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ÚVOD 

 

NÁPLŇ A CÍLE PROJEKTU 

 

Projekt KA 1 „K lepší zdravotní péči výměnou zkušeností v Evropě" s partnerskými školami 

v Německu, na Slovensku a ve Slovinsku má za cíl posílit dovednosti stážistů v efektivitě 

komunikace s pacienty-migranty a pacienty z národnostních menšin, zefektivnit provádění 

ošetřovatelské péče u pacientů-migrantů a pacientů z národnostních menšin. Dalším 

záměrem rozšířit přehled stážistů o využívání ICT v ošetřovatelské péči ve vlastní i hostitelské 

zemi s důrazem na elektronickou kartu pacienta a elektronické sdílení zdravotní 

dokumentace pacienta. Stážisté mají získat přehled o využívání přístrojového vybavení a 

pomůcek ošetřovatelské péče v hostitelské zemi. 

Vybíráni jsou žáci oboru zdravotnický asistent (53-41-M/01) a studenti oboru diplomovaná 

všeobecná sestra (53-41-N/11). Předpokladem pro jejich účast je zájem o téma projektu, 

dobrá úroveň práce a znalostí využívání informačních technologií v ošetřovatelství, znalosti, 

dovednosti a zájem o multikulturní ošetřovatelskou péči, zájem o zahraniční stáže, úroveň B1 

SERR dovedností v angličtině a/nebo němčině (s výjimkou stáží ve slovenské partnerské 

škole), dobré studijní výsledky a zájem nebo předchozí zapojení se do evropských projektů 

školy. 

 

REALIZACE PROJEKTU  

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň uskutečňuje v projektu 

jednu aktivitu v šesti cyklech. Termíny realizace cyklů se mohou posunout podle potřeb 

vysílající školy a přijímajících škol. V každém z cyklů se uskutečňují další dílčí aktivity. Každou 

aktivitu zahajuje příprava na úrovni zaměstnanců školy následovaná informováním všech 

zaměstnanců školy a budoucích stážistů. Ti jsou informováni před každým cyklem stáží. 

Projekt je průběžně diseminován na sociálních sítích včetně eTwinningu a vlastních 

webových stránek projektu. Vysílající škola každý cyklus aktivity organizačně připravuje a 

provádí přípravu a výběr stážistů. Je podepisována smluvní dokumentace s využitím ECVET a 

vybrána doprovodná osoba. Během každého cyklu mobility účastníci ve spolupráci se 

zaměstnanci partnerské školy monitorují interkulturní ošetřovatelskou péči o migranty, 

příslušníky národnostních minorit a využívání ICT v ošetřovatelské péči. Seznamují se s 

elektronickými výukovými materiály, vytvářejí projektové deníky, fotokomiksy, koláže a 

eseje, pořizují fotodokumentaci. Po uskutečnění každého cyklu mobility probíhá jeho 

evaluace a diseminace s výrazným využitím online nástrojů. 
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PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU  

 

Výsledkem projektu se předpokládají nové znalosti o elektronické kartě pacienta a 

elektronickém sdílení zdravotní dokumentace pacienta v cílové zemi mobility, o systému 

zdravotnického školství a zdravotnictví, pomůckách a přístrojovém vybavení ošetřovatelské 

péče v cílové zemi mobility, o interkulturní ošetřovatelské péči a konkrétních zdravotnických 

zařízeních. Další výstupy projektu se projevují v dovednosti prezentace zdravotnických témat 

s využitím ICT, vedení diskuze o zdravotnických tématech, aplikaci vybraných pomůcek 

ošetřovatelské péče, v identifikace podobností a rozdílů vybraných aspektů ošetřovatelské 

péče, ve vyhledávání a zpracování odborných zdravotnických informací během odborných 

exkurzí, v komunikaci s pacientem a ošetřovatelské péče o pacienta-migranta.  Změny se 

odehrávají i v postojích stážistů. 

Projekt se projevuje dopadem na zúčastněné organizace v oblasti mezinárodních sítí, 

internacionalizace vzdělávání a jeho zkvalitnění, využívání evropských nástrojů Europass 

Mobility a Europass Jazykový pas a integrace ECVET do vzdělávání.  
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VÝMĚNNÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE  

PLZEŇ – REGENSBURG (Německo) 

  

Zahraniční stáže v Regensburgu navazují na dlouholetou tradici spolupráce SZŠ Plzeň a 

Berufsfachschule für Krankenpflege Regensburg – Medbo KU. Projekt vznikl jako reakce na 

zavádění elektronických karet pacientů a rostoucí počty migrantů vyžadující ošetřovatelskou 

péči. Hlavním cílem tohoto projektu je poskytovat žákům oboru zdravotnický asistent a 

studentům oboru diplomovaná zdravotní sestra v průběhu dvou cyklů osobní zkušenost 

s uvedenou problematikou a umožnit jim srovnání se situací ve zdravotnických zařízeních 

Plzeňského kraje. Oběma cyklům aktivity A1 stáží předchází odborná a jazyková příprava 

s využitím metody CLIL, seznamující žáky a studenty s uvedenou problematikou. 

Profil ideálního účastníka mobility - žáka oboru zdravotnický asistent (53-41-M/01) a 

studenta oboru diplomovaná zdravotní sestra (53-41-N/11) - charakterizuje kladné 

hodnocení odborné praxe,  dobrá úroveň odborné a obecné němčiny, teoretická znalost 

bavorského systému ošetřovatelské péče, znalosti z multikulturního ošetřovatelství, 

osobnostní profil vhodný pro účast na stáži, aktivní zapojení se do  přípravy na stáž, 

teoretické znalosti o elektronické kartě pacienta, pozitivní motivace uchazeče pro účast na 

mobilitě a znalost reálií Bavorska a SRN.         

Během vlastních stáží se žáci a studenti v souladu s naplánovanými jednotkami výsledků 

učení zúčastňují školení k elektronické kartě pacienta, observují výuku ošetřovatelství i práci 

na výukových pracovištích, poznávají specifika ošetřovatelské péče migrantů a vytvářejí řadu 

výstupů, jako jsou projektové deníky, fotokomiksy, koláže, eseje. Po splnění svých úkolů 

vyplývajících ze studijní smlouvy v rámci systému ECVET získají Europass Mobility a provedou 

autoevaluaci svých jazykových dovedností s využitím Europassu Jazykového pasu.  

Po svém návratu prezentují účastníci mobility i zaměstnanci školy  před národním i 

mezinárodním publikem, ve škole i médiích výsledky projektu, kterými jsou nové znalosti a 

dovednosti v oblasti multikulturního ošetřovatelství a používání elektronických karet 

pacienta. Projekt zvyšuje odborné znalosti, jazykové dovednosti stážistů i jejich 

uplatnitelnost na jednotném evropském trhu práce, zvýší počet mobilit v odborném 

vzdělávání a posílí vědomí evropské sounáležitosti. 

 

MOBILITA V REGENSBURKU – ZPRÁVA ÚČASTNÍKŮ O PRŮBĚHU STÁŽE 

 

„Ve dnech 3. - 18. listopadu 2014 se sedm studentek a jeden žák SZŠ a VOŠZ Plzeň zúčastnili 

odborné stáže v naší partnerské zdravotnické škole Berufsfachschule für Krankenpflege 

Regensburg - medbo KU v Regensburku. Záměrem našeho projektu bylo naučit budoucí 

všeobecné sestry respektovat kulturní a náboženská specifika pacientů, ptát se na jejich 
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etnicitu, náboženské a duchovní potřeby, respektovat jejich způsob stravování a stravovací 

tabu, zjistit vnímání intimity a doteků pacientem. Podle příslušnosti pacientů k minoritám se 

účastníci projektu také informovali na názory pacientů v otázce ošetřování mužem nebo 

ženou a jejich způsob externalizace bolesti.  

