
                                       

PROJEKT ERASMUS+ 

ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ STUDENTŮ 
Z REGENSBURKU 

 
Ve dnech 8. – 23. května 2017 proběhla další úspěšná odborná stáž studentů z Regensburku 

z Berufsfachschule für Krankenpflege des Bezirks Oberpfalz v rámci projektu ERASMUS+, kterou 

připravily vedoucí učitelky praktického vyučování pro SZŠ Mgr. Ilona Jančová a VOŠZ Mgr. Světlana 
Lisová společně s manažerem mezinárodních projektů Mgr. Janem Malatou. Naši školu navštívili čtyři 

studentky 3. ročníku: Dorfinger Christina, Köglmeier Sophia, Zieglmeier Andrea, See Alicia společně se 
zástupcem partnerské školy Haraldem Rzychonem. 

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

v Plzni. Bylo zajímavé také tím, že se německé studentky měly možnost setkat se studenty a profesory 

ze vysoké školy BYU ve státě UTAH v USA, kteří ve stejný den zahájili obdobnou odbornou stáž.  
Po velmi živém úvodu následovala přednáška o studiu na vysoké škole, americkém zdravotnictví  

a samotném státu v anglickém jazyce s následnou prohlídkou školy. 
 

Hlavní náplní pobytu bylo týdenní absolvování odborné stáže v Dětském centu a v Mulačově nemocnici 

v Plzni. Studentky se seznámily s interním, chirurgickým a gynekologicko - porodnickým pracovištěm  
a měly příležitost přímo nahlédnout do provozu oddělení. Společně se zapojili se žáky SZŠ oboru 

Zdravotnický asistent v Dětském centru a studenty VOŠZ 2. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná 
sestra do ošetřovatelských činností u lůžka nemocných v Mulačově nemocnici. V dalších dnech měly 

německé studentky možnost navštívit řadu sociálních a zdravotnických zařízení v Plzni, např. Hospic 
Sv. Lazara, Domov pro seniory Plzeň sv. Jiří, Gynekologicko – porodnickou kliniku ve Fakultní 

nemocnici Plzeň. Budoucí zdravotnice z Německa získaly řadu poznatků i zkušeností a mohly tak 

porovnat zdravotnická zařízení a systém práce u nás a v jejich domácím prostředí. 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. 
 

Závěrečné setkání proběhlo 22.5.2017, kterého se zúčastnilo mimo studentek z Regensburku i vedení 

školy, v čele s ředitelkou SZŠ a VOŠZ Plzeň PhDr. Ivanou Křížovou. Zde zazněla velká spokojenost  
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. Poděkování 
za umožnění realizace stáže a za pomoc při jejím zajišťování patří vedení naší školy, všem vyučujícím 

SZŠ a VOŠZ a samozřejmě také vedení Mulačovy nemocnice, zejména hlavní sestře Bc. Editě 

Krňoulové, nutriční asistentce Marii Klimkové, všem staničním sestrám, lékařům a sestřičkám  
na jednotlivých odděleních.                            
 
Foto: PhDr. Ivana Křížová (ředitelka školy), Mgr. Ivana Buriánová (vyučující německého jazyka), Mgr. Jan Malata (projektový 

manažer), zástupce ředitele školy z Regensburku H. Rzychon společně se studentkami z Regensburku - Dorfinger Christina, 
Köglmeier Sophia, Zieglmeier Andrea, See Alicia  před Gynekologicko – porodnickou klinikou FN Plzeň a na závěrečném setkání 
v SZŠ a VOŠZ Plzeň 
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