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Sídlo školy 
Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická  Žďár nad Sázavou 
Sídlo školy: Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 
Adresa pro dálkový přístup: informace@szszdar.cz 

Management školy 
Ředitelka školy: RNDr. Marie Vystrčilová 
Zástupce ředitele školy pro VOŠZ: Mgr. Petra Bednářová 
Vedoucí hospodářského úseku: Liana Sádecká 
Vedoucí stravování: Hana Fejtová 
Metodik IC techniky: Mgr. Stanislav Šmerda 
  
 Rada školy 
Rada Kraje rozhodla na jednání Rady Kraje č. 05/2015 ze dne 10. 2. 2015 zrušit školskou radu při 
druhu školy Vyšší odborná škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou. Následně proběhly volby do Školské 
rady. V současné době působí na škole jedna šestičlenná školská rada s názvem Školská rada SZŠ 
a VOŠZ Žďár nad Sázavou v následujícím složení:  
Mgr. Jana Sehnalová, předseda (učitelka matematiky a fyziky)  
paní Jiřina Poulová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Nové Město na Moravě 
(jmenována Radou Kraje)  
pan Milan Šustr, asistent a fotograf, OSVČ (jmenován Radou Kraje) 
Ing. Radek Sejtko (zástupce rodičů) 
Bc. Ivana Ptáčková (zástupce rodičů) 
Mgr. Marek Papoušek (učitel anglického jazyka)  

Charakteristika školy 
Střední zdravotnická škola ve Žďáře nad Sázavou vznikla v roce 1972. Od 1. 9. 1996 zahájila svoji 
činnost Vyšší zdravotnická škola.  
Výuka probíhá v následujících budovách:  
Budova SZŠ ve Žďáře nad Sázavou: Ve škole, kde probíhá výuka, je k dispozici 6 klasických 
učeben, 4 odborné učebny, 2 jazykové učebny, 1 učebna výpočetní techniky a 1 učebna chemie. 
V budově školy je knihovna, čítárna se studovnou, školní jídelna s kapacitou 200 obědů denně a 
nápojový a jídelní automat. Jsou zde i sklady, sborovny a kanceláře hospodářských a 
pedagogických pracovníků školy, šatny studentů. 
Nemocnice v Novém Městě na Moravě: V areálu má škola ve vlastnictví budovu. Ve 2 klasických 
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učebnách probíhá teoretická výuka, kdy do těchto prostory přicházejí vyučovat externí vyučující, 
hlavně lékaři přímo z nemocnice. Je zde také jedna odborná učebna a sociální zázemí pro studenty. 
Praktická výuka probíhá na jednotlivých odděleních v nemocnici.  

Obory vzdělání a učební dokumenty 
Ve školním roce 2014–2015 probíhala výuka dle tohoto schváleného učebního plánu: 
obor 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, tříleté denní vyšší odborné studium 
obor 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, tří a půlleté kombinované vyšší odborné studium 
 

Přijímací řízení 
Ve školním roce 2015–2016 proběhlo přijímací řízení do oboru Diplomovaná všeobecná sestra, a 
to jak do denní i kombinované formy. 
V denní formě studia bylo celkem 51 přihlášek a nastoupilo 21 studentů. 
V kombinované formě bylo celkem 43 přihlášek a nastoupilo 25 studentů. 

