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1 Cíl specializa!ního vzd lávání
Cílem specializa ního vzd!lávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie je získání
specializované zp"sobilosti s ozna ením odbornosti Odborný fyzioterapeut osvojením
si pot#ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk" týmové spolupráce
i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené vyhláškou . 424/2004 Sb.,
ve zn!ní pozd!jších právních p#edpis".

2 Minimální požadavky na specializa!ní vzd lávání
Podmínkou pro za#azení do specializa ního vzd!lávání v oboru Aplikovaná
fyzioterapie je získání odborné zp"sobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona
. 96/2004 Sb., ve zn!ní pozd!jších právních p#edpis".
Specializa ní vzd!lávání se uskute $uje p#i výkonu povolání formou:
a) celodenní pr"pravy, p#i které ú astník specializa ního vzd!lávání v!nuje této
praktické a teoretické výuce as v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní
dob! nebo
b) externí pr"pravy, která se liší od celodenní pr"pravy tím, že doba ur ená na praktické
zdravotnické innosti m"že být zkrácena nejvýše na polovinu doby stanovené
pro celodenní pr"pravu. Úrove$ této pr"pravy nesmí být nižší než u celodenní
pr"pravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí pr"pravy odpovídá akreditované
za#ízení.
%ást specializa ního vzd!lávání lze absolvovat distan ní formou studia, nap#. metodou
e-learningu apod.
Vzd!lávací program stanoví po et kredit" získaných spln!ním studijních podmínek
za 1 rok specializa ního vzd!lávání, celkovou délku p#ípravy, rozsah a obsah p#ípravy,
zejména délku povinné praxe v oboru, a výuková pracovišt!, na kterých praxe probíhá. Dále
stanoví požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, absolvování vzd!lávacích
akcí, kurz", seminá#", stáží a další požadavky pro získání specializované zp"sobilosti.
Celková délka specializa ního vzd!lávání je 18 – 24 m!síc", kterou lze prodloužit
nebo zkrátit p#i zachování po tu hodin vzd!lávacího programu. Celková délka p#ípravy
je celkem 560 hodin teoretického vzd!lávání a odborné praxe v oboru Aplikovaná
fyzioterapie. Odborná praxe tvo#í alespo$ 50 % celkového po tu hodin. Požadavky
vzd!lávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných za#ízeních, pokud je nezajistí
v celém rozsahu akreditované za#ízení, kde ú astník vzd!lávání zahájil. Akreditovaná
pracovišt! disponují náležitým personálním, materiálním a p#ístrojovým vybavením.
Vzd!lávací program zahrnuje základní kmen a vlastní specializovaný výcvik
se stanoveným po tem kredit", p#i emž ukon ení každé ásti je realizováno ov!#ením
znalostí.
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Podmínkou pro získání specializované zp"sobilosti v oboru Aplikovaná fyzioterapie je:
za#azení do oboru specializa ního vzd!lávání p#i výkonu praxe v p#íslušném oboru
specializace minimáln! 1 rok z období 6-ti let v rozsahu minimáln! ½ stanovené
týdenní pracovní doby nebo minimáln! 2 roky v rozsahu minimáln! p!tiny
stanovené týdenní pracovní doby od data p#ihlášení se k atesta ní zkoušce,
absolvování teoretické výuky,
absolvování odborné praxe na akreditovaném pracovišti (minimáln! 4 týdny) nebo
pracovišti schváleném vedoucím studia v souladu s platnými právními p#edpisy
na odd!leních (neurologie, interna, pediatrie, l"žkách následné pé e, chirurgie,
ortopedie, traumatologie, ARO a l"žkovém rehabilita ním odd!lení),
zpracovat kompletní kazuistiku pacienta s neurologickou, chirurgickou a interní
diagnózou (schválenou vedoucím studia), tzn. 3 kazuistiky,
doložení potvrzení ú asti na kurzech,
získání stanoveného po tu kredit" ur ených vzd!lávacím programem,
úsp!šné složení atesta ní zkoušky.
Celková délka specializa ního vzd!lávání je minimáln 18 – 24 m síc! dle délky
praxe ve fyzioterapii.
2.1 Základní kmen – povinný
2.1.1

