
Zahraniční stáž našich žáků ve Finsku 

V květnu tohoto roku se zúčastnilo 9 žáků tří různých oborů (Zdravotnický asistent, 

Ošetřovatel, Sociální činnost) v doprovodu dvou pedagogů zahraniční stáže ve 

finském městě Jyväskylä. 

 

 

 

Spoluprací se školou GRADIA Jyväskylä, která trvá skoro tři roky, získali naši žáci 

i učitelé nové zkušenosti, které přinesli jak na půdu školy, tak na pracoviště, kde 

probíhá praktická výuka.  Věříme, že ani tento odborný pobyt nebude výjimkou.  

 

 

 



První den jsme si prohlédli celou školu. Měli jsme štěstí, že zrovna probíhala 

prodejní výstava výrobků hendikepovaných žáků, kteří se vzdělávají ve stejné 

budově. Je obecně známo, že Finsko je zemí, ve které probíhá úspěšně integrace s 

intaktními žáky. I žáci, kteří studují ošetřovatelství, se účastní některých projektů 

s těmi s hendikepem.  

  

Výrobky hendikepovaných žáků 

 

Po prohlídce školy vystoupili naši stážisté s prezentací  o České republice a 

představili český vzdělávací systém zdravotnických pracovníků. Od finských 

spolužáků se na oplátku dozvěděli, jakým způsobem probíhá vzdělávání 

zdravotníků v jejich zemi.    

 

     

 Pak se zúčastnili hodin ošetřovatelství, které byly vedeny v angličtině, takže 

na nich mohli participovat. 

 

   



  

Kompenzační pomůcky 

 

V úvodu stáže se zúčastnili naši žáci hodin ošetřovatelství ve finské zdravotnické 

škole, kde byli seznámeni s kompenzačními pomůckami, se kterými se setkají 

v domovech seniorů, pomůckami pro jejich  sebeobsluhu  a s tréninkem jemné 

motoriky, která je nejčastěji užívána ve finských zařízeních pro seniory. Předtím, 

než žáci začali v domovech seniorů pracovat, prověřili finští učitelé jejich praktické 

dovednosti včetně podávání léků, aplikací intramuskulárních  

a subkutálních injekcí. Naši žáci rovněž předvedli měření fyziologických funkcí, 

odběry kapilární krve a úpravu lůžka. 

     

 



Vlastní praktická část zahraniční stáže začala setkáním našich žáků s finskými v 

domově seniorů, kde měli provádět aktivizaci jejich klientů. Nejdříve se všichni 

shromáždili v jídelně domova seniorů, ve které  byli rozděleni do dvojic podle 

národností. Při diskusi hledali, které aktivity se seniory se provádějí v obou zemích 

stejně a v čem se liší. Poté se setkali se seniory, se kterými strávili dopolední 

program. Nejvíce nás asi zaujalo vystoupení finské studentky s čínskými kořeny, 

která se seniory cvičila tai chi.    

 

 

Snímek č. 1 - diskuse žáků nad tématem aktivizace seniorů v obou zemích 

 

                 

Snímek č. 2 - senioři při aktivizačním cvičení           Snímek č. 2 - naše žákyně provádějí masáž 

 

Odpoledne jsme absolvovali exkurzi v nemocnici v Jyväskylä.  

Naši žáci pracovali spolu s finskými studenty ve třech domovech seniorů, ve 

kterých vykonávali ošetřovatelskou péči pod dohledem finského ošetřovatelského 



personálu. Doprovázející učitelé byli v průběžném kontaktu s jejich mentory, 

společně sledovali jejich zapojení do ošetřovatelského týmu a sledovali jejich 

pokroky. Při těchto návštěvách se čeští pedagogové setkali výhradně s pozitivním 

hodnocením žáků, finský ošetřovatelský personál hodnotil vysoce jejich teoretické 

i praktické dovednosti a milý přístup ke klientům. 

 

           

   

   

 

Závěrečné prezentace našich žáků 

V závěru odborného pobytu museli žáci prokázat, že získali dovednosti, které byly 

cílem tohoto projektu. Na pracovišti jim získané dovednosti potvrdili jejich 

mentoři, kteří sledovali naplnění výsledků jednotek učení. Doprovázející učitelé 

byli v pravidelném kontaktu s finským ošetřovatelským personálem domovů 

seniorů, takže mohli rovněž sledovat jejich pokrok. Finské zdravotní sestry ocenily 

vysoce teoretické i praktické vědomosti žáků a jejich pozitivní přístup ke klientům 

domova.  

Poslední den stáže naši žáci prezentovali zjištěná specifika ošetřovatelské a sociální 

péče ve Finsku a srovnávali je s péčí v České republice. Po každé prezentaci 



proběhla diskuse nejen s finskými studenty ošetřovatelství, ale i s jejich učiteli, 

kteří byli rovněž přítomni. Finští učitelé nám navíc sdělili, že náš přístup k vedení 

projektu je pro ně inspirující, takže se chystají zařadit také prezentace jejich 

studentů do svých projektů. 

 

   

Dagmar Kenkušová představuje v prezentaci SZŠ v Ruské ulici a následně zahajuje prezentace 

žáků 

 

      

   

Prezentace žáků 



 

Certifikace finskou partnerskou školou 

 

 

 RNDr. Dagmar Kenkušová 


