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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 

Zřizovací listinu SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou vydal kraj Vysočina v souladu s usnesením 

Zastupitelstva Kraje Vysočina 058/06/01/ZK ze dne 20. 11. 2001 

Adresa pro dálkový přístup: informace@szszdar.cz 

Vedení školy:  

Ředitel školy: RNDr. Marie Vystrčilová  

Zástupce pro SZŠ: MUDr. Irena Krábková  

Zástupce pro VOŠZ: Mgr. Petra Bednářová  

Vedoucí praktického vyučování: PhDr. Václava Holubová 

Hospodář školy: Zdeňka Blažíčková 

Vedoucí stravování: Hana Fejtová 

Výchovný poradce: MUDr. Irena Krábková  

Školní metodik prevence: Mgr. Petra Bednářová  

Metodik ICT: Mgr. Stanislav Šmerda  

 Mgr. Jana Sehnalová 

Pracovníci školy: 

Pracovníci školy k 1. 9. 2013: 

Interní vyučující (včetně ředitele a zástupců): 23 

Externí vyučující střední školy:  4 

Provozní pracovníci:  10 

Školská rada: 

Předseda:  Mgr. Jana Sehnalová 

Členové:  Mgr. Marek Papoušek 

 Milan Šustr 

 Mgr. et Bc. Petr Krčál 

 Jana Synková 

 Ing. Jiří Havlík  

mailto:informace@szszdar.cz
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Charakteristika školy: 

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 laboratoř. 

V budově školy je k dispozici knihovna s čítárnou, školní jídelna s kapacitou 200 obědů denně 

a nápojový a jídelní automat.  

Nemocnice v Novém Městě na Moravě: V areálu 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.  

Sokolovna ve Žďáře nad Sázavou: V sokolovně probíhá výuka tělesné výchovy.  

Kromě vyučovacích prostor mají žáci možnost ubytování na Domově mládeže, Studentská 1 

ve Žďáře nad Sázavou.  

1.1 Zlepšení vzdělávacího prostředí a podmínek pro žáky a pracovníky 

školy  

V září 2013 byly dokončeny úpravy ve venkovním areálu školy. Jednalo se o nové oplocení, 

úpravu zeleně a vydláždění části zahrady k účelům alternativní výuky žáků. V prostoru za 

školou byl upraven terén pro relaxaci žáků a pro sportovní vyžití v době velké přestávky.  

V průběhu školního roku probíhaly drobné úpravy učeben. Dalších třídy byly vybaveny 

dataprojektory a v rámci projektu byly zajištěny nové pomůcky pro výuku přírodovědných 

předmětů.  

V odborných učebnách bylo šest starých nemocničních lůžek a stolků určených k odborné 

výuce nahrazeno novými, moderními. Ve spolupráci se Školskou radou získala škola do 

pronájmu další lůžko, které patří k nejmodernějším na trhu. Z finančních prostředků projektu 

byly zakoupeny nové anatomické modely a tonometry.  

Učebna výpočetní techniky byla vybavena novými, moderními židlemi. 

V rámci projektu získala škola nové inovované učebnice k výuce odborných předmětů, na 

jejichž tvorbě se podíleli někteří učitelé.  

Do jedné učebny byly zakoupeny nové výškově stavitelné lavice.  

V červnu 2014 proběhla příprava na rozsáhlou rekonstrukci staré části školy. Tato rekonstrukce 

se uskutečnila díky majetkovému odboru našeho zřizovatele Kraje Vysočina.  

V průběhu prázdnin proběhla kompletní výměna elektroinstalace a s tím související stavební 

úpravy v jednotlivých učebnách, sborovnách a chodbách. Ve vstupní části bylo odstraněno staré 

nefunkční obložení a renovovány stěny, které mají historickou hodnotu. Ve sklepní části byla 

odstraněna stará opadávající omítka. Došlo ke změně umístění knihovny a studovny, která je 

nyní prostornější a vyhovuje lépe potřebám žáků a studentů. Byla opravena i šatna pro vyšší 

školu, umístěná v této části školy, a zbudovány úklidové komory. Největší ohlas u žáků měla 

nová, velmi moderní sociální zařízení pro dívky i chlapce.  

Dále proběhla renovace kamenného historického schodiště, které již léta bylo zakryto linoleem. 

Závěrem rekonstrukce bylo vymalování učeben, schodiště, kanceláří a sboroven. 
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Velkou úpravu zaznamenaly sborovny všeobecných učitelů, které byly z ušetřených finančních 

prostředků školy vybaveny novým nábytkem, čímž se zlepšilo pracovní prostředí učitelů.  

Ve staré části školy byl nainstalován nový docházkový systém pro žáky i pracovníky školy, 

zabezpečovací systém a zrychlena lokální počítačová síť.  

Do školní jídelny byl zakoupen nový stravovací systém tak, aby vstup do školy i školní jídelny 

byl jednotný.  

   

2 Obory vzdělání:  

Ve školním roce 2013/2014 se vyučovaly: 

4 třídy denního čtyřletého studia oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (ŠVP) 

1 třída denního čtyřletého studia oboru 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum 

3 třídy denního čtyřletého studia oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (ŠVP) 

3 Učební dokumenty 

Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka podle těchto schválených učebních dokumentů: 

obor vzdělání 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum 

Dokumenty schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 2. 6. 2004, 

č.j. 18 288/2004-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. 

obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent  

Výuka probíhala podle ŠVP. 

obor vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

Výuka probíhala podle ŠVP. 
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4 Přijímací řízení 

Ve školním roce 2013/2014 proběhlo přijímací řízení do dvou oborů vzdělávání: 

53 – 41 – M/01 Zdravotnický asistent 

(čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou, vzdělávání podle ŠVP) 

Do tohoto oboru podalo přihlášku ve dvou kolech celkem 36 uchazečů. Uchazeči konali 

přijímací zkoušku z biologie člověka.  

Zápisový lístek odevzdalo 21 uchazečů.  

78 – 42 – M/04 Zdravotnické lyceum 

(čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou, výuka podle ŠVP) 

Zájem o studium projevilo celkem 37 uchazečů. Po přijímací zkoušce a přijetí odevzdalo 

zápisový lístek 23 uchazečů. 

 

Žáci školy: 

Počty žáků v jednotlivých třídách SZŠ k 20. 9. 2013: 

třída počet žáků DM třídní učitel a zastupující třídní učitel 

1. A 29 4 Mgr. Olga Jinková, Mgr. Miluše Mazlová  

1. L 30 7 Mgr. Ivana Odehnalová, MUDr. Irena Krábková 

2. A 31 4 Mgr. Michaela Hromádková, Mgr. Marie Fejtová 

2. L 29 0 Mgr. Jitka Janíčková, MUDr. Irena Krábková 

3. A 29 5 Mgr. Pavlína Lysá, Mgr. Stanislav Šmerda  

3. L 20 2 Mgr. Věra Zapletalová, Mgr. Marek Papoušek  

4. A 27 3 PhDr. Václava Holubová, Mgr. Iva Holemářová 

4. L 25 2 Mgr. Monika Kratochvílová, Mgr. Jana Sehnalová  

celkem 220 27   

 

Změny v počtu žáků v průběhu školního roku: 

V průběhu školního roku přestoupili na střední školu 2 žáci z jiných středních škol, kteří se 

úspěšně zapojili do vzdělávání v jednotlivých oborech.  

Dvě žákyně ukončily studium z osobních důvodů, 2 žáci ukončili studium pro neprospěch, 

jedna žákyně z důvodu změny bydliště a jedné žákyni bylo povoleno opakování ročníku. 
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5 Výsledky vzdělávání  

5.1 Plnění plánů  

Vyučující pod vedením koordinátorů ŠVP vypracovali časové tematické plány pro jednotlivé 

předměty a ročníky. Navzájem si předali zkušenosti z realizace průřezových témat z minulého 

školního roku a navrhovali případné změny v ŠVP pro následující školní rok.  

Ve výuce byly používány nejrůznější formy a metody práce: skupinová výuka, zpracovávání 

projektů, vyhledávání informací na internetu, projektová výuka, samostatná práce s učebnicí a 

učebními texty, vypracovávání referátů, práce s audiovizuální technikou.  

Získané znalosti žáci uplatnili v nejrůznějších soutěžích a projektech, kde dosáhli vesměs 

dobrého umístění.  

Informace o hodnocení vzdělávání žáků jsme začali ve 2. pololetí školního roku zkušebně 

předávat zákonným zástupcům žáků a žákům vedle studijního průkazu elektronickou cestou.  

Třídní knihy jednotlivých tříd jsme začali vést rovněž v elektronické podobě v systému Bakalář.  

5.2 Výsledky studia 

Průměrný prospěch školy je 2,11, což je o víc než jednu desetinu lepší průměr ve srovnání 

s loňským rokem. 

Ve školním roce 2013/2014 prospělo s vyznamenáním celkem 47 žáků (v loňském roce 31), 

168 žáků prospělo, 3 žáci neprospěli (jeden ze školy odešel a dva požádali o opakování 

ročníku).  

5.3 Výsledky maturitní zkoušky 2014 

Denní studium:  

53-41-M/01 Zdravotnický asistent (jedna třída) 

78-42-M/005 Zdravotnické lyceum (jedna třída) 

V oboru Zdravotnický asistent konalo maturitní zkoušku 28 žáků. Velmi dobrých výsledků 

dosáhli žáci zejména při praktické maturitní zkoušce a při ústní profilové zkoušce z odborných 

předmětů. Rovněž dobrých výsledků žáci dosáhli i při maturitní zkoušce z českého a anglického 

jazyka. 

Méně úspěšní byli žáci, kteří si místo cizího jazyka zvolili jako maturitní předmět matematiku, 

přestože ve 4. ročníku se matematika na SZŠ nevyučuje. Proto budeme žáky v dalším školním 

roce motivovat k maturitě z cizího jazyka.  

Ve třídě 4. L konalo maturitní zkoušku celkem 25 žáků, ve státní části maturitní zkoušky byli 

všichni úspěšní, zejména v anglickém a českém jazyce, jedna žákyně nezvládla zkoušku 

z odborného předmětu.  

Žáci vypracovali a prezentovali velice pěkné odborně zaměřené maturitní práce.  
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5.4 Účast ve výzkumných šetřeních  

V rámci výzkumného projektu VŠFS a ISEA se v lednu 2014 žáci 4. ročníků zapojili do 

výzkumného šetření intelektových studijních předpokladů. Na základě výsledků mohli žáci 

poznat silné i slabé stránky svých intelektových dispozic.  

V květnu se žáci 2. ročníků zúčastnili výběrového šetření České školní inspekce, které mělo 

za úkol získat informace o vzdělávání žáků v anglickém jazyce. Výsledky, kterých naše škola 

dosáhla, odpovídaly průměru středních odborných škol.  

5.5 Absence žáků, konzultační hodiny  

Průměrná absence v prvním pololetí školního roku byla 64 hodiny, v druhém pololetí 71 hodina 

na žáka včetně dlouhodobé řádně omluvené absence dvou žáků l. ročníků.  

Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů absenci trvale sledovali a kontaktovali rodiče 

žáků s příliš vysokou absencí (zapříčiněnou většinou dlouhodobou či opakovanou nemocí). 

Jednotlivé případy byly individuálně řešeny na schůzkách rodičů s výchovným poradcem. 

Žákům bylo umožněno doplnit si zameškané učivo v konzultačních hodinách. 

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. 

