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 INSTRUKCE 
 

o provádění praxí fyzioterapeutů na pracovištích Nemocnice Břeclav, p.o. 
 
Fyziatricko – rehabilitační oddělení, U nemocnice 1, Břeclav 690 74 
Školitel: Mgr. Vladan Toufar  tel.: 519 315 403, mob.: 725 596 533 

e-mail: toufar@nembv.cz  
 

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 14116/2009/VZV, je pracoviště akreditováno k uskutečňování 
praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru "Aplikovaná fyzioterapie". 

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 10096/2013VZV, je pracoviště akreditováno k uskutečňování 
praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru "Aplikovaná fyzioterapie" dle nařízení vlády č. 

31/2010 Sb. 
• Žadatel si domluví termín praxe na akreditovaném pracovišti s příslušným školitelem a počet 

hodin praxe dle vzdělávacího programu. 
• Školitel informuje žadatele o podmínkách k provedení praxe. 
• Žadatel zasílá listinnou nebo e-mail žádost Mgr. Vladanu Toufarovi, který ji předá právní 

oddělení s následujícími 
údaji : 
� jméno, příjmení 
� rodné číslo 
� bydliště 
� smluvený termín praxe, dohodnuté jméno školitelky 
� místo konání praxe/pracoviště 
� přesný název studia  
� pokud  bude praxi hradit zaměstnavatel poslat údaje o názvu zdravotnického zařízení, 

přesnou adresu, IČO, statutárního zástupce, fakturační údaje 
• Na základě podkladů právní oddělení zpracuje Smlouvu o umožnění absolvování praxe, 

ve které uvede dohodnuté podmínky se školitelem. 
� Po nástupu praktikanta na praxi je školitel povinen proškolit ho o BOZP a PO.  
� Školitel kontroluje praktikanta zda je  vybaven vhodným pracovním oděvem a obuví. 
� Školitel provádí praxi dle předané akreditované náplně odborné praxe vzdělávacího 

programu.. 
� Cena za l den praxe je 180,- Kč vč. 20% DPH, v případě konzultace kasuistiky zpracované 

na jiném pracovišti 180 Kč/hod vč. 20% DPH  práce školitele. Náklady na eventuelně 
spotřebovaný materiálu při praxi školitel sdělí právnímu oddělení před uzavřením smlouvy o 
praxi. 

� Jakékoliv změny v rámci provádění praxí v Nemocnici Břeclav je nutné hlásit na právním 
oddělení  

� Praxi nelze provádět bez uzavřené Smlouvy o umožnění absolvování praxe  
� Po ukončení praxe potvrzuje školitel praktikantovi praxi ve studijním průkaze. 

Platnost od 1.12.2009 

Zpracoval : Mgr. Vladan Toufar, vedoucí fyzioterapeut 

Ubytování: v případě volné kapacity: Ubytovna nemocnice, cena 200 Kč/noc 

   Adresa: U nemocnice 2, 690 74 Břeclav 

   Kontakt: Ella Strnadová, tel.: 519 315 114, strnaell@nembv.cz  


