
 

Realizace aprobační zkoušky a doporučené postupy pro uchazeče: 

a) Podání žádosti o nostrifikaci (absolventi jiného než vysokoškolského zahraničního 
studia, podává se na příslušný krajský úřad nebo na Ministerstvo školství) nebo 
o osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (absolventi vysokoškolského 
zahraničního studia, podává se na vysokou školu, která vzdělává obsahově obdobný 
studijní program nebo na Ministerstvo školství. Tento doklad 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. 

b) Příprava dokladů poskytujících informace o délce studia, rozsahu teoretické 
a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, 
a činnostech, ke kterým získal oprávnění. Připravují 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.  

c) Podání žádosti o vykonání aprobační zkoušky s požadovanými doklady alespoň 50 
dní před termínem konání aprobační zkoušky. 

d) NCO NZO potvrdí termín nejméně 30 kalendářních dnů před dnem konáním aprobační 
zkoušky a zašle uchazeči pozvání k vykonání písemné části společně s pokyny. 

e) Absolvování testu odborných znalostí písemné části aprobační zkoušky. V případě 
úspěšného absolvování tohoto testu pokračuje uchazeč absolvováním testu ověřujícího 
znalost systému zdravotnictví a základů práva ve stejný den. Po úspěšném absolvování 
obou testů obdrží uchazeč potvrzení o absolvování písemné části aprobační zkoušky.  

f) Podání „Informace o záměru uchazeče absolvovat praktickou část aprobační 
zkoušky“ 

https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN14ZADOSTPRAXEAPROBACNIZKOUSKY.  

K informaci je nutné doložit doklad o bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti a potvrzení o 
absolvování písemné části aprobační zkoušky. Na základě této podané informace 
vystaví Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického 
povolání na území ČR pod přímým vedením pro vykonání praktické části aprobační 
zkoušky. 

g) Kontaktování hodnotitele (zdravotnického pracovníka v příslušném povolání), který 
písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně a toto 
hodnocení zašle na NCO NZO. 

h) Pozvání k vykonání poslední - ústní části aprobační zkoušky společně s pokyny. 

i) Absolvování ústní části aprobační zkoušky. Po úspěšném absolvování poslední části 
aprobační zkoušky vydá Ministerstvo zdravotnictví uchazeči doklad o složení aprobační 
zkoušky. 

j) Podání žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b 
odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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