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Vzdělávací program 

akreditovaného kvalifika čního kurzu 

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 

 
PROFIL ABSOLVENTA 

1. Uplatn ění absolventa 
Po ukončení kurzu závěrečnou zkouškou je účastník kurzu připraven k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu. Za výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, 
diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotně-sociální pracovník podílí na 
ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb klienta/pacienta.  

Účastník kurzu se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení, např. v nemocnicích, ošetřovatelských 
centrech, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory, hospicích aj. 

 

Kompetence zdravotn ě-sociálního pracovníka  

Činnosti zdravotně-sociálního pracovníka stanoví Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků č. 55/2011 Sb. v § 9: 

Zdravotně-sociální pracovník vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může: 

− provádět sociální prevenci, včetně depistážní činnosti, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří 
se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, 

− provádět sociální šetření u pacientů a posuzovat životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho 
následkům, podle potřeby objektivizovat rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě 
spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovávat zprávu 
o posouzení životní situace pacienta, 

− sestavovat plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních 
opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření realizovat, 

− zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, 
− účastnit se integrace pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo 

sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek do společenského prostředí; k aktivní 
účasti na této integraci získávat pacienty a jejich sociální okolí, 

− v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě a organizaci rekondičních pobytů, 
− v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další 

péče a služeb, 
− v případě úmrtí pacientů provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů 

zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím. 
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2. Organiza ční zabezpe čení kurzu 
• Teoretická část výuky je realizována v učebnách akreditovaného zařízení 
• Odborná praxe musí být zajištěna ve zdravotnickém zařízení a v zařízení integrované sociální péče; materiální 

vybavení kurzu musí být ve shodě s potřebami pro výkon příslušného povolání. 
 

3. Předpokládané výsledky vzd ělávání 

3.1. Cílové v ědomosti 

Účastník kurzu si osvojí vědomosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci zdravotně sociální péče bez 
odborného dohledu, to je především činnosti zaměřené na prevenci, diagnostiku a rehabilitaci v sociální oblasti. 

Účastník kurzu: 

− zná základy práva ve vztahu ke zdravotnické legislativě, 
− zná základní principy organizace a řízení zdravotnictví, nové trendy v péči o zdraví obyvatelstva, 
− má základní znalosti klinických oborů a preventivní medicíny, 
− má znalost projevů duševních nemocí a sociální problematiku spojenou s těmito chorobami, 
− má znalost sociálních aspektů, které provází řadu onemocnění a stavy po úrazech, 
− má znalost specifik péče o geriatrické klienty/pacienty, 
− má znalost specifik péče o dětské klienty/pacienty. 
 

3.2. Cílové dovednosti a postoje 

Účastník kurzu si osvojí dovednosti a postoje potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci zdravotně 
sociální péče bez odborného dohledu, to je především činnosti zaměřené na prevenci, diagnostiku a rehabilitaci v 
sociální oblasti. 

Účastník kurzu: 

− umí řešit složité sociální situace klientů/pacientů vzniklých v souvislosti s onemocněním nebo zdravotním 
postižením, 

− odborně komunikuje tak, aby se vyjadřoval přesně,věcně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské 
terminologii v rozsahu stanovených činností, 

− dodržuje etické kodexy a požadavky na ochranu informací, 
− umí sledovat odborné informace v oblasti činností, které je způsobilý vykonávat a umí s nimi efektivně pracovat. 
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CHARAKTERISTIKA VZD ĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Vstupní p ředpoklady : kurz je určený pro absolventy nejméně tříletého studia v oborech sociálního zaměření na 
vyšších odborných školách, pro absolventy akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního oboru 
sociálního zaměření. 

Délka a forma studia:  studium je jednoleté, dálkové. 

1. Pojetí a cíle vzd ělávacího programu 
Vzdělávací program připravuje účastníky kurzu pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat 

preventivní, diagnostickou a rehabilitační péči v oboru zdravotně sociálním a to bez odborného dohledu. Účastník 
kurzu se bude také podílet na ošetřovatelské péči a to zejména v oblasti uspokojování sociálních potřeb 
klienta/pacienta. Vzdělávání se zaměřuje zejména na zvládnutí teoretických znalostí a praktických dovedností v 
oblasti poskytování zdravotně sociální péče. 

