Rámcová smlouva o spolupráci
při zajištění odborné praxe studentů
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
kontaktní adresa: Hněvotínská 5, 775 15 Olomouc
IČ: 61989592, DIČ: CZ 61989592
zastoupená: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA, děkan Fakulty zdravotnických věd
kontaktní osoba: Ing. Alena Cholinská, vedoucí studijního oddělení,
tel. 585632855, e-mail: alena.cholinska@upol.cz
(dále jen „Fakulta“)
a
Nemocnice Šumperk a.s.
se sídlem Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
IČ: 47682795, DIČ: CZ47682795
zastoupená: MUDr. Radan Volnohradský, předseda představenstva
Ing. Marie Poláchová, místopředseda představenstva
kontaktní osoba: Ing. Mgr. Renata Kleštincová, vedoucí personálního oddělení,
tel. 583334562, e-mail: renata.klestincova@nemocnicesumperk.cz
zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3020
(dále jen „Nemocnice“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže
uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu o zajištění odborné praxe studentů:

1.1

Článek I.
Předmět smlouvy
Nemocnice se zavazuje umožnit studentům a účastníkům programů celoživotního
vzdělávání Fakulty v rámci nelékařských zdravotnických oborů bezplatné vykonání odborné
praxe za účelem získání a osvojení odborných praktických znalostí a dovedností v oblastech
studijních programů a oborů akreditovaných na Fakultě, a to na odděleních a pracovištích
vybraných Nemocnicí dle potřeb Fakulty a možností Nemocnice.

1.2

Pro každý z oborů, v rámci kterého bude odborná praxe v Nemocnici probíhat, bude ze strany
Fakulty jmenován odborný garant z řad akademických pracovníků Fakulty a ze strany
Nemocnice školitel z řad zaměstnanců Nemocnice, kteří mají způsobilost k samostatnému
výkonu příslušného zdravotnického povolání. Tyto osoby budou vzájemně spolupracovat ve
věcech technického a organizačního zajištění odborné praxe. Fakulta je prostřednictvím
odborných garantů oprávněna kontrolovat dodržování rozsahu odborné praxe a upravovat její
obsahovou náplň.

1.3

Nemocnice v souvislosti s absolvováním odborné praxe neposkytuje Fakultě ani studentům
žádnou finanční odměnu, náhradu osobních nákladů, věcných nákladů, jízdného ani stravného.

2.1

2.2

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran
Nemocnice bude s jednotlivými studenty a účastníky programů celoživotního vzdělávání
Fakulty (dále jen „studenti“) uzavírat samostatné dvoustranné smlouvy, v nichž bude uveden
mj. odborný garant z řad akademických pracovníků Fakulty a školitel z řad zaměstnanců
Nemocnice, pod jehož přímým vedením bude odborná praxe probíhat. Vzor této dvoustranné
smlouvy je uveden v příloze k této rámcové smlouvě. Fakulta poučí studenty o této
skutečnosti.
Fakulta se zavazuje před zahájením odborné praxe:
2.2.1

připravit studenty pro základní odbornou činnost při odborné praxi po stránce
teoretické,

2.2.2

zajistit, aby studenti byli informováni o organizaci odborné praxe a její obsahové
náplni,

2.2.3

zajistit obsahovou náplň odbornou praxe, vč. výkazu a formuláře pro hodnocení její
kvality,

2.2.4

pro každého ze studentů,
(a) zajistit, aby student byl poučen o povinnosti předložit doklad o očkování proti
virové hepatitidě typu B,
(b) zajistit, aby student byl poučen o povinnosti zajištění vlastního pracovního
oděvu a obuvi.

2.3

2.4

Fakulta podpisem smlouvy prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou studentům při výkonu odborné praxe či v souvislosti s ní. Fakulta dále podpisem
smlouvy prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou právnické nebo
fyzické osobě, s níž má uzavřenou smlouvu o výkonu odborné praxe, pokud byla škoda
způsobena studentem při odborné praxi nebo v souvislosti s ní. Fakulta se zavazuje udržet toto
pojištění po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Před zahájením odborné praxe poučí Nemocnice studenta o povinné mlčenlivosti
zdravotnických pracovníků v rozsahu stanoveném zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů, a to i po skončení praxe. Fakulta poučí studenta o tom, že je povinen tuto povinnost
dodržovat.

