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Případové studie:
Škola:

53-41-H/01 Ošetřovatel
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická,
Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary
14.3.2014

Stav ke dni:

Úvodní komentář k případové studii:
Škola vznikla v roce 1949 jako Vyšší škola sociálně zdravotní. Vznikla spojením několika
škol se zdravotnickým zaměřením: Odborné školy pro ženská povolání, Ošetřovatelské školy
při zdejší nemocnici, Ústavem pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek, Ošetřovatelské
školy v Chebu spravované milosrdnými sestrami sv. Kříže (byla spravována jako dislokované
pracoviště). Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Ošetřovatel,
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání Zdravotnický asistent, Asistent
zubního technika, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum, Laboratorní asistent, Masér
sportovní a rekondiční. Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v těchto oborech
vzdělání: Diplomovaný zubní technik, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný
farmaceutický asistent, Diplomovaný dentální hygienista, Diplomovaný nutriční terapeut,
Diplomovaný zdravotní laborant.
Původní podklad dodaný školou ke stažení na:
http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/PripadoveStudie/53-41-H_01_Osetrovatel.pdf
Forma spolupráce
Spoluautor (firma)

Stručné shrnutí formy spolupráce

Odborný výcvik



KKN a.s. Karlovy
Vary, nemocnice
Karlovy Vary





Stáže a další
vzdělávání učitelů
odb. výcviku a
učitelů odb.
předmětů ve firmě
KKN a.s. Karlovy
Vary, nemocnice
Karlovy Vary





Odborný výcvik je realizován skupinovou výukou pod vedením
odborné učitelky.
V 1. a 2. ročníku se OV v nemocnici zúčastňuje celá třída.
Ve druhém ročníku probíhá OV 12 hodin ve dvou dnech, ve třetím
ročníku 14 hodin taktéž ve dvou dnech.
Ve druhém ročníku 20 pracovních dní, ve třetím ročníku 5
pracovních dní. Pracovní doba v jednom dni je 7 hodin.
Seminářů, kongresů se účastní vyučující dle zájmu.
Stáže na oddělení nemocnice se účastní maximálně 2 vyučující. Na
seminářích a kongresech je počet zájemců neomezen.
Stáže se konají v období srpen - září v karlovarské nemocnici,
semináře poté dle plánů nemocnic Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov,
Cheb, nabídek ČAS (Česká asociace sester), NCONZO (Národní
centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů) a
jiných škol.
Více o této formě spolupráce na straně 3

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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Nábor nových žáků 
KKN a.s. Karlovy
Vary, nemocnice
Karlovy Vary

