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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 

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 

Pracovníci školy: 

Pracovníci školy k 1. 9. 2014: 

Interní vyučující (včetně ředitele a zástupců): 24 

Externí vyučující střední školy:  4 

Provozní pracovníci:  9 

Školská rada  

Začátkem školního roku 2014/2015 při škole působily dvě školské rady: Školská rada pro 

střední školu a Školská rada pro Vyšší školu. Školská rada pro střední školu působila ve složení: 

Mgr. Jana Sehnalová (předseda) 

Mgr. Marek Papoušek 

p. Milan Šustr  

Mgr. et Bc. Petr Krčál, 

p. Jana Synková (zástupce rodičů) 

Ing. Jiří Havlík (zástupce rodičů) 

 



Rada Kraje rozhodla na jednání Rady Kraje č. 05/2015 ze dne 10. 2. 2015 zrušit školskou radu 

při druhu školy Vyšší odborná škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední 

zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou. Následně proběhly 

volby do Školské rady. V současné době působí na škole jedna šestičlenná školská rada 

s názvem Školská rada SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou v následujícím složení:  

Mgr. Jana Sehnalová, předseda (učitelka matematiky a fyziky)  

paní Jiřina Poulová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Nové Město na Moravě 

(jmenována Radou Kraje)  

pan Milan Šustr, asistent a fotograf, OSVČ (jmenován Radou Kraje) 

Ing. Radek Sejtko (zástupce rodičů) 

Bc. Ivana Ptáčková (zástupce rodičů) 

Mgr. Marek Papoušek (učitel anglického jazyka)  

Charakteristika školy: 

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.  

1.1 Zlepšení vzdělávacího prostředí a podmínek pro žáky a pracovníky 

školy  

V tomto školním roce jsme renovovali odborné učebny. Odborná učebna č. 3 byla vybavena 

novým nábytkem, který byl vyroben na zakázku tak, aby přibližoval moderní vybavení 

zdravotnických zařízení. Zároveň jsme získali více úložných prostor a pracovní plochy pro 

přípravu ošetřovatelských výkonů během praktické výuky. Došlo i k výmalbě učebny, aby se 

vše barevně sladilo. Vzhledem k dispoziční úpravě učebny se získalo i více prostor okolo lůžek. 

Celkově působí učebna prostorněji a veseleji.  

  



Do odborné učebny č. 2 byla zakoupena nová moderní lékárna, která odpovídá současným 

trendům ošetřovatelské péče. Dále byly učebny vybaveny novými nočními stolky s výsuvnou 

deskou ke stravování.  

  

  

Vzhledem k tomu, že učitelé na naší škole nemají vlastní kabinety, byla z jedné šatní místnosti 

žáků vytvořena nová sborovna pro pět učitelů. V této místnosti byla vyměněna podlahová 

krytina, místnost byla vybavena potřebnou výpočetní technikou, např. kopírkou, tiskárnou, 

počítači. Vzniklo tak nové příjemné pracovní prostředí pro tyto učitele. 

  

Šatní skříňky žáků byly nově rozmístěny do opravených prostor v suterénu školy.  

Z ušetřených finančních prostředků jsme v suterénu školy zrekonstruovali také sklad pro 

hygienické a čisticí prostředky.  

Do studovny jsme zakoupili nový koberec, který zútulnil místnost a zlepšil tak prostředí pro 

žáky. Tento prostor lze také využít pro výuku psychologie.  

Dále jsme zakoupili nové pomůcky na podporu přírodovědného vzdělávání, a to do chemie, 

fyziky a biologie.  

Zapojením školy do projektů jsme získali finanční prostředky na zakoupení pomůcek a studijní 

literatury do odborných předmětů. Z dalších finančních prostředků získaných z projektů jsme 

obnovili počítačovou techniku v učebně ICT a získali jsme 20 dotykových zařízení (tabletů) 

pro pedagogy. Mohou je využívat při moderních formách výuky. Učitelé také vytvořili celou 

řadu studijních materiálů, které lze použít k výuce skrze ICT. V rámci projektů byla podpořena 

i výuka jazyků rodilým mluvčím.  



Sdružení rodičů zakoupilo stolní fotbálek, který využívají žáci k relaxaci o přestávkách nebo 

po vyučování a mnohdy se do hry zapojí rádi i učitelé.  

Zaměstnanci školy přispívají ke zlepšování estetické úpravy školy. Vytvářejí nápadité 

nástěnky, sezónní dekorace, pečují o květiny a vedou i žáky k estetickému cítění.  

  

 

2 Obory vzdělání 

Ve školním roce 2014/2015 se vyučovaly tyto obory vzdělání:  

53-41-M/01 Zdravotnický asistent - 4 třídy denního čtyřletého studia  

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum - 4 třídy denního čtyřletého studia  

2.1 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. 

  



3 Učební dokumenty 

Ve školním roce 2014/2015 probíhala výuka podle těchto schválených učebních dokumentů: 

Obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent: Výuka probíhala podle ŠVP. 

Obor vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum: Výuka probíhala podle ŠVP. 

4 Přijímací řízení 

Ve školním roce 2014/2015 proběhlo přijímací řízení do dvou oborů vzdělávání: 

53 – 41 – M/01 Zdravotnický asistent 

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

Do tohoto oboru podalo přihlášku ve dvou kolech celkem 45 uchazečů. Uchazeči konali 

centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. 

Zápisový lístek odevzdalo 25 uchazečů.  

78 – 42 – M/04 Zdravotnické lyceum 

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

Zájem o studium projevilo celkem 40 uchazečů. Uchazeči také konali centrálně zadávané 

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

zápisový lístek 24 uchazečů. 

4.1 Žáci školy: 

Početní stav žáků SZŠ ke 2. 9. 2014: 

třída počet žáků DM třídní učitel a zastupující třídní učitel 

1. A 23 5 Mgr. Střechová, MVDr. Hamerníková 

1. L 25 5 Mgr. Mazlová, Mgr. Kratochvílová 

2. A 30 0 PhDr. Holubová, Mgr. Sehnalová 

2. L 28 2 PhDr. Odehnalová, Mgr. Ošťádalová 

3. A 28 4 Mgr. Holemářová, Mgr. Fejtová 

3. L 29 7 Mgr. Janíčková, MUDr. Krábková 

4. A 29 5 Mgr. Lysá, Mgr. Šmerda 

4. L 20 0 Mgr. Zapletalová, Mgr. Papoušek 

celkem 212 28   

 



4.2 Změny v počtu žáků v průběhu školního roku: 

V průběhu školního roku přestoupilo na naši střední školu 6 žáků z jiných středních škol, kteří 

se většinou úspěšně zapojili do vzdělávání v jednotlivých oborech. Třem žákům se slabšími 

studijními výsledky byla doporučena výchovným poradcem změna oboru vzdělání, přestup do 

učebního oboru.  

Jedna žákyně přerušila studium, jedna žákyně ukončila studium z osobních důvodů, dvě žákyně 

ukončily studium pro neprospěch, z toho jedné žákyni bylo povoleno opakování ročníku. 

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 školy je 1,9, což je o jednu desetinu lepší průměr ve srovnání s loňským 

rokem. 

Ve školním roce 2014/2015 prospělo s vyznamenáním celkem 44 žáků, 161 žáků prospělo, 

2 žáci neprospěli (jeden ze školy odešel a jeden požádal 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 2015 

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

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (jedna třída) 

Ve třídě 4. A konalo maturitní zkoušku 28 žáků. Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci zejména 

při praktické maturitní zkoušce a při ústní profilové zkoušce z odborných předmětů.  

Méně úspěšní byli žáci v didaktickém testu z českého jazyka, jedna žákyně neuspěla 

z matematiky a dvě žákyně z anglického jazyka.  

  



Ve třídě 4. L konalo maturitní zkoušku celkem 20 žáků, všichni žáci byli úspěšní jak ve státní, 

tak v profilové části maturitní zkoušky.  

Žáci lycea vypracovali a prezentovali velice pěkné odborně zaměřené maturitní práce.  

5.4 Účast ve výzkumných šetřeních  

Naše škola se zúčastnila výběrového zjišťování výsledků žáků 2014/2015 určeného pro 

3. ročník SOŠ. U žáků byla zjišťována úroveň osvojených kompetencí v přírodovědném 

přehledu. Test se skládal z testových otázek z biologie, chemie a fyziky. Průměrná úspěšnost 

žáků školy byla 61 %. Na základě výsledků mohli žáci poznat silné i slabé stránky svých 

intelektových dispozic v přírodovědných předmětech.  

Škola získala detailní výsledky z jednotlivých předmětů. Tyto výsledky byly následně 

zhodnoceny v předmětových komisích a žákům byly nabídnuty rozmanité přírodovědné 

aktivity k posílení výsledků vzdělávání v těchto předmětech.  

5.5 Absence žáků, konzultace 

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

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

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

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

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

Žákům bylo umožněno doplnit si zameškané učivo v konzultačních hodinách. 

Třídní učitelé zároveň opakovaně vyzývali žáky k tomu, aby návštěvy lékařů a jiné neodkladné 

záležitosti vyřizovali pokud možno v době mimo vyučování a vyhnuli se tak zhoršení prospěchu 

vlivem vysoké absence. 

5.6 Předmětové komise 

Učitelé ve školním roce 2014–2015 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 

 

  



Pro školní rok 2014–2015 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  

 

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.  

5.7 Krajská předmětová komise psychologie 

Dne 8. 9. 2014 se na naší škole konalo setkání učitelů Psychologie a komunikace ze 

zdravotnických škol Kraje Vysočina. Na programu byla psychologická olympiáda v roce 2015, 

celostátní předmětová komise, projekt Psychologie jinak, používaná literatura v předmětu 

psychologie a využití podkladů pro výuku psychologie z projektů „Šablony, dumy“.  

6 Zájmová činnost žáků 

6.1 Pracovní skupiny, konzultační setkání 

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

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

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



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

nevyučovala.  

Pravidelně se scházely následující pracovní skupiny:  

Jazykové – PhDr. Odehnalová, Mgr. Papoušek, Mgr. Mazlová, Ing. Dokulil, 

Matematická skupina – Mgr. Sehnalová 

Soubor odborných předmětů – Mgr. Zapletalová 

Psychologie – Mgr. Janíčková 

Biologie – PhDr. Holubová 

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

vedením Mgr. Bubáka. Činnost byla zaměřena na zdokonalení v míčových hrách, zejména ve 

volejbale. Výuky se v prvním pololetí průběžně účastnilo 19 žáků z 1. až 4. ročníku, kteří se 

připravovali na školní volejbalový turnaj, pravidelně chodilo kolem 12 žáků. Náplní 

sportovního kroužku bylo zdokonalení v individuálních herních činnostech, navázání na školní 

výuku volejbalu a zaměření se na myšlení a předvídání v míčové hře. Kromě toho se žáci 

připravovali na již tradiční vánoční turnaj.  

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

k relaxaci i k pohybovým aktivitám. 

6.2 Projekt Studenti čtou a píšou noviny 

Již po několikáté se naše škola zúčastnila projektu Studenti čtou a píšou noviny, jež je vypisován 

MF Dnes. Cílem je dát studentům možnost zapojit se do tvorby novin, naučit je tvořit si a 

formulovat vlastní názor na aktuální společenskou situaci. Dalším úkolem je pak naučit 

studenty sledovat aktuální dění a orientovat se v něm. 

Do projektu se zapojilo několik našich studentů, a to z I. – III. ročníků. Tito vytvořili články na 

vypsaná témata. Studentské práce byly následně zaslány do MF Dnes. Úspěchem jistě bylo, že 

ve velké konkurenci se dokázali prosadit a jeden z těchto článků byl následně v MF Dnes také 

otištěn. 

6.3 Podpora jazykového vzdělávání 

6.3.1 Anglický víkend 

Od pátku 20. 3. do neděle 22. 3. 2015 se v rekreačním středisku Zubří u Nového Města na 

Moravě uskutečnil druhý ročník anglického víkendu, který je určen pro žáky maturitních 

ročníků. Akce se zúčastnilo 17 žáků a žákyň SZŠ Žďár nad Sázavou pod dohledem dvou učitelů 

anglického jazyka – Ing. Jiřího Dokulila a Mgr. Marka Papouška. Program ve stylu zážitkové 

pedagogiky začal v pátek po večeři v 19 hodin, kdy si žáci vyslechli pravidla, kterými se budou 

během anglického víkendu řídit. Komunikačním prostředkem při všech soutěžích 

i o přestávkách byla výhradně angličtina. Žáci byli rozděleni do týmů a hovořili o věcech, které 

mají nějakou souvislost s anglicky mluvícími zeměmi. 

Protože panovalo příhodné počasí, strávili žáci sobotní dopoledne aktivitami před hlavní 

budovou. Žáci si procvičili poslech, spelling a zároveň si zaběhali. Sobotní oběd si žáci 

připravili sami, dle anglického receptu usmažili chutné langoše. Odpolední program zahrnoval 

různé aktivity, jako např. přiřazování textů, reálie anglicky mluvících zemí, fakta o Londýně, 



gramatické testy, apod. Po večeři byly vyhlášeny celkové výsledky a každá skupina obdržela 

malou pozornost. Večerní „párty“ se nesla v duchu anglických písniček a domácích specialit, 

které si žáci přivezli s sebou. Po nedělní snídani byl odjezd vlakem zpět do Žďáru nad Sázavou. 

Všichni žáci si nejenom procvičili svoje konverzační dovednosti v anglickém jazyce, ale také 

získali nová fakta o anglicky mluvících zemích a ověřili si svoje znalosti z anglické gramatiky. 

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

  

6.3.2 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.  

6.3.3 Anglický den žáků 3. L  

Tento den plný angličtiny se konal ve středu 24. června 2015, kdy se žáci 3. L zúčastnili 

anglického divadla, které se odehrávalo v budově Gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Tato hra 

na motivy filmů „Harryho Pottera“ naše žáky velmi zaujala.  

