná ošetřovatelská praxe je koncipována jako praktický předmět, probíhá podle plánu 

praktické výuky na vyšší odborné škole.  

Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb a v domácím 

prostředí pacientů teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem 

teoretickopraktických disciplín v odborných učebnách školy. 

Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty 

samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu.  

Uskutečňuje se formou přímé či nepřímé péče o pacienty, v souladu s platnou právní úpravou 

a podle plánu praxe v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb a v domácím prostředí 

pacientů.  

Výuka probíhá pod vedením zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu. 

Studenti zaznamenávají činnosti, výkony a ostatní aktivity ošetřovatelské praxe do 

Záznamníku odborné ošetřovatelské praxe, který připravuje vyšší odborná škola. Záznamník 

odborné ošetřovatelské praxe obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praxe.  

Pracoviště poskytovatele zdravotních a sociálních služeb pro výuku odborné ošetřovatelské 

praxe musí splňovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. Subjekty zajišťující 

výuku s poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb mají praktickou výuku smluvně 

zajištěnou.  

Odborné ošetřovatelské praxi předchází výuka odpovídajících teoretických předmětů.  

 

Cíle  

Praktický nácvik a osvojení ošetřovatelských činností v realizaci ošetřovatelského procesu a 

uspokojování individuálních potřeb klientů/nemocných v rámci praktické výuky v 

zdravotnickém zařízení, ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb 

poskytujících zdravotní péči 

 

Cílové kompetence studenta  

a) vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, 

rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi 

(například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy),  

b) sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, včetně saturace kyslíkem a 

srdečního rytmu, a další tělesné parametry za použití zdravotnických prostředků,  

c) pozorovat, hodnotit a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta,  

d) získávat osobní, rodinnou, pracovní a sociální anamnézu,  

e) zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a 

kapilární krve, 

f) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a z permanentní tracheostomické kanyly 

u pacientů starších 3 let a zajišťovat jejich průchodnost,  



g) hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie,  

h) hodnotit a ošetřovat centrální a periferní žilní vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti,  

i) pečovat o zavedené močové katetry pacientů všech věkových kategorií, včetně provádění 

výplachů močového měchýře,  

j) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem a logopedem ve zdravotnictví 

rehabilitační ošetřování, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a 

kondiční cvičení, nácvik mobility a přemisťování, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování 

soběstačnosti pacienta a cvičení týkající se rehabilitace poruch komunikace a poruch 

polykání a vyprazdňování a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu 

poruch funkce těla, včetně prevence dalších poruch z imobility,  

k) edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech, použití 

zdravotnických prostředků a připravovat pro ně informační materiály,  

l) orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce 

sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách 

sociálních a sociálně-právních 

m) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,  

n) poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení 

smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,  

o) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich 

dostatečnou zásobu,  

p) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi a 

zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,  

q) analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče42),  

r) zajišťovat stálou připravenost pracoviště včetně věcného a technického vybavení a 

funkčnosti zdravotnických prostředků,  

s) doporučovat použití vhodných zdravotnických prostředků pro péči o stomie, chronické 

rány nebo při inkontinenci,  

t) doporučovat vhodné kompenzační zdravotnické prostředky pro zajištění mobility a 

sebeobsluhy v domácím prostředí.  

Při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče může všeobecná sestra pod 

odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru 

nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru a v souladu s 

diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem vykonávat činnosti podle odstavce 1 

písm. a) až k), o) a p). Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě 

indikace lékaře nebo zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, 

léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje 

pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům a na základě indikace lékaře nebo zubního 

lékaře je provádí nebo při nich asistuje nebo zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto 

výkonech a po nich; zejména může  

a) zavádět periferní žilní katetry pacientům starším 3 let,  

b) podávat léčivé přípravky10) s výjimkou radiofarmak, nejde-li o nitrožilní injekce nebo infuze 

u dětí do 3 let věku, pokud není dále uvedeno jinak,  

c) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,  



d) provádět screeningová, depistážní a dispenzární vyšetření, odebírat krev a jiný biologický 

materiál a hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické; v případě fyziologických výsledků může 

naplánovat termín další kontroly,  

e) provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů, drenážních systémů a 

kůže v průběhu léčby radioterapií,  

f) odstraňovat stehy u primárně hojících se ran a drény s výjimkou drénů hrudních a drénů v 

oblasti hlavy,  

g) provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek starších 3 let,  

h) provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět gastrické sondy pacientům 

při vědomí starším 10 let, včetně zajištění jejich průchodnosti a ošetření, a aplikovat enterální 

výživu u pacientů všech věkových kategorií,  

i) provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let,  

j) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu 

aplikace a ukončovat ji,  

k) provádět návštěvní službu a poskytovat péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta, 

l) podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely 44)  

Sestra pod odborným dohledem lékaře nebo zubního lékaře může:  

a) aplikovat nitrožilně krevní deriváty12), 

b) zpracovávat dentální materiály v ordinaci,  

c) vykonávat činnost zubní instrumentářky podle § 40 odst. 1 písm. c).  
 

Postupy výuky 

Odborná ošetřovatelská praxe probíhá v zdravotnickém zařízení, ve vlastním sociálním 

prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujících zdravotní péči.  

