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PRVNÍ POMOC BEZ HRANIC

… o realizaci projektu



Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická 

Uherské Hradiště

Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 433 911
Fax: 572 433 959
E-mail: ssphz@ssphz-uh.cz
www.ssphz-uh.cz

Stredná zdravotnícká škola, Lichardova 1, Skalica

Lichardova 1, 909 01 Skalica
Tel.: +421-34-664-4401
E-mail: riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk
http://szsskalica.edupage.sk/
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PRVNÍ POMOC BEZ HRANIC 

Informace o projektu: 
Zahájení projektu: 1. 3. 2015
Ukončení projektu: 31. 5. 2015
Trvání projektu: 3 měsíce

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a další upevňování mezilidských přeshranič-

ních vztahů cestou posílení kontaktů a trvalé přeshraniční spolupráce mezi domi-

nantními vzdělávacími institucemi přihraničních regionů, a to Střední školy průmys-

lové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště a Střední zdravotnické školy Skalica 

v souladu s regionálními potřebami.

Projektem se bylo realizováno 16 aktivit podporujících rozvoj lidských vztahů. Pro obě ško-
ly je hlavním přínosem vytvoření partnerství, předávání zkušeností, jiné formy vzdělávání 
výukový materiál a pomůcky, týmová práce, pracovní příležitosti, společenské, volnočaso-
vé a sportovní aktivity, rozvoj a propagace obou škol. Žáci si prostřednictvím aktivit mohli 
rozvíjet kompetence v oblasti odborného vzdělávání, posílit mezilidské vztahy, překonávat 
jazykovou bariéru, zlepšit si orientaci na trhu práce v přihraničních oblastech, poznat pro-
středí partnerské školy, místní zvyklosti a kulturu přeshraničního regionu. Do vybraných 
aktivit byli zapojeni také senioři - bývalí zaměstnanci SŠPHZ Uherské Hradiště a SZŠ Skalica. 



AKTIVITY PROJEKTU:

■  Výměnný studijní pobyt žáků

■  Výměnný výukový den pedagogů

■  Pracovní setkání vedoucích učitelů praktického vyučování,  
 garantů zdravotnických oborů a předsedů předmětových  
 komisí obou škol

■  Pracovní setkání vedoucích pracovníků obou škol

■  Utkání smíšených družstev žáků mezi partnerskými školami  
 ve fl orbalu na SŠPHZ UH a na SZŠ Skalica

■  Výukový den ve zdravotnických zařízeních Hospic Hvězda 
 ve Zlíně - Malenovicích a Hospic Citadela 
 ve Valašském Meziříčí

■  Celodenní soutěž v první pomoci

■  Exkurze do fakultní nemocnice s poliklinikou Skalica a.s. 
 a do Zařízení pro seniory v Holíči

■  Kulturní setkání ve Skalici

■  Exkurze do Zdravotnické záchranné služby 
 Zlínského kraje ve Zlíně

■  Kulturní setkání v Uherském Hradišti

■  Odborný seminář „Nebojme sa poskytnúť prvú pomoc“

■  Odborné školení „Rozvoj kompetencí pracovníků zdravotně  
 sociálních zařízení v oblasti péče o klienty 
 s poruchami hybnosti“

■  Galerie přeshraniční spolupráce

A



VÝMĚNNÝ STUDIJNÍ POBYT ŽÁKŮ.

 Ve dnech 23. - 27. 3. 2015 se 8 žáků 2. ročníku ze SŠPHZ Uherské 
Hradiště a 8 žáků 2. ročníku ze SZŠ Skalica zúčastnilo výměnné-
ho studijního pobytu. V čase vyučování žáci navštěvovali výuku 
odborných zdravotnických předmětů se svými vrstevníky. Měli 
tak možnost srovnat své znalosti, formu výuky a studijní pro-
středí. V odpoledních hodinách byl pro žáky obou škol připra-
ven program, aby se seznámili s historií, kulturou a zvyklostmi 
královských měst Uherské Hradiště a Skalica. 
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VÝMĚNNÝ VÝUKOVÝ DEN PEDAGOGŮ.

