
 

 

 

 

 

                                       

 
PROJEKT ERASMUS+ 

ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ STUDENTŮ Z REGENSBURGU 
 

Ve dnech 26. února – 9. března 2018 proběhla další úspěšná odborná stáž studentů z 

Regensburgu z Berufsfachschule für Krankenpflege des Bezirks Oberpfalz v rámci projektu 

ERASMUS+. Díky tomuto projektu, který je financován za podpory Evropské komise, navštívili naši 
školu čtyři studenti 3. ročníku: Sophie Marschall, Stefanie Meier, Julia Stegerer, Daniel Vogl společně 

se zástupcem partnerské školy Haraldem Rzychonem.  
 

Po přivítání stážistů a pana zástupce Rzychona následoval pestrý a zajímavý program. Hlavní náplní 

pobytu bylo absolvování odborné stáže v dětském centru a ve Fakultní nemocnici v Plzni. Studenti se 
seznámili s provozem interního a chirurgického oddělení. Společně se zapojili se žáky SZŠ oboru 

Zdravotnický asistent do ošetřovatelských činností u lůžka nemocných. V dalších dnech měli němečtí 
studenti možnost navštívit řadu sociálních a zdravotnických zařízení v Plzni, např. Hospic sv. Lazara, 

Onkologickou a radiologickou kliniku, Psychiatrickou kliniku či Transfuzní oddělení ve Fakultní 
nemocnici v Plzni. Budoucí zdravotníci z Německa získali řadu poznatků i zkušeností a mohli tak 

porovnat zdravotnická zařízení a systém práce u nás s jejich domácím prostředí. Částečně pronikli také 

do prostředí odborného vzdělávání v SZŠ a VOŠZ Plzeň. Poznali kulturní život v Plzni a rovněž  
se seznámili s bohatou historií města Plzně. 

 
Závěrem můžeme konstatovat, že se další stáž zahraničních studentů vydařila, a to díky vedení naší 

školy, odborným vyučujícím SZŠ a samozřejmě také díky vstřícnému přístupu vedení jednotlivých 

pracovišť i staničních sester, lékařů a sestřiček na jednotlivých odděleních.       
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Foto 1: Mgr. Jiřina Uhrová (zástupkyně VOŠZ Plzeň), 
Mgr. Jan Malata (projektový manažer) společně se 
studenty z Regensburgu na závěrečném setkání v SZŠ 
a VOŠZ Plzeň 

 

Foto 2: primářka transfuzního oddělení FN Plzeň MUDr. Petra 
Šlechtová, MBA, vedoucí sestra p. Jana Závadová, Mgr. Jan 
Malata (projektový manažer), Mgr. Ilona Jančová (vedoucí 
odborné výuky ZDA, ZDL), studenti z Regensburgu 

 

Projekt je financován za podpory Evropské komise 

 


