
PROFIL ABSOLVENTA 

 

1 Pracovní uplatnění absolventa 
Po ukončení kurzu a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent kurzu 

připraven k výkonu práce nelékařského zdravotnického pracovníka, pod odborným dohledem 

zubního lékaře nebo dentální hygienistky v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené § 39 

zákona 96/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a § 40 vyhlášky č. 55/2011 Sb., kterou se 

stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, vykonává činnost 

v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství. 

 

2 Výsledky vzdělávání 

2.1 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Účastník kurzu bude vzdělán tak, aby: 

 uměl komunikovat na požadované úrovni zejména s pacienty/klienty a zachovával 

obecně uznávaná pravidla slušného chování, 

 využíval získané vědomosti a dovednosti při řešení různých problémů a situací, 

 efektivně využíval prostředky informačních a komunikačních technologií v pracovním     

i osobním životě a pro další vzdělávání, 

 uměl se orientovat na trhu práce, aktivně hledal zaměstnání, celoživotně se vzdělával       

nebo rekvalifikoval. 

 

2.2 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

Účastník kurzu bude vzdělán tak, aby si osvojil vědomosti a dovednosti potřebné pro 

výkon jednotlivých činností v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické 

prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální 

hygienistky, a to zejména při: 

 asistování při ošetřeních dutiny ústní, 

 zpracování dentálních materiálů v ordinaci, 

 péči o pacienta v průběhu ošetření zubním lékařem, 

 vyvolávání RTG snímků, 

 podílení se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků, 

 podílení se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků       

a prádla a na manipulaci s nimi, 

 podílení se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a na zajištění 

jejich dostatečné zásoby, poskytování zdravotní péče v souladu s platnými právními 

předpisy a standardy, 

 předávání informací v rámci zdravotnického týmu a zejména práci se zdravotnickou 

dokumentací a informačním systémem zdravotnického zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1 Pojetí a cíle vzdělávacího programu 
Kurz připravuje účastníky pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou v rámci 

léčebné a diagnostické péče poskytovat zdravotní péči pod odborným dohledem zubního 

lékaře nebo dentální hygienistky. Vzdělávání se zaměřuje zejména na vytváření žádoucích 

profesních postojů a návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Kurz je 

koncipován tak, aby poskytl odborné vzdělání, které mu umožní využívat získané základní 

odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných praktických dovedností. Nedílnou 

součástí odborného vzdělávání jsou cvičení a praktické vyučování uskutečňující se na 

odborných pracovištích stomatologické prevence a zubního lékařství. 

 

2 Charakteristika obsahových složek 

Vzdělávání v oboru zubní instrumentářka zahrnuje odborné vzdělávání a tzv. klíčové 

kompetence. 

 

2.1 Odborné vzdělávání: 

Odborné vzdělávání poskytuje účastníkům kurzu ucelený soubor vědomostí, 

manuálních a intelektových dovedností a návyků nezbytných pro jejich pracovní uplatnění. 

Vytváří vědomosti a dovednosti týkající se zdraví a prevence nemoci, zdravotní politiky a 

fungování veřejného zdravotnictví, podpory veřejného zdraví a výchovy k péči o zdraví, etiky 

zdravotní péče a práv pacientů. Účastníci kurzu získají přehled o stavbě, funkci a změnách 

lidského organismu, získávají poznatky z psychologie potřebné k poznání a pochopení 

osobnosti pacienta a jeho rodiny. Získávají nezbytné teoretické poznatky a praktické 

dovednosti týkající se poskytování léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické 

prevence a zubního lékařství, včetně respektování odlišného sociokulturního prostředí. 

Seznamuje účastníky s pracovním prostředím, obsahem a charakterem činností vykonávaných 

v zubních ordinacích. Součástí odborného vzdělávání je osvojení si zásad a dovedností 

předlékařské první pomoci a ochrany člověka za krizových situací. Systematicky se věnuje 

pozornosti BOZP a dodržování hygienických a epidemiologických požadavků. Odborné 

vzdělávání v kurzu má teoreticko-praktický charakter. Praktické vyučování se realizuje 

formou praktického cvičení ve vzdělávací instituci nebo formou praktického vyučování ve 

stomatologických pracovištích zdravotnických zařízení. 

