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1. Základní údaje o škole: 
 
Název školy:  
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou 
 
Sídlo : 
 Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
Zřizovatel:  
Kraj Vysočina 
 
Adresa pro dálkový přístup: informace @szszdar.cz    
 
Vedení školy :  
 
Ředitel školy:       RNDr. Marie Vystrčilová  

Zástupce ředitele:      MUDr. Irena Krábková 

Vedoucí praktického vyučování:    PhDr. Václava Holubová 

Zástupce pro VOŠZ:      Mgr. Petra Bednářová  

Hospodář školy:      Zdeňka Blažíčková 

Vedoucí stravování:      Hana Fejtová 

Výchovný poradce:                                                        MUDr. Irena Krábková  

Školní metodik prevence:                                              Mgr. Petra Bednářová  

Metodik ICT:                                                                  Mgr. Stanislav Šmerda 

Koordinátoři ŠVP       Mgr. Jana  Sehnalová 

        PhDr. Václava Holubová 

        Mgr. Stanislav Šmerda 

Pracovníci školy: 
Počet pracovníků školy k  1.9.2012:  
Interní vyučující (včetně ředitele a zástupců):  24 
Externí vyučující SZŠ a VOŠZ     15 
Provozní pracovníci  SZŠ a VOŠZ    10 
 
Školská rada : 
Předseda:   Mgr. Jana Sehnalová 
Členové:   ing. Jiří Havlík 
   Mgr.et Bc. Petr Krčál 

Mgr. Marek Papoušek 
Jana Synková 

   Milan Šustr 
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Charakteristika školy: 
Výuka probíhá převážně v budově školy ve Žďáře nad Sázavou, kde je k dispozici 6 klasických 
učeben, 4 odborné učebny, 2 jazykové učebny, 1 učebna výpočetní techniky a 1 laboratoř. 
V budově školy je umístěna knihovna s čítárnou, školní jídelna s kapacitou 200 obědů denně a 
nápojový a jídelní automat.  
V areálu Nemocnice v Novém Městě na Moravě má škola ve vlastnictví budovu, ve které jsou 
2 klasické učebny, jedna odborná učebna a sociální zázemí pro žáky. Praktická výuka probíhá 
na odděleních  v nemocnici.  
Výuka tělesné výchovy je realizována v Sokolovně ve Žďáře nad Sázavou. Ubytování žáků je 
zajištěno v Domově mládeže, Studentská 1 ve Žďáře nad Sázavou.  
Práva a povinnosti žáků jsou stanoveny ve školním řádu. 
 
Zlepšení vzdělávacího prostředí a podmínek pro žáky a pracovníky školy 
Během školního roku byly dvě učebny v budově školy ve Žďáře nad Sázavou zařízeny novými 
židlemi a stavitelnými lavicemi.  Ve dvou učebnách, ve sborovně přístavby a v jedné učebně 
budovy školy v nemocnici byla položena podlahová krytina. 
 V průběhu letních prázdnin a měsíce září proběhly rozsáhlé udržovací práce na školní budově 
a v jejím okolí. V hlavní budově a v přístavbě byly vyměněny dveře, v přístavbě a v prvním 
podlaží hlavní budovy vyměněna okna. Následně byly obě budovy opatřeny minerální 
probarvenou omítkou. V přízemí byla vymalována chodba a školní jídelna. 
V prvním podlaží hlavní budovy bylo provedeno částečné sanační opatření přiložením 
provětrávací izolace na zdivo. 
Opraveny byly ploty ze strany ulice a položena zámková dlažba na komunikaci před hlavním 
vstupem. 
 Všechny rekonstrukce se podařilo zvládnout tak, že nebyl podstatně narušen chod školy a 
3.září mohlo začít vyučování. V současné době pokračují ještě práce na úpravě okolí  školy. 
 
 
 

 
 
2. Obory vzdělání: 
 
Ve školním roce 2011 - 2012 se vyučovalo: 
ve  třech třídách denního čtyřletého studia oboru   53 – 41 – M/007 Zdravotnický asistent  
ve  dvou třídách denního čtyřletého studia  oboru 53 -  41 – M/01 Zdravotnický asistent (ŠVP) 
v  jedné třídě večerního pětiletého studia oboru    53 – 41 – M/007 Zdravotnický asistent 
ve dvou třídách  denního čtyřletého studia oboru  78 – 42 - M/005 Zdravotnické lyceum 
v jedné třídě denního čtyřletého studia  oboru       78 – 42 - M/04 Zdravotnické lyceum (ŠVP) 
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3. Učební dokumenty 
 
Škola má vytvořen Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický 
asistent, podle kterého se vyučovalo v prvním a druhém ročníku. Ve třetím a čtvrtém ročníku 
probíhala výuka podle starých učebních osnov. 
ŠVP je připraven i pro večerní formu vzdělávání, v současné době se tento obor učí  ještě 
podle starých osnov. Výuka podle ŠVP se předpokládá od roku  2013. 
V roce 2011-2012 jsme začali s výukou podle ŠVP i u oboru vzdělání 78-42-M/04 
Zdravotnické lyceum. Ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku probíhala výuka podle  starých 
osnov.   
 
4. Žáci školy: 
 
  Počty žáků  v jednotlivých třídách: 
třída počet žáků DM NEJ ANJ třídní učitel 

1.A 30 8 0 30 Mgr. Pavlína Lysá 
1.L 22 0 22 22 Mgr. Věra Zapletalová 
2.A 28 3 6 22 Mgr. Lenka Fišerová 
2.L 26 2 26 26 Mgr. Monika Kratochvílová 
3.A 31 3 7 24 Mgr. Iva Coufalová 
3.L 24 2 24 24 Mgr. Marek Papoušek 
4.A 28 1 0 28 Mgr. Iva Holemářová 
4.B 23 8 7 16 Mgr. Jana Sehnalová 

celkem 212 27 92 192  
      

Večerní studium: 
4.V : třídní učitelka Mgr. Jitka Janíčková  
Počet žáků k 1.9.2011:  16 žáků  
 
5. Přijímací řízení     
 
Ve školním roce 2011-2012 proběhlo přijímací řízení do dvou oborů vzdělávání:  
53 – 41 – M/01 Zdravotnický asistent 
(čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou, vzdělávání bude probíhat podle ŠVP) 
Do prvního  kola  přijímacího řízení uvedeného oboru podalo přihlášku celkem  47 uchazečů. 
Po přijímacích zkouškách bylo přijato  30 uchazečů.  
78 – 42 – M/04  Zdravotnické lyceum 
(čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou) 
Celkem bylo podáno 40 přihlášek. Po přijímacích zkouškách bylo přijato  29 uchazečů.   
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6. Výsledky vzdělávání  
 
 6.1 Maturitní zkouška 
Maturitní zkouška proběhla v termínech: 

 praktická maturitní zkouška 21.5 – 25.5. 2012 
 ústní společná a profilová část MZ 28.5. – 1.6.2012 
 blok testů a písemných prací spol. části MZ 2.5. – 14.5.2012 

Státní maturitní zkouška byla pro žáky naší školy náročná především z těchto důvodů: 
 na škole bylo vyučováno ještě podle starých osnov (rámcové vzdělávací programy byly 

pro   zdravotnické školy vydány teprve před 3 lety a podle ŠVP se učilo zatím pouze 
v prvním a druhém ročníku oboru zdravotnický asistent a v prvním ročníku 
zdravotnického lycea). 

 žáci, pro které byl obtížný cizí jazyk, zvolili matematiku, která má však na naší škole 
nízkou hodinovou dotaci (ve 4. roč. se již nevyučuje). Proto se vyučující věnovali 
žákům mimo vyučování, což se projevilo stoprocentní úspěšností u MZ z matematiky.  

 
Maturitní zkoušky proběhly ve dvou třídách oboru Zdravotnický asistent. Zkoušky se 
zúčastnilo celkem 47 žáků. 
Ve třídě 4.A maturovalo 26 žáků, všichni prospěli. 
Ve třídě 4.B maturoval 21 žák, 18 žáků prospělo, neprospěli 3 žáci (anglický jazyk 1, německý 
jazyk 1, ošetřovatelství 1). 
Tři neprospívající složili úspěšně maturitní zkoušku v podzimním termínu. 
 
6.2 Absence žáků, konzultační hodiny  
Průměrná absence v prvním pololetí  školního roku byla 63,3 hodiny na žáka, v druhém pololetí  
66,7 hodin  na  žáka.  Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok je 332. Největší 
podíl na neomluvené absenci mají dva žáci, s kterými soustavně pracoval výchovný poradce a 
kteří naši školu nakonec opustili a vybrali si jiný druh studia. 
Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů absenci trvale sledovali a evidovali. Škola 
kontaktovala rodiče žáků s příliš vysokou absencí (zapříčiněnou většinou dlouhodobou či 
opakovanou nemocí) a jednotlivé případy byly individuálně řešeny. Žákům byla nabídnuta 
možnost zameškané učivo doplnit individuálními konzultacemi s vyučujícími. 
Třídní učitelé zároveň opakovaně vyzývali žáky k tomu, aby návštěvy lékařů a jiné neodkladné 
záležitosti vyřizovali pokud možno v době mimo vyučování a vyhnuli se tak zhoršení 
prospěchu vlivem vysoké absence. 
 
