
 

 

 

 

 

 

Standard profesionálního chování  

při poskytování ošetřovatelské péče při výuce předmětů  

ošetřování nemocných a odborný výcvik 

 
Standard profesionálního chování je součástí Školního řádu Střední zdravotnické školy, 

Tábor, Mostecká 1912. Vyučovací předměty ošetřování nemocných a odborný výcvik směřují 

k osvojení praktických dovedností a odborných činností nezbytných pro ošetřování pacientů,  

a to v reálném prostředí zdravotnického zařízení.  

 

1.  Chovejte se a pracujte tak, aby se zvyšovala důvěryhodnost a dobré jméno nejen Vaše, ale i 

nemocnice a naší školy. Dbejte na kulturu vystupování.  

 

2.  Dodržujte standard profesionálního chování zdravotnického pracovníka  

v ošetřovatelském povolání, etický kodex v ošetřovatelském povolání, zásady  

o bezpečnosti práce a školní řád naší školy. Respektujte práva nemocných a práva dětí.  

 

3.  Při výuce v zdravotnickém zařízení postupujte podle pokynů vyučujících nebo určeného 

zdravotnického pracovníka. 

   

4.  Dbejte na úpravu svého zevnějšku, na osobní hygienu a na výměnu pracovního oděvu dle 

potřeb. Noste předepsaný pracovní oděv, tažené a upravené vlasy, krátce ostříhané nehty. Je 

zakázané nošení šperků (peercingů, řetízků, korálků, náramků), hodinek a umělých nehtů na rukou.  

 

5.  Kompletní pracovní oděv noste pouze ve zdravotnickém zařízení, doplněný jmenovkou a 

závěsnými hodinkami.  

Nepůjčujte si součásti pracovního oděvu od jiných žáků ani zdravotnických pracovníků. 

 

6.  Ke zdravotnickým pracovníkům, nemocným, spolužákům a vyučujícím se chovejte 

zdvořile a vstřícně. Zdravte všechny zaměstnance a nemocné. 

 

7. Na školních pracovištích nemocnice je v době vyučování zakázáno používat mobilní 

telefon.   

 

8.  Představujte se vždy celým jménem, zdravotnické pracovníky a nemocné vždy oslovujte 

příjmením, netykejte jim (kromě dětí). 

 

9.  Důsledně dodržujte povinnost mlčenlivosti, nikdy nemluvte na veřejnosti 

o profesních záležitostech. 

 



 

 

 

 

 

 

10. Okamžitě a správně reagujte na akutní situace, včas informujte vyučující nebo 

zdravotnické pracovníky o problému. 

11. Řádně veďte veškerou dokumentaci – svoji i nemocných. Aktivně se zajímejte  

o novou práci a nové poznatky. 

 

12. Dodržujte bezpečnost práce a používání ochranných pomůcek např. při manipulaci 

s dezinfekčními prostředky. S každým biologickým materiálem zacházejte tak, jako by byl 

infekční. Dodržujte zásady dezinfekce, sterilizace, asepse a prevence nozokomiálních nákaz. 

 

13. Účelně a efektivně využívejte zdravotnický materiál, léky a prádlo. Nikdy neodnášejte 

žádné léky ani zdravotnický materiál, tato situace je posuzována jako krádež. 

 

14. Na školní pracoviště nastupujte ve stanovenou dobu. V případě neočekávané absence jste 

povinni se omluvit nejpozději deset minut před začátkem vyučování. Pokud tak neučiníte, 

bude vaše nepřítomnost neomluvena a základní ošetřovatelská péče bude hodnocena známkou 

nedostatečnou. 

 

15. V případě absence v předmětu ošetřování nemocných nebo v odborném výcviku může žák 

požádat o doplnění znalostí  

a dovedností v jiném termínu, ale ne v rozsahu větším než 25% dotace na předmět. 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace Standardu profesionálního chování byla projednána na předmětové komisi OP 

dne 29. 8. 2022.   

Aktualizace Standardu profesionálního chování byla schválena školskou radou  

dne 31. srpna 2022. 

Aktualizace Standardu profesionálního chování řádu nabývá účinnosti dnem 1. září 2022. 

  

  

 

 Zpracovala: Mgr. Alena Jirková, zástupce ředitelky pro odbornou výuku  

  

 

 Schválila: Mgr. Jana   Jandáčková, ředitelka školy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