V pondělí 30. 3. 2015 proběhl na SZŠ Skalica a SŠPHZ Uher-
ské Hradiště výměnný výukový den pedagogů, jehož součástí 
byly i náslechy kolegů. Žáky SŠPHZ přivítaly ve třídách vyuču-
jící Mgr. Veronika Gajdová a PhDr. Lenka Beňová z partnerské 
školy SZŠ Skalica. Mgr. Veronika Gajdová si pro žáky připravila 
téma Odber biologického materiálu a PhDr. Lenka Beňová se 
žáky intenzivně prodiskutovala  Fyziologické funkce. Na výu-
kový den do Skalice se ze SŠPHZ vydaly Mgr. Dana Tománko-
vá s tématem výuky Sebepoznávání a Mgr. Pavlína Juráková 
s tématem Ošetřovatelská terminologie. Žáci i zainteresovaní 
pedagogové byli z této aktivity velmi nadšení. Nejenom změ-
na prostředí, ale také rozdílný přístup k výuce a překonávání 
jazykové bariéry byl pro ně velkým přínosem.  
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PRACOVNÍ SETKÁNÍ VEDOUCÍCH 
PRACOVNÍKŮ OBOU ŠKOL.       
PRACOVNÍ SETKÁNÍ VEDOUCÍCH 
UČITELŮ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 
GARANTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ  
A PŘEDSEDŮ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ.

Ačkoliv kilometrů, které dělí Uherské Hradiště a Skalicu, není 
až tak mnoho, rozdílů, které se najdou v řízení škol, je mnohem 
více. Proto vedoucí pracovníci obou škol uvítali tuto aktivitu, 
při které se mohli sejít, aby si předali zkušenosti a informace 
z řízení školy, z organizování výchovně vzdělávacího procesu, 
z práce školských rad a studentských parlamentů, ze spoluprá-
ce se sociálními partnery, zajišťováním praxe a s uplatněním 
absolventů. 
V návaznosti na předchozí aktivity se pak uskutečnilo také 
setkání vedoucích učitelů praktického vyučování, garantů 
zdravotnických oborů a předsedů předmětových komisí, aby 
zhodnotili výměnný studijní pobyt žáků, výměnný výukový 
den pedagogů a s ním související náslechy, spolupráci v rámci 
kroužků první pomoci a projednali spolupráci v oblasti dalšího 
společného vzdělávání. 
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VÝUKOVÝ DEN VE ZDRAVOTNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍCH HOSPIC HVĚZDA VE ZLÍNĚ 
– MALENOVICÍCH A HOSPIC CITADELA 
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ.

Dne 22. 4. 2015 se žáci za doprovodu seniorů a pedagogů 
vypravili na výukový den do zdravotnických zařízení Hospic 
Hvězda ve Zlíně a Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. První 
skupinu přivítala absolventka bývalé Střední zdravotnické školy 
v Uherském Hradišti, staniční sestra zařízení Hospic Hvězda ve 
Zlíně, paní Jana Špičáková. Tato skupina měla možnost sezná-
mit se s chodem a prostory jak samotného hospicu, tak domu 
pro seniory. Druhá skupina se oddělila a pokračovala do zařízení 
Hospic Citadela  ve Valašském Meziříčí, kde byla očekávána paní 
Ruth Kopeckou, referentem pro PR aktivity, která byla jejich prů-
vodcem po celý den. Účastníci byli seznámeni prostřednictvím 
prezentace s historií zařízení, jeho chodem a také s paliativní 
péčí. Součástí výukového dne byla ukázka hospicu, pokojů pro 
klienty, rozlučkové místnosti a kaple.
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5UTKÁNÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ŽÁKŮ 
(CHLAPCI, DÍVKY) MEZI PARTNERSKÝMI 
ŠKOLAMI VE FLORBALU NA SŠPHZ UH  
A NA SZŠ SKALICA.

