Zápis z výjezdního zasedání Asociační rady
Místo: SZŠ Děčín
Dne: 22. - 23. března 2016
Přítomni: zástupci všech 14 krajů
Hosté: Mgr. Alice Strnadová, MBA – odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, MZ ČR
Mgr. Marta Stará – oddělení středního a vyššího vzdělávání, MŠMT ČR
Přivítání: Předseda AR – PhDr. Karel Štix, ředitel SZŠ Děčín – Mgr. Zdeněk Volf – program

1) Předseda AR předává slovo Mgr. Martě Staré, oddělení středního a vyššího vzdělávání
MŠMT. Ta sděluje, že MZ v důsledku nedostatku všeobecných sester požádalo MŠMT
o spolupráci při řešení problému. Řešení dle jejího názoru umožňuje školský zákon a
to přijetím do vyššího ročníku VOŠ. Tento postup je možný již v současné době, ale
nevyužívá se příliš často. Novelou zákona bude umožněno přijetí zdravotnických
asistentů, dětských sester, porodních asistentek až do 2. nebo dokonce 3. ročníku VOŠ.
Doplnit si vzdělání budou moci tímto zkráceným způsobem i ti, kteří se právě
vzdělávají, i ti, co již jsou v praxi. Ne každý do vyššího ročníku ale bude zařazen,
např. z gymnázia, střední školy nezdravotnického směru, ti budou přijati do 1. ročníku
VOŠ. V pokusném ověřování budou na vybraných školách v oboru zdravotnický
asistent na konci 3. ročníku žáci vykonávat závěrečné zkoušky jako v oboru
ošetřovatel.
2) PhDr. Karel Štix pak předal slovo hlavní sestře MZ ČR, Mgr. Alici Strnadové, MBA.
Na úvod uvedla, že připomínkové řízení k zákonu bylo velmi rozsáhlé, zahrnovalo
1100 připomínek. Sester je nedostatek a zdravotnických pracovníků vůbec, proto se
chystá novela 96/2004, varianty jsou různé. Na VOŠ by měl skončit zdravotnický
záchranář, dále jen na VŠ. Nově na VOŠ dětské sestry, ale i dětské sestry na VŠ.
Zdravotní laboranti a zubní technici – střední škola a VOŠ. Bude provedena novela
vyhlášky č.55 o činnostech, která stanoví nové kompetence. Od 1. 9. 2017 by název
zdravotnický asistent měl být změněn na praktická sestra. Cílem snažení je také
odstraňování dvoukolejnosti ve vzdělávání a to se daří.
Dotazy: PhDr. Zoubková – proč nemůže být záchranář i na VOŠ, ale s jinými
kompetencemi? Odpověď: zmiňovaná dvoukolejnost, její odstranění, trh je nasycen
záchranáři, proto stačí na VŠ. Novela VŠ zákona, garant oboru na VŠ nesmí mít 0,2
úvazku.
Dotaz: Mgr. Tichý – Jaké kompetence budou mít? Odpověď: Máme 42 profesí, je to
mnoho, budou zredukovány, proběhne i revize RVP.
Dotaz: PhDr. Křížová – Trh je záchranáři nasycen, proto jen budou vzděláváni na VŠ.
A co dětské sestry, nečeká je za několik let stejný problém? Odpověď: Ne, dětské
sestry se budou vzdělávat nejen na VŠ, ale nově i na VOŠ.

