
 
 
 
Oddělení dalšího vzdělávání nabízí pro zájemce: 
 
 Akreditovaný kvalifikační kurz  Sanitář  
 
 Rozsah: 180 vyučovacích hodin (100 hodin teorie, 80 hodin praxe) 
 Výuka: 2 x týdně (úterý, středa) od 8 do 14.00 hodin, 8 dní praxe podle rozpisu 
 Účastnický poplatek:  8 100,- Kč, pokud ZOK 2 doporučí zvýšení kvalifikace 

uchazeče, zaměstnanec studuje na náklady FN 
 Podmínky přijetí: věk minim.18 let, ukončené základní vzdělání ,    

               odpovídající zdravotní stav, očkování proti hepatitidě B, vyplněná přihláška a 
               doložená fotografie 
Nejbližší termín zahájení kurzu: 5.9. 2023 

 Uplatnění absolventů: 
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. 
Bližší informace podá: Marie Malá, malama@fnplzen.cz, 377 402 386, FN Bory, pavilon 
4, 1.patro 

      Řádně vyplněnou přihlášku odešlete co nejdříve na adresu: Oddělení dalšího vzdělávání,    
      Edvarda Beneše 13, 301 00 Plzeň 
 
     
Akreditovaný kvalifikační kurz  Ošetřovatel 

 Rozsah:  900 vyučovacích hodin 
 Výuka:   2x týdne + praxe podle rozpisu 
 Odborná praxe:  podle rozpisu                               
 Účastnický poplatek:  18 000,- Kč (úhrada ve 3 splátkách),  pokud ZOK 2 

doporučí zvýšení kvalifikace uchazeče, zaměstnanec studuje na náklady FN 
 Podmínky přijetí: střední vzdělání (minim.vyučen), odpovídající zdravotní 

stav, očkování   proti hepatitidě B 
 Nejbližší možný termín zahájení:   11.1. 2O24

Cíl kurzu: 
Absolvent kurzu  bude poskytovat základní ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského 
procesu pod  odborným  dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického 
asistenta.  Vzdělávání se zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a 
na vytváření   žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit 
zdravotnického pracovníka. 
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Bližší informace podá: MUDr.Renata Jirková, jirkovar@fnplzen.cz, 377 402 334, FN 
Bory, pavilon 4, 1.patro 
 
Bližší informace podá: MUDr.Renata Jirková, jirkovar@fnplzen.cz, 377 402 334, FN 
Bory, pavilon 4, 1.patro 
 

      Řádně vyplněnou přihlášku odešlete co nejdříve na adresu: Oddělení dalšího vzdělávání,    
      Edvarda Beneše 13, 301 00 Plzeň 

 
 
AKK Praktická sestra  
 
Teoretická výuka bude probíhat 2 dny v týdnu (čtvrtek, pátek) po dobu 2 let, k tomu bude 
rozplánovaná po dobu 2 let praktická výuka  
Odborným garantem AKK Praktická sestra je Bc. Ivana Witová vrchní sestra II.  
Interní kliniky FN Plzeň 
 
Nejbližší možný termín:: 18.1. 2024 
 
!!!!Vstupní podmínky  
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a získání odborné způsobilosti 
ošetřovatele;  
zdravotní způsobilost – doložené lékařským potvrzením,  
očkování proti hepatitidě B – doložené potvrzením,  
očkování proti spalničkám – doložené potvrzením, nebo potvrzení o prodělané nemoci či 
vyšetření protilátek, 
znalost českého jazyka (písemný i mluvený projev). 
   
 
Účastnický poplatek:  25 000,- Kč (úhrada ve 3 splátkách),  pokud ZOK 2 doporučí zvýšení 
kvalifikace uchazeče, zaměstnanec studuje na náklady FN 
 
Bližší informace podá: MUDr.Renata Jirková, jirkovar@fnplzen.cz, 377 402 334, FN 
Bory, pavilon 4, 1.patro 
  
Řádně vyplněnou přihlášku odešlete co nejdříve na adresu: Oddělení dalšího vzdělávání,    
Edvarda Beneše 13, 301 00 Plzeň 
 
 
AKK Autoptický laborant 
 
Absolvent je připraven k výkonu povolání autoptický laborant se znalostí rozsahu 
svých 
činností, své odpovědnosti i kompetence a své role v rámci týmu. 
Účastnický poplatek:  12 000,- Kč (úhrada ve 2 splátkách),  pokud ZOK 2 doporučí 

mailto:jirkovar@fnplzen.cz


 
zvýšení kvalifikace uchazeče, zaměstnanec studuje na náklady FN 
Nejbližší možný termín zahájení: březen 2024 
Cílové znalosti: 
- zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese, 
- zná základy podpory a ochrany zdraví, včetne bezpečnosti a ochrany, 
personálu 
- a životního prostředí, 
- zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení, provozu pitevny. 
- má základní teoretické vědomosti o poskytování první pomoci, 
- zná základy práce při výkonu pitvy a úpravy těla zemřelého pro předání 
pohřební 
- službě v rozsahu optimálním pro roli autoptického laboranta pro pitevnu, 
- zná základy patologie v rozsahu optimálním pro roli autoptického laboranta . 
  
Podmínky přijetí: 
- ukončené základní vzdělání, 
- dovršení věku 18 let, 
- úspěšné absolvování ústního přijímacího pohovoru, 
-         dobrá fyzická kondice. 
 
Podmínky úspěšného absolvování a zakončení kurzu: 
 do celkového počtu hodin akreditované zařízení započte nejvýše 15% 
omluvenou  absenci z hodin praktického vyučování a omluvenou absenci z hodin 
teoretického   vyučování. 
 aktivní zapojení při výuce 
 absolvování závěrečných testů z jednotlivých předmětů nejméně na známku 
dostatečně 
 účast na předepsané odborné praxi s uspokojivými výsledky, 
 kurz je zakončen závěrečnou zkouškou  při níž bude hodnocen rozsah a 
hloubka získaných znalostí a dovednosti účastníků a jejich schopnost samostatně a 
kreativně řešit stanovené úkoly 
 závěrečná zkouška se skládá z:  
1. praktické zkoušky z odborné praxe, kde účastník prokáže samostatné 
zvládnutí praktického úkolu   
2. u teoretické zkoušky z předmětů Somatologie, Patologie, Základy práce na 
pitevně  budou hodnoceny  vědomosti v jejich  komplexnosti a  vzájemných 
souvislostech  
           Závěrečné ověřování znalostí je organizováno v souladu s platnými předpisy   
 Na základě absolvování kurzu, vykonáním praktické zkoušky a ověřením 
teoretických znalostí před zku¬šební komisí obdrží absolvent osvědčení, kterým 
získal odbornou způsobilost k výkonu povolání Autoptický laborant.  
 
  
Bližší informace podá: MUDr.Renata Jirková, jirkovar@fnplzen.cz, 377 402 334, 
FN Bory, pavilon 4, 1.patro 
Řádně vyplněnou přihlášku odešlete co nejdříve na adresu: Oddělení dalšího 
vzdělávání, Edvarda Beneše 13, 301 00 Plzeň 


