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OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE STUDENTŮ  LÉKAŘSKÝCH FAKULT VE FN PLZEŇ  

 

Vážené studentky, studenti, kolegyně, kolegové, 

 

ošetřovatelská praxe studentů lékařských fakult, 2. ročníku všeobecného lékařství ve Fakultní 

nemocnici Plzeň (dále jen FN Plzeň), je realizována vždy na základě smluvního vztahu mezi FN Plzeň 

a příslušnou lékařskou fakultou (dále jen LF). 

 

Studenti Lékařské fakulty v Plzni (LFP) dodržují níže uvedený postup: 

1. Studenti se dostaví na ZOK (zdravotnické oddělení / klinika) s formulářem Předběžný souhlas 

s vykonáním ošetřovatelské praxe, jenž získá na LFP. 

2. Vrchní sestra / všeobecný ošetřovatel ZOK, pokud souhlasí s praxí studenta, vyplněný 

formulář stvrdí svým podpisem a razítkem. 

3. Student dále formulář osobně předloží Mgr. S. Chabrové (kontakt uveden níže), která provede 

kontrolu údajů a pokud neshledá důvody, které by bránily výkonu praxe, odsouhlasí ji svým 

podpisem a razítkem na formuláři. 

4. Takto vyplněný dokument předá student na studijní oddělení LFP. 

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

informace. 

 Do konce května daného kalendářního roku 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. 
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Studenti ostatních LF praktikují na ZOK FN Plzeň vždy na základě Smlouvy o zabezpečení 

odborné praxe studentů. Tento smluvní vztah je uzavírán pouze na konkrétní, vymezené období 

praxe a ve smlouvě je přesně určeno ZOK FN Plzeň a kontaktní osoba ZOK FN Plzeň, která odpovídá 

za průběh praxe uvedeného studenta. 

Žádosti studentů o umožnění praxe ve FN Plzeň přijímá, zpracovává a eviduje 

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 

 

Jak postupovat při žádosti o umožnění praxe ve FN Plzeň: 

1. Student osloví vrchního / vedoucího nelékaře (vrchní sestra, vrchní všeobecný ošetřovatel, 

apod.) pracoviště FN Plzeň, kde chce praktikovat a požádá o umožnění praxe. Praxe studentů 

může být realizována na většině zdravotnických oddělení a klinik FN Plzeň, které disponují 

lůžkovými stanicemi, s výjimkou Neonatologického oddělení, na kterém ošetřovatelská praxe 

studentům LF není umožněna. Seznam kontaktů na vrchní nelékaře (VNELZP) je uveden na 

webových stránkách FN Plzeň www.fnplzen.cz. Vrchní nelékař žádost posoudí a dle možností 

pracoviště studentovi vyhoví či nevyhoví. Je výhradně v kompetenci vrchního nelékaře, aby 

zhodnotil provozní možnosti vlastního ZOK a souhlas či nesouhlas s praxí vyjádřil. VNELZP 

odešle krátký informační e-mail o odsouhlasení praxe S. Chabrové. 

 

2. Po získání souhlasu student kontaktuje pro zajištění Smlouvy o zabezpečení odborné praxe 

studentů (dále jen smlouvy) e-mailem Mgr. S. Chabrovou, manažerku pro vzdělávání nelékařů 

FN Plzeň a v e-mailu uvede: 

a. Své jméno a příjmení, kontaktní e-mail, telefon 

b. Kde a kdy chce praktikovat 

c. S kým si praktika domluvil (bude ověřeno na pracovišti) 

d. Na které lékařské fakultě studuje 

 

3. Po té obdrží od S. Chabrové vyplněný tiskopis smlouvy na praktika. 

 

4. Student si smlouvu  

a. pečlivě přečte 

b. dvakrát vytiskne 

c. odešle do školy k podpisu 

d. a obě paré smlouvy, podepsané oprávněným pracovníkem školy, doručí zpět osobně / 

poštou S. Chabrové 

 

5. Dále smlouvu podepíše oprávněný pracovník FN Plzeň a v té chvíli je smluvní vztah platný a 

student může nastoupit na plánovaná praktika. 

 Výkon praktik studenta je omezen dobou platnosti smlouvy. 

 Na praktika nelze nastoupit bez platného smluvního vztahu. Taková praxe je 

nezákonná, se všemi právními důsledky, vyplývajícími ze zákona č. 372/2011 Sb. 

