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Resumé 

  

Řízení změny je proces, který  má svá pravidla a zákonitosti, jež jsou obecně 

platné ve firmě vyrábějící spotřební produkty, stejně jako v organizaci, 

zabývající se vzděláváním. Zdravotnické školství je tradiční a doposud nedílnou 

součástí české vzdělávací soustavy a prochází v současné době radikální 

přeměnou. Působí zde mnoho faktorů, které ovlivňují jeho novou podobu. 

Vzhledem k tomu, že v tomto prostředí pracuji 25 let a studium školského 

managementu mi dává  možnost   lépe porovnávat teorii s praxí, zamýšlím se ve 

své práci nad řízením změny zdravotnického školství v Ústeckém kraji , a to 

z hlediska vstupních podmínek i metod provádění. Nedílnou součástí je i 

vyhodnocení šetření, které mapuje postoje a názory řídících  pracovníků 

zdravotnických škol Ústeckého kraje i některých středních škol různého 

zaměření z celé České republiky. 

 

Resumé 

Change  command is the process, which has its own generally accepted rules 

and regularity in the  company producing consumer goods alike the 

organization, which takes an interest in education. The medical educational 

school system is a traditional and integral part of Czech educational system, and 

it is undergo a radical change these days. There are a lot of factors, which affect 

its new form. In view of the fact that I have been working in this environment 

for 25 years, and School  Management studies enable me to compare and 

practice better, in my dissertation I reflect on change command of the Medical 

educational system of the Ústí Region from the view of entry conditions and 

implementation methods. The evaluation survey is an integral part as well, and 

it describes the medical schools executives attitudes and opinion from the Ústí 

Region and also from some other socondary schools from the whole Czech 

Republic. 
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1. Úvod 

 

    „Změna je život.“ Tato krátká, jednoduchá věta vyjadřuje jednu z mnoha 

neoddiskutovatelných skutečností bytí každého z nás. Teorie řízení nám říká, že změně je 

zapotřebí předcházet a řídit ji, aby nás nepřekvapila v neočekávaný čas a neočekávanou 

velikostí a závažností. V podmínkách školství se jeví některé skutečnosti jako stálé a 

neměnné, ale stačí se zamyslet jen nad vývojem posledních 10 let a zjistíme, kolik prvků 

technických, organizačních, strukturálních, ale i filozofických, kulturních, ekologických a 

dalších,  se kolem nás částečně nebo zcela změnilo. Zdravotnické školství prochází také 

velmi složitým a nejednoznačným vývojem, který vychází z měnících se podmínek 

místních,  republikových i  nadnárodních. 

 

Podmínky místní 

 

      Ústecký kraj je region s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice, 

s narušenou krajinou i lidskými vztahy z doby více či méně vzdálené; ale také region, který 

se dynamicky vyvíjí a kde jsou některé společenské problémy řešeny radikálně a nezvykle. 

Dovoluji si připomenout např. řešení krize ve veřejné autobusové dopravě  politickým 

vedením Ústeckého kraje ve druhé polovině roku 2006. Tento nový styl řízení kraje není 

nahodilý, ale začíná se jevit jako systematický.  

       20. prosince 2006 byl přijat zastupitelstvem Ústeckého  kraje ,   který je  zřizovatelem  

všech  zdravotnických  škol  v  kraji, zásadní dokument o normativním financování  

provozních nákladů škol do roku 2009/2010 . Dovoluji si citovat :,, Jedním z klíčových 

ukazatelů, který ovlivňuje objem provozních prostředků nutných k řádnému chodu 

krajských škol, je počet žáků, které školy vzdělávají. Na základě demografického vývoje 

se předpokládá, že do roku 2010 poklesne celkový počet žáků v systému krajského školství  

cca o 3000. To představuje úbytek 100 zcela naplněných tříd, který povede k uvolnění částí 

dosud plných školních prostor, budov, dílen a obslužných školních zařízení. Jako efektivní 

se jeví zejména postupné slučování škol s příbuznou vzdělávací nabídkou, které působí 

v jedné spádové oblasti,  do větších celků  a odprodej  zbytného, zejména  nemovitého 

majetku.  Tím  bude zajištěn dostatečný  objem provozních prostředků na kvalitní vybavení  

a údržbu škol.“ 1) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1)

   Vonka, R.: Návrh postupu na vytvoření soustavy páteřních škol. Ústecký kraj, 2006, str.2 
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Podmínky republikové 

 

     Národní program vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, a Zákon č. 561/2004 

Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) zavádějí do vzdělávací soustavy nový systém vzdělávacích programů a 

dvoustupňovou tvorbu kurikulárních dokumentů. Kurikulární dokumenty jsou tvořeny na 

dvou úrovních: státní – v podobě Národního programu vzdělávání a rámcových 

vzdělávacích programů (RVP) a školní – v podobě školních vzdělávacích programů (ŠVP), 

podle kterých se uskutečňuje , respektive bude uskutečňovat, vzdělávání v konkrétní škole. 

 

Podmínky nadnárodní 

 

     Vstup České republiky do Evropské unie s sebou přinesl , kromě jiného, legislativní 

proměny mnoha zdánlivě neměnných komponent. Především zákon č.96/ 2004 Sb. ,o 

podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (dále zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) , 

zrušil či značně transformoval zaběhnutý systém přípravy středního zdravotnického 

personálu na  vyšších zdravotnických a středních zdravotnických školách. Některé obory 

byly zrušeny bez náhrady ( např. diplomované dětské sestry), jiné byly vysokoškolskou 

„lobby“ vyjmuty ze  sféry  působnosti  zdravotnických  škol a  transformovány na obory 

bakalářské (např. diplomovaná porodní asistentka ),  a u třetí skupiny došlo k redukování 

odborného zaměření přejmenováním  oboru a změnou učebního plánu ( např. všeobecná 

sestra- zdravotnický asistent).  

________________________________________________________________________ 

      

     Tyto  výchozí podmínky na počátku roku 2007 determinují podstatné změny  v oblasti 

struktury zdravotnického školství Ústeckého kraje. Bez ohledu na jejich   očekávanou 

užitečnost ve prospěch celého systému krajského školství, vyvolávají tyto přicházející 

změny  obavy, nejistotu , zpochybňování až odpor. 

     „ Jedním z důvodů, proč někteří lidé nechtějí organizační změny, je obava, že přijdou o 

něco, čeho si cení. Lidé se obávají ztráty moci, prostředků, svobody rozhodování, 

přátelství a  prestiže. V případech, kdy se objevuje jistá obava ze ztráty, myslí lidé 
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především na sebe a na to, čeho se možná budou muset vzdát. Když odmítají změny, myslí 

především na své úzké zájmy. Zájmům organizace a spolupracovníků se přitom nepřikládá 

žádný nebo jen malý význam.“ 2)                                                                                  

      Na druhou stranu je však nutno brát v úvahu i konzervativní názory odmítající změny, 

neboť se v nich  promítá určitá zkušenost, prověřená časem, která prozatím pomáhá 

zajišťovat fungující systém zdravotnického školství Ústeckého kraje . Tento  systém 

doposud produkuje střední zdravotnický personál, se kterým se denně máme možnost 

setkat v ordinacích lékařů, u nemocničních lůžek, či při zásahu rychlé záchranné služby. 

 

2.  Cíl   práce 

 

     Cílem této práce není nalezení obecného návodu k dalšímu vývoji systému 

zdravotnického školství, ale shrnutí vstupních podmínek systému, vyjádření názorů na 

současný stav, zamyšlení se nad dosavadním vývojem, prezentace názorů odborné 

pegagogické veřejnosti a vedení Ústeckého kraje, případně porovnání  obecně platných 

myšlenek teorie řízení změny s realitou současného procesu přeměn a optimalizace 

zdravotnického školství v Ústeckém kraji. V tomto smyslu jsou také formulovány 3 

hypotézy práce. 

 

3. Formulace  hypotéz 

 

1. Současný systém zdravotnického školství v Ústeckém kraji je přežitý a je třeba jej         

    změnit.  

 

2. Vzdělávací a studijní programy ve zdravotnickém školství kraje jsou vytvářeny na  

    základě společenské potřeby .      

 

3. Řízení změn ve zdravotnickém školství Ústeckého kraje probíhá optimálně a respektuje        

    principy teorie řízení změny.  

 

 
2)

   Donnelly, J.H.: Management. Grada Publishing, Praha 2000, str.590 
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4. Stručný historický vývoj zdravotnického školství v Ústeckém kraji 

      Zdravotnické školství pro střední zdravotnický personál je nedílnou součástí českého 

školského systému. Současná podoba středního zdravotnického školství začala 

krystalizovat přibliţně od roku 1946, kdy  v různých částech tehdejší Československé 

republiky začaly vznikat ošetřovatelské školy, zpravidla při nemocnicích a v naprosté 

většině pod odborným vedením lékařů a řádových sester. Vývoj škol byl poznamenán 

politickými změnami, přesto se dá říci, ţe odborná stránka vzdělávání byla vţdy prioritní,  

a zdravotní, dětské, ţenské  a všeobecné sestry, porodní asistentky, asistenti hygienické 

sluţby, farmaceutičtí laboranti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další absolventi oborů 

zdravotnických škol byli zpravidla na vysoké odborné úrovni, která je v zahraničí ceněna i 

dnes.  

      Současnou podobu středního zdravotnického školství nejvíce ovlivnil vstup České 

republiky do  Evropské unie a s  tím související přijetí  legislativních  norem,  např. zákona  

č.  96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a vyhlášky č. 39/2005 Sb., 

kterou se stanoví minimální poţadavky na studijní zdravotnické programy. Není vůbec 

jisté , zda se jedná o krok správným směrem,  aţ historie však prokáţe oprávněnost a 

potřebnost těchto opatření. 

       V Ústeckém kraji je v současné době 6 zdravotnických škol: 

 v Děčíně, v Chomutově, v Mostě, v Rumburku, v Teplicích a v krajském městě Ústí nad 

Labem. Školy v Mostě, v Teplicích a v Ústí nad Labem mají  současně i statut vyšších 

odborných škol. V roce 2004 vznikl Ústav zdravotnických studií Univerzity J.E.Purkyně 

v Ústí nad Labem, který je svými bakalářskými studii velkým konkurentem vyšších 

odborných zdravotnických škol. 

 

Střední zdravotnická škola Děčín 

     Střední zdravotnická škola v Děčíně byla otevřena v roce 1986. Historie zdravotnického 

školství v Děčíně  však začíná jiţ  ve školním roce 1949 - 1950 otevřením dvouletého 

studia na vyšší škole sociálně zdravotní. V roce 1959 bylo vzdělávání středních 

zdravotnických pracovníků z politicko-organizačních důvodů  přemístěno do Rumburku, 

odkud se po 27 letech navrátilo zpět do Děčína.  Působnost školy je především v okrese 

Děčín a v Libereckém kraji v okrese Česká Lípa. V současné době jsou zde obory 

všeobecná sestra a zdravotnický asistent, denní i dálková forma studia. Nyní se škola 
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specializuje na  celoţivotní vzdělávání  prostřednictvím  Centra  zdravotnického  

vzdělávání. 

 

 

Střední zdravotnická  škola Chomutov 

 

     Střední zdravotnická škola v Chomutově byla zaloţena v roce 1970, sídlí v historické 

budově kláštera řádu premonstrátů, s nímţ řadu let o tuto budovu soupeřila. V současné 

době je tato budova jiţ ve vlastnictví zřizovatele, tj. Ústeckého kraje. Spádovou oblastí pro 

školu je především západní část Chomutovska, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Ve škole jsou 

vzdělávány  obory všeobecná sestra a zdravotnický asistent, denní i dálková forma studia. 

