
    

              

 

Diplomovaný zdravotnický záchranář 

 

 Obor vzdělání Zdravotnický záchranář byl na naší škole otevřen v roce 1995. Bylo to 

pomaturitní kvalifikační studium, zakončené maturitní zkouškou. O toto studium byl už od 

počátku velký zájem. 

 Podmínky pro přijetí byly tenkrát velmi přísné. Uchazeč musel být ve výborném 

zdravotním stavu, projít talentovými zkouškami / plavání, šplh, běh, cvičení při hudbě / a 

splnit test z biologie. Záštitu nad oborem převzal MUDr. Čestmír Kalík, ředitel a zakladatel 

Záchranné služby Příbram. 

 

 

 Ve školním roce 1996/1997 se z dvouletého pomaturitního studia stal tříletý obor 

Diplomovaný zdravotnický záchranář. Podmínky pro přijetí byly stejné, ke změnám došlo o 

deset let později, kdy uchazeči vykonávali pouze motivační pohovor a zkoušku z tělesné 

zdatnosti. Ukončení studia už nebyla maturita, ale absolutorium, kde studenti skládají 

zkoušku z odborných předmětů, z jazyka a píší absolventské práce, které obhajují. Tato forma 

studia probíhá dosud. 

http://www.szs.pb.cz/index.php?did=siis7503a6ca1b5879&vid=182&nad=000001000165


    

 Součástí studia jsou povinné odborné kurzy – soustředění / slaňovací, lyžařský a 

plavecký /. 

 

 Se vznikem oboru DZZ začaly některé aktivity, které studenti oboru zajišťují. Je to 

hlavně proškolování dětí na ZŠ v poskytování První pomoci, vykonávání zdravotnických 

dohledů při různých sportovních a kulturních akcích, účast na soutěžích zdravotnických 

záchranářů, spolupráce s IZS při jejich aktivitách. 

 

Od roku 1995, kdy obor na naší škole vznikl, úspěšně ukončilo studium zhruba 450 studentů. 

Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaný zdravotnický záchranář jsou připraveni pro 

výkon samostatných činností bez odborného dohledu a poskytování neodkladné péče, k níž 

mají oprávnění vyplývající ze současné legislativy. Jsou připraveni podílet se aktivně na 

ochraně veřejného zdraví, včetně znalostí poskytování první pomoci a ke zdravému životnímu 



    

stylu. Na výchově a vzdělávání budoucích záchranářů se podílí celá řada interních i externích 

vyučujících. 

 

 Uplatnění ve zdravotnictví najde většina z nich. Od roku 2010 mohou zdravotničtí 

záchranáři pracovat nejenom na Záchranné službě ale také na jiných odděleních akutní 

medicíny / ARO, JIP, Akutní příjem /.  

 Studenti spolupracují s ostatními pracovníky ve zdravotnictví, s celým IZS a jsou 

připraveni pro další osobní profesní růst. 

 

 

 

 

                                                       Zapsala Mgr. Alena Šedivá, vedoucí oboru DZZ 

 

 

  


