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SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - CELOŽIVOTNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 Specializační vzdělávání (dále jen „SV“) je jednou z

forem celoživotního vzdělávání.

 SV se považuje za prohlubování kvalifikace.

 Na základě úspěšného ukončení SV, tj. úspěšné

složení atestační zkoušky před oborovou atestační

komisí, získá zdravotnický pracovník specializovanou

způsobilost k výkonu specializovaných

činností příslušného zdravotnického povolání dle

vyhlášky č. 55/2011 Sb. (vyhláška o činnostech

zdravotnických pracovníků a jiných odborných

pracovníků).

 Dokladem o specializované způsobilosti je diplom

o specializaci v příslušném oboru.



SV probíhá v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 96/2004
Sb., je určené pro zdravotnické pracovníky, kteří jsou
způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu po získání odborné způsobilosti:

 Všeobecná sestra – Perioperační péče
(vzdělávací program – Věstník MZ č. 5/2020)

Specialista po absolvování SV - sestra pro perioperační péči

 Dětská sestra – Perioperační péče
(vzdělávací program – Věstník MZ č. 5/2020)

Specialista po absolvování SV – dětská sestra pro
perioperační péči

 Porodní asistentka – Perioperační péče
(vzdělávací program – Věstník MZ č. 3/2021)

Specialista po absolvování SV – porodní asistentka pro
perioperační péči

VZDĚLÁVÁNÍ V PERIOPERAČNÍ PÉČI – ZÍSKÁNÍ 

SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI



ZAŘAZENÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 Podmínkou pro zařazení do oboru SV je získání

odborné způsobilosti k výkonu příslušného

zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a

podání žádosti o zařazení do SV.

 Žádost o zařazení do oboru SV s přiloženými přílohami

zasílá uchazeč dle oborů pověřené organizaci

ministerstva NCO NZO.

 Po zařazení do SV může pověřená organizace na

základě žádosti účastníka SV započíst část dříve

absolvovaného studia nebo odbornou praxi, pokud

odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. Žadatel

však musí doložit shodu získaného vzdělání nebo

odborné praxe s požadavky vzdělávacího programu SV.



UKONČENÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 SV se ukončuje atestační zkouškou před oborou

atestační komisí.

 Podmínkou k přihlášení se k atestační zkoušce je

splnění všech požadavků stanovených příslušným

vzdělávacím programem.

 Splnění všech požadavků k atestační zkoušce potvrzuje

v přihlášce akreditované zařízení, u něhož účastník SV

studium absolvoval.

 Atestační zkoušky realizuje NCO NZO a dále některá

akreditovaná zařízení, která získala oprávnění k

uskutečňování SV v příslušném oboru.

 Atestační zkoušku v příslušném oboru lze vykonat

nejpozději do 5 let od splnění všech požadavků daných

vzdělávacím programem.

 Atestační zkoušku lez opakovat nejvýše dvakrát.



DALŠÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – CERTIFIKOVANÉ 

KURZY

 Další vzdělání může všeobecná sestra, dětská sestra

nebo porodní asistentka získat absolvováním

CERTIFIKOVANÉHO KURZU

 Na základě úspěšného ukončení certifikovaného kurzu

získá zdravotnický pracovník zvláštní odbornou

způsobilost pro úzce vymezené činnosti.

 Dokladem o zvláštní odborné způsobilost pro úzce

vymezené činnosti je certifikát o absolvování kurzu

 Aktuální seznam certifikovaných kurzů je zveřejněn

na webových stránkách ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví  Ošetřovatelství a nelékařská

povolání Vzdělávání – akreditace  Certifikovaný kurz



FINANCOVÁNÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 V případě specializačního vzdělávání je možná

dotace ze státního rozpočtu (Rezidenční místa), která

je poskytována na úhradu nákladů spojených se

specializačním vzděláváním.

 Ministerstvo zdravotnictví ( dále jen „MZ“) nejpozději

do 31. prosince stanoví a zveřejní způsobem

umožňujícím dálkový přístup maximální počet

rezidenčních míst v jednotlivých oborech

specializačního vzdělávání, ve kterých bude zahájeno

specializační vzdělávání v následujícím roce a výši

dotace na rezidenční místo.