 

 

http://www.szsdecin.cz/skola.jpg
http://www.szsdecin.cz/skola.jpg
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně, Most 

     V Mostě  byla v říjnu 1946 zaloţena ošetřovatelská škola. Studium bylo zpočátku 

dvouleté a bylo vedeno personálem okresní nemocnice a  řádovými sestrami. V průběhu 

padesátých a sedmdesátých let byla škola několikrát reorganizována a  přestěhována.   Rok 

1995 je významný přidělením statutu vyšší zdravotnické školy. Po celé řadě oborů jsou zde 

dnes vzdělávací programy střední školy zdravotnické - všeobecná sestra a   zdravotnický 

asistent, denní i dálková forma studia; k otevření od 1.9.2007 je připraven obor 

zdravotnické lyceum. Na vyšší odborné škole zdravotnické  je obor diplomovaná 

všeobecná sestra a dobíhající obor diplomovaný ergoterapeut. Na SŠZ docházejí ţáci 

především z Mostecka, Chomutovska a  Lounska , na VOŠZ pak z několika českých krajů.      

 

  Střední  zdravotnická škola Rumburk 

     Počátky školy v Rumburku spadají do roku 1949, kdy zde byla zaloţena vyšší škola 

sociálně zdravotní. S měnícími se podmínkami v regionu a s přesunem oborů mezi 

Rumburkem a Děčínem nyní vzdělává škola  obor zdravotnický asistent, denní i dálkovou 

formu studia a dobíhající obor všeobecná sestra. V rumburském výběţku je existence školy 

významná i z hlediska sociálně-společenského.  Ţákyně školy jsou převáţně z  Rumburska 

a Českolipska. 
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Teplice 

     Prvopočátky školy jsou datovány do září roku l945, kdy byla zaloţena  veřejná odborná 

škola pro ţenská povolání. V září 1949 byla škola reorganizována na vyšší sociálně 

zdravotní školu, studium bylo tříleté a nebylo ukončeno maturitní zkouškou. V září roku 

1953,  se zavedením tzv. jednotné školské soustavy,  byla škola transformována  na střední 

zdravotnickou školu, která se ve svém vývoji, kromě klinických oborů, od začátku 

šedesátých let zaměřovala na obory rehabilitační. V roce 1995  přibyla ke střední škole i 

vyšší zdravotnická  škola ,  která nyní sídlí v budově v Kapelní ulici. 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem 

     Počátky zdravotnické školy v Ústí nad Labem jsou spojeny s provozem krajské 

nemocnice, která byla v roce 1945 převzata do české správy. V roce 1946 zahájila činnost 

dvouletá škola pro diplomované ošetřovatelky. V roce 1948 bylo rozhodnuto o přeměně 

dvouletých ošetřovatelských škol ve čtyřleté vyšší sociálně zdravotní školy končící 

maturitou. Ty byly převedeny do školské správy KNV, ale v roce 1953 se vrátily do 

resortu ministerstva zdravotnictví. Škola se tak stala součástí KÚNZ v Ústí nad Labem a 

plnila téţ funkci metodického vedení všech středních zdravotnických škol v Severočeském 

kraji. Pro svoji velikost byla škola rozdělena  v roce 1989 na školy dvě. V Palachově ulici 

byly obory  technické a v Moskevské ulici obory klinické. V roce 1996 byly obě školy opět 

sloučeny. V současné době jsou zde obory střední školy: všeobecná sestra, zdravotnický 

asistent ,  zdravotnické lyceum,  asistent zubního technika a laboratorní asistent. Na vyšší 

odborné škole jsou obory: diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotní 

laborant, diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaná všeobecná sestra a 
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diplomovaný zubní technik. Pro klinické obory je spádovou oblastí Ústecko, pro technické 

obory  pak celé   severozápadní Čechy. 

 

 

 

 

 

 

 

        budova v Moskevské ulici                                   budova v Palachově ulici 

 

Ústav zdravotnických studií Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 

 

     Zákon č.96/2004 Sb.,  o nelékařských zdravotnických povoláních a vyhláška č. 39/2005 

Sb., kterou se stanoví minimální poţadavky na studijní  zdravotnické programy, zrušily 

moţnost studia  řady oborů, např. diplomovaný ergoterapeut, diplomovaný fyzioterapeut, 

diplomovaná porodní asistentka a všeobecná sestra na zdravotnických školách. Tohoto 

legislativního opatření vyuţily četné vysoké školy a získaly akreditaci na transformované 

bakalářské obory s vyuţitím zkušeností personálu a odborným zázemím na vyšších 

odborných školách zdravotnických (VOŠZ), které doposud tyto obory realizovaly. 

V našem kraji, na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, vznikl v roce 2004 Ústav 

zdravotnických studií, který má 3 detašovaná pracoviště: v Teplicích se nachází katedra 

fyzioterapie a ergoterapie, v Mostě je katedra porodní asistence a v Ústí nad Labem 

katedra ošetřovatelství.  Na tuto realitu je třeba nahlíţet ze dvou hledisek. VOŠZ celkem 

ochotně spolupracovaly na akreditaci těchto oborů a měly k tomu následující důvody: 

1) Zachování pracovní příleţitosti pro odborný personál, i kdyţ u jiného zaměstnavatele. 

2) Zachování tradičních oborů v místě, kde byly řadu let rozvíjeny. 

3) Vyuţití vybudovaných kapacit materiálních, studijních i lidských. 

4) Nebylo jiné řešení. 

     To s sebou přineslo i druhé hledisko pohledu, vznik konkurence pro zbylé obory VOŠZ, 

neboť počet uchazečů o studium v oblasti zůstal stejný, ale studijní nabídka se výrazně 

rozšířila. Aţ historie posoudí, zda z celospolečenského hlediska šlo o krok správným 

směrem. Jedno však odborný terén signalizuje jiţ nyní. Není ochoten na bakalářsky 

vystudované odborníky uvolnit více finančních prostředků na platy a předpokládá, ţe 
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bakaláři budou vykonávat stejné výkony ( včetně pomocných) jako absolventi středních a 

vyšších odborných škol. 

 

Shrnutí 

 

     Zdravotnické školy v Ústeckém kraji prošly přibližně stejným vývojem. Založeny 

byly převážně na sklonku čtyřicátých let 20. století jako školy ošetřovatelské,  hlavní 

vzdělávací nabídkou těchto škol dnes je vzdělávání středního zdravotnického 

personálu. Z důvodů politických a legislativních řídila školy řada zřizovatelů, od 

okresních ústavů národního zdraví, přes krajské ústavy národního zdraví, 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, odbory školství okresních úřadů až po 

současného zřizovatele, kterým je Ústecký kraj. Pro školní rok 2007/8 je následující 

nabídka studijních oborů: 

Střední škola: 

- zdravotnický asistent - Děčín, Chomutov, Most, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem 

- zdravotnické lyceum - Most, Ústí nad Labem 

- asistent zubního technika - Ústí nad Labem 

- laboratorní asistent - Ústí nad Labem 

 

Vyšší odborná škola: 

- diplomovaná všeobecná sestra - Most, Ústí nad Labem 

- diplomovaný farmaceutický asistent - Ústí nad Labem 

- diplomovaný zdravotní laborant - Ústí nad Labem 

- diplomovaný zubní technik - Ústí nad Labem 

- diplomovaný zdravotnický záchranář - Ústí nad Labem 

- diplomovaná dentální hygienistka - Ústí nad Labem 

 

Ústav zdravotnických studií Univerzity v Ústí nad Labem vznikl v roce 2004 a má 3 

katedry: v Mostě, v Teplicích a v Ústí nad Labem v budovách vyšších odborných 

zdravotnických škol. Oproti zdravotnickým školám se dynamicky rozvíjí, neboť 

využívá jejich „ knowhow“ a současně jeho rozvoj není svázán legislativou pro 

střední školství, ani ekonomickými omezeními zřizovatele. Studenti jsou navíc 

motivováni ziskem bakalářského titulu. 
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5. Vzdělávací  a  studijní  programy 

 

5.1. Rámcové vzdělávací programy zdravotnických  škol     

     „Stejně jako v přírodě, ani ve společensko-ekonomické realitě nelze hovořit o stabilitě, 

ale typická je proměnlivost, která můţe mít charakter růstu, ale i degenerace. Změny jsou 

nevyhnutelným projevem reality: 

- vše se vyvíjí a podléhá proměnlivosti; 

- změna je ve své podstatě nepřetrţitý proces; 

- tempo realizace změn se zrychluje.“3) 

     Hlavní změny ve směřování českého školství začaly být realizovány po vstupu České 

republiky 
  

do Evropské unie. Škola jiţ dávno ztratila svůj monopol na zprostředkování 

vzdělávacích informací a měla by se daleko více neţ dosud podílet na vytváření 

kompetencí k získávání informací. Současně klade společnost na školu nároky v oblasti 

výchovy a formování mladé generace.  Ve středním odborném vzdělávání, kam patří také 

převáţně zdravotnické  školství,  jsou Národním ústavem odborného vzdělávání ( dále 

NÚOV) vytvářeny rámcové vzdělávací programy (dále RVP), které vymezují  

prostřednictvím vzdělávacích cílů, kompetencí a očekávaných výsledků obsah vzdělávání: 

„a) Cíle vzdělávání vyjadřují společenské poţadavky na celkový vzdělanostní a 

osobnostní rozvoj ţáků. Jsou společné pro všechny RVP. Jsou vyjádřeny z pozice školy, 

resp.  pedagogických   pracovníků, a vyjadřují to, k čemu má vzdělávání směřovat, o co 

mají vyučující svou výukou usilovat. Míra jejich naplnění bude různá jak podle stupně 

vzdělání, tak podle schopností a dalších předpokladů ţáků. 

b) Kompetence: Tímto pojmem jsou označovány ohraničené struktury schopností a 

znalostí a s nimi související postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro 

výkon ţáka – absolventa ve vymezené činnosti (vyjadřují jeho způsobilost nebo schopnost 

něco dělat, jednat určitým způsobem). V RVP  se kompetence dělí na klíčové   a odborné. 

Kompetence neexistují izolovaně, ale  navzájem  se prolínají a doplňují. Ţáci si je  osvojují 

a prohlubují v průběhu celého středního odborného vzdělávání. 

c) Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot,  které jsou důleţité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti, 

budoucí uplatnění v pracovním i mimopracovním ţivotě i pro další vzdělávání.  Výběr a 

pojetí vychází z toho,   které kompetence  povaţuje  společnost  za  podstatné  pro ty  ţáky,  

 

3)
 Veber, J.: Management, Management Press, Praha 2003, str. 315 
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kteří mají získat počáteční odborné vzdělání, a jaké nároky na ně klade. Prostupují celým 

vzdělávacím procesem a lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného 

vzdělávání, v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím různých dalších 

aktivit doplňujících výuku, kterých se ţáci sami aktivně účastní. Jejich realizace ve 

školních vzdělávacích programech ( dále ŠVP)  by se měla opírat o pečlivě promyšlené 

výchovné a vzdělávací strategie školy odpovídající osobnostním a učebním předpokladům 

ţáků, charakteru oboru, poţadavkům sociálních partnerů školy a o činnostní a aktivizující 

pojetí výuky. 

d) Odborné kompetence  se vztahují  k výkonu  pracovních  činností a  vyjadřují  profesní 

profil daného RVP a oboru vzdělání. Odvíjejí se od kvalifikačních poţadavků na výkon 

konkrétního povolání a charakterizují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je 

soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot poţadovaných u absolventa 

vzdělávacího programu. 

e) Obsah vzdělávání je prostředek pro dosaţení poţadovaných kompetencí absolventa.V 

RVP je vymezen formou kurikulárních rámců. Tvoří jej učivo z různých oblastí vzdělávání  

(např. komunikativní, osobnostní,  společenské,  profesní,   informativní)   a     poţadované 

výsledky vzdělávání. Určující charakter mají výsledky vzdělávání, zatímco učivo je 

prostředkem pro jejich dosaţení. V RVP je učivo strukturováno nadpředmětově podle 

vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů (např. jazykové vzdělávání, vzdělávání v ICT, 

společenskovědní vzdělávání, ekonomické, odborné vzdělávání), od kterých se budou na 

školní úrovni odvíjet konkrétní vyučovací předměty. 

f) Výsledky vzdělávání vyjadřují konkrétní vzdělávací poţadavky na změnu osobnosti 

ţáka ve všech rovinách . Tvoří je soubor vědomostí, dovedností (intelektových, 

psychomotorických), návyků, postojů , které by si měl ţák v průběhu vzdělávání  osvojit a 

být schopen na určité úrovni prokázat. Jsou vyjádřeny v činnostní podobě z pozice ţáka. 

