
 Odborná stáž ředitelů zdravotnických škol zeměmi Beneluxu 
 
 
 
 
          Ve dnech 6. – 12. dubna 2008 se zúčastnila ředitelka školy se skupinou 
pedagogů ( Mgr. Cahová, Mgr. Křiváková a Mgr. Winklerová ) odborné stáže 
v zemích Beneluxu. 
          První zastávkou byly Drážďany a v nich Německé  muzeum  hygieny.  Byl 
zajištěn erudovaný výklad v českém jazyce. Ke stálé výstavě aktuálních poznatků o 
člověku, jeho těle a zdraví  v sedmi tématických sálech ( Skleněný člověk, Život a 
umírání, Jídlo a pití, Sexualita, Vzpomínání – myšlení – učení, Pohyb, Krása, pleť a 
vlasy) muzeum nabízí řadu doprovodných programů, které jsou koncipovány jako 
místo mimoškolního vzdělávání.  
           Další den se účastníci stáže po přenocování v Mainzu přesunuli do 
Lucemburku. Po prohlídce katedrály s ostatky Jana Lucemburského  a části města 
pokračovali dál, směr Belgie. Návštěva památníku bitvy u Waterloo byla připomínkou 
světových dějin. A v prohlídce historických památek pokračovali pedagogové i ve 
městě Brusel. 
           Po historii přišla na řadu současnost. V úterý následovala prohlídka 
Evropského parlamentu a beseda s poslancem MUDr. Miroslavem Ouzkým a jeho 
asistentkou JUDr. Magdalenou Frischovou o práci v parlamentu a zdravotnickém 
systému v zemích Beneluxu. Odpoledne pak byla na programu návštěva historického 
města Bruggy a ubytování a prohlídka Antverp. 
            Ve středu  po okružní jízdě Rotterdamem přijeli stážisté do  holandského 
Soestu, odkud odjeli na návštěvu integrované školy v Hoornu. Ředitel školy a vybraní 
pedagogové pohovořili s českými učiteli o systému vzdělávání v Holandsku a 
provedli pedagogy školou. Po návštěvě školy si účastníci ještě prohlédli městečko 
Hoorn. 
           Návštěva školy pokračovala pro skupinu pedagogů i další den. Druhá skupina 
navštívila blízkou nemocnici, kde škola realizuje praktickou výuku. Po výměně 
poznatků byla na programu nezbytná návštěva památníku českého pedagoga a 
myslitele Jana Amose Komenského v Naardenu. 
           Na programu pátečním byla odborná stáž v záchranářském centru Holandska 
v Alkmaaru. Obsáhlý výklad vedoucího centra byl naplněn seznámením 
s fungováním záchranářského systému v této zemi. 
           Po splnění odborné části stáže si její účastníci ještě prohlédli město Alkmaar 
s jeho pověstným sýrovým trhem. Posledním bodem programu stáže byla návštěva 
hlavního města Amsterodamu, projížďka lodí po grachtech, návštěva květinového 
trhu a ukázka nejvýznamnějších památek. Prohlídkou města byla stáž ukončena. 
 
 
 
 
 
V Brně dne 12.4.2008                           vypracovala: PhDr. J. Kelnarová, PhD. 
                                                                                    Mgr. M. Cahová 
                                                                                    Mgr. M. Křiváková 
                                                                                    Mgr. V. Winklerová 


