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Vážený pan 
Ing. Rudolf Macek, Ph.D. 
ředitel školy 
Vyšší odborná škola a Jazyková škola 
S právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o. 
Mojmírovců 1002/42 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

Praha 18. srpna 2021 

Č. j.: MZDR  9986/2021-12/ONP 

*MZDRX01H8431* 
MZDRX01H8431 

Souhlas k udělení akreditace vzdělávacímu programu zdravotnického zaměření 

Pro účely akreditace vzdělávacího programu Diplomovaný farmaceutický asistent 
(v denní formě vzdělávání) sděluji, že absolventi budou podle zákona č. 96/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni vykonávat 
regulované zdravotnické povolání farmaceutický asistent. 

 

Tento souhlas se uděluje Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava, podle ustanovení 
§ 104 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
žádosti podané dne 8. 3. 2021. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Alice Strnadová, MBA, v.r. 

ředitelka Odboru ošetřovatelství  

a nelékařských povolání 

podpis elektronicky 
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Vážený pan 
Ing. Rudolf Macek, Ph.D. 
ředitel školy 
Vyšší odborná škola a Jazyková škola 
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Č. j.: MZDR 11231/2021-8/ONP 

*MZDRX01H84H3* 
MZDRX01H84H3 

Souhlas k udělení akreditace vzdělávacímu programu zdravotnického zaměření 

Pro účely akreditace vzdělávacího programu Diplomovaný farmaceutický asistent 
(v kombinované formě vzdělávání) sděluji, že absolventi budou podle zákona 
č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 
péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání farmaceutický asistent. 

 

Tento souhlas se uděluje Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava, podle ustanovení 
§ 104 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
žádosti podané dne 15. 3. 2021. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Alice Strnadová, MBA, v.r. 

ředitelka Odboru ošetřovatelství  

a nelékařských povolání 

podpis elektronicky 
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