
       
 

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 3.  11. 2016 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

2. Personální změny 

3. Organizační otázky 

4. Diskuze 

 

 

Ad 1. Zahájení 

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

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

 

Ad 2. Personální změny 

 

2. 1 Ředitel informoval o nástupu nové vrátné - od 1. 11. 2016 nastoupila paní Maříková.           

 

Ad 3. Organizační otázky 

 

3. 1 Ředitel informoval o změně umístění knihovny ve 3. patře. Studentský parlament bude 

       nadále zasedat v učebně. 

 

3. 2 Ředitel apeloval na účast studentů na přednáškách a cvičeních. Přednášky jsou 

       nepovinné. 

       Cvičení a semináře jsou povinné. Podmínky pro udělení zápočtu určuje akademik.   

       Studenti by měli znát podmínky, za kterých zápočet dostanou. Jednotliví akademici  

       mohou mít podmínky odlišné. 

       Přednášky jsou nepovinné – ředitel apeloval na účast studentů, stává se, že z počtu 50 

       studentů přijde pouze 5. Snaha vedení VŠZ je získat přednášející z nejvyšším možným 

       vzděláním a praxí. 

 

3. 3 Změna rozvrhů - je nutné sledovat Sharepoint, pokud nemají studenti jistotu, je možná 

konzultace s Ing. Jexovou. Dalším informačním zdrojem je studijní oddělení. 

 

3. 4 Informace o parkování – vzhledem k parkovacím zónám na Praze 5 ředitel zrušil souhlas  



       
 

       s možností parkování pro studenty. 

 

3. 5 Ředitel informoval o slavnostním zasedání Akademické rady 14. 12. 2016. Za studenty 

       budou pozváni členové z řad studentů – Eliška Brennerová a Sylvie Pachlová. Téhož dne 

       se koná také zasedání Správní a Dozorčí rady. 

 

3. 6  Ředitel informoval studenty o umístění knihovny ve 3. patře. V příštích letech bude fond  

        knihovny doplňován o aktuální tituly. 

 

3. 7 Ředitel informoval o začátku SZzk a opravných termínech. Doporučil pracovat na   

       bakalářské práci od 3. ročníku , doporučil aktivně pracovat se skripty, spolupracovat   

       s vedoucím bakalářské práce. Kdo si není jist, měl by si nechat práci zkontrolovat i po  

       gramatické a formální stránce. Termín pro odevzdání bakalářské práce je březen, je 

       možné požádat o prodloužení termínu. 

 

3. 8  Ředitel informoval o kontrole MŠMT ČR dne 11. 10. 2016 – vše proběhlo v pořádku a 

         byla zaslána druhá část dotace. Ředitel zároveň informoval o zhoršené platební morálce 

         studentů.  

 

3. 9  Informace o programu Erasmus+ - informaci podala RNDr. Jílková. VŠZ má oprávnění 

        ke zprostředkování studijních pobytů v rámci zemí, které jsou popsané – EU i zámoří. 

        Podrobné informace o programu jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. V současné době 

        je na studijním pobytu za VŠZ jedna studentka v Římě. Přihlášky do výběrového řízení 

        jsou na webu spolu se základní informací.  

  

3. 10 Ředitel informoval o podmínce mít sjednané úrazové pojištění. Může být bez limitů i v  

         rámci jiného pojištění. Tato pojistka je podmínkou nemocnic pro realizaci odborné  

         praxe. Týká se studentů prezenčního studia. 

 

3. 11 Ředitel informoval o změně správce sítě. Pro studenty byla zřízena mailová adresa, kam 

         mohou posílat mail v případě, že mají problém s připojením. Je nutné vždy problém  

         popsat. 

         IT@vszdrav.cz 

 

3. 12 Ředitel informoval o stavu akreditací - všechny akreditace jsou prodlouženy o 3 roky 

         do roku 2019. Oznam je na webových stránkách školy. 

            

3. 13 Přihlašování ke zkouškám - student má povinnost se starat o řádné přihlášení se ke 

         zkouškám k řádnému, případně i opravnému termínu. Před zkouškou musí mít student 

         zápočet. Není možné požadovat zkoušku mimo vypsané termíny. 

  

3. 14 Studenti kromě názvu předmětu a jména vyučujícího do indexu nic nepředepisují.  

          Student respektuje konzultační hodiny. 

 

3. 15 Ředitel informoval o sestavování rozpočtu na rok 2017. Plánuje nákup nových  

         studijních pomůcek. 

mailto:IT@vszdrav.cz


       
 

 

3. 16 Ředitel informoval o akci MISS Sympatie – jedná se o 8. ročník na celostátní úrovni. 

        VŠZ pořádá školní kolo. Přihlásilo se 6 studentů, 5 žen a 1 muž. 

