ASOCIACE ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ASOCIČNÍ RADY AZŠ ČR
Termín:
Místo:
Účastníci:

3. 9. 2015
SZŠ a VOŠZ Praha 1, Alšovo nábřeží
viz prezenční listina

Omluveni:

Ing. K. Mališová, MŠMT

Pozvaní hosté:
o Mgr. Jana Pastuchová, poslankyně PSP ČR
o Mgr. Marta Stará – vedoucí odboru středního a vyššího odborného vzdělávání
MŠMT
PROGRAM:
Zahájení společného jednání, přivítání hostů: předseda Dr. K. Štix
 Mgr. Miloš Tichý, ředitel školy: Prezentace historie a současnosti školy
 RNDr. Jitka Mudruňková, vedoucí oboru LA, seznámení s dotazníkovým
šetřením k zákonu, které proběhlo 2x (květen 2012 a červen 2015), na 17 otázek
odpovědělo 132 a 129 respondentů. Spokojenost s počtem pracovníků mírně
klesá, respondenti se domnívají, že by LA měl pracovat bez dohledu, doba
zapracování asi 1 rok, polovina respondentů by nechtěla místo v laboratoři obsadit
absolventem, nízké je finanční ohodnocení a prestiž povolání, to způsobuje trvalý
nedostatek pracovníků (zatím pracují ti, kterým se posunula hranice odchodu do
důchodu). Alarmující je fakt, že laboranti pracují o 2 stupně níže než sestry.
 Mgr. Jana Pastuchová – informace o vzniku pracovní skupiny (PK) na MZ ČR ke
vzniku nového zákona o NLP. Poslankyně Pastuchová je místopředsedkyní
komise. V čele je Mgr. A.Strnadová, MBA, ředitelka odboru ONP a hlavní sestra
MZČR. Do PK nebyl nominován navržený zástupce za AZŠ ČR. MZ oslovilo
pražskou VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4. Ředitelka vyslala do PK Ing. Mgr.
Dianu Chrpovou (obor nutriční asistent). Předseda asociace – dotaz na poslankyni
Pastuchovou, proč není zastoupena AZŠ ČR za vzdělavatele, jak bylo na jaře
přislíbeno? Odbor ONP opět obešel některé profesní asociace.
 Mgr. Marta Stará – 2 měsíce ve funkci, jednání s MZ ČR v mezirezortní komisi
včera, někdo zastupoval SZŠ a VOŠZ, nezná jméno (tento člen nebyl předsedou
AR jmenován). Vyzývá společně s přítomnou poslankyní ke spolupráci, vítá
podněty, které by zjednodušily cestu vzdělávání sester a přitom byla naplněna
doporučení EU. K zákonu 96/2004 je celkem 1149 připomínek, mluví se o názvu
zdravotní sestra místo zdravotnického asistenta, dále o dvojkolejnosti, registraci
sester a hlavně o požadavku zaměstnavatelů, kteří nemají naplněná volná
pracovní místa. Jiné informace zatím k problému nejsou, 16. 9. zasedá sněmovna.

