
 

 

Plánování ošetřovatelské praxe studentů LFP – postCovid 

 

• Praxe je umožněna od 1. 7. 2020, s výjimkou některých 

pracovišť – věnujte pozornost sdělení Podmínky pro výkon 

praxe postCovid. 

• Studenti, kteří mají naplánovaná praktika na nepovolených ZOK 

FNP si zajistí změnu místa výkonu praxe. 

1. Student kontaktuje telefonicky / elektronicky vrchní sestru ZOK (zdravotnické oddělení 

/ klinika) s formulářem Předběžný souhlas s vykonáním ošetřovatelské praxe, jenž 

získá na LFP, taktéž na webu LFP.  

2. Formulář student vyplní, lze i elektronicky a zašle / naskenuje vrchní sestře vybraného 

ZOK. Pozor na uvedení správného názvu ZOK – viz web FNP! 

3. Vrchní sestra ZOK, pokud souhlasí s praxí studenta, vyplněný formulář zkontroluje, 

stvrdí svým podpisem a razítkem / elektronickým podpisem a odešle / naskenuje 

studentovi zpět.  

4. Student dále zašle elektronicky formulář  Mgr. S. Chabrové (kontakt uveden níže), která 

provede kontrolu údajů a pokud neshledá důvody, které by bránily výkonu praxe, 

odsouhlasí ji svým elektronickým podpisem na formuláři a studentovi zašle na jeho e-

mail. 

5. Takto vyplněný dokument předá student na studijní oddělení LFP zvyklým způsobem. 

Další postup vyplývá ze smluvního vztahu, uzavřeného mezi LFP UK a FN Plzeň – viz 

následující informace, ale rovněž plyne z případného dalšího omezení / povolení vstupu 

do nemocnic, které určuje MZ CR / vláda ČR svým nařízením. 

• Do konce června 2020 dodá fakulta poskytovateli praxe jmenný seznam studentů 

s uvedením ročníku, oboru studia a termínu konání praxe na základě jednotlivých 

předběžných souhlasů pro studenty schválených poskytovatelem praxe. 

• Termíny pro konání ošetřovatelské praxe jsou stanoveny LFP od 1. 7. do 30. 9. daného 

kalendářního roku. 

• Pracovní doba v rámci ošetřovatelské praxe studentů je stanovena jako osmihodinová, 

v denní směně a pouze v pracovní dny. 

 



• V případě změn ve jmenném seznamu studentů na základě Čl. III odst. 3. smlouvy se 

fakulta zavazuje neprodleně informovat pověřeného zaměstnance poskytovatele praxe 

a vrchní sestru kliniky poskytovatele praxe, které se změna týká. Dané změny jsou 

možné nejpozději do započetí termínů ošetřovatelské praxe. 

 

 

Mgr. Bc. Světluše Chabrová 

manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP 

zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

 

Útvar náměstkyně pro oš. péči FN Plzeň 

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň 

tel.. 377 103 204, 377 402 207 

e-mail: chabrovas@fnplzen.cz 

 

V Plzni, dne 18. 5. 2020 
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