6.3 Předmětové komise 
Ve školním roce 2011-2012 pracovalo v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů  
5 předmětových komisí: 
Český jazyk a estetická výchova   -vedoucí Mgr. Jana Beránková 
Cizí jazyky    -vedoucí PhDr. Ivana Odehnalová 
Společenskovědní   -vedoucí Mgr. Milan Jebavý 
Odborné předměty SZŠ  -vedoucí PhDr. Václava Holubová 
Psychologie    -vedoucí Mgr. Iva Holemářová 
 
Práce byla zaměřená na plnění těchto úkolů: 

 vypracování časových tematických plánů 
 výběr učební literatury pro jednotlivé předměty 
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 plánování exkurzí, besed a divadelních představení 
 zajištění olympiády v českém, německém a anglickém jazyce 
 průběžné vzdělávání učitelů, účast na školení a kurzech  
 sjednocení klasifikace, práce se žáky s poruchami učení a mimořádně nadanými žáky 
 příprava na maturitní zkoušku  
 příprava na státní maturitu, vypracování textů ústní části maturity v českém jazyce a 

cizích jazycích 
 
7. Zájmová činnost žáků 
 
7.1 Zájmové kroužky    
V kroužcích si žáci rozšiřovali a upevňovali vědomosti a dovednosti potřebné pro úspěšné 
vykonání maturitní zkoušky. Některé kroužky byly zaměřeny na přípravu žáků ke zkouškám na 
vyšší či vysokou  školu. Sportovní kroužek rozvíjel herní zdatnost žáků ve volejbalu . 
Kroužky: 

 sportovní – vedoucí Mgr. Kratochvílová 
 jazykové – vedoucí Mgr. Beránková, PhDr. Odehnalová, Mgr. Papoušek,  
     Mgr. Dokulil 
 ošetřovatelství – Mgr. Jinková, Mgr.  Holemářová 
 psychologie – Mgr. Janíčková 
 matematika -  Mgr. Sehnalová 

 
7.2 Soutěže a olympiády 
Psychologická soutěž na téma „Láska a přátelství“ 
V rámci předmětu Psychologie a komunikace probíhala v prosinci 2011 třídní kola soutěže na 
téma „Láska a přátelství“. Do školního kola bylo vybráno 8 nejlepších prací.Žáci prezentovali 
své práce v Power pointu. 
Diváky byli žáci příslušných ročníků, kteří svým hlasováním určili tzv. Vítěze publika.Vybraní 
žáci se zúčastnili regionálního kola, které se konalo 19.3.2012 v Havlíčkově Brodě, 
s prezentací na téma Láska a přátelství. V soutěži, které se zúčastnily 4 školy ( Žďár nad 
Sázavou, Havl.Brod, Jihlava, Třebíč), se hodnotil  způsob prezentace, vlastní názory a 
jazyková správnost. Soutěž byla na vysoké úrovni, studenty byla hodnocena velice kladně, 
zejména hodnotili různý pohled na dané téma, pěkný byl i způsob projevu studentů. Naši dva 
soutěžící byli se svým výkonem v průběhu soutěže velmi spokojeni. 
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Požární ochrana očima dětí a mládeže 2012 
Vyhlašovatelem soutěže je dobrovolné občanské sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska“.  
Slogan soutěže zněl „ Požární ochrana očima dětí a mládeže 2012“. 
Této soutěže se v naší škole zúčastnili žáci v kategorii K1 studenti. Jejich úkolem bylo 
specifikovat poznatky o příčinách požárů, uvést příklady nedbalostního jednání a nepozornosti 
při manipulaci s ohněm, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou a vysvětlit význam práce 
hasičů při haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního prostředí.  
Žáci tvořili plakáty,  některé byly velice zdařilé. Plakáty byly odeslány SH ČMS okresu Žďár 
nad Sázavou. 
Při následném vyhodnocení v okresním kole žákyně naší školy uspěly a obsadily první tři místa. 
3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 
Cílem soutěže bylo neformálním způsobem seznámit žáky s finanční problematikou, pomoci 
jim orientovat se v problematice peněz, domácích rozpočtů, ochrany spotřebitelů, cen a 
dalších. 
Školní kolo probíhalo od 9.1.2012 – 9.3.2012 na školách přes počítače. 
Školního kola  se zúčastnilo 21 žáků 1. – 4. ročníku. 
Okresní a krajské kolo probíhalo na školách v březnu a v dubnu přes počítače.V okresním kole 
se naše družstvo umístilo na 1. místě a postoupilo do krajského kola,  kde skončilo na 3. místě 
Soutěž Piškvorky 
Školní kolo se uskutečnilo v říjnu 2011. Zúčastnilo se celkem 11 žáků  prvního až třetího 
ročníku. 
Nejlepší postoupili do oblastního kola, které se uskutečnilo 1.11.2011na gymnáziu ve Žďáře 
nad Sázavou. 
Naši školu reprezentoval tým "ZDRAVKA" 
Soutěž proběhla v pěkné atmosféře, naši žáci pouze o jeden bod nepostoupili do užšího 
výběru. 
 

   
 
Olympiády v českém jazyce a v cizích jazycích 
V prosinci 2011 a v lednu 2012 proběhla školní kola olympiád v českém, anglickém a 
německém jazyce. V českém  jazyce řešili žáci úkoly z jazyka a vypracovali slohovou práci. 
Olympiáda v anglickém a německém jazyce se skládala z poslechu a  didaktického testu a 
konverzace na dané téma. Vítězové postoupili do okresních kol
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  
 
Spolupráce se sociálními partnery 
Škola spolupracuje s širokým spektrem sociálních partnerů. Za důležité partnery jsou 
považována nemocniční zařízení. K nejdůležitějším patří Nemocnice Nové Město na Moravě, 
kde žáci školy vykonávají kromě povinné praxe, potřebné pro výkon své budoucí profese, i 
praktickou část maturitní zkoušky. Vedoucí pracovníci některých oddělení se účastní těchto 
zkoušek jako odborníci. Velmi dobré zkušenosti máme se spoluprací v průběhu odborné praxe. 
V tomto období jsou žáci naší školy začleněni do jednotlivých pracovních kolektivů a je jim 
umožněno pracovat jako právoplatný člen ošetřovatelského týmu. 
Jednotlivá pracoviště využíváme též k doplnění teoretické výuky ve formě miniexkurzí a 
exkurzí. Žáci zde získávají nejmodernější poznatky z ošetřovatelství a lékařských oborů.  
Za další sociální partnery jsou považována sociální zařízení v Kraji Vysočina a zařízení 
zřizovaná Diecézií Brno.  Jedná se zejména o Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, Dům 
s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě , Senior penzion FIT ve Žďáře nad 
Sázavou  a Oblastní Charitu Žďár nad Sázavou. I na těchto pracovištích  je realizována 
praktická výuka. Žáci zde získávají poznatky v péči o klienty v  jiném než nemocničním 
prostředí. Spolupráce je realizována i mimo výuku, kdy se žáci školy účastní společně s klienty 
různých akcí. 
Dětský domov Rovečné 
Žáci z prvních až třetích ročníků navštívili před Vánoci dětský domov v Rovečném. 
Návštěva proběhla v přátelském duchu. Naši žáci se společně se 16 dětmi dětského domova 
zapojili do kreativního programu výroby vánočních ozdob a poté si společně zazpívali vánoční 
koledy. Dětem domova předali sladké dárky. 
Domov důchodců Mitrov 
Před Vánoci odjela skupina žáků z prvních až  třetích ročníků do domova důchodců v Mitrově. 
Naši žáci zazpívali pásmo koled místním seniorům, kteří se k nim přidali. Poté je sociální 
pracovnice provedla celým domovem, který se neustále upravuje a je velmi příjemný. Na 
odděleních se zvláštním režimem  žáci také zazpívali.
 

.  

 

 
 
Festival vzdělávání 
V listopadu se jako každoročně konal Festival vzdělávání v Domě kultury Žďár nad 
Sázavou. Prezentovalo se zde mnoho škol z Kraje Vysočina i ostatních krajů naší republiky.  
V našem stánku si kromě informací mohli zájemci nechat zkontrolovat krevní tlak. Tento 
výkon bývá velmi populární a hojně využívaný. Zájemcům jsme předvedli základy poskytování 
první pomoci při kardiopulmonální resuscitaci. Nejvíce dotazů bylo na konání přijímacích 
zkoušek.  
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V rámci propagace školy jsme se zúčastnili Festivalu vzdělávání ve Velkém Meziříčí, který 
proběhl 30.listopadu 2011 v Jupiter klubu. 
Na Festival přicházeli především rodiče se svými dětmi, které se budou rozhodovat o svém 
budoucím povolání. Byly zde i třídy mladších dětí s výchovnými poradci. 
Naše škola měla k dispozici nástěnné obrazové materiály a informační letáky, kde byly 
poskytnuty informace o možnostech studia na naší škole – zdravotnický asistent, zdravotnické 
lyceum a studium na VOŠZ. Celkem velký zájem byl nejen z řad dívek, ale i chlapců. 
Zájemcům byl změřen krevní tlak. 
Nejčastější dotazy se týkaly přijímacího řízení, odborných předmětů, praxe, ubytování, 
možností dalšího studia po maturitě  a uplatnění absolventů.  
Lze říci, že zájem o studium na naší škole byl z řad návštěvníků vyšší než u zástupců jiných 
škol. 
Dne 20.10.2011 jsme prezentovali školu na Festivalu Didacty v Třebíči. Festivalu se 
zúčastnilo asi 50 škol. Náš stánek navštívilo asi 100 zájemců z Třebíče, Velké Bíteše a Velkého 
Meziříčí. Zájem byl jak o studium oboru Zdravotnický asistent, tak o studium oboru 
Zdravotnické lyceum, který v Třebíči není. Návštěvníky jsme pozvali na Den otevřených dveří 
na naší škole.Naši studenti pomohli s propagací naší školy, měřili TK, saturaci, zjišťovali 
hladinu glykémie a předváděli ukázky první pomoci. 
Spolupráce s mateřskými školami 
V letošním školním roce začala úspěšná spolupráce naší zdravotnické školy s mateřskými 
školkami. Nejde o aktivitu pedagogů, spolupráci vyvíjejí z vlastní iniciativy sami žáci školy. 
Dětem z MŠ poskytují informace o základech zdravé životosprávy a učí je poskytovat 
jednoduchou první pomoc. 
Děti z MŠ Žďáru nad Sázavou a z Nového Veselí se zúčastnily exkurze v naší zdravotnické 
škole. Prohlédly si odborné učebny a učitelky odborných předmětů s nimi nacvičily obvazování 
a aplikaci injekcí. 
 