Role fyzioterapeuta specialisty – teoretická výuka

Celková doba – 2 dny, tj. 16 hodin

Po!et kredit"

Právní problematika ve zdravotnictví
Moderní management fyzioterapeutické pé e
Kvalita a bezpe nost fyzioterapeutické pé e
Efektivní komunikace
Edukace
Pedagogika, andragogika
Výzkum ve fyzioterapii

8 (á 4 kredity/den)

Vybraná problematika ve#ejného zdraví
Krizový management ve zdravotnictví
Financování zdravotní pé e
Vzd!lávání v oboru v %R a EU
Profesní organizace, profesní standardy
Teoretické znalosti

Právní v!domí, právní odpov!dnost, zdravotnická dokumentace, ochrana osobních
údaj".
Management a role manažera.
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Klí ové role a funkce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví.
Firemní kultura.
Strategický management. Management zm!n. Management asu. Budování
a #ízení pracovního týmu. Personální management a rozvoj lidských zdroj".
Strategické #ízení kvality fyzioterapeutické pé e. Indikátory kvality
fyzioterapeutické pé e a jejich sledování.
Standardy fyzioterapeutické pé e, správné vedení zdravotnické dokumentace.
&ízení rizik a prevence nežádoucích událostí ve zdravotnických za#ízeních v etn!
sledování a vyhodnocení. Externí a interní kontrola kvality.
Podp"rné techniky zvládání pracovní zát!že, podp"rné techniky v komunikaci
s agresivním pacientem, komunikace se zvláštními skupinami pacient".
Etický p#ístup k pacient"m a jejich blízkým s ohledem na v!k a charakter
onemocn!ní. Indikace faktor" ovliv$ujících kvalitu života pacient".
Edukace pacient" a jejich blízkých. Specifika edukace d!tí, dosp!lých, senior",
cizinc" a zvláštních skupin nemocných. Tvorba eduka ních materiál". Zásady
moderní prezentace. Eduka ní proces.
Nové pojetí integrace a socializace handicapovaných osob v rámci pedagogické
rehabilitace. Edukace pacient" a jejich blízkých, tvorba informa ních materiál",
zásady moderní prezentace.
Charakteristika, specifika a význam fyzioterapeutického výzkumu. Techniky
výzkumu, výzkumný proces a jeho fáze, etapy výzkumné práce. Volba a zp"sob
vyhledávání vhodných témat. Etika výzkumu. Prezentace výsledk", aplikace
poznatk" do praxe.
Zdraví, jeho m!#ení a determinanty pé e o zdraví a její základní metody,
návaznost na stav a cíle zdravotní politiky, rozvojové priority pé e o zdraví.
Radia ní ochrana – ionizující zá#ení, druhy zdroj" ionizujícího zá#ení, nep#íznivé
ú inky ionizujícího zá#ení, radia ní zát!ž obyvatel, zp"soby ochrany
p#ed ionizujícím zá#ením, zásady pro pobyt v prostorách se zdroji ionizujícího
zá#ení, legislativa v oblasti radia ní ochrany, odpov!dnosti p#i využívání zdroj"
ionizujícího zá#ení.
Problematika závislostí – škodlivé užívání návykových látek (NL) a závislostí
na NL v %R. P#ehled NL zneužívaných v %R a jejich vlastností, zdravotní a právní
aspekty související se zneužíváním NL a závislostí na NL.
Mimo#ádné události a katastrofy (typy katastrof, definice katastrofy a medicíny
katastrof, spektrum postižení domácnosti, informování obyvatelstva, vzd!lávání).
Krizová p#ipravenost (definice, legislativní zázemí, orgány krizového #ízení
a jejich úkoly, organizace ve zdravotnictví, základní pojmy, plán krizové
p#ipravenosti zdravotnického za#ízení). Hromadný výskyt postižených (základní
pojmy, zdravotnický záchranný #et!zec, zdravotnická záchranná služba,
traumatologický plán nemocnice – základní úkoly, organizace práce
p#i hromadném p#íjmu, t#íd!ní pacient"). Evakuace nemocnic (zásady evakuace,
evakua ní plán). Ochrana obyvatelstva (definice a základní pojmy, hlavní zásady,
prost#edky individuální ochrany, základní vybavení).
Ekonomické aspekty fyzioterapeutické pé e.

