
SZŠ a VOŠZ Nymburk

Informace o organizaci absolutoria

Absolutorium probíhá dle § 101 a 102 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění současných předpisů, a v
souladu s vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.

Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. Ředitel
školy vyhlašuje nejméně jeden řádný termín absolutoria ve školním roce. Absolutorium se
koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení
studenta.

Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, cizího jazyka a obhájení
absolventské práce.

Obhajoba a prezentace absolventské práce se koná jako součást absolutoria ve stejném
termínu se zkouškou z cizího jazyka a teoretickou zkouškou z odborných předmětů.)
Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu
absolventské práce trvá 20 minut. Obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných
předmětů, zkouška z cizího jazyka trvá 20 minut.

Absolventská práce

Metodika absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů

Je stanovena učebním plánem. Zahrnuje poznatky získané absolvováním všech
odborných předmětů, probíhá ústní formou.

Pro vzdělávací program Diplomovaná dentální hygiena jsou dle Akreditovaného
vzdělávacího programu pro absolutorium ve školním roce 2022/2023, 2023/2024
stanoveny tyto odborné předměty:

· Psychologie a komunikace
· Preventivní zubní lékařství
· Parodontologie

Okruhy k absolutoriu na webových stránkách školy

https://www.zdravkanbk.cz/files/vos/Metodika%20zpracov%C3%A1n%C3%AD%20absolventsk%C3%A9%20pr%C3%A1ce.pdf
https://www.zdravkanbk.cz/files/vos/t%C3%A9mata%20absolutoria/okruhy%20k%20%20absolutoriu%20obor%20DDH.pdf
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Pro vzdělávací program Diplomovaná dentální hygiena jsou dle Akreditovaného
vzdělávacího programu od školního roku 2022/2023 stanoveny pro absolutorium tyto
odborné předměty:

· Preventivní zubní lékařství
· Parodontologie

Pro vzdělávací program Diplomovaný zubní technik jsou dle Akreditovaného
vzdělávacího programu stanoveny tyto odborné předměty:

· Stomatologie
· Stomatologická protetika
· Protetická technologie

Okruhy k absolutoriu na webových stránkách školy

Pro vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra jsou dle Akreditovaného
vzdělávacího programu stanoveny tyto odborné předměty:

· Humanitní a společenské vědy (Filozofie a etika v ošetřovatelství, Obecná a
vývojová psychologie, Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství)

· Ošetřovatelství (Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka,
Multikulturní ošetřovatelství, Výzkum v ošetřovatelství)

· Ošetřovatelství v klinických oborech (OP o nemocné v interních oborech, OP o
nemocné v chirurgických oborech, OP o dítě, OP o nemocné v gynekologii a
porodnictví)

Okruhy k absolutoriu na webových stránkách školy

Zkouška z cizího jazyka

Zkouška z cizího jazyka se skládá ze tří částí:
· absolventská práce
· odborné téma – viz okruhy u jednotlivých oborů
· odborný článek

https://www.zdravkanbk.cz/files/vos/t%C3%A9mata%20absolutoria/okruhy%20k%20absolutoriu%20obor%20%20DZT.pdf
https://www.zdravkanbk.cz/files/vos/t%C3%A9mata%20absolutoria/okruhy%20k%20absolutoriu%20obor%20DVS.pdf