Nová závěrečná
zkouška
KKN a.s. Karlovy
Vary, nemocnice
Karlovy Vary










Využití odborníků z 
praxe při plánování
a realizaci výuky

KKN a.s. Karlovy
Vary, nemocnice
Karlovy Vary




Volnočasové
aktivity navazující
na odborný
výcvik/odbornou
praxi




Farní charita a
Mateřské centrum
Karlovy vary




Škola se účastní náboru formou prezentace na krajské výstavě
Škola, na dnech otevřených dveří a poskytuje propagační materiály,
letáčky.
Jedná se o jednorázové akce, vždy dvakrát během školního roku.
Výstava je v měsíci říjnu a dny otevřených dveří v měsíci lednu.
Výstava Škola je realizována v prostorách hotelu Thermal. Den
otevřených dveří je realizován v prostorách školy ve dvou dnech.
Více o této formě spolupráce na straně 5
Žáci při praktické zkoušce z odborného výcviku plně využívají
vybavení oddělení nemocnice, kde konají závěrečnou zkoušku.
Žáci využívají dokumentaci, pomůcky k prevenci vzniku a šířeni
infekčních onemocnění, pomůcky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, pomůcky k ošetřování nemocných, pomůcky k péči
o prostředí, zdravotnické pomůcky a prostředky.
Členem zkušební komise je odborník z praxe, který je
zaměstnancem nemocnice na pozici vrchní sestry oddělení.
Více o této formě spolupráce na straně 7
Odborníkem z praxe jsou vrchní sestry oddělení interna, chirurgie a
neurologie.
Ukázky na výše uvedených odděleních jsou určeny pro skupiny
žáků 3. ročníku.
Ukázky i s následnou diskuzí o problematice trvají asi 2 hodiny.
Vyučující s vrchní sestrou společně vybírají témata, která mohou
být pro žáky obtížná, nebo která jsou v současné době aktuální.
Více o této formě spolupráce na straně 9
Volnočasové aktivity jsou realizovány formou kroužku.
Tato aktivita je zahájena na základě požadavku žáků jako příprava
pro budoucí povolání.
Žáci provozují: dobrovolnickou činnost nebo pečovatelskou službu.
Volnočasové aktivity vedou vyučující školy a veškeré kroužky jsou
pro žáky školy zdarma.
Více o této formě spolupráce na straně 11

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 – Karlovy Vary – nemocnice Karlovy Vary
Škola (jako autor):
SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary
Spoluautor:
KKN a.s. Karlovy Vary, nemocnice Karlovy Vary
Charakteristika školy:
Škola vznikla v roce 1949 jako Vyšší škola sociálně zdravotní. Vznikla spojením několika škol
se zdravotnickým zaměřením:
- Odborné školy pro ženská povolání
- Ošetřovatelské školy při zdejší nemocnici
- Ústavem pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek
- Ošetřovatelské školy v Chebu spravované milosrdnými sestrami sv. Kříže (byla
spravována jako dislokované pracoviště)
V současné době škola nese název Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Ošetřovatel,
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání Zdravotnický asistent, Asistent zubního
technika, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum, Laboratorní asistent, Masér sportovní a
rekondiční. Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v těchto oborech vzdělání:
Diplomovaný zubní technik, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický
asistent, Diplomovaný dentální hygienista, Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný
zdravotní laborant.
Kód a název oboru vzdělání:
53-41-H/01 Ošetřovatel
Historie spolupráce mezi školou a firmou:
Spolupráce funguje od počátku vzniku školy. Na výuce se podílejí lékaři, laboranti, zdravotní
sestry.
Plánování spolupráce:
Nemocnice je důležitým sociálním partnerem. Žáci jsou v nemocnici připravováni pro své
povolání a probíhá zde praktická zkouška z odborného výcviku. Při tvorbě ŠVP spolupracovala
škola s vedením nemocnice, s náměstkyní ředitele.
Pracoviště nemocnice využívají k doplnění teoretické výuky ve formě exkurzí a miniexkurzí.
Spolupráce umožňuje škole získávat nejmodernější poznatky z oblasti ošetřovatelství a medicíny
a začlenit je do přípravy ošetřovatele. Při pravidelných schůzkách s vedoucími pracovníky
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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nemocnic získávají informace o požadavcích na vzdělávání ošetřovatelů. Spolupráci využívají i
v době odborné praxe, kdy jsou žáci zařazováni do pracovních kolektivů na jednotlivých
ošetřovacích jednotkách a v době závěrečných zkoušek, kdy jsou vedoucí pracovníci nemocnice
a oddělení členy zkušební komise v pozici odborníka z praxe.
Organizační zajištění:
Seminářů, kongresů se účastní vyučující dle zájmu. Dbá se na kontinuální vzdělávání všech
vyučujících na úseku ošetřovatelství. Seznámení s novinkami na úsecích ošetřovatelské péče (na
odděleních) probíhá jako jednodenní stáž před zahájením výuky.
Stáže na oddělení se účastní maximálně 2 vyučující. Na seminářích a kongresech je počet
zájemců neomezen.
Stáže se konají v období srpen - září v karlovarské nemocnici, semináře poté dle plánů nemocnic
Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Cheb, nabídek ČAS (Česká asociace sester), NCONZO
(Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů) a jiných škol. Vzdělávání
probíhá v průběhu školního roku, většinou se jedná o jednodenní akce.
Při stáži učitel odborných předmětů může využívat veškeré vybavení oddělení. Odpovědným
pracovníkem je vrchní sestra oddělení.
Hodnocení:
Učitel seznámí předmětovou komisi, která se schází 5x ročně a dle nutnosti i víckrát, s proběhlou
stáží, seznámí komisi s novinkami, které se dozvěděl při seminářích, kongresech.
Klady a zápory spolupráce:
Záporné zkušenosti nejsou.
Pozitivem je vstřícnost a blízkost pracoviště, kde se žáci vzdělávají formou seminářů, školení
BOZP a PO.
Zkušenosti se spoluprací a plány do budoucna:
S nemocnicí škola udržuje dlouholetou dobrou spolupráci. Někteří vyučující v nemocnici pracují
i na částečný úvazek.

