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Projekt Inovace VOV_zdravotnická oblast se blíží ke konci. Kolegové v jednotlivých klíčových 

aktivitách již většinou dokončili své úkoly a v současné době probíhají dokončovací práce na 

jednotlivých úkolech, většinou administrativního charakteru. Protože nebylo možné, z důvodů 

vládních nařízení a opatření, uskutečnit veškeré naplánované aktivity podle původního 

harmonogramu, byl projekt na základě žádosti prodloužen o 6 měsíců. 

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.  

 Byl zpracován minimální znalostní standard 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 

 Standard prošel také úspěšně recenzí a připomínkovým řízením. 

 Byly zpracovány 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. 

 Proběhla již také odborná a jazyková korektura ODZ, takže jsou obsahově a jazykově 

přesné.  

 Byl vytvořen MOOC -  otevřený online kurz v anglickém jazyce na úrovni B2 SERR. 

 U všech materiálů ODZ i MOOC proběhla úspěšně pilotáž. 

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 

 Bylo zpracováno přes 100 výukových materiálů, které jsou v šesti různých úrovních 

lišících se svým rozsahem.  

 Zapojeno bylo přes 90 autorů ze 13 zdravotnických VOŠ napříč Českou republikou –  

od Plzně po Ostravu.  

 Vytvořené materiály prošly jazykovou a odbornou korekturou a také dvěmi nezávislými 

recenzemi.  

 Všechny materiály prošly také pilotáží, kdy jejich kvalita byla ověřena přímo ve výuce.  

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

 Tým byl tvořen 11 odbornými řešiteli, garantem aktivity a koordinátorem aktivity.   

 Byl vytvořen minimální znalostní standard absolventů VOV pro jednotlivé odborné 

oblasti/obory. Při tvorbě znalostních standardů se pracovní skupina zaměřila na 

poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy oboru, propojení 

praktických a odborných znalostí, na přenositelné dovednosti apod.  
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 Byly navrženy nové metody hodnocení a podpora odborné práce/činnosti studentů  

 Součástí aktivity bylo i vytvoření Jednotného informačního systému. Testování a 

potvrzení funkčnosti JIS proběhlo na dvou VOŠZ.   

 Byla také vytvořena databáze digitálních zdrojů materiálů dříve pro tuto oblast 

vytvořených v rámci OP VK, která byla doplněna o nové materiály, které byly 

vytvořeny v OP VVV. 

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

 Byly zpracovány deníky odborné praxe pro jednotlivé obory VOV 

 Deníky byly připomínkovány a připomínky byly zapracovány. 

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

 Byly zpracovány programy dalšího vzdělávání na daná témata. 

 Jednotlivé programy prošly dvěmi nezávislými recenzemi a proběhlo také pilotní 

ověřování jednotlivých programů. 

 Zpracované materiály byly zaznamenávány do systému umožňující jejich následné 

rychlé vyhledávání a případné využití. 

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

systému České republiky 

 Odborní řešitelé zpracovali na základě strategických dokumentů analýzu VOV. 

 Byla zpracována Vize VOV. 

 Oba dokumenty jsou v připomínkovém řízení. 

Projekt VOV se blíží ke svému závěru. Výstupy z projektu budou prezentovány na závěrečné 

konferenci v září 2021. 
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