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 ÚVODNÍ SLOVO  
 
 
 
Vážení spolupracovníci Centra odborného vzdělávání pro oblast zdravotnictví, 

 

 

 

dostává se Vám do rukou první číslo bulletinu, který by Vás měl každého půl roku seznamovat 
s činností COV pro oblast zdravotnictví, které vzniklo v rámci projektu KAP JMK II. První číslo 
je zaměřeno na představení a vysvětlení celého projektu KAP JMK II a náplně činností COV 
pro oblast zdravotnictví. Cílem je pomoci Vám zorientovat se v projektu, protože po celou 
dobu realizace budete mít jako partneři COV rozhodující vliv na to, jakým směrem se 
budeme v COV ubírat, a především se také budete spolupodílet na veškerých aktivitách  
a akcích.  

Smyslem a jeho hlavní myšlenkou vytvoření COV pro oblast zdravotnictví je podporovat  
na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit 
žáky pro praxi. Věříme, že se nám společně podaří cíl centra i v této nelehké době 
pandemie onemocnění Covid-19 naplnit. Přejeme Vám příjemné čtení. 

 

 

Realizační tým COV pro oblast zdravotnictví 
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PŘEDSTAVUJEME PROJEKT COV 

 

Projekt Implementace KAP JMK II s registračním číslem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177,  

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
  

Období realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023  

Celková částka: 3 608 806 Kč 

 

Projekt navázal na základní projekty IKAP JMK:  

• Polygram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské 
gramotnosti v Jihomoravském kraji,   
 

• KaPoDav - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj  
a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.  

 

NAŠE AKTIVITA 
 

CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Hlavním cílem Centra odborného vzdělávání je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových  
a odborných kompetencích v oblastech, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho 
aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Realizace COV povede ke zvýšení 
kvality výuky, především vybudováním zázemí pro odbornou a praktickou výuku (simulační 
centrum ošetřovatelství). Toto moderní centrum umožní snadnější zapojení žáků,  
resp. absolventů, do pracovního procesu, a to jak při praktické výuce v rámci vzdělávání, 
tak i v zaměstnání. Vybudování COV povede ke snadnější komunikaci mezi zdravotnickými 
školami Jihomoravského kraje, k lepší výměně zkušeností a příkladů dobré praxe. 

Pro celý projekt byl vytvořen portál ProManager (www.kap.cepac.cz). Veškeré aktivity  
a akce COV zadává garant projektu a ekonom na tento server. Na každou akci, kterou 
bude COV pořádat, dostanou jednotliví členové spolupracujících subjektů pozvánku  
a odkaz, tzv. link, přes který se zaregistrují/přihlásí na akci.  

Hlavním cílem projektu je zajištění kariérového poradenství  
a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, podpora rozvoje 

gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných 
příležitostí a vzdělávání pedagogů. 

http://www.kap.cepac.cz/
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PŘEHLED CENTER ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 
 
V projektu IKAP JMK II je zapojeno 35 partnerů, SZŠ Brno Jaselská má označení P23. 
V JMK je 8 center odborného vzdělávání. 

Číslo 
partnera Název školy COV 

P23 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o. Zdravotnictví 

P24 Střední škola stavebních řemesel  
Brno-Bosonohy, p. o. Stavební řemesla 

P25 Střední průmyslová škola  
a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, p. o. Strojírenství 

P26 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p. o. Zemědělství 

P27 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, p. o. 

Informační 
technologie - sdílení 

učebny pro vláknovou 
optiku 

P28 Střední průmyslová škola chemická Brno, 
Vranovská, p. o. 

Laboratoře přírodních 
věd - chemie, biologie, 

fyziky, mikrobiologie, 
ekologie 

P29 Střední vinařská škola Valtice, p. o. Vinařství a 
vinohradnictví 

P30 Střední škola Brno, Charbulova, p. o. Gastronomie 
 

 
 
SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY COV PRO ZDRAVOTNICTVÍ 

1. Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno 

2. Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o. 

3. Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, p. o. 

4. Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav 

5. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p. o.  

6. Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno 

7. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.   

8. Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p. o. 

9. Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p. o. 
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KA01 Řízení projektu 
KA02 Podpora podnikavosti a kreativity 
KA03 Podpora kariérového poradenství a prevence 
předčasných odchodů 
KA04 Podpora gramotností 
KA05 Podpora odborného a polytechnického vzdělávání  
KA06 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání 
KA07 Profesní rozvoj managementu škol 

PŘEHLED AKTIVIT V PROJEKTU IKAP II JMK 
(červeně zvýrazněné aktivity COV pro zdravotnictví) 
 

 
 

 

 
 
AKTIVITA KA05 je dále rozdělena na 8 podaktivit 
KA05-1 Organizace kroužků (na SŠ pro žáky SŠ a ZŠ, na ZŠ pedagogem SŠ) 
Partneři projektu budou zajišťovat přípravu, organizaci a realizaci zájmových kroužků  
pro vlastní žáky i pro žáky spolupracujících základních a středních škol, ve kterých si žáci 
budou rozšiřovat znalosti, dovednosti a rozvíjet manuální zručnost v různých oblastech 
polytechniky. 

Zájmové kroužky budou organizovány a realizovány zejména v modernizovaných 
učebnách, laboratořích a prostorách středních škol. 

 
KA05-2 Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe (mezi SŠ, 
mezi SŠ a ZŠ, mezi VŠ a SŠ) 
Realizací této aktivity budou střední školy sdílet své odborné učebny, laboratoře a dílny nejen 
s partnerskými středními školami, ale také se spolupracujícími základními školami. Důraz bude 
kladen na praktickou stránku – vyzkoušet, osahat, samostatně vyrobit,… Těmito aktivitami 
bude podporován zájem žáků o studium technických oborů. 

Tato podaktivita navazuje na podaktivitu KA05-3, viz níže. Vybudované simulační centrum 
bude sloužit ke sdíleným exkurzím a výuce žáků všech spolupracujících subjektů. Součástí 
této aktivity bude také 2x ročně pořádání odborných konferencí a workshopů pro všechny 
pedagogy spolupracujících subjektů.  
KA05-3 Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ 
Budování odborných pracovišť na partnerských SŠ a jejich dovybavení potřebnými přístroji  
a pomůckami navazuje na průběžnou modernizaci a směřuje k úspěšné realizaci klíčových 
aktivit projektu pro spolupracující SŠ a ZŠ. 

Dostatečná materiální a technická vybavenost škol je jedním z klíčových předpokladů 
praktické a odborné připravenosti absolventů škol a zajištění jejich následné 
konkurenceschopnosti na trhu práce. 

Hlavním cílem COV pro zdravotnictví v této aktivitě bude vybudování simulačního centra. 
V rámci tohoto projektu plánujeme vybudovat malou virtuální ošetřovací jednotku se 
sesternou a pokojem pro pacienta. Tato jednotka bude vybavena nejmodernějšími přístroji, 
např. nemocničním polohovacím lůžkem na elektrické ovládání se zabudovaným panelem, 

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70271
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70272
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70273
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70273
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70274
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70275
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70276
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70277
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vybaveným rychlospojkami pro vstupy medicinálních plynů, jako je kyslík nebo vzduch. 
Součástí vybavení centra bude i zázemí pro výuku žáků s interaktivní tabulí a žákovskými 
židlemi se sklopnými pulty. 

Budování simulační místnosti bude rozděleno do několika na sebe navazujících fází.  

1. fáze vybavení místnosti simulující sesternu nábytkem pro ukládání pomůcek, s oddělenou 
pracovnou pro pedagoga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KA05-4 Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu škol 
V Jihomoravském kraji oficiálně funguje 6 center odborného vzdělávání (COV) a činnost 
dalších 2 bude zahájena v roce 2020. Smyslem činností COV je sdílení zkušeností z výuky, 
organizace setkávání pedagogů škol, zapojování zástupců významných zaměstnavatelů  
do konzultací inovací v   ŠVP jednotlivých škol apod. 

