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I.
Údaje o zařízení
Název subjektu: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou
Adresa subjektu: Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00637696
Typ subjektu: příspěvková organizace
Zřizovatel: Kraj Vysočina
Ředitelka: RNDr. Marie Vystrčilová
WWW: informace@szszdar.cz
Telefon: 566 623 446
Typ školy: střední odborná škola
II.
Údaje o využívání prostor školy a pozemků
Zájmové činnosti, kroužky, sportovní využití








dobrovolná aktivita – před lékařské první pomoci
dobrovolná aktivita – somatologie
dobrovolná aktivita – cizích jazyků
dobrovolná aktivita – jazyka českého
dobrovolná aktivita – ošetřovatelství
dobrovolná aktivita – psychologie a komunikace
dobrovolná aktivita – přírodovědných oborů
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dobrovolná aktivita – tělesné výchovy

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy



kurz Sanitář – úterý, čtvrtek (od 14.00 hodin)
kurz sportovní a rekondiční masáže – úterý, středa (od 14:00 hodin)
III.
Režim dne

Provoz školy týkající se aktivit určených žákům a studentům
SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou – od 6:00 hodin do18:30 hodin
Vstup do prostor školy je pouze na čip, který se musí vždy použít.
SZŠ a VOŠZ Nové Město na Moravě – od 5:45 hodin do 19:15 hodin
Budova v nemocnici je zajištěna číselným kódem. Vyučující otevírají budovu 15 minut před
zahájením výuky.
Začátek vyučování
SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou – v 7:50 hodin (zájmová činnost v 7:00 hodin)
SZŠ a VOŠZ Nové Město na Moravě – v 6:00 hodin
Ukončení vyučování
SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou – v 19:00 hodin
SZŠ a VOŠZ Nové Město na Moravě – v 19:00 hodin
Vyučovací hodina:
Délka trvání: 45 minut
Počet hodin v jednom sledu je dán rozvrhem na příslušný školní rok
Počet hodin v jednom sledu: maximálně 7 hodin
Počet hodin v jednom dni: maximálně 8 hodin
Přestávky dle rozvrhu: po první hodině 10 minut
po druhé hodině 20 minut
po třetí hodině 10 minut
po čtvrté hodině 10 minut
po páté hodině 5 minut
po šesté hodině 20 minut
po sedmé hodině 5 minut
v průběhu odborného výcviku 30 minut po čtyřech hodinách
před teoretickou výukou po odborném výcviku 30 minut
Možnost pobytu venku v letním období v průběhu 20 minutových přestávek mohou žáci využít pro
relaxaci prostorů v areálu školy.
Další možnosti relaxace v prostorách školy – využití fotbálku možnost pohybové aktivity na učebně
č. 7.
Dojíždění žáků
Maximální vzdálenost – spádová oblast školy, převažuje Kraj Vysočina,
Druh dopravy – pěšky, hromadnou dopravou nebo autem rodičů
Čas prvního příjezdu žáků a posledního odjezdu žáků – provoz školní budovy je zajištěn následovně:
6:30 otevření budovy školy (vstup pouze na čip)
18:30 uzamčení budovy
20:00 elektronické zabezpečení
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Způsob výuky:
Při výuce se využívají tradiční i alternativní metody výuky.
Režim práce s počítačem
Zařazení: dle rozvrhu – maximálně dvě hodiny v jednom sledu s přestávkou
V průběhu vyučování se žáci řídí Školním řádem, který je schválen Školskou radou a studenti také
Školním řádem, který je schválen Školskou radou.
Režim praktického vyučování (odborný výcvik)
Realizace odborného výcviku:
Odborný výcvik probíhá v Nemocnici v Novém Město na Moravě a v externích pracovištích.
S jednotlivými pracovišti jsou podepsány smlouvy a pracovní doba žáků a studentů se odvíjí od
požadavku příslušného zdravotnického zařízení (konkrétní časový rozpis je uveden v plánech
odborné praxe SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou).
Časový harmonogram: pondělí - pátek (v rozmezí od 6:00 do 19:00 hodin)
Z důvodu organizace provozu nemocnice a organizace práce na jednotlivých odděleních začíná
odborný výcvik v 6:00 hodin
Délka trvání v jednom sledu: maximálně 7 vyučovacích hodin (tj. 45 minut trvajících)
Přestávky: v průběhu odborného výcviku 30 minut po čtyřech vyučovacích hodinách,
před teoretickou výukou, která následuje po odborném výcviku je přestávka 30 minut
Používání osobních ochranných pracovních prostředků: dle směrnic školy – o poskytování
OPPP
Seznam pracovišť praktického vyučování:
 jednotlivá oddělení nemocnice Nové Město na Moravě
 další smluvní zařízení
Chování žáků a studentů při praktickém vyučování:


Praktické vyučování na určených pracovištích je nedílnou součástí výuky na SZŠ a VOŠZ,
proto zde platí v plném rozsahu povinnosti žáků a studentů uvedené ve Školních řádech
školy.



