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ŽÁDOST  PROFESNÍMU  SDRUŽENÍ  ČAPPP 
o vydání souhlasného stanoviska k zařazení akce celoživotního vzdělávání 

do kreditního systému dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

1. Pořadatel celoživotního vzdělávání  
název organizace: ......................................................................................................................... 
adresa:   ......................................................................................................................... 
IČO:   ......................................................................................................................... 
kontaktní osoba: ......................................................................................................................... 
kontaktní e-mail: ......................................................................................................................... 
kontaktní telefon: ......................................................................................................................... 
 
2. Druh vzdělávací akce (lze vybrat jen jednu možnost) 
☐ seminář (min. 2 hodiny/den) 

☐ školicí akce (min. 4 hod./den) 

☐ konference, kongres, sjezd, pracovní den, sympozium (min. 1 den, min. 4 hod./den, min. 4 lektoři/den) 

☐ e-learningový kurz 
 
3. Název akce (napište název akce, který bude uveden na Potvrzení) 
 
      
4. Téma akce (stručný popis akce; napište, jakým oblastem výkonu příslušného zdravotnického povolání 
nelékařského zdravotnického pracovníka se bude vzdělávací akce věnovat) 
 
 
 
5. Časová dotace (napište, kolik hodin bude akce trvat; u vícedenní akce uveďte čas. dotaci za každý den zvlášť) 
 
 
6. Termín a místo konání akce (max. 10 termínů pro stejnou vzdělávací akci) 

Datum Místo konání (adresa) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

7. Profese, kterým je akce určena (lze zaškrtnout i více profesí) 
☐ všeobecná sestra / všeobecný ošetřovatel ☐ dentální hygienista/ka 

☐ porodní asistentka ☐ zdravotnický záchranář 

☐ ergoterapeut ☐ farmaceutický asistent 

☐ radiologický asistent ☐ adiktolog 

☐ zdravotní laborant ☐ klinický psycholog 

☐ zdravotně-sociální pracovník ☐ fyzioterapeut 

☐ asistent ochrany a podpory veřejného zdraví ☐ odb. pracovník v ochraně a podpoře veř. zdraví 

☐ nutriční terapeut  
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8. Povinné přílohy žádosti (přiložte výhradně ve formátu PDF) 
- program akce obsahující rozpis odborného programu, resp. seznam přednášek včetně časového rozvrhu 
  a jmenného seznamu přednášejících a spoluautorů, 
- potvrzení o zaplacení poplatku za posouzení žádosti o vydání souhlasného stanoviska; výše poplatku a způsob 
  platby je uveden na webových stránkách ČAPPP v sekci Posudková komise. 
 
PROHLÁŠENÍ: 
Odesláním žádosti pořadatel prohlašuje, že se seznámil s Metodikou ČAPPP pro vydávání souhlasných 
stanovisek. Pořadatel dále prohlašuje, že všechny informace o vzdělávací akci vyplnil úplně a pravdivě. 
 
 
Datum: ............................................ 
 

V Y P L Ň U J E   Č A P P P 
POSOUZENÍ ŽÁDOSTI ČLENEM POSUDKOVÉ KOM ISE ČAPPP 

 

 vyhovuje nevyhovuje poznámka 
druh akce (bod 2) ☐ ☐  
téma a program (bod 4, příloha) ☐ ☐  
časová dotace (bod 5) ☐ ☐  
lektorské zabezpečení (příloha) ☐ ☐  
vybrané profese (bod 7) ☐ ☐  
úhrada poplatku (příloha) ☐ ☐  
 

Vzdělávací akce splňuje ☐        nesplňuje ☐ 
podmínky podle § 2 písmene d), e), f), l) vyhlášky č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání 
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických 
pracovníků (dále jen "kreditní systém") a 

profesní sdružení vydává                 nevydává ☐ 
souhlasné stanovisko k započítání akce do kreditního systému číslo (vyplní ČAPPP): 
 

 

 
• Za účast na školicí akci, nejde-li o pedagogickou činnost, náleží 4 kredity za každý započatý den, nejvíce však 12 kreditů 

za jednu akci celoživotního vzdělávání. 
• Za účast na semináři, nejde-li o pedagogickou činnost, náleží 1 kredit. 
• V případě kongresu, odborné konference, pracovního dne, sjezdu nebo sympozia náleží za  

a) každý den účasti 4 kredity, nejvýše však 12 kreditů za jednu akci,  
b) přednesení vlastní přednášky, autorství posteru nebo aktivní účast na soutěžích souvisejících s výkonem 
zdravotnického povolání 10 kreditů,  
c) spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí přednášky 5 kreditů a  
d) spoluautorství na posteru 4 kredity. 

• Za absolvování e-learningového kurzu v délce alespoň  
a) 15 stran zpracovaných podle technické normy o úpravě písemností náleží 2 kredity,  
b) 30 stran zpracovaných podle technické normy o úpravě písemností náleží 3 kredity.  

• Za pedagogickou činnost náleží 2 kredity za vyučovací hodinu nebo přednesení odborného sdělení. 
 
 
Datum: ............................................ 
 
 
 
        ………………………….………… 
     podpis osoby oprávněné jednat za ČAPPP 
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