5.6 Předmětové komise 

Učitelé si ve školním roce 2013–2014 předávali informace v šesti předmětových komisích:  

Český jazyk a estetická výchova  vedoucí Mgr. Miluše Mazlová 

Cizí jazyky vedoucí PhDr. Ivana Odehnalová 

Komise společenských věd vedoucí Mgr. Milan Jebavý 

Komise přírodních věd vedoucí Mgr. Jana Sehnalová 

Odborné předměty SZŠ vedoucí PhDr. Václava Holubová 

Psychologie vedoucí Mgr. Iva Holemářová 
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Pro školní rok 2013–2014 se v rámci předmětových komisí projednávaly, popř. řešily zejména 

tyto úkoly: 

Státní maturitní zkouška 

Individuální přístup k žákům 

Práce se žáky s poruchou učení 

Projekty 

Zviditelnění školy na veřejnosti a její publicita 

Tematické plány a ŠVP 

Učebnice 

Školení a další vzdělávání učitelů 

Pomůcky a zlepšení pracovního prostředí 

Materiálová a technická vybavenost v rámci jednotlivých předmětových komisí 

Vzájemná spolupráce a předávání si zkušeností, poznatků apod., mezipředmětové vztahy  

Exkurze 

Soutěže a olympiády 

 

Členové komisí se pravidelně scházeli a řešili zavádění nových metod do vyučování, zamýšleli 

se nad způsobem využití ICT techniky. Ve spolupráci s výchovným poradcem se zabývali 

přístupem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se věnovali vzdělávání 

nadaných žáků a jejich zapojování do soutěží a olympiád. Společně plánovali exkurze na 

podporu jazykových a odborných kompetencí žáků. Hodnotili přípravu, realizaci a výsledky 

maturitní zkoušky a přijímali opatření k dosažení lepších výsledků.  

V rámci projektů byla připravena celá řada inovovaných studijních materiálů a škola získala i 

nové moderní učebnice.  

Zápisy z jednání jednotlivých předmětových komisí jsou k dispozici ostatním učitelům.  

6 Zájmová činnost žáků 

6.1 Pracovní skupiny, konzultační setkání 

V těchto skupinách se setkávali žáci, kteří se připravovali na společnou i profilovou část 

maturitní zkoušky. Vzájemně si předávali informace a získávali potřebné dovednosti pro 

úspěšné řešení testů studijních předpokladů a odborných zkoušek na vyšší a vysoké školy.  

Dále měli žáci možnost navštěvovat konzultační hodiny z matematiky, která se již ve 4. ročníku 

nevyučovala.  
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Pravidelně se scházely následující pracovní skupiny:  

jazykové – PhDr. Odehnalová, Mgr. Papoušek, Mgr. Krocová, Ing. Dokulil, 

matematická skupina – Mgr. Sehnalová 

soubor odborných předmětů – Mgr. Jinková 

psychologie – Mgr. Zapletalová 

biologie – Mgr. Hromádková 

 

Žáci mohli navštěvovat každý pátek odpoledne sportovní hry pod vedením Mgr. Bubáka. 

Činnost byla zaměřena na zdokonalení v míčových hrách.  

Během dopolední velké přestávky žáci využívali za pěkného počasí zahradu v okolí školy 

k relaxaci i k pohybovým aktivitám. 

6.2 Podpora jazykového vzdělávání 

Anglický víkend 

V rámci zkvalitnění přípravy na maturitní zkoušku v anglickém jazyce připravili vyučující 

anglického jazyka tzv. Anglický víkend. Celá akce proběhla ve dnech 4. až 6. dubna 

v rekreačním středisku Drak Křižanov a zúčastnilo se jí 17 žáků ze třídy 4. L a 1 žák z 1. A.  

Po pátečním příjezdu byli žáci seznámeni s pravidly anglického víkendu – jediným používaným 

jazykem během tohoto víkendu se stala angličtina, pro případ nutnosti bylo ustanoveno české 

velvyslanectví. Žáci byli rozděleni do šesti skupin po třech a každá ze skupin si vymyslela svůj 

vlastní název. V rámci každé skupiny měl každý žák svoji roli – nejlepší z trojice byl speaker, 

který mluvil za celou skupinu, další fungoval jako writer, který vše zapisoval, a třetí byl cashier, 

který se staral o zisk. Za každý z úkolů, který na účastníky čekal, získávaly totiž jednotlivé 

skupiny mince, které pak bylo možno vyměnit za dolary. Cílem každé skupiny tak bylo nasbírat 

co největší počet dolarů. 

   

V sobotu ráno po snídani se rozběhlo plnění jednotlivých aktivit a začal tak boj o získávání 

dolarů. Některé aktivity se odehrávaly v učebně a jiné v prostorách areálu. Všechny úkoly byly 

inspirovány maturitní přípravou, například anglickými a americkými reáliemi, jiné úkoly byly 

zase zaměřeny na znalost gramatiky a slovní zásoby, kterou žáci upotřebí v didaktickém testu, 

nebo na poslech či diktát. Speciální aktivitou byla příprava sobotního oběda, který žáci 

připravovali společně podle anglického receptu na palačinky. Odpoledne pokračovalo další 

sadou aktivit v prostorách rekreačního areálu a po večeři následovala oblíbená hra Aktivity, při 

které museli žáci popisovat, mimicky předvádět nebo kreslit slovíčka, která se během víkendu 
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naučili. Večer byla uspořádána malá anglická párty, na které žáci i s učiteli za doprovodu kytary 

zazpívali anglické a americké písně a spirituály. 

V neděli dopoledne každá skupina připravila svůj vlastní projekt, který prezentovala před 

ostatními účastníky víkendu. Poté žáci sepsali anglickou pohlednici, ve které shrnuli svoje 

dojmy z proběhnuvšího víkendu. Na samotný závěr byli vyhlášeni vítězové hry o dolary a 

všichni účastníci obdrželi diplom a drobnou odměnu. Protože akce proběhla úspěšně a jistě 

pomohla všem zúčastněným v přípravě na maturitní zkoušku, rozhodli jsme se uspořádat za rok 

další ročník. 

Výuka odborného anglického jazyka v rámci projektu Nadregionální síť středních 

zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe 

Výuka probíhala jedenkrát týdně u druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent. Žáci se pod 

vedením lektora učili hlavně odbornou slovní zásobu a dovednosti komunikovat na odborné 

téma v anglickém jazyce.  

Konverzace s rodilým mluvčím v rámci projektu ICT a cizí jazyky na SZŠ Žďár nad 

Sázavou 

V rámci tohoto projektu měli žáci 2. a 3. ročníků možnost komunikovat v anglickém jazyce i 

německém jazyce s rodilými mluvčími.  

Anglické divadlo 

Ve středu 11. června měli žáci 3.L speciální program. V aule žďárského státního gymnázia 

zhlédli anglické divadlo s názvem The Simpsons, které připravili žáci druhého ročníku státního 

gymnázia. Předlohou pro toto představení byl televizní seriál Simpsonovi, který si žáci sami 

upravili a vylepšili. Anglické divadlo bylo zajímavě zpracované, spojené s hudbou i tancem a 

v neposlední řadě plné vtipných hlášek z výše jmenovaného seriálu. Za zmínku stojí také 

originální kulisy a multimediální podpora celého projektu. Na závěr byli všichni herci 

odměněni zaslouženým potleskem.  

6.3 Soutěže a olympiády 

Atletické závody 

Ve dnech 18. 9. 2013 a 3. 10. 2013 se studentky a studenti naší školy zúčastnili atletických 

soutěží v Novém Městě na Moravě a Bystřici nad Pernštejnem. Soutěžilo se v běžných 

atletických disciplínách (běhy 60, 100, 200, 400, 800 a 1500 m, skok do výšky a do dálky, vrh 

koulí a štafetové běhy). Nejlepších výsledků dosáhli Jiří Havlík (2. místo ve skoku dalekém), 

Sára Závodná (1. místo v běhu na 800 m) a Adéla Vlčková (2. místo v běhu na 800 m). 

Děvčatům se podařilo zvítězit i ve štafetě. První místa byla odměněna poháry, za ostatní 

umístění byly uděleny diplomy. 

Okresní kolo v odbíjené dívek 

Dne 13. 11. 2013 se studentky naší školy zúčastnily okresního kola v odbíjené. Turnaj se konal 

ve sportovní hale na Bouchalkách ve Žďáře nad Sázavou, pořadatelem byl Active – SVČ Žďár 

nad Sázavou. Soutěžilo celkem 9 týmů dívek ve věku 15–18 let. Z důvodu věkového omezení 

se turnaje nemohly zúčastnit studentky čtvrtých ročníků a již plnoleté studentky třetích ročníků.  

Týmy byly rozděleny do dvou skupin, naše děvčata si vylosovala nejsilnější družstva Gymnázia 

Žďár, které mělo ve svých řadách aktivní hráčky, a 4. ZŠ z části tvořené rovněž volejbalistkami. 
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Naše amatérky bojovaly statečně, ale proti profíkům to stačilo jen na třetí místo. Za sebou 

nechaly tým hotelové školy z Velkého Meziříčí. 

Soutěže v míčových hrách 

V průběhu jara se dívčí i chlapecké týmy střetly v míčových hrách v okresních kolech ve 

florbale, basketbale a sálové kopané. 

Dívky nejdříve ve florbale zvládly postup z okrskového kola, v okresním kole skončily na 

čtvrtém místě ze sedmi družstev. Pod bezednými koši si vedly podobně. Výsledkem byla čtvrtá 

příčka z šesti týmů. 

Chlapci se na sálové kopané prezentovali velmi bojovným výkonem a porazili jak žďárskou 

technickou školu, tak Biskupské gymnázium. S pátým místem ze sedmi celků byli spokojeni. 

Školní kolo psychologické olympiády  

Dne 16. prosince 2013 proběhlo školní kolo psychologické olympiády, kterého se zúčastnili 

žáci 2. a 3. ročníku oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Jejich úkolem bylo 

zpracovat slohovou práci na téma Hrdinství není přežitek. 

Komisi předsedala vyučující českého jazyka Mgr. Mazlová, členkami byly učitelky odborných 

předmětů. 

Hodnotícími kritérii byly obsah práce, kreativita, přednes prezentace a grafická úprava práce.  

Do školního kola psychologické olympiády postoupili výherci třídních kol, vždy 2 práce za 

třídu. 

Výherci školního kola Jakub Mička a Věra Králová postupují v březnu do krajského kola 

v Havlíčkově Brodě. 

 

Krajské kolo psychologické olympiády 

Krajského kola psychologické olympiády, které proběhlo 20. března na SZŠ a VOŠZ Havlíčkův 

Brod, se zúčastnily 4 školy v rámci kraje Vysočina (SZŠ Havl. Brod, SZŠ Třebíč, SZŠ Jihlava, 

SZŠ Žďár nad Sázavou). 

Tématem letošního kola bylo Hrdinství není přežitek. Do krajského kola postoupilo celkem 

8 prací, každá škola měla 2 zástupce.  

Komise hodnotila podle předem daných kritérií (obsah práce, způsob prezentace, aktuálnost, 

jazyková čistota, kreativita, grafická úprava práce) a vybrala jako vítěze žáka naší školy Jakuba 

Mičku.  
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Ten se svou prací postoupil za Vysočinu do celorepublikového kola v Liberci. On i jeho 

spolužačka Věra Králová velice pěkně prezentovali naši školu a získali uznání nejen komise, 

ale i ostatních soutěžících. 

Celostátní kolo psychologické olympiády v Liberci 

Žáci třetího ročníku zdravotnického lycea Věra Králová a Jakub Mička se ve dnech 9. a 10. 

dubna zúčastnili ústředního kola Psychologické olympiády na téma „Hrdinství není přežitek“. 

Jakub Mička byl aktivním účastníkem – patřil mezi 10 soutěžících. Věra Králová byla pasivním 

účastníkem. Pro studenty i vyučující byl připraven bohatý program. Celou soutěž provázela 

velmi příjemná, tvůrčí atmosféra. Soutěž měla velmi vysokou úroveň. Oba žáci si odváželi plno 

nových informací a zážitků 

Studentská konference 

Dne 17. prosince proběhla ve škole prezentace maturitních prací žáků oboru Zdravotnické 

lyceum, která byla určena nejen pro žáky 4. ročníků, ale i pro všechny žáky zbývajících tříd.  

Žáky hodnotila i odborná porota sestavená z učitelů školy. Pro výše uvedený záměr byly ve 

škole vyčleněny prostory školní jídelny, které byly i náležitě upraveny a dovybaveny potřebnou 

technikou.  

Prezentace prací se setkala s velkým ohlasem zejména u žáků oboru Zdravotnické lyceum, které 

v následujících školních letech čeká podobný úkol.  