Obecně se projekt zaměřuje na zvýšení kvality ošetřovatelské péče redukcí, eliminaci 

předsudků budoucího ošetřovatelského personálu vůči minoritám a seniorům, na výuku a 

akceptování multikulturality, na zlepšení postavení menšin ve společnosti, na zvýšení kvality 

odborné přípravy ve zdravotnickém školství a také na výchovu k toleranci a etickému 

jednání. 

Účastníci mobility v Regensburku zpracovali její obrazovou prezentaci. Informace o našich 

stážistech lze také najít na webových stránkách okresu Oberpfalz.“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zdravka-plzen.cz/sites/default/files/SZS/Rok2015/003regensburg.ppsx
http://bezirk-oberpfalz.biz/desktopdefault.aspx/tabid-12/76_read-2118/usetemplate-print/usetemplate-print/azstart-a
http://bezirk-oberpfalz.biz/desktopdefault.aspx/tabid-12/76_read-2118/usetemplate-print/usetemplate-print/azstart-a
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ZPRÁVA NĚMECKÝCH STUDENTEK O ZAHRANIČNÍ STÁŽI V PLZNI  

 

 „My, čtyři stážistky z kurzu Sahaya, jsme byly tři týdny na stáži v oboru ošetřovatelství v Plzni 

– konkrétně v porodnici, hospici a místní zdravotnické škole. Zábavným a hravým přístupem 

jsme také absolvovaly kurz s TANDEMEM, ve kterém jsme získaly první základy češtiny.  

První týden jsme byly na několika exkurzích, v jejichž rámci jsme navštívily např. Domov pro 

seniory sv. Jiří.  

V následujících týdnech jsme pracovaly na odděleních nemocnice a získaly první přehled o 

českém systému zdravotní péče. Vzhledem k jazykové bariéře byla každé z nás přidělena 

česká studentka ošetřovatelské péče, která nás doprovázela na odděleních. Rychle se ukázaly 

některé rozdíly mezi německou a českou zdravotní péči. Ve svém volném čase jsme 

poznávaly Plzeň a její noční život, udělaly si krátký výlet do Prahy a zažily jsme, jak působivě 

Češi oslavili státní svátek.  

Celkově vzato to byly tři velmi zajímavé týdny spojené s mnoha zážitky, novými přátelstvími 

a nezapomenutelnými vzpomínkami.“ 

 

Článek německých studentek z bavorské partnerské zdravotnické školy Berufsfachschule  für 

Krankenpflege am Caritas-Krankenhaus o jejich praxi v ČR. 
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ZÁVĚREČNÁ EVALUACE ODBORNÉ STÁŽE STUDENTŮ Z REGENSBURGU 
ERASMUS +  
  
„Od 21. 5. do 4. 6. 2019 opět proběhla na SZŠ a VOŠZ úspěšná výměnná stáž studentů ze 
zdravotnické školy v Regensburgu v rámci projektu ERASMUS +.  
Němečtí studenti Kandlbinder Nadine, Lang Florian, Murr Lena, Roth Andrea a Schieder 
Christina měli možnost nahlédnout do výuky odborných a jazykových předmětů na SZŠ a 
VOŠZ. Navštívili a aktivně se zapojili do edukace v Nutričním edukačním centru a v 
edukačním centru Zdravé zuby.  
Nahlédli do provozu pracovišť našich sociálních partnerů - navštívili Gynekologicko – 
porodnickou kliniku, Dětskou kliniku, Onkologickou a radioterapeutickou kliniku FN Lochotín, 
Domov pro seniory sv. Jiří v Plzni Doubravce, Denní stacionář Človíček Plzeň Lochotín.  
Závěr stáže studenti ukončili týdenní praxí v Tandemu s žáky 3. ročníku oboru Zdravotnický 
asistent v nemocnici PRIVAMED Plzeň na Interním oddělení A, B a dále v Domovince, 
agentuře domácí péče Plzeň Slovany).“  
Autor: Ilona Jančová, 10. 6. 2019 
 

EVALUACE STUDENTŮ Z REGENSBURGU 
 
„Stáž začínala v SZŠ a VOŠZ Plzeň formou ukázkových hodin odborných předmětů. Žáci a 
studenti v hodinách byli velice milí, samostatně prezentovali v cizím jazyce různá odborná 
témata a diskutovali s námi o systému vzdělávání v Německu. Velice zajímavé bylo Nutriční 
edukační centrum a centrum Zdravé zuby, ve kterém nám studenti na vyžádání velice 
ochotně ukazovali vybavení centra. Maličko jsme postrádali ukázku opravdové výuky, kterou 
bychom moc rádi viděli.  
Exkurze se nám také velice líbily. Byly zajímavé a časově dobře naplánované. Velice nás 
zaujala zejména exkurze na Transfúzním oddělení, kde jsme měli možnost vidět zpracování 
odebraného materiálu až do jeho konečné podoby.  
Chtěli bychom pochválit vaše žáky na praxi. Byli moc milí, uměli dobře anglicky.“  

ZPRÁVA Z ODBORNÉ VÝUKY 
 
„Návštěva hodiny OSE v 2 CZA dne 22. 5. 2019 proběhla s úspěchem. Díky úžasnému 
tlumočení žákyň celé třídy a zejména Nicol Lakatošové a Lucie Bittmanové jsme si hodinu 
užili všichni.  
V úvodu padlo pár slov o vzdělávacím systému v ČR a v Německu. Obě skupiny studentů byly 
velmi aktivní a v hodině nepadlo slovo česky. Musím uznat, že diskuze byla velmi živá a 
zajímavá.  
Druhou vyučovací hodinu jsme žáky z Regensburgu provedli po našich odborných učebnách. 
V edukačním centru pro seniory si vyzkoušeli simulační obleky stáří a vyšli si pár schodů. 
Sami přiznali, že je to náročné. Poté jsme navštívili učebnu první pomoci, zde proběhla 
prohlídka našich modelů. Jako poslední byla zastávka v odborné učebně na vyšší škole. Žáci 
zde obdivovali modely miminek.  
V neposlední řadě jsme nezapomněli na společné foto.  
Moc děkuji třídě 2 CZA za jejich aktivní přístup a jsem velmi ráda, že naše škola disponuje 
takto šikovnými děvčaty, které se ve světě neztratí. Těšíme se na další spolupráci.“  
Autor: Mgr.Čagánková   
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Exkurze německých stážistů ve FN Plzeň, Lochotín 
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Návštěva studentů z Regensburgu na SZŠ a VOŠZ Plzeň – zapojení do výukových aktivit 
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VÝMĚNNÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE   

PLZEŇ – NITRA (Slovensko) 

 

ČEŠI V NITŘE – REPORTÁŽ STÁŽISTEK Z PLZNĚ 

 

„První říjnová sobota začala skvěle. Nastoupili jsme do mikrobusu a vydali se za zkušenostmi 

přes české hranice do Nitry. Za několik málo hodin jsme dorazili na místo. Vzali jsme si naše 

zavazadla a šli se ubytovat do hotelu Atrium přímo na pěší zóně. Náš učitel pan Mgr. Jan 

Malata nám předal potřebné informace na další den. V neděli jsme se poprvé seznámili s 

nitranskou školou a navštívili Ponitrianské muzeum. Další den jsme se seznámili se 

slovenskými žáky. S krojovaným průvodcem Nitry jsme se prohlédli Nitrianský hrad a prošli si 

historickou část města. V úterý byla na našem bohatém programu prohlídka místního 

hospicu Domu pokoje a zmieru u Bernadetky a také jsme se šli podívat do hostitelské školy. 

