
Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář 
 

Akreditace udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR 
 

Žádost o zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu podává uchazeč 

akreditovanému zařízení prostřednictvím vyplněné přihlášky. 

 

Vstupní podmínky 

 

 ukončené základní vzdělání; 

 dobrý zdravotní stav; 

 dovršení věku 18 let; 

 očkování proti virové hepatitidě B; 

                 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti  
Očkování proti virové hepatitidě B _ očkování je podmínkou k zařazení do kurzu a absolvování 

povinné praxe. Při zahájení stačí od lékaře potvrzení na přihlášce o aplikaci 1., 2. dávky 

 

 

Uplatnění absolventa 

 

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se  

pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání  

bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických 

zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, 

dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Současně může, 

pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání  

bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované 

ošetřovatelské péče. 

 

Doba vzdělávání 

 

Nejméně 1 měsíc vzdělávání dle alternativy časového rozvržení v celkovém počtu 

180 hodin teoretické výuky a praktického vyučování z toho: 

- teoretická část -100 hodin 

- praktická část - 80 hodin 

 

Cena kurzu: 6 700 Kč 

Platba za kurz bude provedena účastníkem na základě faktury, která mu bude 

zaslaná prostřednictvím elektronické pošty na email uvedený v přihlášce. 

Máte-li v přihlášce vyplněny fakturační údaje zaměstnavatele nebo organizace, 

která Vás vysílá, bude faktura zaslaná na jeho adresu. 

 

Je-li účastník vyslán na rekvalikační kurz Úřadem práce na základě uzavřené 

smlouvy, platí pro něj tato pravidla: 

- účastník obdrží fakturu/elektronicky, kterou uhradí do termínu 

- po úspěšně složené zkoušce a obdržení certifikátu z MZ ČR bude příslušnému ÚP 

zaslaná faktura za účastníka 

- po úhradě faktury ze strany ÚP bude účastníkovi vrácen  účastnický poplatek 

 

Dojde - li k přerušení kurzu ze strany účastníka, poplatek za kurz nebude vrácen.  

 

 

 

Bližší informace poskytne telefonicky /písemně Garant kurzu: 

Mgr. Jana Šolcová- mobil: +420 731 362 356 

E-mail: solcova.j@szs-ruska.cz 

 

mailto:solcova.j@szs-ruska.cz