První sportovní utkání smíšených družstev žáků partnerských 
škol se uskutečnilo dne 22. 4. 2015 na SŠPHZ Uherské Hradiště.  
Sportovního utkání se zúčastnilo celkem 30 žáků. Družstva byla 
vyrovnaná ve složení 9 chlapců a 6 dívek v každém družstvu. Vý-
sledek byl ve prospěch domácího týmu. Na sportovním utkání 
nechyběli ani fanoušci z řad studentů technických, zdravotnic-
kých a gastro oborů SŠPHZ Uherské Hradiště.
Dne 7. 5. 2015 se v prostorách tělocvičny SZŠ Skalica odehrá-
lo odvetné utkání smíšených družstev ve fl orbalu. Složení žáků 
bylo opět jako při zápase na SŠPHZ Uherské Hradiště. I přes to, 
že se domácí snažili hráče z Uherského Hradiště unavit procház-
kou po Skalici před zahájením utkání, hosté si obhájili svůj do-
mácí výsledek a zdravotníky ze Skalice opět porazili.
 



CELODENNÍ SOUTĚŽ V PRVNÍ POMOCI.

Dne 6. 5. 2015 proběhla na SŠPHZ Uherské Hradiště celodenní 
soutěž v první pomoci, které se zúčastnilo 14 týmů z ČR a 4 týmy 
ze SR. Soutěž byla odstartována testem odborných znalostí. Ná-
sledně soutěžící pod odborným dozorem porotců ze záchranné 
služby a z řad hasičského sboru měli za úkol řešení konkrétních 
modelových situací na třech stanovištích. Na prvním stanovišti 
se soutěžící museli vypořádat s nehodou 3 cyklistů. Jejich úko-
lem bylo zjistit a ošetřit pneumotorax, tepenné krvácení a od-
řeniny. Na druhém stanovišti žáci vstupovali do fi ktivní garáže, 
kde začal hořet benzín a vypukl v domě požár. Třetí a poslední 
stanoviště bylo pro soutěžící nejnáročnější. Jednalo se o mode-
lovou situaci dopravní nehody, při které srazil řidič chodce bez 
refl exních prvků. Kromě resuscitace, prvotního ošetření fraktu-
ry pánve a zlomeniny se museli žáci vypořádat ještě s řidičem 
v oku, který pobíhal po místě nehody a komplikoval jejich prá-
ci. Porotci po vyhodnocení soutěže vyhlásili a ocenili 4 nejlepší 
družstva.   
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EXKURZE DO FAKULTNÍ NEMOCNICE 
S POLIKLINIKOU SKALICA A.S.                        
A DO ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY V HOLÍČI.

Dne 7. 5. 2015 se žáci v doprovodu učitelů vydali na exkurzi do 
Fakultní nemocnice ve Skalici a do Zařízení pro seniory v Holíči. 
V nemocnici měli budoucí zdravotníci možnost nahlédnout na 
všechna oddělení. Vzhledem k tomu, že skupinu tvořila převáž-
ně většina dívek, největší úspěch mělo novorozenecké odděle-
ní. Po seznámení s nemocnicí se skupinka přesunula do Zařízení 
pro seniory v Holíči, kde se účastníci seznámili s jeho činností, 
aktivitami pacientů a poskytováním zdravotní péčí. Po teoretic-
kém úvodu se účastníci rozdělili do dvou skupin a za doprovodu 
zaměstnanců si celé zařízení prohlédli.  
 

7



KULTURNÍ SETKÁNÍ VE SKALICI                 
A V UHERSKÉM HRADIŠTI.

O kulturní program ve Skalici se zasloužili nadaní žáci SZŠ Ska-
lice. Program byl zahájen dvouhrou na klavír, následovalo do-
jemné divadelní představení o vzniku ochranných rukavic pro 
zdravotníky, pěvecké vystoupení žačky se zlatem v hrdle, reci-
tační vystoupení, folklórní tanec páru žáků oblečených do re-
gionálního kroje a na závěr zahrál bývalý ředitel SZŠ Skalica na 
velmi netradiční hudební nástroj fujaru. 
O několik týdnů později přivítala na oplátku hosty ze SZŠ Skali-
ce SŠPHZ UH. Pro slovenské kolegy bylo připraveno vystoupení, 
které je pro Uherskohradišťsko více než typické. O krásně proži-
té odpoledne se postarala cimbálová muzika a žáci gastro obo-
rů, kteří zajistili profesionální obsluhu. 
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EXKURZE DO ZDRAVOTNICKÉ 
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ZLÍNSKÉHO 
KRAJE VE ZLÍNĚ.

