
                                                                            STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA  

 A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY,  

                                                                              příspěvková organizace 
                                  Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 

                                     www.zdravkakv.cz 

 

Název kvalifikačního kurzu: Zubní instrumentářka 

Akreditace:  MZ ČR  

Termín zahájení:   15. 11. 2019  

Termín ukončení:  2. 10. 2020 

Kapacita: maximální počet 20, minimální počet 10  

Cena kurzu: 25 000,-Kč  

Počet hodin: 800 (528 hod. teorie, 272 hod. praxe) 

Výuka:  teorie - 2 – 3 dny v týdnu / pátek -  od 14, 30 hod. v budově školy Zahradní                                                           

                                                          sobota, některé neděle – od  9, 00 hod. v budově školy  

                                                          Zahradní 

              praxe – 1den až 5 dnů v týdnu PO – PÁ (je řešeno individuálně ve smluvních  

                                                         ordinacích)                                                                        

Způsob ukončení: závěrečná zkouška je složena z praktické části, testu a ústní teoretické  

                                 části  

Absolvent obdrží „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání pod odborným dohledem“. 

Podání přihlášek: do 20. 8. 2019 (při počtu přihlášených méně než 10 zájemců není kurz 

realizován) 

Absolvent kvalifikačního kurzu je připraven k výkonu povolání zubní instrumentářky v oboru 

stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo 

dentální hygienistky.  

Vstupní předpoklady:  

 minimálně ukončené střední odborné vzdělání bez maturitní zkoušky dle zákona 

561/2004  Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (doložit ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání) 

 dovršení věku 18 let 

 trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší 3 měs.) 

 zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře  



 očkování proti Hepatitidě B (doložit záznam o očkování) 

 uchazeči, kteří mají ukončené střední odborné vzdělání zdravotnického zaměření nebo  

pracují ve stomatologické ordinaci minimálně 2 roky, mohou písemně požádat o 

uznání části teoretického nebo praktického vzdělávání ředitelku školy (nutno 

doložit k přihlášce a k písemné žádosti o uznání části vzdělávání ověřené nejvyšší 

dosažené vzdělání, potvrzení zaměstnavatele o délce praxe a pracovní náplni ve 

stomatologické ordinaci). Cena kurzu se odvíjí od počtu hodin, které musí posluchač 

na základě rozhodnutí ředitelky školy absolvovat.  

 Cílové znalosti a dovednosti: 

 asistování při ošetřeních dutiny ústní, 

 zpracování dentálních materiálů ve stomatologické ordinaci,  

 péče o pacienta v průběhu ošetření zubním lékařem, 

 vyvolávání RTG snímků, 

 přejímání, kontrola, manipulace a uložení léčivých přípravků, 

 přejímání, kontrola a uložení zdravotnických prostředků a prádla,  

 dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků a prádla, zajištění jejich dostatečné 

zásoby,  

 poskytování zdravotní péče v souladu s platnými právními předpisy a standardy, 

 práce se zdravotnickou dokumentací a informačním systémem zdravotnického 

zařízení, předávání informací v rámci zdravotnického týmu, 

 péče o pořádek a čistotu na pracovišti, 

 zásady ochrany zdraví a bezpečnosti klienta i své při poskytování služeb, 

 orientace na trhu práce, celoživotní vzdělávání, 

 komunikace s pacienty/klienty.   

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, Odborná praxe 

Informace : 

1.   Přihlášky zasílejte poštou na adresu školy: SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2,  

      360 01 K.Vary nebo na e mail: jana.homolova@zdravkakv.cz 

2.  Platby za kurz uhraďte na č. ú. 18733341/0100 var. symbol 994 až po obdržení  

      písemného oznámení o zahájení kurzu a výši platby.  

3.   Bližší podrobnosti ke kurzu můžete získat na telefonu 737 208 044.  

4. Formuláře „Žádost o uznání části vzdělávání“ a „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“  

      naleznete na www.zdravkakv.cz v sekci kurzy – Zubní instrumentářka. 
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