Poté následoval program, kdy žáci navštívili různá zajímavá místa našeho města, vyhledávali 

o nich informace v anglickém jazyce a plnili úkoly, které pro ně připravili učitelé anglického 

jazyka Jiří Dokulil a Marek Papoušek. 

6.3.4 Konverzace s rodilým mluvčím 

V rámci projektu Inovace výuky skrze ICT a zahraniční lektoři na Střední zdravotnické škole 

Žďár nad Sázavou probíhala v 1. pololetí školního roku konverzace s rodilým mluvčím. 

Zahraniční lektoři konverzovali se žáky každý týden a zdokonalovali tak jejich jazykové 

kompetence a přípravu k maturitní zkoušce.  

6.3.5 Školní časopis  

Ve školním roce 2014/15 se studenti rozhodli začít vydávat školní časopis. Pojmenovali jej 

metaforickým BLUE TIMES a jeho tvůrci se stali studenti 1.–3. ročníků jak studijního 



programu lyceum, tak asistent. V redakční radě byly jednotlivé třídy zastoupeny vždy dvěma 

studenty. 

Časopis BLUE TIMES vyšel celkem dvakrát. Jeho náplní jsou jak příspěvky věnované školním 

akcím, tak články věnované volnému času studentů. Zajímavou součástí časopisu pak byly 

např. rozhovory s vyučujícími. Uveřejněny byly též literární pokusy několika studentů 

I.-IV. ročníku. 

Ve školním roce 2015/16 bude vydávání tohoto časopisu pokračovat. 

6.4 Soutěže a olympiády 

6.4.1 Atletické závody 

Ve středu 17. 9. 2014 proběhl v Novém Městě na Moravě tradiční Corny středoškolský pohár 

v atletice. Naše družstvo reprezentovalo 8 studentů a 10 studentek z 1.–4. ročníku. Nejlepší 

výsledky mezi jednotlivci dosáhli Aneta Hrubcová (5. místo na 200 m a ve vrhu koulí) a Adéla 

Vlčková (5. místo na 800 m), Miloš Kučera (10. místo na 400 m) a Jakub Mička (9. místo ve 

skoku dalekém). 

  

6.4.2 Sportovní utkání O pohár starosty 

Dne 2. 10. 2014 se naše studentky zúčastnily mezinárodního sportovního utkání O pohár 

starosty města Bystřice nad Pernštejnem. Spolu s týmem SOU Žďas soupeřily s dalšími 

sportovci z Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Polska a Slovenska. Naše 

smíšené družstvo vybojovalo celkové 2. místo a z našich děvčat se nejlépe umístila Adéla 

Vlčková z 3. A na trati 800 metrů, kdy obsadila krásné 1. místo. Blahopřejeme. 

 



6.4.3 Volejbalový turnaj 

Dne 19. 12. 2014 proběhl již tradiční vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev, letos 

v počtu sedmi studentských 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 4. L, na druhém místě se umístilo družstvo učitelů a třetí příčka 

patřila družstvu 4. A. 

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

 

6.4.4 Sportovní soutěž v odbíjené  

Dne 21. 1. 2015 se družstvo dívek naší školy zúčastnilo okresního kola v odbíjené, které 

proběhlo ve Žďáře nad Sázavou ve sportovní hale Na Bouchalkách. Tým byl složen ze 

studentek 1. až 4. ročníku. Soutěžilo celkem 9 družstev ze Žďáru nad Sázavou, Nového Města 

na Moravě, Velkého Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem. Týmy byly rozlosovány do tří skupin 

a po zápasech postupových, pokračovaly boje o umístění. V silné konkurenci obsadilo naše 

družstvo páté místo. 

6.4.5 Další sportovní reprezentace školy 

Listopad a prosinec byl zasvěcen okrskovým a okresním kolům v míčových hrách. Naše škola 

se zúčastnila hned čtyř akcí.  

O postup do krajského kola bojovaly dívky v basketbale. Během tří utkání však jejich výkon 

nestačil na ligové košíkářky z jiných škol a s okresním kolem se rozloučily 6. místem. 

V posledních letech stále více oblíbený florbal nabídl nejdříve okrsková kola. V chlapecké 

kategorii se jen ve Žďáře sešlo osm družstev. Ta se utkala o postup ve dvou skupinách. Mužský 

výběr školy se sice držel, ale na postup to nestačilo. Ve skupině skončil čtvrtý. 

Dívčí část florbalového turnaje nabídla střet pěti žďárských škol. V nesmírně vyrovnaném 

turnaji, hraným systémem každý s každým, postupovaly do okresního kola čtyři nejlepší. Naše 

dívky získaly dvě výhry, v posledním zápase sahaly po celkovém vítězství, ale po vysoké 

porážce se musely smířit se 4. místem. Postup jim však neušel. 

V okresním kole doplatila dívčí sestava na absenci řady opor, po úvodních dvou porážkách ale 

ukázala, že mohla klidně pomýšlet na celkový triumf, když remizovala s průmyslovou školou 

Žďár a porazila po bojovném výkonu favorizované žďárské gymnázium, které tak připravila 

o postup do krajského kola. Celkově dívky obsadily 4. místo.  

Největšího úspěchu dosáhla naše škola ve fotbale. 

  



Okrskové kolo skončilo pro sedm zúčastněných škol doslova šokem. Všemi šesti žďárskými 

školami podceňovaná Střední zdravotnická škola vystoupila ze svého stínu a poprvé ve své 

třiačtyřicetileté historii vyhrála celý chlapecký turnaj. Osm statečných bojovníků v čele 

s kapitánem Jiřím Havlíkem si tak zajistilo postup na okresní kolo ve Velkém Meziříčí 

 

 

6.4.6 Studentská konference 

Již třetím 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 svoji maturitní práci. Konference se 

zúčastnili též někteří vedoucí maturitních prací. 

Akce byla kladně hodnocena.  

6.4.7 Školní kolo psychologické olympiády  

Olympiády se zúčastnilo celkem 10 výherců třídních kol. Komise hodnotila práce podle předem 

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

1. místo: Matouš Konečný (3. L), zároveň i vítěz publika 

2. místo: Filip Jančík (2. A) 

3. místo: Tomáš Novotný (2. L), Ondřej Kadlec (2. L) 

První dva žáci postoupili do krajského kola v Havlíčkově Brodě. Olympiáda probíhala 

v příjemné atmosféře a žáky byla hodnocena velice kladně. 

 



6.4.8 Krajské kolo psychologické olympiády 

Krajského kola psychologické olympiády se dne 24. 2. 2015 zúčastnily 4 školy v rámci kraje 

Vysočina (SZŠ Havlíčkův Brod, SZŠ Třebíč, SZŠ Jihlava, SZŠ Žďár nad Sázavou). 

Toto kolo se změnílo v „one man show“ Matouše Konečného. Odborná porota jednohlasně 

poslala našeho studenta 3. ročníku do republikového finále po vyslechnutí osmi zajímavých 

prezentací na téma „Jak si navzájem lépe porozumět“.  

  

6.4.9 Celostátní kolo psychologické olympiády v Liberci 

Krajského kola psychologické olympiády konané v dubnu 2015 se zúčastnilo 11 výherců 

krajských kol. Kraj Vysočina reprezentoval se svou prací student 3. ročníku Zdravotnického 

lycea naší školy Matouš Konečný. Osmičlenná porota hodnotila podle předem daných kritérií. 

Soutěž byla na vysoké úrovni jak obsahové, tak i jazykové a byla velice kladně hodnocena jak 

z pohledu poroty, tak i z pohledu soutěžících. I když se Matouši Konečnému nepodařilo získat 

ocenění, zvládl svoji roli se ctí a dobře školu v celorepublikovém kole prezentoval.  

 

6.4.10 5. ročník soutěže Finanční gramotnost 

Jako každý rok, tak i letos se naše škola zapojila do soutěže Finanční gramotnost. Soutěž 

probíhala na školách na počítačích přes internet. Cílem soutěže bylo neformálním způsobem 

seznámit žáky s finanční problematikou, pomoci orientovat se v problematice peněz, domácích 

rozpočtů, ochrany spotřebitelů, cen a dalších. Školního kola se zúčastnilo 24 žáků 1.–4. ročníku 

a tři nejlepší postoupili do okresního kola. Toto družstvo ve složení Jana Chlubnová 4. L, Petr 

Kováčik 4. A a Monika Němcová 2. L se v okresním kole umístilo na 2. místě. Blahopřejeme. 



6.4.11 S Vysočinou bezpečně na internetu 

Pět žáků prvních ročníků se přihlásilo do 1. ročníku soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu. 

Jedná se o soutěž, která je určena pro žáky II. stupně základních škol a odpovídajícího stupně 

víceletých gymnázií a pro studenty středních škol v Kraji Vysočina. Základní kolo spočívalo 

ve vyplnění tří testů na webu soutěže: http://extranet.kr-vysocina.cz/bezpecnenanetu. 

Nejlepších deset respondentů z celého kraje postoupilo do finálového kola, kam se z naší školy 

dostala Pavla Jamborová z 1. A.  

V úterý 10. února před odbornou porotou prezentovala svůj projekt na téma Elektronická 

bezpečnost. Z 2 000 zaregistrovaných žáků základních a středních škol se probojovala mezi 

535 aktivními soutěžícími na skvělé 3. místo. Soutěž jí prověřila po všech stránkách. Po 

vědomostním základním kole si vyzkoušela práci na samostatném projektu, setkala se 

s předními představiteli Kraje Vysočina i opravdovými špičkami mezi „ajťáky“, před nimiž 

deset minut prezentovala svou práci a poté odpovídala na jejich zvídavé otázky. Za svou píli 

získala nejen cennou zkušenost do života, ale i řadu cen, mezi nimi i nový mobilní telefon, který 

jí předal náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný. Gratulujeme. 

  

6.4.12 S Vysočinou do Evropy 

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

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

pro celý třídní kolektiv. Soutěž probíhala v měsících září 2014 až březen 2015. 

Naši žáci se dostali do 5. kola soutěže, do užšího finále se jim probojovat nepodařilo.  

6.4.13 Požární ochrana očima dětí a mládeže 

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

Slezska“. Této soutěže se v naší škole zúčastnili žáci tříd 1. L a 2. A. Jejich úkolem bylo uplatnit 

poznatky o příčinách požárů, uvést příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při 

manipulaci s ohněm a hořlavinami, upozornit na nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, 

s hořlavými látkami a zábavnou pyrotechnikou, zdůraznit význam pomoci hasičů při haváriích, 

nehodách, živelných pohromách a ochraně životního prostředí. Žáci na tato témata tvořili 

plakáty, z nichž nejzdařilejší byly odeslány SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou. 

I když se neumístili na prvních místech, patří jim pochvala a dík za účast v soutěži. 

6.4.14 Olympiáda v anglickém jazyce 

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce se konala 17. prosince 2014 (poslechová část a čtení 

s porozuměním textu). Této části se zúčastnilo 24 studentů z 1. až 3. ročníku. 

V lednu 2015 proběhla část ústní, kdy bylo vybráno 6 nejlepších žáků z předcházejícího kola. 

http://extranet.kr-vysocina.cz/bezpecnenanetu


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

popisovali obrázek.  

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

užívali fráze. Velmi pěkně reagovali i studenti 1. ročníků. Michal Slavíček ze třídy 3. A a Tomáš 

Novotný z 2. L byli porotou zvoleni jako nejlepší a zúčastnili se soutěže v ANJ v okresním 

kole. Soutěže se zúčastnilo 17 žáků a žákyň středních škol z okresu Žďár nad Sázavou, včetně 

gymnázií. Soutěž měla dvě části – intenzivní poslech a ústní část. Výsledky obou částí se sčítaly 

dohromady. Poslechová část této soutěže byla velmi náročná, jednalo se o ukázku z pořadu 

BBC. Lze říci, že tato část do značné míry rozhodla o konečném pořadí. V ústní části, která 

byla hodnocena trojčlennou porotou včetně rodilého mluvčího, žáci ukázali, jak umí 

konverzovat a také improvizovat na jednotlivá témata. Tomáš Novotný dosáhl se 180 body na 

12. místo a Michal Slavíček skončil se 166 body na 14. místě. V konkurenci všech gymnázií 

(ZR, NM, Bystřice) se však jedná o nesporný úspěch, a proto reprezentantům naší školy 

gratulujeme.  

6.4.15 Olympiáda z českého jazyka 

Okresního kola olympiády z českého jazyka a literatury, které se konalo 12. 2. 2015 v Domu 

dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou, se zúčastnily také naše dvě žákyně, Marta Tulisová (2. L) 

a Eliška Mokrá (3. L). Obě dívky se v silné konkurenci gymnázií a dalších středních škol 

umístily v 2. části výsledkové listiny. 

6.4.16 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. 

Studenti Marcela Vebrová a Martin Košťál se 29. dubna zúčastnili okresního kola soutěže SOČ, 

kde obhajovali své práce před odbornou porotou. Práce byly zařazeny do kategorií biologie a 

historie. Naši studenti se umístili na čtvrtých místech, každý ve své kategorii. 

Nejúspěšnější soutěžící mohou být vybráni k účasti na odborných mezinárodních soutěžích. 

  



6.4.17 Školní kolo Soutěže první pomoci 

Soutěž proběhla v lese v okolí Radonína. První pomoc byla poskytována na 5 stanovištích. 

Stanoviště byla umístěna do reálných podmínek a simulovala situace vzniklé při běžných 

činnostech. Figuranti byli z řad studentů 3. A střední školy. Maskování na jednotlivé typy 

zranění bylo provedeno pomocí profesionální maskovací sady našimi učitelkami. Díky tomu si 

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

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

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

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

záchranné služby umožňovala konfrontaci soutěžících s profesionálními postupy. 

Doplňkovými stanovišti byly hry z anglického jazyka, logiky, zručnosti i sportovní aktivity. 

Na naši soutěž se přijela podívat i paní radní Ing. Jana Fialová a byla velice spokojená.  