 
 

           
 
Organizace oslav 40. výročí založení SZŠ ve Žďáře nad Sázavou 
Na jaře letošního roku byly zahájeny přípravy na oslavu 40. výročí založení školy, 
naplánovanou na říjen 2012. V dubnu byl dokončen a vytištěn almanach  a navrženy pozvánky. 
V městském divadle proběhla generální zkouška na akademii, kterou k výročí připravili naši 
žáci se svými učiteli. 
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Dny otevřených dveří. 
Ve dnech 7.12.2011 a 13.01.2012 se konaly na SZŠ a VOŠ ve Žďáře nad Sázavou Dny 
otevřených dveří. Dostavil se velký počet rodičů a jejich dětí, které  by chtěly  studovat na naší 
škole v následujícím školním roce. 
Rodiče byli provedeni po budově školy a byli seznámeni se všemi formami studia, otvíranými 
obory a jejich učebními plány. 
Škola byla v těchto dnech otevřena pro rodiče od 12 do 17 hodin. 
Sanitářský kurz 
Ve školním roce 2011-2012 realizovala naše škola ve spolupráci s úřadem práce dva sanitářské 
kurzy. Počet frekventantů byl 40. Na závěr provedli účastníci hodnocení teoretické a praktické 
výuky. Kurz splnil jejich očekávání.  
 
 
9. Realizované exkurze 
  
Exkurze v rámci odborných předmětů. 
 
Oddělení centrální sterilizace  v Novém Městě na Moravě. 
Žáci  1. roč. oboru zdravotnický asistent se seznámili s chodem jednotlivých oddělení. Byli 
seznámeni s moderními přístroji, které se podílejí na přípravě nástrojů a materiálu ke sterilizaci. 
Anatomický ústav Brno 
Exkurze se zúčastnili žáci prvních ročníků a 2. a 3. ročníků lycea. Měli možnost zhlédnout 
modely od soustavy kosterní a svalové až po jednotlivé části orgánů. Nejvíce je zaujal model 
vývoje plodu a vývoj novorozence po porodu. 
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 
Žáci 4. ročníku si prohlédli oddělení gerontopsychiatrie, oddělení psychóz, oddělení pracovní 
terapie, interní oddělení a interní JIP. Hlavní sestra je seznámila s problematikou psychiatrické 
péče. 
Rehabilitační ústav Kladruby 
Exkurze je určena pro žáky třetích ročníků. Jedná se o ústav určený k poskytování celodenní 
komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích. Žáci si prohlédli moderně 
vybavená oddělení hydroterapie. 
Dům s pečovatelskou službou Škrdlovice 
Žáci druhých ročníků mohli navštívit pokoje klientů, promluvit s nimi o jejich běžných 
starostech i radostech, seznámit se s poskytováním standardní péče i možnostmi nadstandardní 
péče o tyto klienty. 
Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně 
Žáci 2. ročníku oboru zdravotnický asistent se v rámci projektu Nadregionální síť středních 
zdravotnických škol pro vyšší vzdělání a praxi seznámili s RTG pracovištěm, pracovištěm CT, 
pracovištěm magnetické rezonance a angiolinkou. 
Výstava The Human Body Exhibition v Brně 
Výstavu zhlédli žáci 2. ročníku oboru zdravotnický asistent. Cílem bylo rozšířit si a získat nové 
poznatky o anatomii člověka. Nejvíce zaujaly různé preparáty 
Azylový dům Ječmínek 
Azylový dům navštívili žáci 1. ročníku lycea. Uvědomili si, jak mohou dopadnout naši 
spoluobčané, když nedokážou řešit svoji životní situaci
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Biostanice Žďár nad Sázavou 
Exkurze se zúčastnili žáci 1. ročníku lycea a 2. ročníku oboru zdravotnický asistent. Měli 
možnost prohlédnout si jednotlivé třídicí oblasti a seznámit se s jejich funkcí. 
Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání „Gaudeamus“ Brno 
Žáci čtvrtých ročníků měli vyčleněny dva dny k individuální exkurzi na základě zájmu o další 
studium. Získali informace a odnesli si propagační materiály týkající se tuzemských  vyšších a 
vysokých škol i možnosti zahraničních studií. 
 
Exkurze v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů 
 
Technické muzeum v Brně 
Exkurze se v rámci předmětu fyzika zúčastnili žáci 1. ročníku oboru zdravotnický asistent. 
Vyslechli předem objednanou přednášku vztahující se tematicky k probírané látce z fyziky – 
vývoj motoru. Následně si prohlédli jednotlivé exponáty a plnili předem zadané  úkoly, na 
jejichž základě doma zpracovali protokoly. 
Muzeum Karla Havlíčka Borovského v Borové u Přibyslavi 
Exkurze spojená s odbornou exkurzí ve Škrdlovicích byla určena pro žáky 2. ročníků. 
V Borové u Přibyslavi si v muzeu v rodné obci K.H.Borovského prohlédli zajímavé expozice a 
vyslechli poutavý výklad o této významné osobnosti naší literatury. 
Muzeum knihy ve Žďáře nad Sázavou 
Žáci prvních ročníků si prohlédli expozice, vyhledávali informace o nejstarších písemnostech a 
dílech do 19. století. Využili pracovních listů vyhotovených k tomuto účelu zaměstnanci 
muzea. 
Exkurze na Zelenou Horu ve Žďáře nad Sázavou. 
Žáci prvních ročníků absolvovali vycházku po stopách „žďárské historie“. Cestou plnili předem 
zadané úkoly, jejichž cílem bylo získat poznatky spjaté s historií našeho města. 
Knihovna M.Sychry ve Žďáře nad Sázavou 
Na začátku školního roku se již tradičně žáci prvních ročníků zúčastňují knihovnické lekce 
v městské knihovně, zaměřené na práci knihovny. Měli možnost podívat se i do hudebního  
oddělení a přihlásit se jako budoucí čtenáři na oddělení pro dospělé. 
Čistička odpadních vod ve Žďáře nad Sázavou 
V rámci měsíce ochrany životního prostředí se  žáci 1. ročníků seznámili s technologickým 
postupem čištění odpadních vod. 
Kombinované exkurze – Praha 
Žáci třetích ročníků se v květnu tradičně vydávají na dvoudenní poznávací exkurzi do Prahy. 
Žáci zdravotnického lycea věnovali první den poznávání stěžejních míst hlavního města, večer 
zavítali na muzikál do Divadla pod Palmovkou. Druhý den navštívili celosvětově uznávanou 
výstavu Bodies v Holešovicích, kde mohli prohloubit znalosti z odborných předmětů. 
Žáci oboru zdravotnický asistent strávili první den ve Fakultní nemocnici v Motole, kde se 
seznámili s dětským hematologickým oddělením, s anesteziologicko- resustitačním oddělením a 
nahlédli do operačních  sálů. Večer navštívili divadlo Na zábradlí. Druhý den se seznamovali 
s pamětihodnostmi staré Prahy. 
Exkurze do Vídně 
V prosinci 2011 byl uspořádán tradiční jednodenní zájezd do předvánoční Vídně. Zájezdu se 
mohli zúčastnit žáci všech ročníků SZŠ i VOSŽ.  
Účastníci zhlédli zajímavé architektonické památky, navštívili „vánoční trh Christkindlmarkt  
Rathaus a podnikli exkurzi do  starého patologického muzea v prostorách univerzitního 
campusu. 
 



 13

Divadelní představení 
V únoru 2012 navštívili žáci obou prvních ročníků divadelní představení českobudějovické 
společnosti Teátr Víti Marčíka Labyrint světa. 
Toto představení vycházelo ze známého barokního díla Jana Amose Komenského Labyrint 
světa a Ráj srdce. Protagonistovi se podařilo předat publiku složité téma “jednoduchou” a 
zábavnou formou. Vzhledem k náročnosti tématu ocenili toto představení zejména 
pedagogové, ne všichni žáci byli schopni  se v díle orientovat a docenit jeho kvality.  
Žáci 2. a 3. ročníku lycea zhlédli v únoru 2012 v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou 
divadelní představení Rychlé šípy hostujícího souboru Divadla A. Dvořáka z Příbrami. 
Znalci Foglarových komiksů ocenili půvabně zpracované příběhy pětice vzorných hochů, ale i 
dalších postav “Rychlých šípů”. 
 K tradičním kulturním akcím školy patří návštěva brněnského divadla Husa na provázku. V 
letošním březnu měli žáci naší školy možnost zhlédnout už kultovní představení tohoto 
souboru - slavný muzikál o velké lásce a velké zradě Balada pro banditu. Libreto na motivy 
románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník napsal v 70. letech tehdejší disident Milan 
Uhde, hudbu složil Miloš Štědroň. Milovníci představení této alternativní scény, ale i všichni ti, 
co s námi navštívili Husu na provázku poprvé, byli představením nadšeni. 
Filmová představení 
V prosinci 2011 navštívili žáci školy kino Vysočina, kde zhlédli český film Lidice. Scénář k 
tomuto filmu napsal Zdeněk Mahler na námět své knihy Nokturno. Do jedné z hlavních rolí 
obsadil režisér Nikolajev vynikajícího herce Karla Rodena. Děj se odehrává během 2. světové 
války v Protektorátu Čechy a Morava a je napsán podle skutečných událostí Jedná se o velmi 
silný příběh, který odhaluje události ze zajímavé perspektivy. Díky snímku se mohli žáci o celé 
události dozvědět mnohem více, než bývá běžně uváděno v učebnicích dějepisu.  
Na konci školního roku zhlédli žáci 2. ročníku lycea dokumentární film z cyklu Planeta 
Země, který se týkal Ekvádoru. Celým filmem provázeli 2 reportéři, kteří jej komentovali. 
Zároveň film doplňovaly fotografie (obyvatel, živočichů, přírody) z různých oblastí 
Ekvádoru.Film přiblížil studentům život v této zemi.  
 
10. Sportovní kurzy 
  
Lyžařský výcvikový kurz 
LVK proběhl v termínu od 20.do 24.2.2012. Místem konání byly Tři Studně.  
 Ze žáků prvních ročníků, kterých je 50, jelo 37, ostatní se nezúčastnili z různých důvodů. 
Nejčastěji se jednalo o opakované nebo akutní nemoci, ortopedické problémy, rodinné důvody.  
Lyžařský výcvik proběhl za výborných sněhových podmínek a byl doplněn teoretickými 
informacemi o mazání a výběru běžeckých lyží, lyžařské technice a první pomoci na horách, 
kondičním cvičením v posilovně, relaxací v bazéně a  dvoudenním výcvikem sjezdového 
lyžování a snowboardu na Harusově kopci. Výcvik byl zakončen závody jednotlivců a štafet 
s velkým sportovním nasazením soutěžících.  
Žáci měli dobrý pocit z toho, že se zdokonalili v lyžování a upevnili vztahy se spolužáky. 
 
