
 

 

Projekt „Podpora dětí s OMJ-SZŠ Praha“  

Zahraniční stáž pedagogů na Slovensku v Popradu ve dnech 16. 10. – 21. 10. 2022 

V polovině měsíce října jsme se zúčastnily stáže na Střední zdravotnické škole v Popradu  

v rámci projektu „Podpora dětí s OMJ-SZŠ Praha“. Cílem naší stáže bylo zmapovat zkušenosti 

s inkluzí a integrací žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Dále také sdílení 

zkušeností s inkluzí žáků jak v domácí, tak hostitelské škole. 

Střední zdravotnická škola je v Popradu jediná. Je to škola rodinného typu, vzdělává se zde 200 

žáků ve dvou studijních oborech – Praktická sestra a Sanitář. Žáci s OMJ jsou 4. Problémem  

u některých je částečná jazyková bariéra. Učitelé v odborných předmětech převážně 

neshledávají rozdíly mezi schopnostmi žáků s MJ a s OMJ. U žáků, kteří mají výraznější 

problémy může škola využít Pokyny z Ministerstva školství SR, týkající se této problematiky. 

Dále mohou využít pomoci výchovné poradkyně a psychologa. Rodiče mají možnost na základě 

domluvy přijít na konzultaci. Klima školy je pozitivní, panuje zde přátelská atmosféra, 

individuální přístup k žákům s OMJ.  

Na vzdělávání žáků se podílí přibližně 20 odborných učitelů a 14 všeobecných učitelů. Budova 

školy byla postavena v roce 3. září 1963 na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČSR 

a tím byla vytvořena základna pro odstranění nedostatku zdravotnických pracovníků 

v podtatranském regionu. Od roku 2003 doposud je ředitelem školy Mgr. Miroslav Bednár.  

První den nás přivítalo vedení školy, seznámilo nás s programem stáže a pedagogickým 

sborem. Poté jsem se vzájemně seznámili se školními vzdělávacími programy obou škol. 

Následovala prohlídka školy, která byla spojena s účastí na akci školy týkající se problematiky 

Světového dne výživy, který připadá na 16.10. V každé třídě měli žáci připravenou prezentaci, 

pracovní listy nebo kvízy k tématu a nachystanou ochutnávku zdravého jídla a pití pro ostatní 

spolužáky. Musíme ocenit snahu a kreativitu žáků. 

Druhý den jsme měly možnost navštívit hodiny Ošetrovateľské techniky druhého ročníku PS, 

kde se probíraly fyziologické funkce. Žáci byly rozděleni do dvojic a měli za úkol procvičovat 

měření TK, TT a P. Dále jsme navštívily hodinu Administrativy a zdravotnické dokumentácie ve 

druhém ročníku PS, kde jsme s žáky diskutovali o rozdílech v české a slovenské zdravotnické 

dokumentaci. Poté jsme byly pozvány na studentské divadelní představení „Súradnice mojej 

duše“. Představení bylo o životě Milana Rastislava Štefánika, významného slovenského 

astronoma, politika, spisovatele a generála francouzské armády.  

Další den jsem se opět mohly zúčastnit výuky Ošetrovateľské techniky prvního roční PS, kde 

tématem hodiny byla obvazová technika. Žáci si pod vedením odborné učitelky nacvičovali 

jednotlivé druhy otoček. Následovaly dvě hodiny První pomoci ve druhém ročníku PS. Žáci si 

nacvičovali resuscitaci na moderních výukových modelech, které byly napojeny na počítač  

a vyhodnocovaly kvalitu poskytované pomoci. Poslední hodinou byla Psychológie, pedagogiky 



a profesijné komunikácie ve čtvrtém ročníku. Probíranou látkou byla specifika komunikace se 

sluchově postiženými. Vyučující seznámila žáky s touto problematikou pomocí prezentace a ti 

pak diskutovali o zkušenostech z praxe.  

Poslední den naší stáže jsme se zúčastnily Ošetrovateľské starostlivosti v Nemocnici Poprad. 

Jedna z odborných učitelek nás velmi podrobně seznámila s celou nemocnicí. Měly jsme 

možnost navštívit všechna oddělení, kam žáci dochází na praxi v letošním školním roce a vidět 

je při výuce. Jednalo se např. o urologické oddělení, chirurgické oddělení, dětské oddělení  

a porodní sál.  

Stáž pro nás byla přínosnou po stránce teoretické i praktické. Vzájemné obohacení 

pedagogických zkušeností je pro naši další práci důležité. Odvezly jsme si spoustu zkušeností 

a zážitků, které umocnilo velmi vstřícné přijetí vedení a pedagogů školy a příjemné podzimní 

počasí. Pobyt jsme si zpříjemnily výlety do Vysokých Tater, centra Popradu a jeho okolí. 

Mgr. Jitka Aubrechtová, Mgr. Lenka Šolcová 

 

 

 

             


