
                         

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

 
 
 

                                      ZÁPIS  

                ze schůze studentského parlamentu, konaného dne 22. 10. 2015                                                  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení  

2. Personální změny 

3. Organizační otázky 

4. Diskuze 

 

Ad 1. Zahájení 

          Jednání se zástupci studentského parlamentu zahájil a řídil Ing. František Kunc, PhD,  

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

 

Ad 2. Personální změny 

 

 Byl představen Ing. Václav Hofman, (nastoupil 1. září 2015) - komunikační strategie, 

ERASMUS, který podal informaci o možnostech studentů vycestovat v průběhu studia na VŠZ. 

Je třeba, aby studenti sledovali SharePoint, studenti 2. a 3. ročníku mohou vyjet 1x za dobu 

studia v rámci projektu Erasmus. Jsou rozjednány projekty s Rakouskem, Německem a Irskem. 

 Nové vedení školní knihovny -  paní Mgr. Tučková. 

 

Ad 3. Organizační otázky 

 

      3. 1 VŠZ se zapojila do projektu Absolvent +bude provedena prezentace pro studenty. 

      3. 2 Informace o stavební činnosti v blízkosti školy stavba obytného domu společností  

            Central Group. 

      3. 3 Vybudování odborné učebny (č. 12)  - kurzy sebeobrany  

      3. 4 Smlouva s firmou Cadenza – zakoupení pracovních oděvů pro odborné praxe s 20 % 

             slevou pro studenty 

      3. 5 Zasedání Akademické rady školy 

      3. 6 Informace o italském projektu „Progetho Farmazone“ – smlouva o spolupráci –  

             praktické zkušenosti dobré (MgA. Němcová) 

      3. 7 Výuka znakového jazyka – 2 AVS, 3 AVS, 2 APA – na základě smlouvy s agenturou 

             Pevnost 

 

 



      3. 8 Mgr. Pekara pověřen vedením tělesné výchovy studentů VSŽ. 

      3. 9 Apely ze studijního oddělení, smyslem sankcí a pokut je motivace k plnění  povinností  

             studentů dle smlouvy o studiu. 

     3. 10 Práce na žádosti o akreditaci kombinované formy studia oboru Zdravotnický záchranář 

              a kombinované formy studia oboru Porodní asistence 

     3. 11 Volitelné předměty patří do studia na vysoké škole, jsou  součástí její výuky. 

     3. 12 Akreditační komise zahajuje hodnocení vysokých škol, vyhlášené pro obory, které   

              vyučujeme.  

         

Ad 4. Diskuse:   

1AVS - dotaz na možnost pokračování v předmětu znakový jazyk – jedná se 

              o volitelný předmět, aktivita, která  je vítána, nahlásit počet zájemců 

            - přes WIFI se nejde přihlásit – cca 2 dny – problémy hlásit tajemnici 

             školy 

 

1 APA- nebylo by možno ve škole zřídit bufet – není možné, nepovolí hygienici 

            - znakový jazyk – spojte se s 1 AVS 

 

      1. ARA - bez připomínek 

 

                  2. AVS-  bez připomínek 

 

                  2 APA  - bez návrhu a připomínek 

 

      2. BVS – připomínky k zajišťování praxe koordinátorkou  

                   - volitelné předměty – Aj a TV – uděláme revizi předmětů/možností výuky 

 

      2. AZZ - vyjádření spokojenosti s vedením výuky  pedagogů (Slezák, Duka, 

                     Taybner) 

                   - kurz vodní turistiky – kladné hodnocení, pochvala na  Mgr. Pekaru 

 

      3. AVS - připomínky k praxi na ambulanci nejdříve souhlas a poté cca za týden, že 

                      není možné ne – dle možnosti provozu zdravotnického zařízení 

                   - termín pro odevzdání bakalářských prací – 31. 3. –  uvedeno ve směrnici 

                     rektorky k bakalářským pracem 

                   - dotaz na otázky ke stáním závěrečným zkouškám 

                   - dotaz, zda je možno zařídit úložné skříňky -  ne 

                   - pochvala na Mgr. Vlachovou, vrchní sestru (Nemocnice Motol) 

 

                  3. AZZ – žádný problém při vyřizování praxe 

                               - obdrželi poděkování za přednášky na ZŠ 2. stupně a MŠ -  projekt  

                                  Prahy 5 

 
Zapsala: Ing. Jana Pastyříková 

 

Schválili: 

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

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

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 