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 – Karlovy Vary – nemocnice Karlovy Vary
Škola (jako autor):
SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary
Spoluautor:
KKN a.s. Karlovy Vary, nemocnice Karlovy Vary
Charakteristika školy:
Vyšší škola sociálně zdravotní vznikla v roce 1949 spojením několika škol se zdravotnickým
zaměřením:
- Odborné školy pro ženská povolání,
- Ošetřovatelské školy při zdejší nemocnici,
- Ústavem pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek,
- Ošetřovatelské školy v Chebu spravované milosrdnými sestrami sv. Kříže (byla
spravována jako dislokované pracoviště).
V současné době škola nese název Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Ošetřovatel,
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání Zdravotnický asistent, Asistent zubního
technika, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum, Laboratorní asistent, Masér sportovní a
rekondiční. Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v těchto oborech vzdělání:
Diplomovaný zubní technik, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický
asistent, Diplomovaný dentální hygienista, Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný
zdravotní laborant.
Kód a název oboru vzdělání:
53-41-H/01 Ošetřovatel
Historie spolupráce mezi školou a firmou:
Spolupráce funguje od počátku vzniku školy. Na výuce se podílejí lékaři, laboranti, zdravotní
sestry.
Plánování spolupráce:
Nemocnice je důležitým sociálním partnerem. Žáci jsou v nemocnici připravováni pro své
povolání a probíhá zde praktická zkouška z odborného výcviku. Při tvorbě ŠVP spolupracovala
škola s vedením nemocnice, s náměstkyní ředitele.

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:
Škola se účastní náboru formou prezentace na krajské výstavě Škola, na dnech otevřených dveří
a poskytuje propagační materiály, letáčky. Jedná se o jednorázové akce, vždy dvakrát během
školního roku. Výstava je v měsíci říjnu a dny otevřených dveří v měsíci lednu.
Výstava Škola je realizována v prostorách hotelu Thermal. Účastní se školy z kraje. Akce slouží
k propagaci a k náboru budoucích žáků. Den otevřených dveří je realizován v prostorách školy
ve dvou dnech. Nemocnice zajišťuje tisk propagační brožurky školy. Nemocnice částečně
sponzoruje i slavnostní předání závěrečného vysvědčení a výučního listu. K dispozici je
prezentace školy zpracovaná žáky školy pod vedením vyučujícího ICT. Na propagaci se podílí i
ukázky první pomoci, které předvádějí žáci školy pod vedením vyučující odborných předmětů na
základních školách. Škola má sepsanou dohodu s nemocnicí o spolupráci a část nákladů na
propagaci hradí nemocnice
Hodnocení:
Na den otevřených dveří má přístup široká veřejnost a škola sleduje počet zájemců o daný obor.
Klady a zápory spolupráce:
Záporné zkušenosti nejsou.
Pozitivem je vstřícnost a blízkost pracoviště, kde se žáci vzdělávají formou seminářů, školení
BOZP a PO.
Zkušenosti se spoluprací a plány do budoucna:
Spolupráce s nemocnicí je dlouhodobá. V příštích letech bude možnost přizvat odborníka z praxe
i na besedy s budoucími žáky.