Spolu s učivem vymezují obsah vzdělávání.     Koncepce středního odborného vzdělávání 

vychází z celoţivotně pojatého a na principu znalostní  společnosti vybudovaného 

konceptu vzdělávání,   ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. 

Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit ţáka na úspěšný, smysluplný a 

odpovědný osobní, občanský i pracovní ţivot v podmínkách měnícího se světa“. 4) 

       Stejně jako pro jiné střední školy, vytváří pro nosný obor středních zdravotnických 

škol ,  zdravotnického asistenta ,  rámcový vzdělávací  program  Národní ústav  odborného  

________________________________________________________________________ 

4)  
Národní ústav odborného vzdělávání: 6. pracovní  verze ŠVP pro obor zdravotnický asistent, 2006 
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vzdělávání Praha. Plán vypracovává pracovní skupina pod vedením Mgr. Kratochvílové.  

K datu vypracování této práce byl znám šestý pracovní návrh RVP: 

 

„  Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání - 6.pracovní verze. 

 

Denní studium 

Vzdělávací oblasti a obsahové 

okruhy 

Minimální počet vyučovacích hodin za studium 

týdenní celkový 

Jazykové vzdělávání     

 - český jazyk 5 160 

 - cizí jazyk 12 384 

      

Společenskovědní vzdělávání 5 160 

Přírodovědné vzdělávání 6 192 

Matematické vzdělávání 7 224 

Estetické vzdělávání 5 160 

Vzdělávání pro zdraví 8 256 

Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích 
5 160 

Ekonomické vzdělávání 2 64 

Základ pro poskytování 

ošetřovatelské péče 
8 256 

Ošetřovatelství a ošetřovatelská 

péče 
44 1408 

Sociální a psychologické obory 5 160 

Disponibilní hodiny 20 640 

Celkem 132 4224 

 

     Celkový počet vyučovacích hodin za studium , stanovený v rámcovém rozvrţení 

obsahu    vzdělávání , je závazný. Škola rozvrhne počty hodin do ročníků tak, aby počet 

vyučovacích  hodin  týdně byl minimálně 29 a  maximálně 33. V rámci obsahového okruhu 

ošetřovatelství a ošetřovatelská péče zařadí škola  praktické vyučování, poskytující 

dovednosti a znalosti v  oblasti  ošetřovatelské péče ,  v minimálním rozsahu 740 

vyučovacích hodin celkem. 

     Do ŠVP musí být zařazena odborná praxe v minimálním rozsahu 160 hodin celkem za     

studium, která se realizuje na pracovištích fyzických nebo právnických  osob, které mají 

oprávnění k činnostem souvisejícím s daným oborem. 
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     Ve ŠVP musí být v kaţdém ročníku zařazena tělesná výchova v  minimálním rozsahu  

dvou vyučovacích hodin týdně, doporučuje se zařadit další sportovní a relaxační aktivity 

podporující   zdravý vývoj ţáků.  Škola vytváří podmínky pro zkvalitňování jazykových 

znalostí ţáků a pro výuku dalších   cizích jazyků. 

      Rámcové  rozvrţení obsahu vzdělávání a kurikulární rámce  jednotlivých  vzdělávacích   

oblastí a obsahových okruhů  jsou závazným východiskem pro zpracování ŠVP pro denní  

i jiné formy vzdělávání.  Počet  týdenních vyučovacích  hodin  ve večerní  formě 

vzdělávání činí 10 -18 hodin, v dálkové formě vzdělávání  činí  200 - 220 hodin za rok .“ 5) 

          V jednotlivých pracovních verzích rámcového vzdělávacího plánu pro obor 

zdravotnický asistent byl silně prosazován ambivalentní  názor, aby RVP pro tento obor  

byl vytvořen dostatečně volně a respektoval specifika jednotlivých škol, ale na druhou 

stranu tak, aby výstup ze školy byl blízký současnému profilu absolventa  a umoţňoval tak 

prostupnost mezi jednotlivými školami a zaručoval výstupní standard zdravotnického 

pracovníka.  Na tvorbě  RVP se významně podílela i Asociace ředitelů zdravotnických škol 

Čech , Moravy a Slezska. Na posledním společném jednání ve dnech 7. a 8. listopadu 2006 

na konferenci asociace v Brně  informovala Mgr. Kratochvílová z  NÚOV, pověřená 

tvorbou RVP,  o stavu připravenosti RVP pro obor zdravotnický asistent ve výše uvedené  

6. pracovní verzi s tím, ţe definitivní verze bude odborné veřejnosti předloţena v první 

polovině roku 2007 a stejně tak i metodika pro tvorbu školních vzdělávacích programů. 

Pak bude moţno začít vytvářet ŠVP jednotlivých zdravotnických škol, které by měly být, 

podle znění školského zákona , hotovy do 2 roků od vytvoření RVP. Pak bude jistě 

zajímavé porovnání současných trendů a názorů s tím , jak se jednotlivé školy budou snaţit 

zaujmout veřejnost na trhu vzdělávací nabídky. To je jedním z důvodů, proč jsem 

v dotazníku zadaném členům vedení zdravotnických škol Ústeckého kraje a některým 

dalším kolegům ze studia školského managementu ( kapitola 6) zjišťoval názor na 

informovanost  o  podobě a představě  o RVP pro zdravotnické školy, přestoţe dosud 

nejsou známy v definitivní podobě. Vzdělávací programy pro další obory zůstávají  zatím 

v nezměněné podobě . Programy pro vyšší odborné zdravotnické školy podléhají 

akreditačnímu řízení podle zákona  č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických 

povoláních a  podle školského zákona č.561/2004 Sb. Značná omezení  jsou dána také 

vyhláškou č.39/ 2005 Sb., o poţadavcích na studijní  zdravotnické programy  . 

____________________________________________________________________ 

5)  
Národní ústav odborného vzdělávání: 6. pracovní  verze ŠVP pro obor zdravotnický asistent, 2006 

 



 17 

5.2. Studijní  programy Ústavu zdravotnických studií     

 

      Ústav je zaměřen na vzdělávání a výzkum v široké a závaţné oblasti zdravotnictví. 

Studium vychází ze zákona č. 96/2004 Sb. a rady oborových směrnic a doporučení EU  a 

umoţňuje získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. 

      První roky vývoje byly prioritní, znamenaly start do terciární edukace zdravotnických 

oborů a měly by být ve svém dalším období následovány kvalitativním i kvantitativním 

růstem. ÚZS bude v následných letech usilovat o rozšíření výuky v dalších studijních 

zdravotnických oborech, včetně kombinovaných forem studia  navazujícího magisterského 

vzdělávání. 

       

Stručná charakteristika studijních programů 

 

Studijní program „Specializace ve zdravotnictví“,  obory fyzioterapie a ergoterapie 

     Cílem výuky bakalářských oborů fyzioterapie a ergoterapie je poskytnout odborné 

vzdělání v oblasti péče o zdraví člověka, kdy profesní kvalifikace odpovídá legislativním 

poţadavkům České republiky a nárokům oborových organizací. Základním cílem je 

získání komplexních znalostí, které umoţňují samostatnou odbornou práci. U fyzioterapie 

preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační péči v oboru fyzioterapie, u 

ergoterapie preventivní, diagnostickou nebo léčebnou a rehabilitační péči v oboru 

ergoterapie. 

Studijní program „Ošetřovatelství“, obory porodní asistentka a všeobecná sestra 

      Cílem výuky bakalářských oborů  porodní asistentka  a všeobecná sestra  je poskytnout 

specifické  vzdělání v oblasti péče o zdraví člověka. Základní prioritou je získání znalostí a 

dovedností,   které umoţňují samostatnou a odbornou činnost  v ošetřovatelském procesu u 

pacienta;  u porodní asistentky se jedná o činnost v porodní asistenci.  Výstupní  znalosti  a 

dovednosti  (výchovně vzdělávací cíle – výsledky vzdělání) všeobecných sester jsou 

zformulovány do základních kompetenčních kritérií, vycházejících z Evropské strategie 

Světové zdravotnické organizace ( SZO ) pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských 

profesí (všeobecných sester a porodních asistentek) z roku 1998, direktiv Evropské komise 

77/452/EHS, 77/453/EHS z roku 1997,  81/105/EHS z roku 1981, 89/48/EEC z roku 1988, 

92/51/EEC z roku 1992, doporučení Evropské komise XV/E9432/796-DE z roku 1997,  

XV/E/8391/3/96-DE a XV/E/8481/4/97-DE z roku 1998; vycházejí přitom z legislativních 
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poţadavků České republiky (zákon č. 96/2004 Sb.). Absolvování výuky umoţní v 

budoucnu volný pohyb absolventek studijního oboru na trhu práce v zemích EU. 

 

Profily absolventa 

 

Obor fyzioterapie a ergoterapie 

 

     Absolventi  mohou vykonávat  činnosti  v rámci  preventivní,  diagnostické,  léčebné  a 

rehabilitační péče v oboru fyzioterapie a ergoterapie. Nalézají uplatnění ve státních i 

soukromých zdravotnických zařízeních. Jedná se o kliniky léčebné rehabilitace, 

rehabilitační ústavy, lázeňská zařízení, pracoviště pro léčbu bolesti, sociální zařízení pro 

děti a seniory. Po splnění zákonem stanovených podmínek mají absolventi právo zřídit si 

vlastní rehabilitační praxi. 

 

Obor porodní asistentka 

 

Absolventi mohou poskytovat zdravotní péči v porodní asistenci. Jedná se o zajištění 

nezbytného dohledu, poskytování péče a rad ţenám během těhotenství, při porodu a 

šestinedělí (    pokud probíhá  fyziologicky ),  vedení fyziologického porodu a poskytování 

péče o novorozence. Součástí této péče je také ošetřovatelská péče o ţenu na úseku 

gynekologie. Porodní asistentka se dále podílí ve spolupráci s lékařem na preventivní, 

léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči. Nalézá rovněţ 

uplatnění v primární, sekundární a terciární péči o zdraví ţen, novorozenců, rodin a 

komunit v rámci struktury organizace zdravotnických a sociálních sluţeb, které jsou 

poskytovány ve státních i nestátních zařízeních. 

 

Obor Všeobecná sestra 

 

Absolventi mohou poskytovat zdravotní péči ve svém oboru. Pomáhají chránit, udrţovat, 

navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii, soběstačnost v oblasti 

tělesných a psychických ţivotních funkcí s přihlédnutím na psychologické, sociální, 

ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu ţivota postiţených osob. Absolvování výuky 

umoţní v budoucnu volný pohyb absolventek studijního oboru na trhu práce v zemích EU. 
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Shrnutí 

 

     Vzdělávací programy pro zdravotnické školy vypracovává v současné době 

Národní ústav odborného vzdělávání.  Rámcový vzdělávací program pro základní 

klinický obor zdravotnických škol - zdravotnický asistent -  má být schválen do konce 

roku 2007. Do jeho tvorby významně promlouvá i Asociace ředitelů zdravotnických 

škol, jejíž snahou  je vytvořit  RVP s výraznými jednotícími prvky. Poté budou školy 

vytvářet vlastní školní vzdělávací programy. RVP pro další obory zdravotnických 

škol se zatím nepřipravují. Vzdělávací programy pro vyšší odborné školy jsou 

schvalovány v akreditačním řízení dle školského zákona. Obdobně jsou připravovány 

studijní programy vysokých škol, tedy i Ústavu zdravotnických studií Univerzity 

J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Rozdílem však je,  že zákon č. 96/2004 Sb., o 

získávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání , poskytuje vysokým školám  

podstatně více prostoru pro akreditaci studijních programů  než zdravotnickým 

školám. Proto také ÚZS již 3 roky po svém založení má akreditovány 4 obory : 

ergoterapie, fyzioterapie, porodní asistentka a všeobecná sestra, což jsou  původní 

obory VOŠZ . V současné době pracuje  ÚZS na akreditaci  kombinovaných forem 

studia a je významným konkurentem vyšším odborným školám, zvláště 

zdravotnickým. Je to jistě i proto,  že  studia na ÚZS jsou  zakončena ziskem 

bakalářského titulu a jsou bezplatná. Studia na VOŠZ jsou zatížena placením 

školného a výstupem je označení diplomovaný specialista. 
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6. Dotazníkové šetření 