 

   

 

6.4.18 Celostátní kolo soutěže v poskytování PP  

Ve dnech 16. a 17. 6. 2015 se 3 žáci 2. A (Michal Sejtko, Alena Peřinová, Daniela Švomová) a 

3 studentky 1. VOŠZ, 2. VOŠZ a 2. A (Michaela Králíčková, Jana Tomanová a Hana Musilová) 

zúčastnili celostátní soutěže PP. Soutěž probíhala v prostorách SZŠ Jaselská a na Obilném trhu 

v Brně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích SZŠ a VOŠZ. Kategorie SZŠ se zúčastnilo 23 družstev 

a kategorie VOŠZ 7 družstev. Soutěžící museli prokázat své schopnosti ve 3 soutěžních 

situacích (v domácím prostředí, v přírodě a s odbornými pomůckami) a soutěžící v kategorii 

VOŠZ museli zvládnout ještě hromadné neštěstí. I když se ani jedna skupina v náročné 

konkurenci neumístila na stupních vítězů, přesto zaslouží pochvalu a uznání. Sami studenti 

soutěž hodnotili jako přínosnou životní i profesní zkušenost. 

 



6.4.19 Soutěž První pomoc s mezinárodní účastí v Mladém Bříšti 

Dne 17. 6.–18. 6. 2015 se žáci třídy 1. L ve složení Martin Nedbal, Aneta Hrubcová, Michaela 

Dvořáková a Nela Gregorová pod vedením Mgr. Ivy Holemářové zúčastnili mezinárodní 

soutěže první pomoci. Do soutěže se zapojilo 35 družstev z celé republiky a také družstva ze 

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

v Mladém Bříšti, byla organizovaná ve dvou dnech. Soutěž byla na šesti 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, 

otravy, úraz elektrickým proudem, pád ze skály. Naše družstvo složené z žáků prvního ročníku 

nebylo tak zkušené jako jiná družstva, ale o to více zapálené. Dobře fungovala komunikace a 

chválen byl i velitel družstva. Soutěž byla výborně zorganizována a všem se moc líbila. 

Výborné bylo také umístění našeho týmu na 7. místě, které je zatím naším největším úspěchem 

v této soutěži. 

 

6.4.20 Krajské kolo soutěže první pomoci - ČČK 

Třída 3. A se dne 27. 5. 2015 zúčastnila krajského kola soutěže první pomoci pod záštitou 

Českého červeného kříže. Do krajského kola postoupili výherci okresních kol, celkem 

10 družstev. Soutěžilo se na 5 stanovištích první pomoci a na 3 doplňkových stanovištích (zde 

poznávali rostliny, byliny, kostru člověka). Úkolem studentů 3. A bylo dělat figuranty různých 

poranění nebo hostesky doprovázející jednotlivé týmy. Součástí soutěže byla i návštěva 

Moučkova domu a vyhlídkové věže kostela Sv. Prokopa. Soutěž byla pozitivně hodnocena jak 

ze strany organizátorů, studentů, tak i soutěžících. 

  



7 Spolupráce s partnery 

7.1 Partnerská spolupráce se Slováky 

Naše škola navázala kontakt se Střední zdravotnickou školou Trnava, která je kandidátem pro 

projektové partnerství v příštím roce. V létě navštívila trnavská delegace naši školu a v srpnu 

vedení naší školy zase školu trnavskou. Zástupci škol se navzájem seznámili s chodem školy, 

vybavením školy a navštivili také nemocnice, ve kterých probíhá praktická výuka žáků 

zdravotnických škol.  

 

7.2 Spolupráce se základními školami 

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

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

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

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

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

naší škole a s dobrým uplatněním našich absolventů na trhu práce.  

Zájem o spolupráci projevily také mateřské školy, kde děti s učitelkami přímo navštívily naši 

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

Zaměřili jsme se na to, aby se děti nebály lékařského prostředí. 

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

stránkách školy i v regionálním tisku.  

7.3 Spolupráce s Úřadem práce 

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

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

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

zaměstnanci ochotně vysvětlují úlohu a postavení Úřadu práce. 

Škola je pravidelně propagována na Dnech otevřených dveří, inzercí v regionálním tisku a 

rozhlase a v informačních brožurách pro veřejnost. 

7.4 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.  

7.5 Přehlídka středních škol. 

Dne 13. 11. 2015 jsme se již tradičně zúčastnili Festivalu vzdělávání pořádaném v Domě 

kultury ve Žďáru nad Sázavou.  

Na festivalu byl zastoupen rekordní počet škol. Naši školu úspěšně reprezentovali žáci 

3. ročníku Zdravotnického lycea a Zdravotnického asistenta. Zájemcům podávali informace 

o studiu na naší škole – o skladbě předmětů, o odborné praxi i o možnostech dalšího studia. 

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

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

 

7.6 Didacta 

Dne 16. 10. 2014 jsme se zúčastnili přehlídky středních škol v Třebíči. Festivalu se zúčastnilo 

asi 50 škol. Náš stánek navštívilo asi 50 zájemců z Třebíče, Náměště, Jaroměře a Velkého 

Meziříčí. Zájem byl zejména o studium Zdravotnického lycea, které v Třebíči není. 

Návštěvníky jsme pozvali na Dny otevřených dveří. Akci hodnotím velice kladně, myslím, že 

se nám i s pomocí studentů podařilo školu dobře prezentovat. 

 



7.7 Prezentace škol Velké Meziříčí 

Za školu se této listopadové přehlídky středních škol zúčastnila Mgr. Janíčková a Mgr. 

Chvátalová. Na 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 či po individuální domluvě. 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. 

7.8 Vítání občánků  

Žáci 2. ročníku se i letos podíleli na akci 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.  

7.9 Nemocnicí chodil Mikuláš 

Žáci třídy 3. A uspořádali pro malé i velké pacienty v Nemocnici Nové Město na Moravě 

Mikulášskou nadílku. Žáci svojí návštěvou potěšili pacienty na dětském oddělení. Dětem 

předali i malé balíčky, které pro ně nachystal stravovací provoz nemocnice. Mikulášský průvod 

pokračoval areálem nemocnice. Žáci navštívili i pacienty na ostatních odděleních nemocnice. 

Největší ohlas sklízela celá mikulášská družina na oddělení dlouhodobě nemocných. Pacienti 

si s žáky zazpívali koledy a zavzpomínali na svoje dětská léta. Velký úspěch sklidila též 

Mikulášská nadílka u klientů Sociálních služeb Žďár nad Sázavou, kterou připravili žáci třídy 

3. L. Klienti tohoto zařízení byli velmi nadšeni. Velký dík patří všem žákům, kteří přispěli 

k pohodové době adventní. 

 

7.9.1 Domov pro seniory Mitrov 

V úterý dne 9. 12. 2014 se zájemci z řad studentů SZŠ doprovázení 3 pedagogy a také 

mimoškolními dospělými zájemci vypravili na návštěvu klientů Domova pro seniory na 

Mitrově. Nejdříve studenti zazpívali klientům Domova v doprovodu kytar české i anglické 

vánoční písně. Vystoupili s nimi nejen ve společenské místnosti Domova, ale i na uzavřených 

odděleních. Následně proběhla prohlídka budovy a pracovnice Domova je též seznámila 

s chodem tohoto zařízení a s aktivitami nabízenými jeho klientům. 

Celá návštěva proběhla v příjemné atmosféře.  



Pro kladný ohlas obyvatel domova se uskutečnila další návštěva dne 9. 6. 2015. Této návštěvě 

předcházel týdenní intenzivní nácvik lidových i umělých písní, kterého se dobrovolnice z řad 

střední školy velmi aktivně zúčastnily. Za klavírního a kytarového doprovodu pak v Domově 

zazpívaly deset písní, a to jak ve společenské místnosti pro běžné klienty Domova, tak také 

v tzv. Slunečnici, což je tamní oddělení s ochranným režimem. Všichni klienti byli vystoupením 

potěšeni, někteří z nich se ke zpěvu děvčat dokonce připojili.  

Ke skupině učitelů a žáků ze SZŠ se připojili i dva další milí hosté – p. Svobodová (bývalá 

vyučující na SZŠ) a p. Kolář. Také oni se hrou na kytaru a zpěvem připojili k hudebnímu 

vystoupení našich studentek. Studentky se během exkurze chovaly vzorně. Návštěva byla 

kladně hodnocena jak ze strany studentů, tak ze strany pedagogického doprovodu. 

7.10 Návštěva dětí z MŠ Jámy  

Dne 5. června navštívilo naši školu 15 dětí ve věku 3 až 6 let a paní učitelka z MŠ Jámy. Dětem 

jsme ukázali odborné učebny, vyzkoušeli si základy obvazové techniky. Viděly některé 

odborné pomůcky. Velmi se jim líbila polohovací postel, kterou si prakticky vyzkoušely. 

Pohrály si s panenkami. Návštěva proběhla ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. 

7.11 Exkurze z MŠ Vláček 

Ve čtvrtek 20. 11. jsme v naší škole měli návštěvu z MŠ vláček. Pro děti jsme připravili zábavný 

program. Děti jsme rozdělili do tří skupin a děti postupně procházely odbornými učebnami. 

V první učebně byly seznámeny se základy první pomoci, ve druhé s obvazovou technikou a 

ve třetí se základy anatomie a fyziologie lidského těla. Po absolvování exkurze dostaly děti 

injekční stříkačku a sladkou odměnu. Setkání s dětmi bylo velmi příjemné. 

7.12 Návštěva dětí ze ZŠ Žďár nad Sázavou 

Dne 15. 10. 2014 naši školu navštívili žáci 6. ročníku 4. základní školy společně s vyučující. 

Žáci se seznámili s učebními i provozními prostorami školy. Studenti 1. VOŠZ se ochotně ujali 

předvedení i informací o prostorách i výuce ve škole. Demonstrovali i některé anatomické 

pomůcky používané ve výuce. Děti projevovaly velký zájem o pomůcky a modely. Na 

odborných učebnách ošetřovatelství si mohly vyzkoušet mechanická lůžka a fonendoskopy. 

Zároveň byly zodpovězeny dotazy dětí. Společné setkání se vydařilo, děti odcházely spokojené. 

7.13 Dětský domov Rovečné 

Ve středu dne 26. 11. 2014 k nám na školu zavítala návštěva z DD Rovečné. Přijelo 13 tamních 

dětí společně se čtyřmi vychovatelkami. Na přípravě návštěvy se podíleli studenti i pedagogové 

celé školy – na škole proběhla sbírka finančních prostředků, za něž pak byly nakoupeny a 

následně připraveny pro děti z dětského domova dárkové balíčky. Studentky 1. A z těchto peněz 

pro děti zakoupily též dvě společenské hry. 

Zvláštní příprava na milou návštěvu pak proběhla v rámci třídy 2. A. Tamní studentky 

připravily pro děti tvůrčí dílničku, v níž si všichni zájemci mohli vyrobit papírové ozdoby do 

oken či barevné papírové květiny. Sedm studentek 2. A pak připravilo sladké i slané 

občerstvení. 

Celá návštěva se nesla ve velmi přátelském duchu. Příchozí si nejdříve prohlédli školu, zaujaly 

je především odborné učebny a jejich vybavení. Následovala tvůrčí dílna, kde naše studentky 



naučily děti tvořit výše zmíněné výrobky z papíru, a závěr patřil občerstvení připravenému 

v jídelně školy a předání našich dárků. 

Akce se velmi zdařila, spokojeny byly nejen děti z dětského domova, radost ze setkání ale měli 

i naši studenti a též dozor. 

7.14 Sovička 

Dne 25. 9. 2014 jsme se zúčastnili akce s názvem Sovička. Akce byla určena dětem a probíhala 

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

třídění odpadu, poznávání zvířat a rostlin, kreativní dílny a seznámení s vodními skauty. 

Zástupci naší školy měli program zaměřený na prevenci úrazů v přírodě. Děti i jejich rodiče si 

mohli vyzkoušet obvazovou techniku, ošetření krvácení, zlomenin a resuscitaci u dětí 

i dospělých. Rodiče s dětmi si odnesli spoustu nových a zajímavých informací a strávili spolu 

pěkné odpoledne. Sovičku hodnotíme kladně i díky našim žákům, kteří pomáhali program 

realizovat. 

 

7.15 Akce Rozhodni se sám  

V pátek 21. 8. 2015 od 10 do 16 hodin proběhl na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou 

osmý ročník akce Rozhodni se sám (Prezentační a sportovní akce zaměřená na prevenci 

rizikového chování dětí a mládeže.). Akce měla podtitul Bezpečně na síti II. Akcí chtěli 

organizátoři upozornit na některé z témat rizikového chování dětí a mládeže - program se týkal 

bezpečného používání internetu. Zahájení se ujala bývalá atletka Jarmila Kratochvílová. Ta 

poté odstartovala sérii běžeckých závodů pro děti i dospělé všech věkových kategorií. Účastníci 

celý den využívali i pestrou nabídku doprovodných aktivit. U našeho stánku SZŠ a VOŠZ Žďár 

nad Sázavou si mohli vyzkoušet resuscitaci, obvazovou techniku a mohli prodiskutovat témata 

týkající se první pomoci. Praktickou ukázku zajištovaly studentky Alena Peřinová a Adéla 

Maternová. Důležitou součástí prevence rizikového chování dětí a mládeže byla lákavá nabídka 

aktivit k trávení volného času.  
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7.16 BESIP 

V Dopravní soutěži mladých cyklistů proběhla oblastní kola v Novém Městě na Moravě, Žďáře 

nad Sázavou a Zvoli. Zde naši studenti prováděli hodnocení soutěžících v oblasti první pomoci. 

Jednalo se o žáky prvního stupně základních škol. První pomoc je v této soutěži koncipována 

prakticky, tj. studenti mají nachystaná namaskovaná zranění a žáci je musí ošetřit.  

Vzdělávání v laické první pomoci 

V rámci spolupráce s externími partnery byli naši studenti školit první pomoc u zaměstnanců 

hotelu OREA. Výuka byla proložena praktickými ukázkami a nácvikem praktických 

dovedností. 

