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ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ STUDENTŮ Z REGENSBURGU 

 

 
Ve dnech 23. 10. – 3. 11. 2017 proběhla odborná stáž studentek z Berufsfachschule für 

Krankenpflege Caritas Krankenhaus v Regensburgu v rámci projektu ERASMUS+ připravovaná 
vedoucí učitelkou odborné praxe Mgr. Ilonou Jančovou a manažerem mezinárodních projektů Mgr. 

Janem Malatou. Naši školu navštívilo pět studentů 3. ročníku: Laura Hausruckinger, Julia Bergier, 
Sandra Amann, Andreas Sembach, Mario Niebler v doprovodu 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. Studenti se seznámili s interními, chirurgickými i dětskými pracovišti a měli příležitost 

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

a zdravotnická zařízení v Plzni (např. Hospic Sv. Lazara, Dům pro seniory Plzeň Doubravka, 
Psychiatrickou kliniku FN Plzeň, Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováček). Budoucí 

zdravotníci z Německa získaly řadu poznatků a zkušeností a mohli tak porovnat zdravotnická zařízení a 

systém práce u nás a v jejich domácím prostředí.  Poznali kulturní život v Plzni a rovněž se seznámili 
s bohatou historií města Plzně. 

 
Na závěrečném setkání v rámci projektu ERASMUS zaznělo velké uspokojení ze zdařilého průběhu 

celého projektu. Ohlasy z povedené aktivity zazněly i z řad našich žáků. Například žákyně Ivona 

Havlová ze třídy 4AZA celou akci zhodnotila jako velice obohacující a i přes jazykovou bariéru 
příjemnou. 

 

Velký dík za pomoc při zajišťování stáže patří také odborným vyučujícím SZŠ Mgr. Jolaně Kolářové, 

Mgr. Markétě Liškové, Mgr. Janě Bednářové, Mgr. Renatě Jonášové, Mgr. Radce Polívkové, Mgr. Petře 
Jindřichové, Mgr. Dagmar Novákové, Mgr. Janě Vodákové, Mgr. Elišce Čagánkové a samozřejmě také 

všem žákům a pracovníkům jednotlivých organizací, bez kterých by se úspěšná stáž nemohla 
zrealizovat. 

                                 

 
 
Foto: Mgr. Jan Malata, manager mezinárodních projektů, studentky z Regensburgu na návštěvě v Hospici Sv.Lazara v Plzni a 
v Domově u Sv.Jiří na Doubravce v Plzni 

 
Zpracovala: Mgr. Ilona Jančová                                                     Dne: 13. 11. 2017                                                        