Tou nás ochotně provedli studenti třetího ročníku oboru diplomovaná sestra a stejně jako 

oni i my jsme přednášeli naše připravené prezentace.  

Následující den jsme měli prohlídku ZPS v Nitře. Nadchla nás tvořivá dílna, tělocvična, 

rehabilitační vany a park. Poté se nás ujala koordinátorka hostitelské školy paní Mgr. 

Valovičová, která nás provedla celou FN v Nitře. Dále následovaly další zajímavé prezentace a 

ukázka vyučovací hodiny slovenských vrstevníků. Ve čtvrtek a v pátek jsme poprvé nastoupili 

na jobshadowing do nitranské fakultní nemocnice. Byli jsme rozděleni na různá oddělení v 

areálu nemocnice. My jako zdravotničtí asistenti jsme šli na rehabilitační oddělení, 

diplomované sestry pracovaly na oddělní šestinedělí (gynekologie) a také na traumatologii.  

Studenti oboru diplomovaný zdravotnický záchranáři praktikovali na interním urgentním 

příjmu. Po uplynutí prvních dvou pracovních dnů nás na slovenských pracovištích čekal 

víkend. O víkendu jsme měli za úkol vypracovat koláž a fotokomiks korespondující s obsahem 

našich prezentací a multikulturního ošetřovatelství. Další pondělí jsme zahájili týden 

stínování ve slovenské nemocnici.  

Za uplynulý čas na odděleních jsme si všimli řady zajímavých rozdílů mezi ČR a SR ať už ve 

vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků nebo používaní pomůcek v rámci 

ošetřovatelské péče. Zjistili jsme, že slovenští žáci si musejí ředit dezinfekci na odděleních 

sami, zatímco my ji neředíme. Pouze ji připravíme a za nás (kvůli bezpečnosti) desinfekci 

naředí sestřička nebo odborná učitelka. Ve FN v Plzni máme na spoustě oddělení myčky na 

podložní mísy a vany s dezinfekcí na vyšetřovně, kam se vkládají emitní misky a lékovky, ale v 

SR je dezinfikují mechanicky ihned po výkonu. Další rozdíl je v tom, jak podáváme obědy. Na 

Slovensku z kuchyně přivezou kastroly s jídlem, oni to musí na oddělení naservírovat a poté i 

umýt. U nás nám z kuchyně přivezou rovnou připravené obědy.  
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Se slovenskými žáky a učiteli jsme se rozloučili prezentací o naší stáži, kterou jsme zakončili 

psaním článků a úvah na téma projektu.“ 

Vypracovala Anna Nečasová a Karolína Kozlíková, obor ZA 

 

HODNOTÍCÍ SCHŮZKA STÁŽISTEK S VEDENÍM SZŠ A VOŠZ PLZEŇ 

 

Účastníci říjnové stáže v Nitře se setkali se zástupkyní ředitelky školy pro VOŠZ Mgr. Jiřinou 

Uhrovou a projektovým manažerem školy Mgr. Janem Malatou ke zhodnocení jejího 

průběhu. Zaměřili se na shody a rozdíly mezi ošetřovatelskou péčí v České a Slovenské 

republice. Diskutující vyzdvihli například možnost slovenských žáků a studentů oboru 

ošetřovatelství naučit se už ve škole pracovat se zdravotnickou dokumentací v elektronické 

podobě. Čeští stážisté ocenili materiální zázemí zdravotnických zařízení v České republice a 

kladně ohodnotili užitečnost možnosti srovnání systémů zdravotní péče a zdravotnického 

školství v těchto zemích. 

 

 

 

 

  



                                                                         K LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI VÝMĚNOU ZKUŠENOSTÍ V EVROPĚ 
  

 
14 

Stážisté z ČR se slovenskými studenty v ZPS v Nitře   

 

 

  

DISEMINAČNÍ KONFERENCE PLZEŇ, 21. – 22. 1. 2019 

PROJEKT KA 1 – Č. 2018-1-CZ01-KA102-047124 
K LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI VÝMĚNOU ZKUŠENOSTÍ V EVROPĚ  
 
 
Ve dnech 21. – 22. ledna 2019 se na SZŠ a VOŠZ Plzeň uskutečnila v rámci projektu KA 1 
diseminační konference za účasti partnerských zdravotnických škol z Plzně a Nitry. 
Úvodní slovo pronesli zástupkyně SZŠ a VOŠZ PhDr. Fadka Felzmannová a Mgr. Jiřna Uhrová, 

ředitelka SZŠ Nitra PhDr. Regina Sládečková a předseda konference a manažer projektových 

aktivit SZŠ a VOŠZ Plzeň Mgr. Jan Malata. 

Součástí mezinárodní konference byly odborné prezentace zástupců vyučujících a studentů 

obou zúčastněných škol. V rámci konference se slovenský tým zúčastnil odborné exkurze na 

gynekologicko-porodnickou kliniku FN Plzeň. V rámci školních aktivit probíhaly odborné 

přednášky spojené s návštěvou specializovaných výukových center školy. 

V rámci programu ERASMUS+ , jakož i v měřítku mezinárodních odborných vztahů, 

diseminační konference jednoznačně naplnila stanovený cíl, což mimo jiné vede k další 

spolupráci v oblasti nových výměnných zkušeností mezi českou a slovenskou zdravotnickou 

školou. 

Výstupem konference bylo také vydání sborníku, který obsahuje odborné články jednotlivých 

přednášejících.  
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POZVÁNKA 
 

Vyučující SZŠ a VOŠZ 
 

jsou dne 21. 1. 2019 srdečně zváni na přednáškové dopoledne, 
které je součástí mezinárodní konference za přítomnosti zástupců 

vyučujících a studentů SZŠ Nitra – Slovensko. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání: SZŠ a VOŠZ Plzeň, učebna č. 219 

 Čas konání: 9:30 – 11:45  

https://ezkszsnr.edupage.org/
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PROGRAM KONFERENCE  

DEN PROGRAM POZNÁMKY 

 
PONDĚLÍ 
21. ledna 2019 
 

 

Dopoledne: 
 

SZŠ a VOŠZ Plzeň – Odborný 
seminář I. 
9:00 – Zahájení 
 
9:30 – 11:45 - Přednášky, prezentace  
 
12:00 - Oběd – Restaurace „U Lochoty“ 
 
Odpoledne: 
 

13:30 – Odborná exkurze 

Gynekologicko-porodnická klinika FN 
Plzeň – Lochotín - prezentace, 
prohlídka   
 
Večeře - volné  

 

 
ÚTERÝ 
22. ledna 2019 
 

 

Dopoledne: 
 