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:
Nová závěrečná zkouška – Karlovy Vary – nemocnice Karlovy Vary
Škola (jako autor):
SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary
Spoluautor:
KKN a.s. Karlovy Vary, nemocnice Karlovy Vary
Charakteristika školy:
Vyšší škola sociálně zdravotní vznikla v roce 1949 spojením několika škol se zdravotnickým
zaměřením:
- Odborné školy pro ženská povolání,
- Ošetřovatelské školy při zdejší nemocnici,
- Ústavem pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek,
- Ošetřovatelské školy v Chebu spravované milosrdnými sestrami sv. Kříže (byla
spravována jako dislokované pracoviště).
V současné době škola nese název Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Ošetřovatel,
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání Zdravotnický asistent, Asistent zubního
technika, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum, Laboratorní asistent, Masér sportovní a
rekondiční. Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v těchto oborech vzdělání:
Diplomovaný zubní technik, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický
asistent, Diplomovaný dentální hygienista, Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný
zdravotní laborant.
Kód a název oboru vzdělání:
53-41-H/01 Ošetřovatel
Historie spolupráce mezi školou a firmou:
Spolupráce funguje od počátku vzniku školy. Na výuce se podílejí lékaři, laboranti, zdravotní
sestry.
Plánování spolupráce:
Nemocnice je důležitým sociálním partnerem. Žáci jsou v nemocnici připravováni pro své
povolání a probíhá zde praktická zkouška z odborného výcviku. Při tvorbě ŠVP spolupracovala
škola s vedením nemocnice, s náměstkyní ředitele.
Pracoviště nemocnice využívají k doplnění teoretické výuky ve formě exkurzí a miniexkurzí.
Spolupráce umožňuje škole získávat nejmodernější poznatky z oblasti ošetřovatelství a medicíny
a začlenit je do přípravy ošetřovatele. Při pravidelných schůzkách s vedoucími pracovníky
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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nemocnic získávají informace o požadavcích na vzdělávání ošetřovatelů. Spolupráci využívají i
v době odborné praxe, kdy jsou žáci zařazováni do pracovních kolektivů na jednotlivých
ošetřovacích jednotkách a v době závěrečných zkoušek, kdy jsou vedoucí pracovníci nemocnice
a oddělení členy zkušební komise v pozici odborníka z praxe.
Organizační zajištění:
Žáci při praktické zkoušce z odborného výcviku plně využívají vybavení oddělení:
1. Dokumentace
- školní dokumentace pro záznamy žáků o potřebách nemocných a provedené
ošetřovatelské péči,
- zdravotnická dokumentace zdravotnického zařízeni, ve kterém zkouška probíhá,
- směrnice, metodické pokyny a standardy ošetřovatelské péče zdravotnického zařízení.
2. Pomůcky k prevenci vzniku a šířeni infekčních onemocnění
3. Pomůcky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
4.
-

Pomůcky k ošetřování nemocných
pomůcky k hygienické péči o chodící a ležící nemocné,
pomůcky pro inkontinentní nemocné,
pomůcky k prevenci vzniku dekubitů a opruzenin,
pomůcky k zajištění polohy nemocných na lůžku,
ložní a osobní prádlo pro nemocné,
pomůcky k zajištění vyprazdňování nemocných,
pomůcky k zajištění pohybu nemocných,
pomůcky k měření tělesné teploty, měření výšky a vážení nemocných,
pomůcky k podávání stravy a krmení nemocných,
obvazový materiál a pomůcky k ošetřovatelským, diagnostickým a léčebným výkonům.