 

2.2 Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence tvoří soubor schopností, znalostí a s nimi souvisejících postojů a 

hodnot, které jsou obecně uplatnitelné a na jejichž vytváření se musí různou mírou podílet 

všechny předměty. 

 

Patří sem kompetence: 

 komunikativní – vyjadřovat se přesně, efektivně komunikovat, umět naslouchat 

druhým; 

 interpersonální – usilovat o svůj další rozvoj, reálně plánovat pracovní schopnosti a 

kariérní růst, spolupracovat s ostatními, přijímat odpovědnost za svou práci; 

 umět řešit běžné pracovní problémy a problémové situace – zejména identifikovat 

problémy, hledat vhodná řešení; 

 kompetence k práci s informacemi a k využívání prostředků informačních a 

komunikativních technologií – tzn. zejména volit vhodné zdroje a postupy získávání 

informací, používat PC a jeho periferie, zvládnout základní práce se soubory. 

 



3 Organizace výuky 

Délka vzdělávacího programu kurzu je dána: 

 

a) předepsanou hodinovou dotací (dle ustanovení § 38 odst. 2 vyhl. č. 39/2005 Sb., 

kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné 

způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání) na nejméně 800 hodin, 

z toho 528 hodin teoretické výuky a 272 hodin praktického vyučování 

b) formou uspořádání výuky, která je v kompetenci vzdělávacího nebo zdravotnického 

zařízení – např. při 8 hodinách výuky denně, 5 dní v týdnu (= 40 hodin týdně), je kurz 

formou týdenní výuky realizovatelný za necelých 16 týdnů, tj. za necelé 4 měsíce – 

příprava nepřesáhne délku jednoho roku. 

 

Rozsah a náplň přípravy jsou stanoveny: 

 

a) profilem absolventa, 

b) cílem kurzu, 

c) učebním plánem a učební osnovou. 

 

4 Metody výuky 

Metody a formy (slovní, názorně-demonstrační, dovednostně-praktické, aktivizující, 

komplexní) vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, ke konkrétní situaci 

ve vyučovacím procesu a dle možností akreditovaného zařízení.  

Ve studiu jsou respektovány zvláštnosti ve vzdělávání dospělých. 

 

5 Způsob zakončení 

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

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

účastníka. 

Kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou, která obsahuje závěrečné ověřování 

praktických dovedností a teoretických znalostí. U praktické zkoušky má účastník prokázat 

samostatné zvládnutí praktického úkolu. Teoretická část zkoušky se koná z učiva v jeho 

komplexu a souvislostech. Zkouškou se zjišťuje rozsah a hloubka získaných znalostí a 

dovedností účastníků a jejich schopnost samostatně a kreativně řešit stanovené úkoly. 

Na základě absolvování kurzu, vykonáním praktické zkoušky a ověřením teoretických 

znalostí před zkušební komisí obdrží účastník kurzu osvědčení, kterým získal odbornou 

způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářky. 

Závěrečné ověřování znalostí je organizováno v souladu s platnými předpisy (zákon č. 

96/2004 Sb., vyhláška č. 189/2009 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). 

 

6 Podmínky přijetí do kurzu: 

 dovršení věku 18 let; 

 minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání bez maturitní zkoušky; 

 trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (nedokládají zaměstnanci 

stomatologické ordinace) 

 zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře (nedokládají zaměstnanci 

stomatologické ordinace) 

 očkování proti Hepatitidě B (doložit záznam o očkování). 



 

7 Počet účastníků 

     Maximální počet účastníků kurzu je 25, minimální počet 15. 

 

8 Materiální zabezpečení kurzu 

Veškerá odborná praxe je zajištěna ve zdravotnických zařízeních, která poskytují 

stomatologickou péči; materiální vybavení kurzu je ve shodě s potřebami pro výkon 

příslušného povolání. 

 

9 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

Součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Výuka k bezpečné a zdraví neohrožující 

práci vychází z požadavků v době vzdělávání platných právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto požadavky musí být doplněny o 

informace o rizicích možných ohrožení, jimiž jsou účastníci kurzu v teoretickém a praktickém 

vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením zdrojů rizik. 

 

10 Cena kurzu 

 Cena celého kurzu činí 23.000,-Kč, splatná jednorázově před zahájením kurzu. 

Poplatek za náhradní nebo opravný termín závěrečné ústní zkoušky činí 1000,-Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