Všichni, kteří své práce prezentovali, byli podrobeni otázkám přítomných učitelů a je nutno 

podotknout, že všichni vystoupivší se své role zhostili na výbornou – vhodné vystupování, 

vynikající projev, skvěle připravené prezentace, pohotové a smysluplné reakce na případné 

dotazy.  

5. 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 a cen.  

Školního kola se zúčastnilo 24 žáků 1. – 4. ročníku. 

Okresní kolo probíhalo v období leden – únor 2014 na školách přes počítače. Družstvo naší 

školy ve složení Jiří Havlík 3.L, Petr Kováčik 3.A, Adéla Vlčková 2.A získalo pěkné druhé 

místo. 

Filuta 

Filuta – soutěž středních škol – vypsal Krajský úřad Kraje Vysočina pro střední školy svého 

kraje. Záměrem bylo „hravou“ formou motivovat žáky zamyslet se nejen nad financemi a 

finančními pojmy obecně, ale otázku peněz zkonkretizovat na jejich vlastní potřeby.  

Naše škola se zúčastnila obou kol (podzimního i jarního), a to vždy dvěma pracemi. 

V podzimním kole obsadili žáci 1. ročníku sedmé místo, na jaře dvě žákyně 3. ročníku svou 

hrou „Tak se nám žije na Vysočině“ získaly čtvrté místo a postoupily tak do krajského kola 

soutěže.  

Krajské kolo soutěže se konalo v pátek 13. června za účasti významných zástupců Krajského 

úřadu Kraje Vysočiny a mnohých jiných organizací. Deset kolektivů, popř. jednotlivců si mezi 

sebou proměřili své síly v rámci finančnictví. Žákyně naší 3. L se sice neumístily mezi prvními 

třemi, ale jejich výstup patřil mez nejlepší. Velmi kladně hodnotíme celkové chování a 

vystupování našich žáků.  
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S Vysočinou do Evropy 

V letošním školním roce proběhl již 5. ročník této soutěže, která je pod patronátem školského 

odboru kraje Vysočina v Jihlavě. 

Tradičně se této soutěže zúčastnili i žáci naší školy. V tomto školním roce to byli 2 žáci 3. L. 

Soutěž probíhala v měsících září 2013 až leden 2014. Každý měsíc se konalo 1 soutěžní kolo, 

při kterém žáci vždy dostali sadu otázek v anglickém jazyce a s pomocí internetu vyhledávali 

správné odpovědi. Za rychlost odeslání odpovědí byly přidělovány bonusové body podle 

časových limitů. 

Požární ochrana očima dětí a mládeže 

Vyhlašovatelem soutěže je dobrovolné občanské sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska“.  

Této soutěže se v naší škole zúčastnili žáci v kategorii K1 studenti. Jednalo se o žáky 1. L a 

2. A. Jejich úkolem bylo uplatnit poznatky o příčinách požárů, uvést příklady nedbalostního 

jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm a hořlavinami, upozornit na nebezpečné hry dětí 

se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami a zábavnou pyrotechnikou, zdůraznit význam 

pomoci hasičů při haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního 

prostředí.Žáci sdělovali zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo 

letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku, tvořili plakáty, z nichž 

nejzdařilejší byly odeslány SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou. 

Při následném vyhodnocení v okresním kole žákyně naší školy uspěly a obsadily 3. místo. 

V následné krajském kole této soutěže se umístila naše žákyně opět na krásném 3. místě. 

Vítězkám předal diplomy a upomínkové předměty starosta okresního sdružení hasičů ČMS pan 

Luboš Zeman. 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Školní kolo Olympiády v ANJ se uskutečnilo ve dvou termínech. V prosinci poslechová část a 

čtení s porozuměním, v lednu ústní část, do které bylo vybráno 6 nejlepších z předcházejícího 

kola. 

Studenti se nejprve představili, potom si vybrali jedno z 10 konverzačních témat, na závěr 

popisovali obrázek.  

Výsledky studentů byly velmi dobré – rychle reagovali na otázku, používali bohatou slovní 

zásobu, užívali fráze. Velmi pěkně reagovali i studenti 1. ročníků. Dva žáci 3. ročníku byli 

porotou zvoleni jako nejlepší a zúčastnili se soutěže v ANJ v okresním kole. 

V okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce úspěšně reprezentovali naši školu 

v soutěži pro žáky středních škol včetně gymnázií. Obsadili 10. a 16. místo z celkových 22. 

Olympiáda z českého jazyka 

V prosinci zorganizovali vyučující českého jazyka školní kolo Olympiády z českého jazyka. 

Soutěžili žáci prvních až třetích ročníků. Dva vítězové, žáci třetího ročníku oboru zdravotnické 

lyceum, reprezentovali naši školu v okresním kole, konaném v únoru v Domě dětí a mládeže 

ve Žďáru nad Sázavou. 
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Školní kolo soutěže první pomoci 

Školní kolo soutěže první pomoci se uskutečnilo 2. června. 

Studenti soutěžili ve dvou kategoriích. 1. kategorie byla pro studenty 1. ročníků SZŠ, 

2. kategorie byla pro studenty 2. ročníku VOŠZ. První pomoc byla poskytována na 5. 

stanovištích. Stanoviště byla umístěna do reálných podmínek a simulovala situace vzniklé při 

běžných činnostech. Figuranti byli z řad studentů 3.L ročníku SZŠ. Maskování na jednotlivé 

typy zranění bylo provedeno pomocí profesionální maskovací sady. Díky tomu si soutěžící 

mohli vyzkoušet ošetřování zraněného, které se podobalo reálné situaci. Dle informací od 

soutěžících byla soutěž přínosem, hlavně z důvodů možnosti nácviku v přirozených 

podmínkách. Díky výborným výkonům figurantů si soutěžící vyzkoušeli orientaci na místě 

nehody, sběr a poskytování informací pro záchranné složky. Přítomnost odborníků ze 

záchranné služby Nové Město na Moravě umožňovala konfrontaci soutěžících 

s profesionálními postupy.  

Z vítězných družstev v kategorii SZŠ bylo sestaveno čtyřčlenné družstvo pro účast v 

Mezinárodním kole soutěže PP organizovaném SZŠ a VOŠZ Jihlava. 

   

Soutěž První pomoc s mezinárodní účastí 

V měsíci červnu se konala soutěž PP s mezinárodní účastí v Mladé Bříšti.  

Soutěže se zúčastnilo 30 družstev, byli zde i zástupci SR, Německa, Norska, Slovenska. 

Soutěžící museli zvládnout 6 modelových situací. Všechna stanoviště se vyznačovala velkým 

množstvím hystericky chovajících se zraněných. První pomoc doplňovalo stanoviště tělesné 

zdatnosti.  

Naše družstvo obsadilo 15 místo. Soutěžící projevili velký zájem, zručnost, odbornost, aktivitu 

při ošetřování poraněných. Na dvou stanovištích ze šesti pouze 2 družstva dosáhla maxima 25 

bodů a naši žáci byli mezi nimi. 

Soutěž se uskutečnila v okolí tábora Zálesí. Jako doprovodný program byl prezentován 

záchranářský vrtulník, což studenti hodnotili velmi kladně. 

7 Spolupráce s partnery 

Spolupráce se základními školami a Úřadem práce 

Na základě spolupráce s výchovnými poradci základních škol navštívili naši učitelé s nejlepšími 

žáky vybrané třídy těchto škol. Zde poutavým a hravým způsobem učili žáky, jak poskytnout 

první pomoc při úrazech v domácnosti, při společných hrách s kamarády. Spolupráce se 

základními školami byla také prohloubena kladně hodnoceným projektem První pomoc do škol. 

Naši učitelé se účastnili schůzek s rodiči žáků 9. ročníků, kde je seznámili s obory vzdělání na 

naší škole a s dobrým uplatněním našich absolventů na trhu práce.  
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Zájem o spolupráci projevily také mateřské školy, kde děti s učitelkami přímo navštívily naši 

školu a v odborných učebnách se mohly podívat na pomůcky, které znají z ordinací lékaře. 

Zaměřili jsme se na to, aby se děti nebály lékařského prostředí. Naši studenti také pomáhali 

při organizaci Zimní olympiády dětí a mládeže 2014.  

Některé školní akce, např. celodenní školní kolo soutěže první pomoci, se objevily na webových 

stránkách školy i v regionálním tisku.  

Pro Úřad práce byla inovována prezentační brožura zdravotnické školy, kde se žáci, kteří si 

vybírají své budoucí povolání, mohou seznámit s možnostmi získání kvalifikace pro výkon 

zdravotnického povolání. Žáci naší školy navštěvují v rámci výuky Úřad práce, kde jim 

zaměstnanci ochotně vysvětlují úlohu a postavení Úřadu práce. 

Škola je pravidelně propagována prostřednictvím Dnů otevřených dveří, inzercí v regionálním 

tisku a rozhlase a informačních brožur pro veřejnost. 

Přehlídka středních škol 

V listopadu se jako každý rok zúčastnila naše škola Přehlídky středních škol v Domě kultury 

ve Žďáře nad Sázavou. U propagačního stánku SZŠ prezentovali naši učitelé úspěchy našich 

žáků v soutěžích, předváděli ukázky poskytování první pomoci, informovali zájemce o 

možnosti studia na naší škole. Žáci pak zájemcům měřili krevní tlak a na modelu novorozence 

předváděli resuscitaci. 

Didacta 

Dne 17. 10. 2013 se dva žáci naší školy zúčastnili festivalu vzdělávání Didacta Třebíč. Na 

festivalu vystupovalo 60 škol z celé ČR. Naši školu prezentovali Petr Pazour a Zuzana 

Bartoníčková, kteří nabízeli zájemcům jak obor Zdravotnický asistent, tak obor Zdravotnické 

lyceum, který v Třebíči není. Případným zájemcům měřili krevní tlak a edukovali o zdravém 

životním stylu. Zájemci byli pozváni do naší školy na Den otevřených dveří. 

Akci hodnotíme velice kladně, oslovilo nás velké množství zájemcům rozhodnutých studovat 

zdravotnickou školu, ale i těch, kteří teprve zvažovali různé možnosti dalšího studia. 

Nemocnicí chodil Mikuláš 

Adventní čas zpříjemnili malým a dospělým pacientům v Nemocnici Nové Město na Moravě 

žáci naší školy převlečeni za čerta a Mikuláše. Tato akce probíhá každý rok a je nemocnými a 

zaměstnanci nemocnice hodnocena velmi kladně.  
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Vítání občánků 

Žáci 4. ročníků se i letos podíleli na akci Vítání občánků na Radnici ve Žďáře nad Sázavou. 

Jejich obětavou pomoc ocenila i starostka paní Zvěřinová při slavnostním předávání 

maturitního vysvědčení absolventům na radnici. 

Domov pro seniory Mitrov 

V prosinci navštívili naši žáci DS v Mitrově. Návštěva proběhla v přátelském duchu. Žáci 

společně se seniory zazpívali pásmo koled, poté je vedoucí úseku pracovních terapií paní 

Špačková provedla příjemnými prostorami domova, který se neustále rekonstruuje. 

Za spolupráci trvající již dlouhých 25 let vyslovila naší škole za kolektiv zaměstnanců DS 

Mitrov uznání a poděkování.  

Dětský domov Rovečné 

Před Vánocemi navštívili naši školu děti z DD Rovečné spolu se svými vychovatelkami. 

Odpoledne proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a děti nejvíce zaujaly naše odborné učebny. 

Po přátelské besedě bylo pro děti připraveno malé občerstvení. 

Sovička 

Dne 26. 9. se dvě studentky Vyšší zdravotnickém školy s vyučujícími Mgr. Coufalovou a 

Mgr. Holemářovou zúčastnily akce s názvem Sovička. Akce byla určena dětem a probíhala pod 

záštitou starostky Dagmar Zvěřinové. Na děti čekalo odpoledne plné her a poučení, např. třídění 

odpadu, poznávání zvířat a rostlin, kreativní díly a seznámení se skautingem a výcvikem 

dravců. Program byl zaměřen na prevenci úrazů v přírodě. Děti i jejich rodiče si mohli 

vyzkoušet obvazovou techniku, ošetření krvácení, zlomenin a resuscitaci u dětí i dospělých. 

