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Projekt Inovace VOV_zdravotnická oblast se ve své realizaci posunul a již jsme „oslavili“ 

první rok projektu. Kolegové v jednotlivých klíčových aktivitách usilovně pracují na plnění 

stanovených cílů. 

Klíčová aktivita 1 - KA1 – Ostrava - Řízení projektu 

Klíčová aktivita 2 - KA2 – Plzeň - Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka 

v jednotlivých oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití ODZ využitelných pro výuku 

odborného cizího jazyka.  

 Pracovní skupina odborných řešitelů z VOŠZ z Plzně, Olomouce, Brna v průběhu 

období aktivně pracovala na vytvoření minimálního znalostního standardu pro 

absolventy VOŠZ pro odborný anglický a německý jazyk odpovídající úrovni B2 

SERR. Standard tvoří obecnou část a odbornou část se zaměřením na jednotlivé 

vzdělávací programy: DVS, DNT, DZL, DZT, DFA, DDH. V současné době se 

pracuje na finální verzi standardu.  

 Dne 23. 1. 2019 proběhlo v Praze na ČVUT setkání u kulatého stolu spolu s autory 

ODZ a MOOC, kteří byli seznámeni s definitivní podobou standardu.  

 V únoru 2019 předán standard recenzentům k posouzení a vypracování recenzních 

posudků. 

 Pracovní skupinu pro tvorbu ODZ pro výuku odborného anglického a německého 

jazyka tvoří autoři – vyučující cizích jazyků, metodici a didaktici, korektoři, 

recenzenti, multimediální pracovníci, odborní asistenti ČVUT. 

 Autoři v současné době pracují na ODZ s obecně zdravotnickými tématy 

a specializovanými tematickými okruhy pro každý studijní obor VOŠZ (DVS, DNT, 

DZL, DZT, DFA, DDH). ODZ pokrývají profesní tematiku vycházející z učebních 

plánů konkrétních vzdělávacích programů. 

 Některá ODZ již procházejí odbornou a jazykovou korekturou zkušených korektorů, 

aby byly ODZ obsahově a jazykově přesné.  

 Pracovní skupina pro tvorbu MOOC vytváří otevřený online kurz v anglickém jazyce 

na úrovni B2 SERR. Tvoří jí autoři - vyučující cizích jazyků, metodici a didaktici, 

korektoři, recenzenti, multimediální pracovníci, odborní asistenti ČVUT. Členové 

pracovní skupiny se pravidelně schází. Na tvorbě MOOC se aktivně pracuje. 

Klíčová aktivita 3 - KA3 – Hradec Králové - Zvyšování kvality odborného vzdělávání 

v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů (ODZ) 

využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou odbornou oblast 

 Pracuje se na 105 výukových materiálech, které jsou v šesti různých úrovních lišících 

se svým rozsahem.  

 Zapojeno je 93 autorů ze 13 zdravotnických VOŠ napříč Českou republikou –  

od Plzně po Ostravu.  

 Vytvářené ODZ procházejí jazykovou a odbornou korekturou a následně je posoudí 

dva nezávislí recenzenti. Aktuálně je do těchto činností zapojeno 85 korektorů, 
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128 recenzentů, 14 organizátorů a 36 metodiků, tedy 263 odborníků z praxe, vysokých 

škol či vyšších odborných škol. 

Klíčová aktivita 4 - KA4 – Zlín – Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ 

 V současné době se shromažďují materiály týkající se způsobů hodnocení teoretického 

a praktického vyučování i odborných prací studentů, včetně individuálního studia 

těchto odborných materiálů odbornými řešiteli.  

 Byly zahájeny práce na přípravě odborného vzdělávání členů týmu v těchto oblastech:  

o „Základy a trendy metod hodnocení výkonu teoretického a praktického 

vyučování“,  

o „Postupy tvorby metodiky hodnocení teoretického a praktického vyučování“, 

o „Postupy tvorby metodiky hodnocení odborných prací a činnosti studentů“.  

 Ke komunikaci mezi členy týmu slouží videokonference v prostředí Teams 

a individuální konzultace prostřednictvím chatu, ev. telefonických rozhovorů.  