  

7.17 PORTIMO hledá dobrovolníky 

Dne 13. října 2014 navštívila školu pracovnice organizace PORTIMO, o.p.s., Nové Město na 

Moravě. Ve 2. a 3. ročnících nabídla žákům zapojení do jejich dobrovolnických aktivit pro děti 

a mládež (tvořivé aktivity, volnočasové dílny, pomoc s přípravou na vyučování…). Někteří žáci 

již při návštěvě projevili zájem o tuto aktivitu, zejména ti, kteří chtějí věnovat část svého času 

a energie rodinám s dětmi se zdravotním postižením.  

7.18 Spektrum  

Pracovníci Spektra navštívili naši školu v rámci vzájemné spolupráce. Měli vstup do tříd vyšší 

odborné školy, a to do prvního a třetího ročníku. Nabídli našim studentům dobrovolnické 

aktivity a vzájemnou spolupráci při realizaci činnosti Spektra. Jedná se o terénní aktivity 

v Havlíčkově Brodě a tvořivé aktivity zde na pracovišti. Několik studentek projevilo již při této 

návštěvě zájem o dobrovolnickou práci.  

  



7.19 Spolupráce se společností DINA - HITEX, s.r.o. se sídlem v Bučovicích  

Několik učitelů a studentů se zapojilo do natáčení osmi filmů, které poslouží jako podklad pro 

školení zdravotnického personálu na chirurgických pracovištích nemocnic.  Jejich smyslem je 

popsat a vysvětlit způsob aplikace rouškovacích setů na chirurgických pracovištích. Natáčení 

proběhlo na  operačním sálku na Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou.  

Po natáčení jsme obdrželi od společnosti DINA – HITEX natočené snímky, které budou sloužit 

k výuce žáků. Dále jsme získali nové jednorázové pomůcky, které byly při natáčení použity, 

např. soupravy Medik, operační pláště, čepice, rukavice, ústenky.  

       

8 Exkurze 

8.1 Festival Sociálních služeb  

Dne 16. 9. 2014 se třída 2. L zúčastnila v rámci předmětu Psychologie a komunikace Festivalu 

sociálních služeb v Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou. Na festivalu prezentovala svoji 

činnost široká škála poskytovatelů sociálních služeb především z našeho okresu. Žáci měli 

možnost seznámit se s činností jednotlivých zařízení, strukturou klientů a mohli si prohlédnout 

nebo zakoupit výrobky, které jsou součástí pracovní terapie nebo vhodným a zajímavým 

naplněním volného času klientů. Žáci například velmi kladně hodnotili možnost vyzkoušet si, 

jak vidí děti se zbytky zraku nebo šedým zákalem a také pomůcky, používané k motivaci dětí 

se zrakovým a kombinovaným postižením. 

8.2 Centrum Zdislava  

Dne 12. 9. 2014 se třída 3. A zúčastnila exkurze do Centra Zdislava v Novém Městě na Moravě. 

Jedná se o denní stacionář pro klienty s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. 

Náplní exkurze byla prohlédka nové tělocvičny i s jejím vybavením, prostor pro cvičné bydlení, 

místností k různým zajímavým výtvarným činnostem, seznámení se strukturou klientů, kteří 

v současné době centrum navštěvují, informace o způsobu financování centra, o akcích, které 

centrum pořádá nebo se jich účastní a v neposlední řadě ukázky výrobků klientů. 

8.3 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. 



8.4 Simulovaná dopravní nehoda 

Dne 19. 9. 2014 se žáci naší školy zúčastnili bezpečnostní akce s názvem „ Stop obětem na 

železnici“, kterou pořádal BESIP ve spolupráci s Českými drahami a Ministerstvem dopravy 

ČR. Program akce byl velmi zajímavý. Žáci mohli zhlédnout srážku drážního vozidla 

s chodcem, osobním automobilem a autobusem. Uviděli práci integrovaného záchranného 

systému při těchto nehodách. Vše bylo doprovázeno komentářem. Nedílnou součástí byla též 

prohlídka záchranářského vrtulníku, sanitky, hasičského a policejního vozu. Dále si žáci mohli 

na otočném trenažéru vyzkoušet dopravní nehodu v automobilu. 

Všechny ukázky byly velmi zajímavé a poučné. Právě touto cestou simulované dopravní 

nehody chtěli České dráhy působit na děti, mladistvé a dospělé, aby si uvědomili velké 

nebezpečí, které jim hrozí při přecházení železnice na neoznačených místech a nerespektování 

přejezdového zabezpečovacího zařízení. 

   

8.5 Knihovna J. M. Sychry a Muzeum knihy ve Žďáře nad Sázavou 

Třída 1. A navštívila nejdříve Muzeum knihy, následně žďárskou knihovnu. Studenti 1. L si 

obojí prohlédli v opačném pořadí. Při exkurzi byli studenti seznámeni s hlavní budovou 

knihovny, byli informováni o tom, že funguje i její pobočka na Nádražní ulici. Dostali též 

informace o práci knihovny, a to o půjčování knih, ale též rešeršní službě a kulturním programu 

organizovaném knihovnou. Následně byli seznámeni se způsobem třídění a řazení 

knih.Exkurze byla uzavřena procházkou knihovnou. Druhým bodem programu byla prohlídka 

Muzea knihy. Studenti při ní vyplňovali pracovní listy týkající se vývoje písma a vývoje 

písemnictví v naší vlasti. Následně si pak prohlédli i areál žďárského zámku. Exkurze do 

knihovny povzbudila studenty k četbě, nabídla jim další kulturně-vzdělávací možnosti ve Žďáře 

nad Sázavou. Také o exponáty Muzea knihy projevili žáci též upřímný zájem. Celkově byla 

exkurze přínosná. 

  



8.6 Taktické cvičení 

Dne 20. 10. 2014 se studenti prvního ročníku Vyšší odborné školy zúčastnili taktického cvičení, 

které se konalo v nemocnici v Novém městě na Moravě. 

Cílem cvičení bylo prověření akceschopnosti složek integrovaného záchranného systému 

k provádění záchranných a likvidačních prací, prověření dokumentace a zdolávání požáru a 

havarijního plánu. Naši studenti byli v roli figurantů – pacientů chirurgického oddělení. Na 

tomto oddělení začalo hořet a IZS musel všechny pacienty evakuovat. Z dvaceti studentů-

pacientů bylo osm nechodících a zbytek měl nějaké pohybové omezení (berle, límec…). 

Všechny studenty-pacienty se podařilo evakuovat v pořádku. 

  

  

8.7 Úřad práce  

Žáci 1. A a 2. L byli dne 22. 10. 2014 seznámeni s možnostmi uchazečů o zaměstnání na Úřadu 

práce ve Žďáru nad Sázavou. 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. 

8.8 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. 



8.9 Havlíčkova Borová a Havlíčkův Brod  

V rámci předmětu „Český jazyk a literatura“ se žáci tříd 2. A a 2. L dne 25. 11. 2014 zúčastnili 

výše uvedené exkurze.  

Byly stanoveny dva cíle, a to: 

1. Prohlídka Muzea Karla Havlíčka Borovského – přednáška paní M. Sobotkové o životě, 

díle a přínosu pro literaturu K. H. Borovského a jeho vliv na národnostní uvědomění 

českého národa. Následovala tematická procházka ke kostelu sv. Víta v Havlíčkově 

Borové. 

2. Prohlídka Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, zejména expozic věnovaných životu a dílu 

K. H. Borovského. 

Žáci se po celou dobu exkurze chovali ukázněně. Exkurze proběhla podle plánu a oba stanovené 

cíle byly splněny.  

8.10 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.  

8.11 Drážďany, Německo 

Ve středu 10. prosince 2014 se konala exkurze do Drážďan. Cílem exkurze byla návštěva 

drážďanského hygienického muzea a prohlídka historického centra města a samozřejmě 

návštěva vyhlášených vánočních trhů. Exkurze proběhla zcela podle plánu. Pobyt 

v Drážďanech byl velmi příjemný, i když počasí bylo trošku nevlídné, přesto žáci byli velmi 

spokojeni a exkurzi hodnotili velmi kladně.  

 

8.12 Poliklinika Žďár nad Sázavou 

Dne 15. 12. 2014 se třída 2. A zúčastnila v rámci předmětu Ošetřovatelství a První pomoci 

exkurze na ZZS a do lékárny na Poliklinice ve Žďáru nad Sázavou. Na ZZS je záchranář provedl 

po pracovišti, ukázal sanitní vůz a veškeré pomůcky, které ke své práci používá. Žáci si mohli 

vše prohlédnout, viděli výjezd posádky a úklid vozu a pomůcek po příjezdu posádky zpět na 

základnu. Exkurze se žákům velice líbila a několik z nich projevilo zájem o tento obor. 

V lékárně na poliklinice nás magistra provedla celým zařízením. Ukázala jim uložení 

jednotlivých lékových forem. Dále nám předvedla ukázku přípravy léků v lékárně. Důkladně 

popsala cestu léku od distributora až k nemocnému. Žáci hodnotili exkurzi kladně. 

8.13 Nemocnice Nové Město na Moravě  

Žáci prvního ročníku Zdravotnického asistenta se 15. prosince zúčastnili exkurze do Nemocnice 

v Novém Městě na Moravě. Žáci nejprve navštívili centrální sterilizaci, kde byli seznámeni se 

základy sterilizačních postupů a metod. Dalším navštíveným oddělením byla chirurgie, kde 



jsme se seznámili s ošetřovací jednotkou, jejím základním členěním a vybavením. Exkurzi jsme 

zakončili prohlídkou chirurgické JIP. Žáci celou exkurzi hodnotili kladně.  

Nemocnici také navštívila třída 2. L. V první části exkurze se žáci podívali do sociálního 

zařízení Zdislava v Novém Městě na Moravě. Toto zařízení je určené pro klienty s mentálním 

a tělesným postižením. Měli zde možnost zhlédnout nově vybudovaný cvičný byt, kde uživatelé 

se učí pečovat sami o sebe. Dále zde mají několik tvořivých dílen, kdy byla ukázka výrobků 

klientů. Také zde je nově instalována rehabilitační vana s protiproudem. Ve druhé části exkurze 

měli žáci možnost prohlédnout si standardní oddělení chirurgie. Zde si žáci zopakovali 

jednotlivé komponenty oddělení, jejich vybavení a účel. Také navštívili několik pokojů 

pacientů, kteří byli informováni o exkurzi a souhlasili s možností prezentace jejich zdravotního 

stavu a případně operační rány. V třetí části žáci prošli celou centrální sterilizaci. Od převzetí 

pomůcek, přes její dekontaminaci až po setování a následnou sterilizaci. Ve všech etapách byla 

prezentována práce sester a pomocného personálu. Také měli možnost sami vyzkoušet některé 

procedury dekontaminace. Na závěr došlo k vybavení materiálu zpět na jednotlivá oddělení.  

8.14 Nemocnici Havlíčkův Brod  

Žáci 3. ročníku se v lednu zúčastnili exkurze v Nemocnici Havlíčkův Brod se záměrem získat 

podrobnější informace týkající se péče o děti různého věku a jejich zdravotních obtíží, ale 

i samotného příchodu dítěte na svět, tj. problematiky péče o rodičku v průběhu porodu i po 

něm, ale i péče o novorozence. Žáci měli možnost prohlédnout si jednotlivé části dětského 

oddělení. Exkurze se skládala z těchto částí: dětské oddělení (kojenecké + větší děti), oddělení 

intermediální péče, novorozenecká JIP a porodní sál. Prohlédli si jednotlivé části dětského 

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

předčasně narozené děti. Paní doktorka jim poskytla stručný přehled informací o lékařské 

i ošetřovatelské péči o nedonošené děti, potřebách dětí znevýhodněných předčasným porodem, 

nutnosti individuálního, lidského přístupu k dítěti i rodičům, přístrojovém vybavení jednotky a 

vzdělání personálu jednotky intermediální péče. Na porodním sále získali žáci informace o 

vybavení porodního sálu – základní i „nadstandartní“, průběhu samotného porodu (doby 

porodní, péče o rodičku v průběhu i po porodu, spolupráce otcem, alternativy snižování 

porodních bolestí – pomůcky, epidurální anestezie,..…) péči a označení novorozence a 

navázání prvního kontaktu mezi matkou a dítětem. V průběhu celé exkurze měli žáci možnost 

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

psychologického. 

8.15 Poznávej se – Dotýkat se exponátů přikázáno!!! 

Takto zněl název výstavy, kterou navštívili žáci 1. L a 2. A v rámci předmětu Výchova ke 

zdraví. Experimenty, hry s interaktivními exponáty, kvízy, hádanky a hlavolamy, to vše si mohli 

žáci sami vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. Velice pozitivně hodnotili aktivity, které mohli 

vyzkoušet ve dvojici, ale i samostatně jako je otisk těla, zkouška jednotlivých smyslů či 

pohybové exponáty. Protože jsme na zdravotnické škole, veliký úspěch měl rozklad torza 

lidského těla. Myslím, že výstava byla zdařilá a měla u žáků velký úspěch. 

8.16 Poliklinika Žďár nad Sázavou, rentgenové pracoviště 

Žáci třetího ročníku dne 5. 3. 2015 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 

studenti 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. 

8.17 Technické muzeum v Brně 

V rámci předmětu Fyzika se žáci třídy 2. L zúčastnili dne 10. března plánové exkurze do 

Technického muzea v Brně. Technické muzeum (dále jen TM) je součástí VUT a slouží žákům 

a studentům všech stupňů škol k prohloubení a rozšíření znalostí zejména z oblasti fyziky a 

přidružených technických oborů. Žáci třídy 2. L bedlivě poslouchali výklad průvodce (zejména 

v přízemí muzea – parní stroje), ale museli si sami náležitě všechny prostory TM projít, protože 

výsledkem exkurze byla nejen pasivní prohlídka TM, ale zejména zpracování referátu dle 

pokynů vyučující fyziky. Cíl exkurze byl splněn, čehož jsou důkazem odevzdané a ohodnocené 

referáty.  