 

 
     Následující dotazník, který je zaměřen na názor k současnému dění kolem 

zdravotnického školství , jsem zaslal dvanácti členům vedení  šesti zdravotnických škol 

v Ústeckém kraji. Vyplněných dotazníků se mi navrátilo 9, z jedné školy jsem vyplněný 

dotazník nedostal ţádný. Současně jsem pro porovnání zadal dotazník  dvaceti kolegům 

z různých středních škol nezdravotnického zaměření z  3. ročníku studia školského 

managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 

2006/7 s tím, aby odpověděli na otázky, které se týkají zdravotnického školství, ale do 

určité míry i českého školství obecně.  Obdrţel jsem 18 vyplněných dotazníků. Účelem 

bylo zjistit i určitý  profesní názor širší veřejnosti, neboť jsou zde zastoupena gymnázia a  

střední odborné školy z celé střední a západní  části České republiky. Je zřejmé, ţe  na 

otázky,  které se týkaly koncepce zdravotnického školství bylo více odpovědí typu  

„nevím“, ale přesto se domnívám, ţe  srovnání  pohledu řídících pracovníků různých typů 

středních škol  na  koncepci řízení školství je  prospěšné. Při tvorbě dotazníku jsem musel 

vycházet ze stavu tvorby RVP pro zdravotnické školy  k 31.12. 2006 , kdy byla známa 

šestá pracovní verze NÚOV Praha,  a také z  toho, ţe další koncepce zdravotnických škol 

v Ústeckém kraji je velmi nejasná .  Proto by někteří kolegové nebyli zřejmě ochotni na 

konkrétněji poloţené otázky odpovědět, coţ i při takto poměrně obecně poloţených 

otázkách členové vedení jedné zdravotnické školy učinili.    
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Návratnost dotazníku činila 75% ze zdravotnických škol a 90 % z ostatních škol, 

odpovědi jsou tedy značně většinové.  Z jedné zdravotnické školy Ústeckého kraje jsem 
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neobdrţel ţádnou odpověď.  V dotazníku byly pouţity uzavřené i otevřené odpovědi na 5 

základních tématických okruhů otázek ( I-V).  Skupina otázek I byla určena pouze pro 

zdravotnické školy, neboť se týkala jejich historie a dalšího očekávaného směřování. Pro 

větší přehlednost jsou jednotlivé skupiny barevně odlišeny. Způsob vyhodnocení je popsán 

v závěru kapitoly 6.1. Celý dotazník je součástí přílohy č.1. 

 

 

 

6.1.  Vyhodnocení  dotazníku 

 

A) Zdravotnické školy Ústeckého kraje (6) 

B) Gymnázia a střední odborné školy  ČR (18) 

 

A) Otázka č.1  (skupina I) 

Stručná historie vývoje  a oborů zdravotnických škol. 

A) Otázka č.2  (skupina I) 

Stručný výhled dalšího směřování školy. 

 

A) Otázka č.3  (skupina II) 

Současný způsob řízení  zdravotnických škol zřizovateli- kraji je: 

optimální               dobrý                vyhovující                 nevyhovující        nevím 

      0                         2x                        4x                                 2x                     1x 

 

B) Otázka č.3 

Současný způsob řízení  zdravotnických škol zřizovateli- kraji je: 

optimální               dobrý                vyhovující                 nevyhovující        nevím 

      1x                         0                        5x                                 1x                    11x 

 

A) Otázka č.4  (skupina II) 

Současný způsob řízení zdravotnických škol zřizovateli- kraji je z hlediska společenské 

potřeby: 

optimální              dobrý                vyhovující                  nevyhovující        nevím 

      0                         1x                        6x                                 2x                       0 
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B) Otázka č.4 

Současný způsob řízení zdravotnických škol zřizovateli-kraji  je z hlediska společenské 

potřeby: 

optimální              dobrý                vyhovující                  nevyhovující        nevím 

      1x                         1x                        4x                                 0                     12x 

 

A) Otázka č.5  (skupina IV) 

Ve své práci při řízení  školy  mě nejvíce zaměstnává oblast:        vyberte a) i b): 

 

a) ekonomiky     legislativy    personalistiky    organizace vyučování    provozu školy  jiná 

 

          2x                   6x  (67%)           0                           0                            1x                0 

 

b) plánování     organizování       personalistiky     vedení        kontrolování 

           0 1x                        0                    1x                   7x(78%) 

 

B) Otázka č.5 

Ve své práci při řízení  školy  mě nejvíce zaměstnává oblast:        vyberte a) i b): 

a) ekonomiky     legislativy    personalistiky    organizace vyučování    provozu školy  jiná 

 

          5x (28%)  5x (28%)              3x                           3x                            2x                0 

 

b) plánování     organizování       personalistiky     vedení        kontrolování 

          5x (28%)  5x (28%)            1x                    2x                  5x (28%) 

 

A) Otázka č.6. (skupina IV) 

Za nejvíce potřebné pro řízení školy povaţuji : 

8x- ekonomické zajištění provozu školy (57%) 

3x- včasnější a kvalitnější přenos informací od zřizovatele (21%) 

1x- více času a prostoru na organizaci chodu školy 

1x- vytváření dobré pracovní atmosféry pro vyučující i ţáky 

1x- niţší počet vyučovaných hodin zástupců ředitele 
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B) Otázka č.6. 

Za nejvíce potřebné pro řízení školy povaţuji : 

10x - týmová práce (26%) 

8x - odborná připravenost ředitele, zástupce, vedení školy (21%) 

7x - správné delegování pravomocí (18%) 

6x - finanční zajištění chodu školy, spolupráce se zřizovatelem 

5x - dobrá komunikace, předávání informací 

2x - pozitivní klima školy, kultura školy 

1x - public relations 

 

 

A) Otázka č.7 (skupina IV) 

Při řízení školy mně nejvíce vadí: 

5x - omezená samostatnost při řízení školy ze strany zřizovatele (38%) 

4x - nevyhovující a měnící se legislativa, především rozhodování ve správním řízení( 31%) 

2x - nejistota další budoucnosti školy 

1x - velký rozsah řídících činností 

1x - problém vhodného skloubení řízení školy a výuky 

 

 

B) Otázka č.7 

Při řízení školy mně nejvíce vadí: 

11x - neúnosná administrativa ( 37%) 

9x - špatná a nepřehledná legislativa ( 30%) 

8x - nedostatek financí (27%) 

2x - byrokratická práce zřizovatelů ( krajů) 

 

 

A) Otázka č.8 ( skupina II) 

Současná koncepce zdravotnického školství je: 

 

optimální              dobrá               vyhovující                  nevyhovující         nevím 

       0                       1x                       3x                                 3x                       2x 
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B) Otázka č.8 

Současná koncepce zdravotnického školství je: 

 

optimální              dobrá               vyhovující                  nevyhovující         nevím 

       0                        1x                       5x                                  0                      12x 

 

 

A) Otázka č.9 (skupina II) 

Současné koncepci zdravotnického školství nejvíce schází: 

3x- návrat pod MZ ČR 

1x- lepší uplatnění absolventů zdravotnických škol 

1x- odvětvové řízení 

1x- pozitivní vnímání veřejností 

1x- propracovaná legislativa 

1x- propojenost škol s praxí 

1x- koncepčnost vyšších odborných škol 

 

B) Otázka č.9 

Současné koncepci zdravotnického školství nejvíce schází: 

1x - uplatnitelnost v praxi 

17x - nevím 

 

A) Otázka č.10  (skupina III) 

Evaluace školy podle vyhlášky č.15/2005 Sb. je: 

  

potřebná           částečně potřebná     téměř nepotřebná    nepotřebná           nevím    

      1x                          3x                           2x                           3x                      0 

 

B) Otázka č.10 

Evaluace školy podle vyhlášky č.15/2005 Sb. je: 

  

potřebná           částečně potřebná     téměř nepotřebná    nepotřebná           nevím    

      5x                          9x                           2x                           2x                      0 
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A) Otázka č.11 (skupina III) 

Některé z metod a nástrojů řízení ( SWOT-TOWS , STEP, CAF, aj.) jsou pro naši školu: 

 

potřebné         částečně potřebné        téměř nepotřebné    nepotřebné           nevím       

       1x                         4x                            3x                            0                      1x 

 

B) Otázka č.11 

Některé z metod a nástrojů řízení ( SWOT-TOWS , STEP, CAF, aj.) jsou pro naši školu: 

 

potřebné         částečně potřebné        téměř nepotřebné    nepotřebné           nevím       

       11x                        4x                            2x                           1x                      0 

 

A) Otázka č.12 (skupina V) 

 O tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro zdravotnické školy mám informace: 

 

        podrobné              dostačující          téměř ţádné           ţádné                      nevím 

účastním se tvorby  

_________________________________________________________________________ 

            1x                         3x (33%)          4x (44%)               1x                          0 

 

B) Otázka č.12 

 O tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro zdravotnické školy mám informace: 

        podrobné              dostačující          téměř ţádné           ţádné                      nevím 

účastním se tvorby  

_________________________________________________________________________ 

             0                          1x                         2x                       15x (83%)                0 

 

A) Otázka č.13 (skupina V) 

Školní vzdělávací program pro jednotlivé obory zdravotnických škol by měl být: 

 

jednotný      téměř jednotný          téměř individuální       individuální          nevím 

     2x                     5x (56%)                        2x                              0                        0 
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B) Otázka č.13 

Školní vzdělávací program pro jednotlivé obory zdravotnických škol by měl být: 

jednotný      téměř jednotný          téměř individuální       individuální          nevím 

     3x                    11x  (61%)                   2x                              2x                        0 

 

A) Otázka č.14  (skupina V) 

Na přípravě tvorby ŠVP : 

pracujeme       shromaţďujeme        uvaţujeme            nepracujeme             nevím 

                          informace               o přípravě 

 

      1x                        7x (78%)                  1x                             0                          0 

 

B) Otázka č.14 

Na přípravě tvorby ŠVP : 

pracujeme       shromaţďujeme        uvaţujeme            nepracujeme             nevím 

                          informace               o přípravě 

 

      7x (39%)              4x                          5x (28%)                   2x                         0 

 

A) Otázka č.15  (skupina III) 

Řízení škol je v porovnání s  řízením firem: 

 

totoţné         částečně odlišné             odlišné               zcela jiné                    nevím 

 

    0                         4x                             4x                        1x                              0 

 

B) Otázka č.15 

Řízení škol je v porovnání s  řízením firem: 

 

totoţné         částečně odlišné             odlišné               zcela jiné                    nevím 

 

    1x                         5x                           12x                        0                              0 
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A) Otázka č.16  (skupina II) 

Specifičnost řízení zdravotnických škol spočívá: 

5x - ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními (36%) 

3x - v obtíţném zajišťování odborné výuky ( nezájem lékařů) (21%) 

2x - v přílišné feminizaci škol 

2x - v přílišné finanční omezenosti 

2x - ve velkém podílu praktického vyučování 

 

 

 

B) Otázka č.16 

Specifičnost řízení zdravotnických škol spočívá: 

2x - víceoborové řízení ( MŠMT, MZ, kraj) 

2x - rozsáhlé a specifické praktické vyučování 

14x - nevím 

 

 

 

 

Způsob  vyhodnocení  dotazníku 

 

V dotazníku je pouţito  5 skupin otázek: 

I) - černá - historie a další směřování zdravotnických škol Ústeckého kraje.   

II) - červená - otázky názoru na koncepci řízení zdravotnických škol. 

III) - zelená - otázky vyjadřující postoj respondentů k teoriím řízení. 

IV) - modrá - otázky monitorující nejobtíţnější oblasti řízení. 

V) - hnědá - otázky zaměřené na tvorbu školních vzdělávacích programů. 

