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Datum konání: 3. 10. 2018 

Jednání uvedla: Veronika Di Cara 

Přítomni: Lenka Šnajdrová, Jana Pultarová, Michal Češek, Veronika Di Cara                                        

Omluvena: Jitka Srpová 

Zápis proveden: 4. 10. 2018  

Novinky v ČAS – prezidentka Šochmanová v září oslovila kolegy kvůli založení nové pracovní 

skupiny pro Komunikaci a média (KaM), pracovní skupina se poprvé sešla 3/10/18. Cílem 

skupiny je propagace aktivit ČASu a zviditelnění přínosu sester a dalších zdravotníků 

v médiích. V extrémně konstruktivní diskusi byly navrženy konkrétní kroky, které je potřeba 

učinit hned (viz níže), a další nutné kroky do budoucna (responsivita webu v mobilních 

telefonech, vypracovat hodnoty ČAS).  

Bod 1.  Úpravy webu  

1. Přihláška do ČAS na liště, ne v půlce stránky, vyčistit automatické odpovědi žadatelům 

2. Mapa akcí není zcela funkční, pokud nepůjde lehce zprovoznit, vyhodit jí, místo toho vkládat 

seznam konaných akcí dle Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí (KVA) 

3. Všechny základní aktuality budou přístupné všem nahlížejícím, po krátkém úvodu bude 

„více informací“, které se zobrazí pouze členům 

4. Pracovní skupina KaM - přístup ke změnám textů na webu  

5. Vkládat materiál Mediální výstupy a Mediální ohlédnutí do záložky Napsali o nás 

6. Dočistit databázi členů 

7. Odstranit zaniklé sekce (mapa) 

8. Nové stanovy čekají na schválení Okresním soudem, proto jsou vloženy ty s posledními 

úpravami 

9. do záložky Národní legislativa dát prolink https://www.osetrovatelstvi.info/knowledge-

base/pravni-predpisy/ 

10. záložka Akce odstranit, místo ní záložka Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí, záložka Vzdělávací 

akce viz bod 2 

11. Certifikát zabezpečení webové stránky ESET 

Kontrolní termín:  26/10/18 

Zadání pro:  Veronika, Allmedia (schůzka s paní Hrabákovou a IT pracovníkem – 2h) 

 

Bod 2. Informace o změnách v ČAS předsedkyním nyní a počátkem listopadu všem členům 

http://www.cnna.cz/
https://www.osetrovatelstvi.info/knowledge-base/pravni-predpisy/
https://www.osetrovatelstvi.info/knowledge-base/pravni-predpisy/
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1. Personální změny 

2. Pracovní skupina KaM 

3. Pracovní skupina pro ošetřovatelskou dokumentaci 

4. Komora 

5. Volby do ČAS 

Pozvat předsedkyně k účasti na vylepšení ČAS, první úkol poslat odstavec o cílích 

sekce/regionu a info o poslední akci (cca 5 řádků a je možno využít materiál z výroční zprávy 

s pomocí Jany Pultarové) 

 

Kontrolní termín:  26/10/18 

Zadání pro:  Veronika 

 

Bod 3 Facebook 

1. Vyvěsit info o 1. schůzce KaM 

2. Opravit profil na FB na osoby 

3. Vytvořit chat pro KaM, kde se bude skupina soukromě a operativně domlouvat na prioritách 

4. Konzultovat technické problémy FB 

5. V pátek připomene uživatelům volby, aniž by byly zmiňovány jakékoliv politické strany 

 

Kontrolní termín:  26/10/18 

Zadání pro: Lenka 

 

Bod 4 Další  

1. Upravit záložku Úvod na webu  

2. Další návrhy úprav webu 

3. Volební úterky – vyvěsit na FB základní informace o volbách do ČAS, posléze info o volební 

proceduře, pak představit kandidáty do prezidia 

Kontrolní termín:  26/10/18 

Zadání pro:  Michal 

 

Bod 5 Další 

1. Zjistit situaci okolo Sestry/zdravotníka roku, zmapovat preference členů a předsedkyň a 

reálnou možnost oslavit to na plese 

2. Pomoci předsedkyním vytvořit odstaveček o jejich sekci (ze zprávy) 

3. Komentovat zprávy CASu na FB, likovat 

Kontrolní termín:  26/10/18                                    Zadání pro:  Jana 

 

http://www.cnna.cz/

