Katedra fyzioterapie a ergoterapie FZS UJEP
DOPORUČENÁ ZAŘÍZENÍ PRO ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉ SOUVISLÉ
PRAXE STUDENTŮ A ROZSAH ODBORNÉ SOUVISLÉ PRAXE,
INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÉ SOUVISLÉ PRAXE V JEDNOTLIVÝCH
ROČNÍCÍCH DLE STUDIJNÍHO PLÁNU:

Studijní obor Ergoterapie (CŽV)

1. ročník:
ROZSAH ODBORNÉ SOUVISLÉ PRAXE A INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÉ SOUVISLÉ PRAXE:
zimní semestr:
160h (4 týdny á 8 vyučovacích hodin)
letní semestr:
200 h (5 týdnů á 8 vyučovacích hodin)
Individuální odborná souvislá praxe I: 200 h (5 týdnů á 8h)

2. ročník:
ROZSAH ODBORNÉ SOUVISLÉ PRAXE A INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÉ SOUVISLÉ PRAXE:
zimní semestr:
180h (4 týdny á 8 vyučovacích hodin + 20h)
letní semestr:
200 h (5 týdnů á 8 vyučovacích hodin)
Individuální odborná souvislá praxe II: 200 h (5 týdnů á 8h)

V průběhu tříletého studia je student povinen absolvovat praxi:
ve zdravotnictví

-

min. 5 dní (40 h)

v sociálních službách

-

min. 5 dní (40 h)

1. ročník:
A. Zdravotnická zařízení
Denní rehabilitační stacionář pro děti a mládež s tělesným, mentálním a smyslovým
postižením
Lázeňské léčebné zařízení
Lůžkové oddělení v nemocnicích akutní a následné péče
Firmy s kompenzačními pomůckami pro osoby se zdravotním postižením
B. Sociální služby
Denní stacionáře a sociálně aktivizační služby pro děti, dospělé a seniory
Penziony a domovy pro seniory
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné zaměstnání – chráněné dílny
C. Oblast vzdělávání
Speciální školy a speciální mateřské školky – děti s tělesným, mentálním a
smyslovým postižením

2. ročník:
A. Zdravotnická zařízení
Lůžková zdravotnická zařízení poskytující včasnou léčebnou rehabilitaci
Lůžková oddělení v nemocnicích akutní a následné péče – traumatologie, interna,
revmatologie, chirurgie, neurologie
Specializované pracoviště v rámci zdravotnického zařízení - oddělení ortopedické
protetiky
Specializovaná pracoviště v rámci zdravotnického zařízení - spinální jednotky
Centra léčebné rehabilitace
Odborné léčebné ústavy
Psychiatrické léčebny
B. Sociální služby
Denní stacionáře a terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním
Centra sociální rehabilitace pro osoby se smyslovým postižením – terénní a
ambulantní rehabilitace
Osobní asistence

