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AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ 

SANITÁŘ 

 
 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 

nabízí možnost účasti v Akreditovaném kvalifikačním kurzu Sanitář. 

Ve školním roce 2009/2010 proběhly na naší škole první tři kurzy Všeobecného sanitáře, které 

absolvovalo celkem 37 účastníků. Další akreditované kurzy byly realizovány v roce 2012/13   

a úspěšně je ukončilo všech 28 účastníků, v roce 2015 bylo úspěšných 15 účastníků. 

 

1. Název vzdělávacího programu 

Sanitář 

 

2. Pracovní 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. 

 

3. Pojetí a cíle akreditovaného kvalifikačního kurzu pro obor Sanitář 

Cílem je, aby absolvent byl teoreticky a prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, 

spolupracovat v rozsahu svých činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče, byl 

schopen poskytnout první pomoc, osvojil si psychologický přístup k nemocnému, získal schopnost 

respektovat materiální a finanční zdroje a nabyl zkušenosti z týmové práce s příslušníky jiných 

profesí ve zdravotnictví. 

 

4. Profil absolventa akreditovaného kvalifikačního kurzu pro obor Sanitář 

 

Charakteristika 

Výstupní vědomosti a dovednosti sanitáře, tj. profesní kompetence, jsou rozděleny na obecné a 

odborné vycházející z platné legislativy ČR (Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). 

 

5. Výsledky vzdělávání 

 obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

 odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

 

Charakteristika obsahových složek: 

Vzdělávání v oboru Sanitář zahrnuje odborné vzdělávání a tzv. klíčové kompetence. 
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Odborné vzdělávání 

Odborné vzdělávání poskytuje účastníkům kurzu ucelený soubor vědomostí, manuálních a 

intelektových dovedností a návyků nezbytných pro jejich pracovní uplatnění. Účastníci kurzu 

získávají přehled o stavbě, funkci a změnách lidského organismu, získávají základní poznatky  

z psychologie potřebné k poznání a pochopení osobnosti pacienta/klienta. Dále si osvojují 

ošetřovatelské postupy potřebné pro poskytování základní ošetřovatelské péče včetně poskytnutí 

první pomoci. Systematicky se věnuje pozornost BOZP a dodržování hygienických a 

epidemiologických požadavků. Odborné vzdělávání zahrnuje výuku teoretickou, teoreticko-

praktickou a praktickou.  

 

Organizace vzdělávání 

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář je koncipován modulovým 

způsobem vzdělávání. Moduly na sebe plynule navazují, umožňují propojení teorie s praxí a 

současně dávají možnost uznání části dříve absolvovaného studia, pokud je součástí vzdělávacího 

programu. Odborné předměty jsou v učebním plánu i v osnovách koncipovány tak, aby na sebe 

navazovaly, vzájemně se doplňovaly a umožnily po jejich absolvování vykonávat adekvátní 

činnosti související s poskytováním zdravotní péče v oblastech, kde bude sanitář vykonávat své 

povolání. 

 

Standardní doba vzdělávání: v celkovém počtu nejméně 180 hodin teoretické výuky a 

praktického vyučování celkem. 

 Z toho: 

 teoretická výuka v počtu 100 hodin; 

 praktické vyučování v rozsahu minimálně 80 hodin. 

 

Forma vzdělávání: kombinovaná 

 

Vstupní podmínky kvalifikačního vzdělávání: 

 ukončené základní vzdělání; 

 dobrý zdravotní stav;  

 dovršení věku 18 let; 

 očkování proti hepatitidě B. 

 

Průběžné podmínky 

 absolvování teoretické výuky v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem; 

 absolvování praktické výuky včetně povinné odborné praxe na pracovišti akreditovaného 

zařízení v rozsahu určeném vzdělávacím programem; 

 do celkového počtu hodin akreditované zařízení započte nejvýše 15% omluvenou 

absenci z hodin praktického vyučování a omluvenou absenci z hodin teoretického 

vyučování. 

 

Výstupní podmínky, ukončování kurzu 

   splnění předepsaných studijních povinností; 

   absolvování závěrečné zkoušky. 
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Výuková pracoviště 

Teoretická výuka probíhá v učebnách SZŠ a VOŠ zdravotnické Příbram. Praktická výuka se 

uskuteční na klinických pracovištích Oblastní nemocnice Příbram, a. s. Kurz bude realizován 

v době mimo výuku denního studia o sobotách a nedělích a výjimečně v pátek v odpoledních a 

večerních hodinách. Část odborné praxe na specializovaných odděleních bude ve všední dny  

(pouze 5x). 

 

Hodnocení výsledků výuky 

K ověřování získaných vědomostí a dovedností v průběhu kurzu se užívají diagnostické a 

klasifikační metody, přičemž důraz je kladen na praktickou část výuky i samostatnou práci 

účastníka kurzu. Akreditovaný kvalifikační kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se 

skládá z praktické a teoretické části. U praktické zkoušky, která předchází části teoretické má 

účastník prokázat samostatné zvládnutí praktického výkonu nebo provést analýzu předloženého 

ošetřovatelského nebo laboratorně diagnostického problému. Teoretická část zkoušky spočívá  

v odpovědi na 3 odborné otázky z učiva v jeho komplexu a souvislostech. Zkouškou se zjišťuje 

rozsah a hloubka získaných znalostí účastníků kurzu a jejich schopnost samostatně a kreativně 

řešit stanovené úkoly především s aplikací do praxe. Na základě absolvování kurzu, vykonáním 

praktické a teoretické zkoušky před zkušební komisí obdrží absolvent osvědčení, kterým získal 

odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře. 

Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

v oboru Sanitář. 

 

5. Počet účastníků 

Minimální počet účastníků je 8 osob, maximální počet účastníků kurzu je 15 osob pro jeden kurz. 

 

6. Cena kurzu  
Je stanovena ve výši 9 500, 00 Kč až 12 000,00 Kč na jednoho účastníka. Tato částka musí být 

uhrazena při zahájení kurzu.  

 

V případě zájmu vyplněnou přihlášku zasílejte na níže uvedenou adresu. Po jejím obdržení Vás 

budeme telefonicky kontaktovat s informacemi o datu zahájení nejbližšího kurzu. 

 

Kontakt na přihlášení: Mgr. Jarmila Milcová, sborovna školy: 318 627 385 

 

Odborný garant kurzu:  

Mgr. Jarmila Milcová, v. r. 

SZŠ a VOŠ zdravotnická 

Jiráskovy sady 113 

261 01 Příbram 1 

sborovna školy: 318 627 385 

 

 

Mgr. Václav Kočovský, v. r. 

                        ředitel školy 
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