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PŘIHLÁŠKA DO AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU  
PRAKTICKÁ SESTRA 

Podmínky přijetí: Ukončené úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a způsobilost 
k výkonu povolání ošetřovatele podle ustanovení § 36 zák. č. 96/2004 Sb. 
 

Příjmení, jméno, titul:       Datum narození:       

Místo narození:       Rodné číslo:       

Trvalé bydliště:       PSČ:       

Státní příslušnost:       Telefon (mobil):       

E-mail:         

Nejvyšší dosažené vzdělání:       Obor:       

Přesný název školy:       

Akreditovaný kvalifikační kurz Ošetřovatel jsem absolvoval/a dne:       

Pořadatelem byl:       

Zaměstnavatel (jeho přesná adresa):       

      Telefon do zaměstnání:       

Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlasím, aby FN Plzeň použila uvedená data 
pro účely archivace. 

Datum:        Vlastnoruční podpis:       

Příloha: Kopie maturitního vysvědčení a osvědčení o absolvování AKK Ošetřovatel, průkazové foto (není 
nutné u zaměstnanců FN Plzeň)  
Účastnický poplatek: 25 000 Kč (úhrada ve 3 splátkách). Za zaměstnance FN Plzeň, s kterými je uzavřena  
kvalifikační dohoda, hradí poplatek zaměstnavatel. 

Vyjádření nadřízeného pracovníka: 

 

 souhlasím  nesouhlasím se zařazením výše uvedeného zaměstnance do AKK Praktická sestra. 

 

Studium se uskuteční na náklady  zaměstnavatele  přihlášeného. 
 

V       dne:              

     
razítko a podpis 

Identifikační a kontaktní údaje  zpracovává ODV pro účely zařazení uchazečů do vzdělávání, vypracování 
potvrzení o absolvování, vnitřní kontrolu, evidenci, archivaci, plnění zákonných povinností. 
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Příjmení, jméno, titul:       

Datum narození:       

POTVRZENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ  
O ZDRAVOTNÍM STAVU PŘIHLÁŠENÉ(HO) 

 
 
Uchazeči o přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu Praktická sestra netrpí zejména:  
 

 Prognosticky závažnými onemocněním podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře  

a trupu  

 Prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin  

 Prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a prognostiky závažnými nemocemi plic, 

kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně 

velkou zátěž  

 Prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity, prognosticky závažnými a nekompenzovanými 

formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy  

 Prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny  

 Prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu  

 Závažnými duševními nemocemi a poruchami chování  

 
 
Uchazeč/ka netrpí žádným z výše uvedených onemocnění a je očkován/a proti hepatitidě typu B, proto je 
schopen/na studia a později zaměstnání praktické sestry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V       dne:              

     
razítko a podpis praktického lékaře 
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