Údaje o ročnících 
1. ročník denního studia 
Ročníkový učitel: Mgr. Petra Bednářová 
Ke studiu nastoupilo 29 studentů, z toho byli 4 chlapci. Celý první ročník ukončilo 25 studentů. 
2. ročník denního studia 
Ročníkový učitel: Mgr. Iva Holemářová 
Ke studiu nastoupilo 21 studentů, z toho byli dva chlapci. Všichni studenti splnili podmínky klasifikace a ročník řádně ukončili. 
3. ročník denního studia 
Ročníkový učitel: Mgr. Dagmar Chvátalová 
Ke studiu nastoupilo 28 studentů, z toho byli dva chlapci. 26 studentů splnilo klasifikaci za třetí ročník a podmínky pro možnost vykonání absolutoria. 1 studentka požádala o opakování ročníku a 1 studentka bude plnit absolutorium v podzimním termínu. 
1. ročník kombinovaného studia 
Ročníkový učitel: Mgr. Dagmar Chvátalová 
Ke studiu nastoupilo 27 studentů, z toho byli tři muži. V průběhu školního roku došlo ke snížení počtu studentů, z důvodu přerušení studia za strany studentů. Klasifikaci za letní období splnilo 20 studentů, kteří postoupili do druhého ročníku. 
2. ročník kombinovaného studia 
Ročníkový učitel: Mgr. Iva Coufalová 
Ke studiu nastoupilo 32 studentů z toho 1 muž. Klasifikaci za druhý ročník splnilo 32 studentů, 
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kteří postoupili do třetího ročníku. 
3. ročník kombinovaného studia 
Ročníkový učitel: Mgr. Petra Bednářová 
Ke studiu nastoupilo 18 studentek a všechny byly ženy. 1 studentka nesplnila podmínky klasifikace a ukončila studium. 17 studentek splnilo a postoupily do čtvrtého ročníku. 
 

Studijní výsledky 
Ve školním roce 2014/2015 prospělo za zimní období s vyznamenáním celkem 31 studentů, 107 
studentů prospělo a 8 studentů bylo nehodnoceno. Tito studenti nedokončili klasifikaci za zimní 
období. 14 studentů v průběhu zimního období zanechalo studia. Celkový průměrný prospěch byl 
1,750. 
Za letní období byl celkový průměrný prospěch 1,725, což je totožné se zimním obdobím. S 
vyznamenáním prospělo 40 studentů, 106 prospělo a 2 studentky neprospěly. V průběhu letního 
období přestoupily 2 studentky z VOŠZ Havlíčkův Brod. 
 

Absolutorium 
DVS 53-41-N/1. denní 
Absolutorium proběhlo v řádném jarním termínu od 15. 6. do 19. 6. 2015 v budově školy ve Žďáře 
nad Sázavou. Předsedkyní absolutoria byla Mgr. Petra Kršková z VOŠZ Třebíč. K absolutoriu 
nastoupilo 26 studentů, kteří vykonávali zkoušku z cizího jazyka, odborných předmětů a obhajoby 
absolventské práce. Témata jednotlivých absolventských prací jsou součástí výroční zprávy. 25 
studentů úspěšně ukončilo absolutorium a z toho 12 studentů prospělo s vyznamenáním. Jedna 
studentka bude vykonávat absolutorium v podzimním termínu.  
Při slavnostním vyřazení na radnici ve Žďáře nad Sázavou byly vydávány spolu s diplomem, 
vysvědčením, profesním odznakem a profesním indexem, také Europassy. Toto jsou dokumenty, 
které slouží absolventům k prokázání získaného vzdělání v rámci EU. 
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Personální zajištění výuky na VOŠZ 
 Ročníkový učitel:  

1. ročník denního studia – Mgr. Petra Bednářová 
2. ročník denního studia – Mgr. Iva Holemářová 
3. ročník denního studia – Mgr. Dagmar Chvátalová 
1. ročník kombinovaného studia – Mgr. Dagmar Chvátalová 
2. ročník kombinovaného studia – Mgr. Iva Coufalová 
3. ročník kombinovaného studia - Mgr. Petra Bednářová 

 Interní vyučující: 
Mgr. Petra Bednářová,. Iva Coufalová, Mgr. Marie Fejtová, Mgr. Iva Holemářová, PhDr. Václava 
Holubová, Mgr. Dagmar Chvátalová, Mgr. Marek Papoušek, Mgr. Jana Sehnalová, Mgr. Stanislav 
Šmerda, Mgr. Pavlína Lysá, MUDr. Irena Krábková, Mgr. Jitka Janíčková, PhDr. Ivana 
Odehnalová, Mgr. Věra Zapletalová, Mgr. Petra Střechová, Mgr. Lenka Fišerová, Mgr. Iva 
Ošťádalová, MVDr. Renata Hamerníková 

