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1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO 

ZÁMĚRU 

 
  

Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 

umělecké a další tvůrčí činnosti (dále jen aktualizovaný dlouhodobý záměr) Vysoké školy 

zdravotnické, o. p. s., pro akademický rok 2015 vychází z koncepčního dokumentu 

„Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011–2015“ (dále jen dlouhodobý 

záměr) Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. (dále jen VŠZ). 

 

Dlouhodobý záměr VŠZ vychází z koncepčního dokumentu „Dlouhodobý záměr 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro 

oblast vysokých škol na období 2011-2015“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

z programového prohlášení vlády České republiky, z Dlouhodobého záměru ministerstva 

zapojení České republiky (dále jen ČR) do vzdělávacích programů Evropského společenství, 

zejména Erasmus. Dále vychází z projektů spolupráce v oblasti strategie a řízení Výboru pro 

vědu a vysoké školství Rady Evropy. Východiskem záměru je také Bílá kniha terciárního 

vzdělávání, Strategie celoživotního učení a výstupy z individuálních národních projektů. 

Z mezinárodních dokumentů respektuje komuniké příslušných ministrů (Londýn 2007, 

Lovaň 2009) a Úmluvu o uznávání kvalifikací ve vysokém školství v Evropském regionu 

(Lisabonská úmluva). Přihlíží k souladu s požadavky Směrnice evropského parlamentu a rady 

č. 2005/36, o uznávání odborných kvalifikací, zákona MZ č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), vyhlášky MZ č. 55/2011 Sb., 

kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

a vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy 

k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání včetně promítnutí národního 

vzdělávacího standardu oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka. 
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2. PRIORITY ROZVOJE V ROCE 2015 
 

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., pro akademický 

rok 2015 definuje v obecné rovině hlavní priority preferovaných oblastí činnosti VŠZ, a to 

zejména z pohledu jejich souladu se státní vzdělávací politikou.  

 

Na základě realizované SWOT analýzy činností VŠZ byly stanoveny priority 

činnosti, které byly pro rok 2015 specifikovány do následujících oblastí: 

- Strategie rozvoje postavení VŠZ v oblasti terciárního vzdělávání  

- Akreditace studijních oborů  

- Personální zajištění akreditovaných činností na VŠZ 

- Hodnocení kvality vzdělávání  

- Finanční a materiální zabezpečení akreditovaných programů 

- Mezinárodní mobility a program Erasmus+ 

 

 

2. 1 Strategie rozvoje postavení VŠZ v oblasti terciárního vzdělávání  
 

Předpokládané počty přijatých studentů zohledňují kapacitní možnosti školy.  

 

Studijní obor VŠEOBECNÁ SESTRA (denní i kombinovaná forma) 

 

Akademický rok Nastoupí do 1. ročníku Celkem na VŠZ 

2014/2015 80 240 

 
Studijní obor PORODNÍ ASISTENTKA 

 

Akademický rok Nastoupí do 1. ročníku Celkem na VŠZ 

2014/2015 40 120 

 
Studijní obor RADIOLOGICKÝ ASISTENT 

 

Akademický rok Nastoupí do 1. ročníku Celkem 

2014/2015 20 60 

 
Studijní obor ZDRAVOTNIKÝ ZÁCHRANÁŘ 

 

Akademický rok Nastoupí do 1. ročníku Celkem na VŠZ 

2014/2015 20 40 
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VŠZ, o. p. s. bude pokračovat v zapojení do IPN MŠMT, a to buď účastí konkrétních 

akademických pracovníků a institucionálně. V rámci těchto projektů bude vytvořena 

rámcová koncepce postupných systémových změn realizace vzdělávání pro bakalářské 

studijní programy akreditované VŠZ. V rámci dalšího rozvoje se VŠZ zaměří na tvorbu 

strategického plánu činnosti na další pětileté období. Součástí této činnosti bude také revize 

poslání a vize školy a tvorba dílčích strategických plánů činnosti pro stanovené strategické 

oblasti rozvoje. 

 

V roce 2015 dosáhne VŠZ 10 let působení v terciárním sektoru. Tomuto mezníku bude 

věnovaná patřičná pozornost a bude prezentován bilančně a propagačně, a to směrem 

interním i směrem k MŠMT, spolupracujícím institucím, odborné veřejnosti a do zahraničí. 

