
                             Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
Personální úsek – odbor vzdělávání 

Pekařská 53, 602 00  BRNO, Česká republika 
 

 

 

 

Specializační vzdělávání farmaceutů – akreditované vzdělávací programy 
 
 

Odborná praxe v rámci vlastního specializovaného výcviku dle vzdělávacího programu oboru 
Praktické lékárenství - praxe na pracovišti lékárny, kde jsou individuálně i hromadně připravovány 
léčivé přípravky 

Rozsah: 2 dny 

Termíny:  

22. – 23. 2. 2023 

29. - 30. 3. 2023 

Kapacita: 5 osob 

 

Odborná praxe v rámci vlastního specializovaného výcviku dle Vzdělávacího programu v oboru 
Praktické lékárenství na pracovišti lékárny, která má prostor pro konzultační činnost bez vazby na 
dispenzarizaci léčiv 

Rozsah: 2 dny  

Termíny: 

6. – 7. 3. 2023 

24. – 25. 4. 2023 

Kapacita: 6 osob 

 
 

Pro rezervaci termínu a sepsání smlouvy o absolvování školicího místa (ŠM) mezi FN u 

sv. Anny v Brně a účastníkem je potřeba nahlásit na e-mail jana.zichova@fnusa.cz nebo 

dagmar.klimentova@fnusa.cz tyto údaje: 

 

 

1. hradí-li si ŠM účastník sám: 

- jméno a příjmení, titul 

- adresa 

- datum narození 

 

- termín  

- téma školení 

  

 

2. hradí-li ŠM organizace: 

- přesný název organizace 

- adresa organizace 

- jméno a funkce statutárního zástupce, 

který smlouvu bude za organizaci 

podepisovat 

- IČ, popř. DIČ 

- jméno účastníka ŠM, titul 

- datum narození 

- adresa účastníka  

- termín  

- téma školení
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Cena za absolvování školícího místa je dle ceníku FN u sv. Anny v Brně 450Kč/1 den ŠM 

v akreditovaném programu. 
 

Pokud zaměstnavatel vyžaduje platbu na fakturu, je nutné o tomto předem informovat oddělení 

vzdělávání. 

 

V případě bezhotovostní platby je možné požádat o vystavení daňového dokladu Oddělení informační 

soustavy FN u sv. Anny v Brně a to prostřednictvím e-mailové žádosti zaslané na adresu 

eva.bekova@fnusa.cz. O vystavení dokladu je nutno požádat současně s převedením platby na účet FNUSA 
 

Ubytování si můžete zajistit v Internátu zdravotních sester (IZS), Výstavní 17, Brno na č. tel. 543184001 a 

543184002 (správce internátu), a to nejpozději 14 dnů před zahájením školícího místa.  http://hotel.fnusa.cz/  
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