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Ukončení pracovních poměrů

Nástupy do pracovních poměrů

Květen

Červen

Tušlová Markéta, MUDr. - lékař, pav. M
Kuchtová Lucie – sestra pav. C

Fantová Marcela – sestra, pav. C
Sílová Martina – sestra, pav. E
Hrnčálová Renata – sanitářka, pav. C (nástup po MD)

Ing. Koblížková P.
ved. PER, PAM

Sbírání kreditů při mateřské dovolené
Jsem zaregistrovaná zdravotní sestra a nyní jsem na
mateřské dovolené. Registraci mám ukončit v lednu
2011 a mateřská dovolená mi končí v srpnu 2010.
Podmínkou je být zaměstnaná rok před dokončení
registrace. Je možné zažádat o prodloužení této
registrace?
K prodloužení
platnosti
osvědčení
k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu je nutné
doložit 1 rok výkonu příslušného povolání z období
posledních 6 let v úvazku min. 0,5 stanovené týdenní
pracovní doby nebo 2 roky v úvazku 0,2 - 0,5 a 40 kreditů
z účasti na celoživotním vzdělávání nebo doklad o složení
zkoušky k vydání osvědčení.
Mateřská dovolená se do výkonu povolání započítá
v rozsahu 6 měsíců v kalendářním roce na každé dítě,
pokud navazuje na výkon povolání, jste pořád v evidenci
zaměstnavatele a je vyplácena zaměstnavatelem. Výkon
zdravotnického povolání nemusí být nutně naplněn rok
před vypršením platnosti osvědčení.
Formulář žádosti a bližší informace naleznete na
www.nconzo.cz - registr.
Jsem zdravotní laborantka, mám 5 a 1/2 roku praxe v soukromé biochemické laboratoři . Od června 2005
jsem na mateřské dovolené, která mě stále pokračuje s
druhým dítětem. Jsem pořád v pracovním poměru. V
květnu 2006 jsem dostala osvědčení k výkonu
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zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Kredity zatím nemám žádné, v práci mě řekli, že je
nemusím sbírat, když jsem na mateřské. Nyní
jsem však zjistila, že ano. Registraci mám do 28.4.
2012. Můžu začít sbírat kredity, i když mě mateřská
končí až v únoru 2012? Bude to dostatečné k
prodloužení registrace?
Pro žadatelky na mateřské dovolené není výjimka
ohledně doložení 40 kreditů k žádosti o prodloužení
platnosti osvědčení. Celoživotní vzdělávání a kredity lze
doložit i z období mateřské dovolené. Jednotlivé formy
celoživotního vzdělávání a jejich kreditní ohodnocení
upravuje ustanovení § 53 zákona č. 96/2004 Sb. a
kreditní vyhláška č. 423/2004 sb., novelizovaná
vyhláškou č. 321/2008 Sb. Na www.nconzo.cz - registr aktuality - naleznete přehlednou tabulku počtu kreditů.
Další možností je nahradit potřebný počet kreditů
teoretickou zkouškou k vydání osvědčení. Případné
financování celoživotního vzdělávání je v kompetenci a
možnostech zaměstnavatele.
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