Sportovně turistický kurz 
V květnu 2012 se žáci druhých ročníků zúčastnili týdenního turistického kurzu ve středisku 
Drak v Křižanově. Cestu tam i zpět absolvovali na kolech. 
Náplní kurzu byla cykloturistika, pěší turistika, střelba ze vzduchovky, sportovní hry, 
proškolení o chování za  mimořádných situací, orientace v přírodě a výuka první pomoci. 
Získané znalosti a dovednosti zúročilo 46 zúčastněných v závěrečném závodě družstev. 
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11. Zapojení do projektů:  

 
 Odborné filmy ve výuce cizích jazyků 
V roce 2011 byl zahájen projekt „Odborné filmy ve výuce cizích jazyků“. 
V první etapě vznikly 4 odborné filmy-„Mytí vlasů na lůžku“, „Obvazový materiál“,  
„Obvazová technika“ a „Ošetřovací jednotka“. 
Všechny 4 filmy byly  přeloženy do angličtiny a němčiny vyučujícími těchto jazyků. 
V letošním školním roce byly natočeny filmy 2. a 3. etapy. 2. etapu tvoří filmy- Aplikace léků 
do očí, nosu a ucha, Podávání léků per OS, Vizita, Příprava k odběru biologického materiálu, 
Měření fyziologických funkcí. 
Ve 3. etapě bylo vytvořeno 6 filmů- Úprava lůžka bez nemocného, Úprava lůžka s nemocným, 
Pomůcky do lůžka I., Pomůcky do lůžka II., Manipulace s pacientem, Podávání jídla 
pacientům. 
Zároveň byla zpracována i didaktická podpora k filmům 2. a 3.etapy a proběhlo ověřování 
filmů 1. a 2. etapy mezi žáky. 
 
Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky 
Making films as the means of teaching language 
Fachfilme als Mittel des Sprachunterrichts  
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Projekt „První pomoc do škol“ 
 
Naše zdravotnická škola spolupracuje od roku 2007 s Českým červeným křížem na projektu 
„První pomoc do škol.“ Studenti vyšší odborné školy, společně se svými učiteli odborné výuky, 
realizují blok několika přednášek poskytování laické první pomoci pro žáky osmých tříd 
základních škol. Výuka se skládá jak z teoretické, tak i praktické části. 
Po teoretické přednášce vždy následuje nácvik praktických dovedností nejčastějších úrazů a 
život ohrožujících situací, se kterými se může každý v běžném životě kdykoli setkat, jako jsou 
například krvácení, zlomeniny, popáleniny, úraz elektrickým proudem, otravy, selhání životně 
důležitých funkcí a další.  
Nevětší zájem je vždy o praktické procvičování kardiopulmonální resuscitace (masáž srdce a 
umělé dýchání) a řešení dalších modelových situací. 
Tento projekt je kladně hodnocen žáky i učiteli základních škol. Přínos projektu je možno 
spatřovat nejenom v obohacení o nové vědomosti a dovednosti žáků základních škol, ale 
přínosem z pohledu vzdělávacího procesu vyšší odborné školy je i skutečnost, že studenti se 
ocitnou v roli vyučujícího, což je pro ně nová životní zkušenost. 
 

               

 
Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách 
Projekt „Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách“, který byl realizován 
na středních zdravotnických školách Kraje Vysočina v období od května 2009 do ledna 2012, 
prochází fází ověřování na všech do projektu zapojených školách. Toto následující pětileté 
období by mělo prověřit účinnost projektu a jeho praktickou realizaci ve třídách oboru 
zdravotnický asistent, a to od druhého ročníku (šestihodinové IKT-proškolení a dvě úvodní 
hodiny NEJ a ANJ - zdokonalení v cizím jazyce na zhotovených kazuistikách a pracovních 
listech) a dále ve třetím ročníku (dokončení  šestihodinového nácviku dovedností činností s 
cizojazyčnými kazuistikami a pracovními listy a dvacet hodin procvičování práce s OSE-
kazuistikami a pracovními listy).  
Procvičování (práce s kazuistikami a pracovními listy) by mělo ověřit schopnosti žáků, kteří 
prošli všemi předepsanými fázemi projektu, správnost cílů, jež byly v úvodu projektu 
stanoveny -  zdokonalení odborné přípravy žáků  a jejich lepšího uplatnění v praxi, a to nejen 
ve zdravotnických zařízeních v České republice, ale i v zahraničí.  
Ke klíčovým aktivitám projektu patřily realizace a vybavení odborné učebny, příprava učebních 
textů pro práci s IS, realizace fiktivních úloh, školení cílové skupiny,  tvorba e-learningového 
kurzu a multimediálních pomůcek, pilotní ověření tematického celku Informatika 
v ošetřovatelství a evaluace projektu. 
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Všechny výše uvedené aktivity byly splněny. Kromě technického vybavení (PC a server) do 
„projektové“ učebny získali proškolovaní žáci zdravotnického oboru Zdravotnický asistent 
praktické dovednosti s nemocničními IS-programy a zdokonalili se v odborné terminologii. 
 
 

      
 
Projekty FNUSA 
 
I. “Nový systém vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina” 
Projekt je určený pro pedagogy odborných předmětů středních zdravotnických škol. 
Vzdělávací aktivity jsou zajišťovány akreditovaným kurzem pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků (DVPP), organizováním odborných stáží a exkurzí   na 
specializovaných pracovištích FNUSA pod dohledem odborných mentorů, vydáním učebních 
skript pro pedagogy, nákupem moderních zdravotnických modelů určených pro výuku v 
kurzech a pořádáním evaluačních a metodických workshopů   mezi pedagogy SZŠ a experty 
FNUSA.  
Cílem projektu je rozšíření dalšího odborného vzdělávání pedagogů středních zdravotnických 
škol kraje Vysočina ve spolupráci s FNUSA. 
II. “Nadnárodní síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe” 
Projekt je určen pro studenty SZŠ. Cílem projektu je inovace vzdělávání na středních 
zdravotnických školách formou zavedení moderních forem výuky ve spolupráci s FNUSA. 
Oba projekty jsou financovány z ESF a státního rozpočtu ČR. 
Projektů se účastní několik škol: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou, SZŠ Jaselská Brno,                
CSZŠ s.r.o. Brno, SZŠ Evangelická akademie Brno, SZŠ Kroměříž ve spolupráci                             
s FN U SVATÉ ANNY. 
Klíčové aktivity projektu: 
1. Příprava výukových materiálů 
2. Inovace výuky na SZŠ 
3. Odborné praxe a exkurze pro žáky SZŠ 
4. Výcvikové zdravotnické soustředění 
5. Další podpůrné vzdělávací aktivity pro žáky 
Jednotlivé klíčové aktivity projektu jsou realizovány průběžně. 
Hodnocení jednotlivých aktivit v rámci projektů ve spolupráci FN u sv. Anny   a SZŠ a 
VOŠZ ve Žďáře nad Sázavou                                                                     
Vzdělávání v rámci uvedených projektů u studentů i u pedagogů probíhalo formou přednášek, 
exkurzí, stáží, zdravotnického výcvikového kurzu, ale i prostřednictvím odborných prací 
vytvořených studenty spolu s odborníky v různých oborech zdravotnictví. 
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I.   Přednášky: 
1. pro pedagogy 
Přednášky v rámci projektu byly určeny pro  učitele odborných předmětů. Probíhaly                        
v budově SZŠ ve Žďáře nad Sázavou vždy v odpoledních hodinách s časovou dotací 5 hodin 
na přednášku vždy jednoho tématu.  Konaly se v období od 7.4. 2011 do 1.7. 2011.  
Jednalo se o tyto přednášky: 
Cévkování močového měchýře 
Hojení ran - specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty 
Centrální venózní katetry 
Periferní žilní kanylace 
Tracheotomie a koniotomie 
Péče o nemocné s bolestí 
Léčebná výživa 
Součástí modulu přednášek určeného pro pedagogy byl i evaluační a metodický workshop, 
který proběhl až na úplný závěr bloku přednášek. Zúčastnili se jej nejenom pedagogové,               
ale i zástupci projektu včetně odborníka z Ameriky. Probíhal formou vzájemné diskuze a 
návrhů na případná zlepšení kvality a efektivity daného typu vzdělání. Jednalo se zejména o 
zhodnocení jednotlivých přednášek (téma, obsah, odbornost), ale také lektorů samotných a 
organizace projektu jako takového. 
2. pro studenty 
Přednášky byly určeny pro studenty 1 . – 4. ročníků. Probíhaly v rámci výuky odborných 
předmětů po dobu 2 vyučovacích hodin (tj. 1,5 hod.). Konaly se v budově SZŠ ve Žďáře               
nad Sázavou v termínech od října 2011 do května 2012.  
Žákům byla přednesena tato témata: 
1. A Dezinfekce, sterilizace, mytí rukou   
  Výživa, nutriční péče  
1. L Dentální hygiena  
2. A Katetrizace močového měchýře  
  Vyšetřovací metody – angiografie  
2. L Kardiopulmonární resuscitace  
  Organizace a řízení ve zdravotnictví  
3. A Diabetes melitus – pera, edukace, glukometry   
3. L Vyšetřovací metody – endoskopie  
4. A Ošetřování pacienta s poruchou vědomí   
4. B Hojení ran  
  Prevence onkologie  
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II.   Stáže: 
1. pro pedagogy 
Týdenní stáž ve FN U sv. Anny v Brně probíhala v srpnu 2011. Pedagogové odborných 
předmětů měli možnost navštívit různá pracoviště (jednotky) v rámci chirurgického                       
a interního oddělení, včetně zobrazovacích (př. endoskopických) metod. Pedagogové tak měli 
možnost porovnat jednotlivá zdravotnická pracoviště. 
2.  pro studenty  
Stáže byly určeny pro studenty 4. ročníků (15 žáků z každé třídy). Probíhaly                                           
ve FN U sv. Anny v Brně vždy v průběhu 1 týdne. Studenti byli doprovázeni pedagogy. 
Třída 4.A se zúčastnila stáže v době 16.1.  - 20.1. 2012 spolu s pedagogy Mgr. Ivou 
Holemářovou, Mgr. Věrou Zapletalovou.  
Třída 4. B zúčastnila stáže v době 23.1. – 27.1.  2012 spolu s pedagogy Mgr. Olgou Jinkovou, 
Mgr, Pavlínou Lysou. 
V rámci stáže navštívili studenti tato pracoviště: 

 krevní banku, laboratoř 
 operační sály, robotická chirurgie 
 centrum pro léčbu bolesti 
 chirurgické oddělení určené pro léčbu chronických ran                                                    
 oddělení traumatologie  
 nefrologické oddělení, včetně hemodialýzy 
 kožní oddělení 
 stomatologickou kliniku – zubní lékařství, ortodontie                                                                
 sociální zařízení Lískovec – resocializace, rehabilitace, logopedie 
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III. Exkurze 
Exkurze probíhaly v rámci FN U sv. Anny v Brně po dobu 1 dne. Byly zaměřeny zejména             
na diagnostiku onemocnění různého charakteru, tj. vyšetřovací metody různého typu. Byly 
určeny jak pro pedagogy, tak pro studenty. 
Na jednotlivých pracovištích se dané skupině studentů či pedagogů vždy věnoval odborník, 
který jim poskytl potřebné informace týkající se nejen vyšetřovacích metod samotných,                  
ale i jejich využití v praxi. 
2. ročníky – pracoviště: Klinické zobrazovací metody – CT, magnetická rezonance, RTG, 
angiografie 
3. ročníky: 
3. A – Endoskopické pracoviště a stomatologická klinika  
3. L – Endoskopické pracoviště  
 