PODPORA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023

V ROCE 2023 JE MOŽNÉ ZÍSKAT PODPORU ZE

STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO

 VŠEOBECNOU SESTRU – PERIOPERAČNÍ PÉČE

VYPSÁNO 25 MÍST

 PORODNÍ ASISTENTKU – PERIOPEREČNÍ PÉČE

VYPSÁNO 20 MÍST

Navržené obory a počty míst jsou stanoveny ve

spolupráci s univerzitami a profesními

sdruženími.



ŽÁDOST O DOTACI STÁNÍHO ROZPOČTU

 Postup podle Výzvy k podání žádosti o poskytnutí

dotace uveřejněné na webových stránkách MZ.

Ministerstvo zdravotnictví  Ošetřovatelství a

nelékařská povolání  Rezidenční místa pro

nelékařská povolání  (RMN 2023)

 Žádost o dotaci podává poskytovatel zdravotních

služeb Žádost se podává prostřednictvím Jednotného

dotačního portálu MFČR.

 Na webu MZ je k dispozici manuál pro vyplnění žádosti.

 Konečný termín pro podání vygenerovaných žádostí

do datové schránky Administrátora (IPVZ) je 28. 2.

2023.

 Je důležité dodržet veškeré povinné náležitosti

a přílohy, jinak budou žádosti vyloučeny!

https://isprofin.mfcr.cz/rispf


HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 Hodnocení formálních náležitostí - provádí

Komise pro hodnocení formálních náležitostí

– hodnotí se, zda žádost obsahuje veškeré

požadované údaje a přílohy

 Hodnocení odborné - provádí Akreditační

komise – hodnocení se zda je zajištěna

kvalita průběhu celého vzdělávacího

programu, personální, věcné a technické

vybavení

 rozhoduje i rovnoměrná potřebnost

nelékařských odborníků na území celé

České republiky



SCHVÁLENÍ DOTACE A VYDÁNÍ HROMADNÉHO 

ROZHODNUTÍ

 Výsledky odborného hodnocení z jednání 

Akreditační komise jsou následně předloženy 

poradě vedení MZ.

 Porada vedení MZ doporučí schválení dotace.

 Hromadné rozhodnutí MZ s úspěšnými 

žadateli je následně zveřejněno na webových 

stránkách MZ.



VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 Úspěšní příjemci dotace vyhlásí nejpozději do 14

dnů ode dne zveřejnění hromadného rozhodnutí o

poskytnutí dotace na webových stránkách MZ

výběrové řízení na schválené rezidenční místo.

 Vyhlášení výběrového řízení oznámí příjemce

dotace

do 3 kalendářních dnů prostřednictvím datové

schránky poskytovateli dotace – MZ.

 MZ uveřejní oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na webových stránkách.

 Lhůta pro podání přihlášek nesmí být kratší než 15

pracovních dní.

 Při konání výběrového řízení je příjemce dotace

povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., o stanovení

postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční



VÝBĚR REZIDENTA

 Podmínkou je zařazení do oboru

specializačního vzdělávání (nebo minimálně

podaná žádost)

 Poskytovatel zdravotních služeb do 10

pracovních dní ode dne ukončení

výběrového řízení:

 oznámí uchazečům ukončení výběrového

řízení.

 zašle seznam vybraných rezidentů

s vyplněnými formuláři „Informace o

vybraném rezidentovi.“ prostřednictvím

datové schránky Administrátorovi – a

následně zašle vyplněný vzdělávací a



SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI

 Seminář (leden 2023) se věnoval zejména postupu

a povinným náležitostem podávání žádosti o dotaci pro

rok 2023.

 Prezentace ze semináře je zveřejněna na webových

stránkách MZ.

Ministerstvo zdravotnictví  Ošetřovatelství

a nelékařská povolání  Rezidenční místa pro

nelékařská povolání  RMN 2023  Výzva k

podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro

příjemce dotace RMN 2023



KONTAKT

 KONTAKTNÍ OSOBA NA SPECIALIZAČNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Lenka Čermáková

Tel.: 224 972 380

E-mail: lenka.cermakova@mzcr.cz

Děkuji za pozornost

mailto:lenka.cermakova@mzcr.cz