SZŠ a VOŠZ Plzeň – Odborný 
seminář II. 
9:00 – 9:30 Zahájení, diskuze 
 
9:30 – 11:30  

Odborné exkurze do 
výukových center školy 

- Laboratoře pro výuku oborů 
DZL a DFA 

- Centrum nutriční terapie 
- Centrum dentální hygieny  
- Centrum pro seniory / 

ošetřovatelství / masér 
sportovní a rekondiční 

 
11:30 – Ukončení školní části 
konference, předání certifikátů 

 
12:00 - Oběd  – Restaurace „U 
Lochoty“ 
 
Odpoledne:  
Volný program / Exkurze do 
Plzeňského pivovaru 
 

 

http://www.google.cz/url?url=http://plzen.idnes.cz/plzen-se-o-vikendu-vrati-do-doby-cisare-rudolfa-ii-f72-/plzen-zpravy.aspx?c=A110609_162728_plzen-zpravy_sou&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjko5SRgNLTAhWSUlAKHeF8CeM4FBDBbggYMAE&usg=AFQjCNHAhvDEURU-YrZRqCkbSH35MSP_uw
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4lsnFnZ_eAhUIPewKHcFNA9IQjRx6BAgBEAU&url=https://klatovsky.denik.cz/galerie/gynekologicko-porodnicka-klinika-fn-plzen.html&psig=AOvVaw1AOJPovVFKSMjCRbUSrOJl&ust=1540475760731019
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjegO7Anp_eAhXS66QKHVEIC4EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.zdravka-plzen.cz/sites/default/files/SZS/Rok2016/06-cerven_2016.pdf&psig=AOvVaw2WOLBktlXW0f8WzY1YFz_I&ust=1540476019426312
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Pondělí 21. 1. 2019 

Odborný seminář I. - SZŠ a VOŠZ Plzeň 
 
 
9:00 - Zahájení 
 
PhDr. Ivana Křížová – ředitelka SZŠ a VOŠZ Plzeň 
PhDr. Regina Sládečková, PhD. – ředitelka SZŠ Nitra 
Mgr. Jan Malata – manažer projektových aktivit SZŠ a VOŠZ Plzeň 
 
9:30 – 11:45 
 
Přednášky, prezentace 
 
 

1. 9:30 – 9:45 PhDr. Radka Felzmannová Koncepční modely kulturních 
kompetencí v současném 
ošetřovatelství 

2. 9:45 – 10:00 Hana Vargová – Slovensko, 
DVS 

Multikultúrne ošetrovateľstvo 

3. 10:00 – 
10:15 

Mgr. Ilona Jančová 
Kateřina Haverová – DVS 
Eliška Fenclová – DVS  

Příprava sester pro práci 
v mezinárodním týmu 

4. 10:15 – 
10:30 

Kristína Ježová – 
Slovensko, 
Farmaceutický laborant 

Elektronická karta pacienta a 
elektronické zdielanie informácií  

 
  10:30 – 11:00                                         Přestávka 
 

5. 11:00 – 
11:15 

Mgr. Světlana Lisová 
 

Jiný pohled na pomůcky v 
ošetřovatelství 

6. 11:15 – 
11:30 

Lenka Krnáčová – 
Slovensko, 
Farmaceutický laborant 

Moderné pomocky v zdravotnickej 
starostlivosti 

7. 11:30 – 
11:45 

Mgr. Jiřina Uhrová 
 

Cizinec v ošetřovatelské péči 
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Úterý 22. 1. 2019 
 

Odborný seminář II. - SZŠ a VOŠZ Plzeň 
 
9:00 – 9:30 - Zahájení, diskuze 
 
9:30 – 11:30 
 
Přednášky spojené s odbornými exkurzemi ve výukových centrech 
 
 
 

1. 9:30 – 
10:00 

Laboratoře pro výuku oborů  
ZDRAVOTNÍ LABORANT/ FARMACEUTICKÝ 
ASISTENT 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Tereza Plačková 
 

2. 10:00 – 
10:30 

Centrum ZDRAVÉ ZUBY –  
obor DENTÁLNÍ HYGIENA 

 
 
 
 
 

 

 
MUDr. Hedvika 
Bartošková 
 

3. 10:30 – 
11:00 

Centrum NUTRIČNÍ TERAPIE 

 
 

 
Mgr. Petra Nováková 

 

4. 11:00 – 
11:30 

Centrum pro SENIORY / OŠETŘOVATELSTVÍ 
/ MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ 

 

 
Mgr. Alena Štroblová 
Mgr. Petra Jindřichová 
 
 

 

  

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eRTpJev9pU_fgM&tbnid=v_C5pEV7URQTOM:&ved=0CAgQjRw&url=http://kalamadentalcare.com/dental-hygiene/&ei=mGQkU9mCDo2jhgfnxYGACw&psig=AFQjCNHB5wMafS67AWjXikaqBhdnCd-Nfg&ust=1394980376301988
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7kMUcKnjY50xTM&tbnid=9zzsfd69YgGm_M:&ved=0CAgQjRw4Dw&url=http://depositphotos.com/5146031/stock-photo-Laboratory-glassware.html&ei=FWQkU8eYGsjBhAeQ7YCgBg&psig=AFQjCNHx-S8q10eVqyl3_V7-hqrG8gz1Eg&ust=1394980245502394
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=REMePqZdNfTI1M&tbnid=bK815aVfzNMxxM:&ved=0CAgQjRw4FA&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-medical-instruments-7-image691368&ei=uWUkU5OmJYHAhAfloYCoBw&psig=AFQjCNHKTeLoFkKRi-Tj2oFWiPqMV_jOrg&ust=1394980665685282
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KONFERENCIA PLZEŇ – ANOTÁCIA  K POWERPOINTOVÝM PREZENTÁCIÁM SZŠ 

V NITRE 

 

1. Elektronická karta pacienta a elektronické zdieľanie informácií. 

2. Multikulturálna ošetrovateľská starostlivosť. 

3. Moderné pomôcky v zdravotnej starostlivosti. 

 

1. Na Slovensku od roku 2018 zavádzame v národnom zdravotníckom informačnom systéme 

(NZIS) nový pojem v oblasti práce so zdravotnými záznamami Elektronickú zdravotnú knižku– 

EZK (karta pacienta) a elektronické zdieľanie informácií (erecept). Stali sa integrálnou súčasťou 

elektronického zdravotníctva nazývaného Národný portál zdravia. Určený je pre občanov – 

pacientov,  zdravotníckych pracovníkov a zahraničných návštevníkov.  

Sú v ňom sústredené  súbory  informácií zo zdravotnej dokumentácie osôb vedených 

v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Obsahujú informácie o zdravotnom 

stave pacienta z rôznych oblastí: preventívne prehliadky, žiadanky na vyšetrenia, tiež výsledky 

vyšetrení, záznam o zásahu pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti lekára, 

záznam z ambulantnej ZS, záznam o špecializovanej ZS, záznam odporúčaní na prijatie 

a prepustenie osoby z ústavnej ZS. Ďalej sú to preskripčné, medikačné a dispenzačné záznamy. 

Zaznamenané sú i údaje z účtu poistenca, záznamy o  poskytnutí údajov a mnoho ďalších 

cenných údajov, ktoré sú k dispozícii online, a teda kedykoľvek. 

Žiaci našej školy v odbore zdravotnícky asistent/praktická sestra na hodinách informatiky   

pracujú s cvičnou verziou nemocničného informačného systému (NIS), so softvérom XANTA  

a vo Fakultnej nemocnici v Nitre sa počas odbornej praxe pripravujú na prácu s EZK, aby 

získané poznatky neskôr aktívne využili v pracovnom procese.  