 

Pracoviště odborné praxe 

Odborná ošetřovatelská praxe bude realizována na uvedených pracovištích. Při výběru 

pracovišť odborné ošetřovatelské praxe v jednotlivých ročnících bude postupováno v souladu 

s odučenými předměty dle učebního plánu. Odborná ošetřovatelská praxe bude probíhat na 

pracovištích dle jednotlivých odborností, které jsou uvedeny s minimálním počtem hodin, ve 

smluvních zdravotnických zařízeních. 

 

Náležitosti pracoviště 

Vybavení pracoviště odpovídá platným legislativním požadavkům, je k dispozici mentor 

odborné praxe, který splňuje požadavky zdravotnického pracovníka oprávněného k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

Používané metody jsou v souladu s platnými předpisy a pedagogickými dokumenty, jsou k 

dispozici pomůcky potřebné pro provádění ošetřovatelské praxe, pracoviště má k dispozici 

prostory pro studenty na převlékání.  

 

Ochranný pracovní oděv 

Na odbornou ošetřovatelskou praxi je předepsán čistý a upravený pracovní oděv. Pracovní 

oděv nabízí škola ze svých zásob ve formě modrobílých šatů, pro muže bílý kalhotový komplet. 



Je možné použít i vlastní (šaty, komplet) v barvách bílá, modrá, tyrkysová či kombinace. Oděv 

bude vždy opatřen jmenovkou.  

Certifikovanou pracovní obuv (opatřenou páskem nad patou) si student zajišťuje sám. Bližší 

informace budou uvedeny v Záznamníku odborné ošetřovatelské praxe. 

 

Organizace odborné ošetřovatelské praxe  

Odborná ošetřovatelská praxe se realizuje ve dvou modulech – odborná ošetřovatelská praxe 

skupinová a odborná ošetřovatelská praxe individuální.   

Odborná ošetřovatelská praxe skupinová je soustředěna v bloku jednoho týdne v 1. a 2. 

ročníku v závazně  stanovených termínech v Organizaci školního roku. Náhradní termín je 

umožněn studentovi pouze na základě absence doložené lékařem. O náhradní termín je nutné 

požádat písemně ředitelku školy.  

Odborná ošetřovatelská praxe individuální se uskutečňuje po skončení teoretické výuky v 

daném období, její součástí je v 1. a v 2. ročníku v letních obdobích prázdninová praxe. 

Odborná ošetřovatelská praxe individuální se realizuje na základě smlouvy mezi školou a 

poskytovatelem praxe. Smlouvu vyhotovuje škola na podkladě studentem doloženého 

Předběžného souhlasu o umožnění této praxe na daném pracovišti. Tento souhlas je ke stažení 

na webu školy v informacích pro studenty VOŠ. V nemocničních zařízeních bude Předběžný 

souhlas podepsán hlavní sestrou.   

 

Požadované výstupy k udělení zápočtu v jednotlivých obdobích vzdělávání je nutné:  

Množství hodin na jednotlivých pracovištích v jednotlivých studijních obdobích je dáno 

učebním plánem. Požadované množství hodin je nutné splnit v 100%.  

 1. ročník  

Zimní období  - student předloží doklad o absolvování odborné ošetřovatelské praxe 

skupinové i individuální a  hodnocení z příslušných pracovišť   

Letní období  - student předloží doklad o absolvování odborné ošetřovatelské praxe 

skupinové, individuální a prázdninové  a hodnocení z příslušných pracovišť  

 2. ročník  

Zimní období  - student předloží doklad o absolvování odborné ošetřovatelské praxe 

skupinové i individuální a hodnocení z příslušných pracovišť  

Letní období - student předloží doklad o absolvování odborné ošetřovatelské praxe skupinové, 

individuální a prázdninové a hodnocení z příslušných pracovišť 

 3. ročník  

Zimní období i letní období vzdělávání -  student předloží doklad o absolvování odborné 

ošetřovatelské praxe individuální a  hodnocení z příslušných pracovišť 

 



Dokladem se rozumí Záznamník odborné ošetřovatelské praxe. Student doklad předloží 

k udělení zápočtu v Období pro získávání zkoušek a zápočtů, kromě letních období 1. a 2. 

ročníku, kdy probíhá ještě prázdninová praxe, a doklad bude předložen v posledním srpnovém 

týdnu vedoucímu učiteli Odborné ošetřovatelské praxe Mgr. Lence Fořtové.  

 

Možnosti uznání části hodin Odborné ošetřovatelské praxe pro studenty pracující na 

lůžkovém pracovišti na základě sjednané pracovní smlouvy či dohody o provedení práce 

nebo pracovní činnosti na pozici Praktická sestra: 

-  může být uznána prázdninová praxe 

-  může být uznána individuální praxe na pracovišti požadovaném učebním plánem, pokud  

   na tomto pracovišti student pracuje (př.: pracoviště interních oborů – pracuje na oddělení  

   interním) 

-  k uznání části hodin OOP student předloží k udělení zápočtu písemné Potvrzení  

    o zaměstnání  podepsané  vrchní sestrou daného pracoviště.  

 

Podmínkou pro nástup na Odbornou ošetřovatelskou praxi je absolvování preventivní 

lékařské prohlídky (posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro potřeby školy dle 

zákona č. 373/2011 Sb. § 41 a)  

Prohlídka bude provedena na základě výpisu ze zdravotní dokumentace studenta u  

MUDr. Petra Suastiky, Doktor´s, s.r.o., Kostelní ul. 148, 344 01 Domažlice, tel. 379 725 773. 

Termíny prohlídky budou upřesněny při nástupu ke studiu Mgr. Helenou Kabourkovou. 

 


