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Program  

 Zahájení, úvodní slovo ředitelky školy a garanta COV.

 Představení Centra odborného vzdělávání, nastavení, vize, 
možnosti zapojení přihlášených škol.

 Připravované aktivity v projektu, harmonogram projektu, 
vyjádření všech zástupců škol k fungování COV.

 Současné možností vzdělávání na Středních zdravotnických 
školách, zájem žáků o obor, výstupy vzdělání.

 Diskuse, různé.



Základní 
informace 
o projektu 

 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

 Hlavní cíl projektu IKAP JMK II

 ProManager



Partneři 
IKAP JMK II

 Projekt IKAP JMK II - 35 partnerů

 SZŠ Brno, Jaselská - P23

 8 center odborného vzdělávání - např. strojírenství, chemické, 
gastronomické a další



Hlavní cíl COV

 Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových a odborných kompetencích

 Zvýšení kvality výuky – vybudování simulačního centra 
ošetřovatelství

 Snadnější zapojení absolventů do pracovního procesu –
uplatnitelnost v praxi

 Snadnější komunikace mezi zdravotnickými školami JMK

 Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe



Zapojení 
spolupracujících 
subjektů 

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.



Realizační tým
SZŠ Brno, 
Jaselská, p.o. 

 Ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková

 Odborný garant COV Mgr. Jana Váňová

 Metodik odborného vzdělávání Mgr. Bc. Jana Soudková

Mgr. Helena Čermáková

 Metodik simulačního centra pro ošetřovatelství

Mgr. Martina Cahová

 Finanční manažer Bc. Kateřina Mráziková, DiS.



Podpora 
odborného a 
polytechnického 
vzdělávání KA05

Klíčové podaktivity

1. Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady 
dobré praxe (KA05-2)

2. Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického 
vzdělávání při SŠ (KA05-3)

3. Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a 
managementu škol (KA05-4)



Odborné 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků a 
managementu 
škol
(KA05-4)

 COV – centrum odborného vzdělávání 

 2x ročně neformální setkání vedoucích odborných pracovníků 
v délce 4 hodin

 Publicita projektu na webových stránkách

 Bulletin 





Sdílení 
pedagogů, 
odborných 
učeben a 
laboratoří, 
příklady dobré 
praxe
(KA05-2)

 Zvýšení odborného vzdělávání pedagogických pracovníků 

Workshopy (2x za školní rok, v délce 6 hodin)

 Počet zúčastněných na jeden workshop 15 účastníků COV

 Spolupráce všech na tématech a přednášejících  (on-line 
dotazník)

https://forms.gle/cQGvQJgKa9JH3nEz5

Termín vyplnění do 30.11.2020 

https://forms.gle/cQGvQJgKa9JH3nEz5


Sdílení 
pedagogů, 
odborných 
učeben a 
laboratoří, 
příklady dobré 
praxe
(KA05-2)

Konference (2x za školní rok, v délce 6 hodin)

 Neakreditované přednášky odborníků z praxe 

 Účastí se žáci i pedagogové ze spolupracujících škol

 Bez účastnického poplatku

 Příprava konference Ošetřovatelství



Konference 
ošetřovatelství

Novinky a 
zajímavosti 
v ošetřovatelství

 Bc. Yvona Grünwaldová

FN Brno, všeobecná sestra, KARIM – ORIM II.

Téma: Péče o morbidně obézního pacienta

Mgr. Miriam Marková

FN Brno, staniční sestra, COS odd. chirurgie

Téma: Novinky v perioperační péči

Bc. Ladislava Chanovická

FN u svaté Anny, Brno, ergoterapeut,
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Téma: Ergoterapie, Kernel Therapy v ergoterapii

 Přednášející – jméno bude upřesněno

FN u svaté Anny, ARK 

Téma: Péče o pacienty s  COVID - 19



Budování 
odborných 
pracovišť a 
středisek 
polytechnického 
vzdělávání při SŠ
(KA05-2)

Vybudování simulačního centra ošetřovatelství 



Simulační 
centrum

 Rozpočet cca 2 500 000 Kč

 Cíl: vybudování  simulačního centra pro ošetřovatelství

Vize

 Sesterna - nábytková stěna, notebooky se softwarem pro práci 
s ošetřovatelskou dokumentací. 

 Učebna - Interaktivní tabule a židle se stolky k výuce.

 Nemocniční pokoj – lůžka, nástěnná rampa se vstupy 
pro medicinální plyny, noční stolky. 



Vizualizace 
nábytkové 
stěny



Simulační 
centrum

vybavení

 Ošetřovatelský simulátor

 Ošetřovatelský simulátor s komponenty, verze s elektronickou 
komunikací s možností nastavení programu ošetřovatelské péče.

 Kamerový systém

 Umožňující nahrávání situace a její následný rozbor

 Další vybavení: interaktivní model k péči o NGS, PEG, interaktivní 
model měření TK, EKG přístroj, interaktivní mužský/ženský 
cévkovací trenažér



Simulační 
centrum 

využití

 Možnost využití k exkurzím,  výuce všem zdravotnickým školám.

 Nabídka exkurzí základním školám v rámci kariérového 
poradenství.

 V budoucnu oslovení a nabídka programů pro veřejnost.



Harmonogram 

Harmonogram IKAP JMK II

2020

ZÁŘÍ

Činnost 

Seznámení s projektem

Seznámení se softwarem kap.cepac.cz

Specifika řešení a technologií ve škole

Schůzka projektového týmu

ŘÍJEN
Neformální setkání vedoucích odborných pracovníků

Schůzka projektového týmu

LISTOPAD

Odborná konference 

Budování simulačního centra ošetřovatelství - vizualizace a cenová nabídka 

nábytkové stěny

Schůzka projektového týmu

PROSINEC

Schůzka projektového týmu

Budování simulačního centra ošetřovatelství

2021

LEDEN

Výběrové řízení pro ošetřovatelský simulátor, požadavky na školení

Monitorovací zpráva 

Schůzka projektového týmu

ÚNOR
Workshop 

Schůzka projektového týmu

BŘEZEN
Odborná konference 

Schůzka projektového týmu

DUBEN

Nákup ošetřovatelských trenažérů

Workshop

Schůzka projektového týmu

KVĚTEN
Seznámení se s nabídkou školení pro pedagogy nabídnutými firmami

Schůzka projektového týmu

ČERVEN

Instalace nábytkové stěny

Neformální setkání vedoucích odborných pracovníků

Monitorovací zpráva 

Schůzka projektového týmu



Diskuze

 Spolupráce a součinnost na aktivitách COV

 Vybavenost odborných učeben v jednotlivých školách

 Současné možnosti vzdělávání

 Zájem žáků o obor

 Předčasné odchody ze vzdělávání  
http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/Predcasneodchody.pdf

 Výstupy vzdělávání 

http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/Predcasne_odchody.pdf


Důležité 
odkazy 

 https://kap.kr-jihomoravsky.cz

 https://www.szs-jaselska.cz/projekty/implementace-kap-jmk-ii/

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/
https://www.szs-jaselska.cz/projekty/implementace-kap-jmk-ii/


Děkujeme 
za pozornost

Těšíme se 
na spolupráci