Žiaci v odbore farmaceutický laborant nadobúdajú zručnosti s prácou s lekárenským IS - s 

receptmi a ich ekvivalentom ereceptmi. Erecepty prispievajú k lepšiemu zdieľaniu záznamov 

medzi lekármi, umožňujú aktuálne vidieť históriu liečby, ordinované lieky, liekovú interakciu, 

upozorňujú na duplicitu, zvyšujú bezpečnosť a šetria čas. Lekárenský softvér upozorňuje aj na 

rôzne chyby. Novinka – opakovaný erecept ušetrí čas lekárom, sestrám, pacientom, zníži sa 

počet ľudí v čakárňach. Aktuálne služby ereceptu využíva viac ako 60 percent zmluvných 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Elektronická preskripcia a výdaj liekov 

prostredníctvom ereceptu sa stali integrálnou súčasťou eZdravia. 

 

2. Vplyvom  globalizácie, voľného pohybu ľudí ale aj  migračnej politiky sa dostáva do popredia 

multikulturálne ošetrovateľstvo. V 60. rokoch 20. storočia sa tejto problematike začala 

venovať z hľadiska výskumu  Dr. M. Leidingerová v modeli Vychádzajúceho slnka.Význam 



                                                                         K LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI VÝMĚNOU ZKUŠENOSTÍ V EVROPĚ 
  

 
20 

multikulturálneho ošetrovateľstva spočíva v tom, aby bol pacientuchránený od kultúrneho 

šoku a bolarešpektovaná jedinečnosť človeka, jeho potreby, práva a povinnosti.  

Naši žiaci sa stretávajú  na jednotlivých klinikách s ľuďmi z rôznych krajín a z rôznych kultúr. 

V súčasnosti sú často konfrontovaní s kultúrou chudoby – bezdomovcami i rómskym etnikom.  

Tak žiaci, ako aj sestryby preto mali počas ošetrovania klientov prihliadať na všetky faktory 

ovplyvňujúce celkový priebeh liečby – etnicitu, kultúru, komunikáciu i jazykovú bariéru, 

náboženské presvedčenie, výživu a iné atribúty, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ošetrovateľský 

proces. Na hodinách psychológie, zdravotníckej etiky, ošetrovateľstva a iných odborných 

predmetoch odhaľujú spôsoby správania v zdraví a chorobe aj u pacientov prichádzajúcich z 

iného kultúrneho prostredia, aby mohli kvalitne poskytovať ošetrovateľské služby. Migračná 

situácia v Európe spôsobuje, že aj v radoch žiakov mámeprisťahovalcovzo Sýrie, Egypta, Ruska 

a iných krajín. Naša škola v rámci Medzinárodného projektu AISEC prijíma stážistov – 

študentov vysokých škôl z celého sveta, ktorí prezentujú svoju kultúru našim žiakom, čo je tiež  

zaujímavý zdroj informácií pre ošetrovateľskú prax. V rámci hodín geografie sa žiaci zúčastňujú 

prezentácií, premietania dokumentárnych filmov o rôznych krajinách sveta a rôznych 

kultúrach, čím si rozširujú svoj všeobecný rozhľad. 

 

3. Zdravotnícki pracovníci vo svojom povolaní pomáhajú zachovávať, udržiavať a obnovovať 

zdravie, liečiť ochorenia a zachovávať kvalitu života iných ľudí, neraz aj na úkor svojho zdravia 

a znižovania kvality vlastného života.Jedným zo základných predpokladov prevencie 

poškodenia pohybového aparátu zdravotníckeho pracovníka je ovládanie bezpečných techník 

manipulácie s pacientom. Súčasným trendom v ošetrovateľstve je zamerať sana minimalizáciu 

výkonov spojených s  vertikálnym dvíhaním a prenášaním pacienta a uplatniť správne 

manipulačné techniky spolu s využívanímmoderných technických pomôcok pri manipulácii 

s pacientom.  

Naša škola zakúpila manipulačné pomôcky a žiaci ich využívajú na klinike fyziatrie, balneológie 

a liečebnej rehabilitácie i v  Domove sociálnych služieb.Používanie pomôcok na mobilizáciu 

čiastočne alebo úplne imobilných osôb prináša do života pacienta/klienta a ošetrujúcej osoby 

pozitívne momenty a množstvo výhod. Pomáhajú ošetrujúcim osobám vyhnúť sa zraneniu pri 

dvíhaní a premiestňovaní osôb (syndróm boľavého chrbta), bránia poraneniu 

premiestňovaných osôb, zlepšujú vzťah medzi ošetrujúcim personálom a premiestňovanými 

osobami, sú vhodné i ako doplnkové produkty pre rehabilitačnú starostlivosť. Žiaci na SZŠ 

v Nitre sú pripravovaní  pre všetky oblasti práce v odborných učebniach, ktoré v plnej miere 

imitujú nemocničné prostredie a na odbornej praxi v zdravotníckych zariadeniach – vo 

Fakultnej nemocnici v Nitre. 

 

Autorky: studentky Kristína Ježková, Lenka Krnáčová, Hana Vargová  
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VÝMĚNNÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE   

PLZEŇ – CELJE (Slovinsko) 

 

 

 

ÚVAHA STÁŽISTŮ – CO NÁM DALA STÁŽ NA SLOVINSKU?  

„Blížil se datum odjezdu a my jsme měli všichni smíšené pocity. Jeden z prvních byl, co si 
zabalit s sebou? Jelikož z nás nikdo předtím na Slovinsku nebyl, nevěděli jsme, co od této 
země očekávat, jaké jsou zde teplotní podmínky, možnosti stravování. Navíc jsme se na 
poslední chvíli rozhodli jet vlakem, protože to vyšlo cenově lépe. Cesta proběhla v pořádku, i 
když nás chvílemi přepadal pocit strachu, abychom kvůli výluce stihli navazující spoje. Během 
cesty jsme měli možnost se vzájemně trochu poznat, a tím z nás lehce nervozita odpadla. Do 
Celje jsme po únavné cestě dojeli okolo 21. hodiny večer, kde na nás již před apartmánem 
očekával učitel. 
Následující den nejprve proběhlo setkání s vedením střední školy v Celje. Byli jsme zvědaví na 
systém výuky v této zemi, který jsme do této chvíle neznali. Přivítala nás příjemná paní 
Katarina Čolovič a seznámila nás s naším programem na celou dobu praxe. Poté pro nás 
poslala studenty, kteří měli za úkol nás provést po škole. Co když jim nebudeme rozumět? 
Tato myšlenka nám zajiskřila v hlavě, protože jsme neměli tušení, na jaké úrovni zde studenti 
anglický jazyk ovládají a upřímně jsme si ani my nebyli jistí, zda ovládáme anglický jazyk 
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natolik, abychom se s nimi dorozuměli. Nakonec byla komunikace bez problému a se 
studenty jsme si příjemně popovídali. 
Den poté nás čekala první stáž na výukových pracovištích zdravotnické školy v nemocnici v 
Celje. Těšili jsme se, až poznáme místní zvyklosti a úroveň zdravotnické péče. Avšak po 
příchodu na naše oddělení jsme byli šokováni náplní práce studentů, kteří nemají téměř 
žádné kompetence ve srovnání s naší zemí. Domnívám se však, že jsme si rychle zvykli. Naší 
náplní práce jakožto studentů byla hlavně ranní hygiena a měření vitálních funkcí. Studenti 
na nás byli většinou milí a pomáhali nám se vším, co bylo třeba. Jsem přesvědčena, že ani 
jazyková bariera nám v komunikaci nedělala problém. Dokonce jsme si během praxe našli 
spoustu dobrých přátel, se kterými jsme poté trávili i svůj volný čas. 
Obecně na nás Slovinci včetně studentů působili vstřícně, ochotně a obětavě. Co si asi tak 
myslí oni o nás? Dle jednoho z našich nových přátel je s námi zábava. Jen by prý pro ně asi 
bylo těžké přijmout i naše zvyklosti, týkající se hlavně praktické výuky. Určitě ale zůstaneme i 
nadále v kontaktu. 
Výzvou pro nás byly i prezentace a diskuze se slovinskými žáky na témata daná projektem: 
např. elektronické zdravotnictví, multikulturní ošetřovatelství, pomůcky ošetřovatelské péče, 
verbální a neverbální komunikace. V naší společné prezentaci na závěr jsme došli k závěru, že 
máme společného více, než jsme si mysleli. Z projektových úkolů nás nejvíce bavilo vytváření 
fotokomiksů.  
A co si z této praxe odneseme? Z hlediska odborného výcviku jsme poznali některé menší 
rozdíly v provádění ošetřovatelské péče, jako třeba používání rukavic při stlaní. Bylo velmi 
přínosné seznámit se i s jiným systémem, jak ve školství, tak i ve zdravotnictví. Také jsme 
vděčni za možnost seznámit se slovinskou přírodou a kulturou. Našli jsme zde mnoho přátel 
a zlepšili si dovednosti v anglickém jazyce. Slovinsko je podle mého názoru krásná země a 
určitě stojí za to ji navštívit znovu.“ (22. 10. 2019) 

