
       
 

r za Podmínky jso  

 

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

 
 

ZÁPIS 

ze schůze Studentského parlamentu konaného dne 31. 10. 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: 3 CVS 

Neomluveni:  

 

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. 

 

2.2 Mgr. Procházková informovala o praxích a podmínkách absolvování.  Zdravotníci mohou  

      sloužit na interních odděleních. Nezdravotníci absolvují praxe v prvním ročníku  

      v nemocnicích Motol, Bulovka, nebo na Geriatrické klinice VFN v Londýnské ul., 

      Praha 2. Před nástupem dostanou nezdravotníci informace od mentorky, kde a kdy je sraz.  

      Na praxi je nutné mít logbook a oblečení. Týden před nástupem je nutné  

      vyzvednout vizitky na studijním oddělení u pí. Novotné. Do 8. 11. 2019 je nutno sdělit  

     preference praxe a navštívit osobně PhDr. Procházkovou. Ohledně praxí je nutná  

     spolupráce s pí. Procházkovou, do zkouškového období je nutno mít ukončenou celou  

     praxi (nezdravotníci). 

     Před praxí musejí všichni odevzdat kopii očkování hepatitida + tetanus a kopii úrazového  

     pojištění. O vánočních svátcích praxe neprobíhají. 

 

2.3 Ředitel informoval studenty o novém informačním systému. První ročníky mají 

k dispozici pouze nový IS, druhé a třetí ročníky mají ještě přístup do Sharepointu.  

 Pokud má někdo se systémem problém, bude řešit s prorektorkou 

Jexovou. 



       
 

       Kontaktní adresa pro studenty na IT v případě problémů se systémem: 

       IT@vszdrav.cz 

 

       WI-FI: název sítě: VSSTUDENTI 

…...Heslo: N17VsZ1019*DuSkP5 

 

2.4 Ředitel informoval o opravě fasády, která by měla být ukončena do konce roku 2019. 

 

2.5 Ředitel informoval o získaných akreditacích – PA nová akreditace od příštího roku na  

      5 let, očekáváme akreditaci pro VS do konce roku 2019, ZZ na jaře roku 2020. 

 

2.6 Ředitel informoval o počtech studentů k 31. 10. 2019 – 404 studentů (PA 13 %, VS 60 %,  

      ZZ 27 %). 

 

2.7 Ředitel informoval o provedené finanční kontrole ze strany MŠMT týkající se dotace, 

       vyrovnávací platba – závazek veřejné služby. Kontrola proběhla v pořádku – očekáváme  

       dofinancování (9 -12. 2019) 

 

2.8 Ředitel informoval o připravovaném novém studijním oboru Fyzioterapie – v průběhu  

       listopadu záměr podat akreditační spis na MZ k vyjádření (zahájení výuky možná  

       v ak. roce 2021/22). 

 

2.9 Ředitel informoval o podání projektu TAČR, účast v projektu TAČRu je nutná pro žádost  

      o akreditaci magisterského studia. 

 

2.10 Ředitel informoval o ukončení fungování Edukačního centra ve Vsetíně ke konci září  

        2019. V učebně č. 6 a 7 bude vyměněn nábytek za zánovní ze Vsetína (leden 2020). 

 

2.11 Ředitel informoval o výuce oborů PA a VS na konkurenčních školách, např. na 1LF je  

        14 nově zapsaných studentek oboru PA, obor VS není vůbec otevřen. 

 

2.12 Ředitel informoval o kurzu češtiny pro cizince – kurz ošetřovatelské terminologie. Kurz  

        bude v termínech 8. 11. a 22. 11. 2019 v učebně č. 13 od 9 – 13:30. není nutná  

        registrace, stačí přijít. Kurz poskytnut bezúplatně. 

 

2.13 Ředitel apeloval na výjezdy v rámci Erasmus+, možnost hlavně 2. a 3. ročníky – je  

         možná studijní i odborná stáž. 

