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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. 2015: 

Interní vyučující (včetně ředitele a zástupců): 27 

Externí vyučující střední školy:  1 

Provozní pracovníci:  9 
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Školská rada  

V současné době působí na škole jedna šestičlenná školská rada s názvem Školská rada SZŠ a 

VOŠZ Žďár nad Sázavou v následujícím složení:  

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

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

(jmenována Radou Kraje)  

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

Ing. Radek Sejtko (zástupce rodičů) 

Bc. Ivana Ptáčková (zástupce rodičů) 

Mgr. Marek Papoušek (učitel anglického jazyka)  

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

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

s rozpočtem školy na daný kalendářní rok. 

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 průběhu školního roku 2015/2016 byla činnost školy zaměřena na opravy a údržbu majetku 

školy, zlepšení pracovního prostředí a na nákup moderních učebních pomůcek pro zkvalitnění 

výuky v odborných i společenskovědních předmětech. Ve staré budově školy byl vyčištěn 

hlavní tok kanalizace a odstraněn odpad z odpadní stoupačky. Byla provedena oprava rozvodů 

ústředního topení, skladu čistících prostředků a skladu pro umístění náhradního vybavení. 

Zajištěna byla venkovní kanalizační prohlídka. V budově nemocnice byly opraveny vstupní 

schody a vyměněny dveře u šaten. Ke zlepšení pracovního prostředí školy přispěla výmalba 

kuchyně, výměna parapetů v učebnách starší budovy školy a vybavení sborovny novým 

nábytkem. V zahradě školy byly instalovány lavičky. 
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Pro zkvalitnění výchovně preventivní činnosti školy byly zakoupeny: simulační brýle pro 

prevenci a identifikační tabule s drogami. K podpoře názornosti výuky odborných předmětů 

byly nakoupeny moderní učební pomůcky: dva fixační pásy na lůžko (břišní, končetiny), 

figurína dospělého člověka s KPR monitorem, dva modely paže pro nácvik aplikace infuze, dva 

mužské a ženské simulátory (pro výuku katetrizace a pro zavedení klystýru), dva kusy 

skládacích nosítek a evakuačních plachet, nové tonometry, přístroj pro samovyšetření prsu, 

měřič tlaku, pojízdné klozetové křeslo, vizitový vozík a přemísťovací podložka a prostěradlo 

pro přesun pacienta. 

 

    

K propagaci školy při festivalech vzdělávání či dnech otevřených dveří bude využíván nově 

navržený a zakoupený paravan. Odborná učebna psychologie pro alternativní výuku byla 

dovybavena stavitelnými židlemi a stoly a pro relaxaci sedacími pytli. 

Využívání moderních metod výuky ve společenskovědních předmětech bylo podpořeno 

nákupem nových nástěnných map. Pro knihovnu školy byla nakoupena nová beletrie pro 

přípravu žáků na maturitní zkoušku z českého jazyka a knihy pro výuku angličtiny.  
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Ve školním roce 2015/16 byla provedena inventura krásné literatury. Vyřazené knihy byly 

nabídnuty studentům. Knihovna byla doplněna stovkou knih, které byly hrazeny z projektu dle 

výzvy č. 57 podporující čtenářskou gramotnost žáků. Inventura v odborné části knihovny se 

plánuje na červen 2017. Každý rok se daří obnovovat fond učebnic. Ročně jsou nakupovány 

knihy v hodnotě 5000-10 000 Kč. Knihovna je určena studentům denní, dálkové formy i laické 

veřejnosti. Pro studenty je půjčovné zcela zdarma. Pro každou třídu čtyřletého studia škola 

nabízí 2 sady učebnic pro sociálně znevýhodněné žáky. K podpoře čtenářské gramotnosti jsou 

v knihovně pořádány ve spolupráci s učiteli českého jazyka čtenářské dílny. 

Pro úsek ICT byly zakoupeny dvě tiskárny a radiomagnetofon pro maturitní zkoušky, 15 

notebooků Lenovo B50-30, server DELL T320, do sboroven byly zakoupeny mobilní telefony 

a vyměněno jedno promítací plátno. 

K praktické výuce v nemocnici byly zakoupeny nové uniformy pro střední školu a na učebně 

č. 1 byla instalována nová úložná stěna pro ochranné pomůcky (pláště, uniformy). Ke zvýšení 

tělesné zdatnosti a pohybové aktivity žáků přispěl nákup závěsného posilovacího systému 

Multitrainer Master, koordinačního žebříku na frekvenční běh, nových míčů a herní konzole 

MICROSOFT XBOX. 

  

Školní kuchyně byla vybavena novým ponorným mixérem, nádobím a tácy.  

Do školní dílny jsme zakoupili brusku a vrtačku.  

Využívání alternativních metod výuky v přírodovědných předmětech posílilo zakoupení 

stavebnice molekul biochemie a sady DVD s tématy: Mechanika pevných těles, Mechanika 

kapalin, plynů, Termika, Akustika, Reakce prvků II, Jak probíhají chemické reakce a Fyzika 

názorně.  

2 Obory vzdělání 

Ve školním roce 2015/2016 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 
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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 2015/2016 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 2015/2016 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 k 1. 9. 2015: 

třída počet žáků DM třídní učitel a zastupující třídní učitel 

1.A 26  Mgr. Ošťádalová, Mgr. Sehnalová 

1.L 24  Mgr. Kratochvílová, Mgr. Kosková 

2.A 23  Mgr. Střechová, MVDr. Hamerníková 

2.L 24  Mgr. Mazlová, Mgr. Papoušek 

3.A 29  PhDr. Holubová, Mgr. Chvátalová 

3.L 26  PhDr. Odehnalová, Mgr. Šmerda 

4.A 30  Mgr. Holemářová, Mgr. Apolínová 

4.L 31  Mgr. Janíčková, Ing. Dokulil 

celkem 213   
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4.2 Změny v počtu žáků v průběhu školního roku: 

V průběhu školního roku přestoupilo na naši střední školu 9 žáků z jiných středních škol, kteří 

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

začátku školního roku na jiné střední školy. 

Jedna žákyně ze třídy 4. L přerušila studium z osobních důvodů, jedné žákyni ze třídy 4. A bylo 

ukončeno studium pro trvalou absenci. Dvě žákyně ukončily studium pro neprospěch, z toho 

jedna požádala o 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 žáků školy za školní rok 2015/2016 je 2,04.  

Ve školním roce 2015/2016 prospělo s vyznamenáním celkem 37 žáků, 170 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 2016 

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

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

Ve třídě 4. A konalo maturitní zkoušku 29 žáků. Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci zejména 

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

S vyznamenáním prospěli 3 žáci, 22 žáků prospělo, 4 žáci neprospěli vesměs z didaktických 

testů z cizího jazyka.  

Ve třídě 4. L konalo maturitní zkoušku celkem 30 žáků. S vyznamenáním prospělo 6 žáků, 23 

žáků prospělo. Jedna žákyně nebyla úspěšná v didaktickém testu a písemné práci z anglického 

jazyka. Žáci lycea vypracovali a prezentovali velice pěkné odborně zaměřené maturitní práce.  
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5.4 Absence žáků, konzultace 

Průměrná absence v prvním pololetí školního roku byla 59,5 hodin, v druhém pololetí 64 hodin 

na žáka.  

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

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

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

Žákům bylo umožněno doplnit si zameškané učivo v konzultačních hodinách. 

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

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

prospěchu vlivem vysoké absence. 

5.5 Předmětové komise 

Učitelé ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016 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 
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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.  

5.5.1 Závěrečná zpráva k činnosti „Předmětové komise cizích jazyků“  
(německý jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, latinský jazyk) 

Vedoucí předmětové komise:  PhDr. Ivana Odehnalová (NEJ, RUJ) 

Členové: MUDr. Irena Krábková (LAJ), Mgr. Nikola Apolínová (ANJ), Ing. Jiří Dokulil (ANJ), 

Mgr. Petra Kopecká (ANJ), Mgr. Marek Papoušek (ANJ) 

Předmětová komise cizíchz jazyků se během školního roku 2015/2016 sešla celkem 9x.  

Jedno zasedání v září 2015 (15. 9.) bylo zorganizováno za účelem proškolení jazykářů 

v systému společnosti online-jazyky Hradec Králové, která byla dodavatelem výukového 

programu cizích jazyků (Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0498; období realizace: 1. 9. 2015– 

–31. 12. 2015; zaměření projektu: výuka cizích jazyků ve školách a školských zařízeních; 

aktivity v rámci projektu: individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů 

v anglickém/ německém formou blended learningu; cíl projektu: podpora rozvoje 

individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického/německého 

jazyka na středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended 

learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – 

mluvení – čtení – psaní). 

Do projektu byly zapojeni nejen učitelé (nejen jazykáři), ale i žáci vyšších ročníků, kteří se buď 

připravovali (v tomto školním roce), anebo budou maturovat v roce následujícím. 

Předmětové komise se věnovaly zejména organizaci školního roku (hodnocení, pomůcky, 

plán), idividuálnímu přístupu k žákům, problémům při výuce (prospěch, chování), přípravě na 

maturity a zvládnutí maturitní zkoušky, tematickým plánům a zápisům do TK, soutěžím, 

exkurzím, projektům apod., učebnicím na následující školní rok, plánům a činnosti učitelů CJ 

na VOŠZ. Některé otázky byly řešeny dle potřeby a situace operativně.  

Návrh na následující školní rok 2016/2017: zachovat činnost „Předmětové komise“ dle zažitých 

obvyklostí, věnovat se výuce jinými formami (on-line vzdělávání), zapojit školu do projektů, a 

to za účelem výjezdů žáků do druhých zemí. 

5.5.2 Zhodnocení práce předmětové komise PAK 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Iva Holemářová 

Členové: Mgr. Jitka Janíčková, Mgr. Iva Ošťádalová, Mgr. Věra Zapletalová, Mgr. Petra 

Střechová 

Předmětová komise se v průběhu školního roku 2015/2016 zabývala především přípravou žáků 

na maturitní zkoušku z psychologie. Na příští školní rok se členové zamýšleli nad zavedením 

pracovních listů, které by se používaly jak výuce, tak při ústní maturitní zkoušce. 

Dále komise hodnotila studijní výsledky z předmětu Psychologie a komunikace u žáků 2. a 3. 

ročníků.  

Ke zpestření výuky u žáků 3. L učitelky zvažují použití sociologicko-psychologických larpů, u 

třídy 3. A simulovanou výuku psychologie prostřednictvím herců (projekt FNUSA Brno). 
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Dále se členům komise podařilo vytvořit skripta na obecnou psychologii, rozpracovaná jsou 

skripta na zdravotnickou psychologii a od dalšího školního roku bychom rádi pracovali na 

skriptech týkajících se sociální psychologie a psychologie osobnosti. 

V letošním roce jsme začali budovat učebnu psychologie (učebna č. 7), do které byl zakoupen 

koberec, nábytek, sedací pytle a rádi bychom vyzdobili stěny tvorbou žáků (laminace projektů). 

Pořídili jsme i nové pomůcky do výuky – brýle pro zrakově handicapované, brýle simulující 

užití návykových látek a stav po otřesu mozku, nadále využíváme psychologické hry ve výuce. 

Pro psychologickou olympiádu v dalším školním roce jsme zvolili téma „Když člověk potká 

člověka.“. Opět budou zapojeny 2. a 3. ročníky, školní kolo proběhne v lednu 2017 a 

celorepublikové kolo se plánuje do Vsetína.  

5.5.3 Krajská předmětová komise psychologie 

Dne 17. 9. 2015 se na SZŠ Jihlava konalo setkání učitelů Psychologie a komunikace ze 

zdravotnických škol Kraje Vysočina. Na programu byla psychologická olympiáda v roce 2016, 

celostátní předmětová komise, používaná literatura v předmětu psychologie. Komise 

doporučila hodnotit výstupy studentů v psychologické olympiádě klasifikací v kole třídním, 

popř. i školním a započítat do hodnocení předmětu psychologie. Dále byly předány zkušenosti 

ze zahraničních stáží a jejich vliv na studenty, kteří se jich účastnili. Vyučující SZŠ Třebíč se 

seznámili jinými možnostmi výuky psychologie na Slovensku v Humenném. Zde se zapojují 

vyšší ročníky do výuky psychologie nižších ročníků. 

5.5.4 Hodnocení práce předmětové komise odborných předmětů  

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

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

asistenta a Zdravotnického lycea. 

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

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

zdraví. 

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

propedeutiky, ošetřovatelské péče, klinické propedeutiky, mikrobiologie a epidemiologie 

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

Cíle komise: 

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

 koordinovat obsah vzdělávání v rámci ŠVP 

 kontrola plnění ŠVP (příprava k maturitní zkoušce) 

 organizace akcí spojených s propagací školy 

 organizace soutěží první pomoci 

 spolupráce se sociálními partnery 

 další vzdělávání odborných vyučujících 

 úprava odborných učeben, zajištění odborných pomůcek 

Ve školním roce 2015/2016 se předmětová komise pravidelně scházela na svých schůzkách, 

kde byly projednávány metody a formy výuky v odborných předmětech, plnění ŠVP. Dále 

komise odsouhlasila celou řadu odborných exkurzí a miniexkurzí, které vhodně doplnily výuku. 
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Jednalo se např. o exkurzi do Nemocnice Havlíčkův Brod, Ústav soudního lékařství Brno, 

Anatomický ústav, Nemocnici Motol, jednotlivá oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. 

Nedílnou součástí byla příprava metodického pokynu pro praktickou maturitní zkoušku a 

příprava dokumentace a deníku praxe. Pro žáky oboru Zdravotnické lyceum byla připravena a 

zajištěna odborná praxe v některých zdravotnických zařízeních např. FN Bohunice, Nemocnice 

Mostiště, RHB Nové Město na Moravě a v celé řadě lékáren. Členky komise připravovaly žáky 

na soutěže první pomoci, které se uskutečnily v Brně, Mělníku a Mladém Bříšti. Připravily 

soutěž první pomoci pro žáky naší školy. Odborné učitelky také spolupracují se základními 

školami a mateřskými školami, pro které připravují zábavná a odborně zaměřená dopoledne.  

Výuka odborných předmětů byla obohacena o nové pomůcky. Byly zakoupeny nové stolky, 

speciální váhy, pomůcka pro screening nádoru prsu, tlakoměr pro správné bandážování, 

pojízdný klozet atd. 

Vzdělávání odborných učitelek probíhá dle připraveného plánu. V letošním školním roce 

započala spolupráce se zdravotnickou školou v Trnavě. Proběhly základní informativní 

schůzky, na kterých byly dohodnuty odborné stáže. 

6 Zájmová činnost žáků 

6.1 Pracovní skupiny, konzultační setkání 

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

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

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

Pravidelně se scházely následující pracovní skupiny:  

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

Soubor odborných předmětů (Mgr. Zapletalová) 

Psychologie (Mgr. Janíčková) 

Biologie (Mgr. Kratochvílová, MUDr. Krábková) 

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

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

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

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

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

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

14.30.  

6.2 Setkání středoškolských parlamentů Kraje vysočina 

Dne 7. 10. 2015 se zástupci našich žáků pod vedením PhDr. Holubové zúčastnili 1. setkání 

středoškolských parlamentů Kraje Vysočina. Cílem bylo získání základních informací o 

zkušenostech a fungování školních parlamentů. 

Setkání bylo rozděleno do dvou částí. V první části programu proběhlo představení školních 

parlamentů. Celkem se prezentovalo 18 škol. Nemalý úkol měla za naši školu Alena Peřinová, 

žákyně třídy 3. A, která přítomné seznámila s akcemi a fungováním naší školy. V druhé části 
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byl vytvořen krajský studentský parlament. Celé jednání probíhalo pod záštitou radní pro oblast 

školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina paní Ing. Jany Fialové. 

 

  

6.3 Školní časopis BLUE TIMES 

Již druhý školní rok je v nepravidelných intervalech, třikrát do roka, vydáván časopis SZŠ a 

VOŠZ Žďár nad Sázavou, který je zcela pod „taktovkou“ žáků střední školy. Ve školním roce 

byla sestava redakčního týmu beze změny. Na vydání tří čísel BLUE TIMES se podíleli 

zejména žáci 1.–3. ročníků, i když do prvních dvou čísel přispěli i žáci nejvyššího ročníku 

střední školy.  

Redakční rada zůstala pro školní rok 2015/2016 beze změny, což se projevilo na lepší sehranosti 

kolektivu žáků, který se bezprostředně podílel na vydání předvánočního, velikonočního a 

červnového čísla časopisu. Vydání časopisu, zejména jeho náplň byla sledována učitelkami 

českého jazyka a literatury, které dbaly především na korektnost a bezúhonnost článků, do 

individuální tvorby žáků zasahovaly minimálně.  

Každé číslo časopisu se setkalo s velkým ohlasem, přitažlivými se staly hlavně rubriky, ve 

kterých se žáci ptali učitelů na věci nejen pracovní, ale i osobní, a to na koníčky, na jejich plány 

dalšího rozvoje, otázky směřovaly i ke vztahu učitele k žákovi. Výpovědi učitelů byly otevřené 

a přímé, za což si všichni dotázání zaslouží velké poděkování. Poděkování náleží i celé redakční 

radě a doufejme, že i ve školním roce 2016/2017 a i v letech následujících vydávání časopisu 

bude pokračovat.  

6.4 Podpora jazykového vzdělávání 

6.4.1 Anglický víkend 

Od pátku 8. 4 do neděle 10. 4. 2016 se v rekreačním středisku Drak Křižanov uskutečnil již třetí 

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

19 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 stanovena 

výhradně angličtina. Žáci a žákyně ze tříd 4. A a 4. L byli rozděleni do šesti týmů a hovořili o 

suvenýrech a upomínkových předmětech, které měly nějakou souvislost s anglicky mluvícími 

zeměmi. Páteční program byl ukončen krátkými divadelními scénkami.  

Kvůli deštivému počasí jsme celý sobotní den museli strávit uvnitř budovy. V rámci 

dopoledního programu si žáci si procvičili poslech, spelling a svoji paměť. Sobotní oběd si žáci 

připravili sami, dle anglického receptu usmažili chutné langoše. Odpolední program zahrnoval 
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různé aktivity, jako např. přiřazování textů, reálie anglicky mluvících zemí, anglická opozita, 

gramatické testy, apod. Všechny aktivity byly zaměřeny na úspěšné zvládnutí písemné a ústní 

maturitní zkoušky. Po večeři byly vyhlášeny celkové výsledky a každá skupina obdržela malou 

pozornost. Večerní program s písničkami a diskotékou doplnilo občerstvení ve formě domácích 

specialit, které si žáci přivezli s sebou. Po nedělní snídani jsme vyrazili 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 

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

maturity.  

 

  

 

6.4.2 Anglické divadlo PETER BLACK 2 

V rámci předmětu anglický jazyk se žáci 1.–3. ročníku zúčastnili divadelního představení 

PETER BLACK 2 v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Jednalo se o moderní autorské 

divadlo (kostýmy, prostředí, námět) o třech hercích.  