(zákon o zdravotních službách), v platném znění. Včasné zajištění praktik je 

mailto:chabrovas@fnplzen.cz
http://www.fnplzen.cz/
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odpovědností studenta, je třeba počítat až s několikatýdenní administrativní prodlevou 

při získávání podpisů na smlouvu na straně vzdělávací instituce. 

 Praktika jsou vykonávána pouze ve všední den, v ranní, max. osmihodinové 

pracovní směně. 

 

6. Při prvním osobním kontaktu vrchního nelékaře ZOK FN a studenta, je vrchní nelékař povinen 

ověřit si, dle průkazu totožnosti a indexu studenta, že tento je skutečně řádným studentem 2. 

ročníku lékařské fakulty a má oprávnění nastoupit na ošetřovatelskou praxi ve FN Plzeň. 

 

7. Vrchní nelékař má v době nástupu studenta na praktika k dispozici kopii smlouvy o praxi, 

z které je patrné, že praktika studenta jsou legislativně zajištěna (zasílá ZO FN Plzeň). Pokud 

kopii smlouvy do doby nástupu na praktika VNELZP neobdrží a má oprávněné pochybnosti o 

zajištění praxe, kontaktuje S. Chabrovou. 

 

8. Žádosti studentů jsou zpracovávány postupně, dle data doručení, bez zbytečného odkladu. Při 

poskytnutí neúplných informací se doba vyřízení žádosti prodlužuje. V případech, které 

vyžadují konzultaci v souvislosti s umožněním ošetřovatelské praxe studenta ve FN Plzeň, 

bude žadatel vyzván k doplnění informací či osobní schůzce a to prostřednictvím e-mailu / 

kontaktního telefonního čísla. 

 

 

 

Informace, platné pro všechny studenty, kteří vykonávají ošetřovatelskou 

praxi na ZOK FN Plzeň: 
 

 Praktika jsou vykonávána pouze ve všední den, v ranní, max. osmihodinové pracovní 

směně. 

 Student je povinen opatřit si pro výkon praktik ochranné osobní pracovní pomůcky 

v dostatečném množství, dle hygienických norem pracoviště. 

o Bílé kalhoty 

o Bílou košili / tričko 

o Vhodnou pracovní obuv 

 Po celou dobu výkonu praxe nosí student připevněnou svoji jmenovku studenta / ISIC 
kartu na viditelném místě na hrudi, platí i pro studenty - zaměstnance FN Plzeň. 

 Kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek je v celém areálu 
nemocnice zakázáno. 

 Před započetím praxe bude student seznámen kontaktní osobou ZOK (nebo jí 
pověřenou osobou ZOK) se všemi zdravotnickými, hygienickými, požárními a jinými 
předpisy, jakož i vnitřními předpisy pracoviště, jimiž se student bude v průběhu 
odborné praxe řídit. 

Všechny provozní záležitosti, spojené s vykonáváním praxe studenta na ZOK, jsou v kompetenci 

vrchního nelékaře ZOK (začátek pracovní doby studenta, místo výkonu praxe studenta, úvodní školení 

BOZP na pracovišti, potvrzení vykonané praxe apod.). 

Ošetřovatelská praxe je rámcově vykonávána dle sylabu výkonů, které jsou uvedeny v dokumentu 

„Sylabus ošetřovatelské praxe posluchačů 2. ročníku všeobecného směru“, jež je uveřejněn na 

webových stránkách LF UK v Plzni a ke stažení zde. Tento sylabus je pouze orientační, student se při 

výkonu praxe řídí pokyny VNELZP či kontaktní osoby, stanovené ve smlouvě. 
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Formulář „Sylabus ošetřovatelské praxe posluchačů 2.ročníku všeobecného lékařství“, je ke stažení 

též na webu FN Plzeň. 

 

Pokud student v souvislosti s výkonem ošetřovatelské praxe svým jednáním nebo vystupováním 

vážným způsobem poruší obecně závazné právní předpisy, interní předpisy poskytovatele praxe nebo 

nedbá udělených pokynů, oznámí poskytovatel praxe tuto skutečnost bezodkladně pověřené osobě 

fakulty a po vzájemné dohodě může dojít k okamžitému ukončení výkonu ošetřovatelské praxe 

studenta dohodou. 
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