
Řád stáží ODP1-3 

Základní ustanovení 

Stáže probíhají v třítýdenních turnusech. 

Denní náplň odborné činnosti v rámci stáže odpovídá úvazku 1.0, tedy 8,0 hodin denně a 40,0 

hodin týdně mimo týdny se státními svátky. Student je povinen přihlásit se na příslušném pracovišti 

vedoucímu stáží nejpozději v 7,00h prvního dne stáže, pokud po dohodě s vedoucím nebude 

stanoveno jinak. Student je povinen absolvovat stáž v uvedeném rozsahu a podle harmonogramu 

stanoveného před začátkem stáží. Změny v harmonogramu jsou možné pouze po dohodě s 

koordinátorem stáží na katedře fyzioterapie FTK a na základě písemné žádosti schválené vedoucím 

KFA FTK. Stáže probíhají na pracovištích, se kterými uzavřela dohodu FTK UP. Vedoucí stáží na všech 

pracovištích musí být seznámeni s tímto organizačním řádem a toto stvrdit svým podpisem. Po 

ukončení stáže potvrdí vedoucí stáže na příslušném pracovišti studentovi výkaz, kde bude uveden 

počet odpracovaných hodin a diagnózy, se kterými se student setkal a prováděné výkony. Rovněž 

formulář Hodnocení praxe studentem se vyplněný přiloží k zápočtu odborných praxí. Z každé 

odborné praxe odevzdáte vyplněný jeden formulář Výkazu praxe a jeden formulář Hodnocení praxe 

studentem, celkem tedy ze tří odborných praxí šest vyplněných formulářů. 

Zameškání části stáže 

Stáž je možno přerušit pouze v případě nemoci nebo z jiných závažných důvodů. V případě 

nemoci je student povinen předložit doklad o pracovní neschopnosti vedoucímu stáže a vedoucímu 

stáže na příslušném pracovišti. Zameškanou dobu stáže má student možnost nahradit na příslušném 

pracovišti nebo v R.R.R. Centru FTK UP v Olomouci (dále R.R.R. Centrum). 

Náhrada stáží na příslušném pracovišti probíhá v celém rozsahu zameškané doby a je možná 

pouze po dohodě s vedoucím stáže na příslušném pracovišti. 

Náhrada praxe v R.R.R. Centru probíhá ve dvojnásobném rozsahu zameškané doby a je možná 

pouze po dohodě s koordinátorem stáže na katedře fyzioterapie FTK UP. 

Stáž, ve které bude zameškáno více jak 5 pracovních dní, nebude uznána a je nutno ji nahradit 

v celém rozsahu 3 týdnů na příslušném pracovišti, nebo 5 týdnů v R.R.R.Centru. 

Výjimky 

Výjimky z tohoto organizačního řádu je možné povolit pouze na základě písemné žádosti 

předložené vedoucímu KFA FTK UP. 
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