
 

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE       

 

 

 

I. Uchazeč o zaměstnání 
 

ABSOLVENT  

Jméno a příjmení:  XXX                        XXX   

Datum narození:  XXX 

Kontaktní adresa:  XXX 

Telefon: XXX  

Zdravotní stav dobrý:                                        
/zaškrtněte/ 

XXX XXX 

Omezení /vypište/:                                                                                                                                                     XXX 

  

V evidenci ÚP ČR od: XXX 

Vzdělání: XXX 

 
Znalosti a dovednosti: 

 
XXX 

  

Pracovní zkušenosti:                        XXX                                           XXX 
 

 

   

Absolvent se účastnil před nástupem na 
odbornou praxi v rámci aktivit projektu: 

rozsah druh 

a) Poradenství XXX 
 

XXX 
 
 

   

b) Rekvalifikace                                                              --- --- 



 

II. ZAMĚSTNAVATEL 
 

 

Název organizace: Kroměřížská  nemocnice  (IČO: 27660532) 

Adresa pracoviště: 
 

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

Vedoucí pracoviště:  XXX  

Kontakt na vedoucího pracoviště:             XXX 

  

Pracovník pověřený vedením odborné 

praxe – MENTOR 
 

 

Jméno a příjmení:  ----------------  

Kontakt:  --------------------  

Pracovní pozice/Funkce Mentora :  --------
------- 
 
 
 

 

Druh práce Mentora /rámec pracovní 
náplně/----------------------- 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ODBORNÁ PRAXE 
 

 

Název pracovní pozice absolventa: Zdravotnický asistent 

Místo výkonu odborné praxe: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

Smluvený rozsah odborné praxe: 40 hodin/ týden 

Kvalifikační požadavky na absolventa: vzdělání -SŠ 
 

Specifické požadavky na absolventa: -------------- 

Druh práce - rámec pracovní náplně 
absolventa:  

Pod odborným dohledem poskytuje ošetřovatelskou péči a 
specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci 
ošetřovatelského procesu, provádí ošetřovatelské výkony 

Zdravotnický asistent 
  

KONKRETIZUJTE STANOVENÍ CÍLŮ ODBORNÉ 
PRAXE A ZPŮSOB JEJICH DOSAŽENÍ: 
 

PRŮBĚŽNÉ CÍLE:  

Zadání konkrétních úkolů činnosti 
/v případě potřeby doplňte řádky nebo 
doložte přílohou/ 

 orientace v nemocnici a na vlastním pracovišti, práce 
s dokumentací a NIS, provádění léčebných 
ošetřovatelských výkonů pod odborným dohledem  
 
 

 
STRATEGICKÉ CÍLE: 
/v případě potřeby doplňte řádky nebo 
doložte přílohou/ 

 

 osvojení si odborných kompetencí daného oboru a 
získání nových praktických dovedností; aplikace 
získaných vědomostí v praxi.  Způsob dosažení cíle: 
výkonem odborných činností pod odborným 
dohledem všeobecné sestry 
 

  

VÝSTUPY ODBORNÉ PRAXE: 
/doložte přílohou/ 
 

Název přílohy: Datum vydání přílohy: 
Příloha č. 2 Průběžné 
hodnocení odborné praxe 

20. 02. 2017 
20. 05. 2017 
20. 08. 2017 
20. 11. 2017 

Příloha č. 3 Závěrečné 
hodnocení odborné praxe 

31. 10. 2017 
 

Příloha č. 4 Osvědčení o 
absolvování odborné praxe 

31. 10. 2017 
 

Příloha č. 5 Reference pro 
budoucího zaměstnavatele* 

 



 
* V případě, že si zaměstnavatel účastníka neponechá v pracovním poměru po skončení odborné 

praxe, poskytne zaměstnavatel „Reference pro budoucího zaměstnavatele“, a to ve volné formě. 

HARMONOGRAM ODBORNÉ PRAXE  

Harmonogram odborné praxe, tj. časový a obsahový rámec průběhu odborné praxe je 

vhodné předjednat a konzultovat mezi pracovníkem ÚP ČR, mentorem a absolventem již před 

nástupem absolventa na odbornou praxi aby jeho rámec byl zřejmý již před podepsáním 

Dohody o příspěvku na zapracování. Podle aktuální situace a potřeby může být 

harmonogram doplňován nebo upravován. 