Stejné exkurze se zúčastnili žáci třídy 1. A dne 16 4. 2015. Byly stanoveny dva cíle, a to 

prohlídka expozice parních motorů a turbín, doplněná přednáškou na toto téma, a prohlídka 

expozice hmotných památek od pravěku po dobu postmoderní. Žáci vyslechli výklad 

pracovníka muzea u jednotlivých exponátů, následně si prohlédli např. expozici veteránů, 

kulturu nevidomých, salon mechanické hudby, „Uličku řemesel“, technickou hernu a další. 

Exkurze proběhla podle plánu a oba stanovené cíle byly splněny.  

8.18 Dětské středisko Březejc  

Dne 15. 4. 2015 jsme v rámci předmětu Výchova ke zdraví uskutečnili návštěvu Dětského 

střediska Březejc pro děti a mládež s tělesným a mentálním postižením, jež je součástí Kociánky 

Brno. Ředitelka zařízení nás informovala o čase a důvodu vzniku Dětského střediska Březejc a 

v hrubém nástinu nás seznámila s možnostmi a službami, které toho středisko svým klientům 

nabízí. Následně nás provedla prostorami střediska. Měli jsme možnost zhlédnout např. školu, 

jež v tomto středisku funguje, dále pak chráněné dílny a tamní sportoviště. 

Cíl exkurze byl splněn. Žáci se živě zajímali o chod Dětského střediska, kladli dotazy. Celou 

dobu exkurze se chovali ukázněně. 

8.19 Čistička odpadních vod Žďár nad Sázavou  

V rámci předmětů Chemie a Biologie se žáci obou prvních ročníků zúčastnili 23. 4. 2015 

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. 

8.20 Praha 

V rámci předmětů Ošetřovatelská propedeutika a Český jazyk a literatura se žáci třídy 4. L 

zúčastnili dvoudenní exkurze v Praze. První den v dopoledních hodinách navštívili IKEM - 

Kliniku transplantační chirurgie. Žáci se zde seznámili s historií transplantací a možnostmi 

dnešní moderní medicíny ve zmiňovaném oboru. Následovala prohlídka JIP a standardní 

ošetřovací jednotky. Odpoledne prvního dne exkurze pak bylo věnováno kulturně-historické 



procházce Prahou (tzv. Královská cesta - zvl. Staroměstské náměstí, Celetná ulice, Stavovské 

divadlo), večer žáci zhlédli divadelní představení v Divadle v Dlouhé (drama A. Dumase Tři 

mušketýři). Druhý den pak byl věnován opět prohlídce významných pražských pamětihodností. 

Procházka historickou Prahou byla vedena přes Václavské náměstí, dále pak na Karlův most, 

do Nerudovy ulice a na Pražský hrad. Dvoudenní exkurze se žákům i pedagogům líbila.  

Ve dnech 22.–23. dubna také žáci 3. A navštívili Prahu. První den byla komentovaná prohlídka 

Vyšehradu s individuální procházkou, večer žáci absolvovali tříhodinové představení Vše o mé 

matce v divadle ABC. Toto představení žáky velice zaujalo. Následující den se konala návštěva 

IKEMu, kde žáci vyslechli přednášku o historii transplantací a možnostech moderní medicíny, 

poté následovala prohlídka transplantačního centra. V poledních hodinách žáci prošli centrum 

Prahy a poté se vrátili do Žďáru. Dvoudenní exkurze se pedagogům i žákům líbila. Všichni žáci 

se chovali velmi disciplinovaně a zaslouží si velkou pochvalu.  

  

 

V rámci předmětů Český jazyk a literatura a Ošetřovatelská propedeutika a Ošetřovatelská 

péče jsme zrealizovali také se třídou 3. L dvoudenní exkurzi do hlavního města Prahy. 

Program prvního dne exkurze zahrnoval návštěvu Vyšehradu, a to v doprovodu průvodkyně. 

Zde jsme si prohlédli rotundu, park, kasematy, prošli jsme se po hradbách a pokochali jsme se 

krásným výhledem na Prahu. Navštívili jsme také proslulý vyšehradský hřbitov.  

Následně jsme si společně prohlédli Pražský hrad. Odsud jsme se přemístili do Divadla 

v Dlouhé, kde jsme zhlédli Shakespearovu komedii Mnoho povyku pro nic.  

Druhý den exkurze jsme navštívili IKEM, kde jsme si nejdříve vyslechli přednášku ohledně 

problematiky transplantací. Následně jsme si prohlédli tamní transplantační oddělení. Poté 

následovala druhá část přednášky, věnovaná jednak praktickým, jednak právním otázkám 

souvisejícím s transplantacemi. 

Obě části školního zájezdu hodnotili studenti jako velmi podnětné. 

8.21 Lidice a Koněpruské jeskyně 

Ve středu dne 29. 4. 2015 se uskutečnil plánovaný školní zájezd, kterého se zúčastnilo 42 žáků 

školy. Naším prvním cílem byl Památník v Lidicích, kde jsme se chtěli blíže seznámit 

s tragickými osudy tohoto místa. Nejdříve jsme ve zdejší Galerii zhlédli multimediální 

vzdělávací program Lidice – kronika jedné vesnice, jehož prostřednictvím jsme se seznámili 

s tváří této obce jak v letech předválečných, tak za druhé světové války. Součástí tohoto 

programu byly i videozáznamy z vyhlazení Lidic a rovněž vzpomínání pamětníků, jež byli 

přímými dětskými účastníky těchto událostí. 



Následně jsme si s průvodkyní prošli celé pietní území a se zájmem jsme vyslechli např. 

informace o původních staveních, lidickém kostele. Studenti byli též velmi zaujati pomníkem 

všem dětem padlým za II. světové války. 

Poté jsme navštívili ještě zdejší Muzeum, v němž jsme nejdříve zhlédli film o Lidicích a pak 

jsme si individuálně prošli tamní expozici. Zde jsme měli možnost seznámit se např. s dopisy 

dětí, které byly odebrány lidickým matkám. 

Lidické události studenty velmi zasáhly, čehož je důkazem i fakt, že mnozí z nich si zde 

zakoupili knihy zpracovávající tuto problematiku. Po ukončení prohlídky lidického areálu jsme 

se přesunuli do Koněpruských jeskyní, kde jsme si prohlédli krasové útvary. Obě části školního 

zájezdu hodnotili žáci jako přínosné.  

  

8.22 Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, endoskopické oddělení 

V rámci předmětu Klinická propedeutika a Ošetřovatelství se žáci 2. A zúčastnili plánované 

exkurze do FN Brno Bohunice na oddělení Endoskopií. Toto oddělení patří mezi největší 

oddělení u nás v republice a druhé největší v Evropě. Denně je zde ošetřeno kolem 50 pacientů 

z celé Moravy. Žáci si toto oddělení mohli prohlédnout a každý zhlédl nějaké vyšetření i přímo 

u pacienta. Pokud nebyli žáci právě u pacientů, měli možnost vidět video o jednotlivých 

endoskopických vyšetřeních. Žáci se během exkurze chovali ukázněně, exkurzi hodnotili velice 

kladně. 

Endokopické pracoviště navštívili 29. června také žáci 3. A. Vrchní sestra oddělení nás 

seznámila s chodem oddělení, s náplní práce sester a se skladbou pacientů. Na videu jsme 

zhlédli kolonoskopii a gastroskopii a byli jsme informováni o novinkách v oboru. Exkurze byla 

zajímavá a přínosná pro výuku ošetřovatelství. 

8.23 Botanická zahrada v Brně 

Dne 27. 5. 2015 se žáci 2. ročníku Zdravotnického lycea zúčastnili exkurze do Botanické 

zahrady v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Exkurze byla 

doplněním učiva botaniky, kterému byl věnován letošní školní rok. Navštívili jsme skleník, kde 

se žáci setkali s celou řadou exotických rostlin a během zasvěceného výkladu získali spoustu 

zajímavých informací, které shrnuli v pracovních listech poskytnutých fakultou. Ve venkovních 

prostorách, kde bylo ke zhlédnutí velké množství rostlin všech možných čeledí, žáci plnili úkoly 

zaměřené na rostliny různých krajinných oblastí. Exkurze probíhala za příjemného počasí a 

byla cenným praktickým doplňkem teoretických znalostí. 



8.24 Zoologická zahrada v Jihlavě  

Dne 28. 5. 2015 se žáci 3. ročníku Zdravotnického lycea zúčastnili exkurze do Zoologické 

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

byl věnován letošní školní rok. Nejprve jsme prošli jednotlivé expozice zaměřené tematicky na 

zvířata dle areálu rozšíření (Africká savana, Australská farma, Madagaskar, atd.), žáci zjišťovali 

informace do úkolů zaměřených na savce. K vidění byla řada exotických i v přírodě ohrožených 

druhů. Poté jsme se přesunuli do environmentálního centra „PodpoVrch“, kde jsme absolvovali 

výukový program Šelmy na vlastní oči.  

8.25 „DEN PRO PETRA“ 

20. května v den nedožitých sedmnáctých narozenin Petra Vejvody Střední škola obchodní a 

služeb Žďár nad Sázavou uspořádala na jeho počest akci „Den pro Petra“. Této akce se 

zúčastnily za naši školu tři ročníky střední školy: 1. A, 1. L a 2. L. Akce se konala v rekreačním 

areálu Pilák, kde vystupovaly taneční skupiny Breakdance, Free run a dále zde byly akční 

ukázky zadržení pachatele, sebeobrany a biketrialu. Program byl doprovázen hudbou a zpěvem 

DUO AMaTer. Žáky naší školy program zaujal svojí různorodostí a atraktivností disciplín. 

Bohužel celá akce byla velmi poznamenána nepříznivým počasím.  

8.26 Nemocnice Nové Město na Moravě 

Dne 29. 5. 2015 se žáci 2. A zúčastnili exkurze do mikrobiologické laboratoře a na 

hematologicko-transfúzní oddělení v rámci předmětu Ošetřovatelství. Na transfúzním oddělení 

nás laborantka provedla nejprve po úseku, kde chodí dárci darovat krev a vysvětlila žákům 

zpracování a následné uchování krevních přípravků. Na hematologické a mikrobiologické 

laboratoři žáci viděli zpracování krve a dalšího biologického materiálu na jednotlivá vyšetření 

(hematologická, koagulační, mikrobiologická). Žákům se exkurze líbila, dozvěděli se mnoho 

informací, které budou využívat zejména při své praxi v nemocnici.  

8.27 Hasičský záchranný sbor ve Žďáře nad Sázavou 

Žáci v rámci První pomoci navštívili Hasičský záchranný sbor ve Žďáře nad Sázavou, kde jim 

pan nadstrážmistr Klimeš vysvětlil, jak funguje IZS a v rámci tohoto systému HZS. Provedl je 

po celé stanici včetně hasičské věže, posilovny a polygonu. Nejvíce se žáci zajímali o technické 

vybavení a jeho využití při zásahu. Pan nadstrážmistr velice ochotně odpovídal na četné dotazy. 

Žákům se exkurze velice líbila. 

8.28 ZZS ve Žďáře nad Sázavou 

V rámci předmětu První pomoc se dne 2. 6. 2015 zúčastnili žáci 1. A a 1. L exkurze na 

pracoviště ZZS na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. Záchranář, který exkurzí provázel, ukázal 

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 zodpověděl záchranář četné dotazy 

žáků, které byly ponejvíce směřovány na studium, které je nutné k tomu, aby se stali záchranáři, 



na náročnost tohoto povolání, na nejčastější důvody výjezdů apod. Žákům se díky zajímavosti 

tématu a poutavému vyprávění záchranáře exkurze velmi líbila. 

 

8.29 Anatomický ústav v Brně  

Žáci 1. ročníku se v červnu zúčastnili exkurze v Anatomickém ústavu v Brně. Nejprve byli 

seznámeni s historií muzea. Poté následovala samotná prohlídka jednotlivých anatomických 

modelů seřazených dle orgánových soustav. Všichni se velmi aktivně zapojovali do diskuze, 

k radosti vyučujících prokázali znalosti z anatomie a fyziologie člověka. Žáci byli s exkurzí 

velice spokojeni, uváděli, že pro ně byla přínosem, pomohla jim utřídit informace, které získali 

během studia somatologie. Velký zájem žáků sklidily exponáty vyvíjecího se plodu. Žáci 

kladně hodnotili také možnost podívat se na „akademickou půdu“.  

8.30 Biochemická laboratoř, rehabilitace a nemocniční oddělení 

Dne 16. 6. 2015 se žáci třídy 2. A zúčastnili exkurze do Nemocnice Nové Město na Moravě na 

oddělení Klinické biochemie, oddělení Rehabilitace a oddělení GYN, INT 2 a CH 2. Žákům se 

nejvíce líbilo na jednotlivých odděleních, kde si mohli vyzkoušet úpravu lůžka po propuštěných 

nemocných, dezinfekci pomůcek, měření fyziologických funkcí a neodmyslitelnou komunikaci 

s nemocnými. Přes počáteční obavy se všichni velice hezky zapojili do ošetřovatelského 

procesu. Exkurze zmírnila jejich obavy před praxí, která jim začne od září nového školního 

roku. 

Oddělení Rehabilitace se žákům rovněž velice líbilo, mohli si vyzkoušet některé rehabilitační 

pomůcky, viděli jednotlivé rehabilitační metody, včetně využití bazénu k terapii nemocných. 

Nejméně se žákům líbilo na oddělení Klinické biochemie, zejména proto, že přednášející nebyla 

na exkurzi připravena a žáky její podání neoslovilo, neukázala téměř žádné praktické ukázky a 

pokud ano, bylo to pro žáky hodně složité. Celkově byla exkurze žáky hodnocena velmi kladně. 

Žáci dodržovali BOZP, chovali se dle školního řádu.  

8.31 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. Nevýhodou byl nepřístupný dispečink, který se z důvodů modernizace 

přestěhoval do provizorních podmínek. Po otevření by to měl být, dle informací zaměstnanců, 

nejmodernější dispečink v Evropě. 