42

VĚSTNÍK MZ ČR

l

ČÁSTKA 2

Efektivní komunikace (interpersonální vztahy).
2.2 Vlastní specializovaný výcvik I. – povinný
2.2.1

Preklinické obory – teoretická !ást

Postup do specializovaného výcviku I. je podmín!n spln!ním všech požadavk"
stanovených v rámci základního kmene I.
Celková doba – 2 dny – 16 hodin

Po!et kredit"

Periferní a centrální nervová soustava (fyziologie a patofyziologie)
Biochemie, biofyzika
Biomechanika

8 (á 4 kredity/den)

Speciální pedagogika, sociální a pedagogická rehabilitace, psychologie
Teoretické znalosti

Anatomie a patologie pohybového systému, nej ast!jší onemocn!ní centrálního
a periferního nervového systému.
Základy neurofyziologie motoriky (neurokineziologie), funkce centrálního
nervového systému (CNS), autonomní nervový systém (ANS), periferní nervový
systém (PNS) v rámci #ízení motoriky.
Vybraná problematika patologických proces" jednotlivých orgánových soustav.
P#ehled p#í in nemocí.
Reakce organizmu na patologické zm!ny v etn! kompenza ních mechanizm".
Patofyziologie a patokineziologie u jednotlivých onemocn!ní.
Molekulární podstata biochemických proces". Metabolické d!je, regulace,
bioenergetika, kinematika, statika, dynamika, biokybernetika a jejich využití
vzhledem k aplikaci fyzikálních procedur, manuální ošet#ení, patofyziologických
proces" (otok, zán!t, únava, apod.).
Nové pojetí integrace a socializace handicapovaných osob v rámci koncepce oboru
Rehabilita ní a fyzikální medicíny. Sou astné pojetí speciální pedagogiky, systém
pé e o postižené.
Principy komunikace s pacientem a jeho blízkými (v závislosti na zdravotním
stavu), empatie, asertivita, efektivita, kompetence (multidisciplinární tým).
2.3 Vlastní specializovaný výcvik II. – povinný
2.3.1

Rehabilita!ní diagnostika v základních klinických oborech, zásady
terapie – teoreticko-praktická !ást

Postup do specializovaného výcviku II. je podmín!n spln!ním všech požadavk"
stanovených v rámci specializa ního výcviku I.
Celková doba – 6 dn" – 48 hodin
Nové trendy fyzioterapie z pohledu vnit#ního léka#ství

Po!et kredit"
24 (á 4 kredity/den)
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Nové trendy fyzioterapie z pohledu neurologie
Nové trendy fyzioterapie z pohledu chirurgických obor"
Nové trendy fyzioterapie z pohledu pediatrie
Nové trendy fyzioterapie z pohledu geriatrie
Nové trendy fyzioterapie z pohledu psychologie
Nové trendy fyzioterapie z pohledu gynekologie
Nové trendy fyzioterapie z pohledu psychiatrie
Fyzikální terapie, láze$ství a balneologie
Analýza b!žných denních aktivit a její vliv na možnosti fyzioterapie
Ortetika, protetika, adjuvatika
Adapta ní mechanizmy z pohledu fyzioterapie
Ergonomické vyšet#ení ve fyzioterapii
Specializované postupy pro vyšet#ení pohybového systému
Úvod do diferenciální diagnostiky v klinických oborech
Teoretické znalosti

