Asociace zdravotnických škol České republiky
ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
4. 11. 2014, NCO NZO BRNO
Přítomno:

57 zástupců zdravotnických škol ČR

Program VH:
1) Projednání stanoviska AZŠ ČR k dopisu europoslance z Bruselu,
adresovanému ministru zdravotnictví a ředitelce Odboru vzdělávání a vědy MZ
ČR, který hodnotil vzdělávání sester v ČR
2) Projednání usnesení AR AZŠ ČR o povinnosti konání přijímací praktické
zkoušky zručnosti u oboru AZT
3) Projednání usnesení AZŠ ČR k podobě přijímacích zkoušek na SŠ a k podobě
maturitních zkoušek
4) Projednání usnesení AZŠ ČR k problematice vzdělávání oboru ZDA na SZŠ
5) Kooptace nového zástupce v AR za Olomoucký kraj
6) Informace PaedDr. Lamichové k problematice výuky odborného cizího jazyka
7) Zpráva o hospodaření asociace (tajemnice AZŠ ČR PaedDr. S. Lamichová)
8) Statistické zpracování aktuálních počtů přihlášených, přijatých a zapsaných
žáků na SZŠ (asistentka AZŠ ČR Mgr. M. Mikolášková, Ph.D.)
9) Aktualizace údajů o jednotlivých školách
10) Různé
Ad 1) Projednání stanoviska AZŠ ČR k dopisu europoslance z Bruselu, adresovanému
ministru zdravotnictví a ředitelce Odboru vzdělávání a vědy MZ ČR, který
hodnotil vzdělávání sester v ČR
Dopis přečten předsedou asociace, diskutovány nepravdy a polopravdy, které
obsahuje. Přímou reakcí bude článek liberecké školy ve věstníku ČAS, kde byl dopis
zveřejněn, následně bude tato reakce rozeslána na všechna zdravotnická zařízení
v republice.
Hlasování o stanovisku, že není třeba jako asociace dále reagovat – většina pro.
Usnesení: VH AZŠ ČR vyjádřila nesouhlas s obsahem dopisu europoslance, zejména
zdůrazňuje, že vzdělávání na VOŠZ v ČR splňuje normy EU, další oficiální reakce
asociace není k tomuto tématu nutná.

Ad 2) Projednání usnesení AR AZŠ ČR o povinnosti konání přijímací praktické
zkoušky zručnosti u oboru AZT
AR AZŠ ČR přijala stanovisko, že je nutné zajistit kvalitu studentů u oborů DZT a
AZT, a to konáním praktických přijímacích zkoušek zručnosti, kritéria budou společně
konzultována. Toto usnesení podepsali všichni ředitelé škol, kde jsou otevřeny tyto
studijní obory.

Ad 3) Projednání usnesení AZŠ ČR k podobě přijímacích zkoušek na SŠ a k podobě
maturitních zkoušek
6. 11. se v Praze sejde Národní rada CZESHA k otázkám povinné maturitní zkoušky
z matematiky a jednotných přijímacích zkoušek na SŠ. VH má k tomuto jednání
připravit stanovisko, diskutuje se především plošné zavedení přijímacích zkoušek,
nakonec odhlasováno většinou VH následující usnesení:
Usnesení: VH AZŠ ČR vyjádřila souhlas s plošným zavedením přijímacích
zkoušek na SŠ s tím, že budou diferencované hranice pro přijetí na různé typy
škol. Povinná maturitní zkouška z matematiky je pro zdravotnické školy
nepřijatelná.

Ad 4) Projednání usnesení AZŠ ČR k problematice vzdělávání oboru ZDA na SZŠ
VH AZŠ ČR přijala odhlasováním většiny přítomných zástupců zdravotnických škol
následující stanovisko k problematice vzdělávání na SZŠ v oboru ZDA: zachovat
současné vzdělávání oboru zdravotnický asistent na středních zdravotnických
školách, ale preferujeme úpravy v následujících bodech:
Požadujeme:
1. změnit název studijního oboru na „zdravotní sestra“ (název zdravotnický asistent se
v praxi neosvědčil).
2. zrušit odborný dohled pro absolventy po adaptačním období, které bude minimálně
půlroční.
3. nastavit systém dalšího vzdělávání tohoto oboru.
4. ponechat kompetence absolventů oboru v plném rozsahu dle vyhlášky č. 55/2011 Sb.

Ad 5) Kooptace nového zástupce za Olomoucký kraj
VH AZŠ ČR jednomyslně schválila jako zástupkyni Olomouckého kraje v AR místo
odstoupivší ředitelky SZŠ a VOŠZ Olomouc Mgr. I. Burdové ředitelku SZŠ Prostějov
Mgr. M. Dostálovou.
Ad 6) Informace PaedDr. Lamichové k problematice výuky odborného cizího jazyka
V časopise Speciál pro střední školy se objevily články přinášející informace, že se na
odborných školách učí nedostatečně odborný cizí jazyk (lobby agentury nabízející
jazykové kurzy), tyto kritiky odráženy PK cizích jazyků, článek PaedDr. Lamichové
vyjde v dalším čísle zmiňovaného časopisu a bude následně rozeslán ředitelům
zdravotnických škol (argumenty: problém je se vstupní úrovní žáků, navýšit počet
hodin odborného cizího jazyka není možné, praxe toto nevyžaduje).
Ad 7) Zpráva o hospodaření asociace (tajemnice AZŠ ČR PaedDr. S. Lamichová)
Tajemnice přednesla zprávu o hospodaření asociace za uplynulé období (k nahlédnutí
viz příloha).
Ad 8) Statistické zpracování aktuálních počtů přihlášených, přijatých a zapsaných žáků
na SZŠ (asistentka AZŠ ČR Mgr. M. Mikolášková, Ph.D.)
Asistentka AZŠ ČR vystoupila s prezentací statistického zpracování aktuálních počtů
přihlášených, přijatých a zapsaných žáků na SZŠ (viz příloha).
Ad 9) Aktualizace údajů o jednotlivých školách
Zástupci jednotlivých zdravotnických škol aktualizovali údaje o svých školách:
případné změny názvu, adresy, kontaktních údajů nebo studijních oborů.
Ad 10) Různé
-

informace předsedy AZŠ ČR o následujících jednáních:

5.11. 2014 - Národní kulatý stůl k vyššímu odbornému vzdělávání na MŠ (účast PhDr.
Štix a Ing. Pražmová)
8. prosince 2014 – Národní kulatý stůl týkající se konkrétně zdravotnických oborů
6.11. – jednání národní rady CZESHA k otázkám státních maturit a přijímacích
zkoušek na SŠ

25. 11. 2014 – Palác Charitas Praha – „Konference Školství 2015“ (garant: UZS) –
účast některých ředitelů zdravotnických škol
16. – 17. 12 2014: výjezdní zasedání AR AZŠ v SZŠ a VOŠ zdravotnické Č.
Budějovice (účast zástupců za jednotlivé kraje ČR)

Zapsala:
Mgr. Monika Mikolášková, Ph.D., asistentka asociace
Ověřil:
PhDr. Karel Štix, předseda asociace