 

     V kapitolách 6.2. pro zdravotnické školy a 6.3. pro nezdravotnické školy je 

provedeno shrnutí odpovědí z jednotlivých skupin otázek. V kapitole 6.4. je pak 

provedeno vzájemné porovnání  jednotlivých skupin otázek mezi zdravotnickými a 

nezdravotnickými školami. 
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6.2.  Shrnutí  dotazníku  zadaného  zdravotnickým  školám ÚK 

 

Skupina I)   

 

1) Stručná historie vývoje a oborů škol je popsána v kapitole č.2. 

 

2) Stručný výhled dalšího směřování školy. 

 

 

Výhled dalšího směřování zdravotnických škol Ústeckého kraje je ovlivněn dvěma 

základními fakty:  

 

a) Školskou politikou zřizovatele, která je zaměřena na sníţení ekonomických nákladů na    

    provozování škol, coţ se odráţí především v silném tlaku na zřízení pevné normativní  

    sloţky na provoz škol. 

 

b) Klesajícím počtem ţáků, zvláště v období let 2008-2015. Odhad demografického vývoje   

    vychází z „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém  

    kraji na roky 2005 - 2008.“ 

 

     Dominantní postavení v počtu ţáků i v  nabídce zdravotnických oborů má škola v Ústí 

nad Labem, která se ve výhledu zaměřuje na optimalizaci provozu, především v oblasti 

technických, velmi nákladných zdravotnických oborů vyšší odborné školy.  

     Školy v Děčíně, Chomutově a Rumburku se zaměřují na udrţení stávajících oborů a 

počtu ţáků, děčínská škola se navíc specializuje na rozsáhlou doplňkovou činnost v oblasti 

celoţivotního vzdělávání . 

     Mostecká škola řeší stávající ekonomickou situaci otevřením zdravotnického lycea, 

spoluprací s  katedrou porodní asistence Ústavu zdravotnických studií Univerzity 

J.E.Purkyně v Ústí nad Labem,  která má v budově mostecké školy detašované pracoviště a 

rozšířením doplňkové činnosti. 

     Škola v Teplicích bude z hlediska klesajícího počtu ţáků pravděpodobně spojena se 

školou v Ústí nad Labem,  a proto otázku dalšího rozvoje neřeší. Přesto je ve škole 

plánováno přijímací řízení pro školní rok  2007/8 ve stávajícím rozsahu povolené kapacity. 
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Skupina II) 

- otázky č.3, 4 , 8 , 9 a 16 vyjadřují  míru spokojenosti s koncepcí řízení zdravotnických 

škol.  

 

optimální dobrý vyhovující nevyhovující nevím
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Otázky 3, 4, 8 

 

     Z celkového počtu 27 odpovědí považuje 13, což je 48%,  současný stav za 

vyhovující.  Současné koncepci zdravotnického školství podle vyjádření respondentů 

nejvíce schází  užší  propojenost  s bývalým zřizovatelem ,  Ministerstvem 

zdravotnictví  ČR (ot. 9).  Specifičnost řízení zdravotnických škol (ot. 16) je 

spatřována v potřebě úzké spolupráce s pracovišti praktického vyučování – 

nemocnicemi  (36%)  a v nezájmu lékařů o odbornou výuku ve školách (21%). 

 

 

 

Skupina  III) 

- otázky č.10, 11 a 15 vyjadřují postoj k teorii řízení  jako obecně platné i pro školy. 

Škála hodnocení  je pětistupňová , od  1 = potřebné, totoţné,  přes 3 = nevím, aţ po 5 = 

nepotřebné, zcela jiné.   

  

Celkově odpovědí 27 100% 

Optimální   0     0% 

Dobrý   4   15% 

Vyhovující 13   48% 

Nevyhovující   7   26% 

Nevím   3    11% 
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Evaluace školy Nástroje řízení Řízení školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Z celkového počtu 27 odpovědí považuje 11, což je 41%, různé metody nástrojů 

řízení škol za částečně potřebné a částečně odlišné od řízení jiných firem.  

 

Skupina IV) 

- otázky č. 5, 6 a 7 vyjadřují názor na  jednotlivé oblasti řízení. 

     Nejvíce zatěžuje řídící pracovníky na zdravotnických školách oblast kontroly ( 

78%) a legislativy ( 67%). Za nejdůležitější pro dobré řízení školy považují 

ekonomické zajištění provozu (57%) a včasný a kvalitní přenos informací (21%). 

Řízení jim nejvíce ztěžuje omezená samostatnost zřizovatelem škol ( 38%) a měnící se 

a nevhodná legislativa - např. rozsáhlé správní řízení ( 31%). 

 

 

Skupina V) 

- otázky č. 12, 13 a 14 , zaměřené na tvorbu školních vzdělávacích programů 

      O tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro zdravotnické školy má dobré 

informace 44 % dotázaných, stejné procento nemá informace téměř žádné. Většina 

(56%) se domnívá, že by školní vzdělávací program pro jednotlivé obory 

zdravotnických škol měl být téměř jednotný. Informace o tvorbě shromažďuje 78% 

respondentů.  

Celkově odpovědí 27 100% 

1- potřebné, totoţné   2     7% 

2 - částečně potřebné, částečně odlišné  11   41% 

3 - nevím    1     4% 

4 - téměř nepotřebné , odlišné    9   33% 

5 - nepotřebné, zcela jiné    4    15% 
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6.3.  Shrnutí dotazníku zadaného nezdravotnickým středním školám 

 

Skupina I)  byla zaměřena pouze na zdravotnické školy Ústeckého kraje, a proto se 

v tomto vyhodnocení nevyskytuje. 

 

Skupina II) 

- otázky č.3, 4 , 8 , 9 a 16 vyjadřují  míru spokojenosti s koncepcí řízení 

zdravotnických  škol.  

-  

optimální dobrý vyhovující nevyhovující nevím

P
o

č
e
t 

o
d

p
o

v
ě
d

í

postoj zřizovatele společenská prospěšnost koncepce

 

 

 

Otázky 3, 4, 8 

 

 

Z celkového počtu 54 odpovědí je 35 odpovědí nevím, což činí 64%. To souvisí 

s nedostatkem informací o zdravotnickém školství pro respondenty z jiného typu 

škol. Rovněž nedostatky koncepce nejsou schopni respondenti posoudit (94%). 

Specifičnost zdravotnického školství je spatřována ve víceoborovém řízení, 

specifickém  praktickém  vyučování a   v propojenosti škol na nemocnice. Většina  

respondentů  z  nezdravotnických  škol ( 76%)  však  není schopna se k  situaci 

vyjádřit a převažují odpovědi  nevím.  

Celkově odpovědí 54 100% 

Optimální   2     4% 

Dobrý   2     4% 

Vyhovující 14   26% 

Nevyhovující   1     2% 

Nevím 35    64% 
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Skupina  III) 

- otázky č.10, 11 a 15 vyjadřují postoj k teorii řízení  jako obecně platné i pro školy. 

Škála hodnocení  je pětistupňová , od  1 = potřebné, totoţné, přes 3 = nevím, aţ po 5 = 

nepotřebné,  zcela jiné.   

 

 

1 2 3 4 5

P
o

č
e
t 

o
d

p
o

v
ě
d

í

Evaluace školy Nástroje řízení Řízení školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z celkového počtu 54 odpovědí považuje 18, což je 33%, různé metody nástrojů řízení 

škol za částečně potřebné a částečně odlišné od řízení jiných firem.  

 

Skupina IV) 

 

- otázky č. 5, 6 a  7 vyjadřují názor na  jednotlivé oblasti řízení. 

 

Na nezdravotnických školách  jsou řídící pracovníci rovnoměrně zatěžováni  

ekonomikou , legislativou, plánováním, organizováním i kontrolováním . Za nejvíce 

potřebné pro řízení školy je považována týmová spolupráce ( 26%), odborná 

připravenost vedení školy ( 21%) a správné delegování pravomocí ( 18%). Řízení jim 

nejvíce ztěžuje neúnosná   administrativa ( 37%) a špatná   a    nepřehledná 

legislativa ( 30%). 

Celkově odpovědí 54 100% 

1 - potřebné, totoţné 17    31% 

2 - částečně potřebné, částečně odlišné 18    33% 

3 - nevím   0      0% 

4 - téměř nepotřebné , odlišné 16    30% 

5 - nepotřebné, zcela jiné   3       6% 
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Skupina V) 

- otázky č. 12, 13, 14 , zaměřené na tvorbu školních vzdělávacích programů. 

   

 O tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro zdravotnické školy nemá žádné 

informace 83% dotázaných. Přesto se 61% dotázaných  domnívá, že by školní 

vzdělávací programy pro jednotlivé obory zdravotnických škol měly být téměř 

jednotné. Na vlastním ŠVP pracuje 39% respondentů a informace shromažďuje 28% 

dotázaných.  

 

6.4.  Porovnání  odpovědí  obou  skupin  respondentů   

 

Skupina II – spokojenost s koncepcí řízení zdravotnických škol 

 

 

Zdravotnické školy 

optimální dobrý vyhovující nevyhovující nevím

P
o

č
e
t 

o
d

p
o

v
ě
d

í

3-postoj zřizovatele 4-společenská prospěšnost 8-koncepce

 

 

 

Nezdravotnické školy 

 

optimální dobrý vyhovující nevyhovující nevím

P
o

č
e
t 

o
d

p
o

v
ě
d

í

postoj zřizovatele společenská prospěšnost koncepce
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Zdravotnické  školy                                                            Nezdravotnické školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepci řízení zdravotnických škol považuje značná část  z obou dotázaných skupin 

( 48% a 26%) za vyhovující. Většina dotázaných z nezdravotnických respondentů 

však nedokázala situaci posoudit ( 64%). Respondentům ze zdravotnických škol 

schází odvětvové řízení, ostatní nejsou schopni situaci objektivně posoudit, zpravidla 

se vyjadřují  - nevím . 

 

Skupina  III) 

- otázky č.10, 11 a 15 vyjadřují postoj k teorii řízení  . 

 Zdravotnické školy 

1 2 3 4 5

P
o

č
e
t 

o
d

p
o

v
ě
d

í

Evaluace školy Nástroje řízení Řízení školy

 

Nezdravotnické školy 

1 2 3 4 5

P
o

č
e
t 

o
d

p
o

v
ě
d

í

Evaluace školy Nástroje řízení Řízení školy

 

Celkově odpovědí 27 100% 

Optimální   0     0% 

Dobrý   4   15% 

Vyhovující 13   48% 

Nevyhovující   7   26% 

Nevím   3    11% 

Celkově odpovědí 54 100% 

Optimální   2     4% 

Dobrý   2     4% 

Vyhovující 14   26% 

Nevyhovující   1     2% 

Nevím 35    64% 
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Zdravotnické školy                                               Nezdravotnické školy 

 

 

V otázce postoje k teorii řízení je hodnocení obou skupin odlišné. Přesto se dá říci, že 

nejpočetnější skupina odpovědí v obou skupinách (41% a 33%) považuje různé 

metody nástrojů řízení za částečně potřebné a současně řízení škol za částečně odlišné 

od ostatních firem. Z toho lze odvodit,  že respondenti  nástroje řízení škol  znají a 

pracují s nimi. Odlišnosti  oproti jiným firmám jsou spatřovány především ve 

finanční oblasti.  

 

Skupina IV) 

 

- otázky č. 5, 6, 7 vyjadřují názor na  jednotlivé oblasti řízení. 

 

 Zdravotnické školy Nezdravotnické školy 

Zátěž při  

řízení 

Kontrola (78%), legislativa 

(67%) 

Všechny oblasti rovnoměrně 

Potřebné pro 

řízení 

Finance (57%), informace  

(21%) 

Týmová práce ( 26%), odbornost vedení 

školy ( 21%), delegování pravomocí 

( 18%) 

Omezující při 

řízení 

Omezování zřizovatelem 

(38%),  špatná legislativa 

(31%) 

Neúnosná administrativa ( 38%), špatná 

legislativa ( 30%) 

 

Na jednotlivé oblasti řízení je z obou skupin různý pohled. Zatímco respondenti ze 

zdravotnického sektoru vidí značnou zátěž v oblasti kontrolní a  legislativní, 

nezdravotničtí řídící pracovníci se potýkají především s rozsáhlou administrativou. 