Ve středu 13. 5. 2015 se žáci SŠPHZ UH a SZŠ Skalica společně 
vydali do Záchranné služby Zlínského kraje do Zlína. Po celý den 
provázel účastníky exkurze pan Petr Olšan, člen záchranářského 
týmu a současně tiskový mluvčí Záchranné služby Zlínského 
kraje. Pan Olšan pro žáky obou škol připravil velmi zajímavý 
program, který začal prohlídkou záchranářských vozů, pokračo-
val prohlídkou prostor Záchranné služby Zlínského kraje a byl 
zakončen videem, které bylo natočeno k příležitosti 10. výročí 
založení Záchranné služby Zlínského kraje. 
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ODBORNÝ SEMINÁŘ                              
„NEBOJME SAPOSKYTNÚŤPRVÚ 
POMOC“. ODBORNÉ ŠKOLENÍ 
„ROZVOJ KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ 
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 
V OBLASTI PÉČE O KLIENTY                              
S PORUCHAMI HYBNOSTI“. 

Jedním z cílů tohoto mikroprojektu bylo odborné vzdělávání. 
Proto byl jeho součástí odborný seminář „Nebojme sa poskyt-
núť prvú pomoc“, který si obsahově připravila PhDr. Ivona Hýl-
ková ze SZŠ Skalica a dále odborné školení na téma „Rozvoj 
kompetencí pracovníků zdravotně sociálních zařízení v oblasti 
péče o klienty s poruchami hybnosti“, jehož lektorkou byla Mgr. 
Jaroslava Beňovská ze SŠPHZ UH. 
Těchto aktivit se účastnili pedagogové zdravotnických předmě-
tů obou škol za účelem získání nových zkušeností a zvyšování 
kompetencí pro jejich další činnost. 
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MIKROPROJEKTEM POŘÍZENÉ VYBAVENÍ

 



PODĚKOVÁNÍ

Na realizaci projektu se kromě zaměstnanců obou partnerských škol podílela i řada dalších 
pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách a z integrovaného záchranného systému, 
kterým patří velké poděkování za spolupráci, ochotu a vstřícnost v jejich přístupu ke vzdě-
lávání mladých zdravotníků. 
Poděkování patří:
-  Ruth Kopecké, referentce pro PR aktivity v zařízení Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí
-  Janě Špičákové, staniční sestře v zařízení Hospic Hvězda o.s. ve Zlíně – Malenovicích
-  Petru Olšanovi ze Záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně
-  zaměstnancům Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby 
 Zlínského kraje v Uherském Hradišti za pomoc  při organizaci a hodnocení správných  
 postupů zásahů v rámci celodenní soutěže v poskytování první pomoci
-  Daniele Vacovej, riaditeľke Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb 
 pre dospelých v Holíč 
-  Silvii Kovaŕíčkove, námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť v Nemocnici 
 s poliklinikou v Skalici, a.s.





Holíč
Smrdáky

Mokrý Háj

Malacky

Buchlovice

Uherský
Brod

Valašské Meziříčí

Bojkovice

Slavičín

VizoviceZlínský kraj
Kvasivce

ČESKÁ 
REPUBLIKA

SLOVENSKÁ       
REPUBLIKA



Tato brožurka „O realizaci projektu“
vznikla ve spolupráci žáků Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště 

a Strednej zdravotníckej školy Skalica v rámci mikroprojektu „První pomoc bez hranic“, který byl spolufi nancován 
z Fondu mikroprojektů spravovaného Mikroregionem Bílé Karpaty.

Grafi cká úprava, tisk - Joker s.r.o., 
Masarykovo nám. 35, Uherské Hradiště, Tel.: 572 551 155. Náklad 500 ks. 