Akci i přes nepřízeň počasí navštívilo mnoho rodin, které si odnesly spoustu nových a 

zajímavých informací. Sovičku hodnotíme kladně i díky našim studentkám. 

Akce rozhodni se sám – prezentační a sportovní akce zaměřená na rizikové chování dětí a 

mládeže v dopravě 

Dne 23. srpna 2013 dva žáci spolu s vyučující odborných předmětů reprezentovali naši školu 

na sportovně zábavné akci, na které si návštěvníci všech věkových kategorií mohli formou 

kvízů, hádanek i praktickým nácvikem přiblížit rizikové preventivní faktory i možná řešení. 

Kromě naší školy se akce účastnily i organizace RC Srdíčko, BESIP, Házená Nové Veselí, ČD, 

VZP, Autoškola vysočina ZR, Terapeutická komunita Sejřek.  

Akce probíhala ve Žďáře nad Sázavou na náměstí Republiky a vyučující Mgr. Coufalová ji 

hodnotila velmi kladně. 

Besip 

V rámci Bezpečnost silničního provozu se naši žáci a studenti podíleli na řadě akcí. Studenti 2. 

ročníku VOŠZ zajišťovali stanoviště 1. pomoci v soutěži BESIPáček pro žáky ZŠ. V rámci Dne 

dětí v akci edukačního rázu určené pro MŠ i ZŠ seznamovali naši žáci děti těchto škol se 

zásadami poskytování první pomoci. Žáci 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum se 

spolupodíleli na organizaci soutěže Mladý zdravotník, iniciované ČČK. Soutěž, která proběhla 

v květnu, byla určena pro žáky 2. stupně ZŠ. Za pomoc při organizaci, za dlouhotrvající 

spolupráci a ochotu pomoci i s jinými akcemi obdržela naše škola poděkování od Oblastního 

spolku ČČK ve Žďáře nad Sázavou. 
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8 Exkurze 

8.1 Realizované exkurze v rámci odborných předmětů 

DPS Škrdlovice  

Začátkem září žáci 3. ročníku oboru zdravotnický asistent v rámci předmětu OSN navštívili 

Dům s pečovatelskou službou Škrdlovice. V úvodu exkurze jim paní ředitelka přiblížila provoz 

a služby tohoto zařízení i další možnosti trávení volného času. Následovala prohlídka budovy 

DPS. Nejpodstatnější částí celé exkurze byly návštěvy skupinek žáků u klientů v jejich bytě. 

Překvapující byl zájem ze strany žáků vyslechnout životní příběhy a zkušenosti seniorů. 

Vedoucí Mgr. Chvátalová hodnotí exkurzi jako velice zdařilou a oceňuje přípravu personálu na 

návštěvu našich žáků.  

Neviditelná výstava 

Žáci 2. a 3. ročníku oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum se na podzim zúčastnili 

výstavy s názvem Neviditelná výstava, která se konala v Praze v budově Novoměstské radnice 

na Karlově náměstí. Byla věnována nevidomým a jejich životu. 

Pod vedením nevidomého člověka procházeli místnostmi domu, prošli se po ulici a parkem, 

navštívili galerii s výstavou známých soch. 

Měli možnost vyzkoušet si, jaké to je nevidět a spoléhat se na své další smysly. Během výstavy 

v zatemněné části měli za úkol poznávat, v jaké místnosti se právě nacházejí a čeho se právě 

dotýkají. Seznámili se s pomůckami pro nevidomé a vyzkoušeli si i některé hry upravené pro 

nevidomé.  

Během výstavy žáci získali nejen velké množství informací o nevidomých, ale i osobní 

zkušenost s tím, jaké pocity zažívají nevidomí v běžném životě.  

Výstavu žáci hodnotili velmi pozitivně, většina z nich měla velký respekt k nevidomému 

průvodci. Obdivovali, s jakou lehkostí se pohybuje v zatemněných prostorách a jak dokázal 

zároveň všem zúčastněným pomáhat. 

Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna 

Studenti druhého ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické navštívili Dům léčby bolesti 

s Hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna. Tento hospic je největším zařízením v České 

republice, které poskytuje péči pacientům v terminálním stádiu nemoci. 

V úvodu Mgr. Eva Šímová studenty informovala o funkci zařízení, o jeho poslání a 

o pacientech, kteří mají možnost být v tomto zařízení hospitalizování. Seznámila je 

s jednotlivými kategoriemi pracovníků, kteří v zařízení pracují a s volnočasovými aktivitami, 

které pro své pacienty zařízení organizuje. 

V další fázi exkurze měli možnost si hospic prohlédnout, pohovořit s personálem i pacienty, 

kteří byli velice vstřícní. 

Návštěva zařízení tohoto typu otevřela studentům nový náhled na terminální stádium nemoci a 

jeho prožívání. Na péči, kde již nejde o kurativní léčbu, ale je zde velká dávka empatie při 

doprovázení pacienta na konci jeho života. Z tohoto hlediska se exkurze jeví jako velice 

přínosná a obohacující. 
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Hieronymus Lorm 

V rámci předmětu Výchova ke zdraví navštívili žáci druhého ročníku putovní výstavu 

HIERONYMUS LORM – Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět. 

Seznámili se s životem a prací tvůrce Lormovy abecedy, jejímž principem je vyťukávání 

písmen, kdy pravou rukou se vyťukávají písmena na levou ruku posluchače. 

Žáci v úvodu získali informace od pracovnice zařízení, následně si mohli výstavu prohlédnout 

a vyzkoušet si některé pomůcky. Měli také za úkol najít ve vystavených textech odpovědi na 

kontrolní otázky. 

Návštěvu výstavy všichni žáci hodnotili kladně. 

Oddělení centrální sterilizace 

Žáci 1. a 2. ročníku oboru zdravotnický asistent se v rámci předmětu Ošetřovatelství zúčastnili 

exkurze na oddělení centrální sterilizace v okresní nemocnici v Novém Městě na Moravě.  

Žáci získali informace o činnosti zdravotnického personálu v rámci centrální sterilizace a o jeho 

vzdělání, o dokumentaci vysterilizovaného zdravotnického materiálu i o vlastním průběhu 

sterilizačního procesu. Byli seznámeni s prováděním vlastní sterilizace různých pomůcek, s 

typy jednotlivých sterilizátorů, s obaly používanými ke sterilizaci a s uložením 

vysterilizovaného materiálu. 

Exkurze přiblížila všem zúčastněným žákům téma sterilizace a dezinfekce, jejich význam 

v ošetřovatelské a léčebné péči o hospitalizované nemocné.  

Interaktivní výstava Hry a klamy 

Třídy 1.L a 2.L navštívily na počátku kalendářního roku výstavu s názvem Hry a klamy. Jedná 

se o putovní, interaktivní výstavu z IQ parku z Liberce. Všechny exponáty si mohli studenti 

vyzkoušet, a tak zábavnou a poučnou formou rozšířit znalosti z psychologie a fyziky. Mezi 

zajímavé exponáty mimo optických klamů, hlavolamů, rébusů patřilo vzdušné dělo a 

modelovací tabule, na které si mohli obtisknout svoji postavu. 

Výstava byla hodnocena velice kladně. Studenti se aktivně zapojili, tvořili, soutěžili. 

Simulační výuka  

Skupina studentů 3. a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent se zúčastnila simulační výuky 

psychologie ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny. Výuku vedl psycholog p. Strašák. Dobrovolní 

studenti si mohli vyzkoušet komunikaci s hercem v roli pacienta žoviálního, agresivního a 

depresivního.  

Hodnocení z pohledu studentů: zajímavé, přínosné, těžké komunikovat s pacientem, který má 

deprese, pěkný přístup psychologa. 

Hodnocení z pohledu pedagoga: zajímavá forma interaktivní výuky, silně motivační, hodnocení 

velice kladné. 

Dům klidného stáří a Seniorpenzion FIT Žďár nad Sázavou 

V rámci předmětu Ošetřovatelství se žáci 2. L zúčastnili koncem listopadu exkurze do 

Seniorpenzionu ve Žďáře nad Sázavou. 

Seznámili se s provozem Domu klidného stáří a s hlavními aktivitami pečovatelek. Součástí 

miniexkurze byla i návštěva některých bytů tamních obyvatel. 
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V rámci miniexkurze se dozvěděli celou řadu důležitých informací vztahujících se k péči 

o seniory. Byla jim též nabídnuta možnost dobrovolnické práce pro obě navštívená zařízení. 

FN Brno - endoskopie  

Žáci 2. ročníku oboru zdravotnické lyceum se v prosinci zúčastnili exkurze ve FN v Brně na 

oddělení endoskopických vyšetřovacích metod.  

Účelem exkurze bylo informovat žáky o endoskopických vyšetřovacích metodách různého typu 

(vyšetření GIT, dýchacího systému, kloubů, dutiny břišní,…). Informace byly žákům 

poskytnuty vrchní sestrou prostřednictvím prezentace, která se týkala vybavení a chodu 

oddělení, zaměstnanců, jejich vzdělání a pracovní náplně, přípravy, průběhu endoskopií a péče 

o nemocné po vyšetření. 

Následovala praktická ukázka bronchoskopie (endoskopický sál) – příprava pacienta, 

provedení, (odběr vzorků), péče o pacienta po vyšetření. 

V průběhu celé exkurze měli žáci možnost klást otázky (lékařům i sestrám) na vše, co je 

zajímalo. 

Tato exkurze byla pro žáky zcela jistě přínosem v oblasti získání informací týkajících se 

alternativ v rámci diagnostiky onemocnění u klientů daného zdravotnického zařízení. 

Nemocnice Havlíčkův Brod 

Třída 3. L navštívila v prosinci dětské oddělení nemocnice Havlíčkův Brod. Zástupce primáře 

MUDr. Sýkora seznámil žáky se strukturou oddělení a se základními pediatrickými 

diagnózami. Žáci byli přítomni při canisterapii a měli možnost zhlédnout nemocniční klauny 

při práci s dětmi. 

Dalším navštíveným místem byly porodní sály, kde se právě odehrávalo první ošetření 

novorozence po císařském řezu. Žáci se dotazovali na problematiku porodů, očkování, 

resuscitace novorozence. Exkurze byla ukončena návštěvou baby-boxu. 

Exkurze byla žáky hodnocena velmi kladně – prohlédli si reálné prostředí dětského oddělení a 

porodních sálů, shodně uvedli, že to pro ně bylo ověření si teoretických znalostí v praxi. 

Miniexkurze Sklárna PRINC 

V rámci výuky chemie žáci prvního ročníku oboru zdravotnický asistent a druhého ročníku 

oboru zdravotnické lyceum navštívili na podzim Sklárnu Princ ve Žďáře nad Sázavou. 

Seznámili se s postupem výroby skla, viděli výrobu různých skleněných předmětů a následné 

dokončovací práce (broušení výrobků). 

Měli možnost prohlédnout si hotové výrobky, které ve sklárně vyrábějí. 

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 

Žáci 4. ročníku oboru zdravotnické lyceum navštívili v prosinci psychiatrickou nemocnici 

v Havlíčkově Brodě. Nejprve byli seznámeni s historií léčebny, následně se spektrem 

onemocnění, která spadají do péče na psychiatrických odděleních, s jejich základní 

symptomatologií a léčbou. 

Prohlédli si uzavřené koedukované oddělení psychóz, dále gerontopsychiatrické oddělení a dvě 

oddělení ergoterapie.  
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Lékárna na poliklinice Žďár nad Sázavou 

Dne 13.12. se žáci třídy 2.A zúčastnili v rámci předmětu Ošetřovatelství exkurze do lékárny na 

Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. Exkurze byla žáky hodnocena kladně. V lékárně strávili cca 

1 hodinu. Po příchodu se jich ochotně ujala vedoucí lékárnice, která je nejdříve seznámila 

s chodem lékárny a poté jim ukázala místnosti pro přípravu léků, pro skladování léků, pro výdej 

léků, atd. Na závěr celé exkurze byly žákům zodpovězeny jejich dotazy. 