Celkově odpovědí 54 100% 

1 - potřebné, totoţné 17    31% 

2 - částečně potřebné, část. odl. 18    33% 

3 - nevím   0      0% 

4 - téměř nepotřebné , odlišné 16    30% 

5 - nepotřebné, zcela jiné   3       6% 

Celkově odpovědí 27 100% 

1 - potřebné, totoţné   2     7% 

2 - částečně potřebné, část. odl.  11   41% 

3 - nevím    1     4% 

4 - téměř nepotřebné , odlišné    9   33% 

5 - nepotřebné, zcela jiné    4    15% 
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Z obou skupin  lze vyčíst jednotný názor  na nevyhovující legislativu,  především na 

výkony v  režimu správního řízení. 

 

Skupina V) 

- otázky č. 12, 13 a  14 , zaměřené na tvorbu školních vzdělávacích programů. 

 

 Zdravotnické školy Nezdravotnické školy 

Informace o RVP pro 

zdr. školy 

Dobré (44%), ţádné 

(44%) 

Ţádné ( 83%) 

ŠVP pro zdr. školy má 

být 

Téměř jednotný (56%) Téměř jednotný (61%) 

Na ŠVP pracuje Shromaţďuje informace 

(78%) 

Pracuje (39%), shromaţďuje 

informace (28%) 

 

V této skupině odpovědí dominuje téměř shodný názor obou skupin na školní 

vzdělávací program na zdravotnických školách  s tím, že by měl být téměř jednotný. 

 

6.5. CELKOVÉ  SHRNUTÍ 

 

       Koncepci řízení zdravotnických škol , jejichž zřizovatelem je kraj, považuje 

značná část  z dotázaných respondentů za  vyhovující. Ze zdravotnických škol však 

11%,  a z ostatních dotázaných středních škol dokonce 64%,  se nedokázalo k otázce 

vyjádřit . Respondentům ze zdravotnických škol nejvíce schází odvětvové řízení . 

      V otázce postoje k teorii řízení  převládá názor , že metody nástrojů řízení jsou ve 

školství  částečně potřebné a současně je řízení škol  částečně odlišné od řízení 

ostatních firem. Odlišnost je spatřována  především ve finančním zajištění. 

       Největší zátěž při řízení školy je spatřována v práci kontrolní a legislativní, za 

nejvíce potřebné pro dobré řízení školy je považován dostatek finančních prostředků 

a dobrá týmová práce. Největší omezení jsou spatřována v oblasti práce zřizovatelů a 

v neúnosně rozsáhlé administrativě. 

        Školní vzdělávací programy pro zdravotnické školy by měly být téměř jednotné, 

informací o tvorbě rámcových vzdělávacích programů se spíše nedostává a tvorba 

školních vzdělávacích programů je ve fázi získávání informací ( NÚOV teprve 

dokončuje oficiální verzi RVP  pro nosný obor zdravotnický asistent) .  
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7. Teorie řízení změny ve zdravotnickém školství Ústeckého kraje 

 

           Vývoj zdravotnického školství v Ústeckém kraji je v současné době determinován  

legislativním postojem státu a především ekonomickým přístupem zřizovatelů škol, tedy 

Ústeckého kraje ( zdravotnické školy),  respektive Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad 

Labem (ÚZS). Především zákon č. 96/ 2004 Sb. , o nelékařských zdravotnických 

povoláních  zrušil či značně transformoval zaběhnutý systém přípravy středního 

zdravotnického personálu na  vyšších zdravotnických a středních zdravotnických školách, 

a tím značně zasáhl do vzdělávací nabídky zdravotnických škol v kraji. Současně vytvořil 

nadstandardní  vstupní podmínky Ústavu zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyně 

v Ústí nad Labem,  který na uvolněném vzdělávacím trhu v letech 2004 - 2006 akreditoval 

bývalé 4 obory středních a vyšších zdravotnických škol : všeobecná sestra, porodní 

asistentka, ergoterapeut a fyzioterapeut ,  a to se značným přispěním pracovníků 

zdravotnických škol, kteří tak činili v zájmu uchování pracovního uplatnění. Přístup 

zřizovatele zdravotnických škol, tedy Ústeckého kraje, je v současné době téměř opačný. 

Činí poměrně radikální kroky na omezení ekonomických nákladů , a to především v oblasti 

školství a zdravotnictví. S myšlenkou omezení finanční náročnosti krajského systému 

řízení lze jen těţko polemizovat, přesto však je prospěšné porovnat praktické provádění 

změn s teorií řízení změny. 

 

TEORIE   ŘÍZENÍ   ZMĚNY    

 

 

 

OBJEKTIVNÍ 

PODMÍNKY ZMĚNY 

VYJÍT OD 

STÁVAJÍCÍHO 

Problém je nutno 

nejprve poznat, aţ 

potom měnit 

ZMĚNA SI VYŢÁDÁ 

ZNAČNÉ ÚSILÍ 

Změna se nedá nařídit 

ZMĚNA VYŢADUJE 

POTŘEBNÉ METODY 

A NÁSTROJE 

Objasnit důvody pro 

nastolení změny 
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     Teorie říká:   „Účinný plán postupu umoţňuje realizaci změn. Čím větší je časové 

rozpětí mezi stanovením cílů a  předpokládaným okamţikem jejich dosaţení,  o to  víc 

potřebný je plán činností pro jejich dosaţení. Pokud mají manaţeři dobrou představu o 

účincích dosaţené změny, měli by mít jasnou představu i o tom, jak nakládat s důsledky 

provedené změny.“ 6)
    

 

 

PRAKTICKÉ  PROVÁDĚNÍ  ŘÍZENÍ  ZMĚNY 

 

       Přístup manaţerů , tedy Rady Ústeckého kraje, je vyjádřen ve dvou základních 

dokumentech. V „Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v 

Ústeckém kraji na roky  2005/2008“ ( materiál OŠMT Ústeckého kraje) a v „Postupu  

vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných ÚK do roku 2009 - 2010“  ( materiál Rady 

Ústeckého kraje )  se praví:    

     „Souhrnně se ve vyšších odborných školách v Ústeckém kraji vzdělávalo v roce 2004 

celkem 1558 studentů a v roce 2005 to bylo 1520 studentů, z toho téměř 95% na školách, 

jejichţ zřizovatelem je Ústecký kraj. V maturitních oborech na všech typech škol 

absolvovalo ve školním  roce   2002/2003   v  Ústeckém  kraji  4650  studentů.    Do  

prvních  ročníků  VOŠ  pak  nastoupilo v následujícím školním roce celkem 738 ţáků, coţ 

představuje 16% podílu všech loňských maturantů . Ve školním roce 2003/2004 

absolvovalo maturitní obory na všech typech škol v Ústeckém kraji celkem 5672 studentů, 

do prvních ročníků VOŠ pak nastoupilo v následujícím školním roce celkem 611 studentů, 

coţ představuje 11% podíl všech loňských maturantů . 

 

6)
   Donnelly, J.H.: Management, Grada Publishing, Praha 2000, str. 590 

SUBJEKTIVNÍ 

PODMÍNKY ZMĚNY 

VĚROHODNOST 

Odpověď na reálné 

problémy 

PROVEDITELNOST 

Změna vychází 

z odborného zázemí 

POTŘEBNOST 

Změna je nezbytná a 

v důsledku výhodná 

HOMEOSTÁZA 
Tendence k návratu 

do počátečního stavu 

 ZPĚTNÁ VAZBA 
Přenos informací 

změnu zkvalitňuje a 

zrychluje 
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     V roce 2005 začaly dvě vyšší zdravotnické školy spolupracovat s UJEP v Ústí nad 

Labem. Ta realizuje bakalářský program pro střední zdravotnický personál v souladu s 

poţadavky Evropské unie. V těchto školách bude postupně činnost utlumena a budou 

zachovány ty obory, které jsou k dispozici jen ve vyšších zdravotnických školách.  

     Střední školy v kraji intenzivně pracují na restrukturalizaci své vzdělávací nabídky tak, 

aby co nejlépe odpovídala  poţadavkům trhu  práce  a  rodičovské veřejnosti.   Kaţdá  

krajská  škola  má zpracován dlouhodobý záměr svého rozvoje na čtyři roky. Záměr byl 

připraven na základě důkladné analýzy postavení školy ve vzdělávací soustavě kraje, 

spádové lokalitě a situaci na trhu práce.  Proces změn přitom probíhá v souladu s 

celokrajským dlouhodobým záměrem a směruje k vytvoření racionální a efektivní 

vzdělávací nabídky v kraji. Ústecký kraj zřizuje 10 vyšších odborných škol a 1 

konzervatoř. V kraji dále působí dvě soukromé vyšší odborné školy.“7)
    

       Kdyţ  důkladně pročteme výtah z tohoto základního dokumentu zřizovatele v oblasti 

vzdělávací soustavy, nenajdeme zde ţádná hodnocení kvalitativní, ale pouze počty škol a 

ţáků. Rovněţ dlouhodobý záměr škol,  který je výše zmiňován, není respektován,  a ač byl 

vytvořen do roku 2008,  je v současné době zcela potlačen dalším krajským dokumentem 

pro oblast školství. Tím je „Postup  vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných 

Ústeckým krajem a normativní financování jejich provozních nákladů  do roku 2009 – 

2010 .“ S ohledem na oficiální zveřejnění a začínající strukturální změny, je zřejmě 

základním ekonomickým dokumentem ,  který bude určovat vzdělávací nabídku škol 

zřizovaných Ústeckým krajem.  

     „Jedním z klíčových ukazatelů, který ovlivňuje objem provozních prostředků nutných 

k řádnému chodu krajských škol, je počet ţáků, které školy vzdělávají. Na základě 

demografického vývoje se předpokládá, ţe do roku 2010 poklesne celkový počet ţáků 

v systému o 3000, coţ představuje úbytek 100 naplněných tříd.“ Na jiném místě 

dokumentu se praví:  „Vytvoření  systému  páteřních  škol je  dáno  stanovením hraničního  

limitu škol na  250  ţáků  a  méně. V systému by  v roce  2010 nemělo zbýt více neţ 58 

výchovně vzdělávacích center - příspěvkových organizací kraje, oproti 86 v roce 2005. 

Očekávaný ekonomický přínos by měl při postupném realizování programu činit 15 % 

provozních a 10% mzdových prostředků oproti roku 2006.“ 8)    

 Tento přístup zřizovatele, vyjádřený citací ze dvou uvedených dokumentů, má jistě svoje  

opodstatnění  v  ekonomických  pravidlech , naráţí však  na  podcenění  obecných principů 

 

7)  Harašta, Š.: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji na roky 2005- 8, str.45   

8) Postup vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a normativní financování jejich provozních             

     nákladů do roku 2009 – 2010. Ústecký kraj, 2007,  str.1 
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teorie řízení. Zúčastněné subjekty, zvláště školy , nebyly  přizvány k vyjádření svých 

opodstatněných názorů , připomínek a zkušeností - přestoţe byla údajně provedena 

komplexní analýza 9)  ,  a jsou tím zařazeny do pasivní role ,  ač by měly být ve vzdělávacím 

systému prvkem aktivním. Má-li být vzdělávací  systém středních škol kraje skutečně 

funkční, a ne pouze ekonomicky nejvýhodnější , měl by respektovat především mnoho 

dalších aspektů, zvláště kvalitativních. Destrukce systému je poměrně snadná, její výsledek 

však můţe být velmi diskutabilní, pokud  není viditelná  vize komplexního zlepšení. 

          K uvedení předpokládaných změn do chodu  by bylo vhodné respektovat  principy 

teorie řízení, ty však naznačují zcela jiný postup sniţování odporu ke změnám, a tedy 

dosaţení navrhovaného řešení. Jsou to principy obecně známé, v tomto případě 

formulované J.H. Donnellym: 

„1) Vzdělávání a komunikace - komunikace s lidmi, vzdělávání a zvyšování jejich 

kvalifikace je jednou z nejobvyklejších cest sniţování odporu. 