5. Pomůcky k péči o prostředí, zdravotnické pomůcky a prostředky
Členem zkušební komise je odborník z praxe, který je zaměstnancem nemocnice na pozici vrchní
sestry oddělení. Praktická zkouška z odborného výcviku trvá 5 hodin.
Hodnocení:
Hodnocení a klasifikace praktické zkoušky probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí
jednotného zadání. Vrchní sestra společně s ostatními členy zkušební komise hodnotí
ošetřovatelskou péči žáků, kterou vykonávají u určené skupiny nemocných. Jeden ze skupiny
nemocných splňuje diagnózou vylosované téma. Známka se stanoví podle dosažených bodů z
vytvořené tabulky Hodnocení – kritéria a pravidla, která je součástí JZZZ.
Zkušenosti se spoluprací a plány do budoucna:
Spolupráce s nemocnicí při závěrečných zkouškách probíhá opakovaně a průběh je hladký, bez
problémů.
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:
Využití odborníků z praxe – Karlovy Vary – nemocnice Karlovy Vary
Škola (jako autor):
SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary
Spoluautor:
KKN a.s. Karlovy Vary, nemocnice Karlovy Vary
Charakteristika školy:
Škola vznikla v roce 1949 jako Vyšší škola sociálně zdravotní. Vznikla spojením několika škol
se zdravotnickým zaměřením:
- Odborné školy pro ženská povolání
- Ošetřovatelské školy při zdejší nemocnici
- Ústavem pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek
- Ošetřovatelské školy v Chebu spravované milosrdnými sestrami sv. Kříže (byla
spravována jako dislokované pracoviště)
V současné době škola nese název Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Ošetřovatel,
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání Zdravotnický asistent, Asistent zubního
technika, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum, Laboratorní asistent, Masér sportovní a
rekondiční. Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v těchto oborech vzdělání:
Diplomovaný zubní technik, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický
asistent, Diplomovaný dentální hygienista, Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný
zdravotní laborant.
Kód a název oboru vzdělání:
53-41-H/01 Ošetřovatel
Historie spolupráce mezi školou a firmou:
Spolupráce funguje od počátku vzniku školy. Na výuce se podílejí lékaři, laboranti, zdravotní
sestry.
Plánování spolupráce:
Nemocnice je důležitým sociálním partnerem. Žáci jsou v nemocnici připravováni pro své
povolání a probíhá zde praktická zkouška z odborného výcviku. Při tvorbě ŠVP spolupracovala
škola s vedením nemocnice, s náměstkyní ředitele.
Pracoviště nemocnice využívají k doplnění teoretické výuky ve formě exkurzí a miniexkurzí.
Spolupráce umožňuje škole získávat nejmodernější poznatky z oblasti ošetřovatelství a medicíny
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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a začlenit je do přípravy ošetřovatele. Při pravidelných schůzkách s vedoucími pracovníky
nemocnic získávají informace o požadavcích na vzdělávání ošetřovatelů. Spolupráci využívají i
v době odborné praxe, kdy jsou žáci zařazováni do pracovních kolektivů na jednotlivých
ošetřovacích jednotkách a v době závěrečných zkoušek, kdy jsou vedoucí pracovníci nemocnice
a oddělení členy zkušební komise v pozici odborníka z praxe.
Organizační zajištění:
Odborníkem z praxe jsou vrchní sestry oddělení interna, chirurgie a neurologie. Vrchní sestry
mají vystudovanou SZŠ obor všeobecná sestra. Dále specializační nástavbové studium
managment – NCONZO Brno. Vrchní sestra chirurgie je zároveň i edukační kolostomickou
sestrou, která spolupracuje s nemocnými po operaci tlustého střeva s kolostomickým vývodem.
Pravidelně seznamuje žáky s novinkami v oblasti péče o kolostomie, vyučujícím i žákům
demonstruje správné používání pomůcek ke kolostomii, volbu vhodných pomůcek.
Zapojují se všechny vrchní sestry oddělení, kde probíhá odborný výcvik. Nejvíce výuky se
realizuje na oddělení výše uvedených. Ukázka je určena pro skupiny žáků 3. ročníku.
Ukázka se uskutečňuje v době odborného výcviku na chirurgickém oddělení. Ukázka i
s následnou diskuzí o problematice kvality života pacientů s kolostomií trvá asi 2 hodiny.
Vyučující s vrchní sestrou společně vyberou téma, které může být pro žáky obtížné, nebo které je
v současné době aktuální. Vyučující se ukázky též účastní. Škola má podepsanou dohodu o
spolupráci, spolupráce probíhá bez finančních nároků.
Hodnocení:
2 x ročně probíhá setkání vedoucí učitelky oborů na poradě u náměstkyně ředitele nemocnice
s vrchními sestrami. Jednání s náměstkyní ošetřovatelské péče probíhá i častěji, řeší se aktuální
události. Vyučující probere tyto události i při hodnocení odborného výcviku. Žáci zhodnotí
pozitiva a eventuelně negativa ukázky, přednášky. Ukázky praktické činnosti hodnotí kladně a
informace se snaží využít i při samostatně prováděném úkonu u nemocného, nebo při asistenci u
úkonu.
Klady a zápory spolupráce:
Záporné zkušenosti nejsou.
Pozitivem je vstřícnost a blízkost pracoviště, kde se žáci vzdělávají formou seminářů, školení
BOZP a PO.
Zkušenosti se spoluprací a plány do budoucna:
Spolupráce s odborníkem z praxe probíhá každoročně. Žáci velmi kladně hodnotí tuto ukázku a
iniciativně přistupují k samostatné činnosti po ukázce.