Dětské středisko Březejec 

V rámci odborných předmětů, a to zejména Výchovy ke zdraví, se v květnu uskutečnila exkurze 

žáků 1. ročníku zdravotnického lycea do Dětského střediska v Březejci.  

Jde o zařízení pro osoby se zdravotním postižením, které poskytuje denní, týdenní a celoroční 

pobytové služby. Náleží pod Centrum Kociánka Brno.. Celý areál je bezbariérový. Rovinatý 

terén využívá k vycházkám, sportovním činnostem i pracovní terapii.Nabízí všestrannou péči 

tělesně i mentálně handicapovaným klientům. Příprava na sociální začlenění a povolání je 

realizována ve spolupráci se Základní školou a Střední školou Březejc. Nabízí vzdělání dětem 

od 6 let. Klienti mají možnost se vzdělávat v oboru tkalcovství. 

Nemocnice Havlíčkův Brod 

Počátkem června se žáci 3. ročníku oboru zdravotnický asistent zúčastnili exkurze v nemocnici 

v Havlíčkově Brodě se záměrem získat podrobnější informace týkající se péče o děti různého 

věku a zdravotních obtíží, ale i samotného příchodu dítěte na svět, tj. problematiky péče o 

rodičku v průběhu porodu i po něm, ale i péče o novorozence. 

Navštívili dětské oddělení, oddělení intermediální péče, novorozeneckou JIP a porodní sál. 

Žáci získali informace týkající se běžného provozu na oddělení, vybavení ošetřovací jednotky, 

ošetřovatelské péče o děti a o individuálním přístupu k dítěti i rodičům. 

V rámci dětského oddělení nejvíce žáky zaujala jednotka intermediální péče o nezralé, 

předčasně narozené děti. V průběhu celé exkurze měli možnost klást dotazy. 

Tato exkurze byla pro žáky přínosem jak z hlediska ošetřovatelského, tak psychologického. 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Žáci třetího ročníku zdravotnického lycea se v červnu zúčastnili exkurze do nemocnice 

v Novém Městě na Moravě. Navštívili radiologické oddělení, kde byli seznámeni se základními 

RTG metodami. Dalším cílem bylo hematologicko-transfúzní oddělení. Celá exkurze byla 

zakončena přednáškou MUDr. Brodiny na téma hojení ran. 

Anatomický ústav v Brně 

V rámci předmětů Somatologie, Biologie, První pomoc, Latinský jazyk se žáci 1. A a 1. L 

zúčastnili v červnu exkurze do Anatomického ústavu v Brně. Anatomický ústav je součástí 

„campusu“ brněnské lékařské fakulty a slouží nejen medikům k jejich studiu, ale i veřejnosti, 

zejména zdravotnickým školám, k prohloubení znalostí o lidském těle. Toto muzeum je sice 

rozlohou menší, avšak žákům podalo potřebný přehled o složení a funkcích lidského těla. 

Prohlídka muzea byla pojata ve větší míře odborně, a to díky medikům a lékařům, kteří byli 

žákům po celou dobu návštěvy muzea k dispozici. Žáci o tuto exkurzi projevili velký zájem a 

také jejich dotazy byly toho důkazem. 
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Záchranná služba Jihlava 

Studenti třídy 2. L se koncem školního roku zúčastnili exkurze na pracoviště Záchranné služby 

v Jihlavě. Tamní pracovníci je seznámili s chodem pracoviště, předvedli jim záchranné vozy a 

jejich vybavení, seznámili je i se záchranářským vrtulníkem. Studenti též dostali informace 

ohledně práce dispečinku ZS. Exkurze byla přínosná, proběhla bez jakýchkoli problémů. 

IZS Žďár nad Sázavou 

V rámci odborných předmětů – Výchova ke zdraví, První pomoc – se na konci školního roku 

uskutečnila exkurze třídy 1. L na záchrannou službu a do hasičského sboru ve Žďáře nad 

Sázavou. 

 Na pracovišti záchranné služby na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou byli žáci seznámeni 

s činností ZS (posádka, práce lékaře a záchranáře, řidiče, služby, povinnost, pracovní zařazení, 

postavení ve společnosti i v rámci zdravotnictví…) a byli provedeni zázemím na poliklinice. 

Prohlédli si vůz záchranné služby a podrobně se seznámili s jeho vybavením. Exkurze byla 

zakončena malou instruktáží převozu zraněného pacienta po úrazu páteře.  

Na pracovišti hasičského sboru zhlédli prostory zázemí hasičů, byli seznámeni s vybavením 

sboru a činností profesionálních hasičů. Zúčastnili se i výjezdu hasičů. 

 

 

8.2 Realizované exkurze v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů 

Exkurze do městské knihovny 

Na začátku školního roku se žáci prvních ročníků (třída 1. A 16. 9., třída 1. L 12. 9.) s vyučujícími 

českého jazyka zúčastnili knihovnické lekce v Knihovně J. M. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Při 

exkurzi byli studenti seznámeni s hlavní budovou knihovny, byli informováni o tom, že funguje i její 

pobočka na Nádražní ulici. Dostali též informace o práci knihovny, a to o půjčování knih, ale též rešeršní 

službě a kulturním programu organizovaném knihovnou. Následně byli seznámeni se způsobem třídění 

a řazení knih. Exkurze byla uzavřena procházkou knihovnou. Exkurze povzbudila studenty ke 

čtenářství, nabídla jim další kulturně vzdělávací možnosti ve Žďáře nad Sázavou 

Miniexkurze Biochemická laboratoř 

V říjnu v rámci předmětu VLM navštívili žáci třídy 4. L s vyučující MVDr Hamerníkovou 

Biochemickou laboratoř ve Žďáře nad Sázavou. Byli seznámeni s obecnými požadavky na odběr vzorků 
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a jejich transportem do laboratoře. Vedoucí laboratoře je provedla všemi odděleními a seznámila je 

s metodami jednotlivých vyšetření. Zúčastnili se těchto vyšetření:  

odběrová místnost – příjem biologického materiálu 

oddělení vyšetření moče – centrifugace 

biochemická laboratoř – analyzátor COBAS-INTEGRA na biochemické vyšetření krve  

hematologická laboratoř – analyzátor na krevní obrazy 

Exkurze do Škrdlovic a Havlíčkovy Borové 

V rámci předmětů Ošetřovatelství a Český jazyk a literatura se žáci tříd 2.A a 2.L zúčastnili 

v měsíci listopadu exkurze do Škrdlovic a Havlíčkovy Borové. Byly stanoveny dva cíle, a to: 

Návštěva Domu s pečovatelskou službou ve Škrdlovicích – seznámení se s provozem Domu, 

hlavními aktivitami pečovatelek, návštěva některých bytů tamních obyvatel 

Prohlídka Muzea Karla Havlíčka Borovského – přednáška paní Sobotkové o životě, díle a 

přínosu pro literaturu a národnostní uvědomění Karla Havlíčka Borovského. 

Exkurze proběhla podle plánu a oba stanovené cíle byly splněny. 

Technické muzeum v Brně 

V rámci předmětů Fyzika a Dějepis se studenti 2. ročníku zdravotnického lycea zúčastnili v 

dubnu exkurze do Technického muzea v Brně. 

Byly stanoveny dva cíle: Prohlídka expozice parních motorů a turbín, doplněná přednáškou na 

toto téma; Prohlídka expozice hmotných památek od pravěku po dobu postmoderní. 

Žáci vyslechli výklad pracovníka muzea u jednotlivých exponátů, následně si prohlédli např. 

unikátní expozici elektronových mikroskopů, veteránů, „Uličku řemesel“ a další. 

Exkurze proběhla podle plánu a oba stanovené cíle byly splněny.  

Rehabilitace a poliklinika Žďár nad Sázavou 

Žáci čtvrtého ročníku zdravotnického lycea v rámci předmětu VLM navštívili oddělení 

rehabilitace ve Žďáře nad Sázavou. Byli seznámeni s běžným provozem na rehabilitaci, poté si 

celé oddělení prošli, některé léčebné metody si mohli vyzkoušet. Exkurze byla zaměřena na 

elektroléčbu a žáci ji hodnotili velmi kladně. 

Exkurze do čistírny odpadních vod a na Tvrz, Žďár nad Sázavou 

Koncem dubna se žáci prvních ročníků zúčastnili exkurze do čističky odpadních vod, která byla 

doplněna návštěvou starobylé Tvrze, kde byla připravena hodinová přednáška o historii 

klášterů.  

Exkurze byla určena na podporu výuky předmětů fyzika, chemie (ČOV), dějepis, český jazyk 

(historie klášterů). 

Miniexkurze ODAS 

Žáci druhého ročníku oboru zdravotnický asistent v rámci předmětu Chemie navštívili v květnu 

Sběrný dvůr ve Žďáře nad Sázavou. 

Prohlédli si třídící linku na odpady, dozvěděli se, že některé materiály se přepracují na druhotný 

materiál, který může být dále využíván k různým účelům. 
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Navštívili také poměrně novou Bioplynovou stanici na zpracování biologicky rozložitelného 

odpadu, kde vzniká z biologicky rozložitelného odpadu methan, který je odváděn do Žďasu a 

zde je z něho získávána energie a teplo. 

Botanická zahrada v Jihlavě 

Koncem června se studenti 3. ročníku zdravotnického lycea zúčastnili exkurze do zoologické 

zahrady v areálu Březinových sadů v Jihlavě. Exkurze byla doplněním učiva zoologie, kterému 

byl věnován letošní školní rok. 

Prošli jednotlivé expozice zaměřené tematicky na zvířata dle areálu rozšíření (Africká savana, 

Australská farma, Madagaskar, atd.), zjišťovali informace do úkolů zaměřených na savce. 

K vidění byla řada exotických i v přírodě ohrožených druhů. Na závěr exkurze se přesunuli do 

enviromentálního centra „PodpoVrch“, kde byli v rámci výukového programu Etologie 

seznámeni se zvláštnostmi v chování u vybraných druhů zvířat. 

Exkurze byla cenným praktickým doplňkem teoretických znalostí. 

Exkurze do Vídně 

Ve středu 23. dubna 2014 se konala pravidelná exkurze do rakouského hlavního města Vídně. 

Exkurze byla určena jako každý rok všem žákům školy, přednost dostaly první ročníky. Cílem 

exkurze bylo seznámit žáky s historií města a její architekturou, ale také navštívit patologické 

muzeum. Žáci byli nadšeni architekturou „Hundertwasserhaus“ i samotným centrem města, ale 

zejména se zajímali o exponáty patologického muzea. Pobyt ve Vídni byl velmi příjemný, i 

když náročný. Celý den účastníci exkurze strávili chůzí, prohlídkou zajímavých míst a 

posloucháním výkladu učitelů a průvodců v patologickém muzeu.  

  

 

Zájezd do Prahy 

Ve dnech 10. 6. a 11. 6. se žáci 3. ročníku oboru zdravotnický asistent zúčastnili dvoudenní 

exkurze v Praze.  

První den byl věnován kulturně-historické procházce Prahou (zvl. Pražský hrad, Karlův most, 

Staroměstské náměstí), večer žáci zhlédli divadelní představení v Divadle v Dlouhé (komedie 

Carla Goldoniho Lhář). 

Druhý den navštívili IKEM Kliniku transplantační chirurgie, kde se seznámili s historií 

transplantací a možnostmi dnešní moderní medicíny ve zmiňovaném oboru. Následovala 

prohlídka JIP a standardní OJ. 
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Zelená hora a Muzeum knihy Žďár nad Sázavou 

Žáci tříd 1. A a 1. L se na konci školního roku zúčastnili exkurze do kostela sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Následně absolvovali prohlídku Muzea 

knihy a vyplňovali pracovní listy týkající se vývoje písma a rozvoje literatury ve světě i v naší 

vlasti. 

Žáci projevili zájem jak o kulturně-historické otázky vztahující se k zelenohorskému kostelu, 

tak o exponáty Muzea knihy.  

8.3 Besedy, přednášky 

Přednáška Kornelia Novaka 

V listopadu byla pro žáky prvních ročníků zajištěna beseda na téma Alkohol - moment, kdy 

ztrácíš kontrolu. 

