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Konference Asociace zdravotnických škol v Brně 

3. – 5. listopad 2014 

Společného jednání celorepublikové konference 

Asociace zdravotnických škol České republiky, která se 

konala ve dnech 3. – 5. listopadu 2014 v Brně za 

přítomnosti 57 ředitelů zdravotnických škol, se 

zúčastnil také předkladatel společného projektu 

s názvem EuroCure, pan Gunther Ring ze společnosti 

GEB Berlin.  V odpoledním bloku vystoupení hostů 

seznámil přítomné ředitele škol s mezinárodním 

projektem partnerských organizací z Německa, 

Maďarska a České republiky v rámci programu 

Erasmus plus se zaměřením na strategické partnerství 

v odborném vzdělávání a přípravě nelékařských 

profesí. Projekt byl schválen s grantovou podporou ve 

výši 275 942 eur. Participujícími organizacemi jsou 

3  zdravotnické školy 

z České republiky, jedna 

maďarská škola a 

3  německé organizace, 

které se zabývají 

vzděláváním v oblasti 

zdravotních a sociálních 

služeb v Berlíně a okolí. Společný projekt zastřešuje 

Asociace zdravotnických škol ČR, která sdružuje 75 

institucí poskytujících střední a vyšší odborné 

vzdělávání.  

Hlavním cílem projektu je, aby bylo neakademické 

vzdělávání v Maďarsku, Německu a České republice 

vzájemně srovnatelné tak, že bude strukturálně 

možné rozšířit si nižší vzdělání získané v jedné zemi 

vyšším vzděláním v jiné zemi a ukončit ho na stupni 5 

EQF. Hlavním přínosem projektu předkládaného 

konsorciem je společná 

cesta při zajištění kvalitní 

přímé zdravotnické péče 

o klienty s odpovídajícím 

finančním ohodnocením 

za tuto kvalifikovanou 

práci, a také možnost 

studentů získat vzdělání v zahraničí a absolvovat tak 

část svého vzdělávání v jiné členské zemi EU. Projekt 

se vztahuje na 4leté odborné vzdělávání v České 

republice, které je ukončeno maturitou. Toto vzdělání 

by mělo být tímto projektem posíleno tak, že student 

v něm může pokračovat navazujícím vzděláváním 

v oboru všeobecná sestra v ČR, nebo srovnatelně se 

stejným výsledkem (úroveň 5 EQF) vzděláváním 

v Německu nebo Maďarsku.  

 

Zahájení mezinárodního projektu („Kick-off“) 

EuroCure v Českých Budějovicích, 1. – 3. 12. 2014. 

Společný projekt byl oficiálně zahájen v sídle konsorcia 

projektu – SZŠ a VOŠ zdravotnické v Českých 

Budějovicích, za účasti tří partnerských zemí ve 

složení: Česká republika (partneři ze zdravotnických 

škol v Liberci, Hradci Králové a Č. Budějovicích a 

vedení Asociace zdravotnických škol ČR), německých 

partnerů z GEB Berlin, organizace Vivantes, LaGeSo a 

partnerů z maďarské zdravotnické školy v Budapešti. V 

rámci pracovního 

programu dvou 

projektových dnů 

byly projednány 

hlavní cíle a obsah 

projektu: analýza 

situace v oblasti 

zdravotní péče zúčastněných zemí, otázky rozdílných 

kompetencí ošetřovatelských profesí, otázky rozvoje 

jazykových kompetencí žáků, programy mobilit učitelů 

a žáků (coaching, job shadowing), financování 

projektu a otázky diseminace a implementace 

projektu v partnerských zemích. V závěru byly 

stanoveny jednotlivé kroky k dosažení cílů projektu a 

časový harmonogram jejich plnění. 

 

Seznam partnerských institucí: 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická, České Budějovice 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická, Liberec 

 Asociace zdravotnických škol 

 VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 

 Raul Wallenberg Szakkozepiskola es Szakiskola 

 Eleven Európa Magyarországi Ifjúsági Egyesület 

 Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH 

 Bildung und Sprachen in Europa 

 Geselleschaft für Europabildung e.V. 


