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U příležitosti ukončení dalšího ze série zdravotnických projektů se na SZŠ a VOŠZ v Plzni ve 

dnech 20. – 21. února 2023 konala mezinárodní konference, která nesla stejný název jako 

projekt sám - Výzvy ošetřovatelské péče v době covidové.  

Cílem projektů konaných v rámci programů ERASMUS+, majících u nás dlouhodobou tradici,  

je vzájemná profesní spolupráce naší školy s partnerskými školami v německém 

Regensburgu, slovinské Celje a slovenské Nitře. Studenti a žáci těchto škol se účastní 

dvacetidenních odborných stáží a exkurzí určených k získávání nových ošetřovatelských 

dovedností, specifických poznatků a znalostí v podmínkách zahraničního zdravotnického 

prostředí. Touto výměnou odborných zkušeností je významně obohaceno jejich studium 

v rámci oborů Praktická sestra, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra. 

Pozvání na naši závěrečnou konferenci přijali Harald Rzychon – zástupce Zdravotnické školy 

Medbo Regensburg a Barbara Oberhammer – vyučující na Zdravotnické škole Pflegecampus 

Regensburg – Německo. Dalšími zahraničními účastnicemi byly kolegyně ze Slovinska – Katja 

Pogelšek Žilavec – zástupkyně SZŠ Celje a učitelky Mojca Gorjup Krošl, Tanja Leskovšek a 

Katarina Čolovič, která vystoupila s prezentací Jak Covid 19 ovlivnil profesní vzdělávání na 

jejich zdravotnické škole. 

SZŠ a VOŠZ Plzeň byla zastoupena vedením školy v čele s ředitelkou PhDr. Ivanou Křížovou, 

koordinátorem projektových aktivit Mgr. Janem Malatou, zástupci obou typů škol, pedagogy 

a vybranými žáky SZŠ.  

První den konference byl věnován prezentacím na témata vztahujícími se k době covidové. 

Představoval a diskutoval se Covid 19 z pohledu vyučujících a studentů jednotlivých škol - za 

naši školu vystoupily Mgr. Jiřina Uhrová, Mgr. Martina Lísková a studentka oboru DDS Klára 

Lísková. Co nám Covid 19 ukázal, vzal i dal neboli různé odstíny Covidu 19 představily Mgr. 

Soňa Galušková - vrchní sestra FN I. IK, Mgr. Miroslava Tupá – staniční sestra FN IK a PhDr. 

Alena Pistulková – vedoucí Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni. EUC kliniku v době covidové 

prezentoval její ředitel PhDr. Jan Šlajs. Pomoc v době epidemie sdílela ambasadorka lékáren 

Dr. Max a bývalá naše studentka oboru DFA Barbora Mucinová, DiS. Prohlídka edukačních 

center školy v odpolední části probíhala dobrovolnou formou. 

Ke zpříjemnění dopoledního a části odpoledního programu přispěli studenti oboru 

Diplomovaný nutriční terapeut (2 DNK) bohatým a pestrým občerstvením, o sympatický 

kulturní program se postaraly dvě žákyně SZŠ klavírním provedením dvou skladeb.  



Druhý den byl ve stylu poznávání plzeňských kulturních a historických pamětihodností. 

Komentované prohlídky centra Plzně se ujali studenti VOŠ, poté následovala návštěva Velké 

Synagogy – druhé největší v Evropě, tlumočená do anglického jazyka Mgr. Barbarou Stewart. 

Předáním účastnických certifikátů byla ukončena oficiální část plzeňského setkání. 

Na celé organizaci a průběhu konference se podílel projektový tým skládající se z pedagogů 

obou typů škol – Mgr. Jiřinou Uhrovou, Mgr. Ilonou Jančovou, Mgr. Eliškou Zemanovou, Bc. 

Eliškou Bláhovou, Mgr. Barbarou Stewart, Mgr. Danou Kovtunovou. Dárky nebo finanční 

částkou naši konferenci podpořily EUC klinika Plzeň, lékárna Dr. Max a dentální společnost 

Colgate-Palmolive reprezentovaná naší dlouholetou spolupracovnicí Mgr. Klárou Tupou. 

Oba dny našeho setkání probíhaly ve velmi srdečné a přátelské atmosféře, podpořené 

společnými cíli v oblasti odborného vzdělávání, myšlenkou pokračující smysluplné 

spolupráce a vírou a nadějí v absenci epidemií ve všech jejích podobách. 

Zapsala: Mgr. Dana Kovtunová 

V Plzni dne 25. 2. 2023 

 


