
Pojďte posílit naše řady! 
 

Získejte titul a  specializaci ve velmi žádaném oboru! 
 

Možné uplatnění na špičkových pracovištích státních i soukromých zařízení… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT 
 
KÓD OBORU: 53-43-N/21   
STUDIUM: 3 roky, denní forma, zakončen absolutoriem 
 
Cílem studijního programu je kvalifikovaný pracovník pro samostatnou práci v klinických 
podmínkách, který ji vykonává na vysoké profesionální úrovni. 
 
Profil absolventa: 
• vykonávání odborné práce na specializovaných pracovištích klinických laboratoří 
• aktivní včlenění do zdravotnického týmu 
 
Student v rámci tříletého studia  bude schopný se erudovaně orientovat v klinických 
předmětech jako je Mikrobiologie a epidemiologie, Klinická biochemie, Histologie, 
Hematologie a krevní transfúze, Genetika, Imunologie aj. V rámci každého ročníku se 
aktivně zapojí do praktické činnosti v odborných laboratořích v rámci souvislé praxe a získá 
tak mnoho zkušeností a dovedností v tomto žádaném oboru. 
Benefit: při pracovním úvazku minimálně 0,5 (v oboru) – poskytujeme úlevu 50% docházky 
 
Informace o studiu 
Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího 
odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.  
Označení absolventa vyšší odborné školy – DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA (DiS.) 
 

Rádi Vás uvítáme v našich nových školních učebnách! 

Informace o dalších kolech přijímacího řízení na příští školní rok: 
www.zdravka-plzen.cz 
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Informace o naší škole: 
 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, 

Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 
 

Tel.: 378 015 224    Ředitelka školy: 
Fax: 378 015 200    PhDr. Ivana Křížová 
spojovatel: 378 015 111 
e-mail: zdravka@zdravka-plzen.cz   Zástupkyně ředitelky školy pro VOŠZ: 
http://www.zdravka-plzen.cz   Mgr. Jiřina Uhrová 

 
Studijní odd. VOŠZ: 
Mgr. Lenka Uhlířová 
tel.: 378 015 222 
uhlirova@zdravka-plzen.cz 
 

 
 
 
 

Kde nás najdete? 
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