SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI
SE VYPLÁCÍ
Střední zdravotnické školství má pevné místo v české vzdělávací soustavě. Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Olomouc je neodmyslitelnou součástí středního školství v našem regionu. Její
dlouhodobou tradici dokazuje fakt, že ošetřovatelky a sestry se v Olomouci vzdělávají již od roku
1911. I v současné době škola drží krok s moderními trendy vyučování a snaží se o trvalé zlepšování úrovně kvality, například zapojením do několika projektů Evropského sociálního fondu.
Nejnověji se škola podílí na realizaci projektu Střední zdravotnické školy v Kroměříži „Podpora
činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž“. Přibližuje jej hlavní manažerka projektu PhDr. Ludmila Hanáková: „Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Emanuela
Pöttinga a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Olomouc jsme přizvali ke spolupráci
na projektu, jehož cílem je zkvalitnit praktické vyučování žáků, a to především začleněním nových
prvků a forem spolupráce se zaměstnavateli. Organizování praktického vyučování je od letošního
školního roku hlavní náplní činnosti nově zřízeného střediska praxe při SZŠ Kroměříž. Některé
aktivity projektu se uskutečňují pouze na SZŠ Kroměříž. Jsou to především aktivity, které zasahují
přímo do praktického vyučování, ať už cvičení nebo učební či odborné praxe. Oblast projektu,
na níž významně Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc spolupracuje, se týká především
zapojení odborníků z praxe do běžné výuky. Zdravotničtí profesionálové vedou část výuky první pomoci, zpracovávají posudky žákovských odborných prací, připravují vzdělávací workshopy
pro žáky apod. Prostředky projektu budou využity také na pořízení IT technologií a na vytvoření
3D animací složitějších ošetřovatelských pomůcek a přístrojů. Grafické zobrazení funkce přístrojů
podpoří názornost výuky. Výsledným přínosem pro žáky bude zvýšení jejich klíčových kompetencí a následně zvýšení uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce. Učitelé od projektu
očekávají komfortnější podmínky pro výuku ve škole i v nemocnicích, včetně možnosti individualizovat výuku dle potřeb žáků.“ „Přínos projektu se zároveň promítne i do profesního růstu
učitelů odborných předmětů, kteří prostřednictvím stáží navýší své odborné kompetence, naučí
se novým pracovním postupům a poznají provoz špičkových zdravotnických pracovišť z celé ČR.
Nezanedbatelným pozitivním efektem projektu je zintenzivnění spolupráce se zaměstnavateli, navázání nových partnerství a zmapování potenciálních možností škol pro realizaci praxe,“ doplňuje
L. Hanáková.
Projekt Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž je realizován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