8.32 ODAS Žďár nad Sázavou 

Žáci druhého a třetího ročníku v rámci předmětu Chemie navštívili Sběrný dvůr firmy ODAS 

ve Žďáře nad Sázavou. Žáci se během exkurze seznámili s fungováním firmy ODAS. Firma 

zabezpečuje pravidelný svoz komunálního odpadu ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Provozuje 

dotřiďovací linky na plasty a papír. V dubnu letošního roku firma dokončila rekonstrukci a 

přestavbu třídící linky na plast (nový lisovací stroj 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. Žáci dále navštívili poměrně novou Bioplynovou stanici na 

zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Na této stanici vzniká z biolog. rozložitelného 

odpadu methan, který je odváděn do Žďasu a zde je z něho získávána energie a teplo. Žáci se 

během exkurze chovali ukázněně, exkurze proběhla podle plánu. 

8.33 TOKOZ Žďár nad Sázavou 

V rámci předmětu Chemie se studenti prvního a druhého ročníku zúčastnili exkurze ve žďárské 

firmě TOKOZ. Navštívili tři pracoviště – slévárnu, lisovnu a oddělení povrchových úprav. 

Slévárna je modernizované, robotizované pracoviště se vstřikovacími lisy. Firma vyrábí 

tenkostěnné odlitky s vysokými požadavky na rozměrovou přesnost, vnitřní homogenitu, 

nízkou poréznost a vynikající kvalitu povrchu. Na tomto pracovišti se žáci seznámili s tlakovým 

litím slitin hliníku a slitin zinku. Na lisovně jsou schopni tvářet plechové díly různých rozměrů 

a složitostí. Na pracovišti povrchových úprav navštívili oddělení galvanického pokovení 

(hromadné bubnové zinkování a závěsné zinkování) a oddělení práškové lakovny (základem 

pro práškové lakování je důkladná příprava povrchu – odmaštění a fosfátování, provádí se 

v průjezdné postřikovací lince, vlastní lakování je prováděno v průjezdné práškové kabině na 

lakovacích automatech).  

9 Besedy, přednášky, divadla 

9.1 Divadelní představení Městské divadlo Brno 

Zájemci z řad žáků i pedagogů SZŠ měli možnost zhlédnout večerní divadelní představení 

Městského divadla v Brně. Jednalo se o komedii Charleyova teta od anglického autora 

Brandona Thomase. Divadelní představení se všem líbilo. 

9.2 Divadélko pro školy 

V pondělí 3. 11. 2014 k nám zavítalo Divadélko pro školy s představením Divadelní učebnice 

20. století. Toto představení bylo věnováno významným českým divadelním scénám a 

osobnostem. Mj. zde byly připomenuty Osvobozené divadlo nebo Semafor. Z tvorby 

významných autorů pak přišly na řadu např. hry K. Čapka nebo V. Havla. Žáci byli divadelním 

představením velmi zaujati, po celou dobu se chovali ukázněně. 

9.3 Keňa, Uganda 

Žáci 2.–4. ročníků se zúčastnili vzdělávacího programu na téma Keňa a Uganda. Program byl 

velmi poutavě podán, při výkladu byla profesionálním způsobem využita audiovizuální 

technika. Žáci se mohli dozvědět spoustu zajímavých geografických informací, kromě toho 



i informací z biologie a světa přírody. V pozadí besedy se objevily i kulturní vztahy a byly 

vyobrazeny jiné africké kultury a nastíněn běžný život tamních obyvatel. Žáci byli s besedou a 

prezentací velmi nadšeni a spokojeni. 

9.4 Dokument Afrika - kolébka lidstva 

Žáci 2. L a 3. L navštívili v červnu Kino Vysočina, kde zhlédli dokumentární film o Africe, 

provázený a místy komentovaný mluveným slovem. Poutavou formou byli žáci seznámeni 

s životem a kulturou obyvatel států východní Afriky, zejména Etiopie, Ugandy, Keni, 

Somálska, Tanzanie a dalších. Na jedné straně ukázka bohatých částí hlavních měst, na straně 

druhé slumy na předměstí velkých měst, kde žije nejchudší obyvatelstvo bez práce, vzdělání, 

ve špíně a častých epidemiích. Část dokumentu byla věnována přírodním krásám tamní oblasti 

a životu zvířat, například v Národní rezervaci Masai Mara na jihozápadě Keni. Pravé africké 

safari se statisícovými stády divokých zvířat je zcela jistě pro návštěvníka Afriky 

nezapomenutelným zážitkem. Žáky byl dokument hodnocen velmi kladně a vedl i k následné 

diskuzi s velmi rozdílnými názory na danou problematiku. 

9.5 Práce sestry ve výzkumu 

Práce výzkumné sestry je charakteristická kombinací ošetřovatelské práce a výzkumných 

aktivit. Přednáška na toto téma zahrnovala charakteristiku výzkumné práce, přidané hodnoty 

výzkumu, právo ve výzkumu, základní pojmy užívané ve výzkumu, zejména v kontextu 

klinických studií a farmakovýzkumu. Dále přednášející vysvětlili, jak se vybírají pacienti do 

studií, jak probíhá jejich edukace a příprava ke konkrétním studiím – s důrazem na roli a 

kompetence výzkumné sestry v jednotlivých aktivitách. Byl nastíněn rozdíl práce sestry 

v klasické ošetřovatelské péči a výzkumu, odlišnost lékařského a sesterského výzkumu a 

možnosti, jak se do výzkumných aktivit zapojit. 

9.6 Partnerské vztahy 

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

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

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

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

zajímavou a podnětnou. 

9.7 Psychologická přednáška 

Dne 2. 6. 2015 se třídy 2. A a 3. L zúčastnily přednášky na téma Krizové situace v životě 

člověka. Lektor je ve své přednášce stručně seznámil s druhy krizových situací, s možnými 

obrannými mechanismy a zvládacími technikami. Žáci si mohli vyzkoušet situace z běžného 

života, např. problémy v partnerských vztazích, v rodině, při reklamaci zboží a také mohli řešit 

situace z nemocničního prostředí, např. jednání s agresivním nebo manipulativním člověkem. 

Přednáška se žákům velice líbila zejména díky osobitému přístupu lektora a žáci si odnesli 

zajímavé informace, které mohou využít ve svém osobním či v pracovním životě.  



9.8 Přednáška Svaz neslyšících a nedoslýchavých – listopad 2014 

V rámci předmětu zaměřeného na péči v oblasti otorinolaryngologie ve VOŠZ jsme do školy 

pozvali zástupce Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR K.o. Vysočina. Jelikož se jedná 

o společenský problém a pro zdravotníky čím dál více aktuální, besedy se zúčastnili i žáci SZŠ. 

Dozvěděli jsme se o rozdílu mezi neslyšícími a nedoslýchavými, o životě s poruchou sluchu, 

možnostech uplatnění, kompenzačních pomůckách. S některým jsme si mohli zkusit i zacházet, 

protože nám je pracovníci organizace přinesli na ukázku. Přednášející nám velmi přiblížili tento 

obor.  

10 Kurzy, soustředění 

10.1 Rekvalifikační kurz Masér 

Ve školním roce 2014/2015 byl realizován ve spolupráci s Českomoravským institutem 

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

masáže“. Garantem kurzu byl PhDr. Jiří Bečka a za školu PhDr. Holubová. Kurzu se zúčastnilo 

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

frekventanti znalosti z anatomie pohybového aparátu. V části praktické se účastníci naučili pod 

vedením zkušených masérů jednotlivé masérské dovednosti. Kurz byl ukončen závěrečnou 

zkouškou a vydáním osvědčení. 

10.2 Lyžařský výcvikový kurz 2015 

V týdnu od 26. 1. do 30. 1. 2015 proběhl lyžařský výcvikový kurz studentů 1. ročníku. Kurz 

probíhal již tradičně na Třech Studních a ubytovaní jsme byli opět v hotelu U Loubů.  

Měli jsme velké štěstí na počasí. V noci z pondělka na úterý začalo sněžit a každý den připadl 

nový sníh, tak mohl výcvik probíhat podle plánu. V pondělí jsme ještě absolvovali pěší túru na 

Ski hotel po zamrzlých pláních a od úterý jsme již plně lyžovali. 

Výcvik byl zaměřen na běžecké lyžování, družstvo dobrovolníků strávilo dvě prodloužené 

dopoledne na sjezdovce Harusák a relaxaci po tělesné námaze opět zajistil hotelový bazén. 

Kurzu se zúčastnilo 32 z celkového počtu 46 studentů prvních ročníků. 

  



10.3 Sportovně turistický kurz 

V týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2015 proběhl sportovně turistický kurz studentů 2. ročníku. Akce 

se konala ve středisku Drak v Křižanově. Cestu tam i zpět absolvovali studenti na kolech a pět 

studentů bylo ze zdravotních důvodů bez kola.  

Náplní byla cykloturistika, pěší turistika, střelba ze vzduchovky, sportovní hry, proškolení 

o chování za mimořádných situací, orientace v přírodě a výuka první pomoci. Získané znalosti 

a dovednosti studenti zúročili v závěrečném závodě družstev. Celý kurz proběhl za příjemného 

počasí, bez závažnějších úrazů a kázeňských problémů. 

Kurzu se zúčastnilo 37 studentů.  

  

11 Zapojení do projektů 

11.1 Projekt „PP do škol“ 

Tak jako v letech minulých i letos jsme výuku uskutečnili ve 14 třídách 8. ročníků základních 

škol. Výuka byla realizována během osmi vyučovacích hodin, kdy krom předaných 

teoretických informací měli zúčastnění žáci možnost praktického procvičování. Jako obvykle 

největšímu zájmu se těšilo praktické procvičování kardiopulmonální resuscitace. Výuka byla 

ukončena vědomostním testem. 

Oceňuji přístup našich studentů vyšší školy. Na výuku byli vždy vzorně připraveni, a to se 

odrazilo i v hodnocení ZŠ. 

 

11.2 Projekty realizovány v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

11.2.1 Projekty ve fázi udržitelnosti 

Zdravotnický informatika na středních zdravotnických školách 

Strategie projektu vychází z klíčových kompetencí stanovených učebním plánem oboru 

zdravotnický asistent. Cílem projektu je podpořit další rozvoj a zkvalitnění výuky informatiky 

na středních zdravotnických školách Kraje Vysočina a zavedení mezioborového předmětu 



„Informatika v ošetřovatelství“. Žáci se učí ovládat nemocniční informační systém, který si pak 

prohlubují při praktické výuce.  

Do projektu byly zapojeny třídy oboru zdravotnický asistent, a to dle dále uvedeného rozpisu: 

2. ročníky – ICT, ANJ 

3. ročníky - ANJ  

4. ročníky – nadstavbový předmět Informatika v ošetřovatelství 

Projekt byl realizován od 1. ledna 2009 do 31. ledna 2012 a nyní je ve fázi pětileté udržitelnosti.  

 

Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky 

Záměrem projektu bylo zařadit krátké filmy s příslušnou odbornou tematikou do jazykové 

výuky. Pro snazší použití filmů ve výuce se připravila náležitá didaktická podpora. Obsah a 

natáčení filmů bylo zcela v kompetenci dané školy a jejich posouzením před uvedením do 

výuky se zabývala skupina odborníků. Filmy byly natočeny v českém jazyce a následně ve dvou 

jazykových mutacích – v anglickém a německém jazyce. Pomocí evaluačních nástrojů se 

ověřoval přínos filmů v jazykové výuce. Stejný proces výuky pomocí filmů a jejich ověřování 

probíhal ve fázi přímé realizace projektu i ve fázi udržitelnosti projektu. V současné době jsou 

filmy využívány jak v praktické výuce, tak i ve výuce cizích jazyků.  

Do projektu byly zařazeny všechny třídy středního stupně vzdělávání.  

Projekt byl realizován od 1. března 2010 do 28. února 2013 a nyní je ve fázi pětileté 

udržitelnosti.  

 

 

  



11.3 Projekty realizované ve školním roce 2014–2015 

11.3.1 Inovace výuky skrze ICT a zahraniční lektoři na Střední zdravotnické škole 

Žďár nad Sázavou 

Projekt se zaměřil do několika oblastí: 

Vzdělávání pedagogů v oblasti ICT 

Inovace výuky předmětů prostřednictvím komponentů ICT 

Výuka inovovaných předmětů, evaluace a finalizace výstupů 

Inovace jazykové výuky – zahraniční lektoři ve výuce 

Cílem projektu je spojit všeobecné předměty, odborné předměty a jazykovou výuku 

s komponenty ICT, a tak výuky zkvalitnit a zefektivnit, zároveň ji učinit pro žáky zajímavější.  

V oblasti jazykové výuky se použila přidaná hodnota výuky ve formě konverzace s rodilým 

mluvčím (jazykoví lektoři). 

Do projektu byly zapojeny zejména druhé a třetí ročníky obou vzdělávacích oborů – 

Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent.  

Projekt byl realizován od 1. března 2014 a ukončen byl 31. ledna 2015. 

 

11.3.2 Inovace na dosah 

Projekt byl koncipován tak, aby zefektivnil a zároveň prohloubil znalosti pedagogů 

s využíváním komunikačních technologií ve výuce všech předmětů.  

Cílem projektu bylo poskytnout pedagogům odbornou podporu a ucelený vzdělávací program, 

které pomohou s dalším rozvojem kompetencí využívat informační technologie v procesu 

výuky na SŠ. Projekt umožnil nejen získat vhodná dotyková zařízení, ale zejména zajistil 

pedagogům odborné vyškolení, metodiku a formy využívání příslušných zařízení. Podstatným 

přesahem projektu byl zrod kvalitní metodiky a posílení komunity, ve které mohou pedagogové 

sdílet a rozvíjet své zkušenosti s metodami moderní výuky a získané poznatky následně 

aplikovat v praxi. 

Do projektu bylo zapojeno dvacet vyučujících, a to jak odborných, tak i všeobecných předmětů.  

Projekt byl realizován od 1. září 2014 do 31. července 2015 a v dalších letech vyškolení 

pedagogové získané znalosti v oblasti moderních komunikačních technologií využijí ve svém 

výukovém programu.  



11.4 Enviromentální výchova za školní rok 2014/2015 

Žáci i pedagogové se zapojili do Projektu „Recyklohraní“, v rámci kterého sbíráme vybité 

monočlánky a rozbité elektrospotřebiče.  

