
       
 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. 
 se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ 150 00 

 
 

ZÁPIS 
ze schůze Studentského parlamentu konaného dne 25. 4. 2022 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  
Neomluveni: viz zápis 
 
PROGRAM: 
 
1. Zahájení 
2. Organizační otázky 
3. Diskuze 
 
 
Ad 1. Zahájení 
 
1.1 Jednání se zástupci studentského parlamentu zahájil a řídil Ing. František Kunc, PhD., ředitel 

školy. 
 
Ad 2. Organizační otázky 
2.1 Ředitel přivítal přítomné. Na úvod s rektorkou poděkovali za práci ve zdravotnických zařízeních 

v rámci covidové situace. Poděkování bylo směrováno hlavně 3. ročníkům. 
 

2.2 Ředitel informoval o nové situaci ohledně uprchlíků z Ukrajiny a ukrajinských studentů. 
 

2.3 Ředitel informoval o podpoře školy v souvislosti s ukrajinskými studenty. Bylo vypsáno 
mimořádné stipendium – bylo poskytnuto 1x. Máme 20 ukrajinských studentů. 

 
2.4 Ředitel informoval o termínech promocí. Promoce proběhnou ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2022. 

 



       
 

2.5 30. 6. 2022 proběhnou promoce studijního programu Všeobecné ošetřovatelství. 7. 2022 
proběhnou promoce studijních programů Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství. 

 
2.6 Ředitel apeloval na studenty, aby neničili nábytek v učebnách. V posluchárně P 1 byl koncem r. 

2021 opraven nábytek a nyní je již poškozen. Zároveň apeloval na studenty, aby neodhazovali 
plné kelímky od nápojů do odpadkových košů. 

 
2.7 Ředitel informoval, že během prázdnin bude instalována nová wi-fi, pokrytí bude v každé učebně 

i na chodbách. Je plánována také obměna audio a video zařízení v P 1. 
 

2.8 Je záměr vybudovat novou učebnu bojových umění a z učebny č. 12 vybudovat fit zónu. 
 

2.9 Ředitel informoval o Futsalové lize – jedná se o univerzitní ligu, škola se účastnila 1. ročníku ligy. 
Ligy se mohou účastnit pouze studenti dané školy. Apeloval na studenty, pokud má někdo zájem 
o účast, hlásí se řediteli. Ze strany studentů byl vznesen dotaz, zda se účastníme jiných 
univerzitních sportů –např. atletiky nebo beach volejbalu. 

 
2.10 Ředitel informoval, že do 5. 5. 2022 je možné na internetu pře web školy objednat školní 

oblečení. 
 

2.11 Ředitel informoval o anketě Eurostudent (přes MŠMT) a apeloval na její vyplnění. Studentům 
přijde e-mail. 

 
2.12 Ředitel informoval o projektu Erasmus+ - informace jsou na webových stránkách, pokud mají 

studenti zájem, je nutná konzultace s Mgr. Jansou. Pokud by měl někdo zájem o výjezd do Itálie 
v rámci Progetto Informazione, je nutné hlásit se řediteli. 

 
2.13 Ředitel připomněl, že bakalářské práce se do IS nahrávají pouze ve formátu pdf. 

 
2.14 Ředitel informoval o nástupu nové kolegyně, která od příštího akademického roku posílí úsek 

odborných praxí. 
 
Ad. 3 Diskuse 
 
3.1 AZZ – připomínky k absolvování odborné praxe. Již v prvním ročníku v LS měli praxi na porodních 

sálech bez teoretické přípravy. Dle studijního plánu mají teorii až v 2. roč. 



       
 

3.2 Studenta kvůli absenci teoretické přípravy nevzali na praxi v ÚPMD na Pediatrii. 
 

3.3 FYZ – chybí možnost stravování. Ředitel informoval o nové lednici Fresh point. Zkušební provoz 
bude během května, posléze bude nainstalována od září. 
 

3.4 Studenti se mohou také přihlásit do jakékoliv menzy. Studenti upozornili, že s Mgr. Vrbickým 
měli vyučování minimálně. Mgr. Málek o tom ví a bude řešit. 
 

3.5 Studenti chválili učebnu i odbornou praxi. 
 

3.6 2APA pochvala Mgr. Šráma zajímavé přednášky ze sociologie a doc. Mrzeny za přednášky 
a přístup.  Na cvičeních by rády více pracovaly s modely. 
 

3.7 3AVS – pochavala, mají nejzajímavější předměty za celé roky. Pochvala Ing. Exnerové, dr. Batka, 
Mgr. Málka, Mgr. Jíchové i doc. Hamplové. 

 
 
Vedení školy poděkovalo za podněty. 
 
 
 
 
 
Zapsala:  PhDr. Jana Ondruchová 
 
 
Schválil: Ing. František Kunc, PhD., ředitel VŠZ, o. p. s. 
 doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., rektorka VŠZ, o. p. s. 
 
 
 
 
 