 PhDr. Karel Štix - informace o vzniku pracovní skupiny k přípravě zákona, v níž
měla mít zástupce také AZŠ; iniciativa poslanců zdravotního výboru – kontakt s
terénem. Problém nedostatku sester a lékařů řeší Vláda ČR. Informace o
červnovém jednání zástupců AZŠ a AVOŠ s poslankyněmi Pastuchovou a
Dobešovou v Parlamentu o legislativním ukotvení VOŠ a oborech SZŠ
ohrožených zákonem o NLP. V letní „okurkové“ sezoně – žádná jednání.
 Informace z krajů (zástupci v AR): Předseda AR vyzývá členy, aby informovali o
situaci v jednotlivých krajích: ve většině diskusních příspěvků se objevují stejné
nebo podobné problémy – málo sester, nízké platy, demografický vývoj nepříznivý.
Karlovarský kraj – do Německa odešly 2 absolventky, nemocnice dává 30-50 tis.
Kč stabilizační příspěvek při nástupu, podporuje stipendijním programem
zdravotnického asistenta. Plzeňský kraj – nejvyšší platy v republice – FN – 36. tis.
Kč. Pardubický kraj – žádná VOŠ, žádá SZŠ Ústí nad Orlicí, zatím jednání
probíhají úspěšně. Kraj Vysočina – méně žáků zejména na Třebíčsku.
Středočeský kraj – SZŠ Benešov se sloučila s učilištěm, SZŠ Beroun vypsán
konkurz. V Libereckém kraji chybí cca 50 sester a 30 lékařů. Ve Zlínském kraji
také chybí sestry. V Moravskoslezském kraji úbytek sester, odcházejí do FN
Ostrava, mají až o 7 tis. vyšší platy sester, kraj zaměstnává sestry ze Slovenska.
Královehradecký kraj – ve FN chybí asistenti, počet žáků ve škole stejný, ale
kvalita horší. Jihočeský kraj – spolupráce s KÚ dobrá, soutěž Jihočeská
sestřička – zdravotnické školy ve spolupráci s nemocnicemi a zřizovatelem, platy
nízké v okresních nemocnicích. V akciových spol. vyšší smluvní platy. Nedostatek
sester. V Jihomoravském kraji se objevil problém s naplněním VOŠ, naopak
zubní instrumentářka má nejvíc zájemců o vzdělávání. Ústecký kraj – nezájem
KÚ, sester málo, podpora lékařů. Olomoucký kraj – školy mají méně zájemců,
sestry odcházejí do FN kvůli vyššímu platu. Praha – školy zaznamenaly loni nižší
zájem, pokles žáků i v soukromých školách – MEDEA.
 Příprava konference zdravotnických škol – Brno, NCO NZO. Termín: 2. – 4. 11.
2015. Návrh AR na zvýšení poplatku za členskou školu na 1000,- Kč, platby
v NCO účetně těžko identifikovatelné po jednotlivých položkách – jednání
předsedy s vedením NCO. Návrh ředitele SZŠ a VOŠZ Zlín: přesun konference v r.
2016 do Zlína (garant: škola), předběžný souhlas vyjadřují všichni členové AR.
Předseda projedná podmínky s ředitelem školy, Mgr. H. Steskou. Návrh nechá
odsouhlasit VH AZŠ ČR v Brně. Program konference: garant - předseda asociace,
společně s Mgr. H. Komínkovou }koordinátorka NCO NZO Brno). Zaslání
programu konference školám: nejpozději do 15.10. 2015 (zveřejnění na
www.azscr.cz). Doprovodný program: zajistí RNDr. M. Odstrčilová (SZŠ a VOŠZ
Merhautova a Lipová, Brno).
 Různé: Legislativní změna – přijímání studentů do VOŠ do 31.10 (změna ve
školském zákoně). Plán jednání AR ve školním roce 2015/16: Plzeň – 8. - 9. 12.
2015; Děčín – 15. – 16. 3. 2016, Nový Jičín – 2. – 3. 6. 2016. Garanti: ředitelé
škol – PhDr. I. Křížová, Mgr. Z. Volf, PhDr. R. Važanská. Výzva předsedy
asociace: materiály o regionálních a celostátních soutěžích a olympiádách

zdravotnických škol zveřejňovat na stránkách asociace (přeposílat asistentce Janě
Honnerová: honnerova@szscb.cz , telefon: 387 023 013).
 USNESENÍ:

 Zajistit zástupce asociace v pracovní komisi na MZ ČR k přípravě nového zákona.
Zajistí: předseda – dotaz na MZČR.
 Asociační rada pověřuje předsedu asociace k organizačnímu zajištění konference
ve dnech 2. - 4. 11. 2015 v Brně a dále pověřuje předsedu, tajemnici asociace a
ředitele SZŠ a VOŠZ Zlín k vyjednání podmínek pro uspořádání konference 2016
ve Zlíně.
 AR pověřuje členy AZŠČR k vypracování a zaslání statistických údajů
elektronickou formou přes www stránky o přijatých uchazečích a absolventech SŠ
a VOŠZ. Termín stanoví předseda AR, garantem je asistentka Jana Honnerová.
 Výjezdní Jednání AR: Plzeň, Děčín, Nový Jičín. Garanty jsou ředitelé škol.

Zapsala: Mgr. Lenka Nováková
V Praze 3. 9. 2015
Ověřil: PhDr. Karel Štix, předseda AZŠ v. r.