 Externí vyučující: 
MUDr. Igor Máčel, PhDr. Dušan Ďurďovič, MUDr. Romana Bělohlávková, Magda Svobodová, 
PhDr. Eva Sekorová, Mgr. Petra Slámová, Mgr. Vlasta Košťálová, Mgr. et Bc. Jan Veselý, Mgr. 
Petra Kopecká, Mgr. Dagmar Dvořáková, MUDr. Petra Uhlíř, MUDr. Helena Koutná  

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Ve školním roce 2014/2015 se odborné učitelky zúčastnily celé řady vzdělávacích akcí, které 
přinesly nové poznatky z pedagogiky, psychologie, klinických oborů a mamagementu. Velmi 
zajímavá byla akce pořádané ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny. Jednalo se o simulační 
výuku, kde se vyučující učili reagovat na pacienty s různými způsoby chování. V rámci klinického 
vzdělávání se učitelky zúčastnily celé řady odborných seminářů, přednášek a odborných konferencí.  
Jako jedna z priorit vzdělávání pedagogů ve školním roce 2014-15 bylo ICT vzdělávání. Jednalo 
se o přímé semináře, které následovali webináře. Vše mělo za cíl zdokonalení práce pedagogů s 
ICT technikou a jeho aktivní užívání ve výuce. 
 

Projektová a přednášková činnost pedagogických 
pracovníků 
 Mgr. Dagmar Chvátalová 

Koordinátor projektu „První pomoc do škol“ 
Projekt První pomoc do škol byl opět velice pozitivně hodnocen ze strany základních škol.  

 Mgr. Petra Bednářová 
Projektu – Sestra se zahraniční zkušeností 
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 Odborné exkurze studentů 
Studenti všech ročníků se v průběhu celého studijního období zúčastnili několika odborných 
exkurzí. Velice oblíbená je exkurze do Fakultní nemocnice Brno Bohunice na specializované 
endoskopické oddělení. Zde studenti mají možnost vidět specializované pracoviště, které má 
špičkové, nejmodernější vybavení. 
Dále se studenti podívali do Hospice sv. Josefa v Rajhradě, kde jsou pacienti v terminálním stádiu 
nemoci.  

 Odborné stáž pedagogů na Slovensku 
V rámci přeshraniční spolupráce navázala naše škola kontakt se Střední zdravotnickou školou 
Trnava, která je kandidátem pro projektové partnerství v příštím roce. V létě navštívila trnavská 
delegace naši školu a v srpnu vedení naší školy zase školu trnavskou. Zástupci škol se navzájem 
seznámili s chodem školy, vybavením školy a navštívili také nemocnici, ve které bude probíhat 
odborná praxe našich studentů.  

 
Prevence sociálně patologických jevů a podpora 
tvořivé práce studentů 
 Prevence sociálně patologických jevů 

V rámci prevence sociálně patologických jevů se studenti zúčastnili několika aktivit během celého 
školního roku. Mezi nejvýznamnější patří jejich aktivita v rámci přednáškové činnosti u dětí v 
mateřských školách v celém regionu.  
V rámci SWOT analýzy sami studenti uváděli, že jsou již ve věku, kdy nemají pocit, že jsou 
ohroženi patologickými jevy. Spíše již chtějí sami působit na své vrstevníky. Jejich osobní 
zkušenost v rámci odborné praxe s klienty různých zařízení (např. K centrum, Ponorka a další) je 
natolik ovlivnila, že chtějí působit v osvětové činnosti. 

