INSTRUKCE
o provádění stáží externích zájemců na pracovištích FN Brno
Žadatel si domluví termín a druh stáže na psychiatrické klinice přes Psychologický ústav FF MU
(hump@phil.muni.cz), čímž si rezervuje konkrétní termín realizace praxe. Tento termín je po
uzavření možností změn neměnný. Cena za l hod. odborného dohledu během stáže je cca 330,- až
530,- Kč a je stanovena aktuálním ceníkem FN Brno.
• Obvykle se v případě stáže VŠ studenta denního studia účtuje 1h/týden,
v případě stáže žadatele nestudenta, např. psychologa v předatestační přípravě se účtuje 1h/den.
• Žadatel o stáž zašle listinnou nebo e-mailovou žádost na OVPZ FN Brno s následujícími údaji:
- jméno, příjmení
- rodné číslo
- bydliště
- smluvený termín stáže, dohodnuté jméno školitele
- místo stáže (Psychiatrická klinika FN Brno)
- pokud bude náklady na stáž hradit vysílající organizace, je nutno poslat přesný název a adresu
vysílajícího zařízení, statutárního zástupce, IČO.
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Na základě podkladů OVPZ vypracuje Smlouvu o umožnění absolvování praxe, ve které uvede
dohodnuté podmínky se školitelem.
Stážista si zajistí visačku se jménem, příjmením, identifikačními údaji školy a oboru studia,
označením „stážista“. Tuto jmenovku jsou povinni viditelně nosit po celou dobu stáže.
Stážista je povinen přijít na odd. v adekvátním oblečení (povoleny nejsou krátké šortky, minisukně
a další typy oděvů odkrývající většinu těla). Při stáži na odd. 23 je nezbytnou součástí oděvu bílý
plášť, přezůvky, jmenovka a 50 Kč záloha na klíč.
Nástup na odd. je vždy v pondělí: odd. 24 - v 8:30 (nahlásit se sestrám a počkat na ošetřovně),
odd. 23 - v 9:15 (zazvonit na sestru a počkat na jídelně) a na odd. 21 v 7:45 (1. patro, zazvonit na
sestru, nutné se dopředu ozvat emailem Mgr. Janasové).
Před nástupem na všechny stáže (zejména pak na odd. 23) je nezbytné mít nastudované oblasti
základní psychopatologie - poruchy myšlení, vnímání a základní psychopatologii.
Při nástupu na diagnostickou stáž je student povinen se dopředu seznámit s testy, které bude
administrovat – WAIS-III, MMPI-II/PSSI, kresba postavy a další dle svého zaměření.
Doporučujeme vyzkoušet si před nástupem jak vyplnit tyto testy jako testovaná osoba, tak si
prostudovat způsoby administrace.

Adresa - Fakultní nemocnice Brno
Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance (OVPZ)
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel. kontakt 532232946, 532232102
mail: asulakova@fnbrno.cz
Kontakty na školitele na PK:
Odd. 21: Mgr. Kateřina Janasová, janasova.katerina@fnbrno.cz
Odd. 22: Mgr. Sylvie Fedorová, fedorova.sylvie@fnbrno.cz
Odd. 23: Mgr. Tomáš Svěrák, sverak.tomas@fnbrno.cz
Odd. 24: Mgr. Zuzana Pokorná, PhD., pokorna.zuzana@fnbrno.cz
Bližší informace o Psychiatrické klinice získáte na: http://psychiatrie.med.muni.cz

