Mezinárodní projektové aktivity
ve školním roce 2014/2015

Ve
školním
roce
2014/15 jsme mohli
na naší škole přivítat
studenty ze zdravotnických škol z Německa, Litvy, Spojených států amerických a Slovinska, které zprostředkoval koordinátor mezinárodních projektů Mgr.
Jan Malata.
Při zajišťování aktivit
spolupracovaly
obě
školy, sřední i vyšší,
jelikož by jinak nebylo
možné aktivity zvládnout po organizační
ani po společenské
stránce.
Garanty těchto akcí
byly naše kolegyně
Mgr. Světlana Lisová
a Mgr. Ilona Jančová.
Velké díky patří všem
našim kolegyním jak
ze střední, tak z vyšší
školy.
Nemalé poděkování
taktéž zaslouží žáci a
studenti, kteří se studentům v nemocnici
při praxích i ve volném čase věnovali.

Úspěšná
mezinárodní
spolupráce
očima hlavních
organizátorek,
Mgr. Světlany
Lisové
a Mgr. Ilony
Jančové
Litva – Daugavpils

Německo - Regensburg

Tato praxe dvou studentek, Oksany Travkiny a Veroniky
Groznové, z prvního ročníku Daugavpilské lékařské vysoké
školy (Daugapils medicínas koledža) byla pro nás zatím
nejdelší.
Trvala celé tři měsíce - od 1. února do 30. dubna 2015. Byla
v mnoha směrech i velmi specifická, jelikož praxe v naší
nemocnici byla pro ně vůbec prvním setkáním s pacienty
v jejich studijním životě. Studentky chodily na praxi s žáky
a studenty pod vedením našich vyučujících ve Fakultní nemocnici Plzeň: na I. Interní klinice Lochotín s Mgr. Jolanou Kolářovou, Mgr. Renatou Švecovou a žáky 3A ZA, s Mgr. Laďkou
Skopovou a studenty 1 DVS, na Kardiologickém oddělení
s Mgr. Ivanou Černou a studenty 1 DZZ, na Chirurgických odděleních Bory-sever s Mgr. Hanou Šťastnou, Mgr. Renatou
Jonášovou a žáky 4B ZA, na II. Interní klinice Bory s Mgr. Jančovou a žáky 3B ZA, na Chirurgické klinice Lochotín s Mgr.
Blankou Svatoňovou a studenty 1 DVS, s Mgr. Radkou Polívkovou a žáky 3A ZA. Mgr. R. Polívková a žáci 3A ZA se věnovali studentkám z Litvy i v Dětském centru na Chmelnicích.
Součástí jejich studijního pobytu byla i účast ve výuce
anglického jazyka na vyšší škole pod vedením Mgr. D. Kovtunové a Mgr. M. Matouškové. Taktéž se účastnily exkurzí na
ZZS Pk, v Popáleninovém centru FN Královské vinohrady a na
Infekční klinice FN Bulovka v Praze.

Ve dnech 5.- 20. ledna 2015 navštívilo naši školu
v rámci programu Erasmus + osm studentů z tamní
zdravotnické školy (Berufsfachschule für Krankenpflege Regensburg) se svým panem ředitelem.
První týden pod vedením našich vyučujících navštívili Onkologicko- radioterapeutickou kliniku a Gynekologicko-porodnickou kliniku ve Fakultní nemocnici
Plzeň. Dále si prohlédli na Borech nově postavenou
základnu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Domov pro seniory svatého Jiří a Dětské
centrum v Plzni.
Druhý týden byl koncipován ve spolupráci s manažerkou pro vzdělávání FN Plzeň Mgr. Světluší
Chabrovou a německy mluvícími všeobecnými
sestrami z FN. Studenti se seznámili s prací na
chirurgické jednotce intenzivní péče, na metabolické jednotce intenzivní péče, na kardiochirurgickém
oddělení, na oddělení léčebné rehabilitace, na
neonatologii a na operačním sále jak z pohledu
sestry-instrumentářky, tak i z pohledu anesteziologické sestry.