Pod záštitou výuky chemie a fyziky navštívili čističku odpadních vod ve Žďáře nad Sázavou.  

V průběhu sportovního kurzu 2. ročníků prošli žáci cvičením v rámci Ochrany obyvatelstva za 

mimořádných situací 

Dále žáci byli 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. 

 

12 Výchovná a preventivní činnost 

12.1 Kariérové a výchovné poradenství 

12.1.1 Hodnocení práce výchovného poradce 

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

Ve spolupráci s třídními učiteli byli vytipováni žáci se specifickými poruchami učení a dále byl 

aktualizován seznam žáků vyšších ročníků. V letošním školním roce bylo těchto žáků 31. Pro 

dvě žákyně se zdravotním postižením vypracovala výchovná poradkyně společně s ostatními 

učiteli individuální vzdělávací program.  

Rodiče vytipovaných žáků pak byli informováni o způsobu komunikace s vedoucími 

pracovníky, učiteli a výchovným poradcem. 

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

různých předmětů jim zajišťoval individuální konzultace. Některým byla doporučena změna 

oboru.  

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

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

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

rodinné situace.  

  



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

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

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

přestupky související s porušováním školního řádu. 

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

a vysokých školách a o uplatnění na trhu práce.  

12.2 Prevence rizikového chování 

12.2.1 Minimální preventivní programu 2014–2015 

V rámci minimálního preventivního programu ve školním roce 2014–2015 proběhly v každém 

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

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

poznávali, navazovali vzájemnou spolupráci. 

V průběhu celého školního roku probíhaly přednášky na vybraná témata, jako např. přednáška 

týkající se partnerských vztahů či rizika face-booku. Dále se žáci a studenti zúčastňovali akcí 

pořádaných městem Žďár, kde byli zároveň i v roli pořadatelů. 

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

SPEKTRUM – centrum primární prevence. Zde se jedná o téma vzájemných vztahů ve třídě. 

V rámci výskytu rizikového chování u žáků naší školy musíme konstatovat, že jsme na dobré 

cestě. Ve školním roce jsme nemuseli řešit závažné porušení našich cílů.  

12.3 Spektrum 

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

programy primární prevence.  

Tyto programy jsou vytvořeny na základě soudobých poznatků o efektivitě preventivního 

působení s důrazem na přiměřenost dané věkové skupiny žáků. 

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

Jak (si) neublížit. Ve všech programech jsou využívány prvky interakčních technik a zážitkové 

pedagogiky, technik arteterapie, dramatické výchovy s důrazem na oboustrannou komunikaci. 

Programů se vždy zúčastňoval třídní učitel. Žáci měli možnost se ve zpětné vazbě k programu 

vyjádřit. Následně bylo ze strany lektorek provedeno ústní hodnocení, které bylo doplněno 

písemnou zprávou.  

Tyto programy žáci hodnotili pozitivně a i třídní učitel mohl vidět žáky v jiných situacích než 

při běžné výuce. Jako negativum vidím finanční náročnost programů, ale přesto pro další roky 

doporučuji pokračovat.  

  



12.4 Harmonizační kurz 

Třída 1. L prožila tzv. harmonizační kurz v termínu od 3. do 4. 9. 2014. Pedagogický dozor zde 

vykonávaly třídní učitelka Mgr. M. Mazlová a zástupkyně třídní učitelky 

Mgr. M. Kratochvílová.  

Třída 1. A absolvovala tzv. harmonizační kurz ve dnech 4.–5. 9. 2014, pedagogický dozor zde 

vykonávaly třídní učitelka Mgr. P. Střechová a zástupkyně třídní učitelky 

MVDr. R. Hamerníková.  

Akce proběhla v hotelu Gaudeamus u Milov a v jeho okolí. Program byl pro obě třídy zajištěn 

odbornými pracovnicemi Centra prevence, jež pracuje v rámci Charity Žďár nad Sázavou. 

Cílem tzv. harmonizačních kurzů bylo formování a stmelení třídního kolektivu, prevence 

sociálně patologických jevů. 

Studenti i učitelé akci zhodnotili jako zdařilou, předpokládá se navázání další spolupráce se 

žďárským Centrem prevence 

  

12.5 Rizika Facebooku 

Dne 11. 11. 2014 se první a druhé ročníky zúčastnily přednášky Rizika Facebooku. Přednáška 

se týkala nejen Facebooku, ale také Instagramu nebo Snapchatu. Lektor pan Daniel Dočekal si 

nejdříve zmapoval, které sociální sítě žáci používají a na kterých mají svůj profil. Následovala 

důležitá varování upozorňující žáky na to, že člověk, kterého mají ve skupině „přátelé“, může 

být ve skutečnosti někdo jiný, že profil pod jménem někoho známého si může založit kdokoliv 

a že jsou určité soukromé a důvěrné informace, které by se neměly veřejně v žádném případě 

sdělovat. 

Dále upozornil žáky, aby zveřejňovali jen to, co může vědět každý, protože to, co je zveřejněno 

na Facebooku, je pro lidi, kteří to s počítačem dobře umí, velmi snadno dostupné a dohledatelné 

i zpětně po odstranění ze stránek nebo smazání profilu. 

I přes bohaté znalosti a zkušenosti žáků s face-bookem i ostatními sociálními sítěmi byla pro 

ně přednáška přínosná, protože si velká část z nich vůbec neuvědomovala, jak rychle se jejich 

počítačově upravená fotografie ocitne na veřejně dostupné stránce nebo jak snadné je stát se 

obětí  

vydírání a šikany na internetu. Přednášející zmínil i ty nejhorší případy, kdy podobné situace 

mladí lidé nezvládli a konec byl ten nejsmutnější- pokus o sebevraždu, v horším případě 

dokonaná sebevražda. 



12.6 Návykové látky v našem regionu - dotazníkové šetření ve třídě 1. A 

Dne 22. 1. 2015 proběhlo ve třídě l. A anonymní dotazníkové šetření týkající se užívání 

návykových látek. Zaměstnankyně Spektra pracuje na bakalářské práci, ve které mapuje 

znalosti, zkušenosti a postoje žáků k návykovým látkám v našem regionu. Z výsledků této práce 

bude vycházet strategické plánování Města Žďár nad Sázavou v oblasti drogové problematiky.  

12.7 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.  

13 Hodnocení plánu ICT 

Plán rozvoje ICT ve škole ve školním roce 2014-2015 byl z velké části splněn. 

Škola je dostatečně vybavena počítači. Každý učitel má k dispozici svůj počítač a většina 

učitelů získala též tablet, který mohou využívat při výuce. V rámci projektu proběhlo pásmo 

školení, během kterého byli učitelé seznámeni s novými možnostmi využití ICT techniky při 

výuce. Dále škola pořídila další notebooky, které mohou být využity jak pro potřeby 

vyučujících, tak pro studenty. 

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 

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 dostatečné kapacitě WiFi sítě 

byl i studentům umožněn přístup k internetu v rámci školní infrastruktury. V rámci výuky tak 

mohou být využita i zařízení studentů a škola se může připravit na zavedení politiky BYOD. 

14 Spolupráce s rodiči 

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

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

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

s poruchami učení. 

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

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

čtvrtého ročníku, přispělo i na drobné odměny za úspěchy v soutěžích. 

  



Ve spolupráci se SRPŠ byl 13. 2. 2015 uspořádán Ples školy. Na jeho organizování se spolu se 

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

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

 

15 Hospodaření školy 

Náklady a výnosy za rok 2014 – Střední škola (v Kč na 2 des. místa) 

 

Náklady v Kč 

Knihy, učební pomůcky, tisk 382788,01 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 489406,52 

Léky a zdravotnický materiál 16196,00 

Všeobecný materiál 272390,84 

Voda 57464,70 

Plyn 110585,96 

Energie 117085,25 

Opravy a údržba 124608,00 

Cestovné 38114,52 

Náklady na reprezentaci 7712,32 

Služby pošt 17690,70 

Služby telekomunikací  33812,03 

Nájemné 143331,00 

Služby školení a vzdělávání 99063,00 

Nákup ostatních služeb 506553,9 

Služby peněžních ústavů 16876,62 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7915048,00 

Ostatní osobní výdaje 764925,00 

Pojištění na sociální zabezpečení 2044594,00 

Pojištění na veřejné zdravotní pojištění 736748,00 



Povinné pojištění na úrazové pojištění 32117,00 

Pojištění majetku 28199,00 

Ochranné pomůcky 27721,49 

Převody do FKSP 79189,90 

Náhrady mezd v době nemoci 2594,00 

Ostatní náklady z činnosti 16410,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 138549,00 

Kurzové ztráty 40,46 

Daň z příjmu PO 29079,32 

Náklady celkem 14248894,54 

Výnosy   

Výnosy z prodeje služeb 224520,00 

Ostatní výnosy z činnosti 23158 

Příjmy z úroků 107,76 

Ostatní NIV přijaté transfery ze SR 11039160,00 

Ostatní NIV přijaté transf. od rozp. ústř. úrovně 1243548,74 

NIV přijaté transfery od krajů 1746336,00 

Výnosy celkem 14276830,50 

Hospodářský výsledek celkem 27935,96 

 

16 Bezpečnost a ochrana zdraví 

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

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

ze zpracovaného rozboru úrazů dětí, žáků a studentů ke dni 31. 08. 2015. 

Celkově se snížil počet úrazů, zejména v tělesné výchově. Úrazy byly vesměs lehčího 

charakteru.  

S výsledkem Rozboru a přijatými Opatřeními budou seznámeni pedagogičtí zaměstnanci na 

poradě před zahájením školního roku včetně seznámení navrženými Opatřeními. 

Popis položky Počet 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů celkem (s absencí i bez absence)  24 

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

nebo kdy byl sepsán záznam pro odškodnění 

9 

Z toho počet úrazů smrtelných 0 

Počet odškodněných úrazů celkem  5 

Celková částka vyplacená za odškodnění 13896 



16.1 DRUH ČINNOSTI 

 

Položka Název Počet 

1 Vyučovací hodina 3 

2 Přestávka 4 

3 Praktické vyučování nebo praktická příprava 6 

4 Pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny 0 

5 Tělesná výchova – skupinová činnost 6 

6 Tělesná výchova – individuální činnost 0 

7 Školní výlet 0 

8 Sportovní akce a soutěže 1 

9 Kurzy plavání, lyžování a sportovně-turistické kurzy 4 

10 Jiné činnosti 0 

17 Hodnocení podmínek vzdělávání 

V průběhu školního roku 2014/2015 probíhalo sebehodnocení vlastního průběhu vzdělávání. 

Nás nejvíce zajímala oblast týkající se používání jednotlivých metod při výuce, oblast 

vztahující se k atmosféře ve třídě a vztahu učitele k žákům v maturitních předmětech u oboru 

vzdělávání Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. 

Pro šetření byl připraven dotazník, který obsahoval 18 otázek. Odpovědi mohli žáci vybrat ze 

čtyř možných odpovědí. Šetření proběhlo u žáků čtvrtých ročníků, a to v předmětech 

Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných, Psychologie, Český jazyk a literatura, Anglický jazyk. 

Pro závěrečné vyhodnocení byly důležité následující otázky: 

 

1. Jaká je atmosféra v hodinách 

a/ v jeho hodinách je dobrá atmosféra, cítím se vždy velmi dobře 

b/ většinou se cítím dobře 

c/ někdy se cítím dobře 

d/ většinou se necítím dobře 

2. Jaký má učitel přístup ke třídě 

a/ má pro žáky pochopení, umí se vcítit do pocitů žáků 

b/ má pro žáky vcelku pochopení 

c/ má neutrální přístup, málokdy hovoří s jednotlivými žáky 

d/ je lhostejný/á 

  



3. Vyjádření trpělivosti 

a/ je trpělivý/á 

b/ je většinou trpělivý/á 

c/ je často trpělivý/á 

d/ je netrpělivý/á 

4. Výklad nové látky 

a/ vysvětluje látku jasně, stručně, drží se tématu 

b/ jeho výklad je většinou srozumitelný 

c/ jeho výklad je často nejasný 

d/ jeho výklad nedává často žádný smysl 

5. Je učitel spravedlivý  

a/ jsem spokojen jak učitel/ka známkuje moji práci 

b/ jsem většinou spokojen jak učitel/ka známkuje moji práci 

c/ jsem často nespokojen jak učitel/ka známkuje moji práci 

d/ jsem nespokojen s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci  

6. Jsi spokojen s přípravou na maturitní zkoušku 

a/ jsem s přípravou spokojen/a, považuji ji za dostatečnou 

b/ jsem s přípravou na maturitní zkoušku spíše spokojena 

c/ jsem s přípravou na maturitní zkoušku spíše nespokojena 

d/ příprava na maturitní zkoušku považuji za nedostatečnou 

17.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek šetření pro předmět český jazyk 

(Hodnocení se zúčastnilo 53 žáků a to 24 z oboru vzdělávání Zdravotnické lyceum a 29 z oboru 

vzdělávání Zdravotnický asistent.) 

17.1.1 Jaká je atmosféra v hodinách 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 12 23% 

B 27 51% 

C 8 15% 

D 6 11% 

 

  



17.1.2 Jaký má učitel přístup ke třídě 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 14 26% 

B 31 58% 

C 6 11% 

D 2 4% 

17.1.3 Vyjádření trpělivosti 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 20 38% 

B 22 42% 

C 8 15% 

D 3 5% 

17.1.4 Výklad nové látky 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 12 22% 

B 28 53% 

C 9 17% 

D 4 8% 

17.1.5 Je učitel spravedlivý  

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 20 38% 

B 21 39% 

C 7 13% 

D 5 9% 

 

  



17.1.6 Jsi spokojen s přípravou na maturitní zkoušku 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 50 94% 

B 1 2% 

C 2 4% 

D 0 0% 

17.2 Vyhodnocení jednotlivých otázek šetření pro předmět ošetřovatelství 

(Hodnocení se zúčastnilo 29 žáků oboru vzdělávání Zdravotnický asistent.) 

