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VSTUPNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PRAKTICKÉM ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ 

 

Charakteristika programu: 

Tento vzdělávací program je úvodním programem systému celoživotního vzdělávání organizovaného 

Komorou. Pokrývá celé spektrum péče poskytované praktickými zubními lékaři a slouží především jako 

základ pro celoživotní systém vzdělávání, který vede k udržování, obnovování a rozšiřování odborných 

znalostí a dovedností a klinické kompetence praktických zubních lékařů po celý profesní život. Po jeho 

absolvování může zubní lékař pokračovat v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou 

dalšími průběžnými a jednorázovými vzdělávacími programy. 

 

Pro koho je program určen: 

Do programu se může přihlásit každý člen Komory, který je způsobilý k samostatnému výkonu 

povolání, je však určen především zubním lékařům na začátku jejich profesní kariéry. 

 

Přihlášení do programu: 

Kancelář Komory zařadí člena Komory do programu na jeho žádost. Žadatele lze zařadit i zpětně, 

nejdříve však ke dni konání první vzdělávací akce zahrnuté do tohoto programu, které se žadatel 

zúčastnil. 

 

Obsah programu: 

Program zahrnuje 

a) předepsané vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením, 

b) doporučené vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením, 

c) praktický výkon povolání zubního lékaře, a 

d) profesní zkoušku. 

 

Jak úspěšně absolvovat program: 

Pro úspěšné absolvování programu je potřeba 

a) ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo ve lhůtě nejvýše 5 let 

před podáním žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky absolvovat všechny předepsané 

vzdělávací akce a poskytnout zdravotní péči alespoň v rozsahu stanoveném v opatření představenstva 

Komory, 

b) vykonávat nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo o vykonání 

opakované profesní zkoušky povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické 

a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně, a 

c) absolvovat profesní zkoušku s hodnocením prospěl. 

 

Délka programu: 

Přihlášení k profesní zkoušce je možné, po splnění všech dalších podmínek, nejdříve po 2 letech od 

zařazení do programu; lhůta uvedená v této větě neplatí, jde-li o uchazeče, který před zařazením do 

vzdělávacího programu vykonával povolání zubního lékaře alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické 

a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně souvisle po dobu nejméně 10 

let. Pro přihlášení k profesní zkoušce lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány 

ve lhůtě nejvýše 3 roky před přihlášením k profesní zkoušce. Jde-li o opakovanou profesní zkoušku, lze 

započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 5 let před přihlášením k 

opakované profesní zkoušce. 

Do lhůt se nezapočítává doba, po kterou člen Komory soustavně osobně pečoval o dítě do 4 let věku. 

 

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu: 

Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému 

celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství s dobou platnosti 3 roky. 

 

Jak splnit podmínky tohoto programu jiným způsobem: 

Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který získal atestaci 1. stupně ve stomatologii, 

a člen Komory, který získal specializovanou způsobilost zubního lékaře v oboru klinická stomatologie 

nebo který je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství. 

Platí, že člen Komory, který vykonával povolání zubního lékaře alespoň v rozsahu preventivní, 

diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně souvisle po dobu 

nejméně 10 let a podal žádost o vykonání profesní zkoušky v roce 2021 nebo 2022, absolvoval 

v předepsaných lhůtách celý obsah tohoto programu s výjimkou úspěšného složení profesní zkoušky. 

 


