
                                       

PROJEKT ERASMUS+ 

ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ STUDENTŮ 
Z REGENSBURGU 

 
Ve dnech 12.9. – 27.9. 2022 proběhla 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, naši školu navštívily tři studentky 3. ročníku: Adam Julia, 

Gϋrster Lena, Schreiner Sophie společně s paní ředitelkou partnerské školy Christine Denk. 
 

Slavnostní přivítání stážistek a paní ředitelky Ch. Denk primátorem města Plzně Mgr. Pavlem 
Šindelářem a  radní pro oblast školství Mgr. Lucií Kantorovou proběhlo dne 13.9.  na radnici města 

Plzně. Studenti měli možnost diskutovat přímo s představiteli města Plzně a Plzeňského kraje 

v zastoupení Mgr. Ladislavem Harvánkem o problematice zdravotnictví a školství v Německu a České 
republice. Po zajímavé prohlídce radnice je čekal 14 denní pestrý program.  

Obsahem stáže bylo nahlédnutí do vzdělávacího procesu přípravy budoucích zdravotníků formou 
ukázkových hodin všeobecných i odborných předmětů přímo ve vzdělávacích institucích (SZŠ a VOŠZ 

Plzeň, ZČU Plzeň katedra ošetřovatelství, Infokariéra, Jazyková škola Plzeň). Další část programu byla 

věnována návštěvám zdravotnických a sociálních zařízení. 
Studentky se seznámily s provozem interního a chirurgického oddělení ve Fakultní nemocnici Plzeň, se 

zařízením pro seniory Domovinka, SENECURA. Formou exkurze měly možnost navštívit Onkologickou a 
radiologickou kliniku, Psychiatrickou kliniku, Gynekologicko – porodnickou kliniku a Emergency ve 

Fakultní nemocnici v Plzni. Budoucí zdravotnice z Německa získaly řadu poznatků i zkušeností. Poznaly 
také kulturní život v Plzni a rovněž navázaly spoustu přátelství z řad našich žáků a studentů. 

 

Závěrem můžeme konstatovat, že se další stáž zahraničních studentů vydařila a to díky vedení naší 
školy v čele s paní ředitelkou PhDr. Ivanou Křížovou, projektovému manažeru Mgr. Janu Malatovi, 

odborným i všeobecným vyučujícím SZŠ a VOŠZ a samozřejmě také díky vstřícnému přístupu vedení 
jednotlivých pracovišť, lékařů a sester na jednotlivých stanicích.  
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