2)  Participace a zapojení - zapojíme-li ty, jichţ se změny týkají, do projektování a 

realizace změn, zvýšíme tím jejich angaţovanost. Tendence k odporu je menší, ochota 

přijmout změny je větší. 

3) Usnadnění a podpora - důleţité je demonstrovat zájem o podřízené, pozorně jim 

naslouchat, postavit se za ně při řešení  významné záleţitosti, pomáhat jim odstraňovat 

odpor vyvolaný strachem a úzkostí. 

4) Vyjednávání a ochota -  sníţit odpor lze i pomocí vyjednávání. Diskuze  můţe pomoci 

nalézt předměty vyjednávání a shody  zvláště tehdy, kdyţ druhé straně něco poskytneme. 

5) Manipulace a kooptace - manipulace znamená pouţití pochybných taktik 

k přesvědčování lidí.    Kooptování jedince znamená dát mu při projektování a realizaci 

změny hlavní roli. 

6)  Vyloučení  zřetelného  a  předpokládaného úsilí  -   pokud  je  zaměstnancům 

vyhroţováno ztrátou zaměstnání,   horší prací  nebo ztrátou výhod,  můţe   přinést  pouze  

krátkodobé  a  nestabilní zlepšení . Jedná se o rizikovou záleţitost,  jeţ narušuje pohodu na 

pracovišti, protoţe plodí nepřátelství.“   10)     

     Při porovnání principů teorie řízení a její praktické aplikace ve středním školství 

Ústeckého kraje jsou na první pohled vidět určité nesrovnalosti: 

1) Ústecký   kraj  chce  sníţit počet  jím řízených středních škol  během  krátké doby o 

34% . Známá hlediska  redukce počtu škol jsou pouze kvantitativní a ekonomická.  Nebyla 

_________________________________________________________________________
9)     Harašta, Š.: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji na roky 2005- 8, str.48     

10)   Donnelly, J.H.: Management, Grada Publishing, Praha 2000, str. 592  
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 zjišťována a není tedy brána v úvahu  kvalita absolventů,  jejich uplatnění na trhu práce , 

není brán v potaz názor jednotlivých škol. V oblasti zdravotnických škol je v poslední době 

snaha o vytvoření  jedné  krajské zdravotnické školy v Ústí nad Labem,  která by zastřešila 

všech 6 dosud  existujících zdravotnických škol. Sám princip není moţno zamítnout, zcela 

však schází rozbor ekonomický, sociální a organizační. Jediným měřítkem, který 

zpochybňuje současný systém,  je počet ţáků denního studia. Ţáci dálkového studia nejsou 

bráni v úvahu , ani jejich následné uplatnění na trhu práce. Zmapován není rovněţ dopad 

v úbytku zájemců o zdravotnické školy z důvodu zhoršené dostupnosti škol.  

2) Rozhodnutí nebylo předem projednáno, diskutováno, ani argumentováno. Pomocí 

provozních normativů je snaha  dotlačit školy do situace,  kdy nebudou moci plnit svoji 

základní funkci a  budou muset , chtějí – li přeţít , porušovat základní hygienické a 

bezpečnostní předpisy s tím , ţe se tak samy budou podílet na příčinách  optimalizace, či 

spíše redukce. 

3) Není známa ţádná studie , která by porovnávala kvalitu současných absolventů škol a 

pomohla by tak při vytvoření páteřních škol s kvalitním zázemím, dobrou organizační 

strukturou, kvalitním pedagogickým sborem a  uplatněním na trhu práce a vzdělávání .  

4) Není brán v úvahu pokles ţáků a studentů zdravotnických škol z důvodů legislativních. 

Snaha škol  vyrovnat se s touto nezaviněnou disproporcí,   např. zvýšeným úsilím v oblasti 

akreditační , náborové a evaluační,  nebo novými formami prezentace a komunikace , není 

zřizovatelem podporována , naopak je snaha ji ignorovat nebo utlumit. 

      Teorie říká : “ Jestliţe lidé nechápou,   proč ke změnám dochází, pak se jim brání. K 

nepochopení záměrů a důsledků změny dojde pravděpodobně tehdy, jestliţe mezi jedincem 

a iniciátorem nepanuje dostatečná důvěra a přenos informací.“ 11)    

        Dotazník,  který  byl zadán zástupcům  učitelské  a odborné   veřejnosti  z  celé  České 

republiky ( kapitola 6) ukazuje,  ţe  převládají názory na byrokratické a ne zcela 

kompetentní řízení škol ze strany zřizovatelů – krajů. Po vedení škol je vyţadováno 

neúměrně početné vypracovávání administrativních hlášení ( často v písemné i 

elektronické podobě duplicitně) ,  a to v nereálných termínech z hlediska provozu škol. 

Tím pak zbývá poměrně málo prostoru  na práci koncepční. 

        Zřejmě proto respondenti ze zdravotnických škol preferovali systém odvětvového 

řízení z let 1992-1996, kdy byly zdravotnické školy přímo spravovány Ministerstvem 

zdravotnictví České republiky a administrativní zátěţ byla nesrovnatelně niţší. Daleko více 

byl  však  kladen důraz  na  samostatnost  škol  v oblasti řízení  a na  jejich odborný rozvoj. 

________________________________________________________________________ 

 11)  Donnelly, J.H.: Management, Grada Publishing, Praha 2000, str. 590 
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S  tím pravděpodobně souvisí i názor,  ţe školní  vzdělávací  programy  pro zdravotnické 

školy by měly být téměř jednotné. To ostatně podporuje i Asociace  zdravotnických  škol  

ČR, která  výrazně  promlouvala  do  tvorby   RVP pro nosný  klinický  obor  zdravotnický  

asistent ( transformovaná všeobecná sestra). Poţadavek jednotnosti a kvality výstupu 

absolventů je základním poţadavkem, který asociace na RVP kladla. Jde totiţ o zcela 

základní prvek odpovědnosti za kvalitu absolventů zdravotnických škol, protoţe 

budoucímu klientovi - pacientovi , např. z Brna, je zcela jistě jedno, ţe jej,  nemohoucího 

na lůţku , ošetřuje  absolvent zdravotnické školy z Mostu či Děčína, ale poţaduje naprosto 

oprávněně odbornou a kvalitní ošetřovatelskou péči.  

        Zde narážíme na problematiku kvality ošetřovatelské péče, tedy schopnosti  či 

dovednosti a znalosti, kterou by měl disponovat absolvent zdravotnické školy, jinými slovy 

produkt vzdělávacího systému kraje v oblasti zdravotnického školství.  

     „ Často je jakost produktů a sluţeb ignorována  ve prospěch kvantity produktů a sluţeb. 

Proč? Zatímco výsledky produkčních procesů ( např. zhotovené automobily nebo sklizené 

obilí) mohou být snadno kvantifikovány pomocí počítání nebo váţení, obecně je mnohem 

obtíţnější vyhodnocovat jejich kvalitu.“  12)
   

       Přestoţe je vyjádření kvality v oblasti vzdělávání velmi problematické a obtíţné, 

základní podmínky pro moţný vznik školní kvalitní produkce  jsou známy: 

- legislativní podmínky - Ústava, zákony, vyhlášky, vládní nařízení, zřizovací listina… 

- ekonomické podmínky - budova, pozemek, správně nastavené normativy ze strany státu  

  (   MŠMT)    a zřizovatele (kraj),  doplňková činnost… 

- společenské podmínky -  potřeba  trhu  vzdělávání  a  zájem  veřejnosti  o  vzdělávání,    

   zájem  a podpora regionu… 

- vnitřní podmínky školy - pedagogické , organizační, personální, materiální,  kurikulární ..   

      Ideální systém je zřejmě takový, který dokáţe poskytovat tyto vstupní podmínky 

vyváţeně a  transparentně a současně dokáţe rychle reagovat na měnící se podmínky . 

Potom se jedná o ţádoucí cílový stav - TQM, celkové řízení kvality. TQM instituce 

v oblasti školství se pak vyznačuje následujícími parametry:  je orientována na ţáka, 

zaměřuje  se   na  prevenci problémů,  investuje do vzdělávání  svých pracovníků    ( nejen 

pedagogických),  stíţnosti vidí  jako   podněty  ke zlepšování,  podporována je    kreativita; 

plánování a kvalita jsou základní součástí kultury školy, jsou vytyčeny vize. Zatímco 

podmínky pro kvalitní řízení škol jsou známy a řada škol se jimi také řídí, při hodnocení 

škol ze strany zřizovatelů, ale i ČSI  je takový postup viděn jen zřídka a v naprosté většině 

 
12)  Donnelly, J.H.: Management, Grada Publishing, Praha 2000, str. 653  
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převládají kritéria    k v a n t i t a t i v n í .  

     Bohuţel i celospolečenská snaha o kvalitativní změny vzdělávacího systému není 

důsledná a ucelená. Příkladem můţe být proces zavedení nového způsobu  maturitní 

zkoušky. Tzv. státní maturitní zkouška (SMZ) je určitým náznakem kvalitativní změny,  

přestoţe není zcela systémová ,  neboť je změnou aţ na výstupu ze  vzdělávacího řetězce 

základní a střední školy. I tato aktivita je v současné době rozmělňována časově, 

organizačně i kvalitativně, přestoţe se její přípravě věnovalo jiţ mnoho úsilí, času a 

financí. Namísto rychlé a promyšlené změny provádění SMZ,  narůstají tlaky na její 

odloţení a reformu. Tomu zřejmě nahrává i stoupající organizační náročnost budoucí SMZ  

ze strany firmy CERMAT, pověřené přípravou  SMZ, takţe kaţdým rokem dochází k 

rozsáhlejšímu přenášení personální zátěţe „Maturity nanečisto“ z ústředí (CERMAT)  na 

školy. Zřizovatelé škol zatím nijak nepočítají při schvalování rozpočtů škol s navýšením 

objemu přímých nákladů a   automaticky se počítá s tím, ţe školy si nějak poradí. To  můţe 

ve svém důsledku vést k formalizaci celé akce a k postupnému konci  nadějného pokusu o 

skutečnou kvalitativní změnu. 

 

SHRNUTÍ 

 

     Změny vzdělávacího systému ve zdravotnickém školství Ústeckého kraje jsou 

představovány dvěma základními dokumenty: 

1. Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji   

    na roky 2005 - 8. 

2. Postupem  vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných ÚK do roku 2009 - 10 .  

Oba dokumenty jsou založeny na kvantitativních hlediscích počtu žáků škol a 

ekonomiky jejich provozu.  Změny v systému zdravotnického školství kraje jsou 

nutné  a opodstatněné.  Hlavním důvodem je především klesající počet  žáků 

středních škol z důvodu demografického vývoje.  Nutné změny však nejsou 

prováděny v souladu s teorií řízení změn, především nejsou připraveny a zdůvodněny 

komplexně, do změn nejsou zapojeny všechny prvky systému, informace jsou 

předávány neúplně, nejsou známy potřeby trhu práce, v úvahu nejsou brána 

kvalitativní hlediska. Rovněž celospolečenský postoj k vývoji zdravotnického školství, 

dokumentovaný legislativními změnami zdravotnickými ( zákon č. 96/2004 Sb.), ale  i 

obecnými ( školský zákon) , nepodporuje důsledně změny kvalitativní a systémové, 

ale zaměřuje se  na změny kvantitativní a dílčí. 
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8.   VYHODNOCENÍ   HYPOTÉZ 

 

     V úvodu práce jsem vytyčil 3 hypotézy , pro něž jsem se snažil zjistit a shromáždit 

podklady, s cílem odpovědět na otázku, zda je současný systém zdravotnického školství 

v Ústeckém kraji řízen správným směrem, který je prospěšný pro všechny prvky systému: 

pro uchazeče o práci středního zdravotnického pracovníka (studenta), pro Ústecký kraj 

jako zřizovatele a  nositele ekonomických nákladů a odpovědnosti za vzdělávací systém 

středních škol  a v neposlední řadě  i pro občana - potenciálního pacienta či klienta 

zdravotnických zařízení.   

 

Hypotéza č.1 

 

Současný systém zdravotnického školství v Ústeckém  kraji je přežitý   a  je třeba jej  

změnit.  

