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Postup zajištění odborných praxí studentů 

FZV UP na pracovištích Nemocnice Šumperk a.s 

 

Níže uvedený postup platí pouze v případě, kdy se jedná o odbornou praxi 

konanou v Nemocnici Šumperk a.s.  

S Nemocnicí Šumperk a.s. byla uzavřena Rámcová smlouva.  

Nemocnice Šumperk a.s. však vždy před nástupem na odbornou praxi uzavírá 

se studenty samostatné dvoustranné Smlouvy o zajištění odborné praxe 

studenta, které doplňují Rámcovou smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi 

Nemocnicí Šumperk a.s. a FZV UP.  

Uzavření samostatné dvoustranné Smlouvy o zajištění odborné praxe 

studenta si zajišťuje student ve spolupráci s Nemocnicí Šumperk a.s. sám (viz 

postup níže), tj. bez asistence sekretářky Centra praxí a praktické výuky 

(CPPV). 

 

Postup: 

1) Student, který bude vykonávat praxi v Nemocnici Šumperk a.s. si dohledá 

na webových stránkách nemocnice viz. 

https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/praxe-a-staze online Žádost  

o odbornou praxi studentů, do které doplní požadované údaje. 

2) Studentovi bude nemocnicí vyhotovena dvojstranná Smlouvy o zajištění 

odborné praxe studenta, uzavřená mezi studentem a Nemocnicí Šumperk a.s. 

(k náhledu jako příloha Rámcové smlouvy). 

3) Jedno podepsané vyhotovení smlouvy zůstává Nemocnici Šumperk a.s., 

druhé si ponechá student. Kopii je student povinen zaslat v elektronické 

https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/praxe-a-staze
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podobě paní sekretářce CPPV Haně Horákové na email 

hana.horakova04@upol.cz k evidenci. 

4) Student je povinen mít praxi smluvně zajištěnu nejméně 2 týdny před jejím 

konáním.  

5) Student je povinen seznámit se s obsahem Rámcové smlouvy i Smlouvy  

o zajištění odborné praxe studenta uzavřenými mezi Nemocnicí Šumperk a.s. 

a FZV UP a dodržovat stanované podmínky a pravidla (mj. zajistit si na vlastní 

náklady pracovní obuv a oděv). 

6) Student dodržuje v průběhu praxe pravidla BOZP a etické normy a pozitivně 

reprezentuje FZV UP v Olomouci. 

 

 

Upozornění:  

V případě, že student nastoupí na praxi bez řádně uzavřené smlouvy,  

nevztahuje se na něj smlouva o pojištění za škody způsobené studenty UP při 

vykonávání odborné praxe. 

 

 

 

V Olomouci dne 31. 3. 2022 

mailto:hana.horakova04@upol.cz

