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Ve dnech 15. 11. – 26. 11. 2021 proběhla odborná stáž studentů z Berufsfachschule für 

Krankenpflege MEDBO v Regensburgu v rámci projektu ERASMUS+. Naši školu navštívilo šest 
studentů 3. ročníku: Feurer Leonie, Kirschmann Luisa, Kűgel Elena, Meier Jonas, Mühl Quirin, Periskic 
Dejan v doprovodu s panem zástupcem Haraldem Rzychonem. 

 

Úvodní setkání proběhlo na půdě naší Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 
v Plzni. Studenti měli možnost prohlédnout si učebny, nahlédnout do výuky a navštívit nově zřízená 

edukační centra. 
 

Hlavní náplní pobytu bylo nejen nahlédnutí do provozu oddělení ve FN Plzeň, kde se studenti seznámili 

s interními a chirurgickými pracovišti, ale také poznání provozu dalších zdravotnických a vzdělávacích 
pracovišť v Plzni (např. Dětská klinika FN Plzeň, Radiologická a onkologická klinika FN Plzeň, 

Transfúzní oddělení FN Plzeň, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň apod.) 
Nedílnou součástí projektu byli naši žáci a studenti, kteří se aktivně zapojovali v rámci výuky, praxe, 

ale i dobrovolně ve svém volném čase. Budoucí zdravotníci z Německa získali 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, které letos poprvé slavnostně proběhlo na radnici města Plzně, zaznělo velké 

uspokojení ze zdařilého průběhu celého projektu. Ohlasy z povedené aktivity zazněly i z řad našich 
žáků. Například žákyně Vendula Dobrušková, Věra Mauelová ze třídy 3.ZDL a Amy Lišková ze třídy 4.C 

ZDA celou akci zhodnotily jako velice obohacující nejen z pohledu rozšíření jazykových dovedností, ale 

jako příležitost k navázání nových přátelství. 

 
Velké poděkování patří paní ředitelce PhDr. Ivaně Křížové, zástupkyni Mgr. Jiřině Uhrové za umožnění 

projekt realizovat. Za pomoc při zajišťování stáže patří dík také odborným vyučujícím SZŠ Mgr. Jolaně 

Kolářové, Mgr. Jitce Burešové, Mgr. Janě Bednářové, Mgr. Renatě Jonášové, Mgr. Radce Polívkové, 
Mgr. Anně Karpíškové, Mgr. Michelle Tesařové, Mgr. Elišce Zemanové, Mgr. Janě Jiroutové, vyučující 

Mgr. Nině Ščerbové, Bc. Růžičkové, Mgr. Tomáši Ulčovi, Mgr. Tomáši Egrimu a samozřejmě také všem 
žákům, studentům a pracovníkům jednotlivých organizací, bez kterých by se úspěšná stáž nemohla 

zrealizovat. 

                                 

 
Foto: náměstek pana primátora Mgr. Michal Vozobule, zástupce Krajského úřadu Plzeň za úsek organizace školství Mgr. Ladislav 
Harvánek, ředitelka SZŠ a VOŠZ Plzeň PhDr. Ivana Křížová, odborná vyučující Mgr. Ilona Jančová, projektový manager Mgr. Jan 
Malata, studenti ze zdravotnické školy MEDBO v Regensburgu 

 
Zpracovala: Mgr. Ilona Jančová                                                     Dne: 2. 12. 2021                                                        