2.5

Před zahájením odborné praxe seznámí Nemocnice studenta s předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, s předpisy o požární ochraně, s hygienickými a protiepidemickými
předpisy a s vnitřními předpisy nutnými k výkonu odborné praxe v Nemocnici. Fakulta poučí
studenta o tom, že je povinen tyto předpisy dodržovat.

2.6

Při zahájení odborné praxe každý student předloží Nemocnici:

2.7

a)

identifikační kartu studenta (průkaz studenta),

b)

výkaz o studiu (index),

c)

doklad o platném očkování proti virové hepatitidě typu B.

V případě nepředložení uvedených dokladů nebo v případě, že student nebude vybaven
pracovním oděvem a obuví, je Nemocnice oprávněna studenta z odborné praxe vyřadit.
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2.8

Nemocnice je oprávněna studenta vyřadit z odborné praxe rovněž v případě porušení
povinnosti mlčenlivosti, závažného nebo opakovaného porušení předpisů či pokynů školitele
nebo v případě neomluvené absence. Vyřazení studenta z odborné praxe Nemocnice
bezodkladně oznámí Fakultě.

2.9

Nemocnice se zavazuje:
2.9.1

2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.10

3.1

po dohodě se studentem zajistit studentovi ubytování (počínaje nocí následující po
prvním dnu praxe a konče nocí předcházející poslednímu dni praxe) na náklady
studenta,
zajistit každému studentovi stravování formou obědu v zaměstnanecké jídelně
na náklady studenta,
poskytnout každému studentovi potřebné osobní ochranné pomůcky, vyjma
pracovního oděvu a obuvi, které si student zajistí na vlastní náklady,
umožnit studentovi při výkonu odborné praxe odkládání osobních věcí na místech
k tomu určených.

Nemocnice se zavazuje bezprostředně po skončení odborné praxe vypracovat prostřednictvím
školitele písemné hodnocení studenta v návaznosti na náplň odborné praxe, které bude sloužit
jako doklad pro uznání absolvování odborné praxe.
Článek III.
Ostatní ujednání
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a uzavírá
se na dobu neurčitou. Tuto smlouvu může kterákoliv ze stran ukončit výpovědí bez uvedení
důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

3.2

Smlouva může být měněna či doplněna pouze na základě dohody smluvních stran, a to formou
písemných, chronologicky číslovaných dodatků.

3.3

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží Fakulta, jedno
vyhotovení Nemocnice.

3.4

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což
stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Šumperku dne ………….

V Olomouci dne ……….….

___________________________
MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva Nemocnice Šumperk a.s.

_____________________________
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
děkan Fakulty zdravotnických věd

___________________________
Ing. Marie Poláchová
místopředseda představenstva Nemocnice Šumperk a.s.
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Příloha:

Smlouva o zajištění odborné praxe studenta
doplňující Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajištění odborné praxe studentů uzavřenou mezi
Univerzitou Palackého v Olomouci, Fakultou zdravotnických věd a Nemocnicí Šumperk a.s.
Nemocnice Šumperk a.s.
se sídlem Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
IČ: 47682795, DIČ: CZ47682795
zastoupená: MUDr. Radan Volnohradský, předseda představenstva
Ing. Marie Poláchová, místopředseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3020
(dále jen „nemocnice“)
a
jméno a příjmení studenta:
datum narození:
bytem:
tel./e-mail:
student
(dále jen „student“)

(doplnit)
(doplnit)
(doplnit)
(doplnit)
(doplnit) ročníku, oboru (doplnit)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže
uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění odborné praxe studenta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Oddělení:
(doplnit)
Školitel:
(doplnit), kontakt (doplnit)
Období:
(doplnit od – do)
Počet hodin praxe: (doplnit)
Pomůcky poskytuje: nemocnice
Paušální platba za poskytované pomůcky: 50,- Kč vč. DPH / 1 den praxe

Článek I.
Předmět smlouvy
1.1.

Nemocnice umožní ve svém zařízení odbornou praxi studenta v definovaném období (C), v počtu
hodin (D), a to na určeném oddělení (A), pod odborným vedením školitele (B).

1.2.

Nemocnice v souvislosti s absolvováním odborné praxe neposkytuje studentovi žádnou finanční
odměnu, náhradu osobních nákladů, věcných nákladů, jízdného či stravného.

1.3.

Student bude na praxi docházet podle předchozí dohody se školitelem (B). Vzhledem ke své
plnoletosti smí student pracovat na třísměnný provoz. Smluvní strany se dohodly, že výkon odborné
praxe nebude probíhat v nočních hodinách.
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1.4.

