Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Kvalifikační podmínky pro výkon práce osobního asistenta/-tky
Podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. musí osobní asistenti splňovat zákonem požadované
vzdělání (tzv. odbornou způsobilost). Odbornou způsobilostí pro výkon osobní asistence je základní vzdělání,
střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání
a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.
Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které:
1. získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel absolvováním
a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel,
b) tříletého studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel,
c) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka-pěstounka, charitní ošetřovatel,
ošetřovatel nebo pěstounka, pokud bylo studium zahájeno do konce roku 2004,
d) studia ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo
středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka, ošetřovatel/ošetřovatelka se
zaměřením

na

rodinnou

výchovu

nebo

v

oboru

zdravotník

prvního

zaměření

–

ošetřovatelské

a pečovatelské práce, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
e) nejméně 4 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné
lékařství a složením zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu
včetně praktické části výuky,
f) 3 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných
sester nebo porodních asistentek nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole,
g) 3 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní
sestra, nebo
h) 4 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent.
2. získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
3. získaly střední vzdělání v následujících oborech
Sociální péče – pečovatelská činnost

75-41-M/003

Sociální péče – sociální činnost pro etnické skupiny

75-41-M/005

Sociální činnost – sociální pečovatelství

75-41-M/008

Sociální činnost v prostředí etnických minorit

75-41-M/010

Vychovatelství pro ústavy sociální péče

75-31-L/501

Rodinná škola – sociální služby

78-41-M/003

Vychovatelství

75-31-M/002

Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-31-M/005

Sociální činnost – sociální vychovatelství

75-41-M/009

Výchovná a humanitní činnost – sociálně výchovná činnost

75-41-M/012
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