 Výchova ke zdraví 
Každý student zpracoval projekt v oblasti preventivní zdravotnické péče, který následně sám 
zrealizoval. Šlo o vypracování informačních tabulí pro zdravotnická a sociální zařízení, tvorbu 
propagačních nástěnek a propagačních materiálů, přípravu a realizaci přednášek, publikaci článků 
v regionálním tisku v místě bydliště a podílení se na přípravě výukových materiálů. Také v rámci 
návštěvy mateřských škol studenti vytvářeli přednášky pro děti předškolního věku. Jednalo se o 
témata v oblasti prevence, zdravého životního stylu či první pomoci. 
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 První pomoc do škol 
Studentky VOŠZ se, jako každý rok, účastnily na projektu řízeným Krajem Vysočina "První pomoc 
do škol". Na základních školách seznamovaly žáky společně s vyučující naší školy se základy 
poskytování první pomoci. Žáci slyšeli nejen teoretický výklad, ale také úměrně ke svému věku se 
učily prakticky poskytovat předlékařskou první pomoc. 
Paní učitelka Ev Kociánová napsala děkovný email, který zní „Chtěla bych moc poděkovat za 
skvěle odvedenou práci v První pomoci do škol. Ve všech třech osmých třídách byli žáci spokojeni, 
kladně hodnotí možnost vyzkoušet si praktické věci, možná by jich mohlo býti více. Všechny tři 
Vaše týmy byly výborné. Děkuji a těším se na další spolupráci.“ 

 Soutěž první pomoci 
Studentky prvního ročníku se zúčastnily mezinárodní soutěže první pomoci v Brně. Soutěž byla 
zaměřena prakticky s modelovými situacemi i s hromadným neštěstím. I přes nezkušenost družstva 
a mezinárodní konkurenci se studentkám podařilo vybojovat krásné šesté místo. 
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 Den dětí 
Studentky se v rámci DNE DĚTÍ ve Zvoli u Bystřice nad Pernštejnem a ve Žďáře na Sázavou 
zúčastnily zdravotního dohledu a provedly přednášku na téma první pomoc. Studentky se aktivně 
podílely na zdárném průběhu dne. 

 Dopravní soutěž 
V květnu 2015 se konalo Okrskové kolo v dopravní soutěži pro obvod Bystřice nad Pernštejnem, 
Nové Město na Moravě. I zde naše studentky z druhého ročníku vyšší školy prováděli kontrolu 
znalostí v předlékařské první pomoci.  
Další okrsková kola se konala ve Žďáře nad Sázavou, Bobrové a Moravci. Všech těchto kol se 
zúčastnili naši studenti, kteří tvořili hlídky a zkoušeli znalosti v oblasti první pomoci. 

 Rozhodni se sám 
„Touto cestou chci poděkovat Vašim studentům za skvělý program, vstřícný přístup a odborné 
informace, které jistě napomůžou dětem zvládat složité situace. Těšíme se na další 
spolupráci.“ Mgr. Petra Nováčková, vedoucí centra prevence  
Dne 21. 8. 2015 se ve Žďáře nad Sázavou konala prezentační a sportovní akce „Rozhodni se 
sám“ zaměřená na prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Naše škola byla součástí 
doprovodného programu a podávala dětem i dospělým informace týkající se laické první pomoci. 
Studenti a učitelé naší školy poradili zájemcům, jak správně a účinně provádět kardiopulmonální 
resuscitaci a velká část veřejnosti projevila zájem také o změření krevního tlaku, které prováděli 
studenti z naší školy.  
 
 

 
 

 Sovička 
Studentky vyšší školy spolu s vyučujícími přispěly k organizaci akce „SOVIČKA“ pod záštitou 
Městské policie ve Žďáře nad Sázavou. Tato akce se konala v rámci prevence úrazů u dětí 
předškolního a mladšího školního věku. Studentky zde prováděly nácvik první pomoci se zájemci 
z řad veřejnosti.  
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 BESIP 
Studenti se během celého školního roku zúčastňovali sportovních akcí v rámci Žďáru nad Sázavou, 
kde vykonávali zdravotnický dohled. Vždy byla jejich práce hodnocena od organizátorů velmi 
dobře. Například se jedná o pravidelnou spolupráci se sportovním klubem AKTIV ve Žďáře nad 
Sázavou nebo zdravotnický dohled při cyklistických závodech. Dále v zimních měsících se 
zúčastnili sportovních akcí, které pořádal Sportovní klub při Novém Městě na Moravě.  
 

