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Počet kreditů 

 20 (4 kredity/den) 

 

 40 (4 kredity/den 

 10 (1 kredit/den) 

 15 (3 kredity/den) 

 

 40 (4 kredity/den 

 10 (1 kredit/den) 

 15 (3 kredity/den) 

 

 20 (4 kredity/den) 

   5 (1 kredit/den) 

 15 (3 kredity/den) 

     

Celkem 520 hodin  

175 kreditů 



Zařazení do specializačního studia  
(Zákon č. 96/2004 § 58) 

 Podmínkou zařazení je získání odborné 

způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry 

nebo všeobecné sestry se specializovanou 

způsobilostí k výkonu povolání dětské sestry. 



Postup přihlášení 

 Písemná Žádost o zařazení do 

specializačního vzdělávání je ke stažení na 

www.mzcr.cz nebo www.nconzo.cz. 

 Přiložit úředně ověřené kopie dokladů o 

získané odborné nebo specializované 

způsobilosti nebo vyplněnou Žádost o 

vyhledání dokladů. 

 

http://www.mzcr.cz/
http://www.nconzo.cz/


pokračování 

 Uchazeč je zařazen do studia do 30 dnů po 

obdržení žádosti.  

 Po uplynutí x měsíců je pozván k prvnímu 

teoretickému soustředění. 

 



Započtení dříve absolvovaného 
studia 

 Do SV se započtou moduly, které účastník studia 
absolvoval v rámci jiného specializačního 
vzdělávání. 

 Do SV může být započtena část dříve 
absolvovaného studia, pokud odpovídá 
vzdělávacímu programu.  

 O započtení rozhoduje na žádost účastníka SV 
ministerstvo zdrav. 



Co lze započíst? 

 ZM – absolventům VOŠ, bakalářům a 

magistrům ošetřovatelství. 

 OM 1 - absolventům SV Oš. péče v pediatrii 

se zaměřením na IP v pediatrii. 

 OM 2 - absolventům SV Oš. péče v pediatrii 

se zaměřením na IP v neonatologii. 

 OM 3 - absolventům CK Oš. péče v 

anesteziologii u dětí. 



Délka specializačního vzdělávání 

 18 - 24 měsíců (dosud 24 – 36). 

 520 hodin (dosud 640) teoretické a praktické 

přípravy. 



Omluvená absence 

 Do splněného počtu hodin stanovených 

vzdělávacím programem se započte nejvýše 

15 % omluvené absence z hodin praktického 

vyučování a omluvená absence z hodin 

teorie. 

 Nelze omluvit absenci při odborné praxi na 

akreditovaném pracovišti. 



Průběh studia 

 Za průběh studia odpovídá vedoucí studia. 

 Vedoucí studia plní funkci školitele, který řídí a 

sleduje průběh studia, prověřuje teoretické a 

praktické znalosti studenta a je mu k dispozici 

jako konzultant. 



pokračování 

 Účastník vzdělávání je povinen absolvovat 
odbornou praxi na vlastním a akreditovaném 
pracovišti v rozsahu určeném příslušným 
vzdělávacím programem. 

 Akreditované zařízení pro odbornou praxi 
přidělí každému účastníkovi SV školitele, 
který je zaměstnancem akreditovaného 
zařízení. 

 



pokračování 

 Školitel průběžně prověřuje teoretické znalosti a 

praktické dovednosti účastníka vzdělávání a 

vypracovává plán školících akcí. 

 Školitel započte dosud absolvovanou odbornou 

praxi, pokud splňuje požadavky stanovené 

vzdělávacím programem. 



Evidence studia 

 Studijní průkaz. 

 Logbook. 

 Dokumentace účastníka SV. 

 Případné změny osobních údajů je účastník 

povinen oznámit neprodleně, aby byla 

zajištěna jejich aktuálnost. 



Odklad zahájení studia 

 Do následujícího termínu zahájení (pracovní 

neschopnost, dovolená, provozní záležitosti). 

 Na dva roky (dlouhodobá neschopnost, 

mateřská nebo rodičovská dovolená). 

 Účastník podává písemnou žádost o odklad a 

písemně se opět sám přihlásí. 



Změna akreditovaného 
pracoviště 

 Písemná žádost se specifikací požadavku 
pověřené organizaci (PO). 

 PO účastníka do 30 dnů zařadí a oznámí 
účastníkovi předpokládaný termín začátku 
studia. 

 V případě, že účastníkovi není možné 
vyhovět, sdělí PO tuto skutečnost žadateli do 
30 dnů. 



Ukončení studia 
 

 Na žádost účastníka. 

 V případě, že účastník nezahájí studium bez 

podání žádosti o odklad nebo nepožádá do 

dvou let od data odkladu o zahájení. 

 O zrušení vydá NCO NZO potvrzení, které 

odešle na kontaktní adresu. 

 Atestační zkouškou. 



Atestační zkouška 
(AZ) 

 Pravidla pro podání přihlášky k AZ jsou 

stanoveny vyhláškou č. 394/2004 Sb. 

 Termíny a místa konání AZ budou 

zveřejňovány na webových stránkách 

pověřených organizací. 

 Účastník si sám zvolí termín a místo konání 

zkoušky. 



pokračování 

 Přihláška k AZ je na www.mzcr.cz a 

www.nconzo.cz.  

 Pokud byla uchazeči započtena část 

vzdělávacího programu přikládá k přihlášce 

o AZ stejnopis nebo kopii Rozhodnutí MZ 

ČR o započtení. 

 Uchazeči, kteří splňují kritéria pro vykonání 

zkoušky, dostanou na kontaktní adresu 

informace o konání AZ 40 dnů před 

termínem. 

http://www.mzcr.cz/


Podmínka přihlášení se k AZ 

 Získání kreditů stanovených vzdělávacím 
programem. 

 Absolvování povinných modulů. 

 Prokázání výkonu povolání v příslušném 
oboru spec. vzdělávání v délce min. 1 roku z 
období posledních 6 let v rozsahu min. 
poloviny stanovené týdenní pracovní doby, 
nebo min. 2 let v rozsahu min. 1/5 stanovené 
týdenní pracovní doby. 



Děkuji za pozornost 