Na výuku Ošetřování nemocných se žáci a studenti dostaví samostatně do zázemí pro
praktické vyučování (budovy v Novém Městě na Moravě).



Zařízení, kde probíhá praktické vyučování, mohou žáci opouštět pouze v době, kdy mají
podle rozvrhu přerušení nebo ukončení výuky.



Žák nastupuje na školní pracoviště ve stanovenou dobu, v předepsaném pracovním oděvu
a obuví, vhodně upraven. Je povinen řídit se Vyhláškou č. 306/2012 Sb. Vhodnou úpravu
žákyně posuzuje příslušný vyučující.



Žák je povinen dle Vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů se podrobit
zdravotní prohlídce před nástupem na praktické vyučování



Na školním pracovišti pracuje pod vedením učitelky (v případě nepřítomnosti vyučující pod
vedením určené sestry.



K pracovníkům oddělení i nemocným se žák i studentů chová zdvořile. V případě
nedorozumění s nemocným nebo zaměstnancem si spor nevyřizuje sám, ale ihned oznámí
celou záležitost učitelce a požádá jí o urovnání. Rovněž hlásí ihned každou chybu nebo
opomenutí či úraz.
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Žákům i studentům je zakázáno přinášet na praktické vyučování předměty nebezpečné pro
život, cenné předměty a větší částku peněz. Své osobní věci uzamykají v šatně nebo na
určeném místě smluvního pracoviště.



Žákům i studentům je zakázáno přijímat v průběhu praktického vyučování osobní návštěvy.



Žákům i studentům je zakázáno sdělovat vstupní bezpečnostní kód od školní budovy a
bezpečnostní kódy jednotlivých oddělení nemocnice a dalšího smluvního zařízení, na
kterých realizují svůj praktický výcvik.
IV.
Režim stravování včetně pitného režimu

Stravování při výuce v budově SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou:
Způsob zajištění oběda: vlastní školní jídelna
Doba vydávání oběda (od – do): 12:00 – 13:35 hodin
Stravování při praktické a teoretické výuce v budově zázemí pro praktické vyučování
v Nemocnici v Novém Městě na
Zajištění stravování během praktického vyučování: ano, v jídelně nemocnice
Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: upravena rozpisem
Pitný režim
Zajištění pitného režimu: vlastní, nápojový automat
Možnost frekvence podávání nápojů: v rámci dodržování pitného režimu z vlastních zdrojů
Instalace automatů s nápoji: ano – dva
V.
Podmínky pohybové výchovy
Počet tělocvičen: vlastní – žádná, ve smluvním vztahu - jedna
Vybavení tělocvičen, hygienická zařízení, možnost očisty, vybavení šaten: zajištěno v rámci
smluvního vztahu
Počet hřišť: vlastní – žádné, ve smluvním vztahu - jedno
Zařazení hodin tělesné výchovy: je dáno rozvrhem jednotlivých ročníků a v souladu s požadavky
právních předpisů RVP a ŠVP
Počet hodin v jednotlivých ročnících: je dán učebním plánem
Harmonogram hodiny: skladbu vlastní hodiny TV určuje vyučující za dodržení časového rozložení
jednotlivých prvků a dále stanovuje v případě cvičení po skupinách i místo, kde bude dána dopomoc
žáky nebo přímo vyučujícím. Pobyt žáků se upravuje v Řádu tělocvičny.
Neřízená pohybová aktivita o přestávkách: možnost v letním období prostor za školou
Mimoškolní využití zařízení pro pohybovou aktivitu: ano
VI.
Úklid prostor školy
Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání v prostorách určených pro trvalý pobyt žáků se provádí
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových
mušlí a záchodů,
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním
umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
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f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a
h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického
zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

Součástí provozního řádu jsou jednotlivé řády učeben, knihovny, kuchyně ve Žďáře nad Sázavou a
provozní řád budovy v Nemocnici v Novém Městě na Moravě.
Všichni pracovníci jsou povinni se s jednotlivými řády seznámit. Jednotlivé řády budou umístěny na
intranetu.
Zpracovala: PhDr. Holubová Václava
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 1. 9. 2018

RNDr. Marie Vystrčilová
ředitelka školy
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