        
 
 
IV. Zdravotnické výcvikové soustředění 
Zdravotnické výcvikové soustředění se konalo v termínu 23.4. – 27.4. 2012 v hotelu Medlov. 
Zúčatnilo se 30 žáků SZŠ ze Žďáru nad Sázavou (1. – 3. ročníky oboru zdravotnický asistent                      
a zdravotnické lyceum).  
Celkem se zúčastnilo 5 zdravotnických škol (SZŠ ze Žďáru nad Sázavou, 3 školy z Brna                    
a 1 škola z Kroměříže).  
Program probíhal od rána do pozdního večera. Žáci byly rozděleni do čtyř skupin,                 
dle časového harmonogramu se zúčastňovali jednotlivých aktivit. Střídala se teoretická výuka s 
ukázkami a nácvikem praktických činností. 
V rámci zdravotnického výcvikového soustředění proběhla výuka či praktický nácvik těchto 
témat: 

 KPR  
 Akutní stavy v interně  
 Akutní komplikace DM  
 Akutní stav – praktický nácvik  
 Vodní záchrana  
 Obvazová technika  
 Akutní stavy v neurologii  
 Kraniocerebrální poranění, přehled vybraných diagnóz v neurochirurgii                            
 Hygiena rukou, dezinfekční program  
 Nejčastější chyby při odběrech biologického materiálu  
 Využití zdravotnických prostředků a materiálů v akutní péči  
 Navzdory osudu  
 Škola zad – praktický náhled pro zdravotnické profese  
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V. Výuka anglického jazyka 
Od května 2012 probíhá ve 2. – 3. ročníku oboru zdravotnický asistent, výuka zdravotnické 
angličtiny s panem Bc. Jaromírem Uhlířem. Výuka je realizována podle učebnice Cambridge 
English For Nursing PRE-Intermmediate. Frekvence výuky je 1 vyučovací hodina                  
za týden. Vyučovací hodiny zdravotnické angličtiny probíhají v budově naší SZŠ.  
 
VI. Nadstavbové vzdělávací aktivity pro žáky 
Zahrnují studentské odborné projekty a následně studentsko-expertní konference               
(budou prezentovány nejlepší práce zapojených žáků, připomínky a postřehy učitelů i expertů). 
Cílem je přimět žáky podílet se aktivně na svém vzdělání, vést je k jisté míře zodpovědnosti za 
odvedenou práci, k samostatnosti a k důvěře v sebe sama a své schopnosti. 
V průběhu realizace budou aktivity studentů po odborné stránce vést  experti  FNUSA.                     
Do této vzdělávací aktivity (v rámci SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou) byli zapojeni studenti 3. 
ročníku zdravotnického lycea. Tito studenti vypracují pod vedením odborníka práci se 
zdravotnickým tématem o rozsahu 10 – 20 stran. 
Studenti se věnují těmto tématům: 

 Komplikace DM a jak jim předcházet 
 Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí 
 Postavení bezdomovců ve zdravotnických zařízeních 
 Prevence kardiovaskulárních chorob 
 Informovanost laické veřejnosti o KPR 
 Rehabilitační péče u pacienta s diagnózou CMP 
 Problematika péče o stárnoucí/ umírající klienty 
 Problematika neprofesionálního chování zdravotnického personálu 
 Informovanost laické veřejnosti o nebezpečí pohlavně přenosných chorob 
 Prevence gynekologických onemocnění 
 Obezita populace 
 Zdravotní následky poruch příjmu potravy 
 Význam komunikace lékař/pacient - zdravotnický personál/pacient 
 Kvalita života u pacientů po amputaci končetin 

 
Jednotlivé vzdělávací aktivity v rámci projektů umožňují pedagogům SZŠ a studentům získat 
nové poznatky v rámci zdravotnictví (metody, diagnostiky, léčby, ošetřovatelské péče,                   
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ale i dokumentace), zkušenosti v daném zdravotnickém zařízení (FN U sv. Anny). Umožňují 
tak zvyšování odbornosti v oblasti zdravotnictví u jednotlivců i kolektivů. 
Je nutné podotknout, že péče o nemocné ve zdravotnických zařízeních různého charakteru                 
má mnoho společného (tj. kvalitní péče o nemocné a jejich léčba), ale zároveň se i navzájem liší 
(přístrojovým vybavením, personálem s různou odbornou kvalifikací - specializace, odborníci), 
financováním zdravotní péče.  
Velké fakultní nemocnice jsou nejen zdravotnickým zařízením poskytujícím odbornou pomoc, 
péči nemocným s různými zdravotními obtížemi, ale zároveň i místem, kde je prováděn výzkum 
a výuka budoucích zdravotníků (zdravotní asistenti, diplomovaní specialisti různých 
zdravotnických oborů, lékaři). Tudíž jejich možnosti jsou podstatně odlišné od malých 
okresních nemocnic. 
Veškeré aktivity, které se konaly v rámci projektů ve spolupráci FNUSA a SZŠ a VOŠZ Žďár 
nad Sázavou, byly  přínosem pro studenty i pedagogy. 
 
12. Výchovná a preventivní činnost 
 

12.1 Kariérové a výchovné poradenství 
Práce výchovného poradce na škole probíhala podle předem stanoveného plánu podrobně 
rozpracovaného do jednotlivých měsíců. 
Na začátku školního roku byl aktualizován seznam žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, byli vytipováni žáci s SVP v prvních ročnících a zákonní zástupci žáků byli 
prostřednictvím třídních učitelů informováni o způsobu komunikace se školou. 
Ve školním roce 2011-2012 bylo ve škole evidováno 21 žáků s SVP (dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie, dyskalkulie). 
S těmito žáky pracovali jednotliví vyučující podle pokynů doporučených pedagogicko -
psychologickou poradnou. 
Výchovný poradce sledoval jejich studijní výsledky a zajišťoval individuální konzultace 
prostřednictvím vyučujících. 
Všichni tito žáci prospěli v obou pololetích , 2 žákyně neprospěly u státních maturit, v jednom 
případě z anglického, v jednom z německého jazyka. 
Výchovný poradce se pravidelně zúčastňoval schůzek a školení poradců a informace předával 
vyučujícím. Ve své práci se zaměřoval také na žáky se slabším prospěchem a se žáky jiné 
národnosti.Zajišťoval odborné konzultace, podával návrhy na další vyšetření žáků 
v pedagogicko-psychologické poradně. 
Při přijímacích, maturitních a závěrečných  zkouškách dohlížel na dodržování individuálního 
přístupu a žákům poskytoval informace o možnostech dalšího vzdělávání. 
Ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli pomáhal žákům, kteří se ocitli v nesnadné 
rodinné nebo osobní situaci, řešit jejich problémy. Zajišťoval, aby sociálně slabým žákům byla 
poskytována i finanční výpomoc na exkurze, kurzy, učebnice z fondu SRPŠ. 
V rámci projektu kraje ke zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu a prevenci 
rizikového chování zajistila Pedagogická poradna ve Žďáře nad Sázavou pro učitele naší školy 
tři přednášky: 

 týmová spolupráce v zájmu prevence sociálně nežádoucích jevů 
 klima školy a prevence syndromu vyhoření 
 fenomén školní úspěšnosti a motivace žáků v zájmu prevence sociálně nežádoucích 

jevů 
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Přednášky byly zaměřeny především na podmínky školní úspěšnosti, předpoklady dobré 
komunikace a vytváření pozitivního klimatu ve třídě, na prostředky hodnocení dosažených cílů 
a sebereflexe žáka a na zdůraznění významu osobnosti pedagoga. 
 