Vybrané kapitoly z vnit#ního léka#ství (kardiovaskulární systém, respira ní
systém, endokrinní systém, apod.).
Prohloubení znalostí o nových trendech z vnit#ního léka#ství.
Limity rehabilita ní pé e ve vnit#ním léka#ství.
Vybrané kapitoly z neurologie (nap#.: vertebrogenní onemocn!ní,
neurodegenerativní onemocn!ní, primární svalová onemocn!ní, cerebrovaskulární
onemocn!ní, onemocn!ní periferního nervového systému). Nové trendy v obecné
a speciální neurologii.
Vybrané kapitoly z chirurgických obor" (obecná a speciální traumatologie,
chirurgie, ortopedie, rekonstruk ní chirurgie).
Návaznost rehabilita ní pé e z hlediska nových opera ních postup"
v traumatologii, ortopedii, cévní chirurgii.
Vybrané kapitoly z pediatrie. P#ístup dle jednotlivých specifik d!tského v!ku.
Problematika centrální koordina ní poruchy, postupy v prevenci, diagnostika
a rehabilita ní lé ba. Specifika d!tského v!ku, vývojová kineziologie.
Vybrané kapitoly z geriatrie (nej ast!jší geriatrické syndromy a jejich ovlivn!ní
v rámci fyzioterapie).
Metody a zásady v p#ístupu fyzioterapeuta k pacient"m s duševní poruchou
a závislostí na návykových látkách.
Syndrom vyho#ení a zvládaní stresu, zásady a možnosti psychohygieny, relaxace,
mezilidská interakce a komunikace.
Adaptace, dezadaptace a malaadaptace organizmu, reakce pacienta na zát!ž
p#i intervenci fyzioterapeuta.
Nové poznatky, kritéria a parametry ergonomického hodnocení.
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Vybrané vyšet#ovací metody pohybového systému z pohledu fyzioterapeuta
(nap#.: místní a celkové vyšet#ení páte#e, periferních kloub", aj.).
Funk ní testy ve fyzioterapii (nap#.: testy balan ních schopností, aktivity denních
inností (ADL), ch"ze, hrubé a jemné motoriky, aj.).
Komplexní kineziologické vyšet#ení.
Praktická aplikace fyzioterapeutických metod a postup" u pacient"
s neurologickým onemocn!ním.
Mezinárodní klasifikace funk ních schopností, disability a zdraví, definice, cíle,
principy kódování, komponenty, domény, apod.
Nové trendy ve fyzikální terapii.
Základní psychické procesy (kognice, emoce, motivace, chování, v!domí, u ení,
pam!').
Aktivity všedního dne, práce a produktivní aktivity, hry, volný as, testování
a dotazníková šet#ení.
Role fyzioterapeuta v týmu p#i zajišt!ní prevence, diagnostiky a rehabilita ní
lé by v klinických oborech.
Cílem je získat:

základní praktické dovednosti a teoretické znalosti v oboru Aplikovaná
fyzioterapie,
teoretické podklady pro efektivní komunikaci,
obecné pov!domí o rehabilita ních zdravotnických za#ízeních.
Nedílnou sou ástí vzd!lávacího programu je vedení záznamu o provedených
výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon" a jejich etnost je stanoven
jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd!lávání zvládl danou problematiku nejen po
teoretické, ale i po stránce praktické.
Ú!ast na vzd lávacích aktivitách
Kurzy – povinné
Celkem – t#i kurzy - jeden dlouhodobý (certifikovaný) kurz
s hodinovou dotací 120 hodin
- dva krátkodobé kurzy s hodinovou dotací 16
hodin

Po!et kredit"

Jeden (dlouhodobý) certifikovaný kurz v rozsahu 120 hodin:
doporu ujeme nap#.: Diagnostika a terapie funk ních poruch (mobiliza ní
a m!kké techniky) pro fyzioterapeuty, PNF - Kabatova technika, Vojtova
metoda, Bobath koncept, Brügger-koncept, Rehabilita ní lé ba n!kterých druh"
funk ní ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, Terapie lymfedému,
MDT dle McKenzie, Bazální podprogramy (event. doložit doklad o jeho
absolvování. Ú astníkovi SV bude zapo teno 45 kredit").

minimáln! 45
kredit"

Dv! krátkodobé, vzd!lávací akce související s problematikou (dle vlastního
výb!ru), v délce nejmén! 16 hodin na jednu vzd!lávací akci (event. doložit
doklad o jejich absolvování. Ú astníkovi SV bude zapo teno 16 kredit"
celkem).