 

Dokončen bude projekt: 

- OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/34452 Inovace předmětů zaměřených na odbornou 

praxi v bakalářských studijních programech.  

 

 

2. 2  Akreditace studijních oborů 

 

Rozvoj VŠZ bude po úspěšných reakreditacích v předcházejícím roce zaměřena na 

saturování potřeby získat nové kompetence a zvýšit svoji kvalifikaci u zájemců o studium 

v produktivním věku. V této souvislosti budou aktivity VŠZ v roce 2015 v oblasti přípravy 

programů směrovány na akreditaci kombinované formy studijního oboru Porodní asistentka 

a zdravotnický záchranář.  

 

 Nezbytným předpokladem je respektování transparentního mechanismu uznávání 

výsledků studia, využívání legislativních možností daných zákonem č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, v platném znění, pro zabezpečení uznávání a prostupnosti v rámci 

terciárního sektoru, a to v souladu s vnitřními předpisy VŠZ. V roce 2015 proběhne revize 

vnitřních předpisů školy zaměřená na implementaci novely zákona o vysokých školách 

a jejich prováděcích předpisů. Případné postoupení upravených vnitřních předpisů školy 

a statutu MŠMT ke schválení bude následovat.  
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Pro posílení koncepčních rozvojových záměrů školy bude pokračovat ve své činnosti 

expertní poradní orgán rektorky pro praxi.  

 

 

2. 3  Personální zajištění akreditovaných činností na VŠZ  

 

Pokračovat bude zaměření na posílení pedagogického sboru akademickými pracovníky 

v hlavním pracovním poměru. 

 

Personální zajištění výuky je koncipováno tak, aby akademické vzdělání a pedagogické 

zkušenosti vyučujících byly zárukou vysoké kvality pedagogického procesu. Ve vzdělání 

vedoucímu k získání Ph.D. budou pokračovat dva pedagogové a předpokladem je zahájení 

studia u dalších dvou pracovníků.  

 

Mezi další úkoly VŠZ v oblasti rozvoje lidských zdrojů patří: 

 podpora odborného růstu formou atestací a specializací; 

 podpora aktivní účasti na odborných seminářích, kurzech, konferencích 

a sympoziích, 

 umožnění magisterského studia zdravotnickým pracovníkům s titulem „Bakalář“, 

 umožnění doktorandského, rigorózního, dizertačního a habilitačního řízení, 

 podpora rozšiřování kvalifikace ve znalostech informačních technologií, 

managementu, ve znalostech cizích jazyků 

 podpora členství v odborných společnostech 

 podpora členství v reprezentacích v rámci terciálního sektoru 

 

Těžištěm publikační činnosti akademických pracovníků zůstává příprava studijních 

a dalších materiálů pro studenty a publikační práce prezentující výsledky vzdělávání. 

 

 

2. 4  Hodnocení kvality vzdělávání 

 

Kvalita studijního programu bude dále zajišťována v rámci několika oblastí kontroly. 

Dále bude pokračovat systém vnitřní kontroly kvality studijního programu, který je vymezen 
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kontrolou v rámci oborových rad, dále pak zpětnou vazbou ze strany studentů a poznatky 

získanými na úrovni tuzemských i mezinárodních kontaktů s  vysokými neuniverzitními 

školami. Významnou součást systému vnitřní kontroly kvality představuje i zpětná vazba od 

zdravotnických zařízení, která se podílejí na zajištění odborné praxe na výukových 

pracovištích. 

 

Také pro rok 2015 bude pozitivní skutečností zajištění zpětné vazby s praktickým 

ověřením získaných poznatků na pracovištích, kde byla témata formulována a tato činnost 

bude realizována pořádáním a účastí na odborných konferencích a workshopech. 

 

Z pohledu hodnocení odborné přípravy, která tvoří cca 50 % výuky, jde o oblast kam 

je směrována stálá pozornost. V současné době jsou smlouvy uzavřeny téměř se všemi 

pražskými nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními i pro individuální praxi 

studentů. Odborná praxe v oblasti sociální péče je zajištěna stejným způsobem v příslušných 

organizacích a zařízeních hl. města Prahy. Zajištění praktické výuky ve zdravotnických 

zařízeních není v tuto chvíli limitujícím faktorem pro počty studentů přijímaných ke studiu 

a v rámci hodnocení kvality výuky bude realizována revize smluv ve vazbě na tuto složku. 

