ASOCIACE
ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Jednání Asociační rady AZŠ ČR
Datum

3. 11. 2014

konání:
Čas konání:
Místo

10:00 – 11:30 hod.
NCO NZO, Brno, Vinařská 6, zasedací místnost č. 212

konání:

Program:
1. Zahájení + přivítání zástupců jednotlivých krajů
2. Projednání a schválení změn v avizovaném programu konference
3. Informace předsedy AZŠ ČR o proběhlých jednáních s poslanci
4. Usnesení ředitelů škol, které nabízejí obor AZT, o podobě přijímací zkoušky
5. Projednání a schválení programu Valné hromady AZŠ ČR 4. 11. 2014
6. Zpráva o hospodaření AZŠ ČR za tři čtvrtletí roku 2014, její schválení
7. Různé
ad 1) Zahájení + přivítání zástupců jednotlivých krajů
 úvodní slovo předsedy AZŠ ČR PhDr. K. Štixe
ad 2) Projednání a schválení změn v avizovaném programu konference
 změna v programu odpoledního bloku v úterý 4. 11.: od 13:00 – prezentace
k projektu „EuroCure“ v rámci programu Erasmus+ přímo zástupce německé
společnosti GEB Gunthera Ringa
 v úterý v odpoledních hodinách přijedou na jednání se zástupci škol s obory ZT
exprezident Komory zubních techniků ČR P. Šimčík, DiS., a bývalý předseda
České stomatologické komory MUDr. J. Pekárek s informacemi k nově otevřené
laboratoři ZT v Jeseníku
 Přítomní členové AR odsouhlasili program konference i s uvedenými změnami.

ad 3) Informace předsedy AZŠ ČR o proběhlých jednáních s poslanci
 Asociace registruje nárůst zájmu ze strany poslanců o zdravotnické školství,
informují se i osobně ve zdravotnických zařízeních, především o fungování
absolventů oborů ZDA a DVS v praxi.
 Jednání s předsedou asociace iniciovala poslankyně PSP ČR I. Dobešová.
ad 4) Usnesení ředitelů škol, které nabízejí obor AZT, o podobě přijímací zkoušky
 Ředitelé škol, které nabízejí obory AZT, garantují svým podpisem, že budou trvat
na jednotné přijímací zkoušce praktické zručnosti žáků pro tento obor.
 Předseda AZŠ přečetl text usnesení, AR s tím vyjádřila souhlas.
ad 5) Projednání a schválení programu Valné hromady AZŠ ČR 4. 11. 2014
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
zkoušce zručnosti u oboru AZT
3) tvorba usnesení AZŠ ČR k podobě přijímacích zkoušek na SŠ a k podobě
maturitních zkoušek
4) tvorba usnesení AZŠ ČR k problematice vzdělávání oboru ZDA na SZŠ
5) informace o společném projektu asociace EuroCure v rámci programu
Erasmus+
6) kooptace nového zástupce za Olomoucký kraj
7) zpráva o hospodaření asociace (tajemnice AZŠ ČR PaedDr. S. Lamichová)
8) informace o aktuálních počtech žáků na SZŠ (asistentka AZŠ ČR Mgr. M.
Mikolášková, Ph.D.)
9) aktualizace údajů o jednotlivých školách
 Přítomní členové AR schválili program Valné hromady AZŠ ČR 4. 11. 2014.
ad 6) Zpráva o hospodaření AZŠ za tři čtvrtletí roku 2013, její schválení
 Tajemnice AZŠ ČR PaedDr. S. Lamichová informovala AR o stavu hospodaření
asociace za uplynulé období, kontrola hospodaření za rok 2013 proběhla na Jarním
semináři AZŠ ČR v Praze.
 Přítomní členové AR schválili Zprávu o hospodaření AZŠ ČR.

ad 7) Různé
 diskuze o iniciativě balneologické lobby zařadit téma lázeňství do vzdělávání na
SZŠ v dotaci 3 hodiny na SZŠ a 5 hodin na VOŠZ, není to součást RVP
 reakce na připomínky MZ k proběhlému projektu asociace VETPRO
 diskuze k tématu výuky odborného cizího jazyka na SZŠ
 diskuze o odborné stáži zástupců AZŠ ČR v příštím roce
Přítomni:

PhDr. K. Štix (Jihočeský kraj); Mgr. M. Tichý (Praha), PhDr. D. Sitná, PhD.

(Středočeský kraj), , PhDr. I. Křížová (Plzeňský kraj), Mgr. L. Nováková (Liberecký kraj),
PhDr. R. Važanská (Moravskoslezský kraj), Mgr. Z. Volf (Ústecký kraj), RNDr. M Dočkal,
MSc. (kraj Vysočina), Mgr. H. Steska (Zlínský kraj), PaedDr. S. Lamichová
(Královéhradecký kraj),

Omluveni:

Mgr. H. Švejstilová (Karlovarský kraj), Mgr. L. Podzimková (Pardubický
kraj), RNDr. M. Odstrčilová (Jihomoravský kraj),

Zapsala: Mgr. Monika Mikolášková, PhD.
asistentka AZŠ ČR
Ověřil: PhDr. Karel Štix
Předseda AZŠ ČR