Přednášejícím byl Kornelius Novak, bývalý vicemistr Německa v kulturistice, motorkář a 

barový vyhazovač, který je v současné době zaměstnán jako misionář. Působí v oblastech 

Norsko, Švédsko, Německo, Česká republika, Slovensko. 

Jeho přednášky jsou zaměřeny výchovně, ale zároveň umožňují nahlédnout do stinných zákoutí 

života (např. holdování alkoholu, drogám a s nimi spojenými nebezpečími, ohrožením života). 

Přednášející zdůrazňuje víru (nejen v Boha, ale v cokoli v běžném životě) a návrat ke kořenům 

života. Klade důraz na zámezí v rodině a způsob života a jejich následný vliv na rozvoj jedince 

(na jeho osobnost, způsob jednání a chování). 

Žáci hodnotili přednášku pozitivně jako přínosnou k zamyšlení v mnohých oblastech. 

Canisterapie 

Žáci prvních ročníků se v prosinci zúčastnili přednášky zaměřené na canisterapii. Informace 

studentům poskytly tři ženy dobrovolnice, které se canisterapií zabývají ve svém volném čase. 

Přivedly s sebou i své zvířecí přátele, tj. psy. 

Žákům byly poskytnuty informace o zaměření a historii vzniku organizace zabývající se 

canisterapií, o významu a využití canisterapie v praxi, o výcviku psů a o možnosti žáků zapojit 

se do aplikace canisterapie v praxi. Žáci hodnotili přednášku jako přínosnou. Rádi by však 

viděli i praktickou ukázku práce se psy, využití v praxi. 

Beseda s „vezeňkyněmi“ ze Světlé nad Sázavou 

V rámci spolupráce školy s bezpečnostními složkami ČR se žáci prvních ročníků zúčastnili v 

březnu besedy s vězeňkyněmi z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou.  

Beseda byla celá v režii trestaných žen – moderování, kulturní část, příběhy žen, módní 

přehlídka oblečení z vězení. 

Na závěr svého vystoupení odpovídaly tyto ženy na mnohé dotazy, které jim žáci kladli. 

Beseda byla pro žáky velkým přínosem. Uvědomili si, že je nutno se bránit možným útokům 

„negativních vlivů“ a zároveň poznali, jaké jsou následky trestné činnosti. 

 

Přednáška – partnerské vztahy 
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Žáci 1. ročníku oboru zdravotnický asistent se v květnu zúčastnili přednášky na téma partnerské 

vztahy. Přednáška probíhala formou diskuze, názorů obou zúčastněných stran (přednášejícího 

i žáků). Žákům byly poskytnuty informace o vzniku vztahu mezi dospívajícími, o vzájemné 

úctě a respektu mezi partnery a o prvních láskách. Žáci hodnotili besedu jako informativní, 

zajímavou a podnětnou. 

9 Kurzy, soustředění 

Sanitář 

V letošním školním roce proběhl v termínu od 5. 2. 2014–30. 4. 2014 nově akreditovaný kurz 

Sanitář. Kurzu se zúčastnilo celkem 20 frekventantů, z toho 5 frekventantů bylo z úřadu práce. 

Kurz proběhl za velmi příznivé pracovní atmosféry pod vedením odborných učitelek a externích 

pracovníků z Nemocnice Nové Město na Moravě. 

Závěrečné zkoušky se konaly 30. 4. 2014. Měly část teoretickou a praktickou. Zkušební komise 

pracovala ve složení Mgr. Vlasta Košťálová, Jiřina Poulová, Mgr. Petra Bednářová, Mgr. Iva 

Holemářová, PhDr. Václava Holubová. Všichni frekventanti uspěli a obdrželi osvědčení. 

Zdravotnické soustředění 

Od 31. 3. do 5. 4. 2014 se vybraní žáci 1.–3. ročníků zúčastnili zdravotnického soustředění na 

Brněnské přehradě. Soustředění bylo určeno pro žáky SZŠ z kraje Vysočina. 

Cílem bylo získat nové teoretické i praktické poznatky z oblasti první pomoci a ošetřovatelství. 

Soustředění probíhalo formou přednášek a praktických cvičení. Součástí programu bylo 

i cvičení IZS, kdy hotel obsadili nebezpeční střelci a žáci si mohli tuto nebezpečnou situaci 

vyzkoušet na vlastní kůži. Někteří i přes stres a nebezpečí dokázali informovat složky IZS a 

podílet se na ošetřování raněných. 

Soustředění bylo zakončeno soutěží v první pomoci, ve které žáci byli pozitivně hodnoceni při 

poskytování PP u dopravní nehody. 

V rámci programu si také vyzkoušeli slaňování, veslování, záchranu tonoucího, střelbu ze 

vzduchovky, práci hasičů, záchranářů, policie a armády. 

Program byl velice náročný, ale ze strany žáků i pedagogů byl hodnocen velice pozitivně.  

 

   

 

 

Rekvalifikační kurz Masér 
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Ve školním roce 2013/2014 byl realizován ve spolupráci s Českomoravským institutem 

vzdělávání Staré Hradiště u Pardubic rekvalifikační kurz „Masér/ka pro sportovní a rekondiční 

masáže“. Garantem kurzu byl PhDr. Jiří Bečka a za školu Mgr. Michaela Hromádková. Kurzu 

se zúčastnilo 28 frekventantů. Kurz měl část teoretickou a část praktickou. V části teoretické 

získali frekventanti znalosti z anatomie pohybového aparátu. 

V části praktické se účastníci naučili pod vedením zkušených masérů jednotlivé masérské 

dovednosti. 

Kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou.  

Lyžařský kurz 

Lyžařský výcvikový kurz proběhl v termínu od 20. do 24. 1. 2014 a místem jeho konání byly 

Tři Studně - Hotel U Loubů.  

Ze studentů 1. ročníků, kterých je 59, jelo 35, ostatní se nezúčastnili z různých důvodů. 

Nejčastěji se jednalo o ortopedické či jiné zdravotní problémy, rodinné a finanční důvody.  

Lyžařský výcvik proběhl bez sněhu, byl tedy pojat jako sportovní kurz s kondičním cvičením 

v posilovně, plaveckým výcvikem a relaxací v bazéně, cvičením jógy a turistickými 

vycházkami po okolí Tří Studní.  

Studenti po ukončení kurzu vyjádřili spokojenost s proběhlými aktivitami i s prostředím, ve 

kterém kurz probíhal. 

Sportovně turistický kurz 

V týdnu od 9. 6. do 13. 6. 2014 proběhl sportovně turistický kurz studentů 2. ročníku. 

Akce se konala ve středisku Drak v Křižanově. 

Cestu tam i zpět absolvovali studenti na kolech a čtyři studentky byly ze zdravotních důvodů 

bez kola.  

Náplní 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 studenti zúročili v závěrečném závodě družstev. Celý kurz proběhl za velmi teplého 

počasí, bez úrazů a kázeňských problémů. 

Kurzu se zúčastnilo 39 studentů. 
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10 Zapojení do projektů 

Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky 

V září 2010 se na naší škole začal rozvíjet projekt zaměřený na zdokonalení cizích jazyků 

v odborné terminologii. Realizační tým natáčel pomocí zapůjčeného zařízení filmy v prostorách 

školy i nemocnice v Novém Městě na Moravě. Žáci měli možnost v průběhu tří let zhlédnout 

20 filmů zaměřených na oblast zdravotnictví – ošetřovatelství. Každý film má několik verzí, 

např. česky s anglickými titulky, anglicky s českými titulky, anglicky s anglickými titulky, 

česky s českými titulky. Stejné pojetí je i v německém jazyce. V průběhu uplynulých tří let 

jsme se setkali se zájmen studentů. Nejvíce je samozřejmě zaujali spolužáci či učitelé v rolích 

herců, zejména při výkonech jako je odběr krve či aplikace injekcí. Spolupráce v realizačním 

týmu byla výborná. Díky tomuto projektu jsme si mohli zakoupit i potřebné pomůcky pro další 

výuku: převazový vozík, polohovací pomůcky, prostředky k dezinfekci rukou, lůžkoviny, 

pomůcky k vyprazdňování nemocných. Ke všem filmům vypracoval Mgr. Marek Papoušek a 

PhDr. Ivana Odehnalová metodický list, kde byly možnosti ověřování nových znalostí. 

Seznam filmů: Základy rehabilitace po totální endoprotéze kyčelního kloubu, Vyprazdňování 

pacienta, Aplikace injekcí, Bariérová ošetřovací technika, Asistence u převazu, Podávání jídla 

pacientům, Manipulace s pacientem, Pomůcky do lůžka I, Pomůcky do lůžka II, Úprava lůžka 

bez pacienta, Úprava lůžka s pacientem, Odběry biologického materiálu, Měření 

fyziologických funkcí, Vizita, Podávání léků do očí, uší a nosu, Podávání léků per os, 

Ošetřovací jednotka, Obvazový materiál, Obvazová technika, Mytí vlasů na lůžku. 

Studentská konference Brno  

V rámci projektu s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně se žáci 3.L a 4.L zúčastnili 6.listopadu 

2013 již druhé expertní konference studentských prací. 

Naší školu reprezentovaly studentky 4. L Lucie Fialová s prací Edukace pacienta s diabetem 

mellitus – hypoglykémie, Kamila Cermanová s prací Prevence kardiovaskulárních chorob a 

Lenka Myšková s projektem Prevence gynekologických onemocnění. Všechny práce byly 

nejdříve hodnoceny metodikem projektu na škole a poté jednotlivými metodiky partnerských 

škol. Poté žáci změřili své síly s dalšími žáky zdravotnických škol v konferenční místnosti 

Krajské záchranné služby Jihomoravského kraje. Naše studentky v konkurenčním boji obsadily 

první a čtvrté místo.  
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Odborná stáž FNUSA Brno 

V rámci projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělání a 

praxe se žáci třídy 4.A zúčastnili ve dnech 10.2 a 14.2 odborné stáže ve Fakultní nemocnici u 

sv. Anny v Brně. Program pobytu byl velmi pečlivě připraven. Žáci pracovali pod vedením 

ošetřovatelského personálu na specializovaných pracovištích jako např. oddělení hemodialýzy, 

neurochirurgie, oddělení dermatovenerologie a ORL. Pro stážisty byly též připraveny 

odpolední exkurze a to na ARO, výzkumné pracoviště kardiologie ICRC (Kardiovize 2030) 

atd. Žákům se pobyt ve fakultní nemocnici velmi líbil. Získali mnoho nových poznatků 

v ošetřovatelské péči a seznámili se s moderními výzkumnými metodami kardiologie ICRC.  

Ve dnech 7. až 11. dubna se žáci 3. ročníku oboru zdravotnický asistent zúčastnili odborné stáže 

na odděleních hemodialýza, ORL, ORL JIP, dermatovenerologie. Měli možnost zhlédnout 

operační postupy, ošetřovatelskou péči i specifika jednotlivých pracovišť. Jejich pracovní doba 

byla od 8 do 12 hodin a následně byly uskutečněny exkurze na odborných pracovištích fakultní 

nemocnice.  

Pobyt je žáky velmi pozitivně hodnocen. Rádi by se podobné akce zúčastnili znovu. 

  

 

Zdravotnická pitva Brno 

V rámci projektu s FN u sv. Anny v Brně byla v květnu realizována odborná exkurze pro žáky 

2. a 3. roč. zdravotnického lycea v ústavu soudního lékařství. V rámci exkurze se žáci zúčastnili 

zdravotní pitvy. 

Po příchodu do ústavu byli vrchní laborantkou seznámeni s náplní práce na jednotlivých 

pracovištích – s postupem jednotlivých vyšetření – nekroptických i bioptických. Poté se 

přesunuli do prostor pitevny, kde následovala samotná zdravotní pitva. 

Posledním místem, které žáci v rámci exkurze navštívili, bylo malé muzeum, kde zhlédli 

zajímavé exponáty spojené s trestnou činností. 