Tematicky (prostředí současného města, postavy z dnešní doby) i námětem (hledání práce) bylo 

představení žákům velmi blízké, a proto také po celých 60 minut žáci byli velmi pozorní a 

sledovali se zaujetím nejen herecké výkony, ale zejména poslouchali kvalitní angličtinu z úst 

herců.  

I když bylo představení sehráno v anglickém jazyce, bylo všem zúčastněným srozumitelné. 

Angličtina herců byla podle kolegů angličtinářů sice jednodušší (základní gramatická pravidla, 

základní slovní zásoba), přesto bylo představení hodnoceno žáky i pedagogy velmi kladně.  

http://www.szszdar.cz/images/a_vikend/DSC00508.JPG
http://www.szszdar.cz/images/a_vikend/DSC00355.JPG
http://www.szszdar.cz/images/a_vikend/DSC00387.JPG
http://www.szszdar.cz/images/a_vikend/DSC00412.JPG
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6.4.3 Anglický den žáků 3. L  

Ve středu 29. 6. se žáci 3. L žďárské SZŠ zúčastnili akce s názvem Anglický den. Nejdříve žáci 

spolu s pedagogy vyrazili pěšky od budovy školy do obce Hamry nad Sázavou, za níž se 

nachází Rozštípená skála. Během cesty každý žák absolvoval 10 minutovou intenzivní 

konverzaci s učitelem na různá témata (plány na prázdniny, volnočasové aktivy, letní brigády, 

atd.). Po krátkém občerstvení u sochy Mamuta byli účastníci anglického dne rozděleni na dvě 

skupiny, které spolu navzájem soutěžili ve čtyřech soutěžních aktivitách. Tyto zahrnovaly např. 

slovosled v anglické větě, vysvětlování slovíček, geografické znalosti nebo kvíz na různé 

otázky. Žáci prokázali svoje dovednosti i při rozhovorech na recepci hotelu a v cestovní 

kanceláři.  

Po ukončení všech aktivit všichni žáci s pedagogickým doprovodem dorazili nazpět k budově 

školy, kde byl anglický den ukončen. Žáci si procvičili různé dovednosti a dialogy v cizím 

jazyce, ze kterého budou příští školní rok skládat maturitní zkoušku.  

6.4.4 Výuka formou „blended learning“  

Žáci 3. a 4. ročníků SŠ se formou blended learningu vzdělávali v cizím jazyce – anglickém a 

německém.  

Do výuky touto formou byli i aktivně zapojeni jejich vyučující cizího jazyka, kteří suplovali 

absenci rodilého mluvčího.  

Tento výukový program formou blended learningu byl určen zejména pro samostudium. Žák si 

sám mohl řídit výuku a také tempo výuky. Tento výukový program byl zejména přínosný pro 

žáky potřebující individuální přístup při vzdělávání, popř. pro žáky s diagnostikovanou 

poruchou učení.  

6.4.5 Atletické závody  

Dne 16. 9. 2015 se žáci naší školy zúčastnili atletických závodů v Novém Městě na Moravě. 

V disciplínách 60 a 100m, 200 a 400m, 800 a 1500m, skoku dalekém a vysokém a vrhu koulí 

zápolilo celkem 15 dívek a chlapců a rovněž se zúčastnili závodů štafet. 

Nejlepšího umístění dosáhli Kateřina Vrbasová (1. A) ve skoku do výšky (2. místo), Daniel 

Mayer (4. A) v běhu na 400m (3. místo) a Jakub Ptáček (2. A) ve skoku dalekém (3. místo). 

  

6.4.6 Vánoční volejbalový turnaj naší školy 

V prosince 2015 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 2. L. Turnaj probíhal v příjemné atmosféře a už teď se těšíme na další ročník.  
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6.4.7 Okresní kolo ve volejbale  

Soutěže konané v prosinci se zúčastnilo 6 týmů děvčat, hrálo se ve dvou skupinách po 3 a ze 

skupiny postoupila naše děvčata jako druhá. V semifinále se nám uspět nepodařilo, soupeř 

z Gymnázia Žďár a pozdější vítěz soutěže měl v sestavě všechny hráčky závodně hrající i mimo 

školu.  

V boji o třetí místo hrál náš tým děvčat s týmem „průmyslovky“ a skončil nakonec na místě 

bramborovém. Soupeř prohrál ve finále a byl v celkovém součtu druhý. 

Cennější než vítězství byla pro naše děvčata jistě možnost zahrát si hru na dobré úrovni, 

s výbornými týmy a v příjemné atmosféře. 

  

6.4.8 Další sportovní reprezentace školy 

Okrskové kolo chlapců ve florbale 

Soutěž proběhla v budově VOŠ a SPŠ Žďár n. S. a budově DDM. Naši hoši hráli proti týmu 

průmyslovky a obchodní školy. Ze vzájemných zápasů vyšli bohužel s prázdným kontem a dále 

nepostoupili. Nic jim to však neubralo na bojovnosti a herním nadšení. Zároveň je to pro 

chlapce výzva na příští rok. 

Basketbalový tým dívek obsadil pátou příčku 

Do žďárské sportovní haly na Bouchalkách se ve čtvrtek 19. listopadu sjelo šest 

středoškolských družstev na okresní kolo v basketbale. Nechyběla mezi nimi ani výprava ze 

Střední zdravotnické školy. Nová kapitánka týmu Karolína Žáková z 1. L měla při losu 

základních skupin smolnou ruku a vytáhla si soupeře s řadou šikovných aktivních 

basketbalistek. Náš tým se v základní skupině střetl s Gymnáziem Velké Meziříčí (4:20) a 

žďárským Biskupským gymnáziem (16:35). Ve druhém utkání se děvčata prezentovala výrazně 

lepším výkonem a nebýt toho, že za BIGY hrály tři extraligové košíkářky, mohl zápas 

dopadnout úplně jinak. 
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Třetí místo ve skupině Zdravku „odsoudilo“ k bitvě o páté místo. V něm naše školní „hvězdy“ 

nastoupily proti Hotelové škole Velké Meziříčí, kterou po hladkém průběhu porazily 10:0 a 

celkově tak obsadily 5. příčku. „Holky musím pochválit. Do týmu se zapracovávaly čtyři nové 

hráčky, které se s ostatními poprvé viděly až na turnaji a ukázaly, že budeme mít i příští rok po 

odchodu stálic ze 4. A na čem stavět. Tým střelecky táhly Karolína Žáková a Kateřina 

Vrbasová. Herní kvalitou jsme měli na čtvrtou pozici,“ shrnul Jiří Bubák školní turnaj, který 

podle očekávání ovládly mistryně republiky z Gymnázia Žďár, jež za poslední dva roky 

startovaly na mistrovství světa v Pekingu a ve Francii. 

 

Florbalistky si vystřílely třetí místo v okrese 

Skončily na bedně. Florbalový tým dívek ze žďárské „zdravky" se po postupu z okrskového 

kola představil 21. ledna 2016 ve sportovní hale na Bouchalkách na okresní úrovni. Devět 

hráček obsadilo v konkurenci čtyř nejlepších týmů krásné třetí místo. 

Turnaj začal pro náš výběr skvěle. Proti největšímu favoritovi ze žďárského gymnázia se rychle 

prosadila Kateřina Poulová, překvapivé vedení jsme však neudrželi a padli 1:4. 

Proti průmyslové škole jsme nastoupili bez odpočinku, ale náš úvod byl z říše snů. Lépe řečeno: 

Lucie Lišková byla z říše snů. Talentovaná fotbalistka Zbrojovky Brno zkompletovala po 

čtyřech minutách hattrick! Vedení 3:0 jsme sice promarnili, ale holky se nenechaly vykolejit a 

v duchu sportovního hesla starých mazáků „povolit, přitáhnout" znovu nadělovaly. Lucka si 

otevřela střelnici a svým zásahem číslo čtyři a pět potopila „průmyslový parník" ke dnu. Výhra 

5:4 znamenala, že v závěrečném zápase proti velkomeziříčskému gymnáziu budeme bojovat o 

druhé místo. 

Dlouho vyrovnaný duel byl ještě pět minut před koncem 0:0. V případě remízy by došlo na 

nájezdy o konečné umístění, bohužel skvěle chytající Tereza Brabcová čisté konto neudržela, 

inkasovala a ve snaze o vyrovnání jsme nakonec vysoko prohráli 0:4. 

I tak je konečné třetí místo výborným výsledkem, na který po odchodu hned šesti hráček ze 

čtvrtých ročníků nemusíme v příštích letech navázat. 
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Turnaj v halové kopané 

Sportovní hala na Bouchalkách byla 17. března 2016 dějištěm turnaje v halové kopané. Do 

okrskového kola, v němž jsme obhajovali titul, se přihlásilo sedm družstev. Tým se musel obejít 

bez tří fotbalistů, kteří už úspěšně odmaturovali, a na našich výsledcích to bylo znát. Nově 

vytvořené družstvo ve skupině podlehlo Gymnáziu Žďár 2:0 a po výrazně zlepšeném výkonu 

remizovalo se žďárskou SŠ obchodní 0:0. K postupu do semifinále nám chyběl jeden gól, který 

jsme měli v tomto utkání dvakrát na kopačkách. 

V duelu o 5. místo jsme narazili na SOŠ Nové Město na Moravě, po porážce 0:4 jsme obsadili 

konečné 6. místo. 

Hlavní oporou desetičlenného týmu byl brankář Jakub Ptáček. S chlapeckou převahou se velmi 

dobře prala i Lucie Lišková. Žádná jiná dívka se na tomto turnaji za posledních deset let 

neobjevila. 

 

6.4.9 Studentská konference 

Dne 18. 12. 2015 proběhla studentská konference žáků čtvrtého ročníku oboru Zdravotnické 

lyceum. Vlastní konferenci předcházel výběr zajímavých témat např. řecká mytologie, Diabetes 

mellitus a život s ním, Hormonální antikoncepce u adolescentů, Významné osobnosti mého 

města a další. Studenti prezentovali své práce s velkým zaujetím a ukázali, že se umí poprat 

s daným problémem. Jako publikum byli přítomni žáci třetího ročníku, kteří tak získávali cenné 

zkušenosti pro další ročník. Děkujeme všem zúčastněním za velmi zdařilé prezentace. 

 

  

  

http://szszdar.cz/publicita-skoly-napsali-o-nas/171-turnaj-v-halove-kopane
http://www.szszdar.cz/images/konference_2015/20151218_105653.jpg
http://www.szszdar.cz/images/konference_2015/20151218_115315.jpg
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6.4.10 Školní kolo psychologické olympiády  

Školního kola soutěže s tématem „Životní motto, kterým se řídím“ se zúčastnili výherci třídních 

kol 2. a 3. ročníků. Soutěž probíhala v příjemné atmosféře. Žáci překvapovali komisi svými 

názory a svým projevem. Komise hodnotila podle předem daných kritérií obsahovou stránku 

práce, kreativitu a způsob prezentace. 

Výherci: 

1. místo: Iva Filová, Aneta Hrubcová 

2. místo: Tomáš Novotný 

3. místo: Lenka Plašilová 

Cenu publika získala za svůj osobitý projev Aneta Hrubcová. 

Iva Filová a Aneta Hrubcová postupují do krajského kola v Havlíčkově Brodě. 

 

6.4.11 Krajské kolo psychologické olympiády v Havlíčkově Brodě 

Dne 22. 2. 2016 se výherci školních kol Aneta Hrubcová a Iva Filová zúčastnily krajského kola 

psychologické olympiády s názvem „Životní motto, kterým se řídím.“ 

Soutěž probíhala v příjemné atmosféře. Hodnotící komise sestavena z řad zástupců studentů ze 

zdravotnických škol hodnotila podle předem danných kritérií. Do soutěže postoupilo 

8 soutěžících, mimo naší školy studenti z Třebíče, z Jihlavy a Havlíčkova Brodu. Iva Filová 

zaujala komisi zejména svými historickými znalostmi a Aneta Hrubcová svým osobitým 

projevem. I když jsme nezískaly první místo, tak se studentkám podařilo naši školu dobře 

reprezentovat. 
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6.4.12 7. ročník soutěže Finanční gramotnost 

Cílem soutěže bylo neformálním způsobem seznámit žáky s finanční problematikou, pomoci 

jim orientovat se v problematice peněz, domácích rozpočtů, ochrany spotřebitelů, cen a dalších. 

Školní kolo probíhalo od září do prosince 2015 na školách přes počítače, zúčastnilo se ho 23 

žáků 1.–4. ročníku. 

Umístění ve školním kole: 1. Martin Košťál 4.A; 2. Adéla Vlčková 4.A; 3. Anna-Marie 

Špinarová 3.A; 4. Ondřej Kadlec 3.L; 5. Veronika Loubková 2.L; 6. Adam Staněk 1.L 

Okresní kolo probíhalo od ledna do února 2016 na školách přes počítače. Družstvo okresního 

kola ve složení Martin Košťál, Adéla Vlčková a Anna-Marie Špinarová se umístilo na krásném 

2. místě. 

 

6.4.13 Ajťák roku 2016 

On-line soutěž „Ajťák roku“ letos již pošesté pro žáky středních škol z celé republiky uspořádal 

webový herní portál Grunex.com. Naši žáci se do ní zapojili poprvé.  

Cílem účasti žáků 1.–4. ročníku lycea v této prosincové soutěži bylo, aby si vyzkoušeli svoje 

znalosti z oblasti ICT. Soutěž probíhala pod pedagogickým dohledem Stanislava Šmerdy a 

Hany Koskové.  

Na žáky čekalo celkem třicet lehkých, středně těžkých a těžkých otázek z oblasti hardwaru 

i softwaru. Odpověď na jednotlivé otázky byla navíc omezena časovým limitem jedné minuty. 

Celorepublikového finále, které proběhlo v pražském počítačovém klubu Re-Load ve čtvrtek 

10. prosince 2015, se zúčastnilo jen deset nejlepších studentů ze základního kola z celé 

republiky (přičemž z každé zúčastněné školy to mohli být maximálně dva studenti). 

Z našich studentů do finále sice nikdo nepostoupil, ale získané cenné zkušenosti se jim 

rozhodně neztratí. 
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6.4.14 S Vysočinou do Evropy 

Jako každoročně proběhla i v letošním školním roce tato oblíbená soutěž, tentokrát již její 

7. ročník. Žáci 2. L a 3. L se zúčastnili všech pěti soutěžních kol, ve kterých vyhledávali 

informace o kraji Vysočina a odpovídali na otázky týkající se zeměpisu, známých osobností a 

historie kraje v anglickém jazyce. 

Do užšího finále se jim probojovat nepodařilo. Soutěž proběhla v měsících září 2015 až březen 

2016. 

6.4.15 Olympiáda v anglickém jazyce 

Dne 5. 2. 2016 se na žďárském státním gymnáziu konalo okresní kolo konverzační soutěže 

v anglickém jazyce. Účastnila se ho také žákyně naší školy Radka Tlustošová ze třídy 3. A, 

která vyhrála školní kolo této konverzační soutěže. Po intenzivním poslechovém testu museli 

vítězové školních kol této soutěže prokázat svoje konverzační dovednosti, pohotovost a invenci 

před odbornou porotou, v jejímž čele stál rodilý mluvčí. Ve velké konkurenci 19 žáků a žákyň 

středních škol celého okresu se Radka umístila na solidním 12. místě a ukázala, že i žáci 

zdravotnické školy dokážou obstát v soutěži se žáky gymnázií a ostatních středních škol 

žďárského okresu.  

6.4.16 Olympiáda z českého jazyka 

Dne 15. 2. 2016 se žákyně Barbora Králíčková a Andrea Kadlecová zúčastnily Okresního kola 

olympiády z českého jazyka, které probíhalo v budově ACTIVE Clubu ve Žďáře nad Sázavou. 

Umístění Barbory na 8.–11. místě a Andrey na 13. místě v silné konkurenci je dobrým 

výsledkem.  

6.4.17 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. 

Školní kolo SOČ  

Ve školním kole SOČ konaném v březnu soutěžili žákyně Gabriela Pátková a 

Bára Králíčková (3.L) s prací Neplodnost, Monika Němcová a Kristýna Mokrá (3.L) s prací 

Kolové nápoje a jejich účinky na organismus a žák Matouš Konečný (4.L) s prací Významné 

osobnosti kulturní historie Vysočiny.  

Soutěžící prezentovali své práce studentům druhých ročníků. Cílem školního kola bylo, aby si 

soutěžící vyzkoušeli prezentaci a obhájení svých prací. Soutěžící byli dobře připraveni, zvládli 

reagovat na dotazy a obhájit si svoji práci.  

Ze školního kola byly doporučeny všechny práce k postupu do okresního kola.  

Okresní kolo SOČ  

Okresní kolo se konalo 4. dubna 2016 na Gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou. Do krajského kola 

postoupily dvě práce: Neplodnost (Pátková, Králíčková) a Významné osobnosti kulturní 

historie Vysočiny (Konečný). 
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Krajské kolo SOČ  

Krajské kolo se konalo na Gymnáziu v Třebíči.  

Ve velké konkurenci zejména studentů gymnázií naše děvčata obsadila 5. místo a Matouš 

Konečný se umístil na 3. místě. Gratulujeme! 

   

6.4.18 Odborná stáž Reprofit Brno 

V rámci SOČ se žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum zúčastnily v listopadu odborné 

stáže na pracovišti reprodukční medicíny Reprofit v Brně. Pod vedením zkušené setry mohly 

nahlédnout pod pokličku lékařům a sester, které pomáhají neplodným párům. Tato odborná stáž 

byla velkým přínosem a obohatila žákyně o nové poznatky z problematiky umělého oplodnění. 

6.4.19 Olympiáda lidských práv 

Dne 6. 11. 2015 se vybraní žáci 4. L Václav Hladík a Matouš Vojta zúčastnili krajské soutěže 

v oblasti prosazování lidských práv. Žáci se v rámci výuky setkali s europoslancem Jiřím 

Pospíšilem, kde se mimo jiné řešila i začínající uprchlická krize, což se promítlo i do 

závěrečných prací našich žáků.  

Krajské kolo olympiády se skládalo z krátkého znalostního testu a eseje na dané téma. Soutěž 

proběhla formou online a byla žáky hodnocena pozitivně i vzhledem ke svému netradičnímu 

pojetí. 

Václav Hladík postoupil do celostátního kola olympiády konané v Praze, kde se umístil v první 

polovině mezi zúčastněnými, což bylo oceněno i věcnou odměnou.  

6.4.20 Povedená premiéra, šachisté skončili čtvrtí 

Čtyřlístek studentů ze Střední zdravotnické školy se poprvé zúčastnil okresního přeboru škol 

v šachu. V kategorii středních škol skončila sestava vedená kapitánem Adamem Černým ve 

složení Martin Nedbal, Štěpán Melzer a Jiří Pohanka na pěkném 4. místě. Z vítězství se radoval 

tým žďárské Střední průmyslové školy. 