12.2 Prevence rizikového chování 
 
V rámci minimálního preventivního programu ve školním roce 2011 – 2012 proběhly v každém 
ročníku preventivní akce, které byly zaměřeny na prevenci rizikového chování. 
V průběhu celého školního roku probíhaly přednášky na vybraná témata. První ročníky se 
kontinuálně zúčastňovaly přednáškových bloků, které pro ně organizuje SPEKTRUM. Zde se 
jedná o prevenci drogové problematiky a vzájemných vztahů ve třídě. 
V rámci výskytu rizikového chování u žáků naší školy musíme konstatovat, že jsme na dobré 
cestě. Ve školním roce jsme nemuseli řešit závažné porušení našich cílů.  
V dubnu tohoto školního roku metodik prevence ukončil úspěšně studium. I nadále se metodik 
prevence zúčastňuje seminářů na aktuální témata. 
 Harmonizační dny 
Nový školní rok byl zahájen tzv. harmonizačními dny prvních ročníků. Cílem těchto 
soustředění je žáky „zharmonizovat“ a  poznat, jak se bude v budoucnosti kolektiv vyvíjet, kdo 
z žáků by mohl mít eventuální problémy kázeňské, komunikativní, adaptační a pod. Jelikož 
počasí nebylo příznivé, den plný her proběhl v sokolovně ve Žďáře nad Sázavou. Nejprve se 
žáci vzájemně představovali a v rámci společných aktivit se dozvídali zajímavé informace o 
svých spolužácích. Díky vzájemné spolupráci se jim velmi rychle a správně dařily řešit všechny 
zadané úkoly. Největším „adrenalinovým zážitkem“ byl pro většinu zúčastněných pád důvěry.  
Ponorka-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Žďár nad Sázavou 
Žáci prvního ročníku zdravotnického lycea navštívili nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
jehož úkolem je  poskytovat zázemí, pomoc a podporu dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, 
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality 
jejich života. Žáci hodnotili kladně vztah sociálních pracovnic ke klientům, nelíbilo se jim 
prostředí klubu, které nebylo příliš čisté a působilo depresivně. 
Azylový dům Ječmínek 
Azylový dům navštívili žáci 1. ročníku lycea. Uvědomili si, jak mohou dopadnout naši 
spoluobčané, když nedokážou řešit svoji životní situaci
Akce Sovička 
V září 2011 se SZŠ a VOŠZ zúčastnila preventivní akce pod záštitou města Žďár nad Sázavou 
a Městské policie s názvem Sovička.Akce byla zaměřena na prevenci sociálně patologických 
jevů a byla určena pro rodiny s dětmi.Naše škola přispěla s programem zaměřeným na 
resuscitaci u dětí a dospělých, ošetření krvácejících ran a zlomenin. Akce měla pozitivní ohlas, 
jak z řad návštěvníků, tak z řad zástupců města. 
Multikulturní výchova 
V rámci projektu Multikulturní výchova proběhly přednášky pro žáky prvního ročníku 
zdravotnického lycea a druhého ročníku oboru zdravotnický asistent. 
Přednášky byly zajištěny českou lektorkou a dvěma mongolskými lektory. 
V úvodu seznámili žáky s problematikou multikulturality, podělili se  s nimi o vlastní osobní 
zkušenosti se svým příchodem do naší země a svojí integrací v ČR. Následovalo promítání 
filmu a závěrečné hodnocení formou dotazníku. 
Přednáška Holocaust 
Na konci školního roku se žáci třetích ročníků zúčastnily přednášky s názvem Holocaust.  
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Získali informace týkající se uspořádání Žďáru nad Sázavou v minulosti, tj. v době druhé 
světové války, jednání Němců vůči Židům, nových nařízení, která se musela striktně dodržovat 
a transportu Židů do koncentračních táborů. 
Tato přednáška přiblížila žákům těžký život Židů v době války. 
Přednáška Axmanova metoda 
Žáci 1. a 3. ročníku zdravotnického lycea se zúčastnili přednášky na téma Axmanova metoda 
práce s hendikepovanými jedinci.Byli seznámeni se základní myšlenkou Axmanovy metody. 
Velmi kladně hodnotili erudovanost přednášejícího, který velmi poutavě vysvětloval práci 
zejména s nevidomými klienty. Přednáška byla obohacena o komentovanou výstavu výtvarných 
prací postižených. 
Přednáška Láska a přátelství 
Žáci  prvních ročníků se zúčastnili přednášky s názvem Láska a přátelství, která se týkala 
vztahů mezi partnery. Přednášející žáky zaujal svým projevem , příběhy ze života a svou 
otevřeností.Díky přednášce si uvědomili význam ohleduplnosti, zodpovědnosti ve vztahu a k 
lásce.   
Přednáška Láska, vztahy, sex 
Přednáška byla určena žákům prního ročníku oboru zdravotnický asistent. 
Tématem přednášky bylo chování mužů k ženám, žen k mužům. Podrobně byla rozebírána 
problematika chování mladistvých v době prvních lásek. Lektor zde upozorňoval na nebezpečí 
požívání alkoholu a návykových látek a možných důsledků.  Žáci přednášku vnímali velmi 
pozitivně, dokonce ji považují za nejpřínosnější za celý letošní školní rok. Uvítali by další 
takováto témata. 
 
13. Hodnocení plánu ICT 
 
 V průběhu školního roku 2011-2012 byly dataprojektory  dovybaveny zbývající učebny. Na 
učebně č.4 byl obměněn dataprojektor, který již nesplňoval požadované nároky. Poslední 
učebnou bez dataprojektoru tak zůstala druhá jazyková učebna, kde úpravu nedovoluje její 
prostorové řešení. Učitelé tedy mohou využívat IT technologie v libovolné učebně. 
Úsporná opatření, ke kterým je škola nucena zřizovatelem, tlumí rozvoj a obnovu výpočetní 
techniky, proto plán ICT v letošním roce byl splněn jen částečně. Byly pouze dokoupeny 
operační paměti pro počítače v učebně a pro některé počítače učitelů. Tím se za minimální 
náklady podařilo zkvalitnit práci na těchto strojích.  
V oblasti bezpečnosti byl změněn poskytovatel antivirového SW na firmu AVG. 
Stále chybí prostředky na pořízení dostatečného množství počítačů, aby měl každý učitel 
k dispozici svůj počítač. Škola však vstoupila do projektu EU peníze středním školám, dá se 
tedy předpokládat, že se tento úkol podaří uskutečnit. 
 
14. Spolupráce s rodiči 
 
Při SZŠ a VOŠZ je ustaveno občanské sdružení SRPŠ. Zástupci vedení školy se pravidelně 
zúčastňují schůzek výboru (nejméně 2x do roka). Informují rodiče o plánu školy a jeho plnění, 
personálních otázkách, o akcích školy i jednotlivých třídních kolektivů. 
Podrobnější informace získali rodiče na třídních schůzkách, které se konaly v listopadu  2011 a 
v dubnu 2012. Rodiče měli možnost individuálních pohovorů nejen s třídním učitelem, ale i 
s ostatními vyučujícími. V mimořádných případech a v případě neúčasti na schůzce rodičů byli 
tito informováni o prospěchu,  chování a ostatním programu schůzky písemně. 
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Pro žáky 4. ročníků zorganizovalo SRPŠ  maturitní ples, který  se uskutečnil 3.2.2011. Žáci 
nacvičili slavnostní nástup a podíleli se na organizování plesu včetně zajišťování darů do 
tomboly. K poslechu a tanci hrály 4 Sýkorky, předtančení měla skupina Smyk. Součástí 
programu byla barmanská show. Celý večer uváděli dva naši studenti. Vyučující pomohli jako 
pořadatelé. Ples se velmi vydařil a patří dík všem, kdo se na jeho zajištění podíleli.  Z výtěžku 
plesu SRPŠ finančně podpořilo některé  mimoškolní aktivity našich žáků (např. vstupné do 
bazénu a posilovny, příspěvek na kulturní akce, sportovní kurzy  apod.). 
 
15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Na začátku školního roku byli žáci všech ročníků prostřednictvím třídních učitelů seznámeni se 
zásadami  BOZP a PO. Proškoleni byli rovněž před zahájením výuky TEV, CHE cv., FYZ cv., 
OSN a před každou exkurzí. Písemné zápisy o školení byly  evidovány. 
Z důvodu identifikace nebezpečí a rizik a následného přijímání opatření pro omezení úrazů 
žáků je každoročně zpracováván rozbor školní úrazovosti. 
S výsledkem rozboru včetně přijatých potřebných opatření jsou seznamováni všichni 
zaměstnanci školy. 
Rozbor školní úrazovosti žáků ve školním roce 2011-2012 
Počet úrazů žáků celkem (s absencí i bez absence)      28 
Počet úrazů žáků s následnou absencí a sepsáním záznamu o odškodnění   7 
Počet úrazů smrtelných        0 
Počet odškodněných úrazů celkem        5 
Celková částka vyplacená za odškodnění       23960 Kč. 
 
 
16.Evaluace studijních výsledků 
 
Hodnocení studijních výsledků – evaluace studijních výsledků žáků 
 
Naše škola bude hospodárnou a efektivní vzdělávací organizací zřizovatele podporující 
týmovou spolupráci v příjemném, moderně vybaveném pracovním prostředí s možností 
osobního růstu zaměstnance a jistotou adekvátní odměny. 
Škola poskytuje klientovi kvalitní výchovu a vzdělávání rozvíjející jeho schopnosti a kultivující 
jeho charakter a postoje tak, aby se v demokratické společnosti co nejvíce uplatnil. Vybaví 
žáky/ studenty kompetencemi pro jejich úspěšnou profesní kariéru. 
Z této vize vychází i cíle pro evaluační oblast hodnocení studijních výsledků žáků a studentů.  
Cílem je zhodnotit úspěšnost vzdělávacího procesu a následně zvýšit školní úspěšnost žáků a 
studentů ve školním roce 2011/2012. 
Jako prostředky šetření byly použity testy společnosti Cermat a SCIO. Dále byl připraven 
dotazník, který hodnotil klíčové kompetence a postoje v předmětu Ošetřování nemocných. Pro 
žáky druhých ročníků byl připraven závěrečný test, který ukázal znalosti a dovednosti 
v předmětu Ošetřovatelství. 
Od společnosti SCIO bylo využito testování žáků 4. ročníků – Maturitní trénink. Testování 
probíhalo ve dvou jarních termínech. Cílem testování bylo zjištění připravenosti žáků pro státní 
maturitu v daném školním roce. Výsledky jsou prezentovány v následujících grafech (viz 
příloha). Testy odhalily, kde jsou slabá místa v přípravě na státní maturitní zkoušku. 
Zkušenosti byly následně využity v přípravě, což se významně odrazilo při vlastní maturitní 
zkoušce. 
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Výsledky státní maturitní zkoušky 
4.A  
 úspěšnost Neúspěšnost 
Jazyk český 100 % 0 % 
Anglický jazyk 100 % 0 % 
Německý jazyk 100 % 0 % 
Matematika 100 % 0 % 
4.B 
 úspěšnost Neúspěšnost 
Jazyk český 100 % 0 % 
Anglický jazyk 95,24% 4,76 % 
Německý jazyk 95,24% 4,76 % 
Matematika 100 % 0 % 
 
Od společnosti CERMAT bylo využito testování ALFA. Testování se týkalo žáků 1.ročníku. 
Cílem bylo zjistit úroveň znalostí z matematiky a jazyka českého. Výsledky šetření pomohly 
pedagogům jednotlivých předmětů ve výchovně vzdělávacím procesu.( výsledky viz.příloha) 
  
