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Organizace kombinovaného studia DVS na VOŠ Nymburk 

Kombinovaná forma vzdělávání je organizována střídáním denní formy vzdělávání a dálkové formy 
vzdělávání. Teoretická výuka probíhá formou vyučování a samostatného studia spojeného s 
konzultacemi a s využitím informačních technologií. Výuka je organizována pravidelně v předem 
stanovených dnech.  
Praktická výuka je organizována denní formou vzdělávání prostřednictvím povinných předmětů 
Ošetřovatelská praxe, Odborná praxe a Odborná prázdninová praxe. Výuka probíhá ve škole, 
zdravotnických zařízeních, nemocnicích a ostatních zařízeních. Celkový rozsah praktické výuky činí 2 
300 hodin za studium.  
U kombinované formy probíhá Ošetřovatelská praxe v blocích ve všech obdobích vzdělávání od 
prvního do čtvrtého ročníku.  
V odůvodněných případech je možné část praktické výuky uznat. 

Studium VOŠ je rozděleno na dvě období, zimní a letní období (semestr)  

Zimní období 1.ročník  

1.Teoretická a praktická výuka předmětu Ošetřovatelské praxe bude probíhat dva dny v týdnu, 
pravděpodobně v pondělí a úterý, 1x za 14 dnů (vyučovací hodina 45 min.) v měsíci září, říjen, 
listopad 2020 (7 x 2 dny)  
pozn. uznání předmětu Ošetřovatelské praxe viz. samostatný dokument  

2.Odborná praxe (bez vyučující) bude probíhat ve zdravotnických zařízeních dle výběru studenta na 
interním oddělení nebo oddělení následné péče v rozsahu 4 týdnů (160 hod) v období měsíců listopad, 
prosinec 2020 a leden 2021 pozn. uznání předmětu Odborné praxe viz samostatný dokument  

3.Zkouškové období – poslední tři týdny v lednu 2021  

Letní období 1.ročník  

1.Teoretická a praktická výuka bude probíhat ve stejném režimu jako v zimním období v měsíci únor, 
březen, duben 2021 (7 x 2 dny) pozn. uznání předmětu Ošetřovatelské praxe viz. samostatný dokument  

2.Odborná praxe (bez vyučující) bude probíhat ve zdravotnických zařízeních dle výběru studenta na 
interním oddělení, oddělení následné péče, chirurgickém oddělení v rozsahu 5 týdnů (200 hod.) v 
období měsíců duben, květen, červen 2021 pozn. uznání předmětu Odborné praxe viz. samostatný 
dokument  

3.Zkouškové období – poslední tři týdny v měsíci červnu 2021  

Odborná prázdninová praxe  
Odborná prázdninová praxe bude probíhat dle výběru studenta na interním oddělení, oddělení následné 
péče, chirurgickém oddělení v období červenec, srpen v rozsahu 4 týdnů (160 hod) pozn. uznání 
předmětu Ošetřovatelská prázdninová praxe viz. samostatný dokument 


