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                                   Zápis z jednání Prezidia SVVS 

 

Termín: 28. 5. 2021 16:30–17:30. 

Místo jednání: on line Teams 

Přítomni: 

Prezidentka:         PhDr. Pavla Kudlová, PhD. 

Viceprezidenti:    Mgr. Bc. Světluše Chabrová  

                             Bc. Eva Prušová  

                             PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D. 

                 doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

 

I. Zajištění oficiálního zahájení nového prezidia SVVS 

Seznámení s úkoly, které je nutné zajistit pro převod do spolkového rejstříku, dokument 

s iniciály, „Čestné prohlášení člena prezidia“ s ověřenými podpisy, životopisy a zajištění 

fotografií na webové stránky - zaslat PhDr. Pavle Kudlové, PhD.  v pondělí 1. 6. 2021. 

Souhlas vlastníka nemovitosti – zajistí doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

Členové prezidia SVVS souhlasí se zachováním poštovní adresy SVVS Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého 1167/27, 370 11 České 

Budějovice.  

Poštu bude předávat členům prezidia SVVS doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 



Zajištění webových stránek – zůstává webmaster pan Petr Zehnula. IT pracovníci (Ing. Jan 

Kolek, Ing. Michal Šustek) z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

(UTB) souhlasí s údržbou a vkládáním nových informací a zpráv na web SVVS. Informace 

bude dodávat dr. Kudlová po schválení členy Prezidia. 

Vyjádřen souhlas se sdílením veškeré mailové komunikace mezi všemi členy prezidia. 

Facebook SVVS bude zajištěn studenty. Prezidentka a víceprezidenti zjistí možnosti na svých 

pracovištích na začátku nového akademického roku. 

Členové prezidia se shodli na tom, že je třeba rozšířit členskou základnu SVVS (o studenty 

ošetřovatelství, sestry z klinické praxe, akademické pracovníky v oboru ošetřovatelství, 

odborné učitelky středních zdravotnických škol a vyšších zdravotnických odborných škol aj.). 

Členové prezidia obdrželi emailem letáčky pro nábor nových členů. Členové prezidia žádají o 

pomoc a podporu v tomto všechny členy SVVS.  

 

II. Cíle nového prezidia 

 Aktivně se zapojit do procesu založení Komory sester. 

 Pokračovat v nastavené filosofii SVVS. 

 Podpořit co nejvyšší možné vzdělání sester odpovídající současným trendům ve světě, 

podpořit vyšší kompetence a společenskou prestiž sester. 

 Podílet se na připomínkování vzdělávacích studijních programů, legislativních návrhů, 

národních ošetřovatelských postupů aj.   

 Podpořit legislativní ukotvení kompetencí sester. 

 Podpořit bezpečnou klinickou praxi studentů ošetřovatelství, podpořit spolupráci s praxí. 

 Rozšířit členskou základnu. 

 Zahájit spolupráci s odbornými učitelkami středních zdravotnických škol a vyšších 

zdravotnických odborných škol. 

 Podpořit a rozšířit spolupráci s ostatními spolky a organizacemi zdravotnických povolání. 

 

III. Diskuse nad plánovanými a budoucími aktivitami SVVS 

Povzbuzení členské základny k činnosti – po předání spolku v rejstříku členové spolku obdrží 

informační dopis o novém prezidiu, plánech prezidia a způsobu jak by se členové mohli 

aktivněji zapojit do činnosti spolku. 



Vytvoření stálé Teams platformy pro prezidium. 

Vytvoření stálé Teams platformy pro členkou základnu. 

Zajištění konzultační hodiny 1× týdně – pověřena Mgr. Bc. Světluše Chabrová. 

Zpřístupnění emailové adresy (svvs.spolek@gmail.com), na kterou píší členové SVVS své 

dotazy a připomínky všem členům prezidia. Odpovídat na dotazy bude doc. M. Trešlová. 

Informování všech doposud spolupracujících osob, institucí, organizací o změnách ve vedení 

SVVS a o nabídce pokračující spolupráce.  

Zahájení spolupráce s odbornými učitelkami SZŠ a VOŠ a vysokoškolsky vzdělanými sestrami 

z klinické praxe. 

Odborná konference SVVS v Praze 9. 5. 2022 na téma: Kam kráčíš česká sestro. 

Odborná konference SVVS ve Zlíně v říjnu/listopadu na téma: „Co nám Covid dal a co nám 

Covid vzal“, popř. „Mentoring v ošetřovatelství“, popř. alespoň webináře pro členskou 

základnu. 

Přemýšlet o možnosti využití medailónků na webových stránkách. 

 

 

Sepsala: doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

    

Ověřili: PhDr. Pavla Kudlová, PhD., Mgr. Bc. Světluše Chabrová, Bc. Eva Prušová, PhDr. 

Jaroslav Žďára, Ph.D. 

 

 

 