V lednu 2017 má MZ v plánu novelu 96 mít v PS, aby od září 2017 byla platná.
Pracovat se bude bez dohledu – u sester. Paní ministryně podporuje i kombinovanou
formu na VOŠ, bude se o tom jednat a hledat cesta. Na SZŠ obory zdravotnické,
nebudou se do rejstříku zařazovat na jiných školách.
Dotaz: PhDr. Štix- Jaká bude náplň pracovní skupiny složené z členů obou
ministerstev? Odpověď: Skupina bude dále existovat, bude pracovat na novém návrhu
koncepce ošetřovatelství, revizi ošetřovatelské dokumentace, domácí péče, atd.
3) Předseda AR – informace o jednáních předsedy:
a) 11. 1. 2016 – Projekt EuroCure Berlin ( Asociace projekt zastřešuje, účastníci: SZŠ
a VOŠZ Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, partneři z Berlína (Vivantes)
a Budapešti (škola)
b) 18. 1. 2016 –Jednání na MZČZ (iniciátoři Ing. Horecký, MUDr. Vymazal) – návrh
novely zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících, informace hlavní
sestry Mgr. Strnadové o změnách v zákoně
c) 2. 3. 2016 – MZČR – hlavní sestra informovala předsedu AZŠ o zamýšlených
změnách
d) 10. 3. 2016 – reforma financování RgŠ (účast všech členských asociací CZESHA)
e) 14.- 15. 3. 2016 Zlín – příprava podzimní konference ASŠ ČR (předseda asociace
+ ředitel SZŠ a VOŠZ Zlín, Mgr. Steska).
4) Úkol pro AR: Najít legislativní oporu pro zdravotnické obory při dělení třídy na
skupiny. Zohlednit přitom BOZP. Velikost skupiny, počet žáků, vše co o tom víme!
Poslat předsedovi AR do poloviny dubna.
5) Předseda AR společně s ředitelem SZŠ a VOŠZ Zlín připraví finančně, organizačně a
nákladově podzimní konferenci AZŠ ČR. Termín 10. – 12. 10. 2016 ve Zlíně.
Spolupráce s tajemnicí, PaedDr. Soňou Lamichovou. Také SZŠ a VOŠZ Kladno,
RNDr. Daniela Tomsová nabídla možnost konání konference.
6) Jarní seminář – MŠMT- 4. 4. 2016 od 10.00 h, AR 9.30 h. Vavrečkovy dny – 4. 4.
2016, restaurace U Provaznice – od 12.00 h.
7) Odborně poznávací zájezd – RNDr. Milada Odstrčilová – poslední týden v září, 25. 9.
Odjezd, výhoda svátek 28. 9., jižní Francie – Provence, Cannes, San Tropez, - 7 dní,
polopenze, cena cca 12. tisíc Kč.
8) PaedDr. Soňa Lamichová, tajemnice – zpráva o hospodaření za rok 2015: stav k 1. 1.
2015 byl 216.348,19 a stav k 31. 12. 2015 236.404,26. Příjem za rok 2015 byl
119.200,- a výdaje za stejné období 69.952,33. Se správcem web stránek Asociace
uzavře DPP. Dozorčí rada (RNDr. Foltýnová, Mgr. Pokorný, RNDr. Bc. Pigl)
provedou kontrolu do 30.6. 2016 na místě, tj. v Hradci Králové.
9) Termín další AR je 2. a 3. červen 2016 v Novém Jičíně.

USNESENÍ: Doporučení valné hromadě vyčlenit MAT z povinných MZK u všech oborů
s výjimkou ZL.
AR vzala na vědomí informace zástupců MŠMT a MZ k návrhu zákona o nelékařských
pracovnících.
AR se zavazuje nadále spolupracovat s MŠMT a MZ při přípravě legislativních změn ve
zdravotnickém vzdělávání.
AR ukládá dozorčí radě do 30. 6. 2016 provést revizi hospodaření za rok 2014 a 2015.
AR děkuje Mgr. Zdeňkovi Volfovi, řediteli SZŠ Děčín za přijetí a zajištění programu
v Děčíně.
AR pověřuje předsedu a Mgr. Stesku, ředitele SZŠ a VOŠZ Zlín k zajištění konference ve
Zlíně v říjnu 2016.
Předseda AR ukončí spolupráci s NCO NZO Brno.

Programu se ujímá ředitel SZŠ Děčín, následuje prohlídka školy a večerní posezení. Druhý
den prohlídka města Děčína, zámeckých zahrad a zámku. Ve 12.00 bylo jednání ukončeno.

Zapsala: Mgr. Lenka Nováková

