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Ve dnech 24. 10. – 11. 11. 2016 proběhla odborná stáž studentek z Berufsfachschule für 
Krankenpflege Caritas Krankenhaus v Regensburgu v rámci projektu TANDEM připravovaná 

vedoucí učitelkou odborné praxe, Mgr. Ilonou Jančová a manažerem mezinárodních projektů, Mgr. 
Janem Malatou. Naši školu navštívily čtyři studentky 3. ročníku: Miriam Weyerer, Franziska Wisbauer, 

Carolin Hauser, Regina Finkenzeller s paní učitelkou ošetřovatelství Barbarou Oberhammer. 
 

Úvodní setkání proběhlo na půdě naší Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 

v Plzni. Studentky měly možnost prohlédnout si naše učebny, nahlédnout do výuky a navštívit nově 
zřízená edukační centra. 

 
Hlavní náplní pobytu bylo absolvování odborné stáže ve FN Plzeň, v nemocnici PRIVAMED a v Dětském 

centru v Plzni. Studentky se seznámily s interními i chirurgickými pracovišti a měly příležitost přímo 

nahlédnout do provozu oddělení i zapojit se společně se žáky ze třídy 3AZA, 3BZA, 4AZA do 
ošetřovatelských činností u lůžka nemocných. V dalších dnech měly možnost navštívit řadu sociálních a 

zdravotnických zařízení v Plzni (např. Hospic Sv. Lazara, Dům pro seniory Plzeň Doubravka, 
Gynekologicko – porodnickou kliniku). Budoucí zdravotnice  z Německa získaly řadu poznatků a 

zkušeností a mohly tak porovnat zdravotnická zařízení a systém práce u nás a v jejich domácím 
prostředí. Studentky se živě zajímaly i o vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR a o naši školu. 

Částečně pronikly také do prostředí odborného vzdělávání v SZŠ a VOŠZ Plzeň. Poznaly kulturní život 

v Plzni a rovněž se seznámily s bohatou historií města Plzně. 
 

Na závěrečném setkání v rámci projektu TANDEM, kterého se zúčastnilo kromě studentek 
z Regensburku i vedení školy v čele s ředitelkou SZŠ a VOŠZ Plzeň, PhDr. Ivanou Křížovou, zaznělo 

velké uspokojení ze zdařilého průběhu celého projektu. Obě strany na závěr vyjádřily odhodlání 

pokračovat ve spolupráci a vzájemně se tak nadále obohacovat  o nové odborné a jazykové znalosti. 
Velký dík za pomoc při zajišťování stáže patří také odborným vyučujícím SZŠ Mgr. Janě Bednářové, 

Mgr. Petře Jindřichové, Mgr. Renatě Jonášové, Mgr. Radce Polívkové, Mgr. Dagmar Novákové, Mgr. 
Aleně Štroblové, Mgr. Janě Vodákové a samozřejmě také všem setřičkám na jednotlivých pracovištích. 

                                 
Foto: žákyně 3BZA Tereza Spurná, Kateřina Ptáčková, Tereza Závorová, Andrea Sitayová,  studentky z Regensburgu Carolin 
Hauser a Regina Finkezeller na praxi v nemocnici FN Bory, II.IK 1.p. 

 
Zpracovala: Mgr. Ilona Jančová                                                     Dne: 14. 11. 2016                                                        