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:
Volnočasové aktivity – Karlovy Vary – SZŠ a VOŠZ KV, dobrovolnické organizace
Škola (jako autor):
SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary
Spoluautor:
SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, dobrovolnické organizace
Charakteristika školy:
Škola vznikla v roce 1949 jako Vyšší škola sociálně zdravotní. Vznikla spojením několika škol
se zdravotnickým zaměřením:
- Odborné školy pro ženská povolání
- Ošetřovatelské školy při zdejší nemocnici
- Ústavem pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek
- Ošetřovatelské školy v Chebu spravované milosrdnými sestrami sv. Kříže (byla
spravována jako dislokované pracoviště)
V současné době škola nese název Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Ošetřovatel,
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání Zdravotnický asistent, Asistent zubního
technika, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum, Laboratorní asistent, Masér sportovní a
rekondiční. Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v těchto oborech vzdělání:
Diplomovaný zubní technik, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický
asistent, Diplomovaný dentální hygienista, Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný
zdravotní laborant.
Kód a název oboru vzdělání:
53-41-H/01 Ošetřovatel
Organizační zajištění:
Volnočasové aktivity jsou realizovány formou kroužku. Tato aktivita je zahájena na základě
požadavku žáků jako příprava pro budoucí povolání.
Kroužky:
- „dobrovolnickou činnost“ provozují 2 žáci, ta probíhá ve spolupráci s Charitou Stará Role
nebo Mateřským centrem jednou týdně podle dohody;
- „pečovatelskou službu“ provádí také 2 žáci.
Počet účastníků těchto kroužků bohužel klesá. Volnočasové aktivity vedou vyučující školy a
veškeré kroužky jsou pro žáky školy zdarma.
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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Hodnocení:
Přínosem pro žáka je rozšíření vzdělání a empatie. Seznámí se s aktivitami dobrovolnických
organizací, a tím může i poradit lidem ve svízelných životních situacích.
Zkušenosti se spoluprací a plány do budoucna:
Spolupráce s dobrovolnickou organizací probíhá opakovaně. Problémem je, vzhledem k
náročnosti učiva, klesající účast žáků v dobrovolnické činnosti. Kroužku náboženství se
přihlášení účastní pravidelně. Zde kroužek navazuje na školní rozvrh.

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