Realizované exkurze, přednášky, zájezdy 
 1. ročník denního studia 

Seniorpenzion, Žďár nad Sázavou 
zájezd Německo, Drážďany 

 2. ročník denního studia 
Radiologické oddělení, nemocnice Nové Město na Moravě 
Úsek CT, nemocnice Nové Město na Moravě 
Mamografie, nemocnice Nové Město na Moravě  
Patologie, nemocnice Nové Město na Moravě 
Anatomická pitva, Nemocnice Nové Město na Moravě 
Endoskopie, FN Brno Bohunice 
Hospic Rajhrad u Brna 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Školení BOZP a PO 
BOZP a PO absolvovali všichni pedagogové. Byly provedeny laické kontroly BOZP a každý měsíc 
kontrola stavu PO. 
Studenti byli proškoleni BOZP a PO ve škole na začátku školního roku. Specifická školení 
proběhla před každou exkurzí. Před zahájením ošetřovatelské a odborné praxe byli studující 
proškoleni bezpečnostním technikem panem Štursou Nemocnice v Novém Městě na Moravě 
o BOZP a PO v nemocnici. 
Každé školení bylo evidováno. Kontrola používání ochranných pracovních prostředků byla 
provedena. 

 Očkování proti virové hepatitidě typu B 
Byla provedena kontrola očkovacích průkazů u studentů a proběhlo řádné očkování i přeočkování studujících 1. ročníku, kteří nebyli očkování. 

