MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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ktorým sa mení

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre študijný odbor 5358 M ZUBNÝ
ASISTENT
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pod.
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Zmena sa týka časti 5.2 Základné údaje
pre úplné stredné odborné vzdelanie
5358 M zubný asistent:
1.Doplnenie Formy, spôsobu a organizácie
štúdia.
a) denná forma, pomaturitné kvalifikačné
štúdium pre absolventov s maturitnou
skúškou
b)externá večerná forma, pomaturitné
kvalifikačné štúdium pre absolventov
študijného odboru 5356 M zdravotnícky
asistent a 5356 N zdravotnícky asistent
2. Doplnenie dĺžky vzdelávania a prípravy
a) denná forma PKŠ – 2 roky
b) externá večerná forma PKŠ - 1 rok
3.Doplnenie nevyhnutných vstupných
požiadaviek: úplné stredné odborné
vzdelanie
4.Doplnenie podmienky na prijatie do
študijného odboru pre
a) dennú formu štúdia. Do prvého ročníka
dennej PKŠ môžu byť prijatí absolventi
s úplným stredným vzdelaním, ktorí splnili
podmienky prijímacieho konania.
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave
žiaka musí byť pripojené.
b)pre externú večernú formu štúdia. Do
prvého ročníka externého večerného PKŠ
môžu byť prijatí absolventi študijného
odboru 5356 M zdravotnícky asistent,
5356 N zdravotnícky asistent, ktorí splnili
podmienky prijímacieho konania a ku dňu
prijatia sú v pracovnom pomere v zubnolekárskej ambulancii a počas celej dĺžky
štúdia sú v pracovnom pomere v zubnolekárskej ambulancii a splnili podmienky
prijímacieho konania.

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave
žiaka musí byť pripojené.
5.Doplnenie rámcového učebného plánu
pre
a) 2 ročné, denné pomaturitné kvalifikačné
štúdium 5358 N ZUBNÝ ASISTENT
b) 1-ročné externé, večerné pomaturitné
kvalifikačné štúdium 5358 N ZUBNÝ
ASISTENT
6.Doplnenie poznámok k rámcovému
učebnému plánu pre
a) 2-ročné denné pomaturitné kvalifikačné
štúdium 5358 N ZUBNÝ ASISTENT
b) 1-ročné externé večerné pomaturitné
kvalifikačné štúdium 5358 N ZUBNÝ
ASISTENT
ODÔVODNENIE:
Zosúladenie potrieb praxe a obsahu
štátneho vzdelávacieho programu
1. Rámcový učebný plán pre 2-ročné denné pomaturitné kvalifikačné štúdium: 5358
N ZUBNÝ ASISTENT
ODBORNÉ
VZDELÁVANIE

68
Teoretické
vyučovanie

Teoretické predmety
Odborná prax b)

SPOLU

27

Praktické
vyučovanie

Spolu

16 a)

43

25

25

68

1.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné denné pomaturitné
kvalifikačné štúdium: 5358 N ZUBNÝ ASISTENT
a) Predmety sa na 16 hodinách v týždni za celé štúdium v danej triede, v príslušnom študijnom
odbore a v príslušnom ročníku vyučujú v skupinách, pričom maximálny počet žiakov v skupine
je na cvičeniach v jednotlivých vyučovacích predmetoch nasledovný:

latinský jazyk
1. ročník
1VH
anatómia a fyziológia
1. ročník
1VH
psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
prvá pomoc
2. ročník
1VH
základy asistencie v zubnej ambulancii
1.a 2. ročník 7VH
hygiena ústnej dutiny 1. a 2. ročník 3VH
administratíva a zdravotnícka dokumentácia 1. ročník
1VH

maximálne 17 žiakov
maximálne 17 žiakov
1. ročník
2VH
maximálne 17 žiakov
maximálne 10 žiakov
maximálne 10žiakov
maximálne 10 žiakov
maximálne 10 žiakov

b) Na odbornej praxi (klinickej 25 h v týždni za celé štúdium ) sa žiaci delia do skupín, najmä
s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov. Predmet sa vyučuje v skupinách, pričom počet
žiakov v skupine je maximálne 1 pre každé zubo - lekárske kreslo. Súčasťou predmetu odborná
prax je prax organizovaná súvisle, ktorú žiaci absolvujú v 1. ročníku denného štúdia 4 týždne,
8 hodín denne, spolu 40 hodín týždenne
2. Rámcový učebný plán pre 1-ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium : 5358 N
ZUBNÝ ASISTENT
Štúdium je určené pre absolventov študijného odboru 5356 M zdravotnícky asistent
a 5356 N zdravotnícky asistent
ODBORNÉ
VZDELÁVANIE

Teoretické predmety

Teoretické
vyučovanie

Praktické
vyučovanie

7

3 a)

10

5

5

Odborná prax b)

SPOLU

Spolu

15

2.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 1-ročné večerné pomaturitné
kvalifikačné štúdium : 5358 N ZUBNÝ ASISTENT
Štúdium je určené pre absolventov študijného odboru 5356 M zdravotnícky asistent
a 5356 N zdravotnícky asistent
a) Predmety sa na 3 hodinách v týždni za celé štúdium v danej triede, v príslušnom študijnom
odbore a v príslušnom ročníku vyučujú v skupinách, pričom maximálny počet žiakov v skupine
je na cvičeniach v jednotlivých vyučovacích predmetoch nasledovný:
základy asistencie v zubnej ambulancii
hygiena ústnej dutiny
1. ročník

1. ročník
1VH

2VH

maximálne 10 žiakov
maximálne 10 žiakov

b) Na odbornej praxi (klinickej 5 h v týždni za celé štúdium ) sa žiaci delia do skupín, najmä s
ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov. Predmet sa vyučuje v skupinách, pričom počet
žiakov v skupine je maximálne 1 pre každé zubo - lekárske kreslo. Súčasťou predmetu odborná
prax je prax organizovaná súvisle, ktorú žiaci absolvujú na konci 1 polroku 1. ročníku
externého večerného štúdia 4 týždne , 8 hodín denne, spolu 40 hodín týždenne.

