
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050 

Realizovaná jednání „u kulatého stolu“ klíčové aktivity KA7 

V rámci projektu Inovace VOV_zdravotnická oblast, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050 proběhlo dne 26. 11. 2018 jednání „u kulatého stolu“ 

v Ostravě, a dne 20. 2. 2019 proběhlo jednání v Plzni. Obě jednání byla zaměřena na analýzu 

role vyššího odborného vzdělávání v ČR v oblasti nelékařských zdravotnických profesí.  

Jednou z klíčových aktivit projektu Inovace VOV je analýza role vyššího odborného 

vzdělávání a návrh koncepce VOV ve školském systému ČR. Cílem diskuse bylo řešit místo 

vyššího odborného vzdělávání mezi obory středního vzdělávání a profesně orientovanými 

bakalářskými programy v dané oblasti.  

Pro všechny „kulaté stoly“ jsou stanoveny stejné okruhy pro diskuzi: 

1) Současnost a budoucnost VOV ve vzdělávacím systému zdravotnického školství 

2) Uplatnění absolventů VOV v praxi 

3) Možnosti a formy spolupráce VOŠ a VŠ a zaměstnavateli 

Jednání v Ostravě se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, České školní inspekce, 

Národního institutu pro další vzdělávání nebo Moravskoslezského kraje. Zastoupení na 

jednání měly také regionální instituce, mezi nimi Fakultní nemocnice Ostrava, Městská 

nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice, Nemocnice Frýdek-Místek a zástupci univerzit, 

a to Slezské univerzity Opava i Ostravské univerzity. U jednacího stolu nechyběli ani ředitelé 

všech do projektu zapojených vyšších odborných škol zdravotnických. 

Na jednání v Plzni se k jednotlivým blokům vyjádřili zástupci Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, poslanecké sněmovny, Plzeňského kraje 

a Národního institutu pro další vzdělávání. Svými náměty k jednání přispěli také předseda 

Asociace zdravotnických škol, zaměstnavatelé z Plzeňského kraje a zástupci Západočeské 

univerzity a České školní inspekce, a dále také ředitelé SZŠ a VOŠZ z klíčové aktivity 

KA7 z Ostravy, Plzně, Brna, Zlína, Hradce Králové, Mladé Boleslavi, Liberce.  

Jednání byla velmi konstruktivní a orientovala se na několik zásadních témat, např. 

„dvojkolejnost“ vzdělávání v nelékařských oborech, možnost spolupráce s vysokými školami 

a prostupnost absolventů VOŠ na VŠ, nedostatek sester ve zdravotnických zařízeních, 

uplatnitelnost absolventů VOŠ v praxi, a další důležitá témata. Tato budou diskutována i na 

dalších setkáních, a to v Hradci Králové nebo v Brně.  

Výstupy jednání přispějí k návrhu vize, koncepce a cílů VOV, a také budou součástí nově 

zpracovávané koncepce a vize pro další směřování vyššího odborného vzdělávání v ČR. 

Příští setkání III. kulatého stolu je plánováno na 7. 5. 2019 v Hradci Králové. 