/v případě potřeby doplňte řádky/ 

Měsíc/Datum Aktivita 

 
Rozsah Zapojení Mentora 

 
listopad 2016 – leden 2017 
 
 

 seznámení se s oddělením, 
ostatními pracovišti int.odd. a 
dalšími pracovišti v nemocnici 
vč.SVLS 

 přečtení a podpis platných 
vnitropodnikových předpisů, 
ošetřovatelských standardů, 
metodických pokynů aj. 
platných dokumentů 

 práce s ošetřovatelskou 
dokumentací, ošetřovatelský 
proces, vedení zdravotnické 
dokumentace, agenda 
pojišťoven, agenda PN, vedení 
agendy související s výkonem 
práce 

 seznámení a práce s NIS – tisk 
žádanek, administrativní 
dokumentace, pomocné 
výtisky 

 

 
3 měsíce 

 
 
 
---------------------------------------- 

 
únor 2017 – duben 2017 
 

 poskytovat všestrannou péči 
při ošetřování pacienta 
v souladu s vydanými právními 
předpisy a standardy 

 poskytovat ošetřovatelskou 
péči prostřednictvím 
ošetřovatelského procesu 

 provádět pravidelnou 
desinfekci pracovních ploch a 
povrchů na ošetřovně dle 
desinfekčního plánu, v případě 
potřeby mýt a desinfikovat 

3 měsíce  
 
---------------------------- 



 
lůžka a noční stolky po 
pacientech 

 provádět hygienickou 
desinfekci rukou před a po 
výkonech 

 dodržovat při práci zásady 
asepse 

 odebírat biologický materiál 
k vyšetření, dodržovat zásady 
správného odběru a označení, 
zajistit včasné odeslání vzorků 
do laboratoře a včasné 
informování lékaře o výsledku, 
orientačně hodnotit, zda jsou 
výsledky fyziologické 

 měřit a hodnotit základní 
fyziologické funkce (tělesná 
teplota, krevní tlak, puls, dech)  

 

květen  2017 - červenec 2017 
 

 ošetřovatelský proces u 
inkontinentních pacientů, jeho 
realizace (hygienická péče, 
spec. pomůcky, cévkování 
ženy, asistence při cévkování 
muže, měření diurézy) 

 realizace oš.procesu u 
nemocných s poruchou 
vědomí – spec. pomůcky, 
hygienická péče, péče o flexilu 
a CŽK, měření CVT, prevence 
dekubitů, jejich ošetřování, 
převazy, používání 
omezovacích prostředků 

 realizace oš. procesu u starých 
a chronicky nemocných – 
zvláštnosti vyššího věku – 
aktivizace pacientů, 
komunikace s nemocným, 
zajištění domácí péče, 
spolupráce se sociální sestrou 

 péče o pacienta s hendikepem 

 péče o výživu nemocného, 
dietní systém, hydratace, 
sledování BT 

3 měsíce  
 
---------------------------- 



 
srpen2017 – říjen 2017  podávání léků (dýchacím, 

zažívacím ústrojím, kůží, do 
dutin) 

 dodržovat správné a bezpečné 
uložení léků, omamných látek 
a léků se zvýšeným rizikem 
drogové závislosti, hořlavin a 
kyselin, vést o nich 
dokumentaci dle předpisů, 
směrnic a nařízení 

 kontrolovat stav příruční 
lékárny (uložení, expirace léků, 
doplnění zásob apod.) a 
oznamovat chybějící léčiva a 
SZM staniční (vrchní) sestře 
nebo pověřenému lékaři, 
účelně hospodařit s 
materiálem 

 zavádět a udržovat kyslíkovou 
terapii 

 provádět převazy a kontroly 
ran 

 aplikovat kožní, podkožní a 
nitrosvalové injekce  

 asistovat při aplikaci 
transfůzních přípravků nebo 
krevních derivátů 

 orientačně zhodnotit sociální 
situaci pacienta, spolupracovat 
s ostatními zdravotnickými 
pracovníky jiných oborů a se 
zdravotně sociálním 
pracovníkem při řešení 
sociálních problému pacienta 

 připravit pacienty 
k diagnostickým a 
terapeutickým výkonům a 
vyšetřením včetně jejich 
edukace a písemného 
souhlasu s výkonem včetně 
sledování po výkonu 

3 měsíce  
 
--------------------------- 

    

 Termín pro vyhotovení příloh – „Osvědčení o 
absolvování odborné praxe“ a „Závěrečné hodnocení 
odborné praxe“: 
 
31. 10. 2017 

  

 

Schválil: …………………………………………………dne…………………………………………….. 

(jméno, příjmení, podpis) 


