APROBAČNÍ ZKOUŠKA
podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 189/2009 Sb.

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.
Veškeré informace k aprobačním zkouškám společně se seznamem zkušebních otázek
k ústní odborné zkoušce a přehledem doporučené literatury jsou dostupné na adrese:
http://www.nconzo.cz/web/guest/aprobacni-zkouska.
Formulář žádosti o vykonání aprobační zkoušky je k dispozici v aplikaci EZP (evidence
zdravotnických pracovníků):
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN08PRIHLASKAAPROBACNIZKOUSKA
Zde ji zdravotnický pracovník může vyplnit dle níže uvedených pokynů:
1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji;
2. stáhnout žádost pro tisk;
3. vytisknout žádost z formátu PDF;
4. žádost podepsat;
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti.
K vyplněné a podepsané žádosti je nutné doložit následující doklady:
 ověřená kopie 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;
 ověřené kopie dokladů 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;
 prostou kopii oddacího listu či jiného dokladu o změně příjmení (v případě, že žadatel
změnil příjmení).
Veškeré níže uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být
opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Aprobační zkouška se člení na 3 na sebe navazující části:
První částí jsou 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 se konají v jeden den na základě zaslané pozvánky a lze vykonat v českém,
anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce. Úspěšné absolvování písemných
testů je předpokladem pro vykonání praktické části.
Po úspěšném složení písemné části je vydáno potvrzení, které současně s prokázáním
zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a s podáním Informace o záměru vykonat
praktickou část aprobační zkoušky podle § 89 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb. je
podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území
České republiky pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném oboru.
1)
-

2) Druhou částí je praktická:
Praktickou část aprobační zkoušky uchazeč vykoná na základě vydaného rozhodnutí o
povolení výkonu zdravotnického povolání na území České republiky jejím absolvováním pod
přímým vedením zdravotnického pracovníka se způsobilostí k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru, který písemně zhodnotí, zda byla
praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně. Praktická část aprobační zkoušky
probíhá u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatele sociálních služeb.
Úspěšné absolvování praktické části je předpokladem pro vykonání ústní zkoušky, která
následuje v nejbližším možném termínu.
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, specialista tradiční čínské medicíny, behaviorální analytik

60

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,
terapeut tradiční čínské medicíny, asistent behaviorálního analytika, psycholog
ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví
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laboratorní asistent, ortoticko-protetický technik, nutriční asistent, asistent
zubního technika, praktická sestra, behaviorální technik
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řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér ve
zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, zubní
instrumentářka, řidič zdravotnické dopravní služby, autoptický laborant, sanitář
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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. 963/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

