
                         

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

 
 
 

 
                                      ZÁPIS  

ze schůze studentského parlamentu, konaného dne 26. 3. 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 

 

 Byli představeni noví pracovníci VŠZ PhDr. Eva Marková (vedoucí katedry 

 Ošetřovatelství), Mgr. Renata Procházková (koordinátor odborných praxí). Mgr. 

 Jaroslav Pekara (vedoucí oboru Zdravotnický záchranář) a Bc. Ivana Skočdopolová 

 ( asistentka pro vnější vztahy, sekretariát ředitele). 

 

Ad 3. Organizační otázky 

 

      3. 1 MŠMT přiznalo dne 25. 2. 2015 VŠZ dotaci/vyrovnávací platbu za plnění závazku 

  u veřejné služby na rok 2015 a byly jí převedena záloha na rok 2015. Zbylé finanční 

  prostředky budou poskytnuty na podzim t. r. (MŠMT přiznalo VŠZ státní dotace  

  na rok 2015 – 2017 -  plnění závazku veřejné služby). Školné se tedy v této fázi 

 zvyšovat nebude. 

 

      3. 2 Na studijním oddělení byl zjištěn padělek diplomu VŠZ. Podklad pro další postup 

  předán právníkovi, který podal jménem VŠZ trestní oznámení. K ověření pravosti 

 diplomů bude sloužit aplikace “Pravydiplom“ na webových stránkách VŠZ. 

 

 

 



     3. 3 Poděkování za cvičení hromadného neštěstí, kterého se studenti zhostili se ctí (cca 30 

             studentů). Akce byla mediálně prezentována. 

      

     3. 4 Vedení vysoké školy jedná o prodloužení nájemního vztahu VŠZ v budově 

  v Duškově ulici  do roku 2035,  respektive 2040. 

 

      3. 5 Záměr zřídit relaxační a rekondiční centrum ve škole (obdoba posilovny) 

       s cílem péče o fyzickou kondici studentů (hlavně pro obor Zdravotnický záchranář) 

       – (vybavení centra pro 8 až 10 studentů).  

 

      3. 6 Havárie vody – omezený provoz – pouze 4. patro, server mimo provoz, omezená 

       funkčnost počítačů v některých učebnách/kabinetech, vzhledem k rozdílnému 

       připojení k síti, funkčnost počítačů pouze lokální. 

 

      3. 7 Konference 12. 5. 2015 (úterý) – odborné téma „Vzdělávání ve zdravotnictví“ – 

       10leté výročí, bude vydán Sborník z konference. 

 

      3. 8 Podány žádosti o akreditaci studijních oborů  Porodní asistentka  

       a Zdravotnický záchranář v kombinované formě studia na Ministerstvo 

       zdravotnictví ČR, poté bude předloženo MŠMT.  

 

      3. 9 Záměr – zrealizovat elektronické přihlašování studentů k odborným praxím ve 

             zdravotnických zařízeních (záměr od zimního semestru 2015/2016) – obdoba 

 systému přihlašování ke zkouškám a zápočtům. 

 

     3. 10 Upozornění na termín odevzdání bakalářských prací dne 31. 3. 2015, každá BP 

   musí projít systémem EPHORUS.  

 

     3. 11 Soutěž dobrovolných záchranářů (Helpíkův pohár) 

 

     3. 12 Bakalářské práce studentů - správnost překladu  abstraktu, v příloze je možno 

   uvést potvrzení z profesionální agentury nebo doložit e-mail od Mgr. Drbohlavové 

   – odsouhlasený abstrakt, správný překlad abstraktu je povinností studenta, 

   zodpovědnost každého, metodika upravena ve skriptech VŠZ ke zpracování 

   bakalářských prací. 

 

  

 

Ad 4. Diskuse:  

              1. AVS   možnost výpůjčky časopisů z knihovny k domácímu studiu                                                                                           

              1. APA   odevzdání indexů na studijní oddělení 

              1. ARA   bez připomínek 

              1. AZZ    organizace odborných praxí - možnost individuální smlouvy se 

                              zdravotnickým zařízením v místě bydliště 

 

 

 



              2. AVS   výpůjčky knih ze školní knihovny 

  2. BVS    vše v pořádku, nemáme připomínky 

  2. AZZ    odborná  praxe bez problémů 

  3. AVS    je možno nahlédnout do bakalářských prací jiných autorů? 

  3. BVS    rozdílové zkoušky 

  3. AZZ    

 

 

 
Zapsala: Ing. Jana Pastyříková 

 

Schválili: 

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

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

 

 

 

 
 
 
 


