
 

CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
ZBŮCH, V SÍDLIŠTI 347, ZBŮCH  
HLEDÁ FYZIOTERAPEUTA - FYZIOTERAPEUTKU  

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch poskytuje komplexní 
sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické 
osoby. Organizace poskytuje tyto sociální služby: domov pro osoby se zdravotním 
postižením, odlehčovací služby, chráněné bydlení a sociální rehabilitaci. 

Nabízíme: 

 zázemí stabilní organizace poskytující sociální služby 
 příjemné pracovní prostředí 
 podporu dalšího vzdělávání a možnost profesního růstu 
 příspěvek na stravování 
 zaměstnanecké benefity - příspěvek na penzijní pojištění,  roční příspěvek na 

dovolenou, rehabilitaci, kulturu, závodní stravování, vlastní rekreační zařízení  
 velmi dobré platové ohodnocení, pravidelné odměny 
 práci na plný úvazek v jednosměnném  provozu 
 nástup možný ihned  

Požadujeme: 

 odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeut  dle  §24 Zákona č. 
96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 

 trestní bezúhonnost 
 zájem o práci s lidmi se zdravotním postižením 
 vstřícný přístup ke klientům 
 samostatnost, odpovědnost, spolehlivost 
 komunikativnost a schopnost týmové práce 
 znalost práce na PC 

 
 

Kontakt:  
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch 
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 
Jitka Nohovcová 
+420 377 830 617, +420 773 776 602  
nohovcova@centrumzbuch.cz 
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Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta 

 
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se získává absolvováním 
a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu 
fyzioterapeutů, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v 
akademickém roce 2018/2019, 
b) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 
fyzioterapeutů, 
c) tříletého studia v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických 
školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 
2003/2004, nebo 
d) střední zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut nebo v oboru rehabilitační 
pracovník, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 
1996/1997. 
 
(2) Do doby získání specializované způsobilosti nebo prokázání alespoň 10 let 
výkonu povolání fyzioterapeuta pracuje fyzioterapeut, který získal odbornou 
způsobilost podle odstavce 1 písm. d), u poskytovatele zdravotních služeb pod 
odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením. 
 
(3) Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a) až c), 
může vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže minimálně 1 
rok výkonu povolání v oboru. 
 
(4) Specializovaná způsobilost fyzioterapeuta se získává absolvováním 
akreditovaného navazujícího zdravotnického magisterského studijního oboru 
aplikovaná fyzioterapie nebo ukončením specializačního vzdělávání atestační 
zkouškou. 
 
(5) Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, 
diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie. 
 


