
Profesní
 

vzdělávání
 

nelékařských 
zdravotnických pracovníků

 
kombinovanou 

formou s
 

využitím e-learningu

 



CÍLE PROJEKTU
Jako hlavní

 
cíl vidíme zkvalitnění

 
a inovaci 

systému dalšího profesního vzdělávání
 nelékařských zdravotnických pracovníků.

Chtěli jsme:
nabídnout a zpřístupnit nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům moderní výukové prostředky při dalším profesním 
vzdělávání

vytvořit schopnost kombinovat samostudium s praktickou 
částí vzdělávání

umožnit individuální přípravu nezávisle na čase a místě

zavést e-learning do profesního vzdělávání

zvýšit kvalitu profesního vzdělávání a inovovat jeho metody

podpořit rozvoj počítačové gramotnosti při profesním vzdělávání



CÍLOVÉ
 

SKUPINY

zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se 
zaměřením na nelékařské zdravotnické
pracovníky

profesní sdružení
o

 
všeobecná

 
sestra

o
 

porodní
 

asistentka
o

 
farmaceutický asistent

o
 

zubní
 

technik
o

 
zdravotní

 
laborant

o
 

zdravotnický záchranář
o

 
zdravotně

 
sociální

 
pracovník

o
 

nutriční
 

terapeut
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PŘÍNOS PRO CÍLOVÉ
 

SKUPINY

zvýšení profesního růstu a prestiže 
zdravotnického pracovníka
s uplatněním ve státech Evropské unie

získání kreditních bodů v rámci celoživotního 
vzdělávání

prohloubení odborných znalostí

časová flexibilita účastníků

zdokonalení v použití výpočetní techniky



AKTIVITY V PRŮBĚHU PROJEKTU -
 

3 fáze
 

1. fáze: Zajištění operativně
 

technických 
potřeb projektu

mediální kampaň, propagace projektu

nákup vývojového prostředku a proškolení
manažerů projektu pro e-learning

výběr garantů a lektorů pro jednotlivé odborné
kurzy včetně zpracování textů
a manuálů

výběr lektorů pro virtuální konferenci

spolupráce s partnerem (ČAS)

interní supervize, zpětná vazba



2. fáze: Realizace pilotního projektu

realizace pilotního programu -
odborné kurzy

virtuální konference

předání certifikátů

interní supervize,  zpětná
vazba

spolupráce s partnerem (ČAS)



3. fáze: Kontrola a hodnocení realizace 
projektu

vyhodnocení projektu

spolupráce s partnerem (ČAS)

audit

supervize 

závěrečný meeting



POPIS  POKRAČOVÁNÍ
 

ČINNOSTÍ
 

PO 
SKONČENÍ

 
PODPORY

kombinovaná forma studia bude využita pro 
další profesní vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků

následná spolupráce se sociálním partnerem 
(ČAS)

rozšíření působení projektu mimo Plzeňský 
region

celky odborných kurzů bude možno také
použít při výchovně vzdělávacím procesu na 
Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné
škole zdravotnické



HLAVNÍ MANAŽER PROJEKTUHLAVNÍ MANAŽER PROJEKTU

ASISTENTKA
HLAVNÍHO MANAŽÉRA

SUPERVIZOR

MANAŽER PROJEKTU
PRO EKONOMIKU

MANAŽER PROJEKTU
PRO VZDĚLÁVÁNÍ

MANAŽER PROJEKTU
KOMUNIKACI
A VIRTUÁLNÍ
KONFERENCI

SPRÁVCE
SÍTĚ

GARANT
SPOLEČENSKO-VĚDNÍCH

KURZŮ

MZDOVÝ 
A PERSONÁLNÍ

ASISTENT
GRAFIK GARANT

OŠETŘOVATELSKÝCH
KURZŮ

GARANT
MEDICÍNSKÝCH

KURZŮ

ODB. LEKTOŘI  A - F

MANAŽER PROJEKTU
PRO E-LEARNING B

MANAŽER PROJEKTU
PRO E-LEARNING A

ŘÍZENÍ
 

PROJEKTU



zajišťuje 3 celky odborných kurzů po 20 
studentech

každý celek má 3 pokračující odborné kurzy

určeno pro všechny kategorie nelékařských 
zdravotnických povolání

kreditní hodnota jednoho pokračujícího kurzu je 
8 kreditních bodů (tj. za celek 24 bodů)



3 CELKY KURZŮ
•

 
Medicínský: + diskusní

 
fórum

Kardiopulmonální resuscitace
Popáleninová chirurgie
Intoxikace

•
 

Společensko-vědní
 

+ diskusní
 

fórum
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Sociální komunikace 
Týmová práce v malé sociální skupině

•
 

Ošetřovatelský + diskusní
 

fórum
Význam edukace ve výživě nemocných
Volnočasové aktivity dětí a seniorů
Ošetřovatelská péče na plicním oddělení



Studující

V každém bloku na 
základě jejich 
vlastního výběru 
studuje 20 studentů
z řad cílové skupiny

Po 3 m3 měěssííccíích studiach studia
(1 měsíc = 1 kurz) 
absolvují praktickou 
část a získají
certifikát o vzdělání s 
24 kreditními body



Online kurzy na naší  škole

Anatomie a Fyziologie: probíhají na 
VOŠ v 1. ročnících

Mikrobiologie: U DZL a DFA

Kurzy BOZP a První pomoc:
opakované pro zaměstnance



Něco o e-learningovém týmu
•

 
Dva manažeři se zabývají

 
vývojem online 

kurzů.(Oba jsme absolventi e-learningového
 kurzu Nettrainers v oblasti tutoringu pod ZČU 

Plzeň).

•
 

Jeden administrátor –
 

stará
 

se o běh 
kurzů

 
a má

 
na starosti dohled nad 

studiem

•
 

Jeden grafik –
 

tvoří
 

animace a celkově
 ladí

 
vzhled kurzů



Kontaktní  adresa:

SZŠ
 

a VOŠZ Plzeň
Karlovarská

 
99

323 17 PLZEŇ
tel.: 378 015 248
e-mail: el@zdravka-plzen.cz
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