Tato podaktivita zahrnuje 2x ročně setkání ředitelů spolupracujících subjektů a zástupců pro 
odborné vzdělávání. Jedná se o neformální setkání, jehož náplní bude např. současná 
situace ve zdravotnictví, motivace žáků o obory, které zdravotnické školy nabízejí, úspěšnost 
studujících žáků, uplatnitelnost žáků v daných oborech, kvalita výuky a možnosti zkvalitnění 
výuky a rozšíření znalostí a dovedností pedagogů. Nezbytnou součástí bude i diskuze nad 
tím, jakým směrem se bude COV pro zdravotnictví ubírat. 

KA05-5 Přehlídka polytechnických činností a praktických dovedností žáků ZŠ a SŠ 
Tato podaktivita, která bude zpravidla navazovat na činnost zájmových polytechnických 
kroužků nebo sdílení učeben a laboratoří středními školami, bude jejich vyvrcholením  
a poskytne možnost prezentovat dovednosti, technickou zručnost a kreativitu žáků 
zapojených škol. 

KA05-6 Přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť 
(odborných firem) - popularizace polytechnického vzdělávání (pro žáky SŠ a ZŠ) 
V rámci podpory odborného a polytechnického vzdělávání je naprosto klíčový kontakt 
s odbornou praxí, odbornými pracovišti firem i vědeckými a odbornými pracovníky vysokých 
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škol. Klíčová podaktivita slouží k propojení praxe a spolupráce škol se zaměstnavateli,  
k podpoře co největší informovanosti o požadavcích praxe, možnostech teoretické  
i praktické připravenosti a kompetenční vybavenosti absolventů jednotlivých stupňů škol. 

KA05-7 Tvorba výukových materiálů, metodických listů a el. testů z odborných předmětů 
V rámci projektu bude navázáno na tvorbu metodických listů zaměřených na výuku  
a vedení polytechnických kroužků nebo sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, 
příkladů dobré praxe. 

KA05-8 Polytechnické kurzy, tábory a soustředění 
Obecně klesá řemeslná zručnost absolventů ZŠ, která se u učňů stavebních oborů následně 
v kombinaci s dalšími negativními faktory významnou měrou podepisuje pod neúspěchy 
žáků ve vzdělávání a jejich následný předčasný odchod. Proto pro podporu rozvoje 
manuální zručnosti, dovednosti a vytváření vztahu k technice budou realizovány řemeslné 
kurzy pro absolventy ZŠ, kteří nastupují do učebních stavebních oborů. 

 
 
 
GRAFICKY ZPRACOVANÝ PŘEHLED AKTIVIT COV PRO OBLAST 
ZDRAVOTNICTVÍ 
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Sdílení pedagogů, odborných 
učeben a laboratoří, příklady 

dobré praxe  KA05-2

Workshopy (2x za školní rok)

Konference (2x za školní rok)

Budování odborných pracovišť 
a středisek polytechnického 
vzdělávání při SŠ KA05-3

Vybudování simulačního 
centra ošetřovatelství 

Odborné vzdělávání 
pedagogických pracovníků a 
managementu škol  KA05-4

2x ročně neformální setkání 
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DŮLEŽITÉ ODKAZY 
https://www.szs-jaselska.cz/projekty/implementace-kap-jmk-ii/ 

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70268 

 

 

 
KONTAKTY 

PhDr. Zuzana Číková (ředitelka školy)  
zcikova@szs-jaselska.cz 
 
Mgr. Jana Váňová (odborný garant COV)  
jvanova@szs-jaselska.cz 
 
Mgr. Bc. Jana Soudková (metodik odborného vzdělávání)  
jsoudkova@szs-jaselska.cz 
 
Mgr. Helena Čermáková (metodik odborného vzdělávání)  
hcermakova@szs-jaselska.cz 
 
Mgr. Martina Cahová (metodik simulačního centra pro ošetřovatelství)  
mcahova@szs-jaselska.cz 

 
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace   

Jaselská 190/7 

Brno 602 00 
 

https://www.szs-jaselska.cz/projekty/implementace-kap-jmk-ii/
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70268
mailto:zcikova@szs-jaselska.cz
mailto:jvanova@szs-jaselska.cz
mailto:jsoudkova@szs-jaselska.cz
mailto:hcermakova@szs-jaselska.cz
mailto:mcahova@szs-jaselska.cz
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