Vážené studentky, studenti,

níže uvedená příloha je informačním materiálem / návodem pro realizaci povinné lékařské prohlídky
ke vzdělávání pro studenty středních a vyšších odborných škol, jejichž praktická příprava probíhá
na zdravotnických odděleních, klinikách a organizačních celcích FN Plzeň.
Je součástí Smlouvy o zabezpečení odborné, souvislé praxe studentů, realizované dle zákona č. 561
/ 2004 Sb., školského zákona, v platném znění, není tedy obecným návodem na provádění pracovnělékařských služeb ve FN Plzeň.
Smlouvy o zabezpečení odborné, souvislé praxe studentů budou ze strany FN Plzeň podepsány /
akceptovány poté, kdy bude realizována povinná lékařská prohlídka ke vzdělávání, dle přílohy č. 1. s
výsledkem, dokládajícím zdravotní způsobilost studentky / studenta k absolvování odborné praxe.
Výsledek posudku dokládá studentka / student manažerce pro vzdělávání, paní Světluši Chabrové, a
to před uzavřením smluvního vztahu na předmětnou odbornou praxi.
Uvedený postup není platný pro ty studenty, kteří jsou současně zaměstnanci FN Plzeň a pro
studenty SZŠ a VOŠZ Plzeň.

V případě, že uvažujete o odborné praxi ve FN Plzeň a jste studentem střední či vyšší odborné školy,
zkontaktujte nejprve paní Světluši Chabrovou – viz kontakt uvedený níže:

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

Příloha č. 1

Posouzení zdravotní způsobilosti žáků / studentů před zařazením na praktickou přípravu
1. Posuzování zdravotní způsobilosti je prováděno na
Klinice pracovního lékařství Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60, Plzeň
(dále jen KPL),
formou lékařské prohlídky ke vzdělávání, dle vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských
službách a některých druzích posudkové péče, v platném znění.
2. Kontaktní pracovníci Kliniky pracovního lékařství FN Plzeň (KPL FNP) pro objednávání
žáků / studentů na lékařskou prohlídku ke vzdělávání:
a. Zbyněk Vodička, DiS, asistent ochrany veřejného zdraví KPL
tel.: 377 104 879, e-mail: vodickaz@fnplzen.cz
b. Mgr. Bc. Radka Ulčová, vrchní sestra KPL
tel.: 377 103 605, e-mail: ulcovara@fnplzen.cz
3. Lékařská prohlídka se provádí na základě žádosti ředitele školy.
4. Lékařská prohlídka ke vzdělávání (dále jen lékařská prohlídka) bude provedena ve lhůtě
stanovené právními předpisy. Za včasné objednání žáka / studenta k lékařské prohlídce
v řádném termínu zodpovídá škola.
5. Škola předá žákovi / studentovi objednávku v tištěné podobě, kterou získá od kontaktního
pracovníka KPL, opatří ji razítkem a podpisem oprávněného zaměstnance školy. Na
objednávce o provedení lékařské prohlídky je nutno uvést osobní údaje žáka / studenta,
studijní obor, kategorii rizika práce (dle kategorizace pracovišť, na kterých bude student
praxi vykonávat – informaci podá kontaktní pracovník KPL), uvést potřebné údaje pro
posouzení zdravotní způsobilosti a fakturační údaje školy.
6. K lékařské prohlídce donese žák / student výpis ze zdravotnické dokumentace od
praktického lékaře. Současně ke každé lékařské prohlídce donese vyplněný dotazník o
zdravotním stavu, s čestným prohlášením, že uvedl pravdivé a úplné informace a
nezamlčel žádné významné informace o svém zdravotním stavu. Dotazník obdrží od
kontaktního pracovníka KPL.
7. Škola odpovídá za to, že rozpis praxe žáka / studenta školy ve FNP je v souladu
s provedenou lékařskou prohlídkou žáka / studenta dle kategorie rizika práce.
8. Zdravotní péče poskytnutá žákovi / studentovi školy není hrazena ze zdravotního
pojištění, je hrazena dle § 51 zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění.
9. Lékařskou prohlídku hradí žák / student v pokladně FNP. Cena se řídí aktuálně platným
ceníkem pro poskytování pracovně lékařských služeb ve FNP, jehož správcem je
Ekonomický odbor FNP. Aktuálně platný ceník, je dostupný na webu FNP jako součást
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https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/ceniky/cenik_zok_20220201.pdf
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