Návštěva partnerské školy – odborné učebny  
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Exkurze v centru města Celje 
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NA MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVĚ V CELJE – SLOVINSKO 

 

„Prohlédla jsem se si moderní partnerskou školu ve Slovinsku ve městě Celje. Naši studenti 
se zde mohou seznámit s výukou zdravotnických oborů v atraktivním prostředí jiné země. 
Studenti především oceňují přátelský přístup jak zaměstnanců školy, výukových pracovišť i 
studentů. Dokázali navázat přátelské vztahy a celkový dojem budí, že by se rádi do těchto 
míst vrátili. Monitoring zahrnoval i ubytování, které odpovídá evropskému standardu a 
studentům vyhovuje určitá samostatnost, která je jištěna doprovázejícím vyučujícím. 
Studenti jsou ubytování v centru města, vše mají v příjemném dosahu - školu, výuková 
pracoviště i centrum. Mohou se seznámit nejen se zdravotnickou péčí ve Slovinsku, ale i s 
historií a současností Slovinska.“ 

Autor: Ing. Pavla Tesařová   
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Závěrečná prezentace studentů shrnující rozdílnost a shodu v ošetřovatelských postupech 

v obou zemích 

Návštěva odborných učeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace z praxe  

https://www.facebook.com/1879482745692910/photos/a.1889461031361748/1889461984694986/?type=3
https://www.facebook.com/1879482745692910/photos/a.1889461031361748/1889460684695116/?type=3
https://www.facebook.com/1879482745692910/photos/a.1889461031361748/1889461994694985/?type=3
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Příklad zveřejněné kazuistiky 
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Fotokomiks 
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MIGRUJE, MIGRUJEŠ, MIGRUJE (28. 10. 2018) 

 

„Pojďme se spolu zamyslet nad problematikou stále se navyšujícího počtu migrantů ve světě. 
Spousta z nás je odsuzují, ale zamysleli jsme se někdy nad tím, proč tomu tak je? Když 
slyšíme slovo migrant, často si pod tím představíme muslimy a podobně. Není tomu ovšem 
vždy tak. Migrant může být každý z nás. Například ve Slovinsku se mimo muslimské menšiny 
objevují také Italové, Rakušané či Maďaři.  

Proč tedy lidi migrují? Nejčastěji to bývá z důvodu zaměstnání či válek v jejich zemích. 
Myslíme si, že by je společnost neměla odsuzovat, když nezná jejich příběhy. Nikdy nevíte, 
kdy se podobné situace můžete dostat. A jaké z toho plyne poučení? I když lidé mají jinou 
rasu či národnost, neměli bychom je kvůli tou odsuzovat. Naopak bychom jim měli pomoci se 
začleňováním do společnosti. Jsou to lidé stejně jako my.“ 

Autor: Nesvačilová, Zelenková, 28. 10. 2018 

 

PŘÍKLADY DVOU KAZUISTIK, ZVEŘEJNĚNÉ STUDENTKAMI NA 
FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH PROJEKTU (V ANGLICKÉM JAZYCE)  

 

„We chose a patient who comes from Bosnia and Herzegovina, but he has been living in 
Slovenia since his childhood. He is 70 years old and he lives in a nursing home. He was 
homeless before. He lost his eye because of cancer. He meets his brother who lives in the 
second part of nursing home every day. He is an atheist. He prefers treatment given by men. 
He is hiding his pain. He does not follow any diet, he can eat everything. He prospers in 
nursing home well.“ 

Written by students: Nesvačilová, Zelenková 

 

„We chose a patient who comes from a Gypsy minority. She is 65 years old. She is 
hospitalized in the surgery department. She speaks Slovenian language. She can´t speak 
English. She was there because she was operated on - gallbladder removal. She prefers 
treatment from women – it is more comfortable for her. Her religion is Christianity. She can 
meet with a pastor every Monday. But she doesn’t need it. She has a cross and she prays. 
She is vegan. Food isn´t problem in Celje hospital. She feels very intensive pain.“  

Written by students: Kateřina Vaščúrová 1. DDS, Lenka Martínková 3. DVS  
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Monitorovací návštěva - kontrola ubytování a projektových deníků (16. 10. 2018)  
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Projektová koláž 
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SOUČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTY ERASMUS+ NA SZŠ A VOŠZ 

PLZEŇ 

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE, MOBILITY V RÁMCI PROJEKTŮ ERASMUS+ 

 

Cílem SZŠ a VOŠZ v Plzni je kontinuálně podporovat mobility žáků, studentů i pedagogů 

(odborné stáže v zahraničí, vzdělávací kurzy EU, projektové aktivity) k prohloubení jejich 

odborných i jazykových znalostí a kompetencí, posílení multikulturního rozvoje a 

všeobecného internacionálního rozhledu. 

Mezinárodní pracovní týmy vzájemně komunikují během seminářů, oficiálních setkání a při 

plnění projektových zadání, kdy se formulují názory účastníků na zadanou problematiku. 

Žáci, studenti i vyučující na projektových výjezdech navazují nové kontakty, při pracovních 

aktivitách se řeší a konfrontují otázky z pohledu různých národů. Účastníci jednotlivých týmů 

mají možnost poznat se navzájem a tím identifikovat shody a odlišnosti v názorech na 

konkrétní téma. Neméně přínosné a inspirující jsou neoficiální diskuze přispívající 

k bezprostřednímu prohloubení komunikovaných otázek, navázání dalších přátelství či 

upevnění cizojazyčných komunikačních dovedností. Výsledným efektem je poznání 

vrstevníků z jiných kultur, jiných názorů, mnohdy i jiných hodnotových parametrů. Být členy 

„barevných týmů“ při pracovních aktivitách je významné pro osobnostní růst každého 

zúčastněného žáka, studenta, ale i pedagoga. Poznáváme a učíme se jinakosti, po ukončení 

mobility předáváme informace dalším žákům, studentům a kolegům.  