17.2.1 Jaká je atmosféra v hodinách 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 4 15% 

B 23 79% 

C 1 3% 

D 1 3% 

17.2.2 Jaký má učitel přístup ke třídě 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 18 63% 

B 10 34% 

C 1 3% 

D 0 0% 

17.2.3 Vyjádření trpělivosti 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 17 58% 

B 11 39% 

C 1 3% 

D 0 0% 



17.2.4 Výklad nové látky 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 10 34% 

B 16 56% 

C 1 3% 

D 2 7% 

17.2.5 Je učitel spravedlivý  

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 14 48% 

B 11 39% 

C 3 10% 

D 1 3% 

17.2.6 Jsi spokojen s přípravou na maturitní zkoušku 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost % 

A 15 52% 

B 14 48% 

C 0 0% 

D 0 0% 

17.3 Závěr 

Výsledky šetření ukázaly, že vyučující mají ve výchovně vzdělávacím procesu velmi pěkný 

přístup k žákům. Dovedou používat pedagogický takt, dobře žáky motivují a pobízejí k práci. 

Výklad nové látky je veden zajímavými a moderními metodami za použití nových technologií. 

Toto žáci hodnotí velmi kladně. Vyučujícím podle šetření nechybí elán a odhodlání předat co 

nejvíce nových poznatků, naučit žáky nové vědomosti, dovednosti a návyky. Celá řada učitelů, 

zvláště odborných, je pro žáky dobrým vzorem pro povolání zdravotnického pracovníka. 

Pedagogové vedou žáky k samostatnosti, rozhodnosti, zvládání náročných životních situací a 

k empatii. Tyto vlastnosti jsou nutné pro budoucí povolání a další rozvoj jedince. Tento 

poznatek vychází z hodnocení odborných předmětů. Učitel je brán jako pomocník a rádce.  



18 Personální zabezpečení školy 

18.1 Seznam interních vyučujících školy: 

Mgr. Petra Bednářová  

Mgr. Jiří Bubák 

Mgr. Iva Coufalová 

Ing. Jiří Dokulil 

Mgr. Marie Fejtová 

Mgr. Lenka Fišerová 

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. Pavlína Lysá 

Mgr. Miluše Mazlová 

PhDr. Ivana Odehnalová 

Mgr. Iva Ošťádalová 

Mgr. Marek Papoušek 

Mgr. Jana Sehnalová 

Mgr. Petra Střechová  

Mgr. Stanislav Šmerda 

RNDr. Marie Vystrčilová 

Mgr. Věra Zapletalová 

18.2 Seznam externích vyučujících školy (pro SZŠ): 

Mgr. Petra Kopecká  

Mgr. Denisa Mullerová 

Mgr. Petr Šimura 

Mgr. Libuše Škapová 



18.3 Provozní pracovníci školy:  

Hospodářka školy: Liana Sádecká (Zdeňka Blažíčková do 1. 2. 2015)  

Vedoucí úseku hospodáření školy: Eva Šulcová, DiS. 

Vedoucí stravování: Hana Fejtová  

Kuchařky:  Magda Špinarová  

 Kateřina Slámová 

 Hana Fejtová 

Uklizečky: Naděžda Judová (Dita Řezníčková do 1. 4. 2015) 

 Ilona Řezníčková  

Administrativní pracovnice:  Eva Neumanová 

Školník – údržbář: Mgr. Milan Jebavý 

19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

19.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

Během realizace projektu Inovace výuky skrze ICT a zahraniční lektoři na Střední zdravotnické 

škole Žďár nad Sázavou proběhla tato školení: MS Word, Myšlenkové mapy, Nebezpečí 

internetu, MS PowerPoint, Informační systémy ve vzdělávací sféře, e-learning, praktické 

příklady a typy pro implementaci ICT do výuky předmětů, MS Excel, PDF Creator, práce 

s obrázky (malování, Photoshop), užitečné freeware nástroje ke stažení. Toto vzdělávání 

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

hodin, projektů, prezentací atd. 

Projekt Inovace na dosah (Tablety do škol) umožnil učitelům realizaci několika webinářů 

s tématy: Problematika autorského práva, Co chceme? a Oborové didaktiky. Školení v rámci 

tohoto projektu byla zaměřena na využití tabletů ve výuce. Následně byly pedagogům 

propůjčeny tablety, které mají ve svém výukovém procesu náležitě využívat, a tak zajistit 

zefektivnění své výuky a její přiblížení k moderním technologiím.  

Agentura ABS WYDA provedla školení v rámci projektu Samostatné výukové bloky v rámci 

investice do rozvoje vzdělání – další vzdělávání pedagogů. V průběhu školního roku se školitel 

Mgr. Bezchleba zaměřil na využití vybraných speciálních funkcí programu WORD pro 

přípravu prvků pedagogické dokumentace.  

Učitelé maturitních předmětů se dále vzdělávali buď jako hodnotitelé písemných prací 

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

předmětů včetně matematiky. 

Někteří z nich se zúčastnili seminářů či vzdělávacích akcí zaměřených na nové metody ve výuce 

svých předmětů.  

Vedení školy dokončilo vzdělávání v rámci projektu Ředitel - manažer učící se organizace. 

Náplní školení byly tyto tematické okruhy: osobní mistrovství, sdílení mentálních modelů, 

sdílená vize, týmové učení, systémový přístup.  



V rámci samostudia se učitelé zaměřili především na odbornost ve svém předmětu a strategii 

řízení třídního kolektivu. 

Nedílnou součástí bylo též proškolení komisařů a zadavatelů pro maturitní zkoušku. 

V září se vyučující odborných předmětů zúčastnili semináře, který byl věnován rizikům 

v ošetřovatelské péči. Seminář byl pořádán Oddělením dlouhodobě nemocných Nemocnice 

Nové Město na Moravě. Program byl rozdělen na tři části. První část byla věnovaná rizikům 

z pohledu ošetřujícího personálu (sester). Druhá část byla zaměřena na psychickou stránku 

problému. Třetí část se zabývala sociálními problémy dlouhodobě nemocných. Seminář byl 

hodnocen velmi kladně a odborné učitelky si odnesly mnoho nových poznatků. 

V říjnu se Mgr. Coufalová účastnila semináře první pomoci v Brně. Nejprve proběhly tři 

přednášky na téma PP při dopravních nehodách. V druhé části byl upřesněn průběh a kritéria 

soutěže, která se bude konat v červnu 2015. 

V Nemocnici Nové město na Moravě proběhl také seminář s neurologickou tématikou, kterého 

se zúčastnilo několik odborných učitelek. Nejprve proběhl blok odborných přednášek, kterých 

se erudovaně zhostili lékaři tamního oddělní, poté přišel na řadu blok sesterských sdělení. I tyto 

přednášky byly na vysoké odborné úrovni. Nejvíce zaujala přednáška pana Magistra Krölla, 

který měl praktické ukázky manipulace s ochrnutým pacientem po cévní mozkové příhodě. Zde 

byly vidět mnohaleté praktické zkušenosti přednášejícího, které chtěl předat posluchačům. 

V termínu 25.–26. 3. 2015 proběhla odborná konference zaměřená na problematiku dezinfekce 

a sterilizace. Program byl velmi zajímavý. Účastníci se mohli seznámit s novými metodami 

průběhu dezinfekce a sterilizace, s kontrolou sterilizačních pochodů. Velmi zajímavé byly 

informace, které se týkaly kritických momentů setování chirurgických nástrojů, kontroly 

funkčnosti mycích a sterilizačních přístrojů. Součástí konference byla též prohlídka prostorů 

firmy MEDIN, a.s. a prostor centrální sterilizace v Nemocnici Nové město na Moravě. 

Konference přinesla celou řadu nových informací z tak opomíjené problematiky jako 

dezinfekce a sterilizace. 

V rámci projektu Psychologie jinak se učitelky psychologie zúčastnily workshopu na téma 

komunikační dovednosti v klinické praxi. Workshop probíhal ve dvou dnech pod vedením dvou 

lektorů. První den byl věnován problematice komunikace s člověkem v šoku, druhý den 

komunikaci s člověkem s postižením a s agresivním klientem. Celý seminář probíhal ve velmi 

přátelském duchu, účastníci si mohli vyzkoušet řadu cvičení a modelových situací s následným 

rozborem. Celkově hodnotí Mgr. Holemářová tento seminář jako velmi přínosný pro výuku 

psychologie a ošetřování nemocných. 

Mgr. Petra Bednářová 

Vzdělávání v ICT 

Chirurgický seminář 

Neurologický seminář 

Ošetřovatelská péče o pacienty s interním onemocněním 

Školení pro maturitní komisaře 

Mgr. Jiří Bubák 

Vzdělávání v ICT 

Seminář míčových her se zaměřením na basketbal 

Zadavatel státní maturity 



Mgr. Iva Coufalová 

Studium pedagogiky 

Vzdělávání v ICT 

Seminář Rizika u hospitalizovaných nemocných 

Chirurgický seminář 

Ing Jiří Dokulil 

Vzdělávání v ICT 

Konference učitelů anglického jazyka  

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina 

Mgr. Marie Fejtová 
Vzdělávání v ICT 

Konference učitelů anglického jazyka  

Mgr. Lenka Fišerová Vzdělávání v ICT 

MVDr. R. Hamerníková 

Vzdělávání v ICT 

Zadavatel státní maturity 

Seminář k programu ERASMUS+ 

Mgr. Iva Holemářová 

Vzdělávání v ICT 

Seminář Rizika u hospitalizovaných nemocných 

Workshop Psychologie jinak 

PhDr. Václava 

Holubová 

Školení k ŠVP  

Vzdělávání v ICT 

Seminář Rizika u hospitalizovaných nemocných 

Konference sterilizace, dezinfekce 

Seminář pro předsedy maturitních komisí 

Mgr. Dagmar 

Chvátalová 

Studium pedagogiky 

Vzdělávání v ICT 

Seminář Rizika u hospitalizovaných nemocných 

Chirurgický seminář 

Ošetřovatelská péče o pacienty s interním onemocněním 

Mgr. Jitka Janíčková 

Vzdělávání v ICT 

Seminář Rizika u hospitalizovaných nemocných 

Neurologický seminář 

Konference sterilizace, dezinfekce 

Workshop Psychologie jinak 



Mgr. Milan Jebavý 

Školení Finanční gramotnost 

Hodnotitel PP a ústní MZ v českém jazyce 

Školení BOZP a PO pro učitele, administrativní a správní 

zaměstnance 

Školení ŠVP Jihlava 

MUDr. Irena Krábková 

Projekt Ředitel - manažer učící se organizace 

Setkání výchovných poradců 

Vzdělávání v ICT  

Studium pedagogiky 

Školení pro maturitní komisaře 

Mgr. M. Kratochvílová Vzdělávání v ICT 

Mgr. Pavlína Lysá 

Studium pedagogiky 

Vzdělávání v ICT 

Seminář Rizika u hospitalizovaných nemocných 

Mgr. Miluše Mazlová 

Semináře k opravě PP z českého jazyka 

Hodnotitel ústní části MZ z českého jazyka a literatury 

Vzdělávání v ICT 

PhDr. Ivana 

Odehnalová 

Semináře k opravě PP z českého jazyka 

Hodnotitel ústní části MZ z českého jazyka a literatury 

Školení v rámci projektů – systém ECVET, zavedení PIC pro 

školu 

Seminář k programu ERASMUS+ 

Vzdělávání v ICT 

Mgr. Iva Ošťádalová 
Vzdělávání v ICT 

Seminář Rizika u hospitalizovaných nemocných 

Mgr. Marek Papoušek 

Vzdělávání v ICT 

Didaktické studium cizího jazyka – angličtina 

Studium angličtiny na celoživotním vzdělávání v rámci PdF MU 

Mgr. Jana Sehnalová 

Evidence školní matriky a předávání dat 

Vzdělávání v ICT 

Webináře Investice, Hry k rozvoji finanční gramotnosti 



Mgr. Petra Střechová 

Vzdělávání v ICT 

Seminář Rizika u hospitalizovaných nemocných 

chirurgický seminář 

Mgr. Stanislav Šmerda 

Vzdělávání v metodice ICT 

Seminář e - Bezpečnost  

MODAM 2015 – matematika, užitečný zdroj potěšení  

RNDr. Marie 

Vystrčilová 

Projekt Ředitel - manažer učící se organizace 

Korupce ve veřejné zprávě 

Webináře – vedoucí pracovníci 

Mimořádné události a jejich řešení 

Mgr. Věra Zapletalová 
Workshop Psychologie jinak 

Vzdělávání v ICT 

 

20 Poděkování škole 

20.1 První pomoc do škol 

 

Věc: Poděkování 

 

Vážená paní ředitelko, 

velké poděkování za praxi Vašich studentek, kterou absolvovaly na naší základní škole. Oceňuji 

především jejich přístup k dětem, jasný a srozumitelný výklad i operativní řešení náhlých 

situací. Jedná se o tyto studentky: sl. Zapletalová, Císařová, Tomanová a Kozáková. 

 

 

 PaedDr. Jaroslav Ptáček 

 ředitel školy  

20.2 Oblastní spolek ČČK Žďár nad Sázavou 

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

dalších akcí týkajících se první pomoci.  

20.3 Domov pro seniory Mitrov 

Za dlouletou spolupráci při organizování kulturních akcí pro seniory. 



20.4 Poděkování z centra prevence 

Vážená paní ředitelko, 

velice děkujeme za spolupráci na naší akci "Rozhodni se sám". Stánek s prezentací vaší školy 

a první pomoci byl pro nás velkým obohacením a spolupráce se studenty a učiteli byla perfektní. 

Doufáme, že i v dalších letech budeme pokračovat. 

Přejeme úspěšný start nového školního roku a doufáme, že se setkáme v rámci programů 

primární prevence. 

S pozdravem Petra Nováčková, Mgr. vedoucí Centra primární prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  

MUDr. Irena Krábková 

zástupce ředitelky školy 

 

 

Výroční zprávu projednala a schválila Školská rada dne 14.10.2015.  

 