Naši studenti vyhráli 15 z 36 partií. Nejvíce se dařilo Jiřímu Pohankovi, který pěti z devíti svých 

soupeřů ukázal, jak vypadá v jeho podání šach-mat. S jedním se rozešel smírným patem.  

6.4.21 Soutěž v matematice 

Ve dnech 21. a 22. 6. 2016 se uskutečnila soutěž v matematice. Žáci 1. ročníků řešili základní 

matematické úlohy testovou formou. Úlohy byly otevřené i uzavřené. 

Na prvních místech se umístili tito žáci: ze třídy 1.A Filipová Nika, ze třídy 1.L Kolouchová 

Veronika 

Žáci obdrželi věcnou odměnu. 

http://www.szszdar.cz/images/soc_2016/20160428_125125.jpg
http://www.szszdar.cz/images/soc_2016/20160428_125547.jpg
http://www.szszdar.cz/images/soc_2016/20160428_12549.jpg
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6.4.20 Školní kolo Soutěže první pomoci 

SOUTĚŽ V PRVNÍ POMOCI  

6. května 2016 se jako každý rok konalo školní kolo soutěže v první pomoci. Tradičně se 

v poskytování první pomoci snažili o co nejlepší výkony žáci 1. a 2. ročníku obou oborů, tedy 

zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Jejich starší spolužáci z třetího ročníku, společně 

s 2 dětmi zaměstnanců školy se ujali role figurantů. Pro věrohodnost poranění, byli všichni 

figuranti namaskováni. – „tekla jim krev, měli popáleniny, amputované končetiny, byli 

v bezvědomí…“ Na 7 stanovištích s odbornou tématikou procházeli od ošetřování drobných 

poranění, k náhlému porodu, úrazům lesních dělníků při práci s motorovou pilou, amputacím 

až po tragickou autonehodu. Aby nebyli zahlceni pouze odbornými výkony, připravili jim 

pedagogové i odpočinková stanoviště. Zde se mohli realizovat ve sportovních výkonech, 

hlavolamech, jazykolamech, manuální zručnosti, cizích jazycích, chemii a to vše zábavnou 

formou. Musíme naše žáky pochválit, neboť všechna stanoviště hravě zvládli. Věříme, že se 

jim budou zkušenosti s první pomocí v běžném životě hodit. Ne každý si v takové situaci 

poradí, a proto je dobré trénovat a být připraven pomáhat. 

 

 

  

http://www.szszdar.cz/images/soutez_pp/006.JPG
http://www.szszdar.cz/images/soutez_pp/012.JPG
http://www.szszdar.cz/images/soutez_pp/036.JPG
http://www.szszdar.cz/images/soutez_pp/042.JPG
http://www.szszdar.cz/images/soutez_pp/051-001.JPG
http://www.szszdar.cz/images/soutez_pp/080.JPG
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6.4.21 Celostátní kolo soutěže v poskytování PP  

Dne 13.–14. června 2016 proběhl na SZŠ Jaselská v Brně XXI. ročník Celostátní soutěže první 

pomoci s mezinárodní účastí. 

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – kategorie A byla určena žákům středních 

zdravotnických škol. V letošním roce soutěžilo 23 družstev. Zde naší školu reprezentovalo 

soutěžní družstvo studentek 2.L Zdeňka Dvořáková, Petra Procházková a Patricie Kejdová. 

Kategorie B patřila studentům vyšších odborných zdravotnických škol. Soutěžilo 10 družstev. 

Naši školu reprezentovalo soutěžní družstvo studentek 1. a 2. VOŠ Ludmila Novotná, 

Michaela Králíčková a Jana Sobotková. 

Soutěžící družstva přijela z celé České republiky a i ze Slovenské republiky. 

Soutěž probíhala na těchto stanovištích:  

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

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

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

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

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

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

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

pracujících na odděleních úrazové chirurgie v nemocnicích a odborných učitelek.  

  

  

http://www.szszdar.cz/images/brno_2016/DSC01190.JPG
http://www.szszdar.cz/images/brno_2016/DSC01192.JPG
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6.4.22 Soutěž První pomoc s mezinárodní účastí v Mladém Bříšti 

Dne 22. 6.–23. 6. se žáci 1. A Anna Večeřová, Kateřina Jurnečková, Jáchym Fousek a Barbora 

Všianská pod vedením Mgr. Coufalové zúčastnili mezinárodní soutěže první pomoci. Do 

soutěže se zapojilo 34 družstev z celé republiky a také družstva ze Slovenska, Rakouska a 

Německa. Soutěž probíhala v nádherném prostředí tábora v Mladém Bříšti. Byla dvoudenní. 

Soutěž byla na 7 stanovištích, kde úkolem soutěžících bylo roztřídit raněné, poskytnout první 

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

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

dopravní nehoda, popáleniny, otravy, bezvědomí, srdeční zástava dospělého i dítěte. Naše 

družstvo složené z žáků prvního ročníku nebylo tak zkušené jako ostatní družstva, ale o to více 

zapálené. Soutěž probíhala v příjemném prostředí, byla výborně zorganizovaná a všem se nám 

moc líbila.  

 

  

6.4.23 Soutěž první pomoci v Mělníku 

Ve dnech 26.–27. 4. 2016 se zástupci naší školy Martin Nedbal, Kateřina Bláhová, Michaela 

Dvořáková a Aneta Hrubcová zúčastnili poprvé soutěže PP v příjemném prostředí tábora ve 

Lhotce u Mělníka. Soutěže se zúčastnilo 20 soutěžních týmů, které poskytovaly první pomoc 

na 4 stanovištích. 

Na prvním stanovišti při havárii dvou osobních automobilů u rybníka ve Lhotce bylo poraněno 

pět pasažérů, kteří měli zlomeniny rukou i nohou, poranění břicha, jeden z nich byl 

v bezvědomí, batole nedýchalo. Na druhém stanovišti u krmelce se týmy musely vypořádat 

s partou opilých dívek. Jedna byla popálená, další stříkala krev z nohy a do toho neustále křičela 

jejich hysterická a agresivní kamarádka. Většina týmů měla problém s tím, že nenašla 

podchlazenou dívku, která ležela opodál. Prostřelené břicho, zraněné obočí a pohmožděnou 

ruku museli soutěžící ošetřit na třetím stanovišti, kde na ně čekali příznivci střelby. Poslední 

http://www.szszdar.cz/images/pp_mlade_b/P1040769.JPG
http://www.szszdar.cz/images/pp_mlade_b/P1040771.JPG
http://www.szszdar.cz/images/pp_mlade_b/P1040758.JPG
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úkol studenty přivedl na lhotecké vlakové nádraží, kde byla starší paní s infarktem a její dcera 

s epileptickým záchvatem. Do toho pozornost zachránců poutala hysterická kolemjdoucí. 

Po součtu všech bodů bylo jasné, které týmy si s připravenými úkoly poradily nejlépe. 

Z dvacítky družstev studentů zdravotnických škol si podle ředitelky pořádající školy Ilony 

Jiřičkové nejlépe vedla Ostrava. Na druhém místě skončil Havlíčkův Brod a pomyslný bronz 

uzmulo Kladno. Domácí tým z Mělníka se letos musel spokojit se sedmým místem. 

Náš tým, který nebyl úplným nováčkem a už loni si vyzkoušel PP v Mladém Bříšti, si vedl 

velice dobře a získal „bramborovou“ medaili.  

Podle hlavní rozhodčí Jany Pospíchalové z mělnické záchranné služby jsou výkony soutěžících 

každý rok různé. Někdo umí, jiný méně. „Čím více je figurantů, tím je to pro soutěžící 

náročnější, protože se často nedokážou zorientovat v terénu a dát adekvátní informace na 

dispečink. Záleží hlavně na tom, jak jsou připravení ze školy," doplnila hlavní rozhodčí. 

 

 

  
  

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90684&idc=4369967&ids=496&idp=87157&url=http%3A%2F%2Fwww.aspera.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90579&idc=4369967&ids=14605&idp=87065&url=http%3A%2F%2Fwww.petrikbrokers.cz%2F
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6.4.24 Hodnocení soutěže první pomoci ČČK ve spolupráci s naší školou 

Třída 2. L se dne 4. 5. 2016 zúčastnila okresního kola soutěže první pomoci pořádané Českým 

červeným křížem. Soutěž byla určena pro 1. a 2. stupeň základních škol a osmiletá gymnázia. 

Deset našich žáků představovalo figuranty s různým typem poranění, ostatní byli na 

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

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

organizátorkou soutěže p. Polednovou. 

7 Spolupráce s partnery 

7.1 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.  

7.2 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. 

7.3 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.  
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7.4 Přehlídka středních škol. 

Dne 12. 11. 2016 jsme se jako každým rokem zúčastnili tentokrát již 20. festivalu 

vzdělávání. Pořadatelem celé akce byl dům kultury ve Žďáru nad Sázavou.  

Na festivalu se prezentovalo velké množství místních škol, ale i škol z jiných krajů. Naši 

školu pomáhali prezentovat žáci třetích ročníků zdravotnického lycea a zdravotnického 

asistenta. Spolu se svými pedagogy podávali zájemcům informace o studiu na naší škole, o 

vyučovaných předmětech, o odborné praxi, podmínkách přijetí na naši školu, možnostech 

dalšího vzdělávání a možném uplatnění absolventů na trhu práce. Zároveň prováděli měření 

tlaku a ukázky poskytování první pomoci.  

Letošní festival můžeme považovat za zdařilou propagační akci naší školy. Byli jsme 

osloveni poměrně velkým množstvím zájemců rozhodnutých studovat zdravotnickou školu, ale 

i těch, kteří se ještě o svém dalším studiu nerozhodli. 

 

7.5 Didacta Třebíč 

Dne 15. 10. 2015 jsme se zúčastnili festivalu vzdělávání Didacta v Třebíči. Na festivalu 

vystavovalo asi 60 škol z celé ČR a festival navštívilo 1750 zájemců. Naši školu prezentovali 

Kateřina Benešová a Daniel Bojanovský, kteří nabízeli zájemcům studium oboru Zdravotnický 

asistent a Zdravotnické lyceum, který v Třebíči nemají. Případným zájemcům měřili krevní tlak 

a edukovali o zdravém životním stylu. Zájemce jsme pozvali do naší školy na Den otevřených 

dveří a na Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou. 

Akci hodnotíme velice kladně, oslovilo nás 35 zájemců, někteří z nich byli rozhodnutí pro 

zdravotnický obor a jiní zvažují různé možnosti dalšího studia. 
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7.6 Prezentace škol ve Velkém Meziříčí 

Na této akci konané 3. 11. 2015 měla naše škola jako již tradičně svůj stánek. Zde učitelky 

J. Janíčková a P. Střechová uchazečům přibližovali studijní obory naší střední školy –  

– Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Zájemce pozvali na prohlídku naší školy 

v rámci dne otevřených dveří či po individuální domluvě.  

Návštěvnost této akce byla velká, a přestože zde bylo více zdravotnických škol z okolí, bylo 

i několik vážných zájemců o studium na naší škole. 

7.7 Vítání občánků  

Žáci 3. 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.  

7.8 Mikuláš navštívil zdravotnická a sociální zařízení 

Naši žáci převlečení za čerty a Mikuláše potěšili malé i dospělé klienty v těchto zařízeních: 

Nemocnice Nové Město na Moravě, Klub v 9, Dům klidného stáří, Seniorpenzion a Denní 

centrum pro děti. Odezva na jejich návštěvu byla ve všech zařízeních velice pozitivní a všichni 

se těší na další setkání.  

 

7.9 Domov pro seniory Mitrov 

Skupina studentů SZŠ společně se svými pedagogy každoročně v předvánočním čase jezdí do 

Domova pro seniory na Mitrově. Letos se tato návštěva uskutečnila 8. prosince. Počasí bylo 

velmi nevlídné, ale Domov nás přijal s otevřenou, teplou náručí. Soudě podle toho, že klienti 

Domova se rádi přidali k našemu zpěvu, námi nacvičené koledy a vánoční písně je potěšily. 

Poté nám pracovnice Domova představila chod tohoto zařízení, následně jsme si jeho prostory 

také prohlédli. 

Tato předvánoční akce se zdařila. 
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7.10 Návštěva dětiček z Mateřské školy Pohledec 

Dne 1. 6. 2016 přijely navštívit naši školu děti z MŠ v Pohledci. Přání, co chtějí vidět, bylo 

hned několik. Nejočekávanější bylo setkání s kostrou, lebkou a dalšími orgány lidského těla. 

Dále si oživily čištění zoubků, obvazování končetin a záchranu malého pacienta. Děti také 

využily k odpočinku naše nemocniční lůžko. Nakonec nám nakreslily krásné obrázky. Loučily 

se slovy, že zase brzy přijedou. 

   

7.11 Exkurze z MŠ Vláček 

Děti z Mateřské školy Vláček ve Žďáře nad Sázavou navštívily naši školu. Bylo to velmi milé 

zpestření našeho „studentského“ života. Děti ve věku od 3 do 5 let si prohlédly prostory naší 

školy. Nahlédly do přímé výuky našich maturantů a pro zlepšení nálady na blížící se náročné 

období jim na tabuli nakreslily mnoho obrázků. 

Zkoumaly modely lidského těla, zkoušely umístit orgány na správné místo, obvazovaly si ruce, 

hlavu. Největší radost měly z kostry a lebky.  

Věříme, že se jim dopoledne líbilo stejně jako nám a zase nás přijdou navštívit. 

   

Zbývající třídy z mateřské školy, které u nás ještě nebyly, využily pomaturitního období a přišly 

se k nám také podívat. Opět pro děti žáci naší školy, tentokrát z prvního ročníku, připravili 

mnoho zajímavého. Děti zkoušely měřit tlak, aplikovat injekci, obvázat nemocného medvěda i 

samy sebe, resuscitovat. Lákavá pro ně byla ukázka kostry, modelů mozku, srdce a lebky. Také 

http://www.szszdar.cz/images/mitrov2015/2015-12-08-2683.jpg
http://www.szszdar.cz/images/mitrov2015/2015-12-08-2697.jpg
http://www.szszdar.cz/images/mitrov2015/2015-12-08-2692.jpg
http://www.szszdar.cz/images/ms-pohledec/DSC09286.jpg
http://www.szszdar.cz/images/ms-pohledec/DSC09276.jpg
http://www.szszdar.cz/images/ms-pohledec/DSC09274.jpg
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si prošly celou školu a nahlédly do vyučování ruského jazyka, kde zazpívaly žákům druhého 

ročníku písničku.  

Paní učitelky i děti byly u nás spokojené a domluvily si další návštěvu, což nás moc těší! 

  

7.12 Návštěva dětí ze ZŠ Žďár nad Sázavou 

Dne 23. 3. 2016 nás navštívili žáci 7. ročníku 4. ZŠ společně s třídní učitelkou p. Chlubnovou. 

Žáci shlédli video ze školního kola soutěže první pomoci a pak si na čtyřech stanovištích mohli 

vyzkoušet obvazovou techniku, měření tlaku, resuscitaci dítěte a dospělého, aplikaci inzulínu a 

odběr krve. Žáci se aktivně zapojili a měli i spoustu zajímavých dotazů, na které ochotně 

odpovídali naši studenti. Na závěr si prošli naši školu a byli pozváni na návštěvu společně s 

jejich rodiči. Také ze strany paní učitelky byl zájem o další návštěvu, tak jsme se předběžně 

domluvily na červnový termín. 
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7.13 Dětský domov Rovečné 

Dne 24. 11. 2015 k nám opět zavítali děti a vychovatelé z DD Rovečné.  

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

skupinka studentek z druhých ročníků, které se zúčastnily celého odpoledního programu.  

Tentokrát jsme oslovili Regionální muzeum Tvrz, jehož pracovníci pro nás připravili 

komentovanou prohlídku Moučkova domu věnovanou především dějinám Žďáru nad Sázavou. 

Příjemným bonusem byla jistě návštěva prvorepublikového kupeckého krámu i exkurz do 

historie módy. Všichni ocenili i skutečnost, že pracovníci muzea byli oblečeni do historických 

kostýmů. 

Následně jsme se přesunuli do budovy školy, kde jsme prožili příjemné podvečerní posezení. 

Některé ze studentek a také paní učitelky totiž připravily báječné pohoštění – napekly cukroví, 

řezy i koláčky, přichystaly slané krekry, aspiky apod.  

Nakonec jsme dětem i vychovatelům předali dárky, jež byly nakoupeny z peněz, které mezi 

sebou vybrali naši studenti. 

Hosté i hostitelé byli s průběhem setkání spokojeni. Už teď se všichni těší na další společnou 

akci.  

7.14 Sovička 

Dne 24. 9. 2015 jsme se zúčastnili akce s názvem Sovička. Akce probíhala pod záštitou starosty 

Mgr. Zdeňka Navrátila a účastnila se jí Městská policie, Odbor životního prostředí, rodinné 

centrum Srdíčko a SZŠ a VOŠZ. 

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

poznávání rostlin a zvířat, podzimní vyrábění a poskytování první pomoci – resuscitaci dítěte i 

dospělého, ošetření zlomenin a krvácení. 

Naše stanoviště navštívilo asi 50 dětí. Program se dětem velice líbil. 

  

7.15 Akce Rozhodni se sám  

Dne 26. 8. 2016 jsme se zúčastnili akce s názvem Rozhodni se sám. Akce byla pořádaná pod 

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

Moravě. 

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

závody, ochutnat i vyrobit produkty zdravé výživy, vyzkoušet si např. opilecké brýle, změřit 
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množství tuku v těle nebo si nechat pomalovat obličej či vyzkoušet jízdu na loďkách po řece 

Sázavě. 

Na stanovišti první pomoci si vyzkoušeli děti i jejich rodiče resuscitaci, zástavu krvácení a 

ošetření různých úrazů a zlomenin. Také si zjistili hodnotu tlaku a mohli se poradit s různými 

zdravotními problémy. 

Akce probíhala za příjemného počasí a všem se moc líbila. 

  

7.16 BESIP – dopravní soutěž mladých cyklistů 

Studentky prvního a třetího ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické v rámci oblastního kola 

Dopravní soutěže mladých cyklistů zajišťoval dne 15. 4. 2016 stanoviště první pomoci. 

Žáci pátých a osmých tříd základní školy z regionu Novoměstska a Bystřicka soutěžili 

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

pozemních komunikacích a zásady poskytování první pomoci. 

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

splnit v určeném časovém limitu. Byly krásně namaskované a měly velký úspěch jak u 

účastníků, tak jejich doprovodu. 

  

7.17 Besipáček 

Tak jako v minulých letech i letos byla naše škola oslovena Městskou policí ke spolupráci při 

realizaci soutěže pro žáky základních škol Besipáček, která se konala 24. 5. 2016 na dopravním 

hřišti ve Žďáře nad Sázavou. Žáci třídy 3. A střední školy se tohoto úkolu zhostili s vervou sobě 

vlastní. V roli komisařů hodnotili výkony soutěžících v disciplínách jízdy zručnosti na kolech, 

znalosti dopravních předpisů a samozřejmě i v poskytování první pomoci. I počasí, které ráno 

hrozilo deštěm, se umoudřilo a dovolilo, aby jednotlivé disciplíny proběhly pod širým nebem. 