Přehled uplatnění žáků po ukončení 4.ročníku oboru Zdravotnický asistent 
Třída 4.A a 4.B 
30 žáků bylo přijato ke studiu na VOŠZ 
6 žáků nastoupilo ke studiu na Univerzitu Pardubice 
1 žákyně byla přijata na ČVUT Praha obor jaderná fyzika 
2 žákyně byly přijaty na FF UK Praha 
4 žákyně studují na Vyšší  škole sociálně právní v Hradci Králové 
  
Evaluace znalostí žáků 2. ročníku v předmětu Ošetřovatelství 
Abychom zjistili teoretické znalosti a odbornou připravenost na praktické vyučování.,byl 
připraven závěrečný test, který obsahoval 120 otázek převážně uzavřeného typu. Šetření 
proběhlo na konci školního roku. Výsledná známka nebyla započítána do celkové 
klasifikace.Žáci byli s touto skutečností seznámeni. Mohli tedy porovnat závěrečné hodnocení 
se známkou z testu.Pedagogům výsledky posloužily  k zamyšlení nad vzdělávacím procesem, 
nad tím, v kterých tematických celcích je potřeba zlepšit nebo upravit metody výuky. 
Závěrečný test psalo 27 žáků. 
Předpokládali jsme že: 

 výsledná známka  z testu potvrdí závěrečnou klasifikaci z předmětu Ošetřovatelství 
 největší četnost klasifikace bude známkou dobře. 
  

Výsledky testu : 
Známkou výborně  bylo klasifikováno 5 žáků         (19%) 
Známkou  chvalitebně bylo klasifikováno 8 žáků    (30%) 
Známkou dobře bylo klasifikováno 10 žáků             (37%) 
Známkou dostatečně byli klasifikováni 3 žáci          (11%) 
Známkou nedostatečně byl klasifikován 1 žák          (  3%) 
U většiny respondentů známka z testu odpovídala závěrečné klasifikaci. 
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Závěr a doporučení . 
Lze konstatovat, že žáci 2.ročníku mají dobré znalosti v předmětu Ošetřovatelství a můžeme 
očekávat, že v průběhu praktického vyučování vše zúročí. 
 
Evaluace předmětu Ošetřování nemocných 
Velmi cenné informace o motivaci, způsobu výuky a hodnocení v předmětu Ošetřování 
nemocných jsme získali od žáků 4. ročníků. Před praktickou maturitní zkouškou byl připraven 
dotazník, jehož cílem bylo zjistit objektivnost hodnocení práce žáků na jednotlivých 
pracovištích nemocnice. Do dotazníku jsme zařadili i otázky, které odhalují oblíbené a 
neoblíbené ošetřovatelské výkony, názor na připravenost do praxe a vztah mezi ošetřujícím 
personálem a žáky školy.  Celkový počet otázek byl 14. Jednalo se otázky otevřené a 
uzavřené. Šetření proběhlo u 43 žáků. 
Předpokládali jsem že: 
asi 50% žáků bude spokojeno s hodnocením a klasifikací, neboť pro hodnocení používáme 
kritéria pro hodnocení, která jsou ve školním řádu a máme k dispozici hodnotící škálu, podle 
které se může žák sám ohodnotit. 
asi 60% žáků se bude na praktickém vyučování líbit a budou mít pocit, že jsou pro praxi 
připraveni. 
Výsledky pro nás velmi cenné: 
 
 Otázka : Máš pocit, že známkování vyučujícího je: 
4.A ( 21 žáků) 
přísné přiměřené mírné vůbec neodpovídá 
2 16  3 
4.B (22 žáků) 
přísné přiměřené mírné vůbec neodpovídá 
2 16  4 
 
Otázka: Co vám nejvíce vadí na odborné praxi ? 
( jsou vybrány nejčetnější odpovědi) 
Třída 4.A Třída 4.B 
Změny vyučující Změny vyučující 
Zkoušení teoretických znalostí Přístup personálu   
Přístup personálu   Pracovní doba 
Známkování studentů, výkonů  
 
Otázka : Máš pocit, že vyučující  požadují rozdílný postup u jednotlivých výkonů ? 
Třída 4.A Třída 4.B 
17 odpovědělo NE 
4 ANO 
Hygienická péče 
Léky 
Klyzma 
Harmonogram práce 

19 odpovědělo NE 
3 ANO 
Hygienická péče 
Odběry 
Cévkování 
Klyzma 

 
Otázka: Domníváš se,že jsi byl/a na odbornou praxi připraven a z 1.a 2. ročníku studia na SZŠ ? 

Třída 4.A Třída 4.B 
ANO 21 ANO 22 
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NE  0 NE  0 
 
Otázka: Domníváš se, že jsi dobře připraven/a po praktické stránce na práci zdravotnického 
asistenta ? 
Třída 4.A Třída 4.B 
ANO 19 ANO 19 
NE 2 NE 2 
 Nevím 1 
 
Závěr: Předmět Ošetřování nemocných je poměrně kladně hodnocen. Velice potěšující je ta 
skutečnost, že se žáci cítí dobře připraveni na výuku v přirozených podmínkách nemocnice. 
Kladně hodnotí  též přístup vyučujících v průběhu výuky. Drobné nedostatky nacházíme pouze 
v nejednotnosti nácviku některých ošetřovatelských výkonů. Vztah mezi ošetřujícím 
personálem a žáky je velmi přátelský. Sestry jsou vždy dobrým pomocníkem a rádcem. O tom, 
že výuka předmětu Ošetřování nemocných je na velmi dobré úrovni, svědčí i výsledky u 
praktické maturitní zkoušky. 
Evaluace je proces velmi dlouhý a zahrnuje celou řadu oblastí. Naše škola se snažila zachytit 
hodnocení studijních výsledků žáků v předmětech, které jsou pro získání odborných 
kompetencí velmi důležité. 
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17. Personální zabezpečení školy 
 
17.1 Změny ve stavu pracovníků SZŠ v průběhu školního roku: 

K 9.1.2012 odešla na mateřskou dovolenou  Mgr. Lenka Fišerová, k 30.6.2012 
Mgr.Gabriela Šubrtová. 
Ke dni 30.6.2012 ukončila pracovní poměr Kateřina Měcháčková. V době její pracovní 
neschopnosti, která předcházela ukončení pracovního poměru, ji zastupovala Marie 
Flídrová. 

  
17.2. Pracovníci školy 
 
 
         Seznam interních vyučujících školy: 
   

1 Bednářová   Petra Mgr. 
2 Beránková Jana Mgr. 
3 Coufalová Iva Mgr. 
4 Dokulil Jiří Ing. 
5 Dvořáková Jana Mgr. 
6 Fejtová Marie Mgr. 
7 Fišerová  Lenka Mgr. 
8 Holemářová  Iva Mgr. 
9 Holubová Václava PhDr. 
10 Hromádková Michaela Mgr. 
11 Chvátalová Dagmar Mgr. 
12 Janíčková Jitka Mgr. 
13 Jebavý Milan Mgr. 
14 Jinková  Olga Mgr. 
15 Krábková Irena MUDr. 
16 Kratochvílová Monika Mgr. 
17 Lysá Pavlína Mgr. 
18 Odehnalová Ivana PhDr. 
19 Papoušek Marek Mgr. 
20 Sehnalová Jana Mgr. 
21 Šmerda  Stanislav Mgr. 
22 Šubrtová  Gabriela Mgr. 
23 Vystrčilová Marie RNDr. 
24 Zapletalová Věra Mgr. 
 

Seznam externích vyučujících školy  
          1       Albrecht     Zbyněk MUDr. 
          2       Bělohlávková    Romana MUDr. 

3 Bubák Jiří Mgr. 
4 Ďurďovič  Dušan PhDr. 
5 Dvořáková Dagmar Mgr. 
6        Kopecká Petra Mgr. 
7 Košťálová Vlasta Bc. 
8 Krocová Miloslava Mgr. 
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9 Máčel Igor MUDr. 
10 Mokrý Stanislav Mgr. 
11 Myšáková Anna Mgr. 
12 Peňázová Markéta MUDr. 
13 Sekorová Eva PhDr. 
14 Slámová Martina MUDr. 
15 Svobodová Magda 
  

 
 

Provozní pracovníci školy:  
Ekonomka školy:                                Zdeňka Blažíčková 
Účetní:     Eva Šulcová DiS 
Administrativní pracovnice  Olga Vášová, DiS. 
      Eva Neumanová                                                              
Kuchyně:    Magda Špinarová     
      Miluše Novotná 
Vedoucí stravovacího provozu: Hana Fejtová 
Zabezpečení provozu školy:   Kateřina Měcháčková 
      Ilona Řezníčková 
Školník – údržbář:              Mgr. Milan Jebavý                                                                           

       
 

  
18.Vzdělávání učitelů 
  
Vzdělávání všeobecných učitelů ve školním roce 2011-2012 
 
RNDr. Marie Vystrčilová o Vzdělávání ředitelů středních škol Kraje Vysočina Ředitel 

o Konzultační semináře pro management škol – maturitní 
zkoušky 

o Manažerská praxe Nemocnice Nové Město na Moravě 
o Zásady moderního managementu v řízení organizací 

veřejné správy 
o Setkání školy a zřizovatele 
o Odborné semináře v rámci projektu Nový systém DVPP 

SZŠ a VOŠZ v Kraji Vysočina 
o Jak se úspěšně bránit manipulaci 
o Další směřování vyššího odborného školství 
o Aktuální změny zdravotnického školství 
o Aktuální změny právních předpisů 
o Novela ZP od 1.1.2012 
o Konference ředitelů zdravotnických škol 
o Nové způsoby výuky v CHE a MAT 
o Interaktivní tabule 
o Autorská práva 
o  „Podpora systému primární prevence sociálně 

patologických jevů“  (M. Linhartová) 
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Mgr. Jana Sehnalová o Proč svítí světlušky, aneb tajemství luminiscence 

o ICT Profesionál 
o Příprava projektů na střední škole a využívání ICT v e 

výuce 
o NIDV projekt EU peníze školám 
o Autorská práva 
o  „Podpora systému primární prevence sociálně 

patologických jevů“  (M. Linhartová) 
 

