
 

Vážená paní, vážený pane, 
 
evidujeme Vaši přihlášku do kvalifikačního kurzu SANITÁŘ a zasíláme bližší informace ke konání kurzu.   

 
Kurz bude zahájen 16. 1. 2017 v 12,40 hod. v budově Střední školy zdravotnické a sociální   
Ústí nad Orlicí, Smetanova 838. 

Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené základní vzdělání, minimálně 18 let a dobrý zdravotní stav. 
Proto požadujeme při zahájení kurzu doložit lékařskou zprávu o zdravotní způsobilosti k výkonu 
profese sanitář (pokud by Váš lékař požadoval nějaký dokument, můžete použít formulář zaslaný 
v příloze). Dále před zahájením praxe - únor 2017 musíme Nemocnici Pardubického kraje - 
Orlickoústecké nemocnici potvrdit, že frekventanti kurzu jsou očkováni dle vyhlášky 537/2006 
Sb.,(očkování proti hepatitidě B) a mají platný zdravotní průkaz.  

Potvrzení od lékaře přineste 16. 1. 2017 a doporučujeme zahájit očkování proti hepatitidě B, pokud již 
nejste očkovaní.  

Teoretická část výuky (100 hod.) bude probíhat od 16. 1. 2017 do 20. 2. 2017 každé pondělí a úterý 
od 12,40 do 19,00 hod. v budově školy. Odborná praxe (80 hodin – 2 týdny) bude probíhat 
v Nemocnici Pardubického kraje a.s., Orlickoústecké nemocnici v období od 27. 2. 2017 do 10. 3. 
2017. Týden praxe je na lůžkovém pracovišti, zde je pracovní doba 6,00 - 14,00 hod.; týden na 
specializovaných pracovištích (jedno pracoviště 8 hod.): RHB, laboratoř, op. sál, lékárna a patologie 
většinou 7,00 - 15,00 hod. V týdnu od 13. 3. do 16. 3. 1. 2017 se budou konat závěrečné zkoušky  
(1 den praktická zkouška v nemocnici, 1 den teoretická zkouška ve škole). Předpokládaný termín 
ukončení kurzu je 16. 3. 2017. 
 
Osvědčení k výkonu povolání Sanitář bude vydáno po obdržení tiskopisů z MZČR do konce dubna 
2017. 
 
Cena kurzu: 7500,- Kč. Platba při zahájení kurzu. 
 
Pokud se kurzu nemůžete zúčastnit, neprodleně mě informujte na tel. čísle 728754890 
nebo na e-mail: szsprojekt1@seznam.cz. 
 

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a těšíme se na setkání a další spolupráci. 
S pozdravem 

 
Ústí nad Orlicí 21. 12. 2016     Mgr. Zdenka Ročková 

manažerka kvalifikačních kurzů  
SZŠ Ústí nad Orlicí 
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