 Preventivní lékařské prohlídky 
Preventivní prohlídky zaměstnanců školy i studujících byly průběžně kontrolovány a zajištěny. 
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Pracoviště odborné praxe 
Se všemi uvedenými organizacemi navázala škola smluvní vztah pro realizaci odborné praxe: 
Centrum sociálních služeb, Tišnov 
Domov sv. Josefa v Žirči 
Dům pečovatelské služby, Bystřice nad Pernštejnem 
Dům pečovatelské služby, Tišnov 
Domov pro seniory, Předklášteří 
Dětská psychiatrická léčebna, Velká Bíteš 
Dům pečovatelské služby, Polná 
Domov pro seniory, Předklášteří 
Denní centrum pro děti, Žďár nad Sázavou 
Dermatovenerolog MUDr. Jiří Horčička, Hlinsko v Čechách 
Domov pro seniory, Mitrov 
Domov pro seniory, Pelhřimov 
Domov seniorů Drachtinka, Hlinsko 
Dům klidného stáří, Žďár nad Sázavou 
DD, Velká Bíteš 
Farní charita, Hlinsko 
FN Na Bulovce, Praha 
FN Bohunice Brno 
FN USA Brno 
Farní charita, Litomyšl  
Charitní domov, Moravec 
Kožní ambulance, Marie Dvořáčková, Bystřice nad Pernštejnem 
Litomyšlská nemocnice, a.s. 
Mateřská škola Mozaika, Jihlava 
Mateřská škola, Veselská Žďár nad Sázavou 
Masarykův onkologický ústav, Brno 
NADOSAH – NZDM a CP, Bystřice nad Pernštejnem 
Nemocnice Jihlava 
Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště 
Město Polná – Pečovatelská služba 
Nemocnice Břeclav, p.o. 
Nemocnice Chrudim 
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. 
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Nemocnice Prostějov 
Nemocnice Svitavy 
Nemocnice Tišnov, p.o. 
Novoměstské sociální služby, Nové Město na Moravě 
Oblastní charita, Bystřice nad Pernštejnem 
Oblastní charita, Jihlava 
Oblastní charita, Nové Město na Moravě 
Oblastní charita, Červený Kostelec 
Oblastní charita, Tišnov, p.o. 
Oblastní charita, Žďár nad Sázavou 
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice 
Poliklinika Velká Bíteš, MUDr. Svatopluk Horek 
PONORKA – centrum prevence, Žďár nad Sázavou 
Praktický lékař MUDr. Tomáš Trávníček, Bystřice nad Pernštejnem 
Praktický lékař MUDr. Milan Lukáš, Dolní Rožínka 
Praktický lékař MUDr. Miloš Sláma, Morašice 
Praktický lékař MUDr. Danica Drahošová, Tišnov 
Praktický lékař MUDr. Jana Jeřábková, Tišnov 
Praktický lékař MUDr. Marie Pláteníková, Velké Pavlovice 
Praktický lékař MUDr. Marie Jurdová, Žďár nad Sázavou 
Praktický lékař MUDr. František Koukal, Žďár nad Sázavou 
Praktický lékař MUDr. Jiří Krejčík, Žďár nad Sázavou 
Praktický lékař MUDr. Naděžda Prokšová, Žďár nad Sázavou 
Praktický lékař MUDr. Marie Quandtová, Žďár nad Sázavou 
Praktický lékař MUDr. Eva Kubánková, Tišnov 
Praktický lékař MUDr. Jaroslav Bednář, Žďár nad Sázavou 
Praktický lékař MUDr. Jiří Simon, Žďár nad Sázavou 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Eva Bartovičová, Brno 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Miluše Sáblíková, Bystřice nad Pernštejnem 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Dalibora Kadlecová, Havlíčkův Brod 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Pavel Vacovský, Jimramov 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Hana Bendáková, Křižanov 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jana Pilařová, Litomyšl 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jarmila Beňová, Litomyšl 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Eva Mátlová, Nové Město na Moravě 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Vojtěch Klimecký, Radostín nad Oslavou 
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Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Naďa Lamplotová, Svratka 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Kroupová, Bystřice nad Pernštejnem 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Petrášová, Osová Bítýška 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Kristina Stalmachová, Tišnov 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Košťálová, Žďár nad Sázavou  
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Košťálová, Žďár nad Sázavou 
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Božena Slámová, Žďár nad Sázavou  
Psychiatrická léčebna, Jihlava 
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod  
Římskokatolická farnost, Osová Bítýška 
Sdružení Nové Město na Moravě o.s. 
SPEKTRUM – centrum prevence, Žďár nad Sázavou 
Seniorpenzion FIT, Žďár nad Sázavou 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
Sociální služby města Havlíčkův Brod 
Ústav sociální péče, Křižanov 
Zubní lékař MUDr. Jiřina Foltanová, Svratka 
Zubní lékař MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Velká Bíteš 
Zubní lékař MUDr. Olga Semerádová, Žďár nad Sázavou 
ZŠ a MŠ Křoví 
ZŠ a MŠ Předklášteří 
ZŠ a MŠ Zubří 
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Příloha 1 
Přehled nákladů a výnosů za školní rok 2014/2015 (v Kč na 2 des. Místa) 
Náklady v Kč  
Knihy, učební pomůcky, tisk 79200,8  
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 86482,25  
Léky a zdravotnický materiál 5320,00  
Všeobecný materiál 102490,11  
Voda 36735,50  
Plyn 49890,55  
Energie 30630,00  
Opravy a údržba 41377,00  
Cestovné 39176,57  
Náklady na reprezentaci 5408,00  
Služby pošt 5131,00  
Služby telekomunikací  10250,00  
Služby školení a vzdělávání 13615,00  
Služby peněžních ústavů 5137,45  
Nákup ostatních služeb 256241,26  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1807053,00  
Ostatní osobní výdaje 466010,00  
Náhrady mezd v době nemoci 5712,00  
Pojištění na sociální zabezpečení 470789,00  
Pojištění na veř. zdravotní pojištění 163348,00  
Pov. poj. na úrazové pojištění 9570,00  
Pojištění majetku 9400,00  
Ochranné pomůcky 9189,00  
Převody do FKSP 18124,00  
Kurzové ztráty 1964,57  
Odpisy dlouhodobého majetku 42348,00  
Ostatní náklady z činnosti 4680,78  
Náklady celkem 3775273,84  
Výnosy    
Příjmy ze školného 435000,00  
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1958,00  
Ostatní výnosy z činnosti 11964,71  
Ostatní NIV přijaté transfery ze SR 2788127,00  
Ostatní NIV přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 548896,52  
NIV přijaté transfery od krajů 21764,00  
Výnosy celkem 3807710,23  
Hospodářský výsledek celkem 32436,39  
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Příloha 2  
Absolventské práce 2014–2015 
DVS – 53-41-N/1. denní studium  