MUDr. Irena Krábková  o Zásady moderního managementu v řízení organizací 
veřejné správy 

o Konzultační semináře pro management škol – maturitní 
zkoušky 

o Semináře pro výchovné  poradce v  Pedagogicko – 
psychologické poradně Žďár nad Sáz.  

o „Podpora systému primární prevence sociálně 
patologických jevů“  (M. Linhartová) 

o Autorská práva 
 

Mgr.Marie Fejtová o ANJ – Moderní výukové metody v CJ 
o NEJ - Metody aktivizace žáků, prezentace NEJ učebnice 

nakl. Hueber 
o „Podpora systému primární prevence sociálně 

patologických jevů“  (M. Linhartová) 
o Autorská práva 
o Konference anglického jazyka – P.A.R.K. School of 

English, Brno (podzim) 
 

Mgr. Jana Beránková o „Podpora systému primární prevence sociálně 
patologických jevů“  (M. Linhartová) 

o Autorská práva 
 

Ing. Jiří Dokulil o  Autorská práva 
o „Podpora systému primární prevence sociálně 

patologických jevů“  (M. Linhartová) 
o Konference anglického jazyka – P.A.R.K. School of 

English, Brno (podzim) 
o Konference anglického jazyka  – P.A.R.K. School of 

English Brno (jaro) 
 

PhDr. Ivana Odehnalová o Hodnotitel písemných prací z ČJ 
o Hodnotitel ústní maturitní zk. z ČJ 
o Odborné filmy 
o Autorská práva 
o „Podpora systému primární prevence sociálně 

patologických jevů“  (M. Linhartová) 
 

Mgr. Marek Papoušek o „Podpora systému primární prevence sociálně 
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patologických jevů“  (M. Linhartová) 
o Autorská práva 
o Konference anglického jazyka – P.A.R.K. School of 

English, Brno (podzim) 
o Odborné filmy - střih 
 

Mgr. Stanislav Šmerda o ICT Profesionál 
o Příprava projektů na střední škole a využívání ICT v e 

výuce 
o Odborné filmy - střih 
o NIDV projekt EU peníze školám 
o Autorská práva 
o „Podpora systému primární prevence sociálně 

patologických jevů“  (M. Linhartová) 
Mgr. Monika 
Kratochvílová 

o „Podpora systému primární prevence sociálně 
patologických jevů“  (M. Linhartová) 

o Autorská práva 
Mgr. Milan Jebavý o „Podpora systému primární prevence sociálně 

patologických jevů“  (M. Linhartová) 
o Autorská práva 
o Školení Finanční gramotnost, Jihlava 

Mgr. Jana Šoukalová o „Podpora systému primární prevence sociálně 
patologických jevů“  (M. Linhartová) 

o Autorská práva 
o Třídění odpadních látek, Jihlava 
o Experimenty v chemii pro ZŠ a SŠ, Jihlava 

Mgr. Anna Myšáková  o Konference anglického jazyka – P.A.R.K. School of 
English, Brno (podzim) 

o Konference anglického jazyka  – P.A.R.K. School of 
English Brno (jaro) 

 
Vzdělávání odborných vyučujících ve školním roce 2011-2012 
 
 
Mgr. Petra Bednářová o workshop FNUSA 6.10.2011 

o další vzdělávání na vysoké škole, 
doktoranské studium  

o studium preventista patologických 
jevů 

o manažerský vzdělávací program 
pro vedoucí pracovních týmů 21.9.-
23.9.2011 Kroměříž 

o manažerský vzdělávací program 
pro vedoucí pracovních týmů 
19.10.-21.10.2011 Kroměříž 

o manažerský vzdělávací program 
pro vedoucí pracovních týmů 
23.11.-25.11.2011 Kroměříž 
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o 18.1.2012 problematika dětí 
ohrožených násilím – odborný 
seminář Jihlava 

o 4.4.2012 proškolení maturitní 
komisař 

Mgr. Michaela 
Hromádková 

o Studium zadavatele pro státní 
maturitní zkoušku 

 

Mgr. Lenka Fišerová o workshop FNUSA 6.10.2011 
 

 

Mgr. Dagmar 
Chvátalová 

o workshop FNUSA 6.10.2011 
o 4.4.2012 školení maturitních 

komisařů 

 

Mgr. Olga Jinková  
o workshop FNUSA 6.10.2011 
o kurz bazální stimulace 

 

Mgr. Iva Holemářová o workshop FNUSA 6.10.2011  

Mgr. Gabriela Šubrtová, 
Dis 

o pneumologický seminář – aktivní 
účast 10.9.2011 

o 8.10.2011 agresivita psů a koček- 
pasivní účast,česká asociace 
veterin. Lékařů 

o Studium zadavatele pro státní 
maturitní zkoušku 

 

 

PhDr. Václava 
Holubová 

o workshop FNUSA 6.10.2011 
o manažerský vzdělávací program 

pro vedoucí pracovních týmů 21.9.-
23.9.2011 Kroměříž 

o manažerský vzdělávací program 
pro vedoucí pracovních týmů 
19.10.-21.10.2011 Kroměříž 

o manažerský vzdělávací program 
pro vedoucí pracovních týmů 
23.11.-25.11.2011 Kroměříž  

o 4.4.2012 školení maturitních 
komisařů 

 

Mgr.Jitka Janíčková o workshop FNUSA 6.10.2011 
o 13.-14.4.2012 kurz bazální 

stimulace 
o 13.15.1.2012 instruktor lyžování  

 

 

Mgr. Iva Coufalová o workshop FNUSA 6.10.2011  

Mgr. Pavlína Lysá o workshop FNUSA 6.10.2011 
 

 

Mgr. Věra Zapletalová  
o workshop FNUSA 6.10.2011 
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o studium zadavatele pro státní 
maturitní zkoušku 

 
 
 

19. Ocenění školy 
 
Vážená paní ředitelka  
RNDr. Marie Vystrčilová  
Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola ve Žďáře nad Sázavou  
Dvořákova 4  
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
Velké Meziříčí 20.3.2012  
 
Poděkování 
 
Vážená paní ředitelko, 
dovolte mi poděkovat Vám za umožnění exkurze studentů Gymnázia Velké Meziříčí ve 
Vaší škole dne 22. 2. 2012. Velice si vážíme možnosti ukázat studentům se zájmem o 
studium medicíny odborné učebny Vaší školy.  
Zároveň mi dovolte poděkovat Vaší zaměstnankyni Mgr. Gabriele Šubrtové , která se 
našim studentům věnovala, za její odborný a vstřícný přístup. Naši studenti si z exkurze u 
Vás odnesli poznatky, které budou moci využívat ve svém dalším studiu.  

RNDr. Aleš Trojánek, PhD. 

 ředitel školy  
Gymnázium Velké Meziříčí  

Sokolovská 27/235, 59401 Velké Meziříčí  
tel.: 566522839,566522849, tel. ředitel, fax: 566521 600 

 www.gvm.cz.skola@gvm.cz 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola  
ve Žďáře nad Sázavou  
Dvořákova 404  
591 01 Žďár nad Sázavou 
              Dne 22.5.2012 
  
 
Děkujeme Vám tímto za pomoc při organizaci okresní soutěže hlídek mladých 
zdravotníků, která se konala dne 17. 5. 2012. Děvčata z Vaší školy pomáhala při 
bodování závodníků a předváděla poranění, byla pro soutěž velkým přínosem.  
Velice si vážíme dlouhotrvající spolupráce a ochoty pomoci nám i s jinými akcemi 
týkajících se výuky znalostí a dovedností v první pomoci pro děti i dospělé.  
 
      Těšíme se na další spolupráci s Vámi. 
 
Český červený kříž 
Oblastní spolek ve Žďáře nad Sázavou  
Komenského 1  
591 01 Žďár nad Sázavou 
Tel.: 566629208  
Mob.: 732 184041 

 
       

  Polednová Irena 
ředitelka OS ČČK 
 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

       7.MŠ Vláček 
Haškova 14 
Žďár nad Sázavou 
         1.3.2012 
Věc: Poděkování - pochvala 
 
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat pani učitelkám ze SZŠ ve Žďáře nad Sázavou, 
které se ujaly dětí ze 7.MŠ Vláček ,Haškova 14, Žďár nad Sázavou, dne 1.2.2012 a 
názorně, s ohledem na rozumovou vyspělost dětí, předvedly předcházení úrazům. 
Děkujeme za příkladnou propagaci práce zdravotníků a za nové poznatky z oblasti 
medicíny. Výklad paní učitelek a názorné ukázky děti velice zaujaly a zanechaly v nich 
hluboký dojem. 
 Za celou MŠ děkuje 
 
      Hana Sobotková  

/ zástupkyně ředitelky Mateřské školy Žďár n.S., 
       odloučené pracoviště 7.MŠ Vláček, Haškova 14/  
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola 
 ve Žd'áře nad Sázavou  
RNDr. Marie Vystrčilová, ředitelka školy Dvořákova4  
591 01 Žďár nad Sázavou  
 
       Žďár nad Sázavou, 12.6.2012 
 
 
Vážená paní ředitelko, 
 

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast Vašich studentek, které zajistily 
zdravotnickou službu při konání "Velkého cyklistického dne" pořádaného naším 
cyklistickým oddílem s podporou poslance EP p. Strejčka dne 10. června 2012 na 
rychlobruslařském ovále na Bouchalkách ve Žd'áře nad Sázavou.  
Děti letos závodily ve špatném počasí, během závodů pršelo, dráha byla "pod vodou", 
přesto pro vítězství nasadily všechny své síly a nadšení, a proto i přítomnost Vašich 
studentek byla zárukou bezproblémového průběhu této akce.  
Vyřiďte, prosím, naše poděkování studentkám Lucii Brožové a Markétě Chalupové, 
které byly přímo účastny této akce a pokud každé z nich můžete započítat 6 hod. do 
povinné praxe, byla by to pro ně z naší strany vydobyta jakási "forma odměny", protože 
akce se zúčastnily ve svém osobním volnu bez nároku na odměnu jak ve finanční tak i 
naturální podobě.  
Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost!  

 
            
      Jiří Štěpánek 
                předseda oddílu cyklistiky TJ Žďár n.S. 
 


