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Průběh obhajoby:

Mgr. Ivana Vaštková, Ph.o.
Jak se do vašeho zdravotnického zařízení pranítají znalostní nedostatky studentů SZŠ?
Pracujete jaJw pedagog na SZŠ, vedete odbornou praxi studentů ve vašem zdravot.
zařízení? Jestliže ano, činnosti jako manipulace s prádlem, manipulace s odpady
(např. ampule od léků) jsou součástí výuky odborných výkonů. Nezamyslela jste se nad
tím, že by bylo vhodné se při praktické výuce zaireřit i na výuku celého procesu - od
přípravy panůce.� až po jejich správnou likvidaci?
V čem podstatném se liší akreditační standardy Joint Carmission International on
Accreditation a Spojené akreditační kanise české republL�y.

MUDr. Jan Drašnar
Jaký rozdíl je :p::dle vlastních zkušeností v úrovni školení BOZP žáků SZŠ a
zam§stnanců ve zdravotnictví při nástupu do pracovního pcměru?
Jsou bcxly vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci uvedené v akreditačních
standardech dostatečné nebo byste je ještě doplnila, případně upřesnila?
Š!mlerú žáků, případně zaměstnanců, o BOZP byste, :p::dle vlastních znalostí a zkušenosti,
pověřila učitele, resp. vedoucího nadřízeného zaměstanance nebo bezpečnostního
technika?
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