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Předseda Rady vysokých škol 
 

 

V Praze dne 27. června 2016  
Č. j. : UKRVS/374/2016 

 

Vážený pane ministře,  

předsednictvo Rady vysokých škol na svém zasedání 16. června se zabývalo vážnou problematikou 

týkající se vzdělávání v oblasti zdravotnických nelékařských povolání. Vzhledem k tomu, že na dnešním 

jednání Vlády ČR je projednáván Váš návrh novely zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „Návrh“), dovoluji si 

Vás upozornit na stanovisko, které přijala jedna ze dvou reprezentací vysokých škol k tomuto návrhu.  

Usnesení předsednictva Rady vysokých škol dne 16. června 2016 k novele zákona č. 96/2004 Sb.: 

„Dle návrhu ministra zdravotnictví by vláda měla v dohledné době projednat novelu zákona 

č. 96/2004 Sb., kdy je navrhována možnost získat kvalifikaci všeobecná sestra i čtyřletým studiem na 

středních zdravotnických školách a po absolvování jednoročního pomaturitního studia na vyšších 

odborných zdravotnických školách. 

Rada VŠ nepodporuje tuto změnu vzdělávání regulované profese „všeobecná sestra“, která v souladu 

se současnou evropskou legislativou probíhá v tříletém studiu na VOŠ a v bakalářských studijních 

programech na VŠ. 

Zavedením takovéto změny by došlo k degradaci současného vysoce odborného terciárního 

vzdělávání všeobecných sester, což by v konečném důsledku mohlo snížit kvalitu poskytovaných 

zdravotnických služeb v České republice. V žádných dalších profesích včetně všech regulovaných 

povolání ke snížení nároků na stupeň získaného odborného vzdělání v posledních 15 letech v ČR 

nedošlo. 

Předsednictvo Rady VŠ ukládá předsedovi Rady VŠ, aby se v této věci obrátil dopisem na ministra 

zdravotnictví ČR, ale i na ministryni školství, která může pro rok 2016/2017 podpořit vzdělávací 

kapacity pro tuto profesi na vysokých školách z Fondu vzdělávací politiky MŠMT. 

Rada VŠ ukládá komisi legislativní a komisi pro vzdělávací činnost dále tuto vysoce znepokojivou 

záležitost sledovat“. 

Domníváme se, že po zavedení možnosti získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné 

sestry absolvováním čtyřletého studia na středních zdravotnických školách a jednoho roku studia po 

maturitě na vyšších zdravotnických školách nevzroste počet dvacetiletých středoškolaček s tímto 

zdravotnickým vzděláváním, které budou přímo nastupovat do zdravotnických zařízení, především do 

nemocnic. Situace v středoškolském a v terciárním vzdělávání se totiž za posledních 15 let v České 

republice radikálně změnila. Došlo ke změnám, které proběhly v předchozích desetiletích ve všech 

vyspělých zemích na celém světě. V současné době se totiž až 92 % úspěšných českých maturantů 

zapisuje ve všech studijních oborech ke studiu na vysokých školách, popř. na vyšších odborných 

školách. Jejich přáním je získat vysoce odbornou kvalifikaci, protože jsou si vědomi, že budou muset se 

uplatnit na stále měnícím se trhu práce po dalších čtyřicet let. 
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Nelze se proto domnívat, že v tak v náročné profesi, jako je výkon povolání všeobecné sestry, by tomu 

mohlo být jinak. Jsme si vědomi toho, že ve zdravotnických zařízeních je nedostatek takto 

kvalifikovaného personálu.  V současné době nejrychlejší cestou, jak zvýšit počet absolventů, kteří mají 

tuto odbornou způsobilost, je zvýšení počtu financovaných studentů v akreditovaných bakalářských 

studijních oborech Všeobecná sestra na vysokých školách, které v současné době mají dostatečnou 

kapacitu pro zvýšení počtu studentů až o 50 %. Záleží pouze na rozhodnutí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), zda v rámci příspěvku pro veřejné vysoké školy pro rok 2017 

takto finančně podpoří z Fondu vzdělávací politiky nárůst studentů v bakalářském studijním oboru 

Všeobecná sestra, jehož absolventi citelně chybí na trhu práce. Tento postup využilo MŠMT v minulých 

letech i při podpoře nedostatku stomatologů či učitelů. 

Doufám, že návrh tohoto řešení bude pro Vás, pane ministře, přínosný a že ho využijete ve Vašich 

dalších jednáních s paní ministryní Valachovou při řešení závažné situace v českých zdravotnických 

zařízeních. 

 

S pozdravem          

 

Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan      na vědomí: 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA    Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. 
ministr      ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého nám. 4 
128 01 Praha 2  


