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Asociace zdravotnických škol České republiky 

se sídlem v Hradci Králové, Komenského 234/6, 

je partnerskou organizací zapojenou do 

mezinárodního projektu v rámci programu 

Erasmus+. Hlavním koordinátorem projektu 

EuroCure  s názvem Strategické partnerství 

v odborném vzdělávání a praktické přípravě, 

reg. číslo: 2014-1-CZ01-KA202-002131, je 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 

škola zdravotnická v Českých Budějovicích. Do 

projektu jsou zapojeny další dvě zdravotnické 

školy z ČR – VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec 

Králové a SZŠ a VOŠZ Liberec. Zahraničními 

partnery jsou dvě vzdělávací instituce 

z Maďarska (Eleven Európa Magyarországi 

Ifjúsági Egyesület, Budapest; Raoul Wallenberg 

Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest) a tři 

instituce z Německa (Vivantes Berlin, Bildung 

und Sprachen in Europa, Berlin a Gesellschaft 

für Europabildung e.V. Berlin).  

Ve dnech 2.–4. listopadu 2015 se konala 

v Národním centru ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů v Brně 

celostátní konference zdravotnických škol ČR. 

Do programu konference byly zařazeny 

příspěvky přímých účastníků projektu ze 

zdravotnických škol, ředitelky zdravotnické 

školy v Liberci, Jany Urbanové, ředitelky 

z Hradce Králové, Soni Lamichové a ředitele 

zdravotnické školy z Českých Budějovic, Karla 

Štixe.  

Hlavní manažer projektu a předseda Asociace 

zdravotnických škol ČR, Karel Štix, informoval 

51 přítomných ředitelů škol o průběhu 

mezinárodního projektu, který je v poločase 

svého trvání. Ředitelé škol byli seznámeni s 

mobilitami žáků a učitelů z partnerských zemí 

v Berlíně, německých žáků v ČR a Maďarsku, 

jejich jazykové přípravě (jazykovém kurzu), 

konání meetingu partnerů v Budapešti a 

diseminaci výstupů (např. vlastní skripta a 

učebnice pro jazykovou přípravu, odborná 

dokumentace – pracovní sešity, glosář, 

rozšíření virtuální komunikace mezi účastníky 

prostřednictvím facebooku, využití lokálního 

tisku a školních časopisů k propagaci informací 

o projektových aktivitách, apod.). Ředitelka 

Soňa Lamichová zhodnotila pobyt a jazykovou 

přípravu žáků své školy v Berlíně a pětitýdenní 

stáž německých žáků v Hradci Králové. 

Ředitelka Jana Urbanová vystoupila s vlastní 

prezentací na téma: Zkušenosti z mobilit žáků a 

odborných učitelů v Berlíně. Její 

dvacetiminutová prezentace doplněná 

fotografiemi z aktivit žáků měla velmi pozitivní 

ohlas nejen u kolegů ze zdravotnických škol, ale 

také u prezidentky České asociace sester ČR, 

která si přednášku s velkým zájmem vyslechla.  



 

 

Právě mobility žáků patří ke klíčovým a 

zásadním výstupům mezinárodního projektu. 

Jedná se o několikatýdenní pobyt v kulturně-

sociálním prostředí jiné země s odlišným 

pracovním zázemím, kde jsou používány jiné 

pracovní postupy v závislosti na odborných 

kompetencích k výkonu povolání, a kde 

komunikace probíhá v cizím jazyce. Mobility 

jsou nezbytným krokem ke konkrétnímu 

porovnání především odborných a jazykových 

kompetencí žáků českých, německých a 

maďarských zdravotnických škol s důrazem na 

porovnání rozdílů v rozsahu a obsahu 

ošetřovatelských profesí dle příslušné 

legislativy jednotlivých zemí. Zásadní rozdíly se 

ukázaly v rozsahu kompetencí, tj. výkonu 

odborných činností s odborným dohledem a 

bez dohledu registrované sestry a lékaře. 

Informace z mobilit jsou nezbytnou součástí 

pro tvorbu tzv. koučingového programu. 

Účastníci mobilit se museli vyrovnat také 

s kulturně-sociálními rozdíly v cílových zemích 

a získali tak osobní a nepřenosné zkušenosti při 

řešení překážek a nepředvídatelných situací. 

Jedním z výstupů je zjištění, že kompetence 

v ošetřování nemocných jsou v Německu nižší 

než u nás a v Maďarsku. Z toho vyplývá 

omezený rozsah činností, které mohli žáci 

v nemocnici vykonávat. V oblasti jazykových 

kompetencí, tj. znalosti a používání německého 

jazyka v reálných situacích je na vyšší úrovni u 

maďarských žáků. Většina žáků reálně 

dosahuje pouze na úroveň znalostí A2. 

Definovaným cílem projektu je dosažení 

znalostí na úrovni TELC exam B1/B2.  Jazyková 

bariéra je logicky největší u německých žáků, 

kteří se ve škole učí pouze světové jazyky. 

Němečtí partneři z berlínské jazykové školy 

Bildung und Sprachen in Europa organizují 

v rámci tzv. Akce 03 smíšený jazykový online 

kurz pro české a maďarské žáky. 

Na závěr Karel Štix informoval přítomné 

ředitele škol o konání mimořádné pracovní 

schůzky v Berlíně, na které budou partneři řešit 

otázky jazykové přípravy žáků pro vykonání 

požadovaných zkoušek (TELC exam) a otázky 

přípravy českých a maďarských učitelů jazyků 

na paralelně probíhající přípravné kurzy ve 

svých školách. Na jaře proběhnou také mobility 

odborných učitelů, kteří navštíví německou 

metropoli a ve stejném období vyjedou na 

týden recipročně kolegové z Berlína do 

Budapešti a do České republiky. 
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