
       
 

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 17. 10. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: 3 APA 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

2. Organizační otázky 

3. Diskuze 

 

 

Ad 1. Zahájení 

 

1.1 Jednání se zástupci studentského parlamentu zahájili a řídili Ing. František Kunc, PhD.,  

      ředitel školy a doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., rektorka VŠZ. 

 

Ad 2. Organizační otázky 

 

2.1 Ředitel informoval o zvolení rektorky VŠZ předsedkyní Komory soukromých vysokých 

       škol při ČKR. 

 

2.2 Ředitel informoval o novém studijním informačním systému (SIS), který VŠZ získala  

      v rámci projektu OP VVV. Od akademického roku 2019/2020 budou tímto SIS nahrazeny  

      systémy Sharepoint a Bakaláři. Informační systém vyvinula MUNI, budou do něj 

      převedeny studijní opory, budou elektronické indexy i elektronické přihlašování ke 

      zkouškám. Od 1.února poběží pilotní systém, od 1. 9. 2019 poběží systém v ostré verzi. 

 

2.3 Ředitel informoval o vybavení VŠZ novými studijními pomůckami v rámci projektu  

OP VVV. V učebně č. 5 je zcela nová jazyková laboratoř, nový nábytek i software. Od 

firmy LINET máme 3 nové postele. VŠZ je momentálně nadstandardně vybavena. 

 

2.4 Ředitel informoval o počtu studentů VŠZ. Počet je i v období slabších populačních  

       ročníků stabilizován. Máme zatím 406 studentů – ve srovnání s jinými zdravotnickými  

       fakultami jsme minimálně srovnatelní. 

 

2.5 Ředitel informoval o imatrikulacích a promocích dne 23. 10. 2018, které se budou  

       konat v Brožíkově síni Staroměstské radnice. 



       
 

 

2.6 Ředitel informoval o zasedání Akademické rady dne 11. 12. 2018 v 16:00. 

 

2.7 Mgr. Jansa informovala o projektu Erasmus+. Kromě států EU mohou studenti vyjet i do  

       Jordánska. Je možné vyjet i na absolventskou praxi. Je nutné absolvovat výběrové řízení.  

       Mgr. Jansa požádala studenty, aby jí zaslali mail v případě zájmu o výjezd. Stáže jsou  

       cca tříměsíční. Mgr. Jansa požádala studenty, aby předali informaci kolegům.  

       V současnosti jsou dvě studentky na stáži ve Španělsku, dvě studentky vyjedou od ledna  

       na Kypr. 

 

2.7 Ředitel informoval o pravidelné finanční kontrole MŠMT dne 15. 10. 2018. Kontrola  

       proběhla bez výhrad. 

 

2.8 Ředitel informoval o malování v budově školy, které proběhlo během léta. Budou ještě  

      umyta okna a budou vyměněny žaluzie v posluchárně P1 a v učebně č. 1. 

 

2.9 Ředitel informoval o platností akreditací u oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka.  

      Platnost akreditací byla posunuta, informace je na webových stránkách školy. 

 

2. 10 Ředitel informoval o navýšení rychlosti internetu vzhledem k novému IS od ledna 2019. 

 

2.11 Ředitel představil PhDr. Ľubicu Kurucovou, která povede Centrum psychologického  

        poradenství a diagnostiky při VŠZ. Centrum mohou využít studenti i jejich rodinní  

        příslušníci. Centrum zajišťuje naprostou diskrétnost. PhDr. Kurucová bude ve škole  

        každou středu, kontaktovat ji lze mailem. 

 

2.12 Ředitel informoval o tom, že na VŠZ již nebude působit JUDr. Staněk. Místo něj byla  

        přijata JUDr. Bruthansová. 

 

2.13 Ředitel a rektorka VŠZ upozornili studenty na možnost získání stipendia od různých 

        zaměstnavatelů. 

 

Ad. 3 Diskuse 

 

3.1 1APA – zástupkyně byla poprvé, se studiem spokojenost, ve třídě je 1 přestup 

z Univerzity Karlovy. 

 

3.2 1AZZ – spokojenost s organizací studia i praxí. Veškeré materiály, které obdrželi při 

nástupu do školy, byly bez problémů. Jediná výtka – v rámci První pomoci neměli  

4 hodiny cvičení. Ředitel omluva, ale již bylo dohodnuto s Mgr. Pekarou, že bude 

náhrada z pražské ZZS. Velice spokojeni s výukou a přístupem Mgr. Pekary. 

 

3.3  2AVS Diskuze k možnosti výuky italštiny a francouzštiny. Výuka by byla možná, ale bez 

získání kreditu. Do budoucna bude možná se získáním kreditu. U 2 AVS zájem trvá i bez 

kreditu. Z 2AVS se přihlásilo 6 studentů u PA 3 studenti. 



       
 

Stejná situace je i u německého jazyka. Od února je možné nastavit jako volitelný 

předmět. Nutné prověřit zájem. 

        

3.4  2AVS – poděkování Mgr. Škorpíkové, Mgr. Turečkové a pí. Charvátové za přístup. 

        Dotaz k počtu hodin praxe, jestli je možné snížit počet hodin praxe. Dle rektorky VŠZ je 

        počet hodin praxe dán Metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví. Je ale možné jít  

        v rámci interny na různá oddělení – např. geriatrii, internu, chirurgii. Je nutno se  

        dohodnout s Mgr. Procházkovou, zda je možnost v rámci interny jít i na jiné oddělení. 

 

3.5 2APA – omluvena, začaly praxe. Dotaz na možnost vykonání praxe u Apolináře – zde 

mají své studenty (mediky), v roce 2017 jsme již byli zváni. Naším akreditovaným 

pracovištěm je ÚPMD. 

 

3.6 3AZZ poděkování za soutěž, které se mohli zúčastnit. Poděkování za přednášky MUDr. 

Šeblové, nejlepší přednášející, kladné hodnocení přednášek prof. Seidla. Připomínka 

k organizaci přednášek ve VFN, chodí málo studentů. Domnívají se, že je to dáno 

rozvrhem.  Je mnoho dojíždějících a před přednáškami mají 3 hodiny volna. 

 

3.7 3CZZ – zástupce poděkoval za možnost studia (pracuje na  ZZS hl. m. Prahy) 

 

Ostatní omluveni. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 


