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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 

E-mail: informace@szszdar.cz 

1.1 Vedení školy: 

Ředitelka školy: RNDr. Marie Vystrčilová 

Zástupkyně pro SZŠ: MUDr. Irena Krábková 

Zástupkyně pro VOŠZ: Mgr. Petra Bednářová 

Vedoucí praktického vyučování: PhDr. Václava Holubová 

Vedoucí úseku hospodaření školy: Eva Šulcová, DiS. 

Vedoucí stravování: Hana Fejtová 

Výchovná poradkyně: MUDr. Irena Krábková 

Školní metodička prevence: Mgr. Petra Bednářová 

Metodik ICT: Mgr. Stanislav Šmerda 

 Mgr. Jana Sehnalová 

1.2 Pracovníci školy: 

Pracovníci školy k 1. 9. 2016: 

Interní vyučující (včetně ředitele a zástupců): 25 

Provozní pracovníci:  9 
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1.3 Školská rada 

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) 

Školská rada se schází dvakrát ročně. Schvaluje výroční zprávu, ředitelkou školy je 

informována o úpravách školy, projektech, soutěžích a dalších aktivitách školy. Seznamuje se 

s rozpočtem školy na daný kalendářní rok. 

2 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 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. 

2.1 Zlepšení vzdělávacího prostředí a podmínek pro žáky a pracovníky 

školy 

Pro sportovní vyžití žáků byla na školní zahradě vybudována zpevněná plocha, na které byl 

umístěn zakoupený moderní pingpongový stůl. 

  

Ve 2. patře starší části školy byl zmodernizován archiv, který byl vybaven novým nábytkem. 
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Budova v nemocnici, která je zázemím pro praktické vyučování, byla vybavena v jedné části 

určené pro vyšší školu novými šatními skříněmi a byly zakoupeny nové dveře v šatnách a 

učebnách. 

Do kanceláře školy byla zakoupená nová laserová tiskárna, čtečka čárových kódů a ke 

zefektivnění práce byly pořízeny programy Kniha došlých faktur, Komunikace s bankou a 

Pokladna. 

Dále bylo zmodernizováno pracovní prostředí školníka. Dílna byla vybavena stolem 

s kontejnery, bruskou, AKU vrtačkou aj. Ve sklepních prostorách staré budovy byl 

modernizován skládek pro rezervní vybavení učeben. V šatně ve sklepních prostorách byla 

provedena výmalba včetně odstranění vznikajících plísní. 

Pro výuku odborných předmětů byly zakoupeny nové moderní pomůcky, např. model srdce 

s řídícím ústrojím, oběhový systém lidského plodu, játra s chorobami, model tlustého střeva 

s chorobami, sada plic s patologickými nálezy. Pro posílení matematické gramotnosti byla 

zakoupena stavebnice Magformers Designer a robot Edison. Do odborné učebny a jazykové 

učebny byly zakoupeny dataprojektory. 

V celé budově školy byly nainstalovány spořiče vody. 

2.2 Přestavba školy 

V letních měsících byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení v budově 

přístavby školy, která byla financována naším zřizovatelem Krajem Vysočina. Byla 

zmodernizována školní kuchyně, jídelna školy, zázemí pro kuchařky, vedoucí stravování, 

administrativní pracovnici a uklízečky. 

 

  

Žáci získali moderní sociální zařízení a jídelna školy se stala multifunkčním prostorem, který 

lze využívat k výuce nebo jako společenskou místnost. 
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Byl propojen čipový vstupní systém mezi starou budovou a přístavbou školy. 

Všechny tři odborné učebny byly vybaveny rampami nad postelemi, ve kterých je zabudován 

centrální rozvod kyslíku, osvětlení, signalizační zařízení atd. 

 

Odborná učebna 1 byla kompletně zrekonstruována, vybavena novým nábytkem a mobilním 

zásobníkem na tablety. 

  

Rovněž byla upravena pracovna výchovného poradce, od sousedních místností byla oddělena 

protihlukovou stěnou. 
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3 Obory vzdělání 
Ve školním roce 2016/2017 se vyučovaly tyto obory vzdělání: 

Střední zdravotnická škola: 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent – 4 třídy denního čtyřletého studia (výuka probíhala podle 

Školního vzdělávacího programu) 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum – 4 třídy denního čtyřletého studia (výuka probíhala podle 

Školního vzdělávacího programu) 

Vyšší odborná škola zdravotnická: 

53-41-M/1. Diplomovaná všeobecná sestra – 3 třídy denního studia 

53-41-M/1. Diplomovaná všeobecná sestra – 4 třídy kombinovaného studia 

3.1 Profil a uplatnění absolventů 

Záměrem vzdělávání v oboru zdravotnický asistent i zdravotnické lyceum je připravit žáka na 

úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího 

se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle 

vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. 

Zdravotnický asistent nachází uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních 

v oblasti sociální péče o děti i dospělé. Ošetřovatelskou péči poskytuje pod odborným 

dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky. Na péči 

preventivně léčebné, rehabilitační, neodkladné diagnostické a dispenzární se podílí ve 

spolupráci s lékařem, a to v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. 

Obor zdravotnické lyceum poskytuje všeobecné střední vzdělání. Je určen pro uchazeče, kteří 

se chtějí připravit k dalšímu studiu na vyšších zdravotnických školách a vysokých školách se 

zaměřením na lékařské obory, obory přírodovědné, sociální a aplikované. Absolvent bude 

vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, 

ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. 

Uplatnění absolventů třídy 4.A a 4.L 

 Studium VŠ Studium VOŠ Práce ve zdrav. Práce mimo zdr. 

4. A 10 12 6 2 

4. L 12 8 0 7 

4 Přijímací řízení 

4.1 SZŠ 

53–41–M/01 Zdravotnický asistent 

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

Do tohoto oboru podalo přihlášku celkem 63 uchazečů. Uchazeči konali jednotnou přijímací 

zkoušku z českého jazyka a matematiky. 

Zápisový lístek odevzdalo celkem 31 uchazečů. 
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78–42–M/04 Zdravotnické lyceum 

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

Zájem o studium projevilo celkem 43 uchazečů ve dvou kolech. Uchazeči také konali jednotnou 

přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Po přijímací zkoušce a přijetí odevzdalo 

zápisový lístek 25 uchazečů. 

4.2 VOŠZ 

Pro školní rok 2017–2018 proběhlo přijímací řízení do oboru Diplomovaná všeobecná sestra, 

do denní i kombinované formy. 

V denní formě studia bylo celkem 43 přihlášek a přijato bylo 33 studentů. 

V kombinované formě bylo celkem 37 přihlášek a přijato bylo také 33 studentů. 

4.3 Žáci školy: 

Početní stav žáků SZŠ a VOŠZ k 1. 9. 2016: 

Denní studium: 

Třída Počet žáků Třídní učitel a zastupující třídní učitel 

1.A 23 Mgr. Coufalová, Mgr. Apolínová 

1.L 21 MVDr. Hamerníková, Ing. Dokulil 

2.A 24 Mgr. Ošťádalová, Mgr. Sehnalová 

2.L 23 Mgr. Kratochvílová, Mgr. Kosková 

3.A 24 Mgr. Střechová, Mgr. Jebavý 

3.L 24 Mgr. Mazlová, Mgr. Papoušek 

4.A 31 PhDr. Holubová, Mgr. Chvátalová 

4.L 28 PhDr. Odehnalová, Mgr. Šmerda 

1.S 28 Mgr. Věra Zapletalová 

2.S 16 Mgr. Jitka Janíčková 

3.S 23 Mgr. Petra Bednářová 

1.K 27 Mgr. Iva Holemářová 

2.K 28 Mgr. Pavlína Lysá 

3.K 24 Mgr. Dagmar Chvátalová 

4.K 28 Mgr. Iva Coufalová 

4.4 Změny v počtu žáků v průběhu školního roku: 

V průběhu školního roku přestoupilo na naši střední školu 8 žáků z jiných středních škol, kteří 

se úspěšně zapojili do vzdělávání v jednotlivých oborech. Naopak čtyři žákyně přestoupily na 

jiné střední školy. Dvě žákyně ze třídy  3. A neprospěly a požádaly o opakování ročníku.  

V kombinované formě studia VOŠZ jsou v průběhu školního roku velké změny v počtu žáků 

z důvodu přerušování studia a nástupu po přerušení z osobních a pracovních důvodů.   
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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 v minulém školním roce předávali zákonným 

zástupcům žáků a žákům vedle studijního průkazu elektronickou cestou. 

Třídní knihy jednotlivých tříd vedeme již druhým rokem v elektronické podobě v systému 

Bakaláři. 

5.2 Výsledky studia 

Průměrný prospěch žáků školy za školní rok 2016/2017 je 1, 97. Jedná se o velké zlepšení oproti 

loňskému školnímu roku, kdy byl tento průměrný prospěch 2,04. 

Ve školním roce 2016/2017 prospělo s vyznamenáním celkem 41 žáků, 154 žáků prospělo, 

2 žákyně ze třídy 3.A neprospěly a požádaly o opakování ročníku. V oboru Zdravotnické 

lyceum dosahují žáci lepších studijních výsledků než žáci v oboru Zdravotnický asistent, který 

je více profesně zaměřen. 

5.3 Výsledky maturitní zkoušky 2017 

Ve třídě 4.A (obor Zdravotnický asistent) konalo maturitní zkoušku 31 žáků. S vyznamenáním 

prospěli 2 žáci, 28 žáků prospělo, 1 žákyně neprospěla z anglického jazyka (písemná práce). 

Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci zejména při praktické maturitní zkoušce a při ústní 

profilové zkoušce z odborných předmětů. Ve srovnání s minulým školním rokem byli žáci 

úspěšnější ve společné části maturitní zkoušky. 

Ve třídě 4.L (obor Zdravotnické lyceum) konalo maturitní zkoušku celkem 27 žáků. 

S vyznamenáním prospělo 9 žáků, 18 žáků prospělo. Oproti minulému školnímu roku vzrostl 

počet žáků s vyznamenáním o 3 žáky. Žáci lycea vypracovali a prezentovali velice pěkné 

odborně zaměřené maturitní práce. 

Absolutorium DVS 53-41-N/1. 

Absolutorium proběhlo v řádném lednovém termínu pro kombinované studium a v jarním 

červnovém termínu pro denní studium. Absolutorium se konalo v budově školy ve Žďáře nad 

Sázavou. K oběma absolutoriím celkem nastoupilo 49 studentů, kteří vykonávali zkoušku 

z cizího jazyka, odborných předmětů a obhajoby absolventské práce. Témata jednotlivých 

absolventských prací jsou součástí přílohy výroční zprávy. Studenti úspěšně ukončili 

absolutorium, z toho 28 studentů prospělo s vyznamenáním. Tři studentky úspěšně vykonaly 

absolutorium v podzimním termínu. 
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Při slavnostním vyřazení na radnici ve Žďáře nad Sázavou byly vydávány spolu s diplomem, 

vysvědčením, profesním odznakem a profesním indexem, také Europassy. Jedná se o 

dokumenty, které slouží absolventům k prokázání získaného vzdělání v rámci EU. 

5.4 Absence žáků, konzultace 

Průměrná absence v prvním pololetí školního roku byla 56,7 hodin, v druhém pololetí 

53,5 hodin na žáka. 

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. 

5.5 Předmětové komise 

Učitelé ve školním roce 2016/2017 pracovali v šesti předmětových komisích: 

Komise pro humanitní předměty:  vedoucí Mgr. Miluše Mazlová 

Cizí jazyky: vedoucí PhDr. Ivana Odehnalová 

Komise přírodních věd: vedoucí Mgr. Jana Sehnalová 

Odborné předměty SZŠ: vedoucí PhDr. Václava Holubová 

Psychologie: vedoucí Mgr. Iva Holemářová 

Odborné předměty VOŠ: vedoucí Mgr. Petra Bednářová 
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Pro školní rok 2016/2017 se v rámci předmětových komisí projednávaly, popř. řešily zejména 

tyto úkoly: 

 Státní maturitní zkouška 

 Individuální přístup k žákům 

 Práce se žáky s poruchou učení 

 Exkurze 

 Soutěže a olympiády 

 Projekty 

 Zviditelnění školy na veřejnosti a její publicita 

 Tematické plány a ŠVP 

 Učebnice 

 Školení a další vzdělávání učitelů 

 Pomůcky a zlepšení pracovního prostředí 

 Materiální a technická vybavenost v rámci jednotlivých předmětových komisí 

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

vztahy 

 Hodnocení čtenářské, jazykové, matematické a ICT gramotnosti 

ICT gramotnost 

ICT gramotností, gramotností v oblasti informačních a komunikačních technologií, rozumíme 

soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout, jak, kdy a proč 

použít dostupné ICT, a poté je účelně využít při řešení různých situací při učení i v životě 

v rychle se měnícím světě. 

Rozvoj ICT gramotnosti na naší škole probíhá v jednak v hodinách IKT, ale také jako součást 

výuky dalších předmětů. Na školu přicházejí žáci s velmi rozdílnou úrovní znalostí IKT. 

Předmět IKT je podle obou ŠVP, které jsou v současnosti v oboru zdravotnické lyceum platné, 

vyučován ve všech čtyřech ročnících, v oboru zdravotnický asistent probíhá v prvním až třetím 

ročníku. 

Výuka probíhá ve specializovaných učebnách, třídy jsou děleny na části tak, aby každý žák 

mohl pracovat se svým počítačem. V současné době se učebna výpočetní techniky dislokovaná 

na odborné učebně č. 1 bude rekonstruovat. 

Hlavním pilířem učiva je praktická dovednost práce s počítačem na základní uživatelské úrovni. 

Základem praktických znalostí je sada nástrojů MS Office doplněná volně dostupným 

grafickým softwarem (GIMP, Inkscape). Důraz je kladen především na efektivitu práce a na to, 

aby žáci dokázali volit vhodné nástroje a postupy pro splnění úkolu. Žáci se postupně seznamují 

s bezpečností IKT, zvládají základy informatiky a teorie informace, technické a programové 

vybavení počítačů a počítačových sítí, počítačové zpracování textů a tvorbu sdíleného obsahu, 

počítačovou grafiku, prezentaci informací a multimédia, učí se využívat služeb internetu 

a zvládat tabulkový procesor. Seznámí se také se základními pojmy z oblasti databází, 

vlastnostmi algoritmů a programováním. Velký důraz je v průběhu studia kladen na práci 

s informacemi, které se žáci učí vyhledávat, kriticky vyhodnocovat a zpracovávat, a na 

bezpečný internet. 

Čtenářská gramotnost 

Pojem čtenářská gramotnost představuje soubor čtenářských dovedností, které vedou tomu, jak 

informace co nejefektivněji získávat, zpracovávat a také prakticky využívat. 
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V rámci rozvoje ČG jsme se v rámci výuky odborných i neodborných textů snažili posílit práci 

s texty, případně i s mapami či jinými obrazovými materiály doplněnými texty. Dalším krokem 

bylo posílení zájmu studentů o psané texty umělecké literatury, a to pomocí doporučování 

zajímavých knih, jež je možné půjčit ve školní knihovně. Intenzivně jsme pracovali i na nácviku 

rozboru a porozumění uměleckých i neuměleckých textů, a to jak v hodinách českého jazyka a 

literatury, tak také v přípravných hodinách k maturitní zkoušce. Studenti byli také motivováni 

ke studiu textů odborného charakteru, a to zejména prostřednictvím zadávání referátů 

doplňujících probíranou látku. V rámci studijního programu jsme zrealizovali též několik 

návštěv divadelních představení (pražské Divadlo pod Palmovkou, Divadélko pro školy). 

Studenti byli podporováni ve vlastní tvorbě textů umělecké povahy. Na školní nástěnce pak 

byly zveřejněny nejúspěšnější literární pokusy. 

K posílení čtenářské gramotnosti byla tedy v rámci všeobecných i odborných předmětů 

podniknuta celá řada kroků. Nabytí čtenářských dovedností je však o dlouhodobý proces, 

konkrétní výsledky tak mohou být zřejmé až v delším časovém úseku. 

Jazyková gramotnost 

Při stanovení plánu na školní rok 2016–2017 v rámci předmětové komise cizích jazyků jsme se 

kromě obvyklých cílů rozhodli zaměřit na rozvoj jazykové gramotnosti, prioritně na schopnost 

žáků porozumět mluvenému i psanému slovu v cizím jazyce a zároveň na schopnost vhodné 

reakce. Sociální komunikace ve 21. století se chápe jako základní projev socializace jedince do 

společnosti, a tak dorozumění v cizím jazyce je jednou ze základních složek multikulturního 

žití člověka ve společnosti. 

K rozvoji jazykové gramotnosti jsme si v rámci předmětové komise vytyčili tyto prostředky: 

zaměření na žáka a jeho učení, rozvoj spolupráce v rámci mezipředmětových vztahů, 

kooperativní učení, vyváženost rozvoje řečových dovedností, rozmanitost metod a forem 

výuky. Důraz je kladen na organizaci výuky (promyšlenou a plánovanou výuku), zároveň na 

pestrost výuky (metody a formy – práce individuální, ve skupinách, vhodné tempo výuky, fáze 

opakování, výkladové apod.), využití různých zdrojů (internet, časopisy, výuka lektorem, 

exkurze, anglický víkend apod.). 

Pro cizí jazyk je dalším důležitým úkolem připravit žáka k úspěšnému složení státní maturitní 

zkoušky. 

Při výuce cizího jazyka je brán zřetel na žáky s diagnostikovanou poruchou učení. Při práci 

s těmito žáky se vychází z doporučení PPP a spolupracuje se s výchovným poradcem školy, 

s MUDr. Irenou Krábkovou. 

Žáci byli zapojováni také do různých soutěží a projektů – olympiády, tvorba referátů a příprava 

jazykových soutěží v rámci jazykové skupiny. 

Při výuce se využívaly i různé pomůcky – pexeso, jazykové hry na procvičení gramatických 

dovedností, časopisy a cizojazyčné knihy, internet (cizojazyčné filmy) apod. 

Pro školní rok 2016–2017 byli žáci 3. a 4. ročníků zapojeni do on-line studia cizích jazyků, 

které spočívalo v individuálním studiu cizího jazyka v domácím prostředí. Vyučující průběžně 

kontroloval žáky, jak s daným programem pracují, zda se zapojují do on-line výuky, jak jsou 

při plnění úkolů úspěšní apod. 

Pro zdokonalení konverzačních dovedností žáků 4. ročníků, a to zejména pro přípravu na ústní 

část státní maturitní zkoušky, byl zorganizován „Anglický víkend“, který vedli vyučující 

anglického jazyka. V rámci tohoto víkendu žáci s vyučujícími hovořili pouze anglicky. 
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Pro žáky všech ročníků byl zorganizován jednodenní zájezd do předvánoční Vídně (patologické 

muzeum, centrum města, vánoční trhy) a pětidenní pobyt v Londýně s výjezdy do okolí 

Londýna. 

Matematická gramotnost 

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika 

ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho 

životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana. 

Do složek matematické gramotnosti patří: situace a kontexty, kompetence, matematický obsah. 

K problémům na naší škole patří především to, že žáci nerozumí textu zadaných úkolů. Dále 

mají žáci špatnou představivost, špatný odhad a problém s počítáním zpaměti. Z těchto 

problémů vyplývalo zaměření matematiky na trénování odhadu, trénování počítání zpaměti, 

procvičování v přiřazování správných jednotek a podporování čtenářské gramotnosti v rámci 

mezipředmětových vztahů. 