I toto přispělo ke zdaru akce. 

https://www.email.cz/download/i/67Z7SsQW917yXirk6IMfbHTTy2g7JdtvoPziXdr1-g_1Sgnkiqy8-mt-7cD3innMspYF2Dw/20150821_095017.jpg
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7.18 Návštěva KLUBU v 9 

19. dubna 2016 mezi nás zavítali klienti Klubu v 9 ve Žďáře nad Sázavou. Tento klub je 

zaměřen na podporu duševního zdraví. Žákyně 3. ročníku zdravotnického lycea připravily pro 

návštěvníky program zaměřený na zdravotnictví. Klienti si pod jejich vedením mohli vyzkoušet 

základy resuscitace dospělého člověka, obvazovou techniku, základní aplikaci inzulínu, odběr 

krve a měření krevního tlaku. Zpestřením byla úprava lůžka bez pacienta a možnosti polohování 

nových lůžek na učebnách. 

Klienti projevili zájem naši školu navštívit znovu, což nás těší!  

  

 

7.19 Branné cvičení na ZŠ Polnička 

Naše škola byla požádána o spolupráci na organizaci branného cvičení na Základní škole 

v Polničce, které se konalo 15. 6. 2016. Skupině žáků a studentů (současných i minulých) naší 

školy bylo svěřeno stanoviště, které ověřovalo znalosti žáků v poskytování první pomoci.  

Žáci 2. stupně ošetřovali reálně namaskované raněné (otevřená zlomenina s tepenným 

krvácením, popáleniny, tržně-zhmožděná rána na čele a cizí těleso zapíchnuté v noze) a také 

museli prokázat svoje znalosti a dovednosti v provádění KPR. Žáci se daných úkolů zhostili na 

výbornou, byli velmi dobře připraveni svými vyučujícími.  

Děkujeme moc za pozvání. 

  

7.20 Odborná praxe třídy 3. L 

V rámci třetího ročníku oboru Zdravotnické lyceum se konala odborná praxe v rozsahu dvou 

týdnů. Žáci měli možnost si vybrat různá zdravotnická a sociální zařízení. Každý si zvolil 

pracoviště, které ho zajímá svým provozem či vybavením.  

http://www.szszdar.cz/images/klub_9/20160419_101236.jpg
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Skupina žáků si vybrala i nemocnici v Novém Městě na Moravě. Společně s odbornou vyučující 

prováděli základní ošetřovatelskou péči u pacientů na standartním oddělení. 

Hlavním cílem odborné praxe bylo u žáků uplatnit teoretické poznatky při aktivní podpoře a 

ochraně zdraví a zároveň se orientovat v systému péče o zdraví. 

Žáky byla odborná praxe hodnocena kladně.  

  

8 Exkurze 

8.1 PONORKA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

V úterý 27. 10. 2015 proběhla v rámci předmětu Výchova ke zdraví exkurze do PONORKY – 

– nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Posláním nízkoprahového zařízení je poskytovat 

služby klientům ve věku 13 až 20 let. Dochází sem klienti, kteří jsou v náročné životní situaci 

nebo jsou ohroženi rizikovým chováním. 

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

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

fotbálek, kulečník, mixážní pult) sami vyzkoušet. 
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8.2 Knihovna J. M. Sychry – přednáška „Prokletí básníci“ 

Žáci tříd 3. A a 3. L se pod vedením svých učitelek českého jazyka vypravili do 

Knihovny J. M. Sychry, aby vyslechli přednášku na téma „Prokletí básníci – tvůrci moderní 

poezie“. Cílem akce bylo seznámení studentů s životy a tvorbou těchto výjimečných osobností.  

Přednášející přiblížila studentům obsah termínu „prokletí básníci“, provedla jejich výčet. 

Následně se věnovala výkladu k nejvýznamnějším z nich, a to Ch. Baudelairovi, P. Verlainovi, 

A. Rimbaudovi. Videoprezentace a přednáška byly doplněny také poslechem výňatků děl výše 

uvedených autorů.  

Akce se zdařila, její cíl byl splněn. 

8.3 Moučkův dům ve Žďáře nad Sázavou 

Dne 8. 10. 2015 1. skupina třídy 2. A navštívila Moučkův dům, aby zhlédla výstavu věnovanou 

dějinám Žďáru nad Sázavou. Cílem akce bylo oživit a rozšířit dějepisné znalosti studentů. 

Zajímavá výstava byla výborně komentována paní průvodkyní. Stejnou výstavu, taktéž 

s komentářem paní průvodkyně, si 2. skupina třídy 2. A prohlédla 15. 10. 2015. 

V obou případech se akce zdařila, její cíl byl splněn. 

8.4 Úřad práce  

Žáci 1. A a 2. L byli dne 8. 10. 2015 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 byly také informace o tom, jak postupovat při ztrátě zaměstnání a na jaké dávky je 

v takovém případě nárok. 
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8.5 Ječmínek – domov pro matky (otce) s dětmi 

V rámci předmětu Výchova ke zdraví třída 1. L navštívila 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 pomáháme překonat 

tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit zpět do přirozeného prostředí. V rámci 

workshopu, pracovnice zařízení Kristýna Harvánek Staňková, DiS. seznámila žáky s posláním, 

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 uvědomují význam a potřebu pro společnost. 

Nicméně se shodli v názoru, že by nechtěli takto muset řešit svoji životní situaci v budoucnu. 

   

8.6 Exkurze „Po stopách K. H. Borovského“ 

Studentky a studenti 2. ročníků se v listopadu v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnili 

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

literární působení významné osobnosti českého národního obrození – K. H. Borovského. 

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

Zatímco studenti jedné třídy vyslechli přímo v Havlíčkově rodném domě přednášku věnovanou 

této osobnosti, druhá třída vystoupala k borovskému kostelu s cílem cestou si povšimnout školy 

a fary spojené s životem K. H. Borovského a také se pokochat nádherou zdejšího výhledu. 

Následně se obě skupiny vyměnily. 

Po návštěvě H. Borové jsme se vydali do Havlíčkova Brodu, kde jsme si prohlédli Havlíčkův 

dům, v němž sídlí tamní Muzeum. Jeho součástí byla jednak expozice Stížný list věnovaná 

osobě J. Husa a jednak také Egyptská hrobka. 
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8.7 Exkurze v Ústavu soudního lékařství v Brně 

Dne 18. 11. se třída 3. L zúčastnila odborné exkurze v Ústavu soudního lékařství v Brně. Cílem 

exkurze bylo seznámit se s prací patologů a s provozem zařízení. Celou exkurzí nás prováděl 

MUDr. Krajza, který velmi zajímavě vyprávěl o chodu zařízení, práci soudních lékařů. Velmi 

poutavá byla jeho přednáška a jednotlivé kazuistiky. Žáci si se zaujetím prohlédli prostory 

piteven, laboratoří a muzea. 

8.8 Vzdělávací pobyt v Drážďanech 

Pedagogický dohled: PhDr. I. Odehnalová, Mgr. M. Mazlová, Mgr. P. Bednářová, PhDr. V. 

Holubová 

V rámci projektu Výzva 56 vycestovalo na přelomu listopadu a prosince 6 žáků SZŠ a 10 

studentů VOŠZ „na zkušenou“ do Drážďan. Pedagogický dohled zajišťovaly I. Odehnalová, 

M. Mazlová, P. Bednářová a V. Holubová 

Studenti VOŠZ zde prožili čtrnáctidenní stáž na prestižní klinice Bavaria. Jejich cílem bylo 

zdokonalit se v ošetřovatelské péči a také rozšířit své znalosti německého jazyka. 

Studenti SZŠ a obě vyučující, které je doprovázely, prožili v Drážďanech týden. Tři dny byli 

přítomni výuce na základní škole v městečku Kreischa. Program v odpoledních hodinách byl 

pestrý – např. prohlídka Hygienického muzea, prohlídka Drážďan s průvodcem, exkurze na 

klinice Bavaria. Jeden den pak strávili studenti i učitelé SZŠ a VOŠZ společně ve vzdělávacím 

centru WAD, kde proběhlo školení v rehabilitačních technikách. 

Během pobytu v Drážďanech se všichni zdokonalili v německém jazyce. Bylo zde možné 

naučit se mnoho nového, ale zároveň si i uvědomit rozdíly jak mezi českým a německým 

školstvím, tak také mezi oběma zdravotnickými systémy. Přínosné také bylo srovnání reálií 

obou zemí. 
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8.9 Exkurze do Osvětimi (Polsko) 

Žáci 1.–3. ročníku SZŠ (celkem 29 žáků) dne 17. května 2016 navštívili pod vedením učitelek 

N. Apolínové a P. Kopecké koncentrační tábor Osvětim a přilehlý tábor Březinka. Na programu 

byly prohlídky obou koncentračních táborů, které proběhly velmi klidně, v pietní a pokorné 

atmosféře. Celou akci považuji za velmi přínosnou pro všechny naše žáky, kteří byli šokováni 

hrůzami odehrávajícími se na těchto místech. Ještě několik dní po návratu jsme si vzájemně 

sdělovali své dojmy a pocity. I přes závažnost a pochmurnost celé akce byli žáci velmi nadšeni 

nově nabytými informacemi a dožadovali se uskutečnění podobné vzdělávací a poznávací 

cesty. 

  

8.10 Nemocnice Nové Město na Moravě  

V pondělí 14. 12. probíhala výuka třídy 2. A v Nemocnici v Novém Městě na Moravě. Žáci v 

rámci odborných předmětů navštívili jednotlivá oddělení radiodiagnostiky: skiagrafii, CT, 

mamograf a ultrazvuk.  

Další zastávkou byla nemocniční lékárna. Paní vedoucí žáky provedla prostorami lékárny, kam 

se jako zákazníci nedostanou a velice podrobně jim přiblížila chod lékárny.  

8.11 ZZS ve Žďáře nad Sázavou 

Žáci 1. A se v pátek 11. 12. vypravili na exkurzi na ZZS ve Žďáru nad Sázavou. Ujal se jich 

záchranář Bc. Vojtěch Bořil, který je provedl po prostorách ZZS a vysvětlil jim, jak obdrží 

výzvu k výjezdu. Nejzajímavější byla samozřejmě prohlídka sanitky a ukázka jejího vybavení. 

Díky ochotě personálu byla exkurze žáky hodnocena jako velice přínosná. 
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8.12 Nemocnici Havlíčkův Brod  

Žáci 3. ročníku se v lednu 2016 zúčastnili exkurze v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Exkurze 

se skládala z prohlídky dětského oddělení a porodních sálů. 

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová nás seznámila se strukturou oddělení, se základními 

pediatrickými diagnózami. Žáci měli možnost prohlédnout si jednotlivé části dětského 

oddělení: dětské oddělení pro kojence a větší děti, dále jednotku pro starší děti, dětskou JIP a 

jednotku intermediární péče. Díky podrobnému výkladu získali žáci informace týkající se 

běžného provozu na oddělení, ošetřovatelské péče o děti, o potřebách dětí předčasně 

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

Dalším místem byla návštěva porodních sálů. Vrchní sestra Martina Horáčková seznámila žáky 

o samotném porodu, alternativách porodu, snižování bolesti vlivem aromaterapie a o možnosti 

použití celé škály relaxačních porodních pomůcek. Součástí byla ukázka porodního sálu, 

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

byla ukončena návštěvou ambulantního sálu, kde se provádějí malé invazivní 

diagnosticko-terapeutické výkony. 

Exkurze byla žáky hodnocena velmi kladně, byla přínosem jak po stránce ošetřovatelské, tak 

psychologické. 

8.13 Neviditelná výstava 

S ohledem na zaměření oboru žáků – Zdravotnické lyceum – bylo žákům v rámci předmětů 

PAK, OPO a OPC umožněno navštívit tzv. NEVIDITELNOU VÝSTAVU.  

Jedná se o výjimečný projekt, který má přiblížit vidícím občanům svět „slepoty“. Na hodinu 

jste díky této promyšlené výstavě vtaženi do naprosté tmy, ve které se musíte pohybovat a snažit 

se přizpůsobit běžnému světu, ve kterém se nepostižený občan orientuje hlavně díky zraku.  

Do Prahy jsme se dopravili vlakem a po dvou hodinové procházce v centru Prahy jsme se 

společně přesunuli do Novoměstské radnice, kde je výstava instalována. Na výstavu byly 

vymezeny dvě hodiny. Žáci byli rozděleni do tří skupin po sedmi a expozici navštívili vždy ve 

čtvrthodinových intervalech. Každou skupinu po její anabázi tmou provázel průvodce, který 

byl zcela slepý, anebo skoro slepý. Orientace ve tmě byla pro nás zúčastněné jen za pomoci 

hmatu a sluchu. Výhodou bylo, že nešel člověk sám, ale byl veden průvodcem a měl kolem 

sebe své spolužáky, kterých se mohl eventuálně dotýkat.  

Celý prožitek z výstavy byl natolik silný, že několik minut poté nebyl žádný zúčastněný 

schopen slova. Byla to hodina neskutečných pocitů, při nichž si uvědomíte, jakým darem zrak 

je. 

Získané poznatky a zejména zážitky z výstavy jistě žáci zúročí ve svém vztahu k postiženým 

občanům, ale především k sobě samým. 
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8.14 Technické muzeum v Brně 

V rámci předmětů „Fyzika“ a „Dějepis“ se žáci tříd 1.A a 2.L zúčastnili výše uvedené exkurze, 

kam odjeli společně vlakem, pěšky se přemístili do muzea.  

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

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

postmoderní. 

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

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

Exkurze splnila svůj účel, žáci byli spokojeni, chovali se vzorně.  

8.15 Dětské středisko Březejc  

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

mentálním postižením, které je součástí ÚSP Kociánka Brno. 

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

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

klientem brněnské Kociánky. 

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

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

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

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

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

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

ročníků. 

8.16 Čistička odpadních vod Žďár nad Sázavou  

V rámci předmětu Chemie se dne 21. dubna žáci obou prvních ročníků zúčastnili exkurze na 

žďárské ČOV, kde si vyslechli podrobný výklad pracovníka ČOV o jejím fungování, byli 

seznámeni s jednotlivými fázemi čistění vody – mechanickou, biologickou a chemickou. 

Následně zhlédli film věnovaný problematice odpadních vod. 

8.17 Praha 

V září 2015 třída 3. L zavítala do Prahy. Na Vyšehradě žáci pobyli asi hodinu a půl a plnili 

samostatně úkoly, které pro ně byly připraveny. Poté následovala asi tři a půl hodinová 

procházka starou části Prahy a na Staroměstském náměstí měli žáci rozchod, při kterém si mohli 

projít tuto starobylou část Prahy individuálně. Ze Staroměstského náměstí se odcházelo ve čtvrt 

na pět odpoledne přes Karlův most na Maltézské náměstí, kde se po návštěvě kostela s 

„jezulátkem“ odjedlo tramvají do hostelu Klamovka, kde bylo zajištěno ubytování. Večer žáci 

zhlédli představení Dobře rozehraná partie – komedie se skvělým hereckým obsazením. Skvělé! 

Nadšení z představení bylo ukončeno krátkou večerní procházkou po Václavském náměstí. 

Druhý den se odjíždělo ráno do nemocnice, kde byla na dopoledne domluvena exkurze ve 

Fakultní nemocnici v Motole. Jaká oddělení žáci navštíví, bylo do poslední chvíle překvapením. 

Pro žáky vedení nemocnice připravilo opravdu velmi zajímavý program. Jak urgentní příjmy, 

tak onkologická přednáška, tak i ojedinělá „želví“ transportní jednotka byly pro žáky novým 
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zdrojem informací, a nejen pro žáky. Po poledni se metrem odjelo na Václavské náměstí a po 

krátkém rozchodu zpět vlakem do Žďáru nad Sázavou. Exkurze byla ze strany žáků i učitelů 

hodnocena velmi kladně. Žáci byli jedním slovem skvělí a zaslouží si opravdu velkou pochvalu. 

   

Ve dnech 26.–27. 4. 2016 se i třída 3. A zúčastnila exkurze do Prahy. Cílem pobytu bylo 

seznámit studenty s historickými památkami města, návštěva letiště a získání informací o jedné 

z nejmodernějších nemocnic v České republice.  

První den po příjezdu a ubytování v hostelu Klamovka nás čekala návštěva letiště Václava 

Havla, která byla velmi zajímavá. Nabídla nám pohled do celého areálu letiště, mohli jsme 

sledovat jednotlivé odlety a přílety letadel. Po této velmi pozitivně hodnocené exkurzi 

následovala individuální procházka po centru Prahy. Celý den byl zakončen divadelním 

představením s názvem Baronky v divadle Kalich a noční procházkou hlavním městem. 

Druhý den byla připravena prohlídka Fakultní nemocnice v Motole. Jedná se o největší 

zdravotnické zařízení v Česku a jedno z největších v Evropě. Jde o rozsáhlý komplex 

nemocničních budov v Praze Motole. Zde jsme mohli nahlédnout na tato oddělení: oddělení 

urgentního příjmu a LSPP dětí, oddělení urgentního příjmu dospělých, dětské kardiocentrum, 

operační sály – s možností nahlédnout k právě probíhající operaci. 

Studenti byli nadšení přístupem personálu a samozřejmě vybavením jednotlivých pracovišť. 

Celý pobyt se vydařil a všichni jsme se vraceli do Žďáru obohaceni o nové zážitky.  

 

8.18 Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, endoskopické oddělení 

V rámci předmětu Ošetřovatelství a Klinické propedeutiky se studenti z 2. A zúčastnili exkurze 

do Fakultní nemocnice Brno – Endoskopické centrum. Exkurzí nás provázela vrchní sestra 

Grossová-Klementová, která nás seznámila s chodem tohoto centra. Po skupinách jsme 

poznávali jednotlivé zákrokové sály, kde jsme si prohlédli přístroje – gastroskopy, 

kolonoskopy, bronchoskopy, ultrazvuk a další. Studenti měli možnost vidět část operačního 

zákroku na průduškách, kde lékař chirurgicky odstraňoval nádor za pomoci laseru.  

Závěrem jsme měli možnost prohlédnout si různé předměty vdechnuté pacienty či předměty 

spolknuté, které bylo nutné odstranit pomocí endoskopů. 

http://www.szszdar.cz/images/praha_2015/20150929_162512.jpg
http://www.szszdar.cz/images/praha_2015/20150930_102654.jpg
http://www.szszdar.cz/images/praha_2015/20150930_122036.jpg
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Celá exkurze byla hodnocena velice kladně, nejen studenty, ale i doprovodným pedagogickým 

dozorem. Studenti by rozhodně doporučili účast i ostatním studentům na této exkurzi a 

především kladně hodnotili nevšední zážitek v podobě přítomnosti na operačním sálku, kde se 

účastnili zákroku u pacienta a dále i opravdu vstřícný personál tohoto oddělení. 

