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Informace o odborné praxi  
 
Celkový počet hodin odborné praxe je dle akreditovaného programu 2007 hodin. 

 

1. ročník OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE – 140 h (Z, KZ) 

Pracoviště pro 1. ročník: 140 h Počet hodin 

Chirurgické oddělení 60 

Dětské oddělení 40 

Ambulantní pediatrická péče 40 

1. ročník ODBORNÁ PRAXE II. – 160 h (Z) 

ODBORNÁ PRAXE II. – 160 h Počet hodin 

Dětské oddělení 80 

Chirurgické oddělení 80 

 

2. ročník ODBORNÁ PRAXE I. – 720 h (Z, Z) 

Pracoviště pro 2. ročník: Počet hodin 

Dětská sdružená zařízení, pracoviště prevence 80 

Dětské oddělení (odd. kojenecké, batolat i větších dětí) 120 

Dětská  chirurgická  oddělení  a  traumatologie   120 

Gynekologicko – porodnické oddělení včetně neonatologie 80 

Dětská onkologie a hematologie 40 

Perinatologická centra – specializovaná centra pro nedonošené děti 40 

Dětská neurologická oddělení 80 

Pracoviště akutní péče v pediatrii (urgentní příjem, JIP, ARO) 40 

Zařízení terénní péče (domácí péče, ambulance praktických lékařů) 40 

Dětské odborné léčebné ústavy (kojenecké ústavy, jesle, ozdravovny) 80 

2. ročník ODBORNÁ PRAXE II. – 160 h (Z) 

ODBORNÁ PRAXE II. -  160 h Počet hodin 

Dětské oddělení 120 

Chirurgické oddělení 40 

 

3. ročník ODBORNÁ PRAXE I. - 720 h (Z, ZK) 

Pracoviště pro 3. ročník: Počet hodin 

Dětské oddělení (odd. kojenecké, batolat i větších dětí) 80 

Dětská  chirurgická  oddělení  a  traumatologie   80 

Specializované obory chirurgie – oční, ORL, infekční, stomatochir., ortopedie 
aj.) 

120 

Gynekologicko – porodnické oddělení včetně neonatologie 80 

Dětská a dorostová psychiatrie 80 

Dětská onkologie a hematologie 40 



Perinatologická centra – specializovaná centra pro nedonošené děti 40 

Dětská neurologická oddělení 40 

Pracoviště akutní péče v pediatrii (urgentní příjem, JIP, ARO) 40 

Zařízení terénní péče (domácí péče, ambulance praktických lékařů) 80 

Dětské odborné léčebné ústavy (kojenecké ústavy, jesle, ozdravovny) 40 

Poznámka: 

K celkovému počtu hodin praktické výuky jsou připočítány ještě hodiny cvičení v teoretických předmětech – 107 
hodin cvičení (v předmětech - Ošetřovatelská péče v neonatologii a pediatrii, Ošetřovatelská péče o dítě v 
chirurgických oborech, v dětské neurologii, v dětské a dorostové psychiatrii, v dětské a dorostové gynekologii a 
porodnictví, v dětské onkologii  a paliativní péče, v dětských zařízeních, intenzivní   péče   v pediatrii). Celkem: 
2007 hodin 

 