 V návaznosti na vytvořené části informačního systému (IS) dále probíhal jeho další 

rozvoj. Byla vytvořena pracoviště všech klíčových aktivit. Byl vytvořen modul pro 

správu cestovních příkazů. Probíhala analýza potřeb a systémových kroků pro tvorbu 

dalších modulů pro řízení jako Kontakty, Povolování akcí, Oznamování akcí, 

automatizaci kroků při správě cestovních příkazů. Byly aktualizovány metodické 

materiály.  

 IS byl integrován do nového pracovního a komunikačního prostředí TEAMS, které se 

stalo výchozím místem, které usnadňuje řízení týmů, zjednodušuje práci a koncentruje 

komunikaci a spolupráci tvůrců projektu na „jedno místo“.  

Klíčová aktivita 5 - KA5 – Brno - Inovace odborné praxe na VOV 

 Připravovaly se a plánovaly celorepublikové workshopy. 

 Vedoucí členové realizačních týmů připravovali program. 

 Cílem workshopů je výměna zkušeností z konání odborné praxe studentů, její 

evaluace s následnou inovací.  

 Proběhlé workshopy: 

o 26. 3. 2019 obor DNT v Brně na SZŠ a VOŠZ Merhautova, organizuje 

Mgr. Eliášová 

o 30. 3. 2019 obor DDH  v Praze - Karlíně, organizuje Bc. Zouharová  

 Připravované workshopy: 

o 24. 4. 2019 obor DVS  v Ostravě na SZŠ a VOŠ, organizuje PhDr. Hanusková  

o 7. 5. 2019 obor DZT v Hradci Králové na SZŠ a VOŠZ, organizuje 

Mgr. Doubravová 

o 14. 5. 2019 obor DZL v Olomouci na SZŠ a VOŠZ, organizuje 

Ing. Novosadová 

 Obor DFA bude výměnu zkušeností a vize realizovat korespondenční formou. 

Klíčová aktivita 6 - KA6 – Nymburk - Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ 

 V rámci aktivit proběhl dotazníkový průzkum míry potřebnosti navrhovaných 

programů dalšího vzdělávání.  
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 Byly upřesněny názvy a autoři jednotlivých programů dalšího vzdělávání. Autoři byli 

seznámeni se šablonou a metodikou a v rámci harmonogramu začala tvorba programů 

dalšího vzdělávání, včetně oslovení odborných recenzentů. 

 Průběžně probíhá zjišťování a záznam již zpracovaných programů v rámci programu 

OPVK, zpracované materiály jsou zaznamenávány do systému umožňující jejich 

následné rychlé vyhledávání a případné využití. 

 Návrh rozvoje dalšího vzdělávání VOŠ je ve stavu rozpracovanosti, je navržena 

osnova tvorby, shromážděny podkladové materiály a potřebné analýzy, jsou 

diskutovány principy dalšího vzdělávání pro následující období. 

Klíčová aktivita 7 - KA7 – Ostrava - Analýza role VOV a návrh koncepce VOV ve školském 

systému České republiky 

 Příprava analýzy VOV – odborní řešitelé pracují na nastudování jednotlivých 

strategických dokumentů a analyzují postavení a roli nelékařských zdravotnických 

oborů v zemích EU. 

 Příprava dotazníkového šetření pro vyšší odborné školy zdravotnické – dotazník je již 

ve finální podobě a prochází posledním připomínkovým kolem. Následně bude 

přepracován do digitální podoby s možností vyplňování on-line tak, aby mohl být 

distribuován mezi ředitele všech vyšších odborných škol zdravotnických v ČR. 

 Příprava a realizace jednání se zástupci ministerstev, vysokých škol, ČŠI, 

zaměstnavatelů (nemocnic a zdravotnických zařízení) a dalších regionálních 

organizací. 

 Dne 26. 11. 2018 proběhlo jednání „u kulatého stolu“ v Ostravě  

 Dne 29. 01. 2019 proběhla první videokonference – zapojili se všichni odborní řešitelé 

a koordinátor aktivity s cílem řešit aktuální témata a problémy spojené s realizací 

KA7.  

 Dne 20. 02. 2019 proběhlo jednání „u kulatého stolu“ v Plzni  

 Probíhá příprava dalšího jednání „u kulatého stolu“, které proběhne v Hradci Králové 

07. 05. 2019. 

Závěrem lze říci, že projekt postupuje dle plánovaných harmonogramů, úkoly jsou plněny 

v dohodnutých termínech a v očekávané kvalitě. Týmy spolu aktivně pravidelně komunikují 

ať už s využitím online komunikace či upřednostňují osobní setkání. 

 