8.19 Psychiatrická nemocnice Jihlava 

Dne 22. 1. 2016 se žáci 4. A zúčastnili exkurze v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě. Vrchní 

sestra nás uvítala v místní kulturní místnosti a v úvodu seznámila s jednotlivými odděleními, 

prací zaměstnanců, hospitalizací pacientů. Navštívili jsme tvořivé dílny pro pacienty a 

jednotlivá oddělení. Nemocnice je nově zrekonstruována. Je zde i kamerový systém pro 

bezpečnost pacientů. Prostředí na nás působilo moderně, profesionálně a velmi klidně. 

8.20 Botanická zahrada v Brně 

Dne 8. 6. 2016 se studenti 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 studenti 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, studenti plnili úkoly zaměřené na rostliny různých krajinných oblastí.  

Exkurze probíhala za příjemného počasí a byla cenným praktickým doplňkem teoretických 

znalostí. 

   

8.21 Zoologická zahrada v Jihlavě  

Dne 13. 6. 2016 se studenti 3. ročníku zdravotnického lycea zúčastnili exkurze do Zoologické 

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

byl věnován letošní školní rok. 

Nejprve jsme prošli jednotlivé expozice zaměřené tematicky na zvířata dle areálu rozšíření 

(Africká savana, Australská farma, Madagaskar, atd.), studenti zjišťovali informace do úkolů 

zaměřených na savce. K vidění byla řada exotických i v přírodě ohrožených druhů. Jihlavská 

ZOO prodělala od roku 1957, kdy vznikl první zookoutek, razantní změny a může se ctí 

konkurovat velkým zahradám také díky malebnému prostředí, ve kterém se nachází.  
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Po splnění úkolů jsme v rámci výukového programu Noemovy archy současnosti nahlédli do 

„kuchyně“ zoologických zahrad a seznámili se s celou řadou informací ze zákulisí a ze života 

zvířat v zajetí. 

Exkurze probíhala za příjemného počasí a byla cenným praktickým doplňkem teoretických 

znalostí. 

   

8.22 „DEN PRO PETRA“ 

Třídy 1 A a 1. L se 19. 5. 2016 zúčastnily akce nazvané „Vzpomínka na Petra“, kterou pořádala 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. jako vzpomínkovou akci 

k nedožitým osmnáctým narozeninám Petra Vejvody.  

Program byl v duchu pohybových a uměleckých aktivit. Vystoupily skupiny Street dance, Kick 

box, Parkour, akrobatický rock n roll, Judo a děvčata z moderní gymnastiky.  

Obě třídy shodně hodnotily akci jako zdařilou. 

8.23 Anatomický ústav v Brně  

V rámci předmětu Somatologie žáci tříd 1. L a 1. A navštívili v průběhu června 2016 

Anatomický ústav v Brně. Zde si prohlédli velké množství jedinečných exponátů z jednotlivých 

tělesných soustav, které by jinak mohli vidět pouze na obrázcích nebo modelech. Žáci měli 

zároveň možnost si v průběhu výkladu PhDr. Holubové a Mgr. Zapletalové ověřit své 

dosavadní znalosti, prohloubit je a dozvědět se spoustu zajímavostí. Po společném výkladu 

následovala individuální prohlídka těch exponátů, které žáky nejvíce zajímaly. 

Kromě exponátů lidského těla se žáci mohli seznámit i s anatomií některých malých zvířat. 

8.24 Nemocniční oddělení, laboratoř mikrobiologie, transfúzní stanice 

Dne 9. 6. a 16. 6. 2016 se žáci třídy 2. A zúčastnili exkurze do Nemocnice Nové Město na 

Moravě na oddělení Mikrobiologie, Transfúzní oddělení, INT 4, INT 1, CH 3, CH 2. 

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

propuštěných pacientech, hygienickou péči, dezinfekci pomůcek, měření fyziologických funkcí 

a neodmyslitelnou komunikaci s nemocnými, kde si vyzkoušeli i vyplnění ošetřovatelské 

anamnézy. 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. 

Transfúzní oddělení žákům přiblížilo praktickou problematiku dárcovství krve a následné 

uchování krevních přípravků. Na oddělení Mikrobiologie žáci viděli růst některých bakterií na 

laboratorních půdách, což bylo velice zajímavé. 
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8.25 Poliklinika Žďár nad Sázavou – oddělení rehabilitace  

Dne 14. 6. žáci 2. A absolvovali miniexkurzi na oddělení rehabilitace. Exkurzí nás provázela 

paní Topinková, která žáky seznámila s činností tohoto oddělení, s pojmem rehabilitace a 

fyzioterapie. Ukázala nám veškeré vybavení a rehabilitační pomůcky, jednotlivé rehabilitační 

metody včetně využití vodoléčby k terapii nemocných. V tělocvičně si žáci vyzkoušeli balanční 

cvičení a byly jim zodpovězeny dotazy. Miniexkurze byla hodnocena žáky kladně. 

8.26 ZZS Kraje Vysočina, Jihlava 

Žáci třídy 2. L v rámci předmětu první pomoc navštívili v červnu 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. Novinkou byl nově zřízený a otevřený 

dispečink, který prošel v loňském roce modernizací a podle informací zaměstnanců dnes patří 

mezi nejmodernější dispečinky v Evropě. 

8.27 ODAS Žďár nad Sázavou 

Žáci druhého a třetího ročníku navštívili v květnu 2016 v rámci předmětu Chemie 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. Dále firma provádí sběr skla a kovošrotu, vlastní dílnu na demontáž elektrospotřebičů. 

Firma se snaží o co největší využití odpadu. Vytříděný odpad se stává surovinou pro další 

výrobu. Tím šetří přírodní zdroje a zlepšuje životní prostředí. 

Dále jsme navštívili poměrně novou Bioplynovou stanici na zpracování biologicky 

rozložitelného odpadu. Na této stanici vzniká z biolog. rozložitelného odpadu methan, který je 

odváděn do Žďasu a zde je z něho získávána energie a teplo. 

8.28 TOKOZ Žďár nad Sázavou 

V rámci předmětů Chemie se studenti prvního a druhého ročníku v květnu 2016 zúčastnili 

exkurze ve žďárské firmě TOKOZ.  

V rámci exkurze měli žáci možnost navštívit 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 jsme 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. 
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8.29 Klub v 9 (centrum služeb pro podporu duševního zdraví) 

V rámci předmětu Výchova ke zdraví jsme navštívili v říjnu 2015 se třídou 1. L Klub v 9 – 

– centrum služeb pro podporu duševního zdraví. Toto centrum poskytuje služby v rámci 

Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jejich cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním 

onemocněním. Věkové omezení je od 18 let do 64 let. Tato služba je ambulantní, tj. klienti 

dochází dle svých možností od půl deváté do šestnácti hodin. 

Je jim zde poskytována poradenská služba, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu 

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

obstarávání osobních záležitostí včetně fakultativních služeb, např. doprovod na úřady, 

doprava. 

Po celou dobu exkurze se nám věnovala Bc. Ivana Ptáčková, která nám velice erudovaně 

povyprávěla o službách, činnosti zařízení, klientech a jejich potřebách včetně možností zařízení, 

které jim můžou poskytnout. Odpovídala na dotazy žáků. Následně nás provedla po celém 

zařízení. Žáci měli možnost komunikace s klienty, kteří byli přítomni a měli se žáky zájem 

navázat rozhovor. 

Exkurzi hodnotí Mgr. Bednářová jako velice zdařilou. Myslí se, že otevřela žákům další 

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

8.30 Hematologicko – transfuzní služba 

Žáci třídy 4. L po rozdělení do dvou skupin shlédli postupně pracoviště hematologické, 

koagulační a transfuzní laboratoře. Odborný výklad jim poskytla vedoucí laboratoří. Žáci si 

mohli prohlédnout přístrojovou techniku a jednotlivý průběh zpracování krve. Vyslechli zásady 

potřebné pro zpracovávání krve. Viděli záznam výsledků. Na transfuzní laboratoři si prohlédli 

uložení transfuzních přípravků a seznámili se s prací a možnostmi této laboratoře. 

V přízemí pracoviště navštívili oddělení transfuzní služby. Zde poznali postup při dárcovství 

krve, zároveň i prostory a postupy při zpracovávání krve od dárců. Nahlédli do dokumentace 

používané při těchto činnostech. Byly jim poskytnuty základní informace k práci 

hematologické ambulance. 

Miniexkurze byla hodnocena ze strany žáků velice kladně. Bylo to velice vydařené doplnění 

výuky odborných předmětů. Cíl se podařilo splnit nad očekávání. 

8.31 Muzeum nové generace,  

Před ukončením školního roku byla pro žáky 1.–3. ročníků zorganizována exkurze do Muzea 

nové generace v areálu Zámku ve Žďáře nad Sázavou.  

Muzeum nové generace nabízí žákům výjimečnou možnost komplexních vzdělávacích 

programů, ve kterých se žák za pomoci moderní techniky posouvá z historie do současnosti. 

V Muzeu nové generace je žák vtažen nejen do historických souvislostí, dějin umění, ale i do 

tajů matematiky, fyziky i anatomie. Pro žáky byl vybrán program „cesty zrodu bývalého 

klášteru“. 

Partnerem Muzea nové generace se stalo Národní muzeum, které návštěvníkům Muzea nabídlo 

ke zhlédnutí některé expozice ze svých unikátních sbírek.  

Žáci byli s koncepcí této expozice nadšeni. 
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8.32 Gaudeamus – exkurze pomaturitního a celoživotního vzdělávání 

Této listopadové akce konané na brněnském výstavišti se žáci 4. ročníků již tradičně zúčastnili 

ve velkém počtu. Na akci bylo prezentováno okolo 300 škol. Zde byly zúčastněným přiblíženy 

studijní možnosti po maturitě – VŠ, VOŠ a další. Zájemci dostali i potřebné informace k 

přijímacím zkouškám a poradenský servis při výběru studia. Pozvaní byli i na prohlídky škol 

v rámci dne otevřených dveří. Získali tištěný a elektronický katalog s přehledem pomaturitního 

vzdělávání. Návštěvnost této akce byla velká a spokojenost žáků značná. 

8.33 Výlet 1. L  

Ve dnech 28.–29. 6. 2016 se žáci třídy 1. L zúčastnili školního výletu na Pálavu.  

Ze Žďáru jsme zamířili vlakem do Mikulova, kde jsme se ubytovali na ubytovně při ZŠ 

Hraničářů, a pak již bez velkých batohů zamířili na prohlídku Mikulova. 

Naše první zastávka vedla do židovské synagogy a dále do jeskyně Turold. Tady jsme se při 

teplotě 7 st. alespoň na chvíli zchladili, protože po celý den panovalo velmi teplé a slunečné 

počasí. Poté jsme putovali přes Kozí hrádek do Dietrichsteinské hrobky a na prohlídku 

zámeckých zahrad. Po večeři za příznivějších klimatických podmínek jsme vystoupali na Svatý 

kopeček, kde jsme vyčkali západu slunce. 

Druhý den po snídani jsme vyrazili autobusem do Pasohlávek, kde jsme vyzkoušeli atrakce 

termální vodu zdejšího aqualandu. Odpoledne jsme se vydali na cestu domů. 

Výlet proběhl bez problémů, za krásného počasí a ke spokojenosti studentů i pedagogického 

dozoru. 

8.34 Vlastivědný poznávací výlet třídy 1. A 

Ve dnech 9.–11. 6. 2016 se třída 1. A zúčastnila vlastivědného poznávacího výletu 

v Lednicko-valtickém areálu. 

První den třída navštívila areál Valtického zámku s překrásnými přilehlými zahradami, včetně 

Janova hradu a Minaretu. 

Druhý den následovala procházka kolem soustavy tří rybníků, které se nachází nad hrází kempu 

Apollo, ve kterém jsme obě noci stanovali. Kolem těchto rybníků je nejen krásná příroda, ale 

také několik památek, jako například Apollónův chrám, Hraniční zámeček a Rybářský 

zámeček. 

Přestože jsme každý den nachodili asi 15 km, žáci se ještě večer v kempu věnovali sportovním 

aktivitám, hráli volejbal a fotbal a nakonec jsme si opekli párky a špekáčky ke spokojenosti 

všech kromě vegetariánů.  

Podle pozitivních ohlasů si výlet všichni užili a vrátili se trochu unavení, ale se spoustou 

krásných zážitků. 
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9 Besedy, přednášky, divadla 

9.1 Přednáška s tematikou Evropské unie 

Dne 27. 10. 2015 proběhla na naší škole přednáška na téma Evropská unie, kterou nabídlo 

Eurocentrum v Jihlavě. Přednášky se zúčastnili žáci 4. A a 4. L v rozsahu dvou vyučovacích 

hodin. Vybraná témata s názvy Historické mezníky vývoje EU a Česká republika a Evropská 

unie zcela určitě splnila svůj účel, o čemž svědčila i závěrečná diskuze. Přednášející také nabídl 

propagační materiály, které podpořily probíraná témata a přispěly k prohloubení znalostí žáků 

o dané problematice. 

9.2 Večerní divadelní představení My fair lady ze Zelňáku 

Zájemci z řad studentů a pedagogů se 11. listopadu 2015 vydali do Městského divadla v Brně, 

aby zde zhlédli divadelní představení My fair lady ze Zelňáku. Jedná se o zdařilou adaptaci 

proslulé hry Pygmalion, jejímž autorem je laureát Nobelovy ceny za literaturu G. B. Shaw. 

Přestože divadelní představení trvalo více než tři hodiny, diváci se díky skvělým nejen 

hereckým, ale také pěveckým výkonům herců rozhodně nenudili. Brněnská adaptace této hry 

se studentům i pedagogům líbila. 

   

9.3 Divadélko pro školy 

Na konci listopadu nás navštívili dva divadelníci z Hradce Králové. Žáci druhého ročníku tak 

měli možnost zhlédnout divadelní představení Jak jste to myslel, pane Shakespeare?, které bylo 

věnováno životě a tvorbě tohoto velikána. Představení se divákům líbilo, v příštím roce tedy 

rádi pozveme toto divadlo znova.  

Dne 11. 5. nás opět navštívili dva divadelníci z Hradce Králové z Divadélka pro školy. Žáci 

tentokrát z obou tříd prvního ročníku měli možnost zhlédnout divadelní představení Divadlo 

nekouše! aneb Živelný průvodce dramatickými žánry. Vystoupení zábavnou formou 

představovalo vznik dramatu a jeho nejvýznamnější divadelní žánry. Představení se studentům 

i vyučujícím líbilo. 

  

http://www.szszdar.cz/images/divadlo/DSC02381-001.JPG
http://www.szszdar.cz/images/divadlo/DSC02394-001.JPG
http://www.szszdar.cz/images/divadlo/DSC02387-001.JPG
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9.4 Taje Thajska 

Dne 4. 11. 2015 se žáci prvních a druhých ročníků již po několikáté zúčastnili unikátního 

vzdělávacího projektu pro školy nazvaného Kouzelná planeta, tentokrát zaměřený na 

zajímavosti a krásy Thajska. 

Žáci se v průběhu promítání seznámili s kulturními a přírodními krásami Thajska, poznali denní 

a noční život v Bankoku, pronikli do tajů Budhismu, navštívili opičí město a spoustu dalších 

zajímavých míst této krásné země plné obrovských zlatých Budhů. 

Po ukončení projekce měli žáci možnost zasoutěžit si o pěkné ceny ve vědomostním kvízu. 

9.5 Dokument Filipíny 

Žáci 2. ročníků navštívili v červnu Kino Vysočina, kde zhlédli výukový film o Filipínách, 

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

s životem a kulturou obyvatel. Část filmu byla věnována přírodním krásám tamní oblasti a 

životu zvířat. Kromě poznatků si žáci odnesli i výukové materiály o Filipínách a časopis 

Koktejl.  

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 Přednáška Raná péče 

Dne 17. 3. 2016 proběhla v prostorách školy přednáška na téma Komunikace a práce se zrakově 

postiženými. Tuto přednášku připravily pracovnice Rané péče. V úvodu byli studenti a žáci 

seznámeni s náplní práce organizace Rané péče a poté vyslechli příběhy a kazuistiky klientů, 

kteří trpí poruchami zraku. Pracovnice popsaly jednotlivá poškození a ukázaly studentům a 

žákům pomůcky, které lze použít pro práci se zrakově postiženými. Žáci si mohli též vyzkoušet 

jak vypadá pohled na svět s porachami zraku. Všichni odcházeli s novými poznatky a 

informacemi. 
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9.8 Výstava Když Ježíšek zestárnul (Regionální muzeum Tvrz) 

V rámci předmětu „Estetická výchova“ jsme zhlédli se třídou 2. A výstavu Když Ježíšek 

zestárnul, jež byla věnována způsobům slavení Vánoc v 50.–60. letech 20. století. Mohli jsme 

nahlédnout do tehdejší domácnosti, ve které jsme viděli nejen vánoční stromeček s ukázkou 

dobových dárků pro malé i velké, ale také originální pohlednice, přání a fotografie. Připomenut 

byl i Děda Mráz a jeho vztah k našemu Ježíškovi. Seznámili jsme se též s tradičními vánočními 

zvyky. Byla pro nás připravena také vánoční světnice z dob našich prababiček s ukázkami 

štědrovečerní magie. 

Výstava se studentům i doprovodu líbila. 

9.9 Divadelní představení REVIZOR 

V rámci předmětu český jazyk a literatura se žáci 3. L dne 27. ledna 2016 zúčastnili divadelního 

představení hry ruského autora Nikolaje Vasiljeviče Gogola REVIZOR.  

V Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou hostoval pražský divadelní soubor DIVADLA 

RŮZNÝCH JMEN, který tento klasický kus ruského realismu nastudoval a předvedl skutečně 

skvěle. Žáci devadesát minut se výborně bavili a z představení odcházeli plni příjemných 

zážitků. I když se jedná o „frašku“, tak uvozovky jsou přímo na místě, protože se u hry divák 

skutečně pobaví, přesto dílo přináší mnoho hlubokých myšlenek o době 19. století v Rusku, 

které se dají v lehce překlopit i do dnešní doby.  

Divadelní hra REVIZOR přinesla žákům nejen kulturní zážitek, ale zejména je obohatila o další 

poznatky potřebné k poznání ruského realismu a díla ruského klasika období 2. poloviny 19. 

století. Získané poznatky mohou žáci využít i v rámci přípravy na maturitu příští školní rok.  

9.10 Beseda „Zambie očima dobrovolníka“ 

Pro žáky druhých ročníků byla uspořádána beseda se studentkou UP v Olomouci Radkou 

Stránskou. Radka se podělila s našimi žáky o svoje zážitky z pobytu v Zambii. Jejím domovem 

se na rok stalo místo s názvem City of Hope poblíž Lusaky – hlavního města Zambie. Součástí 

City of Hope je škola, kam chodí 900 dětí, poskytuje také zázemí 50 děvčatům ve věku od 8 do 

18 let, které jsou sirotci nebo by z jiných důvodů musely být na ulici.  

