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Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (dále SOL), Rehabilitační ústav Hostinné ,
umožňuje studentům připravujícím se na výkon zdravotnického povolání absolvovat odbornou praxi
pod vedením zaměstnanců ústavu.
Podmínky pro absolvování odborné praxe:
1. Uzavřená smlouva mezi školou, univerzitou a SOL Trutnov – podepsaná oběma stranami před
nástupem studenta na praxi
2. Sjednání termínu a specifikace praxe u vedoucí fyzioterapeutky Rehabilitačního ústavu
Hostinné p. Šárky Rejdové, č. tel.: 499404876,607058477, e-mail.: rejdova@ruhostinne.cz
(uveďte Vaše telefonní číslo)
3. Potvrzení o studiu ev. průkaz studenta, občanský průkaz studenta – k nahlédnutí první den
praxe
4. Očkování proti hepatitidě typu B – očkovací průkaz, ev.čestné prohlášení studenta – v první
den praxe
5. Osobní ochranné oděvy ( bílé barvy ) vč. jmenovky a psacích potřeb
Ceník služeb pro studenty:
- Odborná praxe není zpoplatněna
- Ubytování ve třílůžkových pokojích v areálu ústavu ( lůžka, skříňě, noční stolky,malá
kuchyňská linka bez nádobí, připojení na internet, sociální zařízení - je součástí pokoje, ) –
100 Kč/ noc
- Stravování v areálu ústavu :
- - snídaně : 9,- Kč
- - oběd : 55,- Kč ( 18,- Kč jen polévka, 2 ks pečiva, ovoce ) ,
- - večeře : 30,- Kč teplá, 18,- Kč studená ( 1 x týdně)
Platby : platbu za ubytování a stravován uhradí student hotově předposlední den odborné praxe
( spojovací chodba B, 0. patro, Pokladna )
Údaje pro uzavření smlouvy mezi školou, univerzitou a SOL Trutnov :
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Se sídlem Procházkova 818, 54101 Trutnov
Zastoupené PharmDr.Janou Třešňákovou
IČO 00195201, DIČ CZ00195201
Pracoviště studentů :
Rehabilitační ústav, Husitská 352, 54371 Hostinné, www.ruhostinne.cz
Student, který chce absolvovat odbornou praxi v Rehabilitačním ústavu Hostinné kontaktuje vedoucí
fyzioterapeutku e-mailem nebo telefonicky a praxi si domluví. Prosíme studenty, aby vždy do e-mailu
napsali telefonický kontakt pro domlouvání podrobností praxe – např. nástup na praxi již den předem
apod.
V Hostinném dne 1. 6. 2017

Šárka Rejdová, vedoucí fyzioterapeutka
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