 

 

2. 5  Finanční a materiální zabezpečení akreditovaných programů 

 

 Finanční prostředky pro provoz a pro poskytování vzdělání na VŠZ budou zajištěny 

v roce 2015 

1) pro obory realizované ve veřejném zájmu stále ze dvou zdrojů: 

- školným  

- státní dotací (doplatek ke školnému podle pravidel o poskytování této dotace); 

2) pro ostatní zdravotnické obory pouze školným 

3) případnými dalšími aktivitami (prostředky z projektů, sponzorování atd.) v rozsahu 

možném pro rozvoj vzdělávání, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. 

 

Hlavním krédem naší činnosti je zpřístupnění vysokoškolského studia všem vrstvám 

potenciálních zájemců. Přestože absolventi studijních programů, které nabízíme, jsou na trhu 

práce velmi žádaní je finanční ohodnocení práce ve zdravotnictví vnímáno negativně, máme 
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za to, že by studium mělo být podporováno státem formou státní dotace tak, aby nemuselo 

dojít k výraznému navýšení školného. Školné nebylo upravováno od roku 2008, proto bude 

rok 2015 prioritně zaměřen na revizi školného a případnou úpravu poplatků spojených se 

studiem.  

 

Zásadní prioritou pro rok 2015 je řešení nájemních vztahů, které mají na výši 

školného zásadní vliv. 

 

VŠZ veškeré své příjmy rovnoměrně rozdělí do všech základních okruhů 

nákladových potřeb tak, aby ve smyslu zákona nedocházelo k tvorbě zisku. Základními 

nákladovými okruhy zůstávají: 

- mzdové náklady včetně odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; 

- náklady za elektrickou energii, dodávku tepla, vody, telekomunikační poplatky, svoz 

odpadků a ostatních služeb nezbytně nutných pro uskutečňování akreditovaných 

studijních programů;  

- přístrojové vybavení pro výuku a provoz (trenažéry, modely, další pomůcky); 

- nákup odborných knih a skript, videokazet do knihovny v rámci uskutečňování 

akreditovaných studijních programů; 

- ostatní náklady na uskutečňování akreditovaných studijních programů. 

 

Případné příjmy plynoucí z doplňkových činností budou dále směrovány do oblasti 

materiálně-technického zabezpečení výuky a sociální oblasti.  

 

 

2. 6  Mezinárodní mobility, program Erasmus+ 

 

V rámci programu Erasmus se VŠZ zaměří v roce 2015 na rozvoj programu Erasmus +. 

Rozvíjet v rámci smluvního zabezpečení budeme spolupráce s obdobnou institucí na 

Slovensku a podporováno bude i působení zahraničních habilitovaných akademických 

pracovníků v rámci evropského multikulturního prostoru, které je také v souladu 

s doporučeními WHO.  

 

Prioritou zůstává hledání sponzorů pro podporu studentských mobilit. 
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ZÁVĚR 

 

Obecně jsou cíle Aktualizovaného dlouhodobého záměru Vysoké školy 

zdravotnické, o. p. s., pro akademický rok 2015 formulovány jako trvalé vytváření 

podmínek akademického života v souladu s mezinárodními standardy a s důrazem na 

vytvoření vysoké školy jako konkurenceschopné vzdělávací instituci v republikovém 

měřítku. K tomuto cíli jsou směrovány všechny konkrétní kroky rozpracované 

v jednotlivých stanovených oblastech. 
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                rektor                                                                                     ředitel 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.                                   Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 

      Praha 5, Duškova 7                                                                   Praha 5, Duškova 7 

 

 

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 

Duškova 7 

150 00 Praha 5 

tel./fax: 210 082 412/257 316 787 

 

e-mail: info@vszdrav.cz 

 

http:// www.vszdrav.cz 

 

 

 

Aktualizovaný záměr na rok 2015 byl projednán a schválen na jednání Akademické rady 

a Správní rady VŠZ dne 9. 12. 2014. 
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