        Tři studentky postoupily do celostátního finále. Účastníci obdrželi vstupenky na ples 

        sester, na kterém proběhne slavnostní vyhlášení. 

 

Ad. 4 Diskuse 

 

4. 1 2. AVS – setkali se s tvrzením v nemocnici u Apollináře, že se o praxe nikdo nestará a že 

si praxi musejí zařídit sami. 

Odpověď vedení VŠZ -  praxi má na starosti Mgr. Procházková, není pravda, že si 

studenti praxi zařizují. VŠZ má smluvní nemocnice, pokud je však student mimopražský, 

může se vyjít vstříc a student má možnost si zařídit praxi sám. 

Do loňského roku jsme jako jediní měli studijní obor porodní asistentka, od loňského 

roku má i LF, Apolinář bere proto přednostně jejich studenty. 

       Dotaz na volitelné předměty, zda je možné doplnit jazyk o možnost konverzace. Na jazyk 

       se musí přihlásit minimálně 10 lidí. 

       Poděkování Mgr. Procházkové za řešení problému s praxemi. Praxe probíhá od 2. ročníku 

a ve 3. roč. – mentor komunikuje se staniční sestrou a Mgr. Procházkovou – je zpětná 

vazba, kdy se informuje o problémech. 

        

4.2 1. AVS - ošetřovatelské postupy – špatné tonometry. Stížnost na dlouhé čekání na 

       profesory. Pokud vyučující má zpoždění více než 15 min., obrátit se na Ing. Jexovou.  

       Zpoždění může být způsobeno i tím, že studenti nedodržují vypsané konzultační hodiny a   

       vyučující se snaží vyhovět. 

 

4. 3 1 BVS – jsou ve škole noví – poděkování studijnímu oddělení a Mgr. Škorpíkové. 

Problém mají s odbornou praxí  - řeší Mgr. Procházková. 

       Apel na zlepšení úklidu v učebnách. 

 

4. 4 2 ARA – připomínky k MUDr. Hamplové, zpoždění až 45 min.  

       Chtěli si domluvit praxi, Mgr. Procházková více dní po sobě nebyla v konzultačních  

       hodinách k dispozici bez jakéhokoliv odkazu. Mgr. Procházková bude informovat o 

       možné nepřítomnosti  včetně v době konzultačních hodin. 

       Pochvala Dr. Pekarovi za TV a vodácký výcvik. 

 

4. 5 1 APA - wi-fi nefunguje všude, není všude dobré wi-fi připojení. Wi-fi bude prověřena. 

        Prosba - v rámci výuky dostali karty Zdravý životní styl - úkol edukace pacientů v rámci 

praxe. 1. ročníky mají praxe buď v LDN nebo v odběrovém centru, kde je edukace 

obtížná. Ředitel projedná snížení počtu karet s MUDr. Hamplovou. Na interně a LDN je 

obtížné projekty realizovat.  

 

4.6 3 CVS slyšeli vše, co potřebují, zvláštní poděkování Mgr. Škorpíkové a studijnímu 

oddělení. 

 



       
 

4. 7 2 BVS kombi – spokojenost s přednáškami.  

U studentů kombi formy studia není nutná úrazová pojistka v rámci praxe nutná, pokud 

tuto praxi vykonávají v nemocnici, kde jsou v pracovně-právním poměru. 

 

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.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

Příloha č. 1 

ERASMUS+ 
VŠZ získala Erasmus University Charter na období 2014-2020. Součástí žádosti o ECHE byl i Erasmus 
Policy Statement, jehož plnění bude předmětem kontroly ze strany EK. 

ECHE je podmínkou pro zapojení do nového programu Erasmus+. 

Veškeré údaje o partnerských institucích, vyjíždějících studentech, učitelích a zaměstnancích jsou v 

elektronickém systému Evropské komise, tzv. Mobility Tool. 

Hlavní možnosti nového programu: 

l/Studenti: mobilita studentů na studijní a pracovní pobyty spadá do KA1. Možnost opakovaného výjezdu v 

každém studijním cyklu do max. 12 měsíců. Student tak má teoreticky možnost vycestovat v bakalářském a 

magisterském stupni celkem na 24 měsíců (+12 v doktorském studiu). Možnost vycestovat na pracovní pobyt 

má čerstvě i absolvent do 1 roku po absolutoriu. Podmínkou je ale podepsání veškeré smluvní dokumentace s 

VŠZ ještě před ukončením studia. 

Výše stipendií je dána Programme Guide, EK rozdělila členské země dle výše životních nákladů do tří kategorií, 

student tak může získat (500, 400, 300 EUR/měs.), u pracovních stáží dojde k navýšení o 100 EUR/měs. u 

každé kategorie. Navýšení 200 EUR/měs. dostane socioekonomicky znevýhodněný student. 