16 (á 4
kredity/den)
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3 Odborná praxe
Celková doba – 12 týdn" – 480 hod

Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za"ízení

Po!et kredit"
180 (á 3 kredity/den)
Po!et týdn" a hodin

z toho

l"žkové odd!lení neurologie

2 týdny – 80 hodin

l"žkové odd!lení interní

1 týden – 40 hodin

l"žkové odd!lení d!tské

2 týdny – 80 hodin

l"žkové odd!lení následné pé e nebo
ošet#ovatelských l"žek

1 týden – 40 hodin

l"žkové odd!lení chirurgie

1 týden – 40 hodin

l"žkové odd!lení ortopedie

1 týden – 40 hodin

l"žkové odd!lení traumatologie

1 týden – 40 hodin

odd!lení anesteziologicko-resuscita ní (ARO)

1 týden – 40 hodin

odd!lení akutní rehabilita ní pé e

2 týdny – 80 hodin

Seminární práce
V pr"b hu praxe:

Celkový po!et

Písemn! vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn!
p#íslušných test" u pacient" s chirurgickou diagnózou (dle vlastního
výb!ru), krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program
s edukací pacienta (schválenou školitelem odborné praxe).

1

Písemn! vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn!
p#íslušných test" u pacient" s neurologickou diagnózou (dle
vlastního výb!ru), krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický
program s edukací pacienta (schválenou školitelem odborné praxe).

1

Písemn! vypracovat komplexní kineziologický rozbor v etn!
p#íslušných test" u pacient" s interní diagnózou (dle vlastního
výb!ru), krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický program
s edukací pacienta (schválenou školitelem odborné praxe).

1

4 Hodnocení specializa!ního vzd lávání
Akreditované za#ízení p#id!lí každému ú astníkovi specializa ního vzd!lávání
školitele, který je zam!stnancem akreditovaného za#ízení. Školitel pro teoretickou výuku
vypracovává studijní plán v etn! praktických výkon", které má ú astník vzd!lávání
v pr"b!hu p#ípravy absolvovat a pr"b!žn! prov!#uje znalosti (v!domosti a dovednosti).
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením p#id!leného školitele, který je
zam!stnancem daného pracovišt!, má specializovanou zp"sobilost k výkonu povolání
a osv!d ení k výkonu inností bez odborného dohledu.
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Pr$b!žné hodnocení školitelem:
školitel pravideln! a pr"b!žn! prov!#uje teoretické znalosti a praktické
dovednosti ú astníka specializa ního vzd!lávání. Do studijního pr"kazu
zapisuje ukon ení každého kmene a specializa ního výcviku a získaný po et
kredit".
P"edpoklady pro vykonání atesta ní zkoušky:
absolvování povinné praxe a její zhodnocení – záznam v pr"kazu
odbornosti,
absolvování povinných vzd!lávacích akcí – záznam v pr"kazu odbornosti,
p#edložení seznamu výkon" v pr"kazu odbornosti potvrzené školitelem,
získání stanoveného po tu kredit" za celou dobu specializa ního vzd!lávání.
Vlastní atesta ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb.
"ást praktická (probíhá na akreditovaném pracovišti). Sou ástí je p#edložení
písemn! zpracované komplexní kasuistiky pacienta s neurologickým,
chirurgickým a interním onemocn!ním, tzn. 3 kasuistiky,
"ást teoretická (probíhá na akreditovaném pracovišti).