Student podpisem této smlouvy souhlasí s užitím jeho osobních dat a jeho fotografie, které budou
využity nemocnicí zejména v rámci kontrolních a bezpečnostních opatření a dále v rámci evidenčních
administrativních úkonů.

1.5.

Odborným garantem praxe je za Fakultu zdravotnických věd (doplnit), kontakt (doplnit).

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran
2.1.

2.2.

Nemocnice umožní studentovi vstup na všechna pracoviště, ve kterých bude odbornou praxi vykonávat.
Po dobu praxe umožní nemocnice studentovi získat informace o náplni práce výše uvedeného
pracoviště, o organizaci jeho činnosti, o dokumentaci.
Student se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se v souvislosti s plněním
této smlouvy dozvěděl a dále je povinen ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při
výkonu praxe, zejména o údajích ze zdravotnické dokumentace pacientů, a to i po ukončení praxe.
Student podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl poučen v souladu se zněním ustanovení § 15 zákona
č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o povinnosti zachovávat mlčenlivost:
o osobních údajích, se kterými přijde do styku při výkonu činnosti vyplývající z výkonu praxe;
o bezpečnostních opatřeních, k ochraně zpracovávaných osobních údajů, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení osobních údajů;
o tom, že povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu praxe;
o tom, že porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se může dopustit
přestupku podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebo trestného činu podle
zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

2.3.

Student je povinen řídit se během praxe pokyny školitele a dodržovat právní předpisy v oblasti
bezpečnosti o ochrany zdraví při práci, v oblasti požární ochrany, hygienické a protiepidemické právní
předpisy a vnitřní předpisy platné v rámci nemocnice, s nimiž byl před zahájením praxe seznámen.

2.4.

Nemocnice se zavazuje poskytnout studentovi potřebné osobní ochranné pomůcky, vyjma pracovního
oděvu a obuvi, které si student zajistí na vlastní náklady. Strany sjednávají Paušální platbu za
poskytnuté pomůcky (F). Student se zavazuje uhradit tuto platbu před nástupem na praxi.

2.5.

Nemocnice se zavazuje umožnit studentovi při výkonu praxe odkládání osobních věcí na místech
k tomu určených.

2.6.

Při zahájení praxe předloží student nemocnici:
identifikační kartu studenta (průkaz studenta),
výkaz o studiu (index),
doklad o platném očkování proti virové hepatitidě typu B,
doklad o úhradě Paušální platby za poskytnuté pomůcky (F).

2.7.

Nemocnice je oprávněna studenta vyřadit z praxe:
nepředloží-li student doklady uvedené v odst. 2.6. tohoto článku,
nebude-li student vybaven pracovním oděvem a obuví,
v případě porušení povinnosti mlčenlivosti, závažného nebo opakovaného porušení předpisů či
pokynů školitele studentem,
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-

-

dopustí-li se student závažného neetického jednání ve vztahu k pacientům, v případě slovního
nebo fyzického napadení pacienta, zaměstnance nemocnice nebo třetí osoby v prostorách
nemocnice,
poruší-li student závažným způsobem pokyny zaměstnance nemocnice,
v případě neomluvené absence studenta,
v případě, že student k výkonu praxe nastoupí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek, nebo alkohol či jiné návykové látky bude vnášet do nemocnice,
v případě, že se student odmítne podrobit prohlídce, zda z pracoviště nevynáší věci nemocnice
nebo v případě, že se odmítne podrobit vyšetření krve za účelem zjištění, zda se nenachází pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

2.8.

Nemocnice umožní studentovi stravování formou obědu ve své zaměstnanecké jídelně na náklady
studenta.

2.9.

Nemocnice se zavazuje po dohodě se studentem zajistit studentovi ubytování (počínaje nocí následující
po prvním dnu praxe a konče nocí předcházející poslednímu dni praxe), na náklady studenta.

2.10. Nebude-li student moci ze zdravotních či jiných omluvitelných důvodů absolvovat praxi v období (C),
nemocnice umožní studentovi praxi dokončit po odpadnutí překážky. Student je povinen nahlásit svou
neúčast předem nebo, v případě nepředvídatelných okolností, bez zbytečného odkladu školiteli.
2.11. Student se zavazuje nemít při výkonu praxe v nemocnici při sobě větší peněžní hotovost nebo jiné
cenné předměty.

V____________dne_________

V____________dne_________

__________________________
Za nemocnici

_________________________
student
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