 

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ A STUDENTŮ V RÁMCI PROJEKTOVÉHO KROUŽKU 

 

Příprava žáků a studentů na zahraniční výjezdy probíhá v rámci činnosti Projektového 

kroužku školy, který nabízí středoškolským zájemcům z řad našich žáků a studentů možnost 

setkávat se během celého školního roku při plánování a uskutečňování svých vlastních i 

školních projektů. Žáci aktivní v našem projektovém kroužku dostávají řadu unikátních 

příležitostí nejen zúčastnit se našich místních i evropských projektů, ale také se připravit na 

zajímavou práci v nich a dokázat správně vyhodnotit, jakých výstupů se jim podařilo společně 

dosáhnout. Kvalitní výuku a vedení pro všechny zainteresované středoškoláky zajišťuje 

odborně rozmanitá skupina zapojených pedagogů školy, kteří žákům pomáhají s co největší 

autonomií šířit prostřednictvím projektů dobré jméno naší školy. Učitelé také učí zapojené 

žáky a studenty, jak se účinně zapojit do probíhajících projektových aktivit, a připravují je na 

jejich úspěšné zvládnutí a interpretování. 
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PREZENTACE AKTIVIT V PROJEKTOVÉM KOUTKU 

Vybudování projektového koutku je vždy jednou z možností, jak lze prezentovat poznatky 

z projektových výjezdů ostatním žákům, studentům a pedagogům školy a tím je motivovat 

k zájmu a angažovanosti v podobných programech v budoucnosti. Projektový koutek je také 

inspirujícím prvkem k navození zájmu uchazečů o studium na naší škole, budoucí studenti 

jsou motivování těmito nadstandardními aktivitami, které naše škola žákům a studentům 

během studia na SZŠ a VOŠZ nabízí.  

V projektových skříňkách jsou vystaveny získané obrazové publikace dokladující navštívená 

místa, dárky a upomínkové předměty darované zahraničními partnerskými školami, mapy, 

brožury, vlajky a fotografie, připomínající zažité události. Projektový koutek se stává 

pravidelně centrem zájmu všech, kteří naší školu navštíví. Těší nás zájem nejen 

potencionálních studentů, ale i našich důležitých sociálních partnerů, významných 

představitelů kraje a zahraničních delegací z partnerských škol.  

 

DISEMINACE, ŠÍŘENÍ POZNATKŮ 

 

Mobility žáků a studentů SZŠ a VOŠZ Plzeň přispívají k prohloubení jejich odborných a 

jazykových znalostí, jejich multikulturnímu rozvoji a cítění. Studenti plní následné úkoly, 

například zpracovávají fotografické knihy z pobytů v zahraničí, natáčejí tematická videa, 

připravují a realizují prezentace pro žáky a studenty, jsou aktivní na sociálních sítích - 

eTwinning, Facebook, Instagram a aktivně se podílejí na činnosti projektového kroužku.  

Mobility učitelů v zahraničí přispívají k posílení jejich jazykových kompetencí a všeobecného 

internacionálního rozhledu. Učitelé následně vykazují zprávy z mobilit, prezentují nově 

získané informace, šíří poznatky v rámci výuky, píší články do minialmanachu, vkládají 

eTwinningové a facebookové a instagramové příspěvky. Využití získaných poznatků 

z projektových výjezdů v rámci výuky, jakož i pořádání mezinárodních setkání na naší škole je 

přínosné, inspirující a motivační pro vytváření nových projektových záměrů v budoucnosti, 

jakož i pro rozšiřování sítě mezinárodních partnerů pro budoucí spolupráci. 

Využití získaných znalostí a zkušeností ve výuce je pro pedagoga samozřejmým vyústěním 

každé mobility. Na škole informujeme žáky a studenty i ostatní pedagogický personál školy, 

předáváme zkušenosti z navštívených lokalit, škol, sociálních zařízení, neziskových organizací, 

nemocnic. Realizace probíhá v rámci výuky, na pedagogických radách, poradách SZŠ a VOŠZ 

formou prezentací, přednášek, školení, kdy referujeme jednak o náplni a cílech mobility, ale 

hlavně také o soužití žáků a studentů rozdílných etnik v navštívených školách v rámci 

projektových výjezdů. 
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VYUŽITÍ MULTIKULTURNÍCH POZNATKŮ VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM 

PROCESU 

 

Ve výchovně vzdělávacím procesu využíváme příkladů z multikulturní praxe, diskutujeme na 

téma interkulturní výchova v hodinách společensko-vědních předmětů (včetně cizích jazyků) 

i odborných předmětů. Diskuze se týkají kulturních shod a odlišností jednotlivých národů, 

historických odkazů, souvislosti se současností, kulturního dědictví zemí, současného dění ve 

světě, aktuálních problémů, včetně problematiky zahrnující násilí, různé formy diskriminace, 

boj proti rasismu, otázky migrační politiky. Provádíme průzkumy mezi žáky a studenty 

v oblasti poznatků kulturních odlišností. 

Ke stěžejním předmětům, ve kterých probíhají zmíněné debaty, komunikace a prezentace 

(napříč všemi zdravotnickými obory) patří: Interkulturní výchova, Multikulturní 

ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Zdravotnické právo a legislativa, Psychologie a 

komunikace, Sociologie, Konverzace v anglickém / německém jazyce, Odborná praxe aj. 

 

PROPOJENÍ VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A CIZÍCH JAZYKŮ  

 

Ve všech zemích EU je podporováno zvyšování jazykové úrovně jejich občanů a schopnosti 

uspokojivě komunikovat ve dvou cizích jazycích. Členské státy si v tomto duchu vytkly cíl, 

jenž stanovuje, aby všichni žáci a studenti měli možnost učit se ve škole dva cizí jazyky. 

Přínosy jazykové vybavenosti jsou nezpochybnitelné jak v soukromém životě, tak na trhu 

práce. V obecném smyslu je jednou z hlavních priorit naší školy posílení jazykové 

gramotnosti a kvality výuky cizích jazyků. Toto sjednocuje náš záměr zkvalitnit jazykové 

kompetence žáků, studentů a také učitelů cizích jazyků i nejazykových předmětů, a to jednak 

podporou rozvoje jejich jazykového vzdělávání, a také jejich zapojováním do mezinárodních 

aktivit v rámci programů Erasmus+. 

Za nezbytný základ je považován anglický jazyk jako hlavní jazyk mezinárodní komunikace, 

z geografického hlediska se v západočeském regionu považuje znalost jazyka německého za 

neméně významnou. 

V naší škole je zájem o vzdělávání v oblasti cizích jazyků podporován a je součástí 

kultivačního programu školy. Ve výuce se také stále častěji prosazuje využívání metody CLIL, 

která předpokládá znalost příslušného cizího jazyka také u učitelů nejazykových předmětů. 

Využíváním metody CLIL (Content and language integrated learning), která plně integruje 

výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, si klademe za cíl výuku nejazykových 

předmětů zkvalitnit, zpestřit a tím jednak dosáhnout lepších výsledků u maturitních zkoušek i 

absolutorií a rovněž uspět při hodnocení podle kvalitativních kritérií České školní inspekce. 
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V odborných vyučovacích předmětech nebo jiných nejazykových vyučovacích předmětech je 

aplikována metoda CLIL, kdy cizí jazyk (ANJ/NEJ) je prostředkem pro výuku vzdělávacího 

obsahu odborného/nejazykového předmětu. V rámci toho programu probíhá spolupráce 

jednoho učitele cizího jazyka a dvou učitelů nejazykových předmětů vždy po dobu jednoho 

školního roku. 