2/ Učitelé a zaměstnanci mají možnost vyjet na mobilitu zaměstnanců nebo v rámci této aktivity může VŠ 

přijmout experta z praxe. Možné je stínování. Učitelská mobilita předpokládá nově povinnost výuky min. 8 

hod./týden, nelze financovat účast na konferencích. Výběr kandidátů by měli zdokumentovat a schválit 

vedoucí kateder na základě předloženého programu, konečný výběr potvrzuje vedení školy. V případě 

zaměstnaneckých mobilit vytvořila EK čtyři kategorie zemí podle výše životních nákladů. Učitelé tak mohou 

dostat 136, 119, 102 a 85 EUR na 1-14. den pobytu. Cestovní náklady jsou propláceny jako jednotkové 

náklady v závislosti na vzdálenosti destinací, výpočet dle pravidel EK pomocí: 

„distance calculator"- http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Informace pro zájemce 

Za jakých podmínek se mohu programu zúčastnit? 

             Mezi VŠZ a partnerskou institucí byla uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS+. 

• Jsem studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na 

• Rádně jsem ukončil/a minimálně první ročník bakalářského studia. 

• Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce (případně jeden trimestr), maximálně 12 měsíců - v 

rámci jednoho akademického roku. 

• Po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí budu studentem VŠZ (před výjezdem do zahraničí nebo 

během studijního pobytu není možné studium na VŠZ ukončit nebo přerušit). 

 

Co musím udělat, pokud se chci programu zúčastnit? 

Kontaktovat Koordinátorku programu Erasmus+ RNDr. Janu Jílkovou, Ph.D. 
jilkova@vszdrav.cz 

v
 
( 

• Informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín stanoví VSZ jarní 

(duben/červen) a podzimní termín (listopad). 

• Zjistit si důsledky studia v zahraničí pro moje studium na VŠZ (uznání kurzů absolvovaných v 

zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán). 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


       
 

Financování 

Mobility Erasmus+jsou financovány finančními prostředky EU. Výše finanční podpory se odvíjí od délky 

studijního pobytu (počtu měsíců/dní) v zahraničí. Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dnů. 

V případě neúplného měsíce se stipendium vypočítává podle počtu dní (1 den = 1/30 měsíční sazby). Finanční 

podpora není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí, ale na pokrytí části těchto 

zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Je nutné počítat s finanční spoluúčastí. Paušální částka na měsíc v 

sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta. 

Navýšení stipendia - socio-ekonomické znevýhodnění 

Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, kteří se účastní studijního pobytím Erasmus+, 

mají možnost požádat o navýšení stipendia o 200 EUR/měsíc. 

Definice socio-ekonomického znevýhodnění vychází z § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 

Týká se studentů, kteří mají v době výjezdu nárok/pobírají na domácí vysoké škole sociální stipendium = 

mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje 

součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. 

Žádost o navýšení stipendia podá student u koordinátora programu 

Erasmus+ na VŠZ. Handicapovaní studenti 

Studenti se zdravotním postižením nebo se speciálními vzdělávacími potřebami mohou prostřednictvím 

zahraničního oddělení VŠZ požádat o speciální grant. Za zdravotní postižení se považují různé typy sluchového, 

zrakového nebo tělesného postižení i např. nemoc vyžadující speciální dietu. 

V žádosti student uvede důvod, proč o speciální grant žádá, a tuto předá koordinátorovi programu Erasmus+ na 
VŠZ. 

K žádosti je třeba přiložit kalkulaci nákladů, lékařskou zprávu, případně kopii průkazu ZTP a dokumenty 

vztahující se ke studijnímu pobytu Erasmus+. Zahraniční oddělení posoudí přiměřenost požadovaných nákladů.  

Přidělený speciální grant je po návratu ze studijního pobytu nutné vyúčtovat. 

Jazyková příprava Erasmnus+ 

Studenti mají povinnost provést on-line jazykové hodnocení před zahájením mobility a na jejím konci. V roce 

2016/2017 jsou dostupné tyto jazyky: čeština, dánština, řečtina, angličtina, francouzština, němčina, italština, 

španělština, nizozemština, polština, portugalština, švédština. Student má také možnost absolvovat dobrovolný 

jazykový kurz. 

Akademické uznávání 

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní smlouvě. 

Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou ve finanční dohodě, ale také dodržet 

schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu 

může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory. 

Opakované výjezdy studentů 

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu 
Erasmus+: 

Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i 

doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.  

Do této časové dotace se započítávají všechny studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+, které už student v 

minulosti absolvoval. 

Podrobné informace na webu EK: Erasmus+ v Programme Guide:http://ec.europa.eu/programmes/erasmiis-pliis/ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmiis-pliis/

