
Zahraniční odborné stáže  v Německu 

V rámci projektu Leonardo da Vinci – mobility IVT se podařilo naší škole získat v letech 

2011-12 a 2013-14 dva granty (CZ/11/LLP-LdV/IVT/134207 – Bez nás to nejde, CZ/13/LLP-

LdV/IVT/134253 Zahraniční stáž pro multioborový tým žáků). 

Tyto projekty umožnili žákům a studentům naší školy vycestovat do Německa a pracovat 

zde na odborných klinických pracovištích. Praxi nám v obou případech zajišťovala naše 

partnerská organizace Weiterbildungsakademie gGmbH Dresden.  

Studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra v prvním běhu pracovali na  

Kardiologické klinice v Drážďanech a v Domě pečovatelské služby německého 

Červeného kříže. Další běhy, které  absolvovali žáci oboru Zdravotnický asistent, 

Ošetřovatel i studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra, se uskutečnili na 

Rehabilitační klinice Bavaria v Kreischa. 

Účastníci se přímo zapojili do klinické ošetřovatelské praxe, což jim umožnilo zdokonalit 

si odbornou zdravotnickou terminologii a rozšířit své komunikační dovednosti při 

kontaktu s německými klienty a zdravotnickým personálem. Seznámili se    s organizační 

strukturou německého zdravotnického systému, s odlišnými kompetencemi 

zdravotnických pracovníků  a v neposlední řadě si měli možnost vyzkoušet a naučit se 

některé ošetřovatelské postupy, které se u nás nepoužívají. Například pracovali s jiným 

uzavřeným systémem pro odběry žilní a kapilární krve. Na operačních sálech měli 

možnost přihlížet na kardiologické operační výkony - implantaci kardiostimulátoru, 

kardiovertru, apod. V rámci terénní péče se seznamovali  se sociální situací v německých 

rodinách. Na rehabilitační klinice si zdokonalovali a rozšiřovali své dovednosti                    

v rehabilitačním ošetřovatelství.  

V rámci volnočasových aktivit si žáci a studenti zlepšovali sociální a komunikativní 

dovednosti při společných aktivitách s německými studenty - společná večeře, Den 

otevřených dveří na německé zdravotnické škole, návštěva Hygienického muzea, 

komentovaná prohlídka Drážďan. 

Ohlasy všech žáků a studentů na odbornou stáž byli veskrze pozitivní. Z autoevaluačních 

dotazníků vyplývalo, že účastníci hodnotili přípravu, organizaci a průběh stáže velmi 

dobře. Většina z nich by ráda na stáži zůstala i déle. 

Všichni účastníci odbornou stáž bez problémů zvládli. Velmi nás těšilo, že ohlasy              

z německé strany byli také velmi pozitivní. Klinika Bavaria Kreischa projevila o naše 

absolventy zájem a nabídla jim po skončení studia pracovní pozice ve svém týmu. 

Všichni účastníci obdrželi po skončení akce za slavnostních podmínek Europass mobility.   

Zpracovala Mgr. Petra Hyšková - předkladatelka a koordinátorka projektu 

 

 