STUDENT TÉMA PRÁCE VEDOUCÍ práce OPONENT 
Bednářová  Barbora Vliv konopných drog na lidský organismus  (P-V práce) Bc. Střechová Libuše Mgr. Zapletalová Věra 
Blahová Martina Informovanost veřejnosti o celiakii (P-V práce) MUDr. Bělohlávková Romana Mgr. Ošťádalová Iva 
Buršíková  Bronislava Péče o bércové vředy (edukace veřejnosti) Laplotová Kadlecová Marcela Mgr. Lysá Pavlína 
Červinková Věra OP u pacienta se zlomeninou klíční kosti (kasuistika) Koloditsová Lubomíra MUDr. Krábková Irena 
Čechová  Markéta Zdravý životní styl u zdravotnických pracovníků (P-V práce) Čechová Marie, DiS. Mgr. Lysá Pavlína 
Foltasová Nicol Downův syndrom (P-V práce) Hýžďalová Miluše Mgr. Ošťádalová Iva 
Habešová Lucie Canisterapie a její vliv na zdravotní stav pacienta (P-V práce) Bc. Königová Petra, DiS. Mgr. Zapletalová Věra 
Horníčková Denisa Migréna v povědomosti populace (P-V práce) Ludinová Hana, DiS. Mgr. Bednářová Petra 
Klíčová Kristýna Vztah rodičů k očkování (P-V práce) MUDr. Jílková Danuše Mgr. Coufalová Iva 
Kropáčková Markéta Zlomeniny horní končetiny u hospitalizovaných dětí (P-V práce) PhDr. Křiváková Marcela, Ph.D. Mgr. Holemářová Iva 
Kupská Anna OP u pacienta s Friedriechovou chorobou (kasuistika) MUDr. Severa Stanislav Mgr. Holemářová Iva 
Melicharová Kristýna OP u pacienta s vakuovou terapií (kasuistika) Halamová Ivana PhDr. Holubová Václava 
Milfaitová Lucie Osteoporóza – prevence a edukace (edukace pacientů) Mgr. Blahová Jitka Mgr. Janíčková Jitka 
Muchová Markéta Analgetická léčba v ortopedii (P-V práce) Mgr. Košťálová Vlasta Mgr. Fišerová Lenka 
Novotná Veronika OP u pacienta s atroskopií ramene (kasuistika) Šebková Petra DiS. Mgr. Fišerová Lenka 
Pařilová Tereza Úzkostné poruchy (P-V práce) Mgr. Myslivcová Martina Mgr. Zapletalová Věra 
Pospíchalová Marie OP u pacienta s neurologickým nádorem (kasuistika) Bc. Svobodová Ludmila Mgr. Fišerová Lenka 
Prokůpková Kateřina OP u pacienta s erysipelem (kasuistika) Laplotová Kadlecová Marcela PhDr. Holubová Václava 
Sieglová Kristýna Informovanost laické veřejnosti o kineziotapingu (P-V práce) Mgr. Andrle Jan Mgr. Ošťádalová Iva 
Smíšková Veronika Charitní a domácí péče na Žďársku – její využití z pohledu pacientů (P-V práce) Janů Anna Mgr. Střechová Petra 
Smolíková Pavla Rehabilitace po cévní mozkové příhodě (edukace pacientů) Ludinová Hana, DiS. Mgr. Chvátalová Dagmar 
Šantorová  Veronika „Věčný zub, čistý zub“ aneb prevence zubního kazu (P-V práce) MDDr. Šírová Věra Mgr. Bednářová Petra 
Šiška Martin Poruchy spánku (P-V práce) MUDr. Lukoszová Tereza Mgr. Coufalová Iva 
Štěpánková  Markéta Hospic (P-V práce) Mgr. Součková Marie Mgr. Janíčková Jitka 
Trojanová Petra OP u pacienta s polyradikuloneuritidou (kasuistika) Bc. Svobodová Ludmila Mgr. Lysá Pavlína 
Tůma Petr Tichý a neviditelný Bechtěrev (P-V práce) Bláhová Marie Mgr. Chvátalová Dagmar 
Valčevská Aneta Vady páteře u mladistvých (P-V práce) MUDr. Prudký Miroslav Mgr. Janíčková Jitka 
Vetešníková  Dana Informovanost veřejnosti o hluboké žilní trombóze (P-V práce) Novotná Hana, DiS.  Mgr. Coufalová Iva 
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Příloha 3 
Kritéria stanovená pro přijímací řízení denního studia oboru 53-41-N/1. 
Diplomovaná všeobecná sestra pro školní rok 2015/2016 
Uchazeč doloží maturitní vysvědčení a zdravotní způsobilost ke vzdělání v daném oboru. 
Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě bodového ohodnocení uchazeče ze střední školy 
ukončené maturitní zkouškou. 
Body se přidělují: 
1. za průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku střední školy – p1 
2. za průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku střední školy – p2 
Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 

