
       
 

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 28. 3. 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: 3 APA 

Neomluveni: 1 APA, 2 APA, 1 BVS, 1 BZZ, 2 BVS, 2 BZZ, 3 CVS, 3 AZZ, 3 BVS  

 

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. Pokud někdo na  

      praxi nemůže nastoupit, je nutné informovat Mgr. Procházkovou. Je nutné se omluvit ve  

      škole i v daném zařízení vrchní sestře. Pokud je student v denním studiu, jedná se o  

     blokovou praxi v délce 8 hodin. Může se vykonávat po domluvě i 12 hodin  

     nebo v sobotu a v neděli. Pokud však vrchní sestra nesouhlasí, nelze nárokovat. Smlouvy  

     se zdravotnickými zařízeními na praxi musí být nahlášeny 3 týdny dopředu. Letní  

     individuální praxe – v letním semestru je lepší nahlásit dříve – po I. a II. ročníku.  

     Z nemocnic chodí na studenty hodnocení. Mgr. Procházková apelovala na iniciativu.  

     Studenti po dotazu neměli na praxích žádný problém. 

 

2.3 Ředitel informoval studenty o podaných žádostech o akreditaci pro obory  

 Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Stanoviska MZ k akreditacím jsou kladná. 

 

2.4 Ředitel informoval o studentském informačním systému – pořízen byl z programu OPVV  

      v rámci grantu EU. Do konce června dojde k odzkoušení a od září 2019 najede VŠZ na  

      nový SIS – nebude Sharepoint a Bakaláři. V novém systému budou studijní opory,  



       
 

       informace, přihlašování ke zkouškám, bude probíhat i veškerá komunikace přes tento 

        systém. 

       

2.5 Ředitel apeloval na docházku studentů na přednášky a cvičení. Je vysoká neúčast  

       studentů. 

 

2.6 Ředitel informoval o platební disciplíně – došlo ke zhoršení, mnohdy výmluva, že student  

      čeká na poslední zkoušku. Tento argument neplatí, je platná smlouva o studiu a může dojít  

      i k ukončení smluvního vztahu. Škola sice uplatňuje individuální přístup – zkouškové  

      období je v lednu, opravné zkoušky jsou v únoru. V březnu již nelze skládat zkoušky bez 

      poplatku. 

      Přesto existuje velká skupina neplatících studentů. Ředitel apeloval na komunikaci  

      studentů s vedoucím studijní skupiny, studijním oddělením (ústřední komunikační uzel),  

      v krajním případě je možné komunikovat s prorektory, rektorkou nebo ředitelem. Nejsme    

      ochotni tolerovat pouze nižší znalosti. 

 

2.7 Ředitel připomněl studentům možnost výjezdu v rámci programu Erasmus+. Zájemci se  

      mohou hlásit u Mgr. Jansy. Vyjíždí pořád málo studentů. 

 

2.8 Žádosti o stipendia je nutné podat do konce března (ubytovací, prospěchové, sociální). 

 

2.9 Ředitel informoval o poškození jazykové učebny č. 5, došlo k přepólování sluchátek a ke  

      zcizení licenčního klíče na flash disku. Náhrada bude stát cca 10 000,- Kč. Usb disk je 

     samostatně nepoužitelný, je možné ho případně vrátit poštou. 

 

2.10 Ředitel informoval o 14. mezinárodní konferenci dne 16. 4. 2019 s tématem  

          „Problematika seniorů v ošetřovatelství“, zajímaví hosté. Je možné se zaregistrovat  

          u Mgr. Turečkové. 

 

2.11 Ředitel informoval o zvýšení školného u oboru Zdravotnický záchranář z 54 000 ,- Kč na  

         58 000,- Kč, a to z důvodů plateb za praxi studentů. 

 

Ad. 3 Diskuse 

 

3.1 1 AVS – nemají zásadní připomínky. Přítomni zástupci nezdravotníků. Na praxích měli 

mentorku, která byla velmi ochotná a zařídila vše bez problémů.  

        

3.2 1 AZZ – nemají nic negativního, spokojenost s Mgr. Pekarou a prováděnými modelovými  

       situacemi. Učebna č. 12 je studenty aktivně využívána. 

 

3.3 2 AVS – poděkování vedení za vstřícnost a otevření kurzu francouzštiny. Studenti  

       docházeli. Opět byl dotaz na kurz italštiny. Ředitel informoval, že v případě zájmu bude  

       od příštího semestru i vyučující italštiny a bude možné od příštího semestru kurz otevřít. 

       Studentům se líbily akce typu Burza práce – návštěva Nemocnice Hořovice (někteří  

       z nich již zde pracují). Líbila se i panelová diskuse o očkování. Dotaz na magisterské  

       studium. 



       
 

       U magisterského studia se hledá oborový průsečík, aby mohli studovat  

       porodní asistentky, všeobecné sestry i záchranáři. Škola musí být ve výzkumném  

      projektu, aby mohla žádost o magisterské studium podat. 

       

 

3.3 3 AVS - nemají připomínky, připravují se na státnice. Připomínka k obsáhlosti skript k bc. 

práci. Obsáhlost až na škodu, na 3. LF mají pokyny údajně na 4 stranách. Probírali i na 

semináři s doc. Hamplovou – skripta k bc. práci neobsahují kazuistiky k záchranářům, 

nezapadají do koncepce daných pracovišť, např. JIP, kde kazuistika je na více stran než 

na 40, mají problém a vybírají si proto jednodušší případy. Narazili na obsah skript 

versus realita. 

 

3.5 3 CZZ – dotaz na státnice, jinak bez připomínek. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


