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Od  21.5. do  4.6. 2019 opět proběhla na SZŠ a VOŠZ úspěšná výměnná stáž studentů ze zdravotnické 

školy v Regensburgu v rámci projektu ERASMUS +. 

Němečtí studenti Kandlbinder Nadine, Lang Florian, Murr Lena, Roth Andrea a Schieder Christina měli 
možnost nahlédnout do výuky odborných a jazykových předmětů na SZŠ a VOŠZ. Navštívili a aktivně 
se zapojili do edukace v Nutričním edukačním centru a v edukačním centru Zdravé zuby. 

Nahlédli do provozu pracovišť našich sociálních partnerů (Gynekologicko – porodnickou kliniku, 

Dětskou kliniku, Onkologickou a radioterapeutickou kliniku FN Lochotín, Domov pro seniory sv. Jiří v 

Plzni Doubravce, Denní stacionář Človíček Plzeň Lochotín). 

Závěr stáže studenti ukončili týdenní praxí v tandemu s žáky 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent 

v nemocnici PRIVAMED Plzeň na Interním oddělení A, B a v Domovince, agentura domácí péče Plzeň 

Slovany). 

Evaluace studentů z Regensburgu: 

„Stáž začínala v SZŠ a VOŠZ Plzeň formou ukázkových hodin odborných předmětů. Žáci a studenti 

v hodinách byli velice milí, samostatně prezentovali v cizím jazyce různá odborná témata a diskutovali 

s námi o systému vzdělávání v Německu. Velice zajímavé bylo Nutriční edukační centrum a centrum 

Zdravé zuby, ve kterém nám studenti na vyžádání velice ochotně ukazovali vybavení centra. Maličko 

jsme postrádali ukázku opravdové výuky, kterou bychom moc rádi viděli. 

Exkurze se nám také velice líbily. Byly zajímavé a časově dobře naplánované. Velice nás zaujala 

zejména exkurze na Transfúzním oddělení, kde jsme měli možnost vidět zpracování odebraného 

materiálu až do jeho konečné podoby. 

Chtěli bychom pochválit vaše žáky na praxi. Byli moc milí, uměli dobře anglicky.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurze na Onkologické a radiologické klinice FN Plzeň Lochotín 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva z odborné výuky: 

Návštěva hodiny OSE v 2 CZA dne 22. 5. 2019 proběhla s úspěchem. Díky úžasnému 

tlumočení žákyň celé třídy a zejména Nicol Lakatošové a Lucie Bittmanové, jsme si hodinu užili 

všichni. 

V úvodu padlo pár slov o vzdělávacím systému v ČR a v Německu. Obě skupiny studentů byly 

velmi aktivní a v hodině nepadlo slovo česky. Musím uznat, že diskuze byla velmi živá a zajímavá.  

Druhou vyučovací hodinu jsme žáky z Regensburgu provedli po našich odborných učebnách. 

V edukačním centru pro seniory si vyzkoušeli simulační obleky stáří a vyšli si pár schodů. Sami 

přiznali, že je to náročné. Poté jsme navštívili učebnu první pomoci, zde proběhla prohlídka našich 

modelů. Jako poslední byla zastávka v odborné učebně na vyšší škole. Žáci zde obdivovali modely 

miminek.  

V neposlední řadě jsme nezapomněli na společné foto. 

Moc děkuji třídě 2 CZA za jejich aktivní přístup a jsem velmi ráda, že naše škola disponuje 

takto šikovnými děvčaty, které se ve světě neztratí. 

Těšíme se na další spolupráci, 

2CZA,Mgr.Čagánková    

 



 

 



 

 

 

 

Na organizaci stáže se podíleli a velký dík patří: 

Mgr. Dana Kovtunová, MUDr. Hedvika Bartošková, Mgr. Petra Nováková, DiS., Mgr. Renata Jonášová, 

Mgr. Zuzana Fenclová, Mgr. Jolana Kolářová, Mgr. Jana Bednářová, Mgr. Markéta Kuchařová, Mgr. 

Marcela Šlajsová, Mgr. Eliška Čagánková, Mgr. Ivana Černá, Jindřiška Hrabáková, Mgr. Jan Malata. 
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