
Kvalifikační kurz:  Masér ve zdravotnictví 
 
 

Akreditace :  MZ ČR 
 
Termín:   12. 10. –  9. 11. 2019  
 
Kapacita:  maximální počet 20, minimální počet 10  
 
Cena kurzu:  2 700,-  
 
Zahájení kurzu: 12. 10. 2019 v 9,00 v budově Zahradní, 4. p., kab. č. 19 
 
Určeno: pro absolventy 4 – letého studia oboru Masér sportovní a rekondiční SZŠ a  

VOŠZ Karlovy Vary 
Výuka: 3 – 4 dny (pracovní dny i víkendové dny) 

 teoretická výuka od 8,00 / 8  - 10 vyučovacích hodin v odborných učebnách školy 
ve dnech 12. a 13. 10. 2019 

 odborná praxe  – ve smluvním zařízení 
 

Způsob ukončení: závěrečná zkouška - praktická, test, ústní – 9. 11. 2019 
absolvent obdrží osvědčení o získání způsobilosti k výkonu povolání 
Masér ve zdravotnictví 

Podání přihlášek:   
Absolvent akreditovaného kvalifikačního vzdělávacího kurzu Masér ve zdravotnictví získá 
teoretické znalosti a praktické dovednosti nutné pro výkon práce maséra pod přímým 
vedením fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře  
se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. Absolvent je způsobilý provádět 
činnosti v rámci rehabilitační a léčebné péče v různých typech zdravotnických zařízení. 
 
Vstupní předpoklady: dokončené střední vzdělání dle zákona  561/2004 Sb. – Zákon o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dovršení věku 18 
let, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost 
 
Povinné předměty: 
Základy somatologie se zaměřením na pohybový systém, První pomoc, Vybrané kapitoly 
z psychologie, Základy veřejného zdravotnictví, Vybrané kapitoly z chirurgických 
onemocnění, Patologie a klinika nemocí, Epidemiologie a hygiena, Masáž klasická, 
Balneologie a fyzikální terapie, Prevence a ochrana zdraví, Odborná praxe 
 
Informace: 
 

 Přihlášky jsou dostupné na www.zdravkakv.cz  

 Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu školy – SZS a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 

2, 360 01 Karlovy Vary – do 8. 10. 2019 

 K přihlášce doložte ověřenou kopii maturitního vysvědčení, písemnou žádost o uznání 

části vzdělávání (naleznete na webových stránkách školy), zdravotní způsobilost 

potvrzenou lékařem, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měs.), očkování proti Hepatitis B. 

 Bližší podrobnosti ke kurzům můžete získat na telefonu 737 208 044.  

 zahájení kurzu budete informováni na www stránkách 

http://www.zdravkakv.cz/