Přednášející velmi poutavým způsobem seznámila žáky s místní kulturou a tradicemi. Druhou 

část přednášky věnovala popisu náplně své práce dobrovolníka. Celé vyprávění bylo proloženo 

vlastní videoprojekcí. Studenti hodnotili besedu velmi pozitivně:  

„Přineslo mi to spoustu nových informací. Sama bych do něčeho takového taky chtěla jít a 

poznat cizí kulturu jinak než z učebnic,…“ 
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„Už od první chvíle jsem tu dívku obdivovala. Vím, že bych nebyla tak silná, abych tam tak 

dlouho vydržela. Bylo to víc než zajímavé a rozhodně ne nudné. Mám takové přednášky moc 

ráda.“ 

„Slečna nám sdělila zážitky, které všem utkví v paměti. Fajn dopoledne.“ 

„Velmi záživné, slečna byla velmi příjemná, velmi inspirativní. Mohlo to být klidně i delší. 

Velmi zajímavé 

  

9.11 Přednáška Správné bandážování končetin 

Dne 5. 5. 2016 proběhla v prostorách školy odborná přednáška na téma Správné bandážování 

dolních končetin. Přednášky se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku oboru Zdravotnický 

asistent, kteří se dozvěděli, jak se dělí jednotlivá obinadla a kdy a jakým postupem se přikládají 

jednotlivé bandáže na dolní končetiny. Stěžejní náplní byla ukázka kompresivní bandáže na 

končetiny při otocích. Zástupci firmy Lohmann – Rauscher předvedli a učili žáky, jak tuto 

bandáž provést.  

Všichni odcházeli z přednášky obohaceni o nové vědomosti a praktické zkušenosti. 

  

9.12 Přednáška o poruchách srážlivosti krve 

Petr Dulíček jako zástupce z Nadačního fondu AQUAPURA ve své přednášce pro žáky 4. A a 

studenty VOŠ shrnul aktuální informace týkající se poruch srážlivosti, zabýval se hormonální 

antikoncepcí, Leydenskou mutací atd.  

Nadační fond AQUAPURA byl založen v březnu 2011 s cílem podporovat IV. Interní 

hematologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, pomáhat pacientům s poruchou 

srážlivosti krve a hematologickým oddělením a nemocnicím v Královéhradeckém kraji.  

Od ledna 2014 rozšířil své aktivity na celou oblast České republiky v rámci pomoci pacientům 

http://www.szszdar.cz/images/zambie/09.JPG
http://www.szszdar.cz/images/zambie/IMG_9846.JPG
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s poruchou srážlivosti krve. Mezi hlavní cíle nadačního fondu patří zejména zlepšení péče o 

pacienty s prodělanou TEN, zlepšení prevence TEN a podpora výzkumu. 

Přednáška byla aktuální a přinesla mnoho nových informací. Ve spolupráci s Nemocnicí 

v Novém městě na Moravě zástupce AQUAPURY předal OKLT dva přístroje včetně 

testovacích proužků. 

  

9.13 Přednáška Jak se žilo za Otce vlasti 

Dne 11. 5. třídu 2. A navštívil pan magistr Mikulec s přednáškou Jak se žilo za Otce vlasti. 

Přednášející se věnoval především tzv. mikrohistorii, tedy životnímu stylu lidí ve vrcholném 

středověku. Studenti tak měli možnost získat velké množství informací např. o tehdejším 

bydlení, stravování, oblékání, a to jak u lidí urozeného původu, tak u prostého obyvatelstva.  

Výklad přednášejícího byl vhodně doplněn projekcí obrazového materiálu. Jednalo se 

především o fotografie hmotných pramenů a dobové malby tehdejších reálií. 

Přednáška se studentům líbila. 

10 Kurzy, soustředění 

10.1 Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže 

V letošním školním roce probíhal od září 2015 do dubna 2016 v prostorách školy kurz pro žáky 

pod názvem Masér pro sportovní a rekondiční masáže. Kurz byl realizován pod hlavičkou 

Českomoravského institutu vzdělávání Staré Hradiště u Pardubic. Cílem tohoto kurz bylo 

naučit frekventanty jednotlivým technikám masírování. Výuka se skládala ze dvou částí, a to 

části teoretické a praktické. 

Kurz, kterého se zúčastnilo 12 frekventantů, byl zakončen závěrečnou zkouškou, ve které 

předvedli účastníci výborné vědomosti a dovednosti. Vedoucí kurzu PhDr. Jiří Bečka hodnotil 

kurz velmi pozitivně a ocenil vzorný přístup žáků školy ke kurzu. I ze strany žáků byl kurz 

hodnocen velmi kladně a ocenili přístup lektorů k nim. 
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10.2 Lyžařský výcvikový kurz 2016 

V týdnu od 1. 2. do 5. 2. 2016 proběhl lyžařský výcvikový kurz studentů 1. Ročníku pod 

vedením Mgr. Kratochvílové. Kurz probíhal již tradičně na Třech Studních a ubytovaní jsme 

byli opět v hotelu U Loubů.  

Letos nám počasí příliš nepřálo, tak jsme museli za sněhem cestovat. Běžkaři jezdili ke Ski 

hotelu, malá skupinka potom na Harusův kopec. 

Kurz byl doplněn pěšími výlety, mimo jiné i na Buchtův kopec, kde jsme navštívili radar. 

Letošního lyžařského kurzu se zúčastnilo 35 z celkového počtu 47 studentů prvních ročníků. 

 

  

10.3 Sportovně turistický kurz 2016 

Studenti 2. ročníků se tradičně „zocelovali“ na oblíbeném sportovně-turistickém kurzu. 

Pětidenní akce se konala od 20. do 24. června 2016 v rekreačním středisku Drak v Křižanově. 

Cestu tam i zpět absolvovali studenti na kolech, část žáků byla ze zdravotních důvodů 

osvobozena a přijela na místo bez kola. 
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Náplní kurzu byla cykloturistika, pěší turistika, střelba ze vzduchovky, projížďky na lodičkách, 

sportovní hry, proškolení o chování za mimořádných situací, orientace v přírodě a mapě. 

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 43 studentů. 

 

  

10.4 Kurz sanitář 

V letošním školním roce byl od října do ledna realizován akreditovaný vzdělávací kurz Sanitář. 

Frekventantů bylo celkem 16. Kurz měl dvě části. První část byla věnována teoretickým 

informacím z oblasti somatologie, ošetřovatelství klinických oborů, první pomoci atd. Druhá 

část byla věnována praktickému nácviku, který byl realizován v Nemocnici Nové Město na 

Moravě. Zde se frekventanti naučili základní péči o nemocného klienta, jako je např. hygienická 

péče, krmení nemocného, první pomoc, manipulace s biologickým materiálem atd. Výuka byla 

obohacena o odborné exkurze na jednotlivá pracoviště nemocnice. Dne 29. 1. 2016 byl kurz 

ukončen závěrečnou zkouškou, která měla část praktickou a teoretickou. Všichni frekventanti 

zkoušku úspěšně vykonali a mohlo jím být předáno osvědčení. 

Závěrem lze konstatovat, že celý kurz byl hodnocen velmi kladně. 
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11 Projekty ve školním roce 2015/2016 

11.1 Projekty ve fázi udržitelnosti 

11.1.1 Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách 

Termín realizace: 1. 1. 2009–31. 1. 2012 + 5 let udržitelnost 

K lednu 2016 podány podklady k udržitelnosti do jihlavské SZŠ (nyní obchodní škola) 

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 jsou každý školní rok 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 

11.1.2 Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky 

Termín realizace: 1. 3. 2010–28. 2. 2013 + 5 let udržitelnost 

V červnu 2016 podány podklady k udržitelnosti do SPŠ Jihlava. 

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

výuky. Psaní scénářů k jednotlivým odborným filmům, jejich natáčení a následné jazykové 

mutace byly v kompetenci SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou a odborné zpracování filmů 

zajišťovala SPŠ Jihlava. Pomocí evaluačních nástrojů se ověřoval přínos filmů v jazykové 

výuce na příslušné střední škole – SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou. 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 – předměty První pomoc, 

Ošetřovatelství, tak i ve výuce cizích jazyků, a to zejména v předmětu Konverzace v cizím 

jazyce.  

Do projektu byly zařazeny všechny třídy středního stupně vzdělávání.  

11.1.3 Inovace výuky skrze ICT a zahraniční lektoři na střední zdravotnické 

škole Žďár nad Sázavou 

Termín realizace: 1. 3. 2014–31. 1. 2015 + 1 let udržitelnost 

V březnu 2016 podány podklady k udržitelnosti projektu na Kraj Vysočina. 

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 



56 

 

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

s komponenty ICT. 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.  

V období udržitelnosti se projekt realizoval v oblasti jazykové výuky a v oblasti předmětu 

Český jazyk a literatura jako inovovaného předmětu. Jak v jazykové výuce, tak i v předmětu 

Český jazyk a literatura využívaly prostředky ICT. O efektivním spojení ICT a uvedených 

předmětů svědčí i mnoho seminárních prací a prezentací, které žáci vytvořili a které se staly 

součástí monitorovací zprávy k udržitelnosti projektu, která se předkládala zadavateli projektu 

Kraji Vysočina.  

11.2 Realizované projekty – ukončené ve školním roce 2015/2016 

11.2.1 Zahraniční výjezdy žáků na SZŠ Žďár nad Sázavou (projekt dle výzvy č. 

56 – Investice do rozvoje vzdělávání) 

Termín realizace: 1. 7. 2015–31. 1. 2016 

V březnu 2016 podána závěrečná monitorovací zpráva. 

Projekt se realizoval ve třech oblastech, a to: 

1. Stínování forem a metod výuky v zahraničních školách 

Od 26. 10. 2015–30. 10. 2015 tři učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů se účastnili výuky 

ve vzdělávacích zařízeních v Německu – Drážďany a Kreischa, kde sledovali formy a metody 

výuky v různých předmětech a zároveň měli možnost porovnat systém tamního školství. 

2. Výjezdy žáků SZŠ Žďár nad Sázavou do Německa 

V termínu od 30. 11. 2015 do 4. 12. 2015 odjelo 10 žáků 2. a 3. ročníků, obor Zdravotnické 

lyceum, do Drážďan a Kreischa, kde se účastnili 9 hodin přímé výuky na Oberschule Kreischa. 

Během tohoto týdne navštívili i další vzdělávací zařízení a Klinik Bavaria Kreischa, dále 

poznávali tradiční zvyky oblasti Saska (vánoční zvyky), navštívili mnohé pamětihodnosti a 

kulturní skvosty nejvýznamnějšího města Saska Drážďan.  

3. Čtenářské dílny 

Do této oblasti byly zapojeny třídy 2. A a 1. L. Během školního roku v těchto třídách proběhlo 

10 hodin čtenářských dílen, a to pod vedením jejich učitelek českého jazyka a literatury. Při 

práci v čtenářských dílnách se zohledňovala čtenářská zralost žáků, zároveň i jejich literární 

znalost (znalosti literárních pojmů, schopnost rozboru uměleckých textů).  

V hodinách čtenářských dílen se vycházelo z předem připraveného plánu čtenářských dílen, 

který byl rozložen na dobu tří měsíců, a to 6 hodin čtenářských dílen v průběhu září až prosinec. 

Zbývající 4 hodiny byly zrealizovány v 2. pololetí školního roku.  
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11.2.2 Rozšíření výuky cizích jazyků (projekt dle výzvy č. 57 – Investice do 

rozvoje vzdělávání) 

Termín realizace: 1. 9. 2015–31. 12. 2015 

V březnu 2016 podána závěrečná monitorovací zpráva.  

Výuka formou „blended learning“ byla určena dvěma skupinám příjemcům, a to: 

1. žáci středního stupně vzdělávání  

Žáci 3. a 4. ročníků SŠ se formou blended learningu vzdělávali v cizím jazyce – anglickém a 

německém.  

Do výuky touto formou byli i aktivně zapojeni jejich vyučující cizího jazyka, kteří suplovali 

absenci rodilého mluvčího.  

Tento výukový program formou blended learningu byl určen zejména pro samostudium. Žák si 

sám mohl řídit výuku a také tempo výuky. Tento výukový program byl zejména přínosný pro 

žáky potřebující individuální přístup při vzdělávání, popř. pro žáky s diagnostikovanou 

poruchou učení.  

2. pedagogové na SZŠ a VOŠZ  

Do projektu bylo zapojeno 10 učitelů školy, kteří formou blended learningu prohlubovali svoje 

dosavadní jazykové znalosti. Výuka pedagogů byla rozšířena o konverzace s rodilým mluvčím.  

Obě cílové skupiny v úvodu skládali vstupní rozřazovací test a na konci výuky vyplnili další 

test, ve kterém se zjišťovala efektivita této formy výuky. Ve většině případů – u skupiny žáků 

i pedagogů – byly patrny pokroky především v rozšíření slovní zásoby.  

11.3 Realizované projekty – probíhající 

11.3.1 Zdravotní sestra se zahraniční zkušeností (projekt v rámci programu 

ERASMUS+) 

Termín realizace: 1. 6. 2015–1. 6. 2017 

V červnu 2016 byla předložena na DZS průběžná monitorovací zpráva.  

Jedná se o dvouletý projekt zahraničních stáží pro studenty VOŠZ, který zprostředkuje 

partnerská organizace Weiterbildungsakademie Dresden (WAD). V průběhu projektu se 

uskuteční 4 dvoutýdenní stáže, vždy pro 6 studentů. Studenti mají možnost pracovat v Klinik 

Bavaria v odděleních neurologie, rehabilitace a fyzioterapie. Projekt se realizuje podle principů 

ECVET a očekáváme tímto posílení pozice školy v konkurenceschopnosti v nabídce 

zdravotnických škol na Vysočině a současně přispěje k naplnění cílů školy v oblasti 

zkvalitňování úrovně výuky.  

Kromě rozšíření praktických dovedností našich studentů se prohloubí jejich jazykové 

schopnosti, zlepší se interkulturní povědomí a zahraniční praxe se pozitivně odrazí i na jejich 

dalších studijních výsledcích.  

Ve školním roce 2015/2016 proběhly dvě stáže do Klinik Bavaria, a to v prosince 2015 a 

v únoru 2016. Na závěr stáže studenti skládali zkoušky z oblasti používání rehabilitační 

techniky a výsledkem jejich snažení byl certifikát o úspěšně složené zkoušce a 

Europass-mobility. Další dvě plánované čtrnáctidenní stáže budou uskutečněny v následujícím 

školním roce.  
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11.3.2 Projektová spolupráce se zdravotnickou školou v Trnavě 

Ve školním roce 2015/2016 byla zahájena spolupráce se Střední zdravotnickou školou 

v Trnavě. V únoru 2016 byla vypracována a následně předložena žádost zahraničních stáží 

v rámci programu ERASMUS+. Bohužel tato žádost naší škole nebyla schválena, a to zejména 

z důvodu podobných probíhajících projektů odborných stáží. Projekt byl připraven pro žáky 3. 

ročníku středního stupně vzdělávání oboru Zdravotnický asistent, kteří měli na Slovensku v 

trnavské nemocnici absolvovat část své povinné odborné praxe. I když projekt nebyl schválen, 

přesto jsme se rozhodli s trnavskou SZŠ spolupracovat a výměnné stáže uskutečnit. Tyto jsou 

naplánovány na následující školní rok.  

Cílem uvedeného záměru je zejména zkvalitnění úrovně odborné výuky, a to formou získání 

pracovních zkušeností v jiných – zahraničních – zdravotnických zařízeních, zároveň chceme 

tímto prohloubit i multikulturní vztahy mezi českými a slovenskými žáky. 

11.3.3 Projekt Čistá Vysočina 

Ve dnech 11.–14. dubna 2016 se naše škole již tradičně zúčastnila akce Čistá Vysočina. 

Do ní se zapojily 2. ročníky naší školy, kterým se podařilo nasbírat téměř 30 pytlů plastů a 

směsného odpadu. Vzhledem k příznivému počasí a pracovnímu nadšení byla akce hodnocena 

jak ze strany dozoru, tak ze strany žáků pozitivně.  

11.3.4 Projekt „PP do škol“ 

Dalo by se již mluvit o tradici – i v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu 

„První pomoc do škol“, který je určen pro žáky osmých ročníků základních škol. Výuka byla 

realizována ve 14 třídách. Teoretické přednášky i praktickou výuku v tomto roce převzaly na 

svoje bedra kromě odborných vyučujících zejména žákyně VOŠZ. Svého úkolu se zhostily 

vesměs velice odpovědně, alespoň podle ohlasů ze základních škol.  

11.3.5 Environmentální výchova  

Žáci i pedagogové jsou zapojeni do Projektu „Recyklohraní“, v rámci kterého sbíráme vybité 

monočlánky a rozbité elektrospotřebiče.  

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

Sázavou a sběrný dvůr.  

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

mimořádných situací 

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 
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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 30. Pro 

jednu žákyni 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. 

Některým žákům, kteří nemají doma počítač, byl zapůjčen i notebook k domácí přípravě a 

vzdělávání. 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. Informoval učitele o nové vyhlášce týkající se inkluze žáků, která 

nabývá platnost od 1. září 2016. 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 2015–2016 

V rámci minimálního preventivního programu ve školním roce 2015/2016 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 aktivizačních 

metod poznávali, navazovali vzájemnou spolupráci. 

V průběhu celého školního roku probíhaly přednášky na vybraná témata, která se dotýkají 

prevence drogové problematiky a vzájemných vztahů ve třídě. Dále se žáci a studenti 

zúčastňovali akcí pořádaných městem Žďár, kde plnili zároveň roli pořadatelů. 

Pokud jde o výskyt rizikového chování u žáků naší školy, můžeme konstatovat, že jsme na 

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

V průběhu celého školního roku se metodik prevence zúčastňoval vzdělávacích akcí na aktuální 

témata.  
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12.3 Harmonizační kurz 

Motivem adaptačního kurzu třídy 1. L byla móda. Studenti dostali motivační dopis a pozvánku 

před nástupem na kurz. V nich se dozvěděli, že byli vybráni na módní akci a že mají zvolit 

náležitý dress code. Bylo jim oznámeno místo, datum a čas setkání. 

Po příjezdu na místo konání došlo k důkladnějšímu seznámení. Poté byla společnými silami 

vytvořena pravidla, jejichž dodržování bylo všemi odsouhlaseno. 

Po ubytování byli všichni vyzváni, aby našli svoje jméno na vizitkách pokojových dveří 

(studenti byli záměrně namícháni, což se později ukázalo jako výborná a všemi velmi ceněná 

volba). 

Odpoledne bylo provázeno řadou aktivit, při kterých byli studenti nuceni spolupracovat, 

komunikovat, pomáhat si a zároveň dodržovat nastavená pravidla. 