Žáci hodnotili celou akci velmi kladně. Nejpřínosnější byla pro ně přítomnost u zdravotní pitvy 

– pomohla utřídit jejich informace o anatomii a fyziologii člověka. Uváděli, že řadu informací 

pochopili a jsou moc rádi, že jim tato exkurze byla umožněna. 

ICT a cizí jazyky na SZŠ Žďár nad Sázavou 

Uvedený projekt byl zahájen v průběhu školního roku 2013/2014 na Střední zdravotnické a 

Vyšší odborné škole Žďár nad Sázavou, a to na středním stupni vzdělávání. Během projektu 

mají vybrané třídy absolvovat celkem 32 hodin výuky zahraničním lektorem.  
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Výuka byla zahájena v březnu 2014 a každou středu dojížděli do školy lektoři - vysokoškolští 

studenti lékařské fakulty a pedagogické fakulty, kteří vedli konverzaci s žáky na témata běžného 

života – rodina, škola, vesnice a město, sport, četba, zájmy a koníčky, volný čas obecně, denní 

plán, škola, orientace ve městě, plány do budoucna a jiné.  

Žáci byli z těchto hodin nadšeni a stejně i dozorující učitelé byli s probíhající výukou celkem 

spokojeni. V rámci uvedeného projektu se postupně plnily všechny předepsané aktivity. Výuka 

bude probíhat i v následujícím školním roce, a to v prvním pololetí.  

11 Výchovná a preventivní činnost 

11.1 Kariérové a výchovné poradenství 

Hodnocení práce výchovného poradce 

Na počátku školního roku byla práce výchovného poradce zaměřena na nastupující 1. ročníky. 

Ve spolupráci s třídními učiteli byli vytipováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dále byl aktualizován seznam žáků vyšších ročníků. V letošním školním roce bylo těchto žáků 

25, jedna žákyně má zdravotní postižení a byl pro ni vypracován individuální studijní program. 

Rodiče vytipovaných žáků pak byli informováni o způsobu komunikace s vedoucími 

pracovníky, učiteli a výchovným poradcem. 

Ve své práci se poradce zaměřil především na neprospívající žáky. Prostřednictvím učitelů 

různých předmětů jim zajišťoval individuální konzultace. Některým byla doporučena změna 

oboru.  

Velká pozornost byla věnována žákům ze sociálně znevýhodněných poměrů, byly jim zdarma 

poskytnuty učebnice a navržen splátkový kalendář na úhradu exkurzí a dalších akcí školy. 

Vzhledem k tomu, že stále přibývá rodinných problémů, řešil výchovný poradce často i složité 

rodinné situace.  

Výchovný poradce spolupracoval s PPP Žďár nad Sázavou a SPC Jihlava a získané informace 

předával třídním učitelům. Ve spolupráci s PPP kontroloval chování a absenci žáků a sledoval 

přípravu žáků na státní i školní maturity. Jako člen školní výchovné komise projednával a řešil 

přestupky související s porušováním školního řádu. 

Na třídnických hodinách i individuálně informoval žáky o možnostech dalšího studia na vyšších 

a vysokých školách a o uplatnění na trhu práce.  

11.2 Prevence rizikového chování 

Minimální preventivní program 2013–2014 

V rámci minimálního preventivního programu ve školním roce 2013–2014 proběhly v každém 

ročníku preventivní akce, které byly zaměřeny na prevenci rizikového chování. 

U prvních ročníků se jednalo o harmonizační dny, kdy se žáci vzájemně v rámci aktivit 

poznávali, navazovali vzájemnou spolupráci. 
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V průběhu celého školního roku probíhaly přednášky na vybraná témata, jako např. přednáška 

na téma Partnerské vztahy, která má několikaletou tradici. Dále se naši žáci a studenti 

zúčastňovali akcí pořádaných městem Žďár, kde byli zároveň v roli pořadatelů. 

První dva ročníky se kontinuálně zúčastňovaly přednáškových bloků, které pro ně organizuje 

SPEKTRUM – centrum primární prevence. 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 průběhu podzimu tohoto školního roku se metodik prevence zúčastnil sociálně 

psychologického vzdělávání. 

Spektrum 

Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb je organizace, která poskytuje 

programy primární prevence.  

Tyto programy jsou vytvořeny na základě soudobých poznatků o efektivitě preventivního 

působení s důrazem na přiměřenost dané věkové skupiny žáků. 

V letošním školním roce proběhly v prvních a druhých ročnících střední školy dva dvoublokové 

programy. V obou ročnících to bylo Jak neublížit. Ve všech programech jsou využívány prvky 

interakčních technik a zážitkové pedagogiky, technik arteterapie a dramatické výchovy 

s důrazem na oboustrannou komunikaci. Programů se vždy zúčastňoval třídní učitel. Žáci měli 

možnost se ve zpětné vazbě k programu vyjádřit. Následně bylo ze strany lektorek provedeno 

ústní hodnocení, které bylo doplněno písemnou zprávou. 

Tyto programy byly žáky hodnoceny pozitivně a třídní učitel mohl vidět žáky v jiných situacích 

než při běžné výuce. Přes finanční náročnost programů chceme v dalších letech pokračovat.  

Harmonizační dny 

Pro žáky 1. ročníků škola uspořádala harmonizační den v prostorách tělocvičny Sokolovny ve 

Žďáře nad Sázavou. Cílem bylo seznámit je s třídními učiteli i navzájem mezi sebou, pomoci 

jim aklimatizovat se v novém prostředí i kolektivu. Náplní harmonizačního dne byly pohybové 

aktivity, hry důvěry, kreativní hry. Na závěr žáci zhodnotili prostřednictvím evaluačního 

dotazníku celý průběh dne. Třídními učiteli a vedoucími byla akce hodnocena kladně, podle 

jejich názoru byla přínosem pro následnou práci s kolektivem. Harmonizační dny se uskutečnily 

v termínech: třída 1. A 3. 9. 2014, třída 1.L 4. 9. 2014. 
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Ponorka – nízkoprahové zařízení Domu mládeže Žďár nad Sázavou 

V rámci Týdne sociálních služeb navštívili žáci prvního ročníku nízkoprahové zařízení 

PONORKA. Toto zařízení slouží klientům ve věku 13 až 20 let, kteří jsou v náročné životní 

situaci. 

Žáci v úvodu získali informace od pracovnic zařízení o funkci, náplni a volnočasových 

aktivitách zařízení. Následně měli možnost zařízení si prohlédnout a jednotlivé aktivity (např. 

fotbálek, kulečník, mixážní pult) sami vyzkoušet. 

12 Hodnocení plánu ICT 

Plán rozvoje ICT ve škole ve školním roce 2013-2014 byl z velké části splněn. 

Škola je dostatečně vybavena počítači, každý učitel má k dispozici svůj počítač, a proto nic 

nebránilo zavedení elektronické třídní knihy. Studenti tak mají přehled o hodnocení a rodiče 

mohou snáze sledovat studijní výsledky svých dětí. 

Díky smlouvě EES s Microsoftem byla většina počítačů aktualizována na OS Windows 7, ale 

na některých pracovištích stále přetrvává starý OS Windows XP. Škola v rámci rekonstrukce 

zrychlila část sítě na 1Gbs. Dále byly doplněny WiFi přístupové body, a tak se přístupnost k síti 

zlepšila. 

V oblasti tisku byla obnovena i poslední místa se zastaralými tiskárnami. To by mělo snížit 

náklady při tisku na možné minimum. 

V oblasti vzdělávání probíhala školení pedagogů a tím se zvýšila efektivita využití PC při 

přípravě i výuce. 

Počítačová síť byla rekonstruována a byly doplněné WiFi přístupové body. Ve škole však stále 

přibývají zařízení a služby závislé na připojení k lokální síti nebo na internetu. Společně 

s nárůstem počtu zařízení studentů jsou na síť kladeny vysoké nároky, a proto bude nutné u sítě 

i nadále odstraňovat slabá místa.  

13 Spolupráce s rodiči 

V průběhu školního roku se konaly dvě třídní schůzky, na kterých byly projednávány prospěch 

a chování žáků. Rodiče byli seznámeni s možností konzultací jak pro žáky, tak pro rodiče. 

Třídní schůzky navštěvoval výchovný poradce a metodik prevence a informovali rodiče žáků 

s poruchami učení. 

SRPŠ pomáhá škole při organizování různých akcí a finančně na ně přispívá. Podpořilo na 

příklad zimní výcvikový kurz 2. ročníků, sportovně turistický kurz 3. ročníků, zájezd do Prahy 

čtvrtého ročníku, přispělo i na drobné odměny za úspěchy v soutěžích. 
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Ve spolupráci se SRPŠ byl 7. 2. 2014 uspořádán Ples školy. Na jeho organizování se spolu se 

členy SRPŠ podíleli učitelé, žáci a studenti. Ples proběhl v příjemné atmosféře, k dobré náladě 

přispěla hudba, pohoštění a bohatá tombola. I přes nepříznivé počasí byla účast na plese velká. 

 

14 Hospodaření školy 

Náklady a výnosy za rok 2013 – Střední škola (v Kč na 2 des. místa) 

Náklady v Kč 

Knihy, učební pomůcky, tisk 333149,08 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 57392,60 

Léky a zdravotnický materiál 14108,75 

Všeobecný materiál 176637,49 

Voda 51648,77 

Plyn 139258,22 

Energie 148269,69 

Opravy a údržba 111067,10 

Cestovné 39499,66 

Náklady na reprezentaci 4194,20 

Služby pošt 16434,10 

Služby telekomunikací  36602,32 

Nájemné 159978,00 

Služby školení a vzdělávání 29401,00 
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Jiné sociální náklady 11806,00 

Služby zpracování dat 1072,00 

Nákup ostatních služeb 361287,65 

Platy zam.v prac. poměru 7793138,00 

Ostatní osobní výdaje 868766,00 

Pojištění na sociální zabezpečení 2009137,00 

Pojištění na veř. zdrav. pojištní 724711,25 

Pov. poj. na úraz. pojištění 35651,00 

Ochranné pomůcky 5044,07 

Převody do FKSP 78392,08 

Náhrady mezd v době nemoci 46088,00 

Jiné daně a poplatky 1000,00 

Ostatní náklady z činnosti 43676,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 137246,00 

Kurzové ztráty 18,59 

Ostatní finanční náklady 15287,75 

Náklady celkem 13449962,37 

Výnosy   

Výnosy z prodeje služeb 109790,00 

Ostatní výnosy z činnosti 7354 

Příjmy z úroků 306,09 

Ostatní NIV přijaté transf.ze SR 11324496,00 

Ostatní NIV přijaté transf.od rozp.ústř.úrovně 590847,39 

NIV přijaté transf.od krajů 1561100,00 

Výnosy celkem 13593893,48 

Hospodářský výsledek celkem 143931,11 
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15 Bezpečnost a ochrana zdraví 

V souladu s požadavky vyhl. 64/2005 Sb. v platném znění a ustanovení zákona 262/2006 Sb. 

v platném znění jsou v zájmu identifikace nebezpečí a rizik přijímána opatření, která vychází 

ze zpracovaného rozboru úrazů dětí, žáků a studentů ke dni 31. 8. 2014. 

S výsledkem rozboru a přijatými opatřeními byli seznámeni pedagogičtí zaměstnanci na poradě 

před zahájením školního roku, včetně seznámení s navrženými opatřeními. 

Popis položky Počet 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů celkem (s absencí i bez absence) 25 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů s absencí v délce 2 a více vyučovacích dnů 14 

Z toho počet úrazů smrtelných 0 

Počet odškodněných úrazů celkem 14 

Celková částka vyplacená za odškodnění 42142 

 

Druh činnosti 

Položka Název Počet 

1 Vyučovací hodina 0 

2 Přestávka 3 

3 Praktické vyučování nebo praktická příprava 4 

4 Pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny 0 

5 Tělesná výchova – skupinová činnost 12 

6 Tělesná výchova – individuální činnost 5 

7 Školní výlet 0 

8 Sportovní akce a soutěže 0 

9 Kurzy plavání, lyžování a sportovně turistické kurzy 0 

10 Jiné činnosti 1 
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16 Evaluace studijních výsledků 

16.1 Hodnocení podmínek ke vzdělání 

Volba studia na SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou 

Jelikož vedení školy zajímá, co ovlivňuje volbu studia na zdravotnické škole, bylo připraveno 

dotazníkové šetření pro žáky a studenty prvních ročníků studijních oborů Zdravotnický asistent, 

Zdravotnické lyceum a Diplomovaná všeobecná sestra. 

Dotazník pro žáky SZŠ obsahoval 6 otázek (otázky byly otevřené, ale i zavřené). 

1. Jak jste se o naší škole dozvěděli? 

2. Kdy jste se rozhodli, že budete studovat na naší škole? 

3. Ovlivnilo vás, že se přijímací zkoušky dělají jen z biologie?  

4. Co očekáváte od studia na naší škole? 

5. Účastnili jste se Dnů otevřených dveří a Festivalu vzdělávání? 

6. Co si myslíte, že ovlivní nejvíce žáka, aby se přihlásil na naši školu? 

Šetření bylo provedeno u prvních ročníků. 

Výsledky šetření: 

Otázka č. 1 Jak jste se o naší škole dozvěděli? 

Internet 

(stránky 

školy) 

Z tisku 

Od 

vyučujících 

SZŠ 

Ve škole Od rodičů 
Od 

kamarádů 

15 10 27 15 10 19 

 

Otázka č. 2 Kdy jste se rozhodli, že budete studovat na naší škole? 

9. třída 8. třída 7. třída 5. třída první stupeň 

40 16 3 0 1 

 

Otázka č. 3 Ovlivnilo vás, že se přijímací zkoušky dělají jen z biologie?  

ANO NE 

40 (67%) 20 (33%) 
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Otázka č. 4 Co očekáváte od studia na naší škole? 

Jelikož se jednalo o otevřenou otázku, uvádíme pouze nejčastější odpovědi: 

příprava na práci, kterou chci dělat 

možnost pomáhat lidem 

dobré vzdělání 

odborné vyučování 

příprava na další studium 

dobré uplatnění po ukončení studia 

 

Otázka č. 5 Účastnili jste se Dnů otevřených dveří a Festivalu vzdělávání? 

Dny otevřených dveří Festival vzdělávání Obou Ne 

54 respondentů 32 respondentů 
 30 

respondentů 
0 

 

Otázka č.6 Co si myslíte, že ovlivní nejvíce žáka, aby se přihlásil na naši školu? 

Jelikož se jednalo o otevřenou otázku tak uvádíme pouze nejčastější odpovědi: 

jednoduché zkoušky 

touha pomáhat lidem 

dobrá škola 

bralo se podle průměru 

dobré dojíždění 

rodiče, kamarádi 

možnost dalšího vzdělání 

Z následujícího vyplývá, že volbu povolání a studium na SZŠ ovlivňují nejvíce informace od 

pedagogů školy. Velký podíl mají též informace získané od kamarádů, rodičů, výchovných 

poradců. Nemalý podíl mají též informace získané na Festivalu vzdělávání a Dnech otevřených 

dveří, které jsou každý rok realizovány na škole. 

Opatření (doporučení) : 

pravidelně návštěvovat ZŠ a jejich rodičovské schůzky 

spolupracovat s výchovnými poradci ZŠ 

spolupracovat s Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou 

umožnit zájemcům návštěvu školy i mimo Dny otevřených dveří 

zviditelnit školu v mediích 
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Obdobné šetření bylo provedeno i u studentů 1. ročníků vyšší zdravotnické školy. 

Dotazník obsahoval jak otázky otevřené tak uzavřené. 

 

Otázky: 

1. Jak jste se o škole dozvěděli 

Internet, 

stránky 

školy 

Z tisku Ve škole Od rodičů 

Pedagogů 

školy  Kamarádů  

10 2 2 5 6 16 

 

2. Účastnili jste se Dnů otevřených dveří, Festivalu vzdělávání? 

Dny otevřených dveří Festival vzdělávání NE 

5 (17%) 7 (23%) 18 (60%) 

  

3. Ovlivnilo Vás, že se nedělají přijímací zkoušky? 

 ANO NE 

80% 20% 

 

4. Co očekáváte od studia na naší škole? 

Uvádíme nejčastější odpovědi: 

kvalitní vzdělání pro uplatnění ve zdravotnictví 

přátelské prostředí 

dobrý kolektiv 

zkušené pedagogy 

 

Z následujícího vyplývá, že volbu studia na VOŠZ nejvíce ovlivňuje fakt, že se na školu 

nedělají přijímací zkoušky. Informace o studiu získávají studenti nejčastěji od kamarádů a 

nemalý podíl mají též stránky školy. 
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Opatření (doporučení) 

více pracovat s www stránkami 

nadále vychovávat absolventy, kteří předají pozitivní informace o škole 

provádět větší propagaci školy na veřejnosti 

Šetření zabývající se estetickou a technickou úrovní školy. 

Nedílnou součástí hodnocení podmínek ke vzdělávání bylo též šetření, které se zabývalo 

estetickou a technickou úrovní školy. Šetření se zúčastnili žáci střední a vyšší školy.  

Výsledky dotazníkového šetření 

1. Jak hodnotíte estetickou a technickou úroveň školních prostor? 

Výborná Velmi dobrá Dobrá Nedostatečná 

18% 30 % 52% 0% 

Estetická a technická úroveň školních prostor je žáky hodnocena dobře.  

 

2. Jak jsou podle vás vybaveny odborné učebny? 

Výborně Velmi dobře Dobře Nedostatečně 

5% 63% 29% 3% 

Vybavenost odborných učeben je hodnocena velmi dobře 

 

3. Jak hodnotíte vybavenost jednotlivých tříd? 

Výborně Velmi dobře Dobře Nedostatečně 

14% 29% 56% 1% 

Celkově jsou třídy ohledně vybavenosti hodnoceny dobře  

 

4. Knihovna je dle vašeho názoru vybavena? 

Výborně Velmi dobře Dobře Nedostatečně 

17% 73% 10% 0% 

Velmi dobře je hodnocena vybavenost knihovny. 
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5. Jak hodnotíte možnost využití počítače a internetu v prostorách školy? 

Výborně Velmi dobře Dobře Nedostatečně 

10% 35% 15% 40% 

Přístupnost počítačových technologií je z pohledu žáků nedostatečná. 

 

6. Je podle vás komunikace mezi žáky a vedením školy? 

Výborná Velmi dobrá Dobrá Nedostatečná 

20% 58% 22% 0% 

Z pohledu žáků je komunikace mezi vedením školy a žáky na velmi dobré úrovni. 

 

7. Praktické vyučování a odbornou praxi hodnotím: 

Výborně Velmi dobře Dobře Nedostatečně 

64% 20% 16% 0% 

Praktickou výuku hodnotí žáci naší školy výborně. 

 

8. Co byste změnili v prostorách školy. Jelikož se jednalo o otevřenou otázku, 

předkládáme pouze výčet nejčastějších odpovědí. 

Barevnost tříd 

Dostatečné množství počítačů 

Dostatečnou internetovou síť 

Úpravu hygienického zařízení 

Prostory pro odpočívání žáků 

Zlepšení stravování 

 

Opatření (doporučení) 

Vzhledem k tomu, že o letních prázdninách probíhala rekonstrukce školy, došlo k výraznému 

zlepšení prostor školy. Byla upravena sociální zařízení, elektroinstalace a byly vymalovány 

třídy. Barvy pro jednotlivé třídy si mohli žáci změnit sami. Byla též posílena počítačová síť a 

instalovány nové počítače pro žáky.  

Závěrem lze konstatovat, že se estetické a technické prostředí ve škole zlepšilo. Došlo i 

k zlepšení vybavenosti tříd a odborných učeben o nové pomůcky.  
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17 Personální zabezpečení školy 

Seznam interních vyučujících školy: 

1 Bednářová  Petra Mgr. 

2 Bubák Jiří Mgr. 

3 Coufalová Iva Mgr. 

4 Dokulil Jiří Ing. 

5 Fejtová Marie Mgr. 

6 Hamerníková Renata MVDr. 

7 Holemářová  Iva Mgr. 

8 Holubová Václava PhDr. 

9 Hromádková Michaela Mgr. 

10 Chvátalová Dagmar Mgr. 

11 Janíčková Jitka Mgr. 

12 Jebavý Milan Mgr. 

13 Jinková  Olga Mgr. 

14 Krábková Irena MUDr. 

15 Kratochvílová Monika Mgr. 

16 Lysá Pavlína Mgr. 

17 Mazlová Miluše Mgr. 

18 Odehnalová Ivana PhDr. 

19 Papoušek Marek Mgr. 

20 Sehnalová Jana Mgr. 

21 Šmerda  Stanislav Mgr. 

22 Vystrčilová Marie RNDr. 

23 Zapletalová Věra Mgr. 
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Seznam externích vyučujících školy ( pro SZŠ): 

1 Kopecká  Petra Mgr. 

2 Kujal Pavel Mgr. 

3 Krocová Miloslava Mgr. 

4 Svobodová Magda  

17.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V rámci projektů se všichni učitelé naší školy zúčastnili školení v oblasti výpočetní techniky. 

Tato školení byla velice potřebná, protože naše škola přechází postupně na kompletní 

elektronizaci školních dokumentů. V loňském roce byla zavedena elektronická třídní kniha. 

V srpnu 2013 se jednalo o školení PC Moodle, v září proběhlo školení PC Excel, Smart. Toto 

vzdělávání prohloubilo znalosti učitelů v počítačové technice a usnadní jim práci při tvorbě 

inovovaných hodin, projektů, prezentací atd. 

Učitelé maturitních předmětů se dále vzdělávali buď jako hodnotitelé písemných prací 

z českého jazyka či cizích jazyků, nebo si prohlubovali znalosti k dobré přípravě žáků z těchto 

předmětů včetně matematiky. Někteří z nich se zúčastnili seminářů či vzdělávacích akcí 

zaměřených na nové metody ve výuce svých předmětů. Vedení školy se účastnilo cyklů 

vzdělávání v rámci projektu Ředitel - manažer učící se organizace. Náplní školení byly tyto 

tematické okruhy: osobní mistrovství, sdílení mentálních modelů, sdílená vize, týmové učení, 

systémový přístup. V rámci samostudia se učitelé zaměřili především na odbornost ve svém 

předmětu a strategii řízení třídního kolektivu.  

Odborné učitelky se zúčastnily celé řady vzdělávacích akcí, které přinesly nové poznatky 

z pedagogiky, psychologie, klinických oborů a managementu. Velmi zajímavé byly akce 

pořádané v rámci projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu 

vzdělávání a praxe ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny. Jednalo se o odborné stáže 

a simulační výuku, kde se vyučující seznámili s novinkami v ošetřovatelské péči a naučili se 

reagovat na pacienty s různými způsoby chování. Pohled na jiný způsob vzdělávání a 

ošetřovatelskou péči získaly odborné učitelky při odborné stáži v Anglii, Německu a ve 

Slovinsku. V těchto zemích navštívily školy pro výuku zdravotnického personálu a seznámily 

se s celou řadou zdravotnických a sociálních zařízení. V rámci klinického vzdělávání se učitelky 

zúčastnily několika odborných seminářů, přednášek a odborných konferencí. Nedílnou součástí 

bylo též vzdělávání v IT technologiích a proškolení komisařů a zadavatelů pro maturitní 

zkoušku. 
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18 Poděkování škole 

Oblastní spolek ČČK Žďár nad Sázavou 

Za pomoc při organizaci soutěže Mladých zdravotníků a za dlouhotrvající spolupráci při konání 

dalších akcí týkajících se první pomoci.  

Domov pro seniory Mitrov 

Za 25 let spolupráce při organizování kulturních akcí pro seniory. 

Státní zdravotní ústav – regionální pracoviště pro Kraj Vysočina 

Poděkování za účast několika studentů naší školy na preventivní akci Liga proti rakovině.  
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Zpracovala RNDr. Mari Vystrčilová. 

 

Výroční zprávu projednala školská rada SZŠ dne 9. 10. 2014 


