
 
I – Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy 
Vysoká škola Slezská univerzita v Opavě 
Součást vysoké školy Matematický ústav 
Název studijního programu Matematika 
Název instituce nebo pobočky VŠ, kde probíhá výuka SP mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Institut ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč 
Adresa Na Lužnici 27, 533 41 Lázně Bohdaneč tel. 950 580 111 e-mail spisovna@ioolb.izscr.cz 
Názvy oborů uskutečňovaných mimo sídlo VŠ nebo fakulty forma typ SP 
Alikovaná matematika pro řešení krizových situací P B 
   
   
   
   
Zajištění výuky ak. pracov. z VŠ v % 0 Externí vyučující v % 100 
z toho ak. prac. VŠ – prof.  docenti  Ph.D.,CSc.,Dr.  
z toho externisté - profesoři   docenti  Ph.D.,CSc.,Dr.  
Charakteristika organizačního zajištění výuky mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Výuka probíhá na speciálním pracovišti Institut ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS 
v Lázních Bohdaneč. Vyučují se zde předměty: 
                M 14 519 Kurz krizového řízení a havarijního plánování, rozsah 75 hodin. 
                M 14 521 Ochrana obyvatelstva při řešení chemických a radiačních havárií, rozsah 48 hodin. 

Rozdíly mezi výukou na VŠ nebo na fakultě a mimo její sídlo 
Pracoviště jsou speciálně vybavena pomůckami jako jsou mapy, taktický stůl, pomůcky pro řešení krizových situací atd. 

Podmínky pro tvůrčí činnost v místě uskutečňování výuky, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Výstavky materiálů pro řešení krizových situací dle specifik. 

Prostorové zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Smluvní zajištění budovy Dle harmonogramu a dohody. doba platnosti nájmu  1 rok 
Údaje o výukových prostorách  
1 učebna krizového řízení 60m2 

1 učebna praktické přípravy 60m2 

Informační zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Audiovizuální pomůcky. 
Knihovna Institutu ochrany obyvatelstva. 
Internet. 

 



 
I – Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy 
Vysoká škola Slezská univerzita v Opavě 
Součást vysoké školy Matematický ústav 
Název studijního programu Matematika 
Název instituce nebo pobočky VŠ, kde probíhá výuka SP mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
Adresa Ruská 85, 100 05 Praha 10 tel. 271 019 111 e-mail ipvz@ipvz.cz 
Názvy oborů uskutečňovaných mimo sídlo VŠ nebo fakulty forma typ SP 
Alikovaná matematika pro řešení krizových situací P B 
   
   
   
   
Zajištění výuky ak. pracov. z VŠ v % 0 Externí vyučující v % 100 
z toho ak. prac. VŠ – prof.  docenti  Ph.D.,CSc.,Dr.  
z toho externisté - profesoři   docenti  Ph.D.,CSc.,Dr.  
Charakteristika organizačního zajištění výuky mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Výuka probíhá v učebním zařízení Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze na základě nabídky 
kurzů pro střední a vrcholový zdravotnický personál, který škola nemůže zajistit. 
Probíhá zde výuka předmětu:  
               M 14 515 Organizace a řízení likvidace následků hromadného výskytu postižených osob, rozsah 24 hodin. 

Rozdíly mezi výukou na VŠ nebo na fakultě a mimo její sídlo 
Institut postgraduálního vzdělávání má vybavené prostory v Praze, včetně možnosti zajištění audiovizuální techniky. 

Podmínky pro tvůrčí činnost v místě uskutečňování výuky, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Prostory jsou doplněny o výstavky k tématům výuky. 

Prostorové zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Smluvní zajištění budovy Dle objednávky a dohody. doba platnosti nájmu  1 semestr 
Údaje o výukových prostorách  
1 učebna cca 80m2, místnosti na IPVZ Praha, Ruská ulice, IPVZ Praha, Hotelový dům IKEM. 

Informační zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Knihovna Institutu posgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 
Internet. 

 



 
I – Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy 
Vysoká škola Slezská univerzita v Opavě 
Součást vysoké školy Matematický ústav 
Název studijního programu Matematika 
Název instituce nebo pobočky VŠ, kde probíhá výuka SP mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Střední zdravotnická škola Opava 
Adresa Dvořákovy sady 2, 74621 Opava tel. 553 712 313 e-mail kancelar@zdrav-sk.opava.cz 
Názvy oborů uskutečňovaných mimo sídlo VŠ nebo fakulty forma typ SP 
Alikovaná matematika pro řešení krizových situací P B 
   
   
   
   
Zajištění výuky ak. pracov. z VŠ v % 0 Externí vyučující v % 100 
z toho ak. prac. VŠ – prof.  docenti  Ph.D.,CSc.,Dr.  
z toho externisté - profesoři   docenti  Ph.D.,CSc.,Dr.  
Charakteristika organizačního zajištění výuky mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Výuka probíhá v učebnách a laboratořích střední zdravotnické školy z důvodu zajištění speciálních učebních pomůcek a 
laboratorního vybavení. 
Vyučované předměty:  
                                    M 14 425 Základy první pomoci, rozsah 45 hodin 
                                    M 14 428 Ošetřovatelská praktika, rozsah 45 hodin 

Rozdíly mezi výukou na VŠ nebo na fakultě a mimo její sídlo 
Lepší možnosti využití laboratorních a výukových pomůcek střední zdravotnické školy. 

Podmínky pro tvůrčí činnost v místě uskutečňování výuky, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Materiály k cvičení. 

Prostorové zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Smluvní zajištění budovy Dle objednávky a dohody. doba platnosti nájmu  1 semestr 
Údaje o výukových prostorách  
1x učebna 60m 

2x laboratoře 50m2 

Informační zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
- pomůcky k výuce 
- studentská a učitelská knihovna 
- internet 

 