Nejsilnějším zážitkem ovšem dle mínění všech zúčastněných bylo zpracování příběhu o slepé 

spisovatelce Helen Kellerové, kdy byli studenti se zavázanýma očima vtaženi do děje a 

prostřednictvím různých prožitků se snažili přiblížit životu této jedinečné postavy. Pro všechny 

to byl nevšední emotivní zážitek. 

Druhý den začal rozcvičkou. Pro zvoleného zástupce následovala výroba módního ošacení 

z poskytnutého materiálu. Studenti byli rozděleni do skupin a společně pracovali na vytvářeném 

modelu. Poté následovala prezentace jejich produktu, zkouška trvanlivosti a hodnocení poroty. 

Při této aktivitě byla důležitá spolupráce, vzájemná podpora a víra ve svoje schopnosti. 

Později následovala pěší túra, v rámci které uprostřed přírody proběhlo hodnocení kurzu ze 

strany studentů. Všechna hodnocení byla pozitivní, všichni kvitovali dobrovolné nedobrovolné 

kombinování skupin a ocenili, že se takto daleko lépe poznali. 

 

  

Program pro třídu 1. A byl sestaven tak, aby provozované aktivity vyžadovaly spolupráci 

větších či menších skupin žáků nebo dokonce účast všech žáků. Aktivity byly zážitkové, 

vědomostní, se zaměřením na komunikaci, naslouchání a sebereflexi. Důležité bylo, aby si 
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každý z žáků našel aktivitu, která by mu vyhovovala, bavila ho a zároveň aby se naučil v zájmu 

ostatních účastnit se i aktivit, které nejsou z jeho strany právě ty preferované. 

Po příjezdu na místo a ubytování se odešlo na delší procházku, během které byla instruktorkami 

stanovena pravidla a společně se žáky upravena a všemi odsouhlasena. V průběhu procházky 

došlo k základnímu představení a seznámení všech zúčastněných a byly uskutečněny první 

pohybové a kooperační aktivity. 

Odpoledne proběhly výtvarné aktivity, pohybové aktivity a besedy na různá témata. 

Večerní aktivita se svíčkami byla pro většinu žáků silným emocionálním zážitkem. 

V podobném duchu probíhal i druhý den, který začal ranní rozcvičkou a následovaly další 

sportovní kooperativní a společenské aktivity, které vedly k poznání názorů žáků na různé 

světonázorové otázky a také alespoň okrajově nastínily sociální prostředí jednotlivých žáků. 

Všechny aktivity uváděly a korigovaly instruktorky. 

   

12.4 Preventivní vlak bezpečné železnice  

Dne 16. 9. 2015 se třídy 2. A a 2. L zúčastnily akce z projektu Českých drah nazvané 

„Preventivní vlak bezpečné železnice“, který v rámci svého třináctého ročníku navštívil města 

Vysočiny. V průběhu projekce filmu „To nedáš!“, který byl natočen podle skutečných příběhů, 

mohli žáci vidět, jak končí nerozvážné činy mladých lidí spojené s hazardem, frajerstvím nebo 

jen obyčejnou nepozorností. 

Po zhlédnutí filmu následovala prohlídka speciální drážní techniky, používané při železničních 

neštěstích, a diskuze s vyšetřovateli Českých drah a zástupcem z řad Policie České republiky. 

Způsob prezentace této preventivní akce byl žáky velmi pozitivně. 

 
  

http://www.szszdar.cz/images/harmon_dny_2015/IMG_0988.JPG
http://www.szszdar.cz/images/harmon_dny_2015/IMG_0974.JPG
http://www.szszdar.cz/images/harmon_dny_2015/IMG_0983.JPG
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12.5 Přednáška zaměřená na prevenci rizikového chování 

V prosinci 2015 navštívil žáky 1. A a 1. L v rámci prevence patologických jevů Mgr. Petr 

Mokrejš, který formou hraní rolí a následného zhodnocení dané situace přiblížil žákům různé 

způsoby otevřené a skryté manipulace, dále zdůraznil určité prvky pasivního a agresivního 

chování. Cílem bylo ukázat žákům, jak na takové způsoby chování bezprostředně a přiměřeně 

reagovat, ukázat jim, že i když chce být člověk slušný, nemusí si určité chování od druhých 

nechat líbit. 

Nezvyklý způsob prezentace dané problematiky byl většinou žáků pozitivně hodnocen. 

12.6 Dopravní minimum 

V rámci prevence patologických jevů byla pro žáky 3. ročníků realizována přednáška městskou 

policií na téma „Dopravní minimum“. 

Paní Pálková z městské policie přednesla žákům několik témat – povinnosti při řízení 

motorového vozidla, při účasti silničního provozu a chodci, přestupky a jejich vyřízení. V druhé 

části byl promítnut krátký spot o facebooku a jeho důsledcích. Následovala diskuze nad tímto 

tématem, kdy žáci vznášeli dotazy a vlastní názory k této problematice. 

Hodnocení – žáci měli mnoho dotazů k jednotlivým tématům. Bylo patrné, že je tato 

problematika zajímá a chtějí si ujasnit některá svá tvrzení a zvláštní zkušenosti. Projevila se zde 

názorová různorodost a životní zkušenosti žáků. Bylo by dobré v tomto směru pokračovat a 

navázat dalšími tématy. 

12.7 Návykové látky v našem regionu – dotazníkové šetření v 1. ročnících 

(ESPAD 2016) 

Hlavním cílem studie ESPAD 2016 je získání spolehlivých odhadů užívání návykových látek 

u mládeže ve věku 15–16 let, srovnání situace v jednotlivých evropských zemích a analýza 

trendů od roku 1995. 

Výsledky studie budou cenným podkladem pro monitorování situace v oblasti užívání drog 

v ČR, formulaci efektivních opatření a preventivních aktivit zaměřených na mladé lidi a 

hodnocení úspěšnosti protidrogové politiky v České republice. 

12.8 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 2015/2016 byl z velké části splněn. 

Škola je dostatečně vybavena počítači. Na začátku školního roku byly pořízeny nové notebooky 

tak, aby měl každý učitel k dispozici počítač. Konvertibilní notebooky byly použity ke vzniku 

mobilní počítačové učebny. Díky dostatečnému množství přenosných počítačů nabízíme 
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studentům zapůjčení notebooku na domácí přípravu. Škola aktivovala službu Office 365. Každý 

student získal školní e-mail a škola tak získala více možností využití online služeb Exchange a 

SharePoint. 

Ve výuce jsou ve velké míře používány prostředky ICT. Učitelé se neomezují pouze na 

prezentační techniku, ale využívají i možnosti mobilní počítačové učebny a vlastní zařízení 

studentů. Využitím chytrých zařízení studentů k testování znalostí a vyhledávání informací je 

výuka pro studenty nejen zábavnější, ale zároveň se učí lépe využívat svá zařízení. Množství 

chytrých telefonů mezi studenty s sebou nese též negativní vlivy. Studenti ztrácejí koncentraci, 

jelikož jsou rozptylováni telefony. Přes negativní jevy se snažíme studenty podporovat, neboť 

vnímáme technologie jako nedílnou součást života, kterou se musí naučit kontrolovat. 

Pokrytí školy Wi-Fi sítí bylo sice dostatečné, ale z důvodu množství připojených zařízení jsme 

doplnili další přístupové body. Ke konci školního roku byla škola připojena k Internetu pomocí 

optického kabelu. Nyní již nic nebrání plnému využití online služeb na internetu. 

14 Spolupráce s rodiči 

V průběhu školního roku se konaly dvě třídní schůzky. Zástupci rodičů jednotlivých tříd se 

vždy před schůzkami sešli v ředitelně, kde byli informováni o průběhu vzdělávání žáků, o 

školních akcích, opravách školy, projektové činnosti školy a hlavně o činnosti Spolku rodičů 

(dříve SRPŠ), který pomáhá škole při organizování různých akcí a finančně na ně přispívá. 

Podpořil například zimní výcvikový kurz 2. ročníků, sportovně turistický kurz 3. ročníků, ples 

žáků 4. ročníků, přispěl i na drobné odměny za úspěchy v soutěžích. 

Na třídních schůzkách pak byly tyto informace předány rodičům. Dále byli rodiče informováni 

o prospěchu a chování žáků, o třídních a školních akcích, seznámeni s možností konzultací jak 

pro žáky, tak pro rodiče. Třídní schůzky navštěvoval výchovný poradce a metodik prevence. 
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14.1 Ples  

Dne 5. února 2016 se v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou uskutečnil ples našich maturantů. 

Třídy 4. A a 4. L si připravily bohatou tombolu a velmi příjemný program pro své blízké, 

pedagogy, bývalé maturanty a ostatní návštěvníky plesu. Rodiče, pedagogové, kamarádi ve 

funkci pořadatelů, foto koutek, hudební skupina 4 Sýkorky i skvěle zajištěné zázemí DK 

dopomáhalo k uvolněné atmosféře. 

Rádi na ples vzpomínáme a těšíme se na další! 
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15 Hospodaření školy 

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

15.1 Náklady a výnosy za rok 2015 

Spotřeba materiálu 988 456,87 

Spotřeba energie 610 400,94 

Opravy a udržování 392 596,00 

Cestovné 68 153,54 

Náklady na reprezentaci 10 019,00 

Ostatní služby 1 511 788,40 

Mzdové náklady 11 480 642,00 

Zákonné sociální pojištění 3 718 282,00 

Jiné sociální pojištění 47 156,00 

Zákonné sociální náklady 168 672,33 

Pojistné 86 030,22 

Odpisy dlouhodobého majetku 223 387,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 589 003,60 

Kurzovní ztráty 7 626,66 

Náklady 19 902 214,56 

Výnosy z prodeje služeb 1 342 095,00 

Výnosy z pronájmu 36 500,00 

Čerpání fondů 10 000,00 

Ostatní výnosy z činnosti 199 834,45 

Úroky z běžných účtů 174,20 

Kurzové zisky 10 876,32 

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 18 410 530,07 

Výnosy 20 010 010,04 

Hospodářský výsledek 107 795,48 

 



66 

 

16 Bezpečnost a ochrana zdraví 

16.1 Rozbor o školní úrazovosti dětí, žáků a studentů za období  

01. 09. 2015–31. 08. 2016  

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. 2016. 

Celkově se lehce zvýšil počet úrazů (v loňském školním roce 24 úrazů, v letošním 27 úrazů). 

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)  27 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů s absencí, nebo kdy byl sepsán záznam pro 

odškodnění 
11 

Z toho počet úrazů smrtelných - 

Počet odškodněných úrazů celkem  7 

Celková částka vyplacená za odškodnění 25.514,- 

16.2 Druh činnosti 

POLOŽKA NÁZEV  POČET 

1 Vyučovací hodina - 

2 Přestávka 3 

3 Praktické vyučování nebo praktická příprava 11 

4 Pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny - 

5 Tělesná výchova – skupinová činnost 11 

6 Tělesná výchova – individuální činnost - 

7 Školní výlet - 

8 Sportovní akce a soutěže - 

9 Kurzy plavání, lyžování a sportovně-turistické kurzy 2 

10 Jiné činnosti - 
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17 Naše škola očima sociálních partnerů 

V průběhu školního roku 2015/2016 probíhalo sebehodnocení školy na téma Naše škola očima 

sociálních partnerů.  

Pro šetření byl připraven dotazník, který obsahoval 19 otázek.  

Výzkum pomocí dotazníků měl za cíl zjistit úroveň spolupráce školy se sociálními partnery i 

to, jaké znalosti mají sociální partneři o naší škole a jestli je spokojenost s praxí našich studentů 

závislá na věku respondentů. 

Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 104 respondentů.  

Otázky se týkaly osobních dat – věk, pohlaví, místo výkonu práce (nemocnice nebo sociální 

služby), specifické otázky se týkaly spolupráce s naší školou.  

Autoevaluační zprávu zpracoval autoevaluační tým naší školy ve spolupráci se studentkou 

VOŠ.  

Dotazník byl tvořen celkem 19 otázkami (z nichž 14 bylo uzavřených, 3 polouzavřené a 2 

otevřené). U uzavřených otázek měli respondenti na výběr vždy jednu odpověď. U otevřených 

otázek byl dán prostor na vyjádření vlastního názoru respondentů. V dotazníku jsou používána 

slova studenti (studenti Vyšší odborné školy zdravotnické), ale i žáci (žáci 3. a 4. ročníku 

Střední zdravotnické školy).  

Dotazník byl rozdán sociálním partnerům v nejbližším okolí naší školy. Jednalo se o zdravotní 

sestry pracující v Nemocnici Nové Město na Moravě a dále pracovníky Sociálních služeb ze 

Žďáru nad Sázavou. Konkrétní pracoviště ve Žďáře nad Sázavou byla: Domov pro seniory – 

Dům klidného stáří, Domov se zvláštním režimem Seniorpenzion a Oblastní charita Žďár nad 

Sázavou. 

Dotazníkové šetření probíhalo od listopadu 2015 do ledna 2016. Celkem bylo rozdáno  

110 dotazníků, z nichž se pouze 6 vrátilo nevyplněných. Vyhodnocení odpovědí na dotazník 

bylo provedeno tzv. kvantitativní metodou, která má znázornit procentuální zastoupení daného 

názoru z celkového počtu odpovědí. Výsledky výzkumu jsou vyjádřené graficky a pomocí 

tabulek. Nejedná se o hloubkový výzkum, pouze o názor a vlastní zkušenosti určitého vzorku 

respondentů. 
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17.1 Analýza dat 

17.1.1 Do které věkové skupiny spadáte? 

 

Graf 1 Věková struktura respondentů (vlastní zpracování) 

Dle rozložení věku respondentů je patrné, že nejpočetnější je věková kategorie 41–50 let, kterou 

tvoří 46 dotazovaných (44 %) z celkového počtu respondentů. Další nejvíce zastoupenou 

skupinou je věkové rozpětí 31–40 let, a to 28 dotazovaných (27%). Zbylé dvě věkové kategorie 

byly zastoupeny téměř stejně. Věkovou skupinu 15–30 let tvoří 16 dotazovaných (15 %) a 

věkovou skupinu 51 a více let pouze 14 respondentů (14%). 

17.1.2 Ve kterém typu zařízení pracujete? 

 

Graf 2 Typ zařízení, ve kterém respondenti pracují (vlastní zpracování) 

Dle třetí otázky v dotazníku můžeme vidět, ve kterém typu zařízení respondenti pracují. 

V nemocnici pracuje 73 respondentů (70%), zbylých 31 v sociálních službách (30%). Více 

respondentů je z Nemocnice Nové Město na Moravě, protože v sociálních službách pracuje 
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podstatně méně zdravotních sester než v novoměstské nemocnici. Celkový přístup respondentů 

ze všech zařízení k vyplňování dotazníků byl velice kladný.  

17.1.3 Na jakém oddělení? 

 

Graf 3 Oddělení, na kterých respondenti pracují (vlastní zpracování) 

Na tuto otázku odpovídali pouze ti dotazovaní, kteří v otázce 3 uvedli možnost, že pracují 

v nemocnici (celkem 73). Z grafu vidíme, že nejvíce respondentů je z oddělení chirurgie – 28 

(38 %) a interního oddělení – 24 (34 %). Z dětského oddělení to bylo 9 (12 %) dotazovaných. 

Dále dotazník vyplnilo 6 (8 %) respondentů z ODN a též gynekologického oddělení.  

Nejvíce zastoupená oddělení jsou dána tím, že pod ně spadá více oddělení najednou. Pod 

Chirurgické oddělení v novoměstské nemocnici spadají oddělení Chirurgie 1, Chirurgie 2, 

Chirurgie 3, Ortopedie a Urologie. Pod Interní oddělení patří Interna 1, Interna 2, Interna 3, 

Společné interní lůžkové oddělení a Neurologie. 

17.1.4 Víte, kolik let uplynulo od založení naší školy? 

 

Graf 4 Počet let od založení naší školy (vlastní zpracování) 
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Od založení naší školy uplynulo více než 40 let. Tuto otázku zodpovědělo správně 83 

dotazovaných , 19 dotazovaných (18 %) si myslí, že již uplynulo více než 60 let a naopak 2 

respondenti (2 %) se domnívají, že uplynulo více než 20 let. Nikdo si nemyslel, že od založení 

školy uplynulo pouze 5 let. 

Celkem 80 % dotazovaných znalo správnou odpověď, což může být dáno také tím, že jsou tyto 

údaje veřejné a dohledatelné na internetových stránkách naší školy. 

17.1.5 Znáte jméno současného ředitele (ředitelky) naší školy? 

 

Graf 5 Jméno ředitele (ředitelky) naší školy (vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že neuvěřitelných 101 dotazovaných zná jméno současné ředitelky naší školy 

RNDr. Marie Vystrčilové. Pouze třem respondentům utkvěl v paměti bývalý ředitel Mgr. 

Zdeněk Košík. 

17.1.6 Jak hodnotíte spolupráci s naší školou? 

 

Graf 6 Hodnocení spolupráce s naší školou (vlastní zpracování) 
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Z grafu vyplývá, že 5 respondentů (5 %) považuje spolupráci se školou za výbornou,  

43 respondentů (41 %) za velmi dobrou, 31 dotazovaných (30 %) za dobrou a 25 za dostačující 

(24 %). Žádný z respondentů nezvolil odpověď nedostačující. Odpovědi na tuto otázku byly 

spíše kladné. Bylo by ale vhodnější zvolit sudý počet odpovědí, protože respondenti mají 

tendenci přiklánět se k prostřední z nich, která dost často bývá neutrální (u této otázky to 

udělalo 30 % respondentů). Takto by se museli zamyslet, jestli se přikloní na kladnou, či 

zápornou stranu odpovědí. 

17.1.7 Co byste změnili na spolupráci se školou? 

 

Graf 7 Změny ve spolupráci s naší školou (vlastní zpracování) 

Z grafu 9 je zřejmé, že 52 respondentů (50 %) by na spolupráci se školou nic neměnilo. 

Navýšení hodin praxe by zvolilo 8 respondentů (8 %), 4 respondenti (4 %) by dali přednost 

většímu dohledu nad studenty ze strany školy. Celých 40 respondentů (38 %) tuto otázku 

nevyplnilo. 

50 %

8 %

4 %

38 %

Změny ve spolupráci

nic

více praxe

větší dohled

nad studenty

nevyplněno



72 

 

17.1.8 Jak komunikujete s naší školou? 

 

Graf 8 Způsob komunikace s naší školou (vlastní zpracování) 

Jak můžeme vidět z grafu 10, 33 dotazovaných (32 %) komunikuje s naší školou 

prostřednictvím telefonu, 29 respondentů (28 %) volí jako nejvhodnější způsob komunikace 

studenty, 19 dotazovaných (18 %) preferuje osobní komunikaci a 15 respondentů (14 %) se 

přiklání k možnosti e-mailové komunikace. Celkem 8 dotazovaných (8 %) uvedlo, že se školou 

nekomunikuje. Nikdo nezvolil možnost jiné komunikace, než jaká byla na výběr. 

