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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 
29. ledna 2022, evidovanou pod č.j. MZDR, prostřednictvím které jste vznesl následující dotazy týkající se vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ PSYCHOLOGIE – který je dostupný na stránkách Ministerstva zdravotnictví:
Žádám Vás proto o následující informace:
a) o jakou vyhlášku stanovující rozsah (počet dní) pro certifikované kurzy se jedná?
b) může si v rámci tohoto rozsahu určit kurzy školenec zcela volně, nebo jsou kurzy pro některé metody povinné?
c) jak školence pozná, že se jedná o certifikovaný kurz ve smyslu specializačního vzdělávání?

uvádíme následující:

Ad a) Ve Vašem dopise se dotazujete na vyhlášku, která je zmíněna ve vzdělávacím programu, ale není nijak specifikována. Jedná se o vyhlášku č. 423/2004 Sb., kterou se stanovoval kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Nelékařští pracovníci, kteří se celoživotně vzdělávali, získávali určitý počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání. Výše uvedená vyhláška byla však novelou zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) zrušena dne 31. 8. 2017. 

Ad b) Certifikované kurzy, které jsou vyjmenované ve vzdělávacím programu, nejsou povinné. Jedná se o doporučené kurzy, které může účastník specializačního vzdělávání absolvovat nad rámec vzdělávacího programu a které poté může využít v rámci své běžné budoucí praxe. 

Ad c) V případě, že by se jednalo certifikované kurzy, které musí účastník specializačního vzdělávání absolvovat, tak by byly ve vzdělávacím programu vyjmenovány a uvedeny jako povinné.

Závěrem si Vás dovolujeme informovat, že se vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie bude aktualizovat. V případě, že máte zájem o specializační vzdělávání v klinické psychologii, je možné podat si žádost o zařazení do oboru. V případě až bude zveřejněn a vydán nový vzdělávací program, tak do něj můžete přestoupit a poté budete k atestační zkoušce plnit podmínky dle nového vzdělávacího programu, do kterého jste přestoupil.



S pozdravem



Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky