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. 

Hodnocení práce předmětové komise odborných předmětů 

V rámci výchovně vzdělávacího procesu na naší škole pracuje předmětová komise odborných 

předmětů, která řídí výuku těchto předmětů u dvou oborů vzdělávání, a to Zdravotnického 

asistenta a Zdravotnického lycea. 

Zaměření činnosti komise u oboru Zdravotnický asistent: výuka ošetřovatelství, somatologie, 

ošetřování nemocných, klinické propedeutiky, mikrobiologie a epidemiologie, výchovy ke 

zdraví. 

Zaměření činnosti u oboru Zdravotnické lyceum: výuka somatologie, patologie, ošetřovatelské 

propedeutiky, ošetřovatelské péče, klinické propedeutiky, mikrobiologie a epidemiologie 

Nedílnou součástí práce komise je příprava odborné praxe u obou oborů vzdělávání. 

Cíle komise: 

 metodicky vést odborné učitele při výuce (práce s žáky s SPU) 

 koordinovat obsah vzdělávání v rámci ŠVP 

 kontrola plnění ŠVP (příprava k maturitní zkoušce) 

 organizace akcí spojených s propagací školy 

 organizace soutěží první pomoci 

 spolupráce se sociálními partnery 

 další vzdělávání odborných vyučujících 

 úprava odborných učeben, zajištění odborných pomůcek 

Ve školním roce 2016/2017se předmětová komise pravidelně scházela na svých schůzkách, kde 

byly projednávány metody a formy výuky v odborných předmětech, plnění ŠVP. Dále komise 
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odsouhlasila celou řadu odborných exkurzí a miniexkurzí, které vhodně doplnily výuku. 

Jednalo se např. o exkurzi do Nemocnice Havlíčkův Brod, Anatomický ústav, Nemocnici 

Motol, jednotlivá oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Předmětová komise se velmi 

aktivně podílela na přípravě odborné stáže žáků naší školy v partnerské škole v Trnavě. V rámci 

projektu ERASMUS+ byla nápomocná na zajištění odborné stáže žáků a studentů SZŠ a VOŠZ 

Trnava. 

Nedílnou součástí byla příprava metodického pokynu pro praktickou maturitní zkoušku, 

odbornou praxi žáků oboru vzdělání Zdravotnické lyceum a příprava dokumentace a deníku 

praxe. Členky komise připravovaly žáky na soutěže první pomoci, které se uskutečnily v Brně, 

Mělníku a Mladém Bříšti a soutěž v Ošetřovatelství, která proběhla na SZŠ 5. května v Praze. 

Připravily soutěž první pomoci pro žáky naší školy. Odborné vyučující také velmi spolupracují 

se základními školami a mateřskými školami, pro které připravují zábavná dopoledne a 

dopoledne. 

Vzdělávání odborných učitelek probíhá dle připraveného plánu. 

Praktická výuka SZŠ a odborná praxe VOŠZ 

Odborná praxe vyšší školy a praktická výuka střední školy probíhá v partnerské organizaci, 

kterou je Nemocnice Nové Město na Moravě. 

Odbornou praxi studenti VOŠ vykonávali i v jiných zdravotnických a sociálních organizacích 

v rámci celé České republiky. 

Odborná praxe třídy 3.A (Zdravotnický asistent) 

Ve školním roce 2016/2017 byla odborná praxe realizována u oboru vzdělávání Zdravotnický 

asistent v měsíci červnu. 

Pro obor Zdravotnický asistent slouží jako hlavní pracoviště Nemocnice Nové Město na 

Moravě. Dále mohli výborní žáci využít možnost pracovat v nemocnicích ve svém bydlišti nebo 

blízko svého bydliště. 

Po ukončení praxe bylo provedeno závěrečné hodnocení, jehož cílem bylo zjištění připravenosti 

žáků na odbornou praxi a organizačních nedostatků. 

Součástí hodnocení bylo též hodnocení žáků jednotlivými pracovišti. Týkalo se to hlavně 

pracovišť mimo nemocnici, se kterou je škola ve smluvním vztahu. Žák totiž před odchodem 

na praxi dostává od školy tiskopis, kam vedoucí pracovník příslušného oddělení napíše na 

hodnocení žáka. 

Žáci třetího ročníků hodnotili odbornou praxi velmi kladně. Kladně hodnotili oddělení CH1, 

ORT, CH2, CH3, INT 2, INT 1, NEU, CH JIP, ODN, kde ocenili především přístup sester i 

lékařů. Pozitivně hodnotili možnost vyzkoušet si odborné výkony i běžnou ošetřovatelskou 

péči. Objevily se i negativní hodnocení některých oddělení. 

Velmi kladné hodnocení bylo též od žáků, kteří byli na odborné praxi v jiných nemocnicích. 

Z těchto nemocnic nás velmi zajímalo hodnocení našich žáků. Můžeme konstatovat, že 

hodnocení vedoucích pracovníků byla vesměs pozitivní. Velmi kladně byla hodnocena odborná 

připravenost, zájem o práci, samostatnost, komunikativnost. 

Odborná praxe třídy 3.L (Zdravotnické lyceum) 

V rámci výuky ošetřovatelství se ve třídě 3.L konala odborná praxe v rozsahu dvou týdnů. Žáci 

měli možnost si vybrat různá zdravotnická a sociální zařízení. Každý si zvolil pracoviště, které 

ho zajímá svým provozem či vybavením. 
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Skupina žáků si vybrala zdravotnické zařízení, a to nemocnici v Novém Městě na Moravě. 

Společně s odbornou vyučující prováděli základní ošetřovatelskou péči u pacientů na interním 

oddělení I. Hlavním cílem odborné praxe bylo u žáků uplatnit teoretické poznatky, dovednosti 

a návyky v přirozených podmínkách (nemocničním prostředí) při aktivní podpoře a ochraně 

zdraví, orientovat se v systému péče o zdraví a také motivovat žáky pro další studium 

zdravotnických oborů. Žáky byla odborná praxe hodnocena kladně. 

Krajská předmětová komise psychologie 

Dne 19. 9. 2016 se na SZŠ Jihlava konalo setkání učitelů Psychologie zdravotnických škol 

Kraje Vysočina. Na programu bylo hodnocení psychologické olympiády z loňského roku, 

psychologická olympiáda v roce 2017 s tématem Když člověk potká člověka, celostátní 

předmětová komise, Liberecké psychologické dny. Dále si učitelé vyměňovali zkušenosti 

týkající se metod a forem výuky v předmětu Psychologie. 

5.6 Účast ve výzkumných šetřeních 

Hodnocení přírodovědné gramotnosti 

Testování nám poskytlo informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky 

minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností v přírodovědné gramotnosti. 

Průměrná úspěšnost žáků jednotlivých tříd, školy a všech testovaných žáků v % 

3.A 3.L Škola Celkem 

49 % 61 % 55 % 64 % 

 

U žáků třídy 3. A, obor vzdělání Zdravotnický asistent, byla úspěšnost v řešení testu 49%. Žáci 

měli problémy s otázkami, kde bylo více odpovědí. Menší problémy měli s přiřazovacími 

otázkami. Největší problémy jim dělaly zeměpisné otázky, protože toto učivo měli na základní 

škole, tzn. před více než třemi roky. Žáci si nedokáží dát do souvislostí učivo a běžné věci ze 

života. 

Žáci 3. L, obor vzdělání Zdravotnické lyceum, dopadli celkově mnohem lépe, úspěšnost 

v řešení testu byla 61 %. V tomto oboru je vyšší dotace hodin všeobecně – vzdělávacích 

předmětů, což se odrazilo ve výsledcích testu. 

V některých otázkách nás žáci naopak překvapili, dosáhli lepších výsledků, než byla průměrná 

úspěšnost zapojených škol. Členové předmětové komise přírodovědných předmětů se dohodli, 

že je třeba se zaměřit na zjištěné nedostatky, které můžeme částečně odstranit rozšířením výuky 

v jednotlivých předmětech. 
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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. 

Pravidelně se scházely následující pracovní skupiny: 

Jazykové (PhDr. Odehnalová, Mgr. Papoušek, Mgr. Mazlová, Ing. Dokulil, Mgr. Apolínová) 

Soubor odborných předmětů (Mgr. Bednářová) 

Psychologie (Mgr. Janíčková) 

Biologie (Mgr. Kratochvílová, MUDr. Krábková) 

Žáci mohli také navštěvovat každý pátek odpoledne sportovní hry ve žďárské Sokolovně pod 

vedením Mgr. Bubáka. Výuky se v prvním pololetí průběžně účastnilo 20 žáků z 1. až 4. 

ročníku, kteří se připravovali na školní volejbalový turnaj, pravidelně chodilo kolem 15 žáků. 

Ve druhém pololetí už zájemců o kroužek ubylo, přesto se pravidelně scházelo 12 žáků. Hlavní 

náplní bylo zdokonalování herních činností, navázání na školní výuku volejbalu a příprava na 

oblíbený vánoční turnaj. Kroužek probíhal pravidelně v pátek v době od 13.30 do 14.30. 

6.2 Podpora jazykového vzdělávání 

Anglický víkend 2017 

Od pátku 31. 3. 2017 do neděle 2. 4. 2017 se v rekreačním středisku Zubří uskutečnil již čtvrtý 

ročník anglického víkendu, který je určen pro žáky maturitních ročníků. Akce se zúčastnilo 

rekordních 29 žáků a žákyň SZŠ Žďár nad Sázavou pod dohledem dvou učitelů anglického 

jazyka – Ing. Jiřího Dokulila a Mgr. Marka Papouška. Vzhledem k velkému počtu účastníků 

byl program ve stylu zážitkové pedagogiky připraven pro každou třídu zvlášť – 4.L (pátek, 

sobota dopoledne) a 4.A (sobota odpoledne, neděle). Komunikačním prostředkem při všech 

soutěžích byl anglický jazyk. 18 žáků 4.L bylo rozděleno do šesti týmů a 11 žáků 4.A do čtyř 

týmů. 

   

První den žáci hovořili o suvenýrech a upomínkových předmětech, které mají nějakou 

souvislost s anglicky mluvícími zeměmi. Poté následovaly krátké divadelní scénky. Odpolední 

program zahrnoval různé aktivity, jako např. přiřazování textů, reálie anglicky mluvících zemí, 

anglická opozita, gramatické testy apod. Všechny aktivity byly zaměřeny na úspěšné zvládnutí 

písemné a ústní maturitní zkoušky. Druhý den žáci pracovali na společném projektu. Poté byly 

vyhlášeny celkové výsledky a každý žák obdržel anglický diplom. 
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Všichni žáci si na anglickém víkendu procvičili svoje konverzační dovednosti v anglickém 

jazyce zábavnou formou a zároveň si prověřili svoje znalosti z anglické gramatiky a čtenářskou 

gramotnost. Zároveň si prošli vybrané typy cvičení, které jsou běžné u nové státní maturity. 

Anglické divadlo 

V rámci předmětu anglický jazyk se žáci tříd 2.L a 3.L zúčastnili divadelního představení 

PETER BLACK v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. 

Jednalo se o moderní divadlo (kostýmy, prostředí, námět), které bylo žákům tematicky velmi 

blízké (ztráta a znovunabytí všech životních výdobytků). 

Představení mělo samozřejmě výchovný charakter (důležitost práce, dodržování zásad, 

charakterové vlastnosti kladné a záporné, apod.), ale zejména mělo žáky motivovat k většímu 

nasazení při studiu cizích jazyků (anglického jazyka). Představení bylo sehráno v jazyce 

anglickém, ale dle následné výpovědi žáků, bylo hercům rozumět nejen z hlediska výslovnosti, 

intonace a artikulace, ale i významem dialogů. Žáci se během představení chovali velmi 

ukázněně a představení hodnotili velmi kladně. 

6.3 Soutěže a olympiády 

Atletické závody 

V úterý 20. 9. 2016 jsme se opět po roce zúčastnili atletického poháru Corny v Novém Městě 

na Moravě. Klání je soutěží družstev, disciplíny 60 a 100 m, 200 a 400 m, 800 a 1500m, skok 

daleký a vysoký, vrh koulí a štafety. V celkovém zúčtování obsadily naše děvčata čtvrté místo, 

hoši skončili šestí.  

   

Atlety z předchozích let posílili žáci a žákyně z prvních ročníků. V jednotlivcích se nejlépe 

umístil Jakub Šorm (1.A), který vybojoval 1. místo ve 100 m a 2. místo ve skoku dalekém, 

3. místo ve vrhu koulí získal Jiří Pohanka (3.A). 

Z děvčat byla nejúspěšnější Sára Závodná (4.A) se 4. místem ve skoku vysokém, Aneta 

Hrubcová (3.L) se 4. místem ve skoku dalekém, Kateřina Vrbasová (2.A) s 5. místem na 60 m 

a ve skoku dalekém a Veronika Marešová s 5. místem ve skoku vysokém.  

Okresní kolo v basketbalu středních škol 16. 11. 2016 

Pod koši jsme skončily bronzové! 

Den před oficiálním Dnem boje studentstva za svobodu válčila sedmičlenná sestava žákyň 

Zdravky pod bezednými koši. Hned na úvod okresního finále v basketbalu středních škol se 

děvčata utkala s favorizovaným Gymnáziem Žďár. První poločas jim proti kompletnímu 

basketbalovému týmu nevyšel, družstvo prohrávalo 6:30, ve druhém však děvčata předvedla 

výborný výkon a zápas skončil 20:42. Škoda první půle, mohlo to být zajímavější... 
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Ve druhém utkání se potkaly dva celky, které nemají ve svém středu ani jednu aktivní 

basketbalistku. Z porovnání dvou čistě amatérských škol jsme vyšli vítězně, Hotelovou školu 

Velké Meziříčí jsme smetli 32:4. 

  

V závěrečném duelu o konečnou druhou příčku s Biskupským gymnáziem Žďár naše hráčky 

dlouho vedly, závěr však vzaly na sebe dvě zkušené extraligové hráčky žďárských juniorek a 

Zdravka se musela smířit po porážce 10:16 s bronzem. 

Celé družstvo musíme za turnaj moc pochválit, ve všech třech zápasech děvčata bojovala a 

často předčila i některé basketbalistky. Do týmu výborně zapadly nové „prvačky", z nichž 

střelecky zářila Lucie Mazourková z 1. L. 

Volejbalistky skončily „o fous“ čtvrté 

Smolný jeden míč chyběl volejbalistkám Zdravky ke třetímu místu v okresním kole středních 

škol. V součtu naše volejbalistky vyhrály 3 sety a 5 jich prohrály, stejně jako SPŠ Žďár. Náš 

poměr míčů (108:122) byl oproti SPŠ (121:123) o něco horší, a tak bronzové medaile putovaly 

do rukou soupeřek. 

 

Do našeho týmu při absenci zraněné G. Pátkové výborně zapadly studentky 1. ročníku 

E. Flídrová s K. Čermákovou. Děvčata, díky! 

Florbal dívek – okrskové a okresní kolo 

Sedm florbalistek reprezentovalo naši školu na okrskovém kole ve florbale dívek. V konkurenci 

pěti žďárských škol obsadily skvělé 2. místo, když nestačily pouze na Gymnázium Žďár. Tři 

zbývající duely děvčata vyhrála a společně s prvním Gymnáziem Žďár a třetím Biskupským 

gymnáziem postoupila do okresního kola, které se uskuteční ve středu 25. ledna v hale na 

Bouchalkách. Děvčatům patří dík za výbornou kolektivní hru, kterou podpořily výkony skvěle 

chytající Nikoly Pavlíčkové a neomylné střelkyně Lucie Mazourkové. 

Postup našich dívek do okresního kola ve florbale se ukázal být oprávněný. Posílená sestava 

jedenácti hráček se v hale na Bouchalkách předvedla ve velmi dobrém světle a v konkurenci 

deseti týmů obsadila výborné 2. místo. Dívkám není co vytknout, všechny bojovaly a zaslouží 

velkou pochvalu. Každá znala svoji úlohu na hřišti a uměla se podřídit týmu. Celkem se florbalu 

dívek zúčastnilo 10 středních škol žďárského okresu, skončili jsme mezi nimi druzí, kousek od 
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postupu do krajského kola. Podobný úspěch ve florbalu škola nepamatuje. Ještě jednou 

gratulujeme!!! 

  

Školní vánoční volejbalový turnaj 

Před vánočními prázdninami proběhl již tradiční vánoční volejbalový turnaj smíšených 

družstev, letos v počtu osmi žákovských a jednoho učitelského týmu. Hrálo se v obou 

tělocvičnách a všechny zúčastněné týmy byly rozlosovány do dvou skupin. Po vyrovnaných 

zápasech nakonec první místo obsadilo družstvo učitelů, nejlepší z žákovských týmů byla třída 

3.A a na 3. místě se umístila třída 4. L. 

Turnaj probíhal v příjemné atmosféře a už teď se těšíme na další roční 

 

Okrskové kolo ve florbale chlapců 

Okrskové kolo ve florbale chlapců příliš radosti družstvu ze Střední zdravotnické školy Žďár 

neudělalo. Tým okolo nejlepšího střelce mužstva Jakuba Ptáčka na vytoužený postup nedosáhl. 

Po třech porážkách ve skupině (průmyslová škola, SOŠ Nové Město a BIGY) skončil na 4. 

místě a v konečném účtování obsadil dělené 7. až 8. místo. 

  

Gratulujeme! 

Sportovní úspěch našeho studenta v cyklokrosu Pro Daniela Mayera, studenta 1. ročníku vyšší 

odborné školy, to bylo první Mistroství světa v cyklokrosu v životě. Moc se na závody těšil. 

Atmosféra byla úžasná a diváků tisíce! Daniel dojel v závodě na 35. místě z celkových 55 

startujících (kategorie U23 – čili do 23 let). Sice říká, že to pro něj není nejlepší výsledek, ale 

nám se to zdá jako skvělý úspěch. Byl totiž i první z Čechů, a to opravdu není zas tak špatné! 

Gratulujeme! 
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Šachisté zůstali pod stupni vítězů 

Čtyři studenti SZŠ Žďár reprezentovali školu na okresním kole v šachu. Ze sedmi zápasů si 

připsali dvě výhry, dvě remízy a tři porážky. V konkurenci 12 týmů obsadili sedmou příčku a 

v redukovaném pořadí středních škol skončili čtvrtí. 

Mistrovství Zdravky ve fotbálku dvojic 2017 

Letošní nejlepší dvojicí ve školním turnaji ve stolním fotbálku byli Martin Nedbal s Mirkem 

Krampolem (žáci 3.L), kteří nedali ostatním šanci! Zúročili tak svůj dlouhodobý trénink, 

kterému se věnovali v průběhu celého roku o přestávkách i v odpoledních hodinách. 

 

Olympiáda lidských práv 

Dne 1. 11. 2016 se vybraní žáci naší školy již tradičně účastnili celostátní Olympiády lidských 

práv. I přesto, že se soutěže zúčastnilo opět velké množství žáků z celé republiky, podařilo se 

Tomáši Novotnému ze 4.L postoupit do finále, které se konalo v prosinci na Magistrátu 

hlavního města Prahy. 

 

Studentská konference 

Již pátým rokem probíhala v prostorách školy studentská konference. Cílem akce byla 

prezentace maturitních prací žáků 4. L. Se zájmem prezentace sledovali žáci 3. ročníku oboru 

Zdravotnické lyceum. Konference byla přínosem nejen pro maturující žáky, kteří si vyzkoušeli 

vystoupení před spolužáky, ale i pro žáky nižšího ročníku, kteří získali cenné zkušenosti pro 

tvorbu své maturitní práce. Konference se zúčastnili též někteří vedoucí maturitních prací. Akce 

byla kladně hodnocena. 
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Odborný seminář ENERSOL 

Ve čtvrtek 15. 12. se sedm žáků a studentů SZŠ i VOŠZ zúčastnilo odborného semináře 

k projektu Enersol. Tento projekt umožňuje studentům středních škol vzdělávat se v oblasti 

úspory energií, obnovitelných zdrojů energií a snižování emisí v dopravě. Výsledkem bude 

odborná práce napsaná studenty. 

Seminář byl zahájen odbornou přednáškou Ing. Zbyňka Boudy na téma Aktuální vývoj 

energetiky. Dále byly předvedeny čtyři prezentace prací loňských účastníků. 

Soutěžní přehlídka projektu ENERSOL 

V únoru 2017 navazovala na seminář krajská soutěžní přehlídka projektu ENERSOL, která se 

konala v Třebíči a zúčastnili se jí žáci třídy 2.L. Jejich práce sice nebyly k prezentaci vybrány, 

ale přesto to byla pro žáky cenná zkušenost a v dalším školním roce se pokusí se svými pracemi 

znovu uspět. 

Tyto přehlídky jsou organizovány k hodnocení úspěšnosti projektů a k propagaci Enersolu. 

Soutěží se ve třech kategoriích: Enersol a praxe, Enersol a inovace a Enersol a popularizace. 

Školní kolo psychologické olympiády 

Olympiády se zúčastnili výherci třídních kol. Komise hodnotila práce podle předem 

stanovených kritérií – obsahovou stránku práce, kreativitu a osobní způsob prezentace. 

1. místo: Denisa Pohanková (3.L) 

2. místo: Eva Pejchalová (3.L) 

3. místo: Terezie Krábková (3.A) 

První dvě žákyně postoupily do krajského kola v Havlíčkově Brodě. Olympiáda probíhala 

v příjemné atmosféře a žáky byla hodnocena velice kladně. 

Vítězství v krajském kole Psychologické olympiády 

Dne 6. února 2017 se tradičně, jako každý rok, konalo krajské kolo Psychologická olympiády. 

Letošní téma znělo: "Když člověk potká člověka." Hostitelskou školou pro krajské kolo stala 

již po několikáté, SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod. Ze školního kola, které se konalo 30. ledna 

2017 na půdě naší školy, se do kraje probojovaly dvě žákyně třetího ročníku oboru zdravotnické 

lyceum – Eva Pejchalová a Denisa Pohanková. Pocity při příjezdu byly smíšené, spíše 

převládala nervozita. Dívky si pořadí svého vystoupení vylosovaly společně s ostatními 

soutěžícími.  

  

Dohromady se krajského kola zúčastnilo 8 statečných z ostatních zdravotnických škol Kraje 

Vysočina. Naše škola měla v porotě též svého zástupce – žákyni třetího ročníku oboru 

zdravotnické lyceum Anetu Hrubcovou, loňskou vítězku školního kola a účastnici krajského 

kola psychologické olympiády. Opravdu KRÁSNÉ VÝKONY – škoda, že vítěz mohl být jen 

jeden. A jak to dopadlo. Letošní vítězkou krajského kola se stala EVA PEJCHALOVÁ z naší 

školy, jejíž práce se věnuje tématům sebepoškozování, nešťastné lásky a psychické deprivace. 
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Vítězka popsala ve svém sdělení příběh své kamarádky – její setkání s ostatními lidmi, která jí 

negativně i pozitivně ovlivnila život. Evu čeká ještě další boj v celostátním kole, které se bude 

konat ve Vsetíně. 

Celostátní kolo Psychologické olympiády „na Vsetíně“ 

Ve dnech 5.–6. dubna 2017 se konalo celostátní kolo psychologické olympiády – jak jsme byli 

při příjezdu poučeni – ne ve Vsetíně ale na Vsetíně. Pořádající školou byla SZŠ a VOŠZ Vsetín. 

Naši školu reprezentovala Eva Pejchalová ze třídy 3.L. Dvoudenní klání bylo zahájeno 

vystoupením místního folklórního souboru, následovala prohlídka školy. Pro finalisty byl na 

večer připraven turnaj v bowlingu, který Eva zcela suverénně vyhrála – takže jedno vítězství 

už jsme měli v kapse. Druhý den ráno probíhala samotná prezentace soutěžních prací před 

čtyřčlennou porotou. Do finále se probojovalo 11 soutěžících z celé České republiky. Bohužel 

ve velmi vyrovnané konkurenci se naší zástupkyni nepodařilo obsadit stupně vítězů. 

Samozřejmě to bylo malé zklamání, ale určitě si Eva odvezla cenné zkušenosti a hlavně 

pozitivní zážitky. Těšíme se na příští kolo a bude to velký úspěch, pokud se nám opět podaří 

probojovat se až do státního kola. Téma příští psychologické olympiády stanovené celostátní 

předmětovou komisí předmětu Psychologie a komunikace zní „Kam kráčíme…?“ 

4. ročník soutěže Finanční gramotnost 

Stejně jako každý rok se i letos naše škola zapojila do soutěže Finanční gramotnost. Soutěž 

probíhala na školách přes počítače. Školního kola se zúčastnilo 22 žáků 1.–4. ročníku a tři 

nejlepší postoupili do okresního kola. Družstvo ve složení Lenka Plašilová 4.L, Veronika 

Loubková 3.L a Tereza Svobodová 1.L se v okresním kole umístilo na pěkném 3. místě. 

Blahopřejeme.  

"Kraje pro bezpečný internet" 

Žáci SŠ se v rámci výuky IKT zúčastnili soutěže "Kraje pro bezpečný internet". Do organizace 

této soutěže jsou zapojeny všechny kraje republiky, partnery projektu jsou firmy Microsoft, 

Gordic, CZ.NIC správce domény CZ, Česká pojišťovna, Ministerstvo vnitra ČR a česká 

pobočka organizace AFCEA, které do soutěže věnovaly hodnotné ceny. Záštitu nad projektem 

převzala Asociace krajů ČR a NCKB. Část e-learningových kurzů žáci zhlédli přímo v 

hodinách IKT, část si prostudovali v rámci domácí přípravy. Letos sice nikdo z našich žáků 

žádnou cenu nevyhrál, ale všichni si rozšířili svoje obzory týkající se bezpečnosti při používání 

informačních a komunikačních technologií a internetu. 

S Vysočinou do Evropy 

Již osmého ročníku této soutěže se loni zúčastnili žáci naší školy a kolektiv třídy 3. L. Motivací 

pro účast v této soutěži pro ně byly hodnotné ceny a možnost vyhrát zahraniční zájezd pro celý 

třídní kolektiv. 

Žáci se dostali do 5. kola soutěže, do užšího finále se jim probojovat nepodařilo. Soutěž 

proběhla v měsících září 2016 až březen 2017. 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Olympiáda v anglickém jazyce, která se skládala z poslechové části a čtení s porozuměním 

textu, se konala 17. prosince 2016. Zúčastnilo se jí 14 žáků z 1.–3. ročníku. 

V lednu 2017 proběhla část ústní, kdy bylo vybráno 6 nejlepších z předcházejícího kola. 

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

popisovali obrázek. Porotu tvořili: Mgr. Marek Papoušek, Ing. Jiří Dokulil a Mgr. Nikola 
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Apolínová. Výkony žáků byly velmi dobré, rychle reagovali na otázku, používali bohatou 

slovní zásobu, užívali fráze. Velmi pěkně reagovali i žáci 1. ročníků. 

Aneta Hrubcová ze třídy 3.L byla porotou zvolena jako nejlepší a zúčastnila se soutěže v ANJ 

v únorovém okresním kole, kde obsadila 14.místo. 

Olympiáda z českého jazyka 

Dne 28. listopadu 2016 se konalo školní kolo olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se 12 

vybraných žáků, a to z I. – III. ročníku. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Andrea Kadlecová (III. 

L), druhou nejlepší pak byla Karolína Žáková (II. L). Tyto dvě dívky pak naši školu 

reprezentovaly v okresním kole v únoru 2017. První část olympiády byla jazyková a obsahovala 

poměrně zapeklité úkoly. Poté následovala slohová práce v libovolném útvaru, téma bylo 

rozhodně inspirativní - „Kdyby to všechno nebylo tak složité". Děvčata nakonec obsadila 

krásné 5. a 9. místo, což je vzhledem k hojné účasti studentů gymnázií moc hezký výsledek. 

Příští rok to určitě zkusí znovu! 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 

Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných 

problémů v 18 vědních oborech. Soutěž zpravidla probíhá ve třech kolech formou soutěžních 

přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. V okresním kole SOČ soutěžily dvě žákyně 

naší školy, Aneta Hrubcová ze 3.L a Pavla Jamborová ze 3. A. 

Aneta Hrubcová soutěžila s prací nazvanou Aktivní stáří. Anetina práce se porotě velmi líbila, 

cenné zkušenosti ze své práce dobrovolníka Aneta dokázala velmi pěkně shrnout a doplnit 

zajímavou prezentací. Ve velké konkurenci studentek žďárských gymnázií tedy po zásluze 

vybojovala krásné druhé místo. 

Pavla Jamborová soutěžila s prací Zdravotnická záchranná služba. Také její práce měla úspěch, 

přesvědčila především svým zasvěceným ústním podáním dané problematiky. Stejně jako 

Aneta obsadila i Pavla ve své kategorii druhé místo. 

Obě děvčata postoupila se svými pracemi do krajského kola, které se konalo 27.4.2017 na 

Gymnáziu v Třebíči. Obě děvčata si ve svých kategoriích vedla velmi dobře. Aneta obsadila 

třetí místo a Pavla místo páté. Anetě i Pavle gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 

naší školy. 

 „Malá“ soutěž v první pomoci žáků 1. A 

Netradiční den zažili při výuce ve čtvrtek 10. 11. 2016 žáci našeho prvního ročníku oboru 

zdravotnický asistent. Naši studenti 1. ročníku vyšší odborné školy zdravotnické si pro ně 

připravili pár „horkých“ chvilek. Jelikož se sami již 2x jako soutěžící a 1x jako figuranti aktivně 

podíleli na školním kole soutěže v první pomoci, využili svých znalostí a vyzkoušeli 

rozhodnost, pohotovost a schopnost jednat v náročných situacích u žáků začínajících s výukou 

první pomoci. Sami připravili modelové situace na stanovištích, reálně se namaskovali a zahráli 

si na poraněné. Také v roli rozhodčích hodnotili výkony.  
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Asistenti se po teoretickém úvodu, který v podobě prezentace též nachystali a odpřednášeli 

studenti 1. VOŠZ, rozdělili do skupin a vyrazili ošetřovat. Na stanovištích je čekalo tepenné 

krvácení, otevřené zlomeniny, bezvědomí, porod, popáleniny, … Určitě to pro ně nebyla lehká 

situace. Musíme je pochválit! S celým náročným programem se poprali a vítězové dostali 

sladkou odměnu. Protože to byl zároveň den otevřených dveří, mohli se návštěvníci aktivně či 

pasivně zúčastnit. 

Školní kolo Soutěže první pomoci 

Stejně jako v minulých letech i letos se konalo školní kolo soutěže v první pomoci. Počasí nám 

nepřálo, tak jsme vyzkoušeli uskutečnit soutěž v prostorách školy. Celkem 21 družstev se 

mohlo aktivně zapojit do ošetřování „zraněných“. Na stanovištích řešili situace s pádem 

cyklisty, pneumotorax, sebevražedkyni, amputace, teroristický útok, otevřené zlomeniny, 

amputace, masivní krvácení, bezvědomí a drobná poranění jako jsou oděrky, krvácení z nosu…. 

Na stanovištích v roli figurantů byli žáci 3.L a s organizací soutěže pomáhala třída 3.A. Aby 

nebylo dopoledne pouze o ošetřování zraněných, mohli žáci plnit logické úlohy v češtině i 

angličtině, vyzkoušet svou paměť, pozornost, přečíst jazykolam, … 

1. místo třída 2.A Anna Večeřová, Jáchym Fousek, Barbora Všianská, Kateřina 

Jurnečková 

2. místo třída 2.L Adam Staněk, Veronika Marešová, Nikola Pavlíčková, Anežka 

Juračková 

3. místo třída 1.L Lucie Lázničková, Kateřina Vacková, Barbora Havelková, Michaela 

Smažilová 

Nejlepší velitel: Karolína Augustová (1. L) 

Nejlepší figurant: Tomáš Zatloukal (3. L) 

  

Celostátní kolo soutěže v poskytování PP 

Dne 13.–14. června 2017 proběhl na SZŠ Jaselská v Brně XXII. ročník celostátní soutěže první 

pomoci. Jednalo se o soutěž s mezinárodní účastí – soutěžící družstva totiž přijela z celé České 

republiky a ze Slovenska. Soutěž se konala pod záštitou MŠMT ČR. 

Soutěžní klání probíhala ve dvou kategoriích – kategorie A byla určena žákům středních 

zdravotnických škol, zúčastnilo se jí 24 družstev. V této kategorii byla naše škola zastoupena 

družstvem dívek ze 3. L, a to Zdeňkou Dvořákovou, Patricií Kejdovou a Evou Pejchalovou. 

I když se družstvo v náročné konkurenci umístilo ve 2. polovině soutěžního pole, přesto 

zaslouží pochvalu a uznání. Sami žáci soutěž hodnotili jako přínosnou životní i profesní 

zkušenost. 

  



25 

 

Kategorie B patřila studentům vyšších odborných zdravotnických škol. Soutěžilo zde 

8 družstev. Naši školu reprezentovaly studentky 2. ročníku VOŠZ, konkrétně Ludmila 

Novotná, Kristýna Stráníková a Jana Sobotková. 

Soutěž probíhala na těchto stanovištích: 

 stanoviště A – zde byla možnost použít odborné pomůcky, zraněný byl jeden, 

 stanoviště B – první pomoc v domácnosti, zde byli dva zranění, soutěžící využívali 

pomůcky nacházející se v domácnosti – pleny, kapesníky, domácí lékárnu atd., 

 stanoviště C – první pomoc v terénu, a to na Obilném trhu, zranění byli dva, 

 stanoviště D – hromadné neštěstí, soutěžilo se na Obilném trhu, raněných bylo 10. 

Výkony soutěžních družstev a správné poskytnutí první pomoci na každém stanovišti hodnotila 

odborná porota složená z lékařů brněnských nemocnic, záchranářů, zdravotních sester 

pracujících na odděleních úrazové chirurgie v nemocnicích a odborných učitelek. 

Studentky naší zdravotnické školy nás reprezentovaly velmi dobře. Především studentky VOŠZ 

Ludmila Novotná, Kristýna Stráníková a Jana Sobotková podávaly po celou dobu soutěže 

opravdu skvělé výkony. Praktické provedení a poskytnutí PP na uvedených stanovištích 

předvedené těmito děvčaty mělo doslova profesionální úroveň. Dívky prokázaly nejen 

vynikající praktické dovednosti a teoretické vědomosti, ale výborně komunikovaly při záchraně 

zraněných a volání odborné pomoci. 

Děvčata VOŠZ se ve své kategorii po zásluze umístila na prvním místě. Radost z úspěchu 

je umocněna ještě skutečností, že naše studentky uspěly v poskytování první pomoci i 

v konkurenci VOŠZ, jež se zaměřují na záchranářství. 

  

Soutěž První pomoc s mezinárodní účastí v Mladém Bříšti 

Dne 21. 6.–22. 6. se družstvo žákyň 1.L ve složení Lázničková Lucie, Vacková Kateřina, 

Havelková Barbora, Smažilová Michaela zúčastnilo pod vedením Mgr. Novákové mezinárodní 

soutěže první pomoci. Do soutěže se zapojilo 34 družstev z celé republiky a také družstvo ze 

Slovenska, Rakouska a Německa. Soutěž probíhala v nádherném prostředí tábora v Mladém 

Bříšti. Byla dvoudenní.  
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Soutěž byla na 7 stanovištích, kde úkolem soutěžících bylo roztřídit raněné, poskytnout první 

pomoc, zavolat ZZS, hodnotil se také velitel zásahu, komunikace v družstvu a psychologický 

přístup k raněným. Stanovitě byla vždy s velkým počtem raněných (hromadná neštěstí) např. 

dopravní nehoda, popáleniny, komoce, bezvědomí, srdeční zástava dospělého. Naše družstvo 

složené ze 4 studentek prvního ročníku nebylo tak zkušené, jak třeba jiná družstva, ale o to více 

zapálené. Soutěž jim přinesla cenné zkušenosti, které mohou využít v budoucnu. Probíhala 

v příjemném prostředí, byla výborně zorganizovaná a všem se nám moc líbila. 

Celostátní soutěže první pomoci Lhotka u Mělníka 2017 

V termínu od 26. 4. do 27. 4. 2017 jsme se zúčastnili celorepublikového kola soutěže první 

pomoci ve Lhotce u Mělníka. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 týmů z celé republiky. Soutěž 

začala večerním stanovištěm, kde žáci poskytovali první pomoc u vlakové zastávky, kde 

ošetřovali amputaci dolní končetiny, zvracející osobu a dvě slečny pod vlivem extáze. Další 

den nás čekalo hromadné neštěstí- bouračka autobusu s 10 cestujícími. Dále pak soutěžící 

ošetřovali tonoucí se dívku a rybáře se zaseknutým háčkem v ruce. Na dalším stanovišti bylo 

uštknutí hadem a řezné rány, poleptání chemikáliemi, člověk s astmatickým záchvatem a 

dalšími drobnými poraněními. 

  

Žáky p. učitelka Holemářová chválila za obrovskou snahu a nadšení a také za to, že zvládli 

výborně těžká stanoviště např. hromadné neštěstí. Do příště je třeba zlepšit organizaci práce a 

činnost velitele družstva. Družstvo skončilo na krásném 9. místě. 

Soutěž v Ošetřovatelství – školní kolo 

Dne 10. 2. 2017 se konalo první kolo soutěže v Ošetřovatelství. Žáci si mohli vybrat z osmi 

okruhů týkajících se podávání léků. Soutěže se zúčastnili žáci 2.A a 3. A, kteří předvedli svoje 

prezentace doplněné teoretickými poznatky. Komise z odborných učitelek v čele s PhDr. 

Václavou Holubovou vybrala jako nejzdařilejší práci prezentaci Hany Sýkorové z 2. A, která 

tímto postoupila do celorepublikového kola soutěže v ošetřovatelství. Všechny předvedené 

prezentace byly na velmi vysoké úrovni a všem žákům patří za jejich aktivní přístup a způsob 

zpracování velká pochvala. 

Soutěž v Ošetřovatelství – celorepublikové kolo 

Dne 30.3.2017 se na SZŠ, Ruská v Praze konalo celorepublikové kolo soutěže v ošetřovatelství. 

Každý žák v první části soutěže předvedl svoji prezentaci, odebral se k odborným učebnám, 

kde následovala praktická část soutěže. V praktické části si každý student vylosoval jeden 

konkrétní praktický úkol týkající se podávání léků a porota čtyř odborných učitelek hodnotila 

provedení výkonu a kladla doplňující dotazy. Naše žákyně Hana Sýkorová předvedla velmi 

pěkný výkon, ale na umístění na prvních místech to nestačilo, neboť jí chyběly zkušenosti 

z praxe, které všechny ostatní soutěžící měly. 

Této soutěže se naše škola zúčastnila poprvé a přestože je soutěž určena pro žáky 1.- 4. ročníků, 

nemá smysl brát na tuto soutěž žáky, kteří ještě nemají odbornou praxi v nemocnici. 
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Vánoční soutěž ve výzdobě tříd 

V měsíci listopadu byla vyhlášena Velká vánoční soutěž ve výzdobě tříd. Žáci měli za úkol 

vyzdobit svou kmenovou třídu, případně jinou přidělenou prostoru školy. Výzdoba se měla 

soustředit na téma „advent, vánoce, zima“. 

   

Žáci se do práce pustili s až překvapujícím elánem, celá škola žila soutěží. A také „rozkvetla“, 

(nejen) v učebnách se objevily adventní věnce, vánoční stromky, perníčky, sněhuláci, mnohde 

dokonce sněžilo…Porotci se stali nejen žáci SZŠ, ale také učitelé i nepedagogičtí pracovníci 

školy. Svůj hlas mohli nejkrásněji vyzdobené třídě dát i děti a vychovatelé z Dětského domova 

v Rovečném, kteří k nám v prosinci přijeli na návštěvu Výsledky hlasování byly těsné. Z výhry 

se nakonec mohou radovat žáci 4. L, druhé místo obsadila 3. A, pomyslnou bronzovou medaili 

získala 3. L. Ze soutěže ale nakonec profitovali vlastně všichni, školou se rozlila vánoční nálada 

a prostory se doslova rozsvítily. Akce měla velký úspěch, bylo by vhodné ji v budoucnu 

zopakovat. 

7 Spolupráce s partnery 
Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v první pomoci 

Poslední prázdninové dny proběhlo školení první pomoci učitelek mateřských škol. Skoro 

šedesát učitelek se ve dvoudenním školení zdokonalovalo v první pomoci. Profesionální 

záchranář i odborné učitelky naší školy připravili teoretický a praktický blok. V teoretickém 

bloku se přednášela témata: krvácení, bezvědomí, obecná pp v dětském věku - alergické reakce, 

astma bronchiale, epileptický záchvat, křeče, diabetes mellitus, zlomeniny, popáleniny, 

poleptání, otravy, úpal, úžeh. V praktické části si učitelky vyzkoušely v modelových situacích 

na namaskovaných figurantech zúročit své vědomosti. Oba dny byly velmi příjemné. Jsme rádi, 

že můžeme své znalosti předávat i touto cestou. 
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Medaile Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina 

Krajský ředitel HZS Kraje Vysočina předal jako poděkování všem zaměstnancům a studentům 

SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou dne 11. 5. 2017 medaili Hasičského záchranného sboru Kraje 

Vysočina II. stupně. 

 

Přednášky pro seniory v Senior Pointu 

Riziko reklamy pro seniory a Prevence rakoviny prsu – taková byla témata, o kterých vedly 

přednášku Mgr. Iva Ošťádalová a Mgr. Radana Nováková z naší zdravotnické školy ve 

žďárském Senior Pointu. Tyto přednášky se uskutečnily ve dnech 22. 3. a 19. 4. 2017. 

Pracovnice zaslaly naší škole děkovný email: 

Dobrý den, jménem Senior Pointu a zúčastněných seniorů v rámci přednášek p. Mgr. Ivy 

Ošťádalové a Mgr. Radany Novákové chci poděkovat za skvělou spolupráci, podporu naší 

činnosti a za lidský přístup vašich kolegyň. 

Předvánoční návštěva domu klidného stáří Žďár nad Sázavou 

Žáci třídy 1.A se na začátku školního roku na adaptačním kurzu domluvili, že chtějí udělat 

radost seniorům. Naplánovali předvánoční návštěvu DKS ve Žďáře nad Sázavou a natrénovali 

pásmo koled, které si společně se seniory zazpívali. Návštěva se nesla ve velmi přátelské a 

příjemné atmosféře. Žáci připravili pro obyvatele DKS malou pozornost v podobě rostlých růží. 

Doufáme, že se předvánoční setkání stane tradicí. 

  

Partnerská spolupráce se Slováky – Zahraniční stáž 

Dny plné zážitků prožilo 10 žáků oboru Zdravotnický asistent v týdnu od 25. září. V rámci 

výměnného pobytu se zúčastnili výměnné stáže na Střední zdravotnické škole v Trnavě. Zde 

byl pro ně připraven velmi bohatý pracovní a kulturní program. Žáci se mohli seznámit 

s jednotlivými odděleními Fakultní nemocnice Trnava. Na oddělení chirurgie a jednotce 

intenzivní péče pro dlouhodobě nemocné si mohli žáci vyzkoušet své dovednosti 

v ošetřovatelské péči. Pracovní nadšení bylo veliké a lze jen konstatovat, že žáci pracovali jako 

zkušené sestry. Odborné zkušenosti získávali žáci i v Národním centru pro cévní choroby 

v Bratislavě. Zde mohli nahlédnout na oddělení dětské chirurgie, kde se zachraňují nemocná 

dětská srdíčka, a na transplantační oddělení. 

https://www.facebook.com/177379422444729/photos/a.729291883920144.1073741868.177379422444729/729291890586810/?type=3&size=402%2C1000&fbid=729291890586810
https://www.facebook.com/177379422444729/photos/a.729291883920144.1073741868.177379422444729/729291890586810/?type=3&size=402%2C1000&fbid=729291890586810


29 

 

  

Součástí pobytu bylo i seznámení s městem Trnava a Trnavským krajem. Základní informace 

o Trnavském kraji byly žákům předány z úst paní radní pro oblast školství. Po městě Trnava 

provedl žáky mladý průvodce, který velmi zajímavě vyprávěl o jednotlivých památkách. 

Pro všechny byl nezapomenutelný zážitek z odpoledního pobytu na zámku Solenice a 

závěrečné masáže, které pro nás připravili žáci studijního oboru Masér. 

Pobyt studentů Střední zdravotnické školy Trnava 

V sobotu 28. ledna jsme v odpoledních hodinách přivítali 8 studentů z trnavské zdravotnické 

školy, pro které jsme pro jejich projekt v rámci Erasmus+ kompletně zajistili čtrnáctidenní 

pobyt ve Žďáře nad Sázavou (ubytování, stravování, doprovodné akce) a zejména desetidenní 

odbornou praxi v Nemocnici v Novém Městě na Moravě. 

Praxe studentů se konala ve všední dny, a to od 6.00 hod. do 12.00 hod. ve výše uvedené 

nemocnici. Na praxi byly studentky doprovázeny našimi odbornými učitelkami. Praxi 

studentky z Trnavy prováděly zejména na JIP interního oddělení, ale zejména byly rozdělovány 

na takové odborné provozy, které v jejich trnavské nemocnici nejsou. Hodnocení studentek na 

závěr jejich praxe bylo na všechny pro ně zajištěné body pobytu a samozřejmě praxi velmi 

pozitivní. Celá desetidenní praxe studentek byla ukončena závěrečným testem a praktickou 

zkouškou a zcela na závěr pobytu byl studentkám předán certifikát o konání mezinárodní praxe. 

Slavnostního aktu se zúčastnilo nejen vedení naší školy, ale i vedení trnavské zdravotnické 

školy a náměstkyně novoměstské nemocnice. 

Čtrnáctidenní pobyt studentek byl zpestřen mnohými doprovodnými akcemi – návštěva Brna 

(procházka centrem Brna – pamětihodnosti a zajímavosti Brna), Jihlavy, víkend v Praze 

(Pražský hrad a další památky Prahy, večerní představení muzikálu Angelika v divadle 

Hybernia), relaxační odpoledne v hotelu Svratka (relaxační bazén, masáže). 

Po celou dobu pobytu se o studentky trnavské zdravotnické školy starali zástupci naší SZŠ a 

VOŠZ Žďár nad Sázavou. Litovali jsme jen, že jsme podobnou odbornou praxi nemohli 

zorganizovat i pro naše žáky a studenty. Žádost na stejný projekt byla opětovaně podána 

k začátku února 2017, ale opět byla zamítnuta (Poprvé byla žádost podána v únoru 2016.). 

Důvodem byl zejména fakt, že na naší škole v době podání žádosti finalizoval podobný projekt 

– zahraniční praxe studentů VOŠ v Klinik Bavaria v Kreischa (Německo). 

Spolupráce s organizací Sdružení Nové Město na Moravě 

Zástupkyně této neziskové organizace nabídla žákům a studentům naší školy aktivní a 

smysluplné využití volného času. Jedná se o pomoc rodinám s postiženými dětmi, rodinám 

v nepříznivé situaci, pomoc při jednorázových akcích, zapojení do tvořivých aktivit pro děti a 

mládež, přípravu na vyučování apod. Dobrovolníci si tak mohou přímo v terénu vyzkoušet práci 

s klienty, poznat nové lidi a prostředí, získat zkušenosti a zážitky a realizovat své nápady. 

Několik žáků projevilo o tuto spolupráci zájem. 
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Den otevřených dveří 

V prosinci a v lednu měla naše škola jako každý rok Den otevřených dveří. V průběhu těchto 

dnů navštívilo naši školu několik desítek zájemců o studium jak střední školy, tak vyšší školy. 

Někteří se zajímali i o studium při zaměstnání, které naše škola nabízí k získání maturity, ale i 

v pomaturitním studiu. Účastníci si mohli prohlídnout školu, zajímali se hlavně o odborné 

učebny, kde jim naši žáci změřili tlak a ukázali některé odborné výkony v ošetřovatelské péči. 

V letáčcích se zájemci seznámili s učebním plánem jednotlivých oborů a uplatněním 

absolventů na trhu práce. 

Přehlídka středních škol 

10. 11. 2016 se opět konal v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou Festival vzdělávání. 

Letošního ročníku se zúčastnily školy ze všech koutů republiky. Mimo nabídky škol zde 

zájemci mohli navštívit i stánky firem Žďáru nad Sázavou, které zajištěnou autobusovou 

dopravou převáželi zájemce do svých firem k návštěvě provozu. 

  

Naši školu zastupovali žáci ze zdravotnického lycea i zdravotnického asistenta. Podávali 

informace o možnosti studia nejen na SZŠ, ale i na VOŠZ. Měřili tlak, seznamovali 

s vystavenými modely orgánů lidského těla a odpovídali na dotazy. 

Zájem o naši školu byl velmi příjemný. O studium se zajímali chlapci i dívky.   

Festival vzdělávání Didacta Třebíč 

Dne 20. 10. 2016 se zástupci naší školy z řad učitelů a žáků zúčastnili veletrhu vzdělávání 

Didacta 

v prostorách Střední průmyslové školy v Třebíči, kde se prezentovaly především školy z Kraje 

Vysočina, ale výjimkou nebyly ani školy ze vzdálených koutů republiky. Propagace naší školy 

z řad žáků se velmi mistrně a s nadšením ujaly žákyně 4.A Anna Marie Špinarová a Adéla 

Maternová, které zájemcům o některý z našich oborů přiblížily běžný život ve škole, možnost 

stáží, zahraničních zájezdů, exkurzí, sportovních akcí a také předaly vlastní pozitivní zkušenosti 

s praktickou výukou v nemocnici. 

Vyučující pohovořily s žáky i s rodiči o přijímacích zkouškách, vzdělávacím obsahu 

jednotlivých předmětů, možnostech dalšího studia a budoucím uplatnění absolventů naší školy. 

Návštěvníci si v případě zájmu mohli nechat změřit krevní tlak, puls a saturaci. 

Vzhledem k poměrně velkému zájmu o informace týkající se studia na naší škole hodnotíme 

akci jako velmi přínosnou. 
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Prezentace škol Velké Meziříčí 

Na této akci bylo prezentováno okolo 30 škol. Naše škola zde měla jako již tradičně svůj stánek, 

kde jsme uchazečům přibližovali studijní obory pro střední školu – Zdravotnický asistent a 

Zdravotnické lyceum. Zájemce jsme pozvali na prohlídku naší školy v rámci Dne otevřených 

dveří. Návštěvnost této akce byla velká, a přestože zde bylo prezentováno více zdravotnických 

škol z okolí, bylo i několik vážných zájemců o studium na naší škole. 

Vítání občánků 

Žákyně 3. a 4. ročníku se i letos podílely na tradičním Vítání občánků na Radnici ve Žďáře nad 

Sázavou. V průběhu vítání pomáhají maminkám s jejich dětmi při úkonech obřadu. Žákům patří 

velké poděkování, protože tuto činnost dělají ve svém volném čase několikrát ročně. V loňském 

roce získali i ocenění starostky města. 

Nemocnicí chodil Mikuláš 

Dne 5. 12. 2016 žáci naší školy v kostýmech Mikuláše, čertů a anděla navštívili nemocné děti 

na dětském oddělení v Nemocnici v Novém Městě na Moravě. S nadílkou také přišli za pacienty 

interního, chirurgického oddělení a také na oddělení dlouhodobě nemocných. Podařilo se jim 

vykouzlit úsměv nejenom na tvářích dětí, ale i ostatních pacientů. 

 

  

Jarní návštěva Domova pro seniory Mitrov 

V úterý dne 7. 3. 2017 se zájemci z řad žáků SZŠ doprovázení 3 pedagogy a také mimoškolními 

dospělými zájemci vypravili na návštěvu klientů Domova pro seniory na Mitrově. Nejdříve 

všichni zazpívali klientům Domova v doprovodu kytar české lidové písně. Vystoupili s nimi 

nejen ve společenské místnosti Domova, ale i na uzavřeném oddělení. Následně proběhla 

prohlídka budovy a pracovnice Domova nás též seznámila s chodem tohoto zařízení a s 

aktivitami nabízenými jeho klientům. 

Celá návštěva proběhla v příjemné atmosféře. 
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„Vláček“ ve stanici „Zdraví“. 

Ve středu 1. února 2017 jsme vstoupili do 2. pololetí školního roku. Hned v jeho začátku 

navštívily předškolní děti ze třídy „Zajíček" a „Medvídek" Střední zdravotnickou školu ve 

Žďáře nad Sázavou. Hned po příchodu do školy se nás ujaly paní učitelky Mgr. P. Bednářová 

a Mgr. I. Holemářová. Děti byly rozděleny do 2 skupin. Každé dítě mělo svého „velkého" 

asistenta. Studenti naše předškoláky vedli perfektně, plnili spolu různé úkoly, které se týkaly 

zranění nebo různých nebezpečných situací. I když bylo všechno jenom „jako", přece jen to 

bylo doopravdy. Vždyť pokoj s postelemi pro dospělé, stolečky u postelí nebo dětská postýlka 

s hračkami a další rekvizity, to vše je i v nemocnici. A jak se leží v opravdové posteli pro 

nemocné? Docela pohodlně, zvlášť, když se v ní mohou vyzkoušet různé polohy pomocí 

ovladače. Děti si také zkusily obvázat poraněnou ruku, nohu, hlavu nejen na panence – 

miminku, ale i na sobě, studentce nebo studentovi. Zavolat záchrannou službu, hasiče, nebo 

policii? Ani to nedělalo některým dětem potíže a to správné telefonní číslo určily hned. Všichni 

jsme si zopakovali, čím vybavit lékárničku, jak chránit své zdraví nebo pomoci kamarádovi. 

Všechny děti i studenti měli skvělou náladu i chuť zažít spolu něco neobvyklého. A drobné 

dárky dětem připomenou hezké chvíle strávené s budoucími zdravotními sestřičkami a 

zdravotními bratry nebo snad budoucími doktorkami a doktory? 

Chtěli bychom moc poděkovat za trpělivost, vstřícnost a ochotu všech studentek a studentů 

maturitního ročníku. Poděkování patří i p. Mgr. P. Bednářové a p. Mgr. I. Holemářové za 

perfektně připravené setkání. Tak ať jsme všichni zdraví a šťastně naladěni do dalších školních 

dní. 

Za MŠ „Vláček" M.Velínová, R. Vítámvásová 

  

Příjemně prožitý čas s dalšími dětmi z MŠ Vláček 

Dne 3. 3. 2017 nás navštívili se svými učitelkami předškoláci ze třídy Veverka a Žirafka z 

mateřské školy Vláček. Děti se rozdělily na polovinu a každé skupině se věnovali žákyně a žáci 

ze třídy 2.A, kteří pro ně připravili pestrý, zábavný a snad i trochu poučný program. Děti se 

společně se žáky zapojily do obvazování velkých plyšáků i částí těla svých kamarádů, 

vykoupaly, přebalily a oblékly miminka, vyzkoušely si změření krevního tlaku, přiložení 

vakuové dlahy a namalovaly pro nás i pro sebe krásné obrázky. Nakonec si vybarvily a 

vystříhaly sesterský čepec, který si odnesly na památku. 

   

Z naší školy odcházely děti veselé, nadšené a s dotazem, kdy budou moci přijít znovu. Tak se 

někdy budeme zase těšit! 
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Návštěva v MŠ Polnička 

Je ráno, sedám do auta a vyrážím do školy. Tam vyzvedávám své 3 kolegy a míříme do 

Polničky, pro jejíž školku máme nachystaný program. S kufrem plným zdravotnického 

materiálu vyjíždíme. Po příchodu do školky se dělíme do dvojic – David Kondýsek + Amy 

Špinarová, a Terezie Krábková + Štěpán Melzer. Ve třídě nás vítá sborové „Dobrý den“, což v 

některých z nás vyvolává nepříjemný pocit stáří. Kromě toho, že si děti vyzkouší pláště, čepice, 

roušky a mnoho dalších zdravotnických pomůcek. Poté dětem předvedeme praktickou ukázku 

resuscitace. Na závěr dáváme dětem injekční stříkačky a je hotovo. Doufáme, že děti si užily 

dopoledne stejně jako my. 

  

Výchovné dopoledne dětí z MŠ Malá Losenice 

Je středa dopoledne a děti z mateřské školky z Malé Losenice se vypravily na výlet k nám na 

zdravotnickou školu. I když minuty před příchodem doprovázely obavy, všichni jsme se na děti 

těšili, už jenom proto, že nám díky nim odpadla klasická výuka. Jelikož nás bylo téměř více než 

dětí, každé dítě dostalo přiděleného svého průvodce, který svému malému svěřenci postupně 

ukazoval zdravotnický materiál, pomůcky k resuscitaci a další zdravotnické potřeby. Děti si 

zopakovaly základní informace o integrovaném záchranném systému, vyzkoušely si základní 

obvazovou techniku. K našemu velkému překvapení byly některé děti schopné i správně 

provést kardiopulmonální resuscitaci u miminek. Velký úspěch sklidila možnost povozit se na 

nemocničním lůžku nebo si vyzkoušet operační čepice a pláště. Nakonec nám děti vymalovaly 

obrázky se zdravotnickou tématikou. David Kondýsek 1. VOŠZ 

   

Návštěva dětí ze základní školy Fryšava – Děti nakoukly do zdravotnického světa 

Přestože nebylo pěkné počasí, přijely se na naši školu podívat děti ze základní školy ve Fryšavě. 

V rámci exkurze prošly několik stanovišť, kde se učily, jak správně obvázat končetinu nebo jak 

přiložit trojcípý šátek. Dále si zkusily resuscitovat miminko i dospělého člověka, „omrkly“ taje 

injekčních stříkaček či umění v zašívání ran. 
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Děti byly s programem, který pro ně připravila třída 4.L, velice spokojené. Nás jejich zájem a 

zápal taktéž potěšil a doufáme, že to nebyla jejich poslední návštěva na naší škole. 

Návštěva z Dětského domova Rovečné 

I letos k nám v prosinci 2016 zavítali na návštěvu vychovatelé a děti z DD Rovečné. 

Na toto setkání jsme se velmi těšili. Kromě dvou vyučujících na hosty čekala také skupinka 

našich žákyň. Tentokrát jsme navštívili Regionální muzeum Tvrz, kde jsme zhlédli výstavu 

Vánoce v běhu času. Kromě vystavených exponátů nás zaujal i zasvěcený výklad paní 

průvodkyně. Následně jsme se přesunuli zpět do školy, kde si naši hosté prohlédli všechny 

učebny a prostory, které byly vyzdobeny v rámci Velké vánoční výtvarné soutěže. Také oni 

mohli hlasovat pro nejkrásněji vyzdobenou učebnu. Poté jsme si v jídelně školy pochutnali na 

dobrotách, jež připravily některé studentky a paní učitelky. Příjemným zpestřením byla vánoční 

píseň, kterou si pro nás připravily děti z dětského domova. Nakonec jsme dětem i vychovatelům 

předali dárky nakoupené z peněz, které mezi sebou vybrali naši studenti. Také hosté nás 

obdarovali svými výrobky. Hosté i hostitelé byli s průběhem setkání spokojeni. 

Sovička 

Dne 29. 9. jsme se zúčastnili přírodovědné akce s názvem Sovička. Akce probíhala pod záštitou 

Městské policie. Dále se na akci podíleli: odbor životního prostředí MÚ Žďár nad Sázavou, 

rodinné centrum Srdíčko, skautská organizace a zástupci naší školy. 

Program byl určen pro děti, které si mohly vyzkoušet třídění odpadků, poznávání piktogramů, 

poznávání rostlin a zvířat, podzimní vyrábění, vyproštění tonoucího a poskytování první 

pomoci – resuscitaci dítěte i dospělého, ošetření zlomenin a krvácení. Proběhla i ukázka dravců. 

Naše stanoviště navštívilo asi 200 dětí. Program se dětem velice líbil. 

Akce Rozhodni se sám (prezentační a sportovní akce zaměřená na prevenci rizikového 

chování dětí a mládeže) 

Dne 26. 8. jsme se zúčastnili akce s názvem Rozhodni se sám. Akce byla pořádána pod záštitou 

Kolpingova díla, Spektra, Rodinného centra Srdíčko a AO TJ Nového Města na Moravě. 

Tentokrát byl tématem zdravý životní styl. Děti si společně s rodiči mohli vyzkoušet atletické 

závody, ochutnat i vyrobit produkty zdravé výživy, vyzkoušet si např. opilecké brýle, změřit 

množství tuku v těle nebo si nechat pomalovat obličej či vyzkoušet jízdu na loďkách po řece 

Sázavě. 

Na stanovišti první pomoci, které zajišťovala naše škola, si vyzkoušeli děti i jejich rodiče 

resuscitaci, zástavu krvácení a ošetření různých úrazů a zlomenin. Také si zjistili hodnotu 

krevího tlaku a mohli se poradit s různými zdravotními problémy. 

Akce probíhala za příjemného počasí a všem se moc líbila. 
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Mladý cyklista a Besipáček 2017 

I v letošním roce jsme byli osloveni Městskou policií ve Žďáře nad Sázavou ke spolupráci při 

soutěžích „Mladý cyklista“ a „Besipáček“. Žáci 3. ročníků SZŠ se velice zodpovědně chopili 

role hodnotitelů i raněných a společně s příslušníky MP se postarali o hladký průběh těchto 

soutěží. 

Cvičení jednotek integrovaného záchranného systému 

Převrácený osobní automobil před vlakem na kolejích, volání o pomoc a nářek zraněných – tak 

to vypadalo ve čtvrtek dopoledne v areálu sázavského nádraží. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a 

pětadvacet zraněných. Nešlo naštěstí o skutečnou událost, nýbrž o společné cvičení hasičů, 

zdravotníků a policistů, tedy jednotek zařazených do integrovaného záchranného systému. 

 

  

Celkem se zapojilo osmdesát hasičů, zdravotníků a policistů. Za naši školu se simulované 

nehody zúčastnilo asi 20 figurantů mistrně namaskovaných odbornými učitelkami. Podobná 

cvičení, i když v menším rozsahu, jsou pořádána pravidelně. „Naším cílem je se společně 

takříkajíc sehrát. Abychom v případě skutečné události dokázali dokonale spolupracovat,“ 

podotkla Petra Musilová. Naši žáci v roli zraněných byli rovnocenným partnerem ostatním 

zúčastněným zdravotníkům. 

Den dětí 

Studentky se v rámci DNE DĚTÍ ve Zvoli u Bystřice nad Pernštejnem, Hamrech nad Sázavou 

a ve Žďáře na Sázavou zúčastnily zdravotního dohledu a provedly přednášku na téma první 

pomoc. 

  

http://zdarsky.denik.cz/galerie/v-sazave-se-srazil-vlak-s-osobnim-autem-slo-o-cviceni.html?mm=7860822&back=2711101384-1839-41
http://zdarsky.denik.cz/galerie/v-sazave-se-srazil-vlak-s-osobnim-autem-slo-o-cviceni.html?mm=7860635&back=2711101384-1839-41&photo=3
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ČČK 

Třída 1.VOŠZ se dne 4. 5. 2017 zúčastnila okresního kola soutěže první pomoci od Českého 

Červeného kříže. Soutěž byla určena pro 1. a 2. stupeň základních škol a osmiletých gymnázií. 

Deset našich studentů představovalo figuranty s různým typem poranění a ostatní byli na 

stanovištích a pomáhali porotcům s hodnocením, někteří zajišťovali organizaci soutěže a 

pomáhali s obsluhou v bufetu. Všichni žáci se aktivně zapojili a byli chváleni hlavní 

organizátorkou soutěže p. Polednovou. 

BESIP 

Studenti prvního a druhého ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické v rámci oblastního kola 

Dopravní soutěže mladých cyklistů zajišťovali stanoviště první pomoci. 

Žáci pátých a osmých tříd základních škol z regionu Novoměstska a Bystřicka soutěžili 

v několika disciplínách. Jednalo se o jízdu zručnosti na kole, znalosti pravidel provozu na 

pozemních komunikacích a zásady poskytování první pomoci. 

Naše studentky měly pro účastníky připravené předem stanovené úkoly, které museli účastníci 

splnit v určeném časovém limitu. 

Bílá pastelka 

Ve středu 12. října 2016 proběhla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 17. ročník 

celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce 

zrakově postižené poskytované v celé ČR. 

Studentky vyfasovaly bílá trička s emblémem Bílé pastelky a kasičku, se kterou následně 

vyrazily do ulic Žďáru nad Sázavou. Za minimální poplatek 20,- Kč nabízely zájemcům bílou 

pastelku a kalendářík na rok 2017. 

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména projekty SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a 

krajských Tyflo Center – výcvik vodících psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších 

bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a 

budovách, přípravu pro kvalifikaci a vstup na pracovní trh, volnočasové a sportovní aktivity 

Celková částka, která byla vybrána byla 6 410,- Kč. 

8 Exkurze 
Festival sociálních služeb 

Dne 14. 9. 2016 se třída 1.L zúčastnila v rámci předmětu Výchova ke zdraví Festivalu 

sociálních služeb. Cílem této návštěvy bylo seznámit žáky s činností sociálních služeb v Kraji 

Vysočina. Žáci si prohlédli stánky jednotlivých sociálních zařízení. Mohli získat cenné 

informace týkající se sociální péče. Návštěva tohoto festivalu byla velkým přínosem pro žáky 

a byla z jejich strany hodnocena velmi kladně.  

Klub v 9 centrum služeb pro podporu duševního zdraví 

V rámci předmětu Výchova ke zdraví jsme navštívili Klub v 9. Jedná se o centrum služeb pro 

podporu duševního zdraví, které poskytuje služby v rámci Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

Jejich cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Tato služba je ambulantní, 

tj. klienti dochází dle svých možností od půl deváté do šestnácti hodin. Je jim zde poskytována 

poradenská služba, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost, 

výchovné a vzdělávací činnosti. Také pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání 

osobních záležitostí včetně fakultativních služeb, např. doprovod na úřady, doprava. 
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Po celou dobu exkurze se nám věnovala Bc. Ivana Ptáčková, která nám velice erudovaně 

povyprávěla o službách, činnosti zařízení, klientech a jejich potřebách. Ochotně odpovídala na 

dotazy žáků. Následně nás provedla po celém zařízení. Žáci měli možnost komunikace 

s klienty, kteří byli přítomni a měli se žáky zájem navázat rozhovor. Exkurze byla zdařilá, 

otevřela žákům další možnosti pro jejich uplatnění v dalším studiu a případně profesní kariéře. 

 

 

Ponorka 

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 si zařízení prohlédnout a jednotlivé aktivity (např. 

fotbálek, kulečník, mixážní pult), sami vyzkoušet. 

„Knihovnická lekce“ v Okresní knihovně ve Žďáře nad Sázavou 

„Knihovnická lekce“ v Okresní knihovně ve Žďáře nad Sázavou v měsíci září je pravidelnou 

„malou“ exkurzí, která je určena pro žáky prvních ročníků pro doplnění výuky předmětu Český 

jazyk a literatura. V průběhu dvou vyučovacích hodin se žáci seznámí s chodem knihovny, 

s tříděním knih v knihovně jak teoreticky, tak i následně prakticky. Žákům je objasněna historie 

knihoven, zároveň se seznámí i se současným stavem knihoven nejen v České republice, ale i 

v různých zemích světa. Knihovnická lekce má žáky také seznámit s problematikou čtenářské 

gramotnosti a negramotnosti, což je v nynější době velmi aktuální otázka. 

V závěru této knihovnické lekce je pro žáky připraveno literární toulání po Žďársku. Žáci se 

seznámí s literáty, ale i s dalšími umělci, kteří působili a působí v naší oblasti. 

Knihovnická lekce byla velmi pěkně připravena. Paní Drdlová, která lekci vedla, žákům 

poskytla důležité informace o knihovně, ale i o umělcích, na které je naše oblast Žďárska hrdá. 

Žáci byli ukáznění a knihovnickou lekci hodnotili velmi pozitivně. 
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Úřad práce 

Žáci 1. a 2. ročníků navštívili v říjnu Úřad práce, kde byli seznámeni s možnostmi uchazečů o 

zaměstnání. Pozitivně hodnotili hlavně vstřícný přístup pracovníků ÚP, pro lepší pochopení 

problematiky byli seznámeni také s modelovými situacemi. Přínosem bylo i zjištění možných 

nároků na dávky v případě ztráty zaměstnání. 

Ječmínek – domov pro matky (otce) s dětmi 

V rámci předmětu Výchova ke zdraví žáci třídy 1.L a 2.A navštívili Domov pro matky (otce) 

s dětmi. Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout přechodné ubytování 

(nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi, kteří se 

ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nedokážou ji řešit vlastními 

silami. Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování jim zaměstnanci 

domova pomáhají překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit zpět do 

přirozeného prostředí. V rámci workshopu pracovnice zařízení Kristýna Staňková, DiS. 

seznámila žáky s posláním a strukturou zařízení. Následně proběhla diskuze na konkrétní 

témata. V závěru žáci měli možnost si zařízení prohlédnout a pohovořit s uživatelkami zařízení. 

Žáky byla aktivita hodnocena kladně, všichni si uvědomili její význam a potřebu pro 

společnost. Nicméně všichni se shodli v názoru, že by takto neradi řešili svoji životní situaci 

v budoucnu. 

„Po stopách K. H. Borovského“ 

Žáci II. ročníků se v listopadu společně s pedagogy českého jazyka zúčastnili jednodenní 

exkurze. Jejím cílem bylo přiblížit jak životní osudy, názory, tak také novinářské a literární 

působení významné osobnosti českého národního obrození - K. H. Borovského. 

Prvním bodem exkurze byla návštěva rodného domu K. H. Borovského v Borové u Přibyslavi, 

kde jsme si nejdříve vyslechli přednášku o této významné osobnosti. Bonusem pak byly 

informace o Havlíčkově dceři Zdeňce a jejích životních osudech. 

Následně jsme si individuálně prohlédli vystavené exponáty, měli jsme také možnost zakoupit 

si upomínkové předměty. Průvodkyně nám také předala některé tištěné materiály o Havlíčkově 

životě a působení v českém státě a také informace o pramenech k tomuto tématu. 

Pak jsme se vydali do Havlíčkova Brodu, kde jsme si prohlédli Havlíčkův dům. Zde nám 

průvodce nejdříve přiblížil vystavené exponáty, zmínil i tzv. havlíčkovský kult, který vznikl po 

Havlíčkově smrti. 

Součástí Muzea byla též také expozice o starověkém Egyptě a dále pak výstava skleněných 

plastik Petra Hory a skla z Úsobí. Žáci i vyučující zhodnotili exkurzi jako zdařilou. Její cíl byl 

splněn. 

Psychiatrická nemocnice Jihlava 

V rámci předmětu Ošetřovatelská propedeutika navštívila třída 4.L psychiatrickou nemocnici 

v Jihlavě. Hlavní setra seznámila žáky s posláním zařízení, odděleními, základními 

diagnózami, se kterými jsou v jejich nemocnici pacienti hospitalizováni. Následovala vlastní 

prohlídka areálu – gerontopsychiatrického oddělení, rehabilitačního oddělení, rehabilitační 

dílny, oddělení závislostí. Žáky byla exkurze hodnocena kladně, všichni si uvědomují význam 

a potřebu pro společnost. 
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Biochemická a hematologická laboratoř ve Žďáře nad Sázavou 

Při exkurzi provedla žáky 4.L a učitelky ošetřovatelství vedoucí laboratoří Ing. Kuncová. 

Seznámila je s organizací a náplní práce laborantek, navštívili odběrovou místnost a místnosti, 

kde se analyzují biochemické a hematologické odběry. Pod mikroskopem si žáci mohli 

prohlédnout krevní obraz, močový sediment a viděli vyšetření moče diagnostickými proužky. 

Dostali informace týkající se přístrojové techniky, zásad správné analýzy vzorků a interpretace 

výsledků. Exkurze vhodně doplnila tematický celek týkající se odběrů biologického materiálu. 

Exkurze v Ústavu soudního lékařství v Brně 

4. ročník oboru Zdravotnický asistent se 9. 12. 2014 zúčastnil anatomické pitvy v Ústavu 

soudního lékařství Brno. Díky profesionálnímu přístupu MUDr. Daňkové se žáci dozvěděli 

podrobné informace o orgánech lidského těla. Součástí exkurze byla i prohlídka muzea 

s ukázkou porušení těl u násilných trestných činů. Vše bylo velmi poutavé a zajímavé. 

Exkurze do Vídně 

V úterý 20. prosince 2016 se konal jednodenní poznávací zájezd do Vídně. Na programu byla 

prohlídka patologického muzea, prohlídka centra Vídně a návštěva vánočního trhu před novou 

radnicí. Poznávací zájezd byl určen všem žákům školy. Cílem zájezdu bylo seznámit žáky 

s historií města a jeho architekturou, ale také prohlídka zajímavých exponátů v patologickém 

muzeu. Exkurze proběhla podle plánu, žáci se po celou dobu exkurze chovali ukázněně a 

všichni zúčastnění si zaslouží velkou pochvalu. 

Nemocnice Havlíčkův Brod 

Žáci 3.L se v březnu zúčastnili exkurze v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Exkurze se skládala 

z prohlídky dětského oddělení a porodních sálů. Paní doktorky nás seznámily se strukturou 

oddělení, se základními pediatrickými diagnózami. Žáci měli možnost prohlédnout si jednotlivé 

části dětského oddělení – dětské oddělení pro kojence a větší děti, dále jednotku pro starší děti, 

dětskou JIP a jednotku intermediální péče. Díky podrobnému výkladu získali informace týkající 

se běžného provozu na oddělení, ošetřovatelské péči o děti, o potřebách dětí předčasně 

narozených. Důraz byl kladen na individuální a lidský přístup k dítěti i rodičům. 

Dalším místem byla návštěva porodních sálů. Vrchní sestra seznámila žáky o samotném 

porodu, alternativách porodu, snižování bolesti vlivem aromaterapie a o možnosti použití celé 

škály relaxačních porodních pomůcek. Součástí byla ukázka porodního sálu, nadstandardního 

pokoje a také ukázka místa, kde dochází k prvnímu ošetření dítěte. Exkurze byla ukončena 

návštěvou ambulantního sálu, kde se provádějí malé invazivní diagnosticko – terapeutické 

výkony. Na závěr exkurze se studenti byli podívat na baby box. Exkurze byla žáky hodnocena 

velmi kladně, byla přínosem jak po stránce ošetřovatelské, tak psychologické. 
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Poliklinika Žďár nad Sázavou, rentgenové pracoviště 

Žáci třetího ročníku v rámci předmětu Seminář z chemie navštívili rentgenové pracoviště na 

Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. 

Nejdříve žáci vyslechli přednášku rentgenové laborantky o rentgenu, jeho použití, ochraně před 

rentgenovým zářením. Dále se žáci dozvěděli, jak práce na digitalizovaném rentgenovém 

pracovišti probíhá (snímkování pacienta → snímek je uložen v počítači, kde může být upraven 

→ snímek je zaslán lékaři na posouzení). Poté měli možnost s paní doktorkou prohlížet různé 

snímky. Paní doktorka se snažila žákům přiblížit, co na daném snímku mohou vidět. Žáci se 

během exkurze chovali ukázněně, exkurzi hodnotili kladně. 

Technické muzeum v Brně 

V rámci předmětů „Fyzika“ a „Dějepis“ se v březnu žáci 2.L a v dubnu i žáci 1.A zúčastnili 

výše uvedené exkurze, kam odjeli společně vlakem, pěšky se pak přemístili do muzea. 

Byly stanoveny dva cíle, a to: prohlídka jednotlivých expozic, doplněná přednáškou na téma 

historická vozidla, a prohlídka expozice hmotných památek od pravěku po dobu postmoderní. 

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

expozice: kultura nevidomých, salon mechanické hudby, „Ulička řemesel“, technická herna, 

dinosauři a další. 

Návrat do Žďáru byl opět vlakem. Exkurze splnila svůj účel, žáci byli spokojeni, chovali se 

vzorně. 

Dětské středisko Březejc 

V rámci výuky žáci 1.L navštívili Dětské středisko Březejc pro děti a mládež s tělesným a 

mentálním postižením, které je součástí ÚSP Kociánka Brno. 

V současné době jsou ve středisku klienti, kteří navštěvují „Speciální školy pro žáky s více 

vadami Březejc“. V praxi to tedy znamená, že pokud dítě navštěvuje školu v Březejci, stává se 

klientem brněnské Kociánky. 

Speciální školy zahrnují zvláštní školu, pomocnou školu a praktickou školu. Pro žáky ze 

zvláštních škol je praktická škola tříletá, pro žáky z pomocných škol dvouletá. Výuka je 

přizpůsobená jejich individuálním, fyzickým a psychickým možnostem. Do praktických škol 

mohou žáci nastoupit i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. 

Naši žáci ocenili zejména trpělivost a vstřícnost pracovníků při výuce mentálně postižených 

dětí. 

Žáci hodnotili exkurzi vesměs kladně, opakovaně zazněl návrh zařadit exkurzi do vyšších 

ročníků. 

Čistička odpadních vod Žďár nad Sázavou 

V rámci předmětů Chemie a Biologie se žáci obou prvních ročníků zúčastnili 21. 4. 2017 

exkurze ve žďárské ČOV. Zde si žáci vyslechli podrobný výklad pracovníka ČOV o jejím 

fungování, byli seznámeni s jednotlivými fázemi čištění vody – s mechanickou, biologickou 

chemickou. Následně zhlédli film věnovaný problematice odpadních vod. 

Exkurze proběhla podle plánu. Žáci se po celou dobu exkurze chovali ukázněně. 
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Praha 

V rámci předmětů Český jazyk a literatura a Ošetřovatelství byla v dubnu ro třídu 3.A 

zrealizována dvoudenní exkurze do hlavního města Prahy. 

Program prvního dne exkurze zahrnoval mj. návštěvu Neviditelné výstavy, kde jsme si mohli 

vyzkoušet, jaký je svět bez zraku. Průvodci výstavou se stali právě nevidomí. Velmi cenné byly 

také informace o tom, jakým způsobem se chovat k nevidomým a jak jim případně pomoci. 

Dále jsme si společně prošli historickou část Prahy, konkrétně Karlův most, Kampu, vystoupali 

jsme také na vrch Petřín. Zde jsme se z rozhledny pokochali krásnými pohledy na Prahu a 

navštívili jsme zrcadlové bludiště. 

Z centra Prahy jsme se pak přemístili do Divadla pod Palmovkou, kde jsme zhlédli hru 

maďarské scénáristky Évy Pataki Edith a Marlen. Jde o divadelní kus vycházející z osudů dvou 

významných osobností světové kultury 20. století – Edith Piaf a Marlene Dietrich. 

Druhý den exkurze byl věnován návštěvě FN v Motole. Zde jsme se seznámili s chodem 

kardiologického centra, představeno nám bylo též pracoviště urgentního příjmu a speciální 

nemocniční transportní systém. 

 

Exkurze byla studenty i učiteli zhodnocena jako velmi přínosná. 

Také třída 3.L se zúčastnila dvoudenní exkurze do hlavního města Prahy. 

Program prvního dne exkurze zahrnoval návštěvu výstavy Body exhibition, jež byla doplněna 

odborným výkladem průvodce – studenta medicíny. 

Následně jsme si individuálně prošli centrum města. Odsud jsme se přemístili do Divadla pod 

Palmovkou, kde jsme zhlédli hru Králova řeč, která se vrací ke skutečným událostem v britské 

královské rodině v období před II. světovou válkou. 

Druhý den exkurze jsme navštívili FN v Motole, kde jsme navštívili kardiologické oddělení a 

urgentní příjem. Seznámili jsme se též se speciálním dopravním systémem v rámci nemocnice. 

Následně jsme si společně prohlédli pamětihodnosti v centru Prahy – Pražský hrad, Karlův most 

atd. 

Exkurzi hodnotili studenti i pedagogové jako velmi přínosnou. 

Studenti se celou dobu chovali ukázněně. 
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Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, endoskopické oddělení 

Dne 11. 4. se třída 2.L a den poté třída 2.A zúčastnila exkurze do endoskopického centra ve FN 

Brno-Bohunice. Po příjezdu jsme byli přivítáni vrchní sestrou oddělení. Seznámila nás se 

základními druhy endoskopických vyšetření, které se na daném oddělení provádějí. Žáci byli 

rozděleni do několika skupin a byli přítomni jednotlivým endoskopickým vyšetření s odborným 

výkladem. Exkurzi jsme zakončili v místnosti, kde dochází k čištění, dezinfekci a vysoušení 

jednotlivých endoskopů. 

Žáci hodnotili exkurzi velmi kladně. Např. „Byla jsem velmi ráda, že můžu vidět jednotlivá 

vyšetření – řadu věcí jsem pochopila.“ „Moc se mi líbilo, jak nám pan doktor všechno 

vysvětlil.“ 

Zoologická zahrada v Jihlavě 

V pátek dne 26. 5. května 2017 se studenti 3.L spolu s pedagogickým doprovodem vydali na 

exkurzi do jihlavské ZOO. V úvodu si v centru PODPOVRCH vyslechli fundovanou přednášku 

věnovanou dějinám zoologických zahrad a jejich funkci a významu v současném světě. 

Následně se vydali na komentovanou prohlídku po vybraných expozicích. Poté si studenti prošli 

ZOO ještě po dvojicích, v rámci nichž, zodpovídali otázky malého zoologického kvízu. 

 

Exkurzi studenti i vyučující hodnotili jako velmi zajímavou a přínosnou. 

Dukovany – Uranu se nebojíme 

Ve čtvrtek 4. května se třídy 2.A a 3.L zúčastnily exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a 

přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Během čtyřhodinového výukového bloku se studenti 

seznámili s chodem nejstarší české jaderné elektrárny, procesem výroby elektřiny a nebezpečím 

blackoutu. Na dalešické přehradě se žákům naskytl i pohled do běžného provozu ceněného 

vodního díla na řece Jihlavě. 

 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

V pondělí 19. 6. probíhala výuka předmětu Ošetřovatelství třídy 1.A v Nemocnici v Novém 

Městě na Moravě. Žáci navštívili oddělení centrální sterilizace a OJ interního a chirurgického 

oddělení. Byli seznámeni s provozem, stavebním uspořádáním a s některými základními 

odbornými výkony. Žáci miniexkurzi hodnotili kladně. 



43 

 

ZZS Jihlava 

Dne 15. 6. navštívila třída 1.A v rámci předmětu První pomoc sídlo zdravotnické záchranné 

služby v Jihlava. Žáci byli velmi podrobně seznámeni s náplní práce záchranáře. Prohlédli si 

vybavení sanitního vozu i vozu určeného pro rendez – vous včetně praktických ukázek. Bohužel 

vrtulník LZS právě vzlétal k autohavárii, proto jsme neměli možnost prohlédnout si vybavení 

záchranářského vrtulníku. Součástí exkurze byla i prohlídka dispečinku. Záchranářka nás 

seznámila s přijetím a zpracování výzvy. Žáci hodnotili exkurzi jako velmi přínosnou. 

ZZS A HZS ve Žďáře nad Sázavou 

V rámci předmětu První pomoc se dne 19. 6. zúčastnili žáci 1.L exkurze na pracovišti ZZS na 

poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. Záchranářka, která exkurzí provázela, ukázala nejdříve 

žákům zázemí pro posádku sanity ZS v přízemí polikliniky, kde přes počítač dostává posádka 

pokyn k výjezdu včetně dalších důležitých informací (co se stalo, adresa, počet zraněných, 

závažnost stavu apod.). 

Další část exkurze probíhala v garáži sanitních vozů, kde mohli žáci vstoupit dovnitř sanitního 

vozu, seznámit se s pomůckami a výkony, které se provádějí přímo ve voze ZZS a slouží ke 

zlepšení zdravotního stavu nebo přímo záchraně života nemocného nebo zraněného člověka. 

Na konci exkurze zodpověděla záchranářka dotazy, které byly ponejvíce směřovány na 

studium, které je nutné k tomu, aby se stali záchranáři, na náročnost tohoto povolání, na 

nejčastější důvody výjezdů apod. 

Druhou částí exkurze byla návštěva pracoviště HZS. Podporučík nás provedl po prostorách 

zázemí hasičů: polygon, věž, posilovací místnost, seznámil s vybavením a s činností 

profesionálních hasičů. Žákům se díky zajímavosti tématu a poutavému vyprávění exkurze 

líbila. 

ZZS Kraje Vysočina, Jihlava 

Žáci třídy 2.L v rámci předmětu První pomoc navštívili krajské pracoviště zdravotnické 

záchranné služby. Zdravotničtí záchranáři je seznámili s prostředím, informační technologií, 

pomůckami a celkovou organizací práce na tomto pracovišti. 

Výhodou byla možnost prohlídky zásahového vrtulníku a dispečinku, který patří mezi 

nejmodernější dispečinky v Evropě. 

 

Botanická zahrada v Brně 

Ve středu dne 14.6.2017 se studenti 2.ročníku zdravotnického lycea vydali na exkurzi do 

Botanické zahrady v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Nejprve vyslechli přednášku věnovanou řadě exotických rostlin během prohlídky skleníku 

a během zasvěceného výkladu získali spoustu zajímavých informací. Poté se přesunuli do 

otevřených prostor zahrady, kde bylo ke zhlédnutí velké množství rostlin všech možných čeledí. 
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Po celou dobu zpracovávali studenti Pracovní listy poskytnuté fakultou, ve kterých shrnuli 

informace získané během výkladu a z vlastního pozorování rostlin. 

Exkurze probíhala za příjemného počasí a byla cenným praktickým doplňkem teoretických 

znalostí. 

Nové Město na Moravě 

Na konci června jsme se třídou 3.L zrealizovali exkurzi do Nového Města na Moravě. Program 

zahrnoval prohlídku středu Nového Města, jež byla doplněna odborným výkladem průvodkyně. 

Následně jsme si společně prohlédli expozice Horáckého muzea – tedy výstavu věnovanou 

životu na Horácku, historii zdejšího lyžování a sklářství. Všechny expozice jsme měli doplněny 

také odborným výkladem. Dále pak jsme navštívili podzemní expozici Horáckého muzea, v níž 

je nainstalována výstava věnovaná pověstem z Novoměstska. Ta byla doplněna 

audionahrávkami. V závěru jsme zhlédli i proslulý novoměstský mlýnek, věnovaný muzeu 

v 70. letech minulého století jeho tvůrcem z Víru. 

Exkurzi jsme zhodnotili jako přínosnou. 

Školní výlet 1.A Brno – Pasohlávky 

Ve dnech 22.–23. 6. 2017 se třída 1.A zúčastnila 2denního výletu na jižní Moravu. 

1. den jsme v Brně navštívili laser games a poté se nejdříve vlakem a pak i pěšky přesunuli do 

autokempu v Pasohlávkách. Zde jsme se ubytovali a strávili odpoledne u vody. V noci nás 

překvapila silná bouřka, díky které se, ale neúnosné vedro změnilo v přijatelné. Dopoledne jsme 

se opět přesunuli do Brna, kde jsme vyzkoušeli jump park. V odpoledních hodinách unaveni, 

ale velice spokojeni se vraceli zpátky domů. 

 

Školní výlet 1.L 

Třída 1.L se zúčastnila dvoudenního výletu na jižní Moravu. První den jsme přijeli do 

Mikulova, kde jsme navštívili zámek, prohlédli jsme si Jeskyně Na Turoldu a večer jsme se 

prošli na Svatý kopeček. Druhý den jsme ráno odjeli do Brna. Zde jsme si vyzkoušeli jump park 

a laser game. V odpoledních hodinách jsme se vrátili domů. 
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ODAS Žďár nad Sázavou 

Žáci druhého a třetího ročníku v rámci předmětu Chemie navštívili Sběrný dvůr ve Žďáře nad 

Sázavou. Žáci byli informováni o změně majitele, nynějším provozovatelem sběrného dvoru je 

firma AVE Vysočina. Žáci se během exkurze seznámili s fungováním sběrného dvoru. Firma 

zabezpečuje pravidelný svoz komunálního odpadu ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Provozuje 

dotřiďovací linky na plasty a papír. Dále firma provádí sběr skla a kovošrotu, vlastní dílnu na 

demontáž elektrospotřebičů. Firma se snaží o co největší využití odpadu. Vytříděný odpad se 

stává surovinou pro další výrobu. Tím šetří přírodní zdroje a zlepšuje životní prostředí. 

Dále jsme navštívili poměrně novou Bioplynovou stanici na zpracování biologicky 

rozložitelného odpadu. Na této stanici vzniká z biologicky rozložitelného odpadu methan, který 

je odváděn do Žďasu a zde je z něho získávána energie a teplo. 

Sklářská huť U hrocha 

Studenti prvního a druhého ročníku navštívili v měsíci květnu a červnu Sklářskou huť U hrocha. 

V této huti navazují na zaniklou tradici výroby Škrdlovického hutního skla. Tato huť je 

zaměřena na glass turistiku. Studenti nejdříve vyslechli audio nahrávku o historii a výrobě skla. 

Během poslechu sledovali sklářské mistry při práci. Poté se mohli podílet na výrobě tří výrobků 

při tzv. skláření. 

  

Muzeum nové generace, areál Zámku ve Žďáře nad Sázavou 

Před ukončením školního roku byla pro žáky 1.L a 1.A zorganizována exkurze do Muzea nové 

generace v areálu Zámku ve Žďáře nad Sázavou, kde byl pro ně připraven edukační program 

Stabilitas loci – žďárský klášter v labyrintu času. 

Muzeum nové generace nabízí žákům výjimečnou možnost komplexních vzdělávacích 

programů, ve kterých se žák za pomoci moderní techniky posouvá z historie do současnosti. 

V Muzeu nové generace je žák vtažen nejen do historických souvislostí, dějin umění, ale i do 

tajů matematiky, fyziky i anatomie. Výše uvedený edukační program je koncipován pro žáky 

střední školy, což od žáků vyžaduje již určitou orientaci v historii (historická období, umělecké 

směry). 

Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Každá skupina se věnovala určité oblasti z historie 

žďárského kláštera a výsledky svého bádání následně prezentovali ostatním spolužákům. 

Velice pozitivně byla hodnocena nejen jejich kvalita vypracování zadaných úkolů a jejich 

prezentace, ale i místa, kde žáci své výsledky přednášeli – barokní kostel, nádvoří, sádky. 

Žáci byli s celkovou koncepcí tohoto edukačního programu velmi spokojeni. Tři hodiny 

usilovné práce se jistě žákům vyplatily, protože se dozvěděli nejen mnoho novinek z historie 

památky UNESCO, ale zkusili si pracovat v kolektivu, své poznatky následně zcelit a poté i 

prezentovat. 
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Rtg pracoviště na Poliklinice Žďár nad Sázavou 

Studenti prvního ročníku VOŠ v rámci předmětu Radiologie a nukleární medicína navštívili 

rentgenové pracoviště na Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. 

Nejdříve studenti vyslechli přednášku rentgenové laborantky o rentgenu, jeho použití, ochraně 

před rentgenovým zářením. Dále se studenti dozvěděli, jak práce na digitalizovaném 

rentgenovém pracovišti probíhá (snímkování pacienta → snímek je uložen v počítači, kde může 

být upraven → snímek je zaslán lékaři na posouzení). Následně měli studenti možnost prakticky 

si vyzkoušet práci laboranta a popisovat různé RTG snímky. 

Biochemická laboratoř 

V rámci předmětu Biochemie jsme navštívili Biochemickou laboratoř ve Žďáře nad Sázavou. 

Studenti byli seznámeni s obecnými požadavky na odběr vzorků a jejich transport do laboratoře. 

Dále nás paní vedoucí provedla všemi odděleními laboratoře a seznámila s metodami 

jednotlivých vyšetření. Některá vyšetření mohli studenti vidět, např. centrifugaci a vyšetření 

moče chemicky a mikroskopicky, analyzátor COBAS-INEGRA na biochemické vyšetření krve, 

analyzátor na krevní obrazy, koagulometr. 

Nemocnice Bulovka Praha 

Dne 18. 4. jsme se my, studenti prvního ročníku VOŠ, vydali do Nemocnice Na Bulovce v 

Praze, kde jsme se podívali do podzemní nemocnice a čekala nás i prohlídka infekčního 

oddělení. Podzemní nemocnice byla zajímavá i z pohledu historie, protože se zde nacházely již 

dobou zapomenuté přístroje, které my známe pouze ze seriálů. Představa ošetřování několika 

stovek pacientů ve stísněném a betonovém prostředí nás velice zaujala, ale budeme doufat, že 

nic takového nebude muset být využito. 

Po prohlídce jsme se dostali už přímo na infekční oddělení, kde nás provedl pan Adrš, a my se 

mohli vžít do situací, které jen tak nezažijeme. Viděli jsme protiinfekční oblek i speciální box 

pro velmi nemocné pacienty a velice se pobavili při zkoušce obleku. Poté si nás převzala 

sestřička z AIDS centra a my se mohli poučit a zjistit něco víc o viru HIV, který se zde 

diagnostikuje. Všechny části, které jsme prošli, nás zaujaly a kdo ví, třeba se na Bulovku jednou 

vrátíme už jako hotové sestry. Zapsala studentka prvního ročníku Kateřina Benešová 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě 

Dne 25. 4. se druhý ročník zúčastnil exkurze v domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 

v Rajhradě. 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je zdravotnické zařízení, které vychází z myšlenky 

kvalitní a pozorné péče o těžce nemocné a umírající pacienty. Dům léčby bolesti s hospicem 

sv. Josefa v Rajhradě byl založen v roce 1999, má 50 lůžek a od té doby se stal zdravotnickým 

zařízením, které je na soudobé špičce kvality a znalostí hospicové paliativní péče poskytované 

v ČR, řada zdravotníků se do tohoto centra jezdí školit. 

Exkurze probíhala ve velmi přátelském náladě. Nejprve jsme byli seznámeni s historií hospice, 

základní myšlenkou hospice, základními pravidly poskytování paliativní péče. Dále 

následovala velmi zajímavá a inspirativní diskuze se sociální pracovnicí hospice. Exkurzi jsme 

zakončili prohlídkou hospice, kde nám byly zodpovězeny všechny dotazy ohledně praktické 

péče o pacienty. 

http://rajhrad.charita.cz/pro-media/rajhradsky-hospic-prijal-svoji-prvni-pacientku-pred-15-lety/
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8.1 Besedy, přednášky, divadla 

Seminář o možnostech studia a práce v cizině 

Seminář byl určen studentům VOŠZ, kteří si chtějí zdokonalit svoje jazykové vědomosti a 

dovednosti, anebo by chtěli po složení závěrečných zkoušek jít pracovat do ciziny. 

Seminář byl veden referentkou Domu zahraničních služeb v Praze, která obeznámila studenty 

s možnostmi podpory studia, popř. hledání pracovního uplatnění v zahraničí v rámci projektů 

Erasmus+, ale i různých portálů, které plně, popř. částečně hradí studentům jejich záměry 

dalšího vzdělání. 

Během 90minutové prezentace seznámila studenty s výhodami i možnými nevýhodami dalšího 

vzdělávání v cizině. Studenti si sami zhodnotili výsledky, které jim při testu kladů a záporů 

vyšli, a tak dospěli k jednoznačnému výsledku, že převaha kladů je jednoznačná. 

Seminář se orientoval zejména na studium v německy mluvicích zemích, ale zároveň byly 

studentům poskytnuty kontakty, kam se obrátit, pokud by se nějaké vzdělávací aktivity chtěli 

zúčastnit, popř. jít pracovat do zahraničí, zároveň jim byly poskytnuty kontakty i na organizace 

zprostředkovávající i podobné pobyty s orientací na jazyk anglický. 

Beseda se zástupci Domácího hospice Nové Město na Moravě 

V rámci předmětu Ošetřovatelství v interních oborech navštívily pracovnice Domácího hospice 

naši školu. Při besedě diskutovaly se studenty o významu hospice, komu jsou určeny jednotlivé 

služby a poslání hospice. Dále o jejich aktivitách, náplni práce zdravotní setry a sociální 

pracovnice. Beseda byla oživena konkrétními situacemi, které obě pracovnice v rámci svého 

poslání zažívají. 

Divadelní představení Biostory a předvánoční Brno 

V prosinci se zájemci z řad žáků, studentů a učitelů vypravili do Brna. Cílem bylo „nasát“ 

předvánoční náladu ve svátečně vyzdobeném centru města, ochutnat dobroty nabízené na 

tamních trzích. Ale především se všichni těšili na představení v Divadle Bolka Polívky. Šlo o 

Biostory – moderní divadelní kus bravurně podaný Barborou Seidlovou, Nikolou a Danielou 

Zbytovskými. Biostory nezklamala – pobavila, ale také dokázala přimět k zamyšlení nad tím, 

jak žít. Návštěva Brna i divadelní představení se studentům i pedagogům líbily. 

Vánoce v běhu času 

Před vánočními svátky žáci třídy 2.A s Mgr. Mazlovou navštívili Regionální muzeum Tvrz, 

kde společně zhlédli výstavu Vánoce v běhu času. Kromě vystavených exponátů zaujal všechny 

i zasvěcený výklad paní průvodkyně. Výstava se žákům líbila. 

Přednáška na téma správné bandážování 

V únoru třídy 4.L a 2.A v rámci odborných předmětů navštívily přednášku na téma správné 

bandážování. Přednáška byla koncipována prakticky, kdy přednášející mluvené slovo 

doprovázela praktickou ukázkou na figurantovi. Žáky byla přednáška hodnocena kladně. 

Někteří žáci si sami vyzkoušeli praktický nácvik bandážování. 

Přednáška Společnosti pro ranou péči 

Dne 17.3.2017 se uskutečnila pro třídu 3.S přednáška Společnosti pro ranou péči. Pracovnice 

střediska rané péče vysvětlila studentům náplň práce tohoto zařízení a zaměřila se na pomoc 

rodinám dětí s těžkým zrakovým postižením a nevidomých dětí. Vysvětlila studentům, jak 

s dítětem a s rodiči pracují, jak často jednotlivé rodiny navštěvují, co mohou rodině nabídnout 
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za pomoc. Následně si studenti mohli vyzkoušet různé pomůcky, které stimulují dítě k aktivitě 

i to, jak vidí dítě se zbytky zraku a s jednotlivými zrakovými poruchami. 

Studenti hodnotili jako velmi přínosnou zejména vlastní zkušenost. 

Výstava Dřevo/Bronz – Jiří Netík 

V rámci předmětu Estetická výchova studenti 2.A zhlédli výstavu děl mimořádné umělecké 

osobnosti přelomu 20. a 21. století Jiřího Netíka. Od 80. let 20. století se věnuje sochařství a 

restaurátorství, je řezbářem betlémů. Studenti v Galerii na Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou 

zhlédli výstavu nazvanou Dřevo/Bronz. 

Výstava byla hodnocena kladně. 

Film Masaryk (Cine Star) 

Ve středu 19. 4. 2017 žáci a žákyně tříd 1.A a 2.L zhlédli v jihlavském kině Cine Star film 

Masaryk. Příjemným způsobem si připomněli tuto historickou osobnost, a to především 

v souvislosti s událostmi vztahujícími se k tzv. mnichovské zradě. Zajímavá byla též diskuse 

ohledně korespondence filmového zpracování se skutečnými historickými událostmi. 

Film se studentům i pedagogickému doprovodu líbil. 

Divadélko pro školy – Divadelní cestopis, aneb Evropou od renesance po realismus 

V pátek 19. 5. 2017 měli možnost žáci 2.A, 2.L a 3.A příjemnou formou projít literárními díly 

předních spisovatelů. V pojetí umělců z Divadélka pro školy se jednalo opravdu o zábavné dvě 

hodiny interaktivního divadla. Herci žáky zapojovali do představení a oživili tak atmosféru. 

Bylo to velmi příjemně prožité dopoledne. 

Žďárský uličník 

V pátek dne 5. května 2017 prožili studenti 2.A komentovanou procházku středem města Žďáru 

nad Sázavou. Průvodcem a přednášejícím byl p. Mgr. Lopaur, tématem pak Žďárský uličník. 

Šlo o výklad věnovaný dějinám města, s důrazem na Náměstí Republiky a nejvýznamnější 

zdejší budovy a ulice ústící na náměstí. 

Přednáška na téma výživa 

V průběhu června vyslechli žáci 1.–3. ročníků přednášku výživové poradkyně Táni 

Wasserbauerové. Tématem bylo zdravé stravování. První část přednášky byla věnována 

obecným principům zdravé výživy, v druhé části byla řešena konkrétní výživová doporučení 

během dne. Přednáška se setkala s pozitivním ohlasem. 

Zhodnocení cestovatelského dokumentu Planeta – Země, Brazílie 

Žáci prvního a třetího ročníku oboru Zdravotnické lyceum se v pátek 23. června 2017 zúčastnili 

populárně naučné přednášky Planeta – Země, Brazílie, která byla velice příjemným zpestřením 

závěru školního roku. 

Během hodiny a půl se žáci dostali zprostředkovaně do míst Jižní Ameriky, resp. do Brazílie, 

která žáky uchvátila zejména svou místy až nebezpečnou přírodou, ale i svými exotickými 

městy. Cestovatel Adam svůj dokument o záhadné Brazílii končil pobytem u místního 

indiánského kmene, se kterým strávil deset dní. 

Cestovatelský dokument poskytl žákům velký zážitek a již se zase těšíme na další rok, kdy nám 

Adam poskytne zase další pohled do života některé z jihoamerických zemí. 
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9 Kurzy, soustředění 
Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže 

V letošním školním roce probíhal v prostorách školy kurz pro žáky pod názvem Masér pro 

sportovní a rekondiční masáže. Kurz byl realizován pod hlavičkou Českomoravského institutu 

vzdělávání Staré Hradiště u Pardubic. Cílem tohoto kurzu bylo naučit frekventanty jednotlivým 

technikám masírování. Výuka se skládala ze dvou částí, a to části teoretické a praktické. 

Kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou, ve které předvedli účastníci výborné vědomosti a 

dovednosti. Vedoucí kurzu PhDr. Jiří Bečka hodnotil kurz velmi pozitivně a ocenil vzorný 

přístup žáků školy ke kurzu. I ze strany žáků byl kurz hodnocen velmi kladně a ocenili přístup 

lektorů k nim. 

Lyžařský výcvikový kurz 2017 

V týdnu od 13. do 17. 2. 2017 jsme opět po roce zavítali se studenty prvních ročníků do velmi 

známé lokality uprostřed CHKO Žďárské vrchy, abychom zde strávili jeden z posledních týdnů 

letošní vydařené zimy. 

Počasí vyšlo perfektně, celou dobu nás hřálo sluníčko, ale se sněhem to bylo horší. Vzhledem 

k velmi nízkým nočním a dopoledním teplotám byly stopy jeden led. Na rovince paráda, z 

kopce někdy boj o život. Až na drobné oděrky a potlučení to všichni zvládli a snad se i něco 

přiučili, ať na běžkách nebo na sjezdovkách či snowboardech. 

   

Sportovně turistický kurz 2017 

Studenti 2. ročníků se tradičně „zocelovali“ na oblíbeném sportovně-turistickém kurzu. 

Pětidenní akce se letos poprvé konala ve Skleném od 19. do 23. června 2017, kam se většina 

studentů přesouvala ze Žďáru nad Sázavou. Část žáků byla ze zdravotních důvodů osvobozena. 

Náplní kurzu byla cykloturistika, pěší turistika, střelba ze vzduchovky, koupání, sportovní hry, 

proškolení o chování za mimořádných událostí, orientace v přírodě a mapě a došlo i na stolní a 

logické hry. Samozřejmostí byl společný táborák. Získané znalosti a dovednosti studenti 

zúročili v závěrečném čtyřčlenném závodu družstev. 

 

Celý kurz proběhl za tropického počasí. Pět dnů jsme prožili bez závažnějších úrazů a 

kázeňských problémů, k čemuž přispělo kvarteto mých báječných kolegyň. Kurzu se zúčastnilo 
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37 studentů. Nejvíce kilometrů na kole ujela první skupina, která s úsměvem na tváři 

absolvovala 110 kilometrů. Velkou pochvalu zaslouží všichni, kteří se nebáli, často překonali 

svá vlastní očekávání a svým tempem úspěšně dorazili až zpět před naši školu! 

 

10 Zapojení do projektů 

 

10.1 Projekty ve fázi udržitelnosti 

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách 

Poslední monitorovací zpráva v rámci udržitelnosti tohoto projektu byla podána k březnu 2017 

(Projekt byl ukončen v roce 2012.) a touto byl tento projekt úspěšně dokončen. Na naši školu 

byla převedena počítačová technika, která byla v rámci tohoto projektu pořízena. Kazuistiky, 

které byly v rámci projektu zhotoveny, se využívají při výuce cizího jazyka v oboru 

Diplomovaná zdravotnická sestra. 

Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky 

Tento projekt byl ukončen v roce 2013 a nyní probíhá jeho udržitelnost (do roku 2018). V rámci 

udržitelnosti probíhá výuka odborného předmětu – Ošetřovatelství za pomoci odborných filmů, 

které byly v rámci projektu pořízeny. Výuka je podpořena i cizojazyčnou mutací – v anglickém 

a německém jazyce. Žáci středního stupně vzdělávání své znalosti prověřují v testech, které 

byly zhotoveny v rámci projektu. 

10.2 Realizované projekty – probíhající (ukončeny 2017), plánované 

Zdravotní sestra se zahraniční zkušeností, projekt v rámci programu ERASMUS+ 

Termín realizace: 1. 6. 2015–1. 6. 2017 

Projekt byl ukončen poslední monitorovací zprávou, která byla předkládána v červnu 2017. 

Projekt není podmíněn udržitelností. 

Díky čtrnáctidenním zahraničním stážím (4 v průběhu dvouletého konání projektu) se studenti 

VOŠ zapojili do pracovního procesu v německé Bavaria v městečku Kreischa (nedaleko 

Drážďan). Kromě rozšíření praktických dovedností si studenti prohloubili své dosavadní 

jazykové znalosti a schopnosti orientovat se v cizím prostředí, ve kterém se uplatňuje zejména 

jazyková bariéra. Po stránce pracovně profesní došli ke zjištění, že jejich odborné znalosti a 

dovednosti jsou na vysoké úrovni, že by se zcela bez jakýchkoli problémů mohli zapojit do 

pracovního procesu ve zdravotnickém zařízení v Německu. 

V rámci programu ERASMUS+ a projektu Výzva 56 vycestovaly na podzim a na začátku února 

2017 studentky VOŠZ denní i kombinované formy „na zkušenou" do Drážďan. 

Studentky 1. a 2. ročníku VOŠZ se zúčastnily stáže na 2. klinice v Bavarii. Zde jsou 

hospitalizováni klienti s neurologickým postižením a probíhá zde intenzivní rehabilitace. 
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V průběhu pracovní doby se studentky věnovaly základní ošetřovatelské péči a procvičovaly si 

komunikaci v německém jazyce. V rámci stáže jsme měly zajištěnou prohlídku celé kliniky, 

včetně JIP a urgentního příjmu. Také jsme navštívily dětskou kliniku, kde zajišťují komplexní 

péči pro dětské pacienty s různým onemocněním včetně diabetu mellitu I. typu a obezity. 

Rodiče a jejich děti jsou edukováni o zdravém životním stylu a o tom, jak mají správně provádět 

rehabilitaci v domácích podmínkách. Na klinice probíhá školní výuka a je zajištěno hlídání 

mladších sourozenců v mateřské škole a u starších zdravých sourozenců výuka ve škole v 

Kreische. 

Na závěr stáže se studentky ve Wadu (Bildungsakademie Dresden) naučily manipulovat 

s pacientem, který je upoutaný na invalidní vozík a vyzkoušely si různé druhy přesunu 

imobilního pacienta. Zvládly závěrečnou zkoušku a získaly europas, kterým se mohou 

prokazovat při žádosti o pracovní místo doma i v zahraničí. 

V průběhu 14 dní jsme si také prohlédly významné památky Drážďan včetně Hygienického 

muzea. Muzeum má 7 tematicky zaměřených částí věnujících se problematice života a smrti, 

výživy, pohybu, smyslů, sexuality, myšlení a učení. 

 

Projektová spolupráce 

Ve školním roce 2015–2016 byla zahájena spolupráce se Střední zdravotnickou školou 

v Trnavě. Tato spolupráce s touto školou stále trvá. Ve školním roce 2016–2017 byly 

uskutečněny dvě praxe slovenských studentů z VOŠ v naší smluvní nemocnici Nové Město na 

Moravě. 

Hlavním cílem odborné stáže bylo seznámit se se zvláštnostmi ošetřovatelské péče na některých 

odděleních a získat nové zkušenosti, dovednosti a návyky v péči o nemocné. 

Stáž proběhla ve dvou etapách. První byla realizovaná na podzim roku 2016 pro žáky střední 

školy. Zde studenti mohli nahlédnou na oddělení neurologie a chirurgie. Druhá etapa odborné 

stáže proběhla na přelomu měsíce ledna a února. Při této návštěvě si studenti vyšší školy 

procvičili znalosti z oblasti akutní medicíny. 

Celý pobyt obou skupin byl doplněn o bohatý doprovodný program. Studenti si prohlédli město 

Žďár nad Sázavou, Brno, Jihlavu a Prahu. 

Pobyt žáků z partnerské školy byl pro obě strany velkým přínosem. Studenti získali celou řadu 

nových zkušeností, dovedností v péči o nemocné. Projekt byl ukončen 9. 2. 2017 návštěvou 

projektového týmu ze SZŠ a VOŠZ Trnava. Za přítomnosti ředitelky SZŠ a VOŠZ RNDr. 

Valburgy Lobotkové PhD. MPH, ředitelky SZŠ a VOŠZ RNDr. Marie Vystrčilové a 

náměstkyně pro ošetřovatelkou péči Nemocnice Nové Město na Moravě Jiřiny Poulové byly 

studentům předány certifikáty a Europass mobility. 

Všechny zúčastněné strany zhodnotily projekt Erasmus+ jako velmi zdařilý a všichni doufáme, 

že projekt bude realizován i v dalších letech. 
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Plánované projekty 

V únoru 2017 byla podána žádost na příslušné oddělení EU o projekt Podpora vzdělávání 

učitelů a žáků. Tento projekt byl škole schválen, a to pro SŠ i VOŠ. Projekt je financován EU 

z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci předchozího 

dotazníkového šetření byly škole určeny některé z ohrožených oblastí, které bylo v rámci 

projektu nutno zohlednit, další aktivity byly vybrány dle zájmu pedagogů, ale zároveň 

s ohledem podporu žáků a zlepšení jejich úspěšnosti ve škole. 

První pomoc do škol 

Již osmý rok vyučujeme v rámci projektu „První pomoc do škol“, který organizujeme společně 

s Červeným křížem. Role lektorů výuky v 8. třídách základních škol se zhostili společně 

s odbornými učitelkami žáci VOŠZ. V letošním roce to byla pro většinu premiéra a určitě 

největším oceněním pro ně byl zájem žáků o probíraná témata a výborné výsledky závěrečných 

testů. 

  

Lektoři první pomoci se vzdělávali v sídle krajských záchranářů 

Půl dne v sídle Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Jihlavě strávilo na 35 lektorů 

celokrajských projektů První pomoc do škol a Prevence dětských úrazů. Své zkušenosti jim 

předal a celým procesem poskytování péče záchranářů je provedl lektor zdravotnické záchranné 

služby diplomovaný záchranář Zdeněk Jedlička. 

„Je nutné vědět, co v terénu sami zajistíte a kdy je naopak nutné velmi rychle volat číslo 155," 

vysvětloval lektorům, kterým dále v teoretické části semináře přiblížil příznaky a následné 

postupy první pomoci například u alergických reakcí, bolestí břicha nebo u náhlých mozkových 

příhod. Také jim představil počítačový vzdělávací modul s názvem Mimořádná událost a 

využití software XVR k nácviku činností pro řešení hromadných neštěstí. 

Za naši školu se vzdělávání zúčastnili studenti VOŠ a učitelé odborných předmětů, kteří jsou 

do projektu zapojeni. Účastníci semináře se vydali na průzkum jihlavského sídla záchranky, 

kde si prohlédli vybavení aut, se kterými jezdí lékaři a záchranáři, jak vypadá sanitka zevnitř, a 

Zdeněk Jedlička jim vysvětlil, jak dispečink přijímá informace a co následuje poté, aby se 

záchranáři do dvaceti minut dostali k pacientovi. Lektoři také ocenili ukázku pokročilého 

výcvikového resuscitačního modelu dospělé osoby, který využívá realistické scénáře, 
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vytvořené skutečnými záchranáři. Model je vybavený interaktivním softwarem, komunikačním 

modulem a virtuálními nástroji pro monitoring a léčbu figuríny. Účastníci semináře si 

vyzkoušeli změřit tep, zkontrolovat zorničky nebo za pomoci fonendoskopu vyšetřit plíce a 

srdce pacienta. Účastníky semináře a zároveň lektory první pomoci jsou především členové 

oblastních spolků Českého červeného kříže, studenti vyšších zdravotnických škol v Kraji 

Vysočina a jejich pedagogové, ale také další zdravotníci, kteří mají blízko k výuce první 

pomoci. Ti všichni se dobrovolně podílejí mimo jiné na realizaci projektu První pomoc do škol, 

která na Vysočině funguje od školního roku 2004/2005. Do projektu je dlouhodobě zapojených 

téměř sto procent základních a přes osmdesát procent středních škol, přičemž v letošním 

školním roce lektoři navštíví 149 základních a 48 středních škol a učilišť a proškolí přes 8 800 

žáků a studentů. Za třináct let absolvovalo kurzy úctyhodných více než sto tisíc mladých lidí. 

Tomáš Halačka, odbor zdravotnictví, Krajský úřad Kraje Vysočina 

  

Environmentální výchova za školní rok 2016/2017 

Žáci i pedagogové jsou zapojeni do Projektu „Recyklohraní“, v rámci kterého sbíráme vybité 

monočlánky a rozbité elektrospotřebiče. Pod záštitou výuky chemie a fyziky žáci navštívili 

čističku odpadních vod ve Žďáře nad Sázavou, sběrný dvůr a bioplynovou stanici. V průběhu 

sportovního kurzu 2.ročníků prošli žáci cvičením v rámci Ochrany obyvatelstva za 

mimořádných událostí. Žáci byli během celého školního roku vedeni k třídění odpadu a 

udržování čistoty ve škole i v jejím okolí, zúčastnili jsme se akce „Čistá Vysočina“, v rámci 

které se uklízely komunikace kolem školy. 

11 Výchovná a preventivní činnost 

11.1 Kariérové a výchovné poradenství 

Hodnocení práce výchovného poradce 

Výchovný poradce seznámil na začátku školního roku pedagogy s novelou vyhlášky  

č. 27/2016 Sb., která se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se 

o žáky, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují poskytnutí podpůrných 

opatření. 

Touto vyhláškou jsou definována podpůrná opatření, která se člení do I. – V. stupně. Škola 

navrhuje a poskytuje podpůrná opatření I. stupně, která slouží ke kompenzaci mírných obtíží 

ve vzdělávání žáka. Učitelé pod vedením výchovného poradce zpracovávají pro tyto žáky plán 

pedagogické podpory, další stupně podpůrných opatření navrhuje školské poradenské zařízení. 

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

Výchovný poradce seznámil učitele s novými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

aktualizoval seznam žáků vyšších ročníků se SVP. Těchto žáků bylo celkem 39. Pro jednu 

žákyni se zdravotním postižením vypracoval výchovný poradce společně s ostatními učiteli 

individuální vzdělávací program. 
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Rodiče žáků s SVP pak byli informováni o způsobu komunikace s vedoucími pracovníky, 

učiteli a výchovným poradcem. 

Ve své práci se poradce dále zaměřil 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 a SPC 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 maturitu. 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 

Hodnocení minimálního preventivního programu 2016-2017 

V rámci minimálního preventivního programu ve školním roce 2016-2017 proběhly v každém 

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

U prvních ročníků se jednalo o několik aktivit, které byly rozděleny do celého školného roku. 

Hned v září proběhly harmonizační dny, kde se žáci vzájemně v rámci aktivizačních metod 

poznávali, navazovali vzájemnou spolupráci. Následovaly akce, jako např. prevence 

pohlavních chorob (webinář HIV), návštěva sociálních zařízení ve Žďáře nad Sázavou nebo 

přednáška od Městské policie zaměřená na přestupky. 

U druhých ročníků proběhla akce – Bezpečí na silnicích, která byla v dvou blocích, kde žáci 

tvořili vlastní preventivní díla, a následovala soutěž o hodnotné ceny. Žáci také navštívíli 

sociální zařízení ve Žďáře nad Sázavou. 

Žáci třetích ročníků se v průběhu celého školního roku aktivně zapojovali do akcí města a byli 

zde jako figuranti či rozhodčí. Také probíhala Středoškoská odborná činnost a projekt 

ENERSOL. 

Ve čtvrtých ročnících se již žáci zaměřovali na volbu povolání a vyslechli několik prezentací 

nemocnic coby budoucích zaměstnavatelů. 

V průběhu celého školního roku probíhaly přednášky na vybraná témata, která se dotýkají 

prevence rizikového chování a vzájemných vztahů ve třídě, a v rámci jednotlivých předmětů 

probíhala nespecifická prevence, která směřovala ke konkrétnímu učivu daného ročníku. 

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 celého školního roku se metodik prevence zúčastňoval vzdělávacích akcí na aktuální 

témata. 

Harmonizační kurz 

Jako každoročně se pro 1. ročníky konal harmonizační kurz. Cílem kurzu bylo vzájemné 

seznámení žáků mezi sebou, seznámení s třídním učitelem a jeho zástupcem, vytvoření 

přátelské atmosféry v třídním kolektivu, vznik pozitivních vazeb mezi žáky. Všechny aktivity, 

které probíhaly, měly kromě stmelení kolektivu působit také jako prevence rizikového chování. 
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Program byl sestaven tak, aby provozované aktivity vyžadovaly spolupráci větších či menších 

skupin žáků nebo dokonce účast všech žáků. Aktivity byly zážitkové, vědomostní, se 

zaměřením na komunikaci, naslouchání a sebereflexi. Důležité bylo, aby si každý z žáků našel 

aktivitu, která by mu vyhovovala, bavila ho a zároveň aby se naučil v zájmu ostatních účastnit 

se i aktivit, které nejsou z jeho strany právě ty preferované. Všechny aktivity uváděly a 

korigovaly instruktorky. Žáci byli na kurzu velice spokojeni. 

 

 

Beseda s městskou policií – přestupky 

V rámci primárního programu prevence proběhla beseda s policisty z Městské policie ve Žďáře 

nad Sázavou, kterou absolvovali žáci 1. ročníků. Policisté seznámili žáky s druhy přestupků u 

mladistvých, jejich druhy, navazující legislativou. Zároveň je seznámili s novelami tabákového 

a přestupkového zákona. Žáci měli možnost v průběhu se ptát a diskutovat nad danou 

problematikou. Velkým pozitivem byly ukázky již vzniklých situací. Žáky byla aktivita 

hodnocena kladně, všichni si uvědomují význam a potřebu, protože jak se říká „neznalost 

zákona neomlouvá“. 

Partnerské vztahy 

V době maturitních zkoušek jsme naplánovali pro žáky 1. a 2. ročníků přednášku na téma 

partnerské vztahy, infekce HIV/AIDS. Žáci mohli během přednášky diskutovat o ožehavých 

tématech, poté zhlédli dva filmy o mladých lidech nakažených virem HIV. Přednášející 

zdůraznil hlavně rizikové chování, které k nákaze HIV vede. Pro žáky byla přednáška velice 

poučná, někteří ji však hodnotili jako příliš naturalistickou. 

Beseda na téma Prevence úrazů 

V rámci mezipředmětových vztahů proběhla beseda, kterou financuje v rámci svého projektu 

VZP – prevence úrazů. 

Naši školu navštívili dva vozíčkáři, kteří povyprávěli svoje příběhy, které je vedly k úrazu a 

tomu, že jsou na invalidním vozíku. Studentům nastínili svůj denní režim, pracovní a 

volnočasové aktivity. Studenty zajímaly osobní potřeby a finanční prostředky na zajištění 

pomůcek pro svoji potřebu. Také měli možnost osobních až intimních dotazů na přednášející. 

Na studentech bylo vidět, i když se s postiženými setkávají denodenně při své odborné praxi 

v rámci zdravotnických zařízení, že setkání a osobní příběh má úplně jiný náboj a každého 

zvlášť se jejich příběh dotkl. 
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Evropské tóny pro bezpečí na silnicích 

Cílem tohoto programu primární prevence rizikového chování bylo snížit počet vážných 

dopravních nehod mladých lidí, prostřednictvím sociálních sítí spojit napříč Evropou mladé lidi 

se zájmem o bezpečí na silnicích a rozvíjet u mladých lidí zodpovědný přístup k životu. 

Program, kterého se zúčastnili žáci 2. ročníků, měl dva bloky. V prvním setkání v měsíci září 

se žáci zabývali riziky při dopravě a chování v silničním provozu. Byly použity aktivizační 

metody principu Gestalt psychoterapie. 

V rámci druhého setkání v říjnu proběhla kreativní tvorba osvětových materiálů pro 

mezinárodní soutěž. Edukační materiál má sloužit k prevenci rizikového chování v silniční 

dopravě. Program hodnotí preventista rizikového chování jako velice zdařilý. Pozitivní byl i 

přístup žáků k tvorbě edukačních materiálů. 

  

Webinář o HIV 

Program primární prevence rizikového chování probíhal metodou webináře. Zúčastnili se ho 

žáci 1. ročníků a proběhl v říjnu 2016. Tento webinář pořádala Česká společnost AIDS pomoc, 

z.s. Žáci v online přenosu měli možnost klást otázky přednášejícím, kteří na jejich dotazy 

odpovídali. Program hodnotí Mgr. Bednářová jako zdařilý. Byla použita nová metoda 

prezentace informací a společného sdílení. Žáci v přímém přenosu viděli a slyšeli reakce 

přednášejících. 

  

12 Hodnocení plánu ICT 
Plán rozvoje ICT ve škole ve školním roce 2016-2017 byl z velké části splněn. 

Škola je dostatečně vybavena počítači. Každý učitel má k dispozici svůj počítač. Z přenosných 

počítačů byla vytvořena mobilní učebna. Studenti mají též možnost zapůjčit si notebook 

k vypracování samostatné domácí práce. 

Učitelé aktivně zkouší nové možnosti výuky pomocí ICT prostředků. V mnohých oblastech se 

však ukazuje, že technické možnosti jednotlivých zařízení nejsou dostatečné a drobné technické 

problémy znepříjemňují práci. Zkušenosti tak ukazují, že IT prostředky jsou dobrou podporou 

při výuce, ale zatím nedokáží být hlavním nosným prvkem vzdělávacího procesu. Všechny 
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negativní i pozitivní prvky však studentům ukazují, že technika dokáže dobře sloužit, ale 

spoléhat se musí sami na sebe. 

Počítačová síť byla rekonstruována a byly doplněné WiFi přístupové body. Všechna zařízení 

ve škole tak mají připojení k lokální síti a internetu. Vzhledem k připojení studentských zařízení 

do školní sítě dochází občas k výpadkům připojení. Proto byla zavedena opatření, aby 

k výpadků docházelo pouze u studentských zařízení a nebyla narušena výuka.  

13 Spolupráce s rodiči 
V průběhu školního roku se konaly dvě třídní schůzky. Zástupci rodičů jednotlivých tříd se 

vždy před schůzkami sešli v ředitelně, kde byli informováni o průběhu vzdělávání žáků, o 

školních akcích, opravách školy, projektové činnosti školy a hlavně o činnosti Spolku rodičů 

(dříve SRPŠ), který pomáhá škole při organizování různých akcí a finančně na ně přispívá. 

Podpořil například zimní výcvikový kurz 2. ročníků, sportovně turistický kurz 3. ročníků, ples 

žáků 4. ročníků, přispěl i na drobné odměny za úspěchy v soutěžích. Na třídních schůzkách pak 

byly tyto informace předány rodičům. Dále byli rodiče informováni o prospěchu a chování 

žáků, o třídních a školních akcích, seznámeni s možností konzultací jak pro žáky, tak pro rodiče. 

Třídní schůzky navštěvoval výchovný poradce a metodik prevence. 

Ples maturantů 2017 

27. ledna 2017 se opět uskutečnil ples našich maturantů. Předplesové přípravy probíhaly již od 

podzimu, kdy se nacvičoval nástup, půlnoční překvapení, tombola a mnoho, mnoho další 

mravenčí práce. Naši čtvrťáci nám předvedli opravdu krásné nástupy a úžasná půlnoční 

překvapení. Neméně zajímavá byla i tombola, kde se čekalo, kdo si odnese kohouta, králíka. S 

pořadatelskou činností pomáhali rodiče, zaměstnanci i studenti. Všichni si ples užili! Všem, 

kdo se jakkoliv podílel na plese, moc děkuji a těším se zase za rok. 
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13.1 Seznam interních vyučujících školy: 

Mgr. Nikola Apolínová 

Mgr. Petra Bednářová 

Mgr. Jiří Bubák 

Mgr. Iva Coufalová 

Ing. Jiří Dokulil 

MVDr. Renata Hamerníková 

Mgr. Iva Holemářová 

PhDr. Václava Holubová 

Mgr. Dagmar Chvátalová 

Mgr. Jitka Janíčková 

Mgr. Milan Jebavý 

MUDr. Irena Krábková 

Mgr. Monika Kratochvílová 

Mgr. Hana Kosková 

Mgr. Pavlína Lysá 

Mgr. Miluše Mazlová 

Mgr. Radana Nováková 

PhDr. Ivana Odehnalová 

Mgr. Iva Ošťádalová 

Mgr. Marek Papoušek 

Mgr. Jana Sehnalová 

Mgr. Petra Střechová 

Mgr. Stanislav Šmerda 

RNDr. Marie Vystrčilová 

Mgr. Věra Zapletalová 

13.2 Seznam externích vyučujících školy 

MUDr. Vladimír Krejčí 

MUDr. Romana Bělohlávková 

MUDr. Petr Uhlíř 

MUDr. Jonáš Mareček 

MUDr. Klára Snášelová 

PhDr. Eva Sekorová 

13.3 Provozní pracovníci školy: 

Hospodářka školy: Liana Sádecká 

Vedoucí úseku hospodaření školy: Eva Šulcová, DiS. 

Vedoucí stravování: Hana Fejtová 

Kuchařky:  Magda Špinarová 

 Miloslava Palečková 

 Hana Fejtová 

Uklízečky: Ilona Kuthanová 

 Ilona Řezníčková 

Administrativní pracovnice:  Eva Neumanová (od 1. 7. 2017 Veronika Pátková) 

Školník – údržbář: Mgr. Milan Jebavý 
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13.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pro vzdělávání ve školním roce 2016/2017 byly stanoveny tyto důležité priory: zdokonalení 

kompetencí vyučujících v cizích jazycích, zdokonalení kompetencí v ICT, prohloubení 

odborné a pedagogické kompetence. 

Všichni pedagogové měli poskytnut e – learningový kurz v cizím jazyce dle vlastního výběru, 

anglický, německý či ruský jazyk na různých úrovních. Vyučující českého jazyka absolvovali 

taktéž e-learningové vzdělávání v českém jazyce. Dále pokračovalo i vzdělávání jazykářů 

týkající se maturitních zkoušek, zaměřené hlavně na ústní zkoušku společné a profilové části 

maturitní zkoušky. 

Pro usnadnění práce pedagogů s ICT technikou měli všichni vyučující možnost zúčastnit se 

řady vzdělávacích programů, např. OFFICE 365, práce v Excelu, jak zálohovat data aj. 

V rámci odborného vzdělávání se vyučující zúčastnili celé řady odborných přednášek, např. 

komunikace se zrakově postiženými, jak správně bandážovat, zásady správné výživy atd. Tyto 

přednášky byly i součástí výuky žáků a studentů školy. Nedílnou součástí odborného 

vzdělávání je též návštěva ošetřovatelských dnů jednotlivých oddělení nemocnice např. OP u 

nemocných na interním oddělení, ARO, urologie, neurologie, radiologie. Nové poznatky 

z ošetřovatelské péče získali vyučující též při návštěvě FN Trnava a kliniky Bawaria Kreischa 

v Německu. 

Všichni učitelé se pod vedením výchovného poradce seznámili s novelou vyhlášky č. 27 

týkající se podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci předmětových komisí 

diskutovali přístup k těmto žákům, aktivně se také podíleli na tvorbě plánu podpory u žáků a 

hodnocení úspěšnosti tohoto plánu. Také se zaměřili na podporu žáků, kteří v některých 

oblastech činností dosahují nadprůměrných výsledků. 

Všichni pedagogové prošli školením tvorby Školního akčního plánu a začali ho připravovat. 

Učitelé se individuálně vzdělávali na školeních, seminářích nebo formou samostudia v těchto 

v oblastech: metody a formy výuky, středoškolská odborná činnost, odborné semináře k 

projektu ENERSOL (vzdělávání v oblasti úspory energií, obnovitelných zdrojů energií a 

snižování emisí v dopravě), práce s problémovým žákem, vedení třídního kolektivu. 

Na podporu vzdělávání byly objednány časopisy Třídní učitel a Prevence. 

Vedoucí a provozní pracovníci se v průběhu celého školního roku účastnili vzdělávání se 

zaměřením na legislativu, ochranu osobních údajů, vedení porad, zvládání stresových situací, 

vedení kolektivu, prevence syndromu vyhoření aj. 

Zaměstnanci stravovacího provozu se zaměřili na vzdělávání týkající se zdravé výživy. 

V rámci spolupráce se Střední zdravotnickou školou Trnava jsme si vyměnili cenné zkušenosti 

při výměnných exkurzích jak Slováků u nás, tak našich žáků v Trnavě. V trnavské nemocnici 

na oddělení chirurgie a jednotce intenzivní péče pro dlouhodobě nemocné si mohli naši žáci 

vyzkoušet své dovednosti v ošetřovatelské péči. Dále žáci i učitelé získali i kulturní povědomí 

o trnavském kraji a naše škola představila trnavským partnerům náš region a hlavní město 

Prahu. 
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14 Hospodaření školy 

14.1 Přehled nákladů a výnosů za rok 2016 za střední školu 

Náklady SU - Název SŠ - 3122 

Náklady 501 - Spotřeba materiálu 294206,58 

 502 - Spotřeba energie 320442,05 

 511 - Opravy a udržování 153302,36 

 512 - Cestovné 49693,02 

 513 - Náklady na reprezentaci 4100 

 518 - Ostatní služby 716701,42 

 521 - Mzdové náklady 7823909 

 524 - Zákonné sociální pojištění 2591908 

 525 - Jiné sociální pojištění 32099 

 527 - Zákonné sociální náklady 147230,36 

 549 - Pojistné 26338,26 

 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 147423,17 

 558 - Náklady z DDHM 285776,5 

 563 - Kurzovní ztráty 282,91 

Celkem náklady  12593412,63 

Výnosy 602 - Výnosy z prodeje služeb 228379 

 603 - Výnosy z pronájmu 0 

 648 - Čerpání fondů 28071 

 649 - Ostatní výnosy z činnosti 32940,61 

 662 - Úroky z běžných účtů 168,35 

 672 - Výnosy vybr. míst. vlád. inst. z transf. 12499944,62 

Celkem výnosy 12789503,58 

Výkaz zisků a ztráty 196090,95 
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14.2 Přehled nákladů a výnosů za rok 2016 za vyšší školu 

Náklady SU - Název VOŠ - 3150 

Náklady 501 - Spotřeba materiálu 86628,2 

 502 - Spotřeba energie 96033 

 511 - Opravy a udržování 51027 

 512 - Cestovné 18835,48 

 513 - Náklady na reprezentaci 1123 

 518 - Ostatní služby 674015,77 

 521 - Mzdové náklady 2835123 

 524 - Zákonné sociální pojištění 884665 

 525 - Jiné sociální pojištění 10809 

 527 - Zákonné sociální náklady 49759,53 

 549 - Pojistné 44786,62 

 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 46704 

 558 - Náklady z DDHM 95630,8 

 563 - Kurzovní ztráty 1283,46 

Celkem náklady  4896423,86 

Výnosy 602 - Výnosy z prodeje služeb 503694 

 603 - Výnosy z pronájmu 0 

 648 - Čerpání fondů 0 

 649 - Ostatní výnosy z činnosti 12379,4 

 662 - Úroky z běžných účtů 0 

 672 - Výnosy vybr. míst. vlád. inst. z transf. 4402740,49 

Celkem výnosy 4918813,89 

Výkaz zisků a ztráty 22390,03 
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15 Bezpečnost a ochrana zdraví 

15.1 Rozbor o školní úrazovosti dětí, žáků a studentů za období  

1. 9. 2015–31. 08. 2016  

V souladu s požadavkem vyhlášky č. 64/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb., ustanovení 

zákona 262/2006 Sb. je v zájmu identifikace nebezpečí a rizik a následného přijímání opatření 

v souladu s úrazy dětí, žáků a studentů je zpracováván rozbor úrazů dětí, žáků a studentů. 

S výsledkem Rozboru doporučuji seznámit všechny zaměstnance včetně přijetí potřebných 

opatření  

Rozbor po vyplnění uložte jako samostatnou přílohu Směrnice pro evidenci úrazů dětí, žáků a 

studentů.  

Popis položky Počet 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů celkem (s absencí i bez absence)  22 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů s absencí, nebo kdy byl sepsán záznam pro 

odškodnění 

7 

Z toho počet úrazů smrtelných - 

Počet odškodněných úrazů celkem  6 

Celková částka vyplacená za odškodnění 26.100,- 

 

Druh činnosti 

Položka Název Počet  

1 Vyučovací hodina - 

2 Přestávka 1 

3 Praktické vyučování nebo praktická příprava 14 

4 Pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny - 

5 Tělesná výchova – skupinová činnost 7 

6 Tělesná výchova – individuální činnost - 

7 Školní výlet - 

8 Sportovní akce a soutěže - 

9 Kurzy plavání, lyžování a sportovně-turistické kurzy - 

10 Jiné činnosti - 

 

16 Poděkování škole 
 

Oblastní spolek ČČK Žďár nad Sázavou 

Poděkování za pomoc při organizaci okresní soutěže Mladých zdravotníků a za dlouhotrvající 

spolupráci při konání dalších akcí týkajících se výuky první pomoci. 
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Domov pro seniory Mitrov 

Za dlouholetou spolupráci při organizování kulturních akcí pro seniory. 

 

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Poděkování za profesionální práci studentek VOŠ při odborné praxi a žáků SZŠ při souvislé 

praxi na lůžkových odděleních nemocnice. 

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

Poděkování za práci studentek  v terénní ošetřovatelské péči.  


