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Případové studie:
Škola:

53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Jiráskovy sady 113, Příbram I
4.4.2014

Stav ke dni:

Úvodní komentář k případové studii:
Zdravotnické obory se v různých obměnách na škole vyučují od roku 1953. V současné době
lze na střední škole studovat dva čtyřleté obory, jimiž se dosahuje střední vzdělání s maturitní
zkouškou pro absolventy ZŠ: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, 78-42-M/04 Zdravotnické
lyceum, 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční a dva tříleté absolutoriem zakončené obory
vyššího odborného vzdělávání 53-41-N/001. Diplomovaná všeobecná sestra a 53-41-N/004.
Diplomovaný zdravotnický záchranář. Obor zdravotnický asistent navázal na obor všeobecná
sestra, který se vyučoval na škole od roku 1959. Z té doby se datuje i spolupráce mezi školou
a okresní nemocnicí.
Původní podklad dodaný školou ke stažení na:
http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/PripadoveStudie/53-41-M07_Zdravotnicky_asistent.pdf

Forma spolupráce
Spoluautor (firma)
Odborná praxe
Oblastní nemocnice
Příbram, a. s.,
Podbrdská 269,
261 01 Příbram I

Stručné shrnutí formy spolupráce





Stáže a další
vzdělávání učitelů
odb. výcviku a učitelů
odb. předmětů ve
firmě
Oblastní nemocnice
Příbram, a. s.,
Podbrdská 269,
261 01 Příbram I
Nábor nových žáků
Oblastní nemocnice
Příbram, a. s.,
Podbrdská 269,
261 01 Příbram I










Žáci pracují pod vedením odborné učitelky nebo pod vedením
sestry.
Pracují na pozici zdravotnického asistenta pod odborným
dohledem, individualizovanou ošetřovatelskou péči realizují
metodou ošetřovatelského procesu.
V oblastní nemocnici pracují žáci na chirurgickém, interním,
dětském a gynekologicko-porodnickém oddělení.
Oblastní nemocnice má na celý rok připravený plán akreditovaných
seminářů, učitel si může vybrat téma, které ho zajímá.
Po dohodě s hlavní sestrou se mohou semináře účastnit i žáci,
pokud to kapacita dovolí.
Odborné akreditované semináře probíhají v přednáškovém sále
nemocnice.
Vedoucí pracovník připraví přednášku, provede účastníky
pracovištěm a demonstruje ukázky daného oddělení.
Více o této formě spolupráce na straně 3
Zástupci z vedení nemocnice – ředitel a hlavní sestra ‒ se účastní
náboru formou prezentace na dni otevřených dveří.
Náboru se účastní i další partneři např. z hygienické a záchranné
stanice.
Na den otevřených dveří má přístup široká veřejnost.
Více o této formě spolupráce na straně 5

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené
školy. Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním
školním vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně
odpovědný ředitel školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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Profilová maturitní
zkouška
Oblastní nemocnice
Příbram, a. s.,
Podbrdská 269,
261 01 Příbram I

Využití odborníků z
praxe při plánování a
realizaci výuky
Oblastní nemocnice
Příbram, a. s.,
Podbrdská 269,
261 01 Příbram I










Odborník z praxe sleduje kvalitu ošetřovatelské péče a obhajobu
ošetřovatelské dokumentace.
Všichni žáci 4. ročníku absolvují tuto formu profilové maturitní
zkoušky.
Žáci ošetřovali pacienty, pracovali se zdravotnickou dokumentací,
využívali materiál a zdravotnické pomůcky a techniku bez
omezení.
Učitel odborného výcviku vybere téma, na které odborník z praxe
připraví ukázku.
Odborník z praxe přinese do výuky pomůcky k aplikaci inzulínu,
různé typy inzulínů, glukometr, pracovní karty pro sestavení
jídelníčku ‒ výměnné jednotky.
Do akce se zapojil jeden odborník z praxe, podobné ukázky na jiné
téma probíhají nejméně 3x ročně.

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené
školy. Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním
školním vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně
odpovědný ředitel školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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Název:
Další vzdělávání učitelů odborného výcviku – Příbram – Oblastní nemocnice Příbram
Škola (jako autor):
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Příbram I, Jiráskovy sady 113
Spoluautor:
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.,
Podbrdská 269, 261 01 Příbram I
Charakteristika školy:
Zdravotnické obory se v různých obměnách na škole vyučují od roku 1953. V současné době lze
na střední škole studovat dva čtyřleté obory, jimiž se dosahuje střední vzdělání s maturitní
zkouškou pro absolventy ZŠ: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, 78-42-M/04 Zdravotnické
lyceum, 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční a dva tříleté absolutoriem zakončené obory
vyššího odborného vzdělávání 53-41-N/001. Diplomovaná všeobecná sestra a 53-41-N/004.
Diplomovaný zdravotnický záchranář.
Kód a název oboru vzdělání:
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Charakteristika oboru:
Obor zdravotnický asistent navázal na obor všeobecná sestra, který se vyučoval na škole od roku
1959. Z té doby se datuje i spolupráce mezi školou a okresní nemocnicí.
Historie spolupráce mezi školou a firmou:
Žáci dochází se svými učitelkami na odbornou praxi více jak 50 let. Lékaři a specializované
sestry vyučují na škole od jejího založení.
Plánování spolupráce:
Spolupráce umožňuje učitelům i žákům účast na akreditovaných seminářích. Tvůrci standardů ze
strany nemocnice konzultují specifické problémy s odbornými učitelkami. Vedoucí sestry jsou
zvány jako odborníci z praxe k praktické maturitní zkoušce. Vedení školy zve management
nemocnice na dny otevřených dveří, na nábor nových žáků a na slavnostní akt vyřazení
absolventů školy.