Vzdělávací program je koncipován tak, aby si účastník kurzu vedle znalostí a dovedností, které získal během 
základního studia, rozšířil a prohloubil, popřípadě nově získal teoretické poznatky z následujících oborů: veřejného 
zdravotnictví, základů zdravotnické legislativy, vnitřního lékařství, chirurgie, pediatrie, geriatrie, neurologie, psychiatrie 
a ošetřovatelství. Nedílnou součástí odborného vzdělávání je praktická výuka ve zdravotnických nebo sociálních 
zařízeních poskytující zdravotně sociální péči. 

2. Charakteristika obsahových složek 
Vzdělávání v oboru zdravotně-sociální pracovník zahrnuje odborné vzdělávání a tzv. klíčové kompetence. 

2.1 Odborné vzd ělávání 
Odborné vzdělávání poskytuje účastníkům kurzu ucelený soubor vědomostí, intelektuálních dovedností a 

návyků nezbytných pro jejich pracovní uplatnění. Vytváří vědomosti a dovednosti týkající se zdraví a prevence 
nemoci. Účastníci kurzu si prohloubí přehled o stavbě, funkci a změnách lidského organismu, získají základní 
poznatky z vnitřního lékařství, chirurgie, pediatrie, geriatrie, neurologie, psychiatrie a ošetřovatelství potřebné k 
poznání a pochopení sociálních aspektů vybraných onemocnění.  

Účastníci kurzu si rovněž osvojí základy zdravotnické legislativy. Součástí odborného vzdělávání je osvojení 
zásad a dovedností předlékařské první pomoci. 

Odborné vzdělávání má teoreticko-praktický charakter. Praktické vzdělávání se realizuje formou stáží ve 
zdravotnických a sociálních zařízeních nebo ve vzdělávací instituci a formou praktického vyučování ve zdravotnických 
a na sociálních pracovištích. 

 

2.2 Klíčové kompetence 
Klíčové kompetence tvoří soubor schopností, znalostí a s nimi souvisejících postojů a hodnot, které lze obecně 

uplatnit a na jejichž vytváření se podílí různou mírou všechny předměty. 

Patří sem kompetence: 

− komunikativní – vyjadřovat se přesně, efektivně komunikovat, umět naslouchat druhým; 
− interpersonální – usilovat o svůj další rozvoj, reálně plánovat pracovní činnosti a kariérní růst, spolupracovat s 

ostatními, přijímat zodpovědnost za svou práci; 
− manažerské - umět řešit běžné pracovní problémy a problémové situace – zejména identifikovat problémy, hledat 

vhodná řešení. 
 



 

 

 

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí 
nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní 
vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech. 
 
web: www.vzdelavani-zdravotniku.cz 
e-mail: info@vzdelavani-zdravotniku.cz 

 

3. Organizace výuky 
Studium je jednoleté. Program je realizován formou kontaktní výuky, jejímž cílem je získání teoretických 

poznatků v oborech stanovených minimálními požadavky na studijní programy a následná aplikace a upevnění 
praktických dovedností při práci na odborném pracovišti.  

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, jejíž organizace a průběh je v souladu vyhláškou č. 394/2004 Sb., 
kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a 
zkušební řád pro tyto zkoušky. 

 

4. Metody výuky 
Ve výuce jsou uplatňovány aktivizační metody, které napomáhají vytvoření požadovaných klíčových, odborných 

a dalších dovedností. Volba jednotlivých metod (slovní, názorně – demonstrační, dovednostně – praktické, aktivizující, 
komplexní metody) je plně v kompetenci vyučujících. Ve studiu jsou respektovány zvláštnosti ve vzdělávání 
dospělých. 

 

5. Podmínky p řijetí do kurzu: 
− úspěšné dokončení nejméně tříletého studia v oborech sociálního zaměření na vyšších odborných školách 
− úspěšné dokončení akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního oboru sociálního zaměření 
 

6. Zakon čení kurzu: záv ěrečnou zkouškou, která se skládá z: 

1. teoretické zkoušky 

2. praktické zkoušky 

Účastník kurzu obdrží osvědčení, které mu osvědčuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru 
zdravotně-sociální pracovník. 

 

7. Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví 
 

Součástí teoretické a praktické výuky je problematika bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a požární 
ochrany. Výuka k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází z požadavků v době výuky platných právních a 
ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Požadavky jsou doplněny o informace o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, 
včetně informací o opatřeních na ochranu před působením zdrojů rizik. 

 

 

 


