
Vstupní kriteria výcviku ČIS 
 

1/ STANDARDNÍ KRITERIA  – ihned po ukončení výcviku se mohou hlásit ke zkouškám a stát se 

řádným členem a supervizorem ČIS. 

- vysokoškolské vzdělání humanitního směru magisterské úrovně nebo medicína s možností žádat 

a vyjednávat výjimku 

- 13 let praxe v oblasti pomáhajících profesí 

- ukončený výcvik v psychoterapii akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností  

- 120 hodin supervize vlastní práce, z toho minimálně 20 hodin individuální supervize 

- zkušenost s vedením uceleného vzdělávacího programu v oblasti pomáhajících profesí minimálně 

200 hodin nebo zkušenost s vedením pracoviště, týmu – minimálně 3 roky 

- úspěšně absolvuje přijímací pohovor 

Pokud složí po ukončení výcviku zkoušky, stává se supervizorem ČIS. 

V případě, že se ke zkouškám nepřihlásí, zůstává kandidátem na supervizora. 

Platnost této pozice je 5 let, počítáno od data ukončení výcviku. V průběhu každých 5 let je 

povinen doložit minimálně 50 hodin individuální supervize vlastní supervizní práce maximálně u 5 

supervizorů ČIS – tzn., že vykonává supervizní činnost pod kontinuální supervizí (10 hodin za 

rok). Tyto supervizní hodiny jsou nad rámec hodin potřebných k přijetí ke zkoušce. To lze 

opakovat než se přihlásí ke zkouškám ČIS. 

 

2/ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY – do výcviku vstupuje na základě jiných (mírnějších) požadavků 

s povinností doplnění standardních kriterií  potřebných ke zkoušce.   

- vysokoškolské vzdělání humanitního směru magisterské úrovně nebo medicína s možností žádat 

a vyjednávat výjimku 

- minimálně 10 let praxe v oblasti pomáhajících profesí nebo 5 let praxe po psychoterapeutickém 

výcviku a zároveň i 5 let po VŠ ukončené magisterským titulem 

- ukončený výcvik v psychoterapii akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností 

- 60 hodin supervize vlastní práce z toho minimálně 10 hodin individuální supervize 

- zkušenost s vedením uceleného vzdělávacího programu v oblasti pomáhajících profesí nebo 

zkušenost s vedením pracoviště, týmu 

- úspěšně absolvuje přijímací pohovor 

V případě, že v průběhu výcviku naplnění potřebná „standardní kriteria“, může se přihlásit a 

absolvovat zkoušky. 

Pokud potřebná „standardní kriteria“ dosud nemá naplněná, nemůže ke zkoušce a zůstává 

kandidátem na supervizora. Platnost této pozice je 5 let, počítáno od data ukončení výcviku. V 

průběhu každých 5 let je povinen doložit minimálně 50 hodin individuální supervize vlastní 

supervizní práce maximálně u 5 supervizorů ČIS – tzn., že vykonává supervizní činnost pod 

kontinuální supervizí (10 hodin za rok). Tyto supervizní hodiny jsou nad rámec hodin potřebných k 

přijetí ke zkoušce. To lze opakovat než se přihlásí ke zkouškám ČIS. 

 


