Příloha č. 4

Podrobné informace o aprobační zkoušce
Aprobační zkouška ověřuje teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České
republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném
k výkonu zdravotnického povolání.
Na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku je vázáno uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání na území České republiky.
Ministerstvo zdravotnictví pověřilo vedením agendy týkající se zajištění aprobačních zkoušek
pro nelékařská zdravotnická povolání Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně.

Žadatel musí vyplnit formulář žádosti o vykonání aprobační zkoušky, který je k dispozici
na webové stránce:
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN08PRIHLASKAAPROBACNIZKOUSKA.
K žádosti je nutné připojit následující doklady:
1. rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo
osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského
vzdělání;


nedokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání
řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve
zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní
instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta
a sanitáře;

2. doklad o získaném zahraničním vzdělání (diplom, certifikát, osvědčení nebo
vysvědčení) poskytující informace o délce studia, rozsahu teoretické a praktické
přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal,
a činnostech, ke kterým získal oprávnění;


dokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání
řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve
zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní
instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta
a sanitáře;

3. doklad o změně příjmení v případě, že žadatel změnil příjmení (oddací list
apod.).
Všechny přikládané doklady musí být předloženy v originále, případně v úředně ověřené
kopii. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy
v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Překlad vyhotoví
soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva
spravedlnosti na http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm).
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Aprobační zkouška se člení na 3 na sebe navazující části:
1) První část - dva písemné testy:
 prvním testem se ověřují odborné znalosti;
 druhým testem se ověřují znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu
k poskytování zdravotní péče v České republice;
Oba testy je možné vykonat v českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském
jazyce. Úspěšné absolvování písemných testů je předpokladem pro vykonání praktické části.
Po úspěšném absolvování obou testů obdrží uchazeč potvrzení o absolvování písemné části
aprobační zkoušky.
2) Druhá část - praktická:
Každý žadatel o vykonání aprobační zkoušky bez výjimky musí podat Informaci
o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky.
Ministerstvo zdravotnictví vydá po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a po
složení písemné části aprobační zkoušky rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického
povolání na území České republiky pod přímým vedením zdravotnického pracovníka
v příslušném povolání, pokud žadatel hodlá absolvovat praktickou část aprobační
zkoušky. Toto rozhodnutí ministerstvo vydá na dobu trvání praktické části aprobační
zkoušky. Pro zahájení praktické části je nutné být držitelem víza na území České republiky
za účelem zaměstnání nebo zaměstnanecké karty či modré karty, které umožní uchazeči
vstoupit do pracovněprávního – či jiného smluvního vztahu. Kontrola tohoto víza nebo
zaměstnanecké či modré karty přísluší příslušnému zdravotnickému zařízení, kde bude
praktická část absolvována. Veškeré informace týkající se podmínek, za nichž lze na území
České republiky vykonávat v rámci aprobační zkoušky praktickou část naleznete na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx.
Praktickou část aprobační zkoušky uchazeč vykoná jejím absolvováním pod přímým
vedením zdravotnického pracovníka se způsobilostí k výkonu příslušného zdravotnického
povolání bez odborného dohledu, který písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační
zkoušky vykonána úspěšně. Zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení musí být
fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je příslušné zdravotnické povolání
vykonáváno. Zdravotnický pracovník může toto přímé vedení vykonávat nejvýše nad jedním
zdravotnickým pracovníkem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu
zdravotnického povolání nebo rozhodnutí o povolení odborné praxe, a nemůže být současně
školitelem.
Praktická část aprobační zkoušky probíhá u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě
u poskytovatele sociálních služeb.
Délka praktické části pro jednotlivá povolání
radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě
léčivých přípravků, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví,
biomedicínský inženýr, fyzioterapeut, zrakový terapeut, klinický psycholog,
klinický logoped, behaviorální analytik

60 dnů
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všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent,
zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, optometrista, ortoptista,
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut,
zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický
asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, adiktolog, dětská sestra,
asistent behaviorálního analytika, psycholog ve zdravotnictví, logoped ve
zdravotnictví

40 dnů

laboratorní asistent, ortoticko-protetický technik, nutriční asistent, asistent
zubního technika, praktická sestra, behaviorální technik

30 dnů

řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér ve
zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, zubní
instrumentářka, řidič zdravotnické dopravní služby, autoptický laborant, sanitář

