
 
  
  
 

 Platnost od: 1. 10. 2020 Strana 1 (celkem 2) 

 

Metodický list k distančnímu způsobu realizace kurzů 

Metodický list k distančnímu způsobu realizace kurzů (dále jen „Metodický list“) je určen pro 
organizace zapojené do projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“ (dále jen 
„Projekt“), registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, a to pro: 

 zaměstnavatele účastníků (viz část A); 
 organizace oprávněné pro účastníky uskutečňovat vzdělávací program v oboru dětská 

neurologie: FN Motol, FN Brno, Thomayerova nemocnice, FN Ostrava a Institut 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále souhrnně jen „Vzdělávací pracoviště“) 
(viz část B). 

 
Metodický list je přílohou 

 Metodického pokynu ke klíčovým aktivitám specializačního vzdělávání, verze č. 3.0, platná 
od 26. 8. 2020 (pro lékaře zapojené do Projektu od 1. 1. 2020) – viz část A a B; 

 Metodického pokynu pro vzdělávací pracoviště (realizace kurzů a praxí), verze č. 2.0, 
platná od 1. 6. 2018 (pro lékaře zapojené do Projektu mezi 1. 6. 2018 až 31. 12. 2019) – 
viz část B 

(dále souhrnně jen „Metodické pokyny“). 
 
 
Část A: Zaměstnavatelé účastníků 
 
První vyúčtování musí zahrnovat vyúčtování mzdových/platových výdajů minimálně za 40 hodin 
vzdělávacích aktivit1 (1 hodina = 60 minut), přičemž minimálně 20 hodin vzdělávacích aktivit 
musí být uskutečněno prezenční formou. 
 
 
Část B: Vzdělávací pracoviště 
 
Vzdělávací pracoviště uskutečňují následující kurzy2: 

 KA1 – Lékařská první pomoc;  
 KA2 – Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace;  
 KA3 – Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí;  
 KA4 – Radiační ochrana;  
 KA5 – Novorozenecká a vývojová neurologie;  
 KA6 – Nervosvalová a metabolická onemocnění;  
 KA7 – Epileptologie, poruchy spánku, zobrazovací metody;  
 KA8 – Movement disorders, autoimunitní a infekční onemocnění, neurotrauma;  
 KA9 – Akutní neurologie, neuropsychologie a neuropsychiatrie, neurorehabilitace, 

základy klinické genetiky.  
 
Vzdělávací pracoviště mohou KA1 – KA9 uskutečňovat prezenčním nebo distančním 
způsobem.  
 
Pokud jsou kurzy realizované Vzdělávacími pracovišti prezenčním způsobem, platí pro tyto kurzy 
pravidla uvedená v Metodických pokynech bez výjimky. 
 

 
1 Vzdělávací aktivity zahrnují kurzy i praxe. 
2 KA = klíčová aktivita 
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Pokud jsou kurzy realizovány Vzdělávacími pracovišti distančním způsobem, nejsou Vzdělávací 
pracoviště povinna zajistit označení školicích prostor povinnými prvky vizuální identity OPZ 
(plakátem) a následnou fotodokumentací kurzů3.  
 
Pro distanční kurzy dále platí pravidla uvedená v Metodických pokynech s těmito výjimkami:  

 Prezenční listina nemusí obsahovat podpis(y) účastníka a podpis hlavního lektora. 
 Prezenční listina nemusí obsahovat termíny kurzu, pokud je nemožné takové termíny 

stanovit.4 (Časová dotace však musí být na prezenční listině uvedena.5)  

 
3 Povinnost fotodokumentace kurzů platí pouze pro kurzy realizované prezenčním způsobem pro lékaře 
zapojené do Projektu mezi 1. 6. 2018 až 31. 12. 2019.  
4 V případě prezentací nemusí být uveden termín vůbec nebo může být uveden jako termín den zaslání 
prezentace účastníkům; avšak v případě webinářů bude uveden konkrétní termín, kdy webinář probíhal 
apod.  
5 Počet hodin kurzu odpovídá délce webináře, délce komentované prezentace apod., případně školitelem 
stanovené délce jiného způsobu realizace distančního kurzu. 