Celkový počet získaných bodů *100 
Maximální počet získaných bodů je 400. 
Přijato bude prvních 40 uchazečů s nejvyšším bodovým ohodnocením. 
Při shodném celkovém počtu bodů, na místech rozhodných pro přijetí, rozhodne o přijetí uchazeče 
známka nebo průměrný prospěch ze střední školy, kde byla vykonána maturitní zkouška: 
1. lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku 
2. lepší známka z českého jazyka ve 2. pololetí předposledního ročníku  
3. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku 
4. lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku 
5. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí předposledního ročníku 
6. lepší průměrný prospěch z maturitního vysvědčení 
 
Minimální počet uchazečů pro otevření oboru je 18.  
Přijetí ke studiu 
Na základě celkového počtu dosažených bodů se stanoví pořadí, podle kterého budou uchazeči 
přijati. Uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy nejpozději do 10. 
6. 2015. 
 
 RNDr. Marie Vystrčilová 
 ředitel školy 
 SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31. 3. 2015 
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Příloha 3 
Kritéria stanovená pro přijímací řízení kombinovaného studia oboru 53-41-
N/1. Diplomovaná všeobecná sestra pro školní rok 2015/2016 
Přijímací zkouška se nekoná. 
Uchazeč doloží maturitní vysvědčení a zdravotní způsobilost ke vzdělání v daném roce. 
Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě bodového ohodnocení prospěchu uchazeče ze 
střední školy ukončené maturitní zkouškou. 
Body se přidělují: 
Za průměrný prospěch z 1. pololetí posledního ročníku střední školy – p1 
Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. Průměrný prospěch se zaokrouhluje 
na dvě desetinná místa. 
Celkový počet získaných bodů b = (5 – p1)*100 
Maximální počet získaných bodů je 400. 
Při shodném celkovém počtu bodů, na místech rozhodných pro přijetí, rozhodne o přijetí uchazeče 
známka nebo průměrný prospěch ze střední školy, kde byla vykonána maturitní zkouška: 
1. lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku  
2. lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku  
3. lepší známka z českého jazyka v 2. pololetí předposledního ročníku  
4. lepší známka z cizího jazyka v 2. pololetí předposledního ročníku  
5. lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku  
6. lepší průměrný prospěch z maturitního vysvědčení 
 
Minimální počet uchazečů pro otevření oboru je 18.  
Přijetí ke studiu 
Na základě celkového počtu dosažených bodů se stanoví pořadí, podle kterého budou uchazeči 
přijati. Uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy. 
 
 
 
 
 
 RNDr. Marie Vystrčilová 
 ředitel školy 
 SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31. 3. 2015 
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Výroční zprávu projednala a schválila školská rada SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou 14. 10. 2015. 