VÁNOČNÍ
RECITAČNÍ
SOUTĚŽ
Oksana Travkina a Veronika Groznova
z Litvy

se koná
ve středu 10. prosince
3. a 4. vyuč. hodinu
v učebně 217

Studenti z Regensburgu na exkurzi na základnu
Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Slovinsko - Žalec
Ve dnech od 12. 4. do 24. 4. 2015 naši školu navštívily v rámci
programu Erasmus+ studentky Nika Artelj, Liza Privošnik a Ana
Bezjak ze zdravotnické školy ve Slovinsku. V rámci pobytu měly
možnost navštívit řadu zajímavých míst např. Dialyzační středisko
a Oddělení jednodenní chirurgie v nemocnici Privamed, Domov
pro osoby se zdravotním postižením Nováček v Plzni,
Psychiatrickou léčebnu v Dobřanech.
Hlavní náplní zahraniční stáže však byla praxe u lůžka pacientů,
kterou studentky vykonávaly v rámci odborné praxe třídy 3A ZA
a 3B ZA ve FN Plzeň a v Dětském centru. Zahraniční studentky
ohodnotily pobyt u nás na škole za velice přínosný a podnětný.

Ve škole se vždy uskutečnilo přivítání všech zúčastněných s vedením školy,
koordinátorem mezinárodních projektů a vedoucími
učitelkami praktického vyučování. Na konci proběhStudentky ze Slovinska na praxi s Mgr. Jančovou
a žákyněmi ze 3A ZA

Pobyt byl významný také pro naše žáky, kteří měli možnost si procvičit anglický jazyk, získat informace o zdravotnickém školství v jiné zemi, či navázat nová přátelství.
Velký dík patří odborným učitelkám SZŠ a VOŠZ a žákům 3A ZA, 3B ZA za pomoc při vytváření a realizaci zajímavého
programu pro slovinské zahraniční studentky.

Spojené státy americké – Provo, Utah
Poslední akcí v tomto školním roce byla návštěva deseti studentů a dvou vyučujících z USA, státu Utah z Brigham
Young University, asi 40 minut jízdy od Salk Lake City.
Shodou okolností zde byli v době od 2. do 9. května, kdy v naší Plzni – evropském hlavním městě kultury - probíhaly
Slavnosti svobody 2015. V dopoledních hodinách pod vedením našich učitelů američtí studenti se svými pedagogy
navštívili ve Fakultní nemocnici Plzeň Onkologicko-radioterapeutickou kliniku, Gynekologicko-porodnickou kliniku,
Dětskou kliniku a Kardiologické oddělení, kde mohli být přítomni výkonu na sále intervenční kardiologie. Taktéž
absolvovali exkurzi na Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje. Pět studentek z 2 DVS (Zuzana Holubová,
Barbora Lisová, Aneta Jedličková, Denisa Špetová a Markéta Džuganová) si pro ně připravily na každý den program,
na kterém byli všichni společně domluveni v předchozí a velmi čilé komunikaci přes sociální síť ještě dlouho před
příjezdem do České republiky.

lo vždy zhodnocení.
Všem

zahraničním

stu-

dentům se svými doprovody se v České republice,
v Plzni a v naší škole velmi líbilo. Pobyt je zde obohatil nejen o odborné znalosti

a

dovednosti,

ale

i o kulturní zážitky, které
naše město přináší.
Pozitivně

hodnotili

naší

školu, její vybavení, pozitivní přístup učitelů, žáků
a studentů. Byli velmi mile
překvapeni špičkovým vybavením pracovišť a prostorovým vybavením ve Fakultní nemocnici a možností nahlédnout do zákulisí „první linie“ v podobě
hlavního centra Zdravotnické

záchranné

služby

Plzeňského kraje. Byla to
pro nás velká a zatěžkávací zkouška. Věříme, že
jsme v ní všichni společně
obstáli.
Do

budoucna

bychom

však chtěli zapojit do projektového dění nejen více
vyučujících, žáků a studentů, ale zejména zapojení našich hostů. Jak?
Aby každá země, která
k nám přijede, nás také
obohatila o svůj systém
zdravotnického vzdělávání, o informace o své škole, o svém městě formou
prezentací

při

větším

množství společných setNaše studentky pro své kolegyně z Utahu připravily velice zajímavý program

kání!