17.1.9 Věnujete se studentům (žákům), kteří k Vám chodí na praxi? 

 

Graf 9 Jak se respondenti věnují studentům (vlastní zpracování) 

Jak uvádí tabulka 11, na dotazníkovou otázku, zda se respondenti věnují studentům 

na praxi, odpovědělo 76 dotazovaných (73 %) ano a zbylých 28 dotazovaných (27 %) částečně. 

Nebyla zaznamenána žádná zcela negativní odpověď.  
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17.1.10 Jak hodnotíte teoretickou připravenost studentů (žáků)? 

 

Graf 10 Hodnocení teoretické připravenosti studentů (vlastní zpracování) 

O procentuálním hodnocení teoretické připravenosti studentů vypovídá graf 12 uvedený výše. 

Jako výbornou ji označilo 32 respondentů (31 %). Možnost dostačující zvolilo nejvíce, a to 69 

respondentů (66 %). Za nedostačující ji považují 3 z dotazovaných (3%). Tato otázka je velice 

proměnlivá vzhledem k tomu, že každý student i žák je jiný. Tudíž i na pracovištích mají 

zkušenost s různými typy studentů. Jak je známo, ne každý s každým může v dobrém vycházet 

a každému se zavděčit. 

17.1.11 Jak hodnotíte komunikaci studentů (žáků) s pacienty? 

 

Graf 11 Hodnocení komunikace studentů s pacienty (vlastní zpracování) 

Zhruba polovina dotázaných (57 %) si myslí, že komunikace studentů či žáků s pacienty 

je dostačující. Za výbornou ji považuje 30 respondentů (29 %) a za nedostačující respondentů 

15 (14 %). 
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17.1.12 Jak hodnotíte komunikaci studentů (žáků) vůči personálu? 

 

Graf 12 Hodnocení komunikace studentů s personálem (vlastní zpracování) 

Z hodnocení tabulky 14 vyplývá, že 74 dotazovaných (71 %) označilo komunikaci studentů s 

personálem za dostačující. Zbylých 30 dotazovaných (29 %) vnímá komunikaci s personálem 

takto: 9 dotazovaných (9 %) jako výbornou a 21 dotazovaných (20 %) jako nedostačující. 

17.1.13 Necháváte studenty (žáky) pracovat v rozsahu jejich kompetencí? 

 

Graf 13 Práce studentů v rozsahu jejich kompetencí (vlastní zpracování) 

Z grafu je vidět, že většina respondentů (83 %) nechává studenty pracovat v rozsahu jejich 

kompetencí. Dalších 14 % zvolilo možnost někdy a zbylá 3 % respondentů nenechávají 

studenty pracovat v rozsahu jejich studentských kompetencí. Domníváme se, že u respondentů, 

kteří nenechávají pracovat studenty v rozsahu jejich studentských kompetencí, může jít o 

špatnou zkušenost z minulosti. 
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17.1.14 Jak hodnotíte přístup studentů (žáků) k práci? 

 

Graf 14 Hodnocení přístupu studentů k práci (vlastní zpracování) 

Z grafu 16 můžeme vyčíst, že 74 respondentů (71 %) považuje přístup studentů a žáků k práci 

spíše jako aktivní, dalších 22 respondentů (21 %) dokonce jako zcela aktivní a 8 respondentů 

(8 %) spíše jako pasivní. Nikdo nezvolil možnost přístupu studentů k práci jako pasivní. 

17.1.15 Jak hodnotíte připravenost studentů (žáků) po praktické stránce? 

 

Graf 15 Hodnocení praktické připravenosti studentů (vlastní zpracování) 

O procentuálním hodnocení praktické připravenosti studentů vypovídá graf 17. Jako výbornou 

ji označilo 12 % respondentů. Odpověď velmi dobrá připravenost zvolilo 51 % respondentů, 

tedy nejvíce. Možnost dobrá připravenost označilo 34 % respondentů. Za dostačující ji považují 

3 dotazovaní (3%). Možnost nedostačující nikdo nevybral. 
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17.1.16 Jste rádi, že mohou studenti vykonávat praxi na vašem pracovišti? 

Nenašel se nikdo, kdo by na otázku číslo 18 odpověděl záporně. Z toho vyplývá, že všech  

104 dotazovaných je rádo, že studenti i žáci mohou vykonávat praxi právě na jejich pracovišti. 

Každý zdravotnický pracovník ocení, pokud má student o praxi zájem a pomůže na pracovišti 

k lepšímu průběhu odborné péče o pacienty. 

17.1.17 Co byste zlepšili ohledně připravenosti studentů (žáků) na budoucí 

povolání? 

 

Graf 16 V čem by se měli studenti zlepšit (vlastní zpracování) 

Reakce na otázku týkající se zlepšení z hlediska připravenosti žáků na budoucí povolání byly 

různé. Z dotazovaných 9 % by zlepšilo komunikaci, 7 % vstřícnost, 10 % praktické dovednosti, 

2 % by přidali na zdravém sebevědomí studentů a 13 % na aktivitě a zájmu  

o práci. Tuto otázku nevyplnila více než polovina respondentů, konkrétně 61 %, což je velká 

škoda. Pro školu by to byla výborná zpětná vazba, věděla by, které oblasti má společně se 

studenty a žáky vylepšovat. 

17.2 Závěr 

Ze zodpovězených dotazníků vyplývají následující závěry:  

Většina respondentů sociálních partnerů má dobré znalosti o naší škole. Zná jméno současné 

ředitelky, ví, jaké obory vzdělání naše škola nabízí, orientuje se i v historii školy. 

Věk respondentů z vybraných sociálních partnerů školy nerozhoduje o spokojenosti 

s teoretickou připraveností našich studentů a žáků na praktickou výuku. Zástupci všech 

věkových kategorií hodnotí teoretickou připravenost studentů převážně jako dostačující, pouze 

u střední věkové kategorie od 41 do 50 let převažuje možnost výborná. Praktická připravenost 

našich žáků a studentů je hodnocena 97% jako dobrá.  

Všichni respondenti zodpověděli, že spolupráce s naší školou je dobrá, nikomu se nezdála 

nedostačující. Polovina respondentů by na spolupráci se školou nic neměnila, ale je pravdou, 

že 40% dotázaných tuto otázku nezodpovědělo.  
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Respondenti komunikují se školou všemi výše uvedenými způsoby, komunikaci hodnotí opět 

většina jako dostatečnou (86%).  

Většina dotázaných také oceňuje přístup studentů a žáků k práci jako aktivní (92%), 

komunikace s personálem je hodnocena 80% respondentů jako dobrá, také většina respondentů 

uvádí, že se studentům při praktické výuce věnuje pravidelně nebo alespoň občas. 

Z uvedených závěrů vyplývá, že naše škola byla hodnocena vybranými sociálními partnery 

velice pozitivně.  

18 Personální zabezpečení školy 

18.1 Seznam interních vyučujících školy: 
Mgr. Nikola Apolínová 

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. Hana Kosková 

Mgr. Pavlína Lysá 

Mgr. Miluše Mazlová 

Mgr. Radana Nováková 

PhDr. Ivana Odehnalová 

Mgr. Iva Ošťádalová 

Mgr. Marek Papoušek 

Mgr. Jana Sehnalová 

Mgr. Petra Střechová  

Mgr. Stanislav Šmerda 

RNDr. Marie Vystrčilová 

Mgr. Věra Zapletalová 

18.2 Seznam externích vyučujících školy (pro SZŠ): 

Mgr. Petra Kopecká  
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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 (od srpna 2016 Ilona Kuthanová) 

 Ilona Řezníčková  

Administrativní pracovnice:  Eva Neumanová 

Školník – údržbář: Mgr. Milan Jebavý 
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19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

19.1 Vzdělávání odborných vyučujících ve školním roce 2015/2016 

Mgr. Petra Bednářová  Hluboká mozková stimulace ČAS/KK/ 2071/2015 

 Přístup vietnamské minority ke stáří a umírání 

ČAS/KK/2093/2015 

 Konference pracovníků nelékařských zdravotnických 

povolání 13. 1. 2016  

 25. 11. 2015 urologický seminář 

 20. 1. 2016 chirurgický seminář 

 18. 2. 2016 ARO seminář 

 17. 3. 2016 INT seminář 

 17. 3. 2016 konzultační seminář pro školního maturitního 

komisaře 

 Studium cizích jazyků 

Mgr. Iva Coufalová  Studium cizích jazyků 

 Neurologický seminář 

 On-line seminář Péče o bércové vředy 

Mgr. Iva Holemářová  Sociálně patologické jevy dnešní doby, Brno 8. 3. 2016 

 Studium cizích jazyků 

PhDr. Václava 

Holubová 

 Seminář správné bandážování 

 Studium cizích jazyků 

Mgr. Iva Ošťádalová  Seminář správné bandážování 

 15.–17. 3. 2016 seminář péče o pacienta na psychiatrii 

 Komunikace v práci třídního učitele 

Mgr. Dagmar 

Chvátalová 

 25. 11. 2015 urologický seminář 

 20. 1. 2016 chirurgický seminář 

 18. 2. 2016 ARO seminář 

 17. 3. 2016 konzultační seminář pro školního maturitního 

komisaře 

 17. 3. 2016 INT seminář 

Mgr. Jitka Janíčková  25. 11. 2015 urologický seminář 

 11. 5. 2016 ONKO seminář 

 17. 3. 2016 INT seminář 

 20. 1. 2016 Ch seminář 

 Seminář 12. 4. 2016 Jak lépe komunikovat s rodiči a 

žáky (27962/2015-2-610) 

 Studium cizích jazyků 

Mgr. Petra Střechová 

 

 Seminář správné bandážování 

 Komunikace v práci třídního učitele 

 11. 5. ONKO seminář 

Mgr. Pavlína Lysá 

 

 Seminář správné bandážování 

 Online jazyky 

 Konzultace pro předsedu maturitní komise 

Mgr. Věra Zapletalová  25. 11. 2015 URo seminář 
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 Konzultace pro předsedu maturitní komise 

Mgr. Lenka Fišerová  Alternativní výuka odborných předmětů 

Mgr. Radana Nováková  25. 11. 2015 URo seminář 

 Konzultace pro předsedu maturitní komise 

19.2 Vzdělávání učitelů všeobecných předmětů, školní rok 2015/2016 

RNDr. Marie Vystrčilová 

 

 Konzultační seminář pro management škol 

 Tablety a digitální škola 

 Jak provést hodnocení zaměstnanců a stanovit jejich 

cíle 

 Pokusné ověřování přijímacího řízení do oboru vzdělání 

s maturitní zkouškou 

 Certifikát o absolvování kurzu v rámci výzvy č. 57 – 

online kurz německý jazyk 

 Konference VOŠZ 

 Novela školského zákona 

 Didaktika využití tabletů ve výuce 

 e-Seminář – Motivace a hodnocení zaměstnanců ve 

školství 

 Dokumentace školy 

 Vzdělávání - portál PO 

 Maturitní zkouška 

 Změny ve statistických hlášeních sběr dat ze školních 

matrik 2016 

 Inkluzivní vzdělávání – nová vyhláška od 1. 9. 2016 

Mgr. Jana Sehnalová 

 

 on-line studium cizích jazyků (německý jazyk) v rámci 

projektu č. 57 

 matematika pro život – střední školy (červen 2016) 

 didaktika využití tabletů ve výuce (únor 2016) 

MUDr. Irena Krábková  

 

 

 

 

 Nové metody výuky v odborných předmětech 

 Práce třídního učitele 

 Motivace žáků v odborné latinské terminologii 

 Změny ve společné a profilové části maturitní zkoušky 

 Povinná dokumentace školy 

 Tvorba individuálních plánů 

 Systém Bakalář 

 Inkluzivní vzdělávání žáků a studentů od 1. 9. 2016 

 Změny ve statistických hlášeních 

 Semináře ve spolupráci s PPP a SPC Jihlava  

 Způsob archivace pedagogických dokumentů 

Mgr. Nikola Apolínová  On-line studium cizích jazyků 

 Školení hodnotitelů ústní matur. zkoušky z angl. jazyka 

pro sluchově postižené /CISKOM – Cermat/ 

 On-line semináře v anglickém jazyce 
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 Studium italštiny na jazykové škole Lingua efekt Žďár 

and Sázavou 

 

 

MVDr. R. Hamerníková 

 Nakládání s chemickými látkami 

 Samostudium – organická chemie 

 Samostudium – SOČ (odborné práce) 

Ing. Jiří Dokulil  Školení hodnotitelů ústní maturitní zkoušky 

z anglického jazyka pro sluchově postižené CISKOM – 

Cermat (leden / únor 2016) 

 On-line studium cizích jazyků – německý jazyk, 

v rámci výzvy č. 57 

 Různé on-line semináře v anglickém jazyce 

PhDr. Ivana Odehnalová 

 

 

 

 

 

 On-line certifikace – Hodnotitel ústní a písemné 

zkoušky z CJL (únor 2016) 

 Školení ke státní maturitě CJL, CJ  

 Konzultační seminář k písemné a ústní části MZk 

z českého jazyka (březen 2016) 

 on-line proškolování v rámci projektu Erasmus+ a 

v systému Ecvet  

 konzultační seminář Vzdělávání žáků jiné národnosti 

(květen 2016) 

 on-line studium cizích jazyků (anglický a španělský 

jazyk) v rámci projektu č. 57 

Mgr. Marek Papoušek  Školení hodnotitelů ústní maturitní zkoušky 

z anglického jazyka pro sluchově postižené CISKOM – 

Cermat (leden / únor 2016) 

 On-line studium cizích jazyků – německý jazyk, 

v rámci výzvy č. 57 

 2 semestry studia Anj na Pdf MU  

Mgr. Stanislav Šmerda 

 

 Roadshow pro školy 

 Odborné články 

 Samostudium Office 365 

Mgr. Monika 

Kratochvílová 

  

Mgr. Milan Jebavý  Seminář Právo, Brno (listopad 2015) 

 Úvod do světa práce (prosinec 2015) 

 Multikulturní výchova (konzultace s europoslancem) 

Mgr. Jiří Bubák  on-line studium cizích jazyků (anglický jazyk) v rámci 

výzvy č. 57 

 studium basketbalu v rámci trenérské licence 

 samostudium didaktiky atletiky 

 samostudium malých sportovní her 

Mgr. Miluše Mazlová 

 

 Školení třídních učitelů I. a II. ročníků (listopad 2015) 

 On-line certifikace – Hodnotitel ústní a písemné 

zkoušky z CJL (únor 2016) 
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 Konzultační seminář k písemné a ústní části MZk 

z českého jazyka (březen 2016) 

 On-line studium cizích jazyků (anglický jazyk) v rámci 

projektu č. 57 

 

Mgr. Hana Kosková 

 

 

 Internetové aktivity a digitální stopa (leden 2016, 

Jihlava) 

 Setkání koordinátorů ICT (leden 2016, Brno) 

 On-line školení – Zadavatel  

 On-line školení – Zadavatel pro žáky s PUP MZ 

 Road Show pro školy (duben 2016, Pardubice) 

 Samostudium MS Office 2016 

19.3 Seminář Sociálně patologické jevy dnešní doby 

Seminář, který proběhl 8. 3. 2016 na PDF Brno, byl zaměřen na problematiku 

sociálně-patologických jevů dnešní doby. Přednášejícím byl Doc. Petr Kachlík a za naši školu 

se zúčastnila Iva Holemářová. Dozvěděla se nové informace týkajících se závislostí na alkoholu 

a drogách, patologického hráčství, virtuálních drog, sekt, problematiky CAN a šikany. Pan 

docent se také okrajově dotkl minimálního preventivního programu a jeho implementace do 

výuky. Získané informace byly předány dalším kolegyním, které je mohou využít při přípravě 

na výuku. 

19.4 Spolupráce třídního učitele s rodiči žáků 

Dne 11. 10. 2015 se vyučující Mgr. Mazlová, Mgr. Kratochvílová, Mgr. Střechová a Mgr. 

Ošťádalová zúčastnily přednášky Mgr. Dany Forýtkové konané na SPŠ Žďár nad Sázavou. 

Školení bylo zaměřeno na komunikaci s různými typy rodičů, zejména s rodiči agresivními a 

manipulujícími. Následovaly návody, jak uklidnit rozčilené a agresivní rodiče a jak vhodně a 

konstruktivně řešit již vzniklé konflikty. Součástí školení byla také schopnost efektivního 

naslouchání a seznámení s nejčastějšími chybami v mezilidské komunikaci. 

Dne 14. 10. 2015 se Mgr. Stanislav Šmerda účastnil školení Roadshow pro školy v rámci 

Microsoft EDU Days. Měl zde příležitost setkat se nejen s učiteli z jiných škol, ale i s lidmi 

přímo z Microsoftu. Seznámil se tak s aplikací Office MIX, Clas OneNote, Sway a Yammer. 

Získal také pár zajímavých tipů, jak ozvláštnit výuku (nejen Informatiky). 

Ve dnech 15.–17. 3. 2016 absolvovala Mgr. Iva Ošťádalová na SZŠ v Kroměříži kurz 

ošetřovatelské péče o pacienty s psychiatrickým onemocněním. Kurz obsahoval tři základní 

moduly-medicínský, ošetřovatelský a pedagogický. Kromě základních poznatků týkajících se 

psychiatrie jako je základní symptomatologie nebo klasifikace duševních poruch se seznámila 

s moderními trendy v diagnostice duševních onemocnění, s různými druhy psychoterapie, 

s možnostmi využití arteterapie u jednotlivých skupin klientů a se spoustou dalších zajímavostí. 

Kurz hodnotila jako velmi přínosný a po všech stránkách výborně zajištěný. 
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20 Poděkování škole 

20.1 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.  

20.2 Domov pro seniory Mitrov 

Za dvouletou spolupráci při organizování kulturních akcí pro seniory. 

20.3 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 

20.4 Poděkování základních škol  

Velice kladné ohlasy obdržela naše škola ze základních škol, kde naše odborné učitelky a 

studenti VOŠZ vyučovali teoreticky i prakticky první pomoc v rámci projektu „První pomoc 

do škol“. Zástupci škol ocenili především jejich přístup k dětem, srozumitelný výklad a hlavně 

profesionální nácvik v poskytování první pomoci. 

20.5 Charitní ošetřovatelská služba Oblastní charity Žďár nad Sázavou 

Paní ředitelka Ing. Jana Zelená děkuje za spolupráci s naší školou a chválí studenty jak po 

odborné stránce, tak i pro lidskost a empatii, s jakou přistupují ke klientům.  

20.6 Poděkování pacientů Nemocnice Nové Město na Moravě 

Několik pacientů napsalo do školy e-mailem poděkování za péči, kterou jim poskytovali naši 

žáci a studenti během jejich hospitalizace. Oceňují především jejich nadšení, úsměv a ochotu 

pomoci. 

 