 

          Zdravotnických  škol je v Ústeckém kraji 6, mají přibližně stejnou historii, vývoj i 

obory a při současné prognóze počtu zájemců o studium je jejich počet pravděpodobně 

vysoký. Tomu napomáhá i působení konkurenčního vzdělávacího partnera v kraji,  Ústavu 

zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  kde vznikly od roku 

2004 čtyři studijní obory, které nahradily tradiční vzdělávací obory zdravotnických škol. 

Tento vývoj se udál na základě společenské objednávky v důsledku vstupu České 

republiky do Evropské unie a souvisejícího legislativního procesu , na který zdravotnické 

školy neměly vliv. Tzv. regulované nelékařské profese ( všeobecné sestry a porodní 

asistentky) definované na základě kompetenčních kritérií vycházejících z Evropské 

strategie Světové zdravotnické organizace z roku 1998, nemohou již nadále získávat své 

vzdělání na zdravotnických školách ( přechodnou výjimkou jsou  diplomované všeobecné 

sestry na VOŠZ). Zákon č.96/2004 Sb., o získávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

povolání, rozšířil tento stav i na další obory. Až historie ukáže opodstatněnost a výsledek 

tohoto nezvratného kroku ( kapitola 2). Není úkolem této práce proces  změny 

relativizovat, pouze konstatuji: “ Dosavadní absolventi systému středního zdravotnického 

školství mají naprosto vyjímečné uplatnění na trhu práce a vykazují nejnižší 

nezaměstnanost ze všech absolventů středních odborných škol.“
 13)

 

 ________________________________________________________________________    
 

13)
 Úlovcová, H. a kol.: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2006. Praha , NÚOV 2007, str.58 
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Pracovníci  vedení  zdravotnických škol z  Ústeckého  kraje i  dotázaní  pracovníci  vedení  

středních škol z České republiky  považují současnou koncepci řízení škol zřizovateli - 

kraji za vyhovující a vytýkají jí pouze některé dílčí prvky související se zátěží v oblasti 

legislativní a administrativní . Další změny v oblasti vzdělávacích programů nastanou až 

od roku 2009, kdy budou mít školy povinnost vytvořit vlastní školní vzdělávací programy, 

odlišnosti  však  zřejmě nebudou zásadního charakteru ( kapitola 6.5.). 

      Rada Ústeckého kraje jako zastupitelský orgán zřizovatele plánuje výraznou redukci 

počtu středních škol v kraji o 34% do roku 2009.  Důvodem jsou  ekonomická hlediska a    

snižování počtu uchazečů o studium ( kapitola 7). V oblasti zdravotnických škol existuje 

zatím pracovní téze sloučení pod jednu krajskou zdravotnickou školu. 

Shrnutí 

      Transformace systému  byla zahájena v roce 2004, kdy byl přijat zákon č. 96/2004 

Sb., o získávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání. Ten výrazně omezil 

činnost zdravotnických škol a umožnil vstup jiným vzdělávacím subjektům; 

v Ústeckém kraji Ústavu zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad 

Labem. Změna celého systému by měla být dokončena v roce 2009, kdy zřizovatel 

středních škol, Ústecký kraj, plánuje snížit počet středních škol o 34%. Výrazně chce 

omezit i počet zdravotnických škol. 

 

Hypotéza č.2 

 

Vzdělávací a studijní programy ve zdravotnickém školství jsou vytvářeny na základě 

společenské   potřeby .      

 

     Tvorbou vzdělávacích programů pro zdravotnické školy je v současné době pověřen  

Národní ústav odborného vzdělávání Praha . Obory zdravotnického vzdělávání jsou 

stanoveny zákonem č. 96/2004 Sb., o získávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

povolání, který  působnost zdravotnických škol výrazně omezuje.  Do  tvorby RVP pro 

nejrozšířenější obor zdravotnických škol (zdravotnický asistent) významně promlouvá i 

Asociace zdravotnických škol ČR,  jejíž snahou  je vytvořit  RVP s výraznými jednotícími 

prvky( kapitola 5.1.). Podobný názor  má i odborná pedagogická veřejnost ( kapitola 6.5.) 

Vzdělávací programy pro vyšší odborné školy jsou schvalovány v akreditačním řízení 

v mezích působnosti zákona č. 96/2004  Sb . a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).  

     Studijní programy vysokých škol a tedy i Ústavu zdravotnických studií UJEP v Ústí nad 

Labem vznikají rovněž v akreditačním řízení podle evropské strategie Světové 
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zdravotnické organizace ( SZO ) pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí 

(všeobecných sester a porodních asistentek) z roku 1998, direktiv Evropské komise 

77/452/EHS, 77/453/EHS z roku 1997, 81/105/EHS z roku 1981, 89/48/EEC z roku 1988, 

92/51/EEC z roku 1992, doporučení Evropské komise XV/E9432/796-DE z roku 1997,  

XV/E/8391/3/96-DE a XV/E/8481/4/97-DE z roku 1998. Rozdílem však je , že zákon č. 

96/2004 Sb. poskytuje vysokým školám podstatně více prostoru a uplatnění  než školám 

zdravotnickým  ( kapitola 5.2.). 

Shrnutí 

     Společenská potřeba je v současné době určena zákonem č. 96/2004 Sb., o 

získávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání, zákonem č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon), evropskou strategií SZO a ekonomickým zájmem zřizovatele 

zdravotnických škol. Vzdělávací programy středního zdravotnického školství  vytváří  

Národní ústav odborného vzdělávání  Praha ve spolupráci s odbornou veřejností. 

Studijní programy Ústavu zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad 

Labem jsou akreditovány MŠMT a postupně nahrazují původní obory 

zdravotnických škol.  

 

Hypotéza č.3 

 

Řízení změn ve zdravotnickém školství Ústeckého kraje probíhá optimálně a 

respektuje  principy teorie řízení změny.  

 

     Změny vzdělávacího systému ve zdravotnickém školství Ústeckého kraje nevycházejí 

z analýzy celého systému, ale pouze z ekonomického a demografického plánu zřizovatele 

škol. Tyto změny jsou popsány v „Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v Ústeckém kraji    na roky 2005 - 8“ a v „Postupu  vytvoření soustavy páteřních 

škol zřizovaných ÚK do roku 2009 - 10“. Změny nejsou s prvky systému ( zdravotnickými 

školami) konzultovány, pracovníci škol nejsou pro změny motivováni.  Ekonomická 

jednání mezi školami a zřizovatelem  o dostatečném objemu nepřímých nákladů na provoz 

škol  jsou neúspěšná. Školy mají značné problémy se zajištěním svého chodu, zvláště 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny provozu ( kapitola 7).  

     Metody nástrojů řízení považuje většina škol za potřebné ( kapitola 6.5.) , ze strany 

zřizovatele však školy postrádají respektování principů teorie řízení změny. Celý proces se 

děje nahodile, bez  zpětné vazby ( kapitola 7). Tomu  nahrává i celospolečenský proces 
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přeměny zdravotnického školství ( viz hypotéza č.1). Nejsou důsledně podporovány změny 

kvalitativní a systémové,  důraz je kladen na změny kvantitativní a dílčí. Neexistuje hlubší 

analýza procesu přeměny nelékařského zdravotnického školství. Nejsou brány v úvahu 

ekonomické dopady postupného nahrazení části středního zdravotnického personálu  

vysokoškolsky vzdělanými ošetřovateli. 

      Největší zátěž při řízení školy je spatřována v práci kontrolní a legislativní, za nejvíce 

omezující jsou označovány byrokratické  postupy práce ze strany zřizovatele, včetně 

duplicitní a  rozsáhlé administrativy na úkor koncepční a systematické práce . Není prostor 

pro celkové řízení kvality ( kapitola 6.5. ). 

 

Shrnutí 

       Řízení  změn  ve zdravotnickém školství  Ústeckého  kraje  ze  strany  zřizovatele  

( Ústeckého kraje) neprobíhá optimálně a nerespektuje  principy teorie řízení změny. 

Jsou porušovány zásady celkového řízení kvality. Nutné změny nejsou prováděny 

v souladu s teorií řízení změn, především nejsou připraveny a zdůvodněny 

komplexně, do změn nejsou zapojeny všechny prvky systému (zdravotnické školy) , 

informace jsou předávány neúplně, nejsou známy potřeby trhu práce, v úvahu nejsou 

brána kvalitativní hlediska, zřizovatel se  zaměřuje na změny kvantitativní a dílčí, 

které mu přinesou v krátkodobém horizontu 3 - 4 let předpokládanou úsporu 15% 

provozních a 10% mzdových prostředků oproti roku 2006. Jednotlivé zdravotnické 

školy a jejich pracovníci nejsou pro změny vhodně motivováni, převládá restriktivní 

způsob řízení škol ze strany zřizovatele.  

      Celospolečenský proces přeměny zdravotnického školství postrádá ucelenou 

koncepci. Zřizovatelé škol ( v převážné míře kraje ), nejsou nijak přímo 

zainteresováni  na kvalitě  pedagogického procesu ve školách, a proto řídí školy 

převážně ekonomicky. Stát předal ekonomické řízení většiny škol zřizovatelům   a tím  

pozbyl přímou kontrolu nad regulací počtu uchazečů o studium . Kvalita absolventů 

škol  bude kontrolována pomocí státní maturitní zkoušky,  ta však nebude sledovat  

výstupní kvalitu absolventů škol z hlediska odbornosti, ale z hlediska všeobecných 

znalostí. Řízení zdravotnického školství bude tedy zřejmě i do budoucna postaveno  

na ekonomických a kvantitativních ukazatelích   na úkor kvality pedagogického 

procesu, jehož výstupem je ve zdravotnickém školství empatický, komunikativní, 

pracovitý a  odborně zdatný ošetřovatel.  
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9.   ZÁVĚR 

 

     Zdravotnické školství  České republiky pro ošetřovatelský personál prochází od 

roku 2004 zásadní proměnou. Vzdělávací obory zdravotnických škol jsou 

nahrazovány studijními obory vysokých škol. Ani školství v Ústeckém kraji není 

výjimkou. Zde se ke změnám vzdělávacího systému přidávají i zásadní změny 

ekonomické , organizační a strukturální. Odpovědi na položené hypotézy potvrzují 

oprávněnost nutnosti změn vzdělávacích programů, zpochybňují však strategii jejich 

realizace a povyšování ekonomických a kvantitativních ukazatelů nad kvalitativními. 

Až čas prokáže výsledky celého procesu nastávajících změn.  

 

 „ Realizace kvantitativních změn vyžaduje pouze jednu formu tvůrčí lidské aktivity – 

schopnost člověka změnu uskutečnit. Základním posláním řízení z tohoto hlediska je 

prosazování  naplnění změny.  

     Realizace  kvalitativních změn vyžaduje vedle jejich přípravy a prosazování ještě 

druhou formu tvůrčí lidské aktivity, která produkuje nové vědění, nové poznatky, 

představující informační obsah změny. Vyžaduje tedy vedle informací nezbytných 

pro řízení ( rozhodování ) ještě informaci o věcném obsahu změny, která je 

výsledkem nového poznání.“  
14) 

 

     Jsem učitel tělesné výchovy, a proto si v závěru dovoluji napsat následující úvahu,  

která mě při psaní této práce provázela: 

     Vzdělávací proces je  (  řečeno sportovní terminologií ) běh na dlouhou trať, a možná 

více než o běh , který je spíše individuální záležitostí ,  se  jedná o náročnou kolektivní  hru 

se složitými pravidly . Narušení  těchto pravidel v  průběhu zápasu může vést  i 

k nespravedlivému  ovlivnění  výsledku celého sportovního klání, nebo dokonce k jeho 

skreči. Věřme, že pro vzdělávací proces na zdravotnických školách v Ústeckém kraji   i pro 

nás ,  potenciální pacienty zdravotnických zařízení v  České republice, se tato analogie 

nepotvrdí. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
14)

 Veber, J.: Management.  Management Press, Praha 2003, str. 320 
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11.  PŘÍLOHY 

 

 

Příloha č.1.-  Dotazník 

 

Příloha č.2. – Postup vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a    

                       normativní financování jejich provozních nákladů do roku 2009 – 2010. 
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