14 dnů

Žadatel musí vyplnit formulář, který je k dispozici na webové stránce:
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN14ZADOSTPRAXEAPROBACNIZKOUSKY.
K žádosti je nutné připojit následující doklady:
1. potvrzení o složení písemné části aprobační zkoušky vydané Národním centrem
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů;
2. doklad o zdravotní způsobilosti;
3. doklad o bezúhonnosti.
Všechny přikládané doklady musí být předloženy v originále, případně v úředně ověřené
kopii. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy
v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Překlad vyhotoví
soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva
spravedlnosti na http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm).
Správní poplatek
Přijetí Informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky podléhá správnímu
poplatku ve výši 500,-Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková
známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních
poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené
hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by
byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo
vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je
samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.
Nezbytné podklady k provedení převodu:
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
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Variabilní symbol: 1111111111
3) Třetí částí je ústní odborná zkouška:
Ústní odbornou zkouškou se ověřují odborné znalosti, případně schopnost vyjadřovat se
v českém jazyce. Ústní odborná zkouška se koná pouze v českém jazyce před zkušební
komisí jmenovanou ministrem zdravotnictví.
Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení
aprobační zkoušky. S tímto dokladem si může žadatel podat žádost o uznání způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Úhrada za aprobační zkoušku
Výše úhrad za zkoušky upravuje Nařízení vlády č. 325/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských
zdravotnických povoláních. Výše poplatku je závislá na počtu pokusů, které uchazeč
absolvoval.
Úhrada za aprobační zkoušku
1. písemný test odborných znalostí činí 1.500,- Kč
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1.500,- Kč
3. ústní odborná zkouška činí 4.000,- Kč
První opakování aprobační zkoušky
1. písemný test odborných znalostí činí 2.000,- Kč
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2.000,- Kč
3. ústní odborná zkouška činí 6.000,- Kč
Druhé a každé další opakování aprobační zkoušky
1. písemný test odborných znalostí činí 3.000,- Kč
2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3.000,- Kč
3. ústní odborná zkouška činí 9.000,- Kč
Realizace aprobační zkoušky a doporučené postupy pro uchazeče:
a) Podání žádosti o nostrifikaci (absolvent jiného než vysokoškolského zahraničního
studia, podává se na příslušný krajský úřad nebo na Ministerstvo školství) nebo
o osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (absolvent vysokoškolského
zahraničního studia, podává se na vysokou školu, která vzdělává obsahově obdobný
studijní program nebo na Ministerstvo školství. Tento doklad nedokládají žadatelé, kteří
žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné
služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra
ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického
laboranta a sanitáře.
b) Příprava dokladů poskytujících informace o délce studia, rozsahu teoretické
a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal,
a činnostech, ke kterým získal oprávnění. Připravují žadatelé, kteří žádají o vykonání
aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby,
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c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)

ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra
ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického
laboranta a sanitáře.
Podání žádosti o vykonání aprobační zkoušky s požadovanými doklady alespoň 50 dní
před termínem konání aprobační zkoušky.
NCO NZO potvrdí termín nejméně 30 kalendářních dnů před dnem konáním aprobační
zkoušky a zašle uchazeči pozvání k vykonání písemné části společně s pokyny.
Absolvování testu odborných znalostí písemné části aprobační zkoušky. V případě
úspěšného absolvování tohoto testu pokračuje uchazeč absolvováním testu ověřujícího
znalost systému zdravotnictví a základů práva ve stejný den. Po úspěšném absolvování
obou testů obdrží uchazeč potvrzení o absolvování písemné části aprobační zkoušky.
Podání „Informace o záměru uchazeče absolvovat praktickou část aprobační
zkoušky“. Na základě této podané informace vystaví Ministerstvo zdravotnictví
rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území ČR pod přímým
vedením pro vykonání praktické části aprobační zkoušky.
Kontaktování hodnotitele (zdravotnického pracovníka v příslušném povolání), který
písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně a toto
hodnocení zašle na NCO NZO.
Pozvání k vykonání poslední - ústní části aprobační zkoušky společně s pokyny.
Absolvování ústní části aprobační zkoušky. Po úspěšném absolvování poslední části
aprobační zkoušky vydá Ministerstvo zdravotnictví uchazeči doklad o složení aprobační
zkoušky.
Podání žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b
odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace na webových stránkách Národního centra ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů:
https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska
nebo na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-mimo-clenske-statyeu_958_3.html
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