 

2.14 Ředitel upozornil, že stále někteří studenti nezaplatili za studium, od pondělí 4. 11. 2019  

        budou rozesílány upomínky. Zároveň upozornil i na to, že již by měli mít studenti  

        odkontrolované indexy. Pokud studenti nemají, je nutné komunikovat se studijním 

        oddělením. 

 

2.15 Volitelné předměty v letním semestru – studenti dostanou informace a budou se moci  

        přihlásit přes IS, kde dostanou data, kdy a jak volitelný předmět bude probíhat.  

 

mailto:IT@vszdrav.cz


       
 

 

Ad. 3 Diskuse 

 

3.1 1 APA – spokojenost, nemají zásadní připomínky.  

3.2 1 AVS – připomínky k Anatomii – testy v IS vykazují odborné chyby – všechny chyby je  

       nutné hlásit prorektorce Jexové. 

        Dotaz na předmět První pomoc – původně dle IS měli mít Dr. Pekaru, nyní mají  

        doc. Horáka. Připomínka, že doc. Horák nerozlišuje mezi přednáškou a cvičením, 

        zakazuje dělat poznámky a nemá praktické ukázky. 

        Skupina je z poloviny složená z cizinců, rádi by měli od 2. ročníku volitelný cizí jazyk. 

        Připomínka k PhDr. Moravcové – využití času ve výuce. 

 

3.3 1 AZZ – souhlasí s 1 AVS ohledně První pomoci a Anatomie. 

       Připomínka k výuce Psychologie Dr. Emrové – zaměřeno na PA, příp. VS ne na ZZ. 

       Připomínka k PhDr Ulrychovi – chová se ke studentům povýšeně. 

       Pochvala Dr. Pekarovi, Vlkovi, Peřanovi a Syslovi za výuku a doc. Hamplové za výuku  

       latiny. 

 

3.4 1 BVS nepřítomna 

 

3.5 1 BZZ nepřítomna 

 

3.6 2APA nepřítomna 

 

3.7 2 AVS nepřítomna 

 

3.8 2AZZ pochvala Dr. Pekarovi, MUDr. Scheblové, MUDr. Knorovi – naučí 50 % všech  

      znalostí. 

      Připomínka k přednáškám doc. Mazalánové – obsahově nic z urgentních stavů. 

      Připomínka k doc. Hamplové – nedochvilnost, nedodržování rozvrhu (rušení hodin bez  

      náhrady). 

      Praxe probíhají v pořádku. 

 

3.3 2 BZZ připomínka k rozvrhu – nedostačují rozsah předmětů. Jeden předmět měli   

      jeden vyučující den, na konci byla hned zkouška. Často jsou spojeni se sestrami, 

      zapomíná se, že nejsou zdravotníci. Poděkování Dr. Pekarovi, který se věnuje 

individuálně. Jako záchranáři nemají v rozvrhu určité vyučující jako MUDr. Scheblovou, 

MUDr. Knora. Dr. Pekaru mají za semestr pouze 1x. 90 % výuky mají spojenou se 

sestrami. 

       Z některých předmětů mají zápočet, ale nemají je v rozvrhu (např. mikrobiologii). 

 

3.5 3 BVS – stížnost na proces schvalování témat bakalářských prací – do 15. 5. 2019 měli 

mít rozpracované téma, jestli je schválené se dozvědí až v říjnu (to, že rektorka 

neschválila se dozvěděli až 30.10. 2019). 

       Dotaz na magisterské studium – ředitel – pokud by vše probíhalo dle plánu, možné 

zahájit výuku od r. 2021. 



       
 

 

3.6 3 AVS – poděkování vedení za změny, které byly provedeny od minulého Studentského 

parlamentu. Poděkování Mgr. Škorpíkové za empatický přístup, Mgr. Janse za 

francouzštinu, Mgr. Vlachové, Mgr. Staňkové. 

 

 

Vedení školy poděkovalo za podněty. 

 

 

 

 

 
Zapsala: PhDr. Jana Kolářová 

 

Schválil: Ing. František Kunc, PhD., ředitel VŠZ, o. p. s. 

               doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., rektorka VŠZ, o. p. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