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené
školy. Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním
školním vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně
odpovědný ředitel školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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Organizační zajištění:
Oblastní nemocnice má na celý rok připravený plán akreditovaných seminářů, učitel si může
vybrat téma, které ho zajímá. Po dohodě s hlavní sestrou se mohou semináře účastnit i žáci,
pokud to kapacita dovolí. Výběr exkurzí se řídí tematickým plánem, i když učitelé navštíví
provozy opakovaně, vždy se dozví novinky a změny z různých oddělení. Tyto informace jsou
nezbytné pro kvalitu ošetřovatelské péče. Během roku se tohoto vzdělávání účastní všech 8
učitelů.
Ve školním roce se učitelky účastnily čtyř odborných seminářů v oblastní nemocnici a dalších
čtyř mimo smluvní zařízení. Na 2 semináře byli pozváni žáci 3. a 4. ročníku. V prvním pololetí
školního roku proběhlo 6 dvouhodinových exkurzí v různých provozech nemocnice a během
druhého pololetí školního roku 5 exkurzí. Těchto exkurzí se zúčastnili i žáci.
Odborné akreditované semináře probíhají v přednáškovém sále nemocnice. Zdravotničtí
odborníci provádí demonstraci přednášek pomocí PowerPointu a pozvaní dealeři zdravotnických
firem prezentují nové pomůcky a zdravotnickou techniku. Exkurze probíhají na léčebně
diagnostických a provozních odděleních celé nemocnice. Vedoucí pracovník připraví přednášku,
provede účastníky pracovištěm a demonstruje ukázky diagnostiky, pomůcek, techniky a specifik
daného oddělení.
Hodnocení:
Odborný učitel předává na předmětové schůzce poznatky ze semináře a často přináší do školy
vzorky nových pomůcek a materiálů. Žáci po uskutečnění exkurze provádějí zápis do deníků
odborné praxe.
Zkušenosti se spoluprací a plány do budoucna:
Spolupráce probíhá s nemocnicí několik let. Pro učitele jsou odborné akreditované semináře
přínosné, protože získají za absolvování semináře cenné kredity v celoživotním vzdělávání,
nezbytné pro registraci sester.

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené
školy. Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním
školním vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně
odpovědný ředitel školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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Název:
Nábor nových žáků – Příbram – Oblastní nemocnice Příbram
Škola (jako autor):
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Příbram I, Jiráskovy sady 113
Spoluautor:
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.,
Podbrdská 269, 261 01 Příbram I
Charakteristika školy:
Zdravotnické obory se v různých obměnách na škole vyučují od roku 1953. V současné době lze
na střední škole studovat dva čtyřleté obory, jimiž se dosahuje střední vzdělání s maturitní
zkouškou pro absolventy ZŠ: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, 78-42-M/04 Zdravotnické
lyceum, 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční a dva tříleté absolutoriem zakončené obory
vyššího odborného vzdělávání 53-41-N/001. Diplomovaná všeobecná sestra a 53-41-N/004.
Diplomovaný zdravotnický záchranář.
Kód a název oboru vzdělání:
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Charakteristika oboru:
Obor zdravotnický asistent navázal na obor všeobecná sestra, který se vyučoval na škole od roku
1959. Z té doby se datuje i spolupráce mezi školou a okresní nemocnicí.
Historie spolupráce mezi školou a firmou:
Žáci dochází se svými učitelkami na odbornou praxi více jak 50 let. Lékaři a specializované
sestry vyučují na škole od jejího založení.
Plánování spolupráce:
Spolupráce umožňuje učitelům i žákům účast na akreditovaných seminářích. Tvůrci standardů ze
strany nemocnice konzultují specifické problémy s odbornými učitelkami. Vedoucí sestry jsou
zvány jako odborníci z praxe k praktické maturitní zkoušce. Vedení školy zve management
nemocnice na dny otevřených dveří, na nábor nových žáků a na slavnostní akt vyřazení
absolventů školy.

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené
školy. Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním
školním vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně
odpovědný ředitel školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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Organizační zajištění:
Zástupci z vedení nemocnice – ředitel a hlavní sestra ‒ se účastní náboru formou prezentace na
dni otevřených dveří. Prezentují žákům nabídky na pracovní místa pro zdravotnického asistenta v
nemocnici. Náboru se účastní i další partneři např. z hygienické a záchranné stanice.
Den otevřených dveří je jednorázovou akcí, která probíhá vždy dvakrát během školního roku.
První je v měsíci listopadu – den otevřených dveří a druhý je v prosinci – den pro zdravý životní
styl.
Tyto akce jsou realizovány na půdě školy. Vedení nemocnice prezentuje pracovní příležitosti.
Záchranná služba poskytne k prohlídce vůz záchranné služby a hygienická stanice demonstruje
materiály k prevenci zdraví.
Hodnocení:
Na den otevřených dveří má přístup široká veřejnost. Zpráva o akci proběhne regionální televizí
a deníkem, ředitelství školy zve též žáky základních škol. Škola provádí statistiku zájmu, kterou
vyhodnocuje. Návštěvníci si samozřejmě odnáší propagační materiály.
Zkušenosti se spoluprací a plány do budoucna:
Spolupráce s nemocnicí se stala tradicí, zástupci nemocnice svou účastí opakovaně podporují
školu v této aktivitě. Každý obor předvádí praktické ukázky v odborných učebnách, podílí se na
nich žáci školy spolu se svými učiteli. Zájemci o obor ze základních škol a široká veřejnost si
může některé praktické výkony vyzkoušet.

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené
školy. Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním
školním vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně
odpovědný ředitel školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz

