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Zájemci o brigádu ošetřovatele nebo sanitáře v Městské nemocnici Ostrava z řad studentů musí 

splňovat odbornou způsobilost danou zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), jehož přesné znění níže uvádíme. Pokud zájemce o brigádu nebude splňovat 

některou z níže uvedených podmínek na vzdělání, nemůže s ním nemocnice uzavřít Dohodu o pracovní 

činnosti nebo Dohodu o provedení práce.  

 

Zájemce o brigádu, kteří budou splňovat podmínky odborné způsobilosti, budeme evidovat v naší databázi a 

v případě potřeby následně kontaktovat s konkrétní nabídkou. Pokud máte zájem o brigádu pouze na určitém 

oddělení, můžete uvést tyto požadavky do žádosti, nemůžeme však garantovat, že těmto požadavkům 

vyhovíme. 

 

 

§ 36 Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele 

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele se získává absolvováním: 

a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel, 

b) tříletého studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel, 

c) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka-pěstounka, charitní 

ošetřovatel, ošetřovatel nebo pěstounka, pokud bylo studium zahájeno do konce roku 2004, 

d) studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole 

nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka, 

ošetřovatel/ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu nebo v oboru zdravotník prvního 

zaměření - ošetřovatelské a pečovatelské práce, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 

nejpozději ve školním roce 2003/2004, 

e) nejméně 4 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního 

programu všeobecné lékařství a složením zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o 

nemocné nebo obdobného předmětu, 

f) 3 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro 

přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo příslušného studijního 

oboru na vyšší zdravotnické škole, 

g) 4 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro 

přípravu zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na vyšší 

zdravotnické škole, 

h) 3 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo 

zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1,5 ročníku studia na střední zdravotnické škole 

v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní 

asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro 

absolventy středních škol, nebo 

i) 4 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent. 

 

(2) Za výkon povolání ošetřovatele se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem 

zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství; 

dále se ošetřovatel ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči. 
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§ 42 Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře 

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře se získává absolvováním akreditovaného 

kvalifikačního kurzu v oboru sanitář. 

(2) Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání sanitáře mají dále fyzické osoby, které 

absolvovaly část studia v akreditovaných zdravotnických studijních programech uskutečňovaných vysokými 

školami podle jiného právního předpisu 2), nebo na vyšších odborných zdravotnických školách nebo 

středních zdravotnických školách, a to absolvováním 

a) 3 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu 

všeobecné lékařství a úspěšně vykonané zkoušky z ošetřovatelské péče v rámci tohoto 

studijního programu, 

b) 2 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro 

přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických 

záchranářů nebo příslušného vzdělávacího programu na vyšší odborné zdravotnické 

škole, 

c) 3 ročníků denního studia nebo 4 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické 

škole v oboru zdravotnický asistent nebo 2 ročníků čtyřletého denního studia nebo 3 ročníků 

dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra nebo 

všeobecná sestra nebo 1 ročníku dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia nebo nástavbového 

studia pro absolventy středních škol na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská 

sestra, ženská sestra nebo porodní asistentka. 

(3) Za výkon povolání sanitáře se považuje pomocná činnost v rámci poskytování zdravotních služeb pod 

odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez 

odborného dohledu. 

------------------------------------------------------------------ 

2) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů. 

 