 

SCHŮZKY, DISKUZE, KONFERENCE 

 

V rámci školní i mimoškolní činnosti na škole pořádáme diskuze a konference na téma 

tolerance a společné soužití různých národů a etnických skupin, vysvětlujeme otázku boje 

proti diskriminaci, rasismu, xenofobii, zprostředkováváme setkání našich žáků a studentů 

s migranty, kteří žijí na území Plzeňského kraje. Předáváme poznatky z projektových výjezdů, 

při kterých jsme měli možnost vidět a lépe pochopit problematiku soužití odlišných etnických 

skupin na území jednoho státu. Učíme se navzájem být tolerantní a chápaví k odlišnostem 

jiných etnik, nacházet způsoby pomoci jim při integraci do nové společnosti, respektovat 

jejich práva, bránit či minimalizovat projevy diskriminace a pocity sociálního vyloučení. 

Informujeme o kulturních, sociálních a hodnotových odlišnostech v cizích zemích a vytváříme 

prostor pro vzájemnou komunikaci. 

 

VYUŽITÍ EDUKAČNÍCH CENTER ŠKOLY 

 

Na SZŠ a VOŠZ v Plzni byla vybudována čtyři edukační centra, která svým moderním 

vybavením a za přispění odborného vedení a poradenství z řad pedagogů a studentů 

příslušných zdravotnických specializací poskytují další výchovně vzdělávací aktivity a 

nadstandardní možnosti ostatním žákům, studentům, pedagogům i veřejnosti. Konkrétně se 

jedná o Centrum zdravé zuby, Centrum nutriční poradenství, Centrum poskytování první 

pomoci a Centrum pro seniory. Stalo se pravidlem, že také zahraniční projektové týmy, 

integrovaní studenti školy i cizinci jsou seznamováni s činnostmi center, kde mají příležitost 

nacvičovat odborné techniky v konkrétním zdravotnickém prostředí, jsou instruováni o dané 

profesní problematice, motivováni k péči o zdraví své i poskytování péče jiným. Toto ve 

výsledku přispívá lépe se jim orientovat v našem zdravotnickém prostředí. V průběhu 

prohlídek a edukací si všichni zúčastnění žáci a studenti vzájemně sdělují své názory, 

vyměňují stávající zkušenosti, zkoušejí odborné činnosti na modelových situacích pomocí 

simulačních technik. Ukázky a edukace ve výukových centrech mají u cizinců velký úspěch. 

Po naše žáky a studenty nabízejí jedinečnou možnost využít své odborné znalosti při 

komunikaci v anglickém nebo německém jazyce v prostředí korespondujícím s jejich 

zdravotnickým oborem a tím si také ověřit důležitost znalosti anglického/německého jazyka 

studovaného pro specifické - profesní účely.  
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NOVÉ IMPULSY PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Výměnné stáže a projektová setkání jsou také přínosná z hlediska získávání cenných 

zkušeností a nových impulsů pro odborné vzdělávání. Seznamování se s trendy odborného 

vzdělávání v partnerských zemích v rámci projektů Erasmus+ vede k rozšíření si obzoru a 

náhledu na další či jiné možnosti získávání profesních kompetencí v konkrétním oboru. 

Rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti odborného vzdělávání díky 

výměně osvědčených postupů a práci na diseminaci projektových výstupů je velmi přínosné 

a žádoucí. Prohloubení kontaktů se zahraničními kolegy svého oboru obohacuje o nové 

poznatky, zkušenosti a náhledy na odbornou problematiku s dopadem jak na profesní 

znalosti a dovednosti, tak i na výchovně vzdělávací proces ve škole. 

Webové stránky školy nabízejí možnost k propagaci činnosti školy v rámci projektů Erasmus+ 

a dalších aktivit spojených s problematikou migrace, boje proti diskriminaci, rasismu a násilí. 

Články a zprávy zahrnují též informace o průběhu a výstupech z jednotlivých projektových 

mobilit. 

Almanach školy – v časopisecké úpravě i elektronické podobě dokladuje slovně i vloženou 

fotodokumentací pestrou školní i mimoškolní činnost školy, kterou SZŠ a VOŠZ vyvíjí i v rámci 

výše zmíněných programů.  

  



                                                                         K LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI VÝMĚNOU ZKUŠENOSTÍ V EVROPĚ 
  

 
37 

ZÁVĚR 

 

Projekt KA 1 "Výměnou osvědčených postupů ke kvalitnějšímu vzdělávání" reflektuje 

potřeby žáků oboru zdravotnický asistent, studentů oborů všeobecná zdravotní sestra a 

diplomovaný zdravotnický záchranář. Zaměřuje se na využívání technologií včetně ICT a 

interkulturní vzdělávání. Pomáhá stážistům seznámit se s novými technologiemi využívajícími 

ICT, poznat možnosti využití elektronické karty pacienta, efektivně verbálně a nonverbálně 

komunikovat s migrantem jako pacientem. Jeho nedílnou součástí je i získávání praktických 

zkušeností, jak vhodně postupovat při provádění osobní hygieny (vnímání intimity, dotyků, 

ošetřování ženou či mužem) migranta jako pacienta, respektovat stravování a stravovací 

tabu migranta jako pacienta, respektovat kulturní a náboženská specifika migranta jako 

pacienta. Stážisté si osvojují dovednosti kvalitněji komunikovat s pacientem - empaticky se 

ptát na etnicitu, náboženské a duchovní potřeby pacientů z řad migrantů. 

Účastníci mobilit by měli mít zodpovědný přístup k provádění odborné praxe a také 

prokazovat kvalitní studijní výsledky v tomto praktickém předmětu. Měli by ovládat jazyk 

cílové země na úrovni B1 a vyšší, komunikovat alespoň v jednom světovém jazyce 

(anglickém/německém), mít zájem o zahraniční praxe a multikulturní ošetřovatelství, aktivně 

přistupovat ke svému vzdělávání a usilovat o zahájení profesní dráhy ve zdravotnictví.  

Účastníci stáží si osvojují cenné znalosti a dovednosti v oblasti interkulturní ošetřovatelské 

péči, získávají informace o uplatnění na zahraničním trhu práce, fungování zahraničních 

zdravotnických zařízení a zdravotnickém vzdělávání v zahraničí. Dále získávají dovednosti 

používat pomůcky ošetřovatelské péče, komunikovat v cizím jazyce na obecná i odborná 

témata, rozvíjet nonverbální komunikaci, pracovat v týmu, vcítit se do pocitů pacientů a 

poskytnout ošetřovatelskou péči v přiměřeném rozsahu a kvalitě.  

Účastníci mobilit se naučí reflektovat interkulturní specifika pacientů, rozvinout schopnost 

empatie, volní vlastnosti, toleranci a své studijní dovednosti.  

Význam projektu spočívá tedy nejen v osvojení si a rozvinutí výše uvedených znalostí, 

dovedností a postojů účastníky mobilit. V zúčastněných organizacích se projekt projevuje 

internacionalizací vzdělávání, efektivnějším a extenzivnějším využíváním evropských nástrojů 

jako jsou Europass Mobility, Europass Jazykový pas, implementací ECVET, účinným 

využíváním platformy eTwinning, zkvalitněním vzdělávání díky integraci metody CLIL, 

výměně zkušeností a osvědčených přístupů a zapojení zahraničních lektorů do vzdělávání 

stážistů. Dopad na partnerské školy se projevuje zvýšením jejich prestiže a začleněním do 

mezinárodní sítě spolupracujících škol. Projekt pomáhá popularizaci zahraničních mobilit a 

programu ERASMUS+ jako takovému. 

 


