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Záměry

ID akce:

00637696-A-0008

Název akce:

Zahraniční odborná praxe

Důvod:

Jedná se o projekt mobility našich studentů obou stupňů vzdělávání v
rámci programu Erasmus+, který by měl trvat 24 měsíců. V průběhu
projektu se uskuteční dva 14tidenní pobyty pro 10 studentů a jednoho
pedagoga pro zdravotnického asistenta (červen 2019 a červen 2020) a
stejně i studenty VOŠ (březen/duben 2019 a březen/duben 2020).
Studenti budou realizovat svoji odbornou praxi na vybraných
pracovištích (bude upřesněno během výjezdu vedení v
listopadu/prosinci 2018 do SZŠ a VOŠZ Trnava.
Během projektu bychom realizovali tři mimořádné výjezdy vedení (4
zástupci školy - vedení, manažer projektu, a to na dva dny - 1.
plánovací a organizační, 2. monitorovací, 3. závěrečný a závěrečné
zhodnocení)
S organizací projektu nám bude pomáhat SZŠ s VOŠZ Trnava, a to na
základě partnerské smlouvy.

Akce má vliv rovněž na:
Celkové odhadované pořizovací náklady:

1 971 858 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:

0 Kč

Průměrné roční provozní náklady:

165 751 Kč

Náklady na přípravnou fázi
Vazba na strategii kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2016

Usnesení RK
Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná:

V případě neschválení projektu by se mobility žáků neuskutečnily.

Vazba na VZ
Předpokládané pořizovací náklady v letech
Rok

Náklady v daném roce

2018

77 937 Kč

2019

946 961 Kč

2020

946 960 Kč

Zdroje financování
Zdroj

Míra financování (%)

EU fondy

Míra financování (Kč)
100,00

1 971 858

Informace pro projektovou fiši
Typ projektu

Neinvestiční

Program, kam má být projekt předložen

Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu

1.2.2018

Projektový manažer

RNDr. Marie Vystrčilová

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři
Plánovaný začátek projektu

1.9.2018

Plánované ukončení projektu

31.8.2020

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit odborné dovednosti našich studentů v
oblastech zdravotnictví, které jim praxe v našich smluvních zařízeních
neumožňuje, popř. rozšířit své znalosti a dovednosti v oblastech, které
jsou jim známé, zároveň bychom velmi rádi umožnili našim studentům
se seznámit s organizací a fungováním zdravotnických zařízení v jiné
zemi, v Nemocnici v Trnavě, Slovensko, která je smluvní nemocnicí pro
SZŠ a VOŠZ Trnava, se kterou již několik let jsme ve velmi
přátelských partnerských (pracovních - zajištění odborných stáží pro
jejich studenty v Nemocnici v Novém Městě na Moravě) vztazích. SZŠ
a VOŠZ Trnava má nastavený výukový program podobně jako je náš,
ale je rozmanitější, tedy jsou v ní studenti vzděláváni i v jiných oborech
(masér, fyzioterapeut, laborant, farmakolog apod.), anebo jim
nemocnice umožňuje realizovat odbornou praxi i na odděleních,
kterými Nemocnice v Novém Městě na Moravě nedisponuje
(psychiatrické apod.). Tímto projektem chceme umožnit výjezd i
studentům sociálně slabším, kteří však k výuce a i praxi přistupují
zodpovědně a cílevědomě.
Očekáváme, že kromě rozšíření teoretických znalostí a praktických
dovedností našich studentů se prohloubí i sociálně kulturní vztahy mezi
oběma zeměmi (oběma zdravotnickými školami a jejich studenty),
protože v rámci stáží chceme studentům zorganizovat i návštěvy
sportovních a kulturních zařízení a návštěvy jiných zdravotnických
zařízení apod.
Díky těmto stážím získají studenti mnohé poznatky z práce a přístupu k
pacientům v jiné zemi (Slovensku) a obohatí a rozšíří svoji praktickou
zručnost o praktická cvičení na odděleních (viz nastíněno výše).
Projekt budeme realizovat podle principů ECVET a očekáváme, že
posílí naši konkurenceschopnost v nabídce zdravotnických škol na
Vysočině a přispěje k naplnění cílů školy v oblasti zkvalitňování úrovně
výuky.

Výstupy projektu

- realizace dle principů ECVET
- získání nových odborných znalostí a dovedností
- prohloubení dosavadních znalostí a dovedností v oboru
- získání nových poznatků v oborech, které se na zdravotnické škole v
Trnavě realizují
- seznámit se s pracovní činností na odděleních, kterými Nemocnice v
Novém Městě nedisponuje, a popř. získat na těchto odděleních i
pracovní zkušenost
- seznámit se organizací práce v zahraničí
- zmapovat možnosti práce v oboru v zahraničí
- prohloubit dosavadní přátelství se studenty a zaměstnanci školy a
navázat nová přátelství
- rozvíjet se na prohlubování přátelských vztahů mezi všemi občany
dané zahraniční země
- podílet se na rozvoji sociálně kulturních vztahů mezi Českou
republikou a Slovenskem
- seznámit se s možnostmi trávení volného času na Slovensku a při té
příležitosti se seznámit zejména s kulturními a sportovními možnostmi
na Slovensku, popř. se aktivně zúčastnit nějaké kulturní, sportovní či
jiné mimopracovní aktivity
- umožnit i sociálně slabším studentům se zúčastnit zahraniční praxe

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář,
ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na
rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování
nebo spolufinancování projektu),
případně cizí zdroje (úvěr).

Nepředpokládáme žádné nároky na rozpočet kraje.

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok
Udržitelnost

ne