5 Profil absolventa
Absolvent specializa ního vzd!lávání v oboru Aplikované fyzioterapie bude schopen
provád!t, zajiš'ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou pé i
v oboru fyzioterapie. Je oprávn!n na základ! vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu
s vyhláškou . 424/2004 Sb., ve zn!ní pozd!jších právních p#edpis", zabezpe ovat níže
uvedené innosti v rozsahu své specializované zp"sobilosti stanovené uvedenou vyhláškou.
5.1 Charakteristika !inností, pro které absolvent/ka specializa!ního
vzd lávání získal/a zp"sobilost
Odborný fyzioterapeut se specializovanou zp"sobilostí v oboru Aplikované
fyzioterapie získává specializovanou zp"sobilost k výkonu odborné innosti a je oprávn!n
vykonávat innosti, které jsou uvedeny § 112 vyhlášky . 424/2004 Sb., a je p#ipraven:
edukovat pacienty, p#ípadn! osoby jimi ur ené, ve specializovaných
fyzioterapeutických postupech,
sledovat a vyhodnocovat stav pacient" z hlediska možnosti vzniku komplikací
a náhlých p#íhod,
instruovat fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky v náro ných
a specializovaných fyzioterapeutických postupech,
hodnotit kvalitu poskytované pé e,
identifikovat innosti fyzioterapeutické pé e vyžadující zm!nu v postupu,
provád!t výzkum zam!#ený na odhalení p#í in nedostatk" v rehabilita ní pé i,
vyhodnocovat ú innost používaných specializovaných postup",
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vytvá#et podmínky pro aplikaci výsledk" výzkum" do klinické praxe na vlastním
pracovišti i v rámci oboru,
p#ipravovat standardy specializovaných postup" v rozsahu své zp"sobilosti,
vést specializa ní vzd!lávání v oboru své specializace,
provád!t specializované fyzioterapeutické postupy v rámci lé ebné rehabilitace.

6 Charakteristika akreditovaných za#ízení a pracoviš$
Vzd!lávací instituce, zdravotnická za#ízení a pracovišt! zajiš'ující výuku ú astník"
specializa ního vzd!lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb.,
ve zn!ní pozd!jších právních p#edpis". Tato za#ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování
specializa ního vzd!lávání dle p#íslušného vzd!lávacího programu. Minimální kritéria
akreditovaných za#ízení jsou dána spln!ním odborných, provozních, technických
a personálních p#edpoklad".
6.1 Akreditovaná za#ízení a pracovišt

*

Personální
požadavky

Školitelem se rozumí zam!stnanec akreditovaného za#ízení ve smyslu zákona
. 96/2004 Sb. ve zn!ní pozd!jších právních p#edpis", který organizuje a #ídí
teoretickou nebo praktickou ást specializa ního vzd!lávání * .
Školitelem m"že být pouze fyzioterapeut se specializovanou zp"sobilostí
v oboru specializace a je držitelem „Osv!d ení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu“.
Lektorem se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se podílí
na výuce v teoretické ásti specializa ního vzd!lávání.
Lektorem m"že být zdravotnický pracovník, který je držitelem „Osv!d ení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“.
Lektorem m"že být i léka# s atestací v p#íslušném oboru.
Lektorem m"že být i další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing.,
apod.), která odpovídá zam!#ení vzd!lávacího programu (p#edm!ty jako
je ekonomika, financování, právní problematika, krizový management apod.).
Pedagogické schopnosti.
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp"sobilosti.

Materiální
a technické
vybavení

Personální a p#ístrojové vybavení pracovišt! dle vyhlášky . 472/2009 Sb.,
Seznam zdravotních výkon" s bodovými hodnotami.
Pro teoretickou ást vzd!lávacího programu standardn! vybavená u ebna s PC
a dataprojektorem a s možností p#ístupu k internetu.
P#ístup k odborné literatu#e, v etn! el. databází (zajišt!ní vlastními prost#edky
nebo ve smluvním za#ízení).

Organiza!ní
a provozní
požadavky

Poskytování zdravotní pé e (dle p#íslušného oboru).

Školitelem m"že být i mentor, který spl$uje požadavky na školitele stanovené vzd!lávacím programem
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Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany
zdraví p#i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn! ochrany
p#ed ionizujícím zá#ením.
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk" platných
právních a ostatních p#edpis" k zajišt!ní bezpe nosti a ochrany zdraví
p#i práci.
Požadavky jsou dopln!ny informacemi o rizicích možných ohrožení
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn! informací vztahujících se
k opat#ením na ochranu p#ed p"sobením zdroj" rizik.
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