Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,
příspěvková organizace

Informace
pro vzdělávání v akreditovaném kvalifikačním kurzu Zubní instrumentářka
Podání přihlášek
Termín zahájení kurzu
Termín ukončení kurzu
Způsob ukončení
Maximální počet účastníků
Minimální počet účastníků
Cena kurzu
Forma výuky
Počet hodin

do 31. 8. 2021
10. 9. 2021
27. 5. 2022 včetně splnění odborné praxe
závěrečná zkouška 3. 6. 2022
(praktická část, ústní a písemná teoretická část)
20
10
16 000,- Kč, ve dvou splátkách do 31. 12. 2021
dle rozvrhu vždy v pátek a sobotu
528 teorie (bude probíhat v odborných učebnách školy)
272 odborná praxe (bude probíhat v ordinačních hodinách
smluvních pracovišť zajištěných školou; pondělí až pátek)

Požadavky pro přijetí do kurzu:
 dovršení věku 18 let
 minimálně ukončené střední odborné vzdělání bez maturitní zkoušky dle zákona č. 561/2004
Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění
pozdějších změn
 zaslání přihlášky:
Součástí přihlášky jsou tyto povinné dokumenty:
 potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B,
 smlouva o poskytnutí vzdělávání uzavřená dle §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
 potvrzení o zaplacení (platbu lze provést zaplacením závdavku 10 000,- Kč, zbývající část
uhradit nejpozději do 31. 12. 2021),
 úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání,
 souhlas se zpracováním osobních údajů.
Přihlášku a další náležitosti k přihlášce lze doručit poštou nebo osobně na adresu:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
sekretariát
Bc. Kamila Mazurová
1. máje 11
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
O pořadí zařazení do kurzu rozhoduje datum odevzdání přihlášky s povinnými přílohami
a provedení platby požadovaného závdavku.
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Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,
příspěvková organizace

Cílové znalosti a dovednosti absolventa akreditované kvalifikačního kurzu Zubní instrumentářka:
Absolvent kurzu si osvojí 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:
 asistování při ošetření 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.
Povinné moduly
Úvod do stomatologie, Právní minimum, Základy psychologie a komunikace, Anatomie a fyziologie,
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, Farmakologie, Zdravotnické prostředky, Vybrané kapitoly
z jednotlivých stomatologických oborů, Technologické postupy, Patologie, První pomoc, BOZP radiační ochrana, Praktická výuka.
Uchazeči, kteří mají ukončené střední odborné vzdělání zdravotnického zaměření a pracují v zubní
ordinaci, mohou písemně požádat o uznání části vzdělání (žádost doloží k přihlášce spolu s úředně
ověřeným maturitním vysvědčením nebo vysvědčením o závěrečné zkoušce a potvrzením
zaměstnavatele o délce praxe a pracovní náplni).
Výuka bude probíhat v plně vybavené a funkční odborné učebně pod vedením kvalifikovaných
odborných vyučujících a lékařů stomatologů.
V blízkosti odborné učebny se nacházejí školní zubní laboratoře, které budou sloužit pro nácvik
spolupráce zubní instrumentářky se zubní laboratoří a nakládání s dentálními materiály.
Absolvent po úspěšném absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky obdrží „Osvědčení o získání
odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem”.
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