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Sídlo školy 

Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická  

Žďár nad Sázavou 

Sídlo školy: Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 

Adresa pro dálkový přístup: informace@szszdar.cz 

Management školy 

Ředitel školy: RNDr.MarieVystrčilová 

Zástupce ředitele školy pro VOŠZ: Mgr. Petra Bednářová 

Vedoucí hospodářského úseku: Zdeňka Blažíčková 

Vedoucí stravování: Hana Fejtová 

Metodik IC techniky: Mgr. Stanislav Šmerda 

Rada školy 

Předseda: Mgr. Petra Bednářová (SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou) 

Členové: MUDr. Černá Eva (Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v 

Jihlavě) 

 Veselská Veronika (studentka, 2. ročník VOŠZ)  

Charakteristika školy 

Střední zdravotnická škola ve Žďáře nad Sázavou vznikla v roce 1972. Od 1. 9. 1996 zahájila 

svoji činnost Vyšší zdravotnická škola.  

Výuka se uskutečňuje v budově SZŠ a VOŠZ ve Žďáru nad Sázavou, která má 6 klasických 

učeben, 3 odborné učebny pro výuku ošetřovatelství, 1 odbornou učebnu psychologie, 

chemicko-fyzikální laboratoř, 2 učebny výpočetní techniky, dvě jazykové učebny, knihovnu 

s čítárnou, sklady, sborovny a kanceláře hospodářských a pedagogických pracovníků školy, 

šatny žáků. V prostorách školy je zajišťováno stravování. 

Praktická výuka probíhá v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde má škola vlastní 

budovu, v níž jsou dvě klasické učebny, jedna odborná učebna a sociální zázemí pro studenty. 

Studující mají možnost ubytování v Domově mládeže. 

mailto:informace@szszdar.cz
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Obory vzdělání a učební dokumenty 

Ve školním roce 2012–2013 probíhala výuka dle tohoto schváleného učebního plánu: 

obor 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, tříleté denní vyšší odborné studium 

obor 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, tří a půlleté kombinované vyšší odborné 

studium 

Přijímací řízení 

Ve školním roce 2013–2014 proběhlo přijímací řízení do oboru Diplomovaná všeobecná sestra, 

a to jak do denní i kombinované formy. 

V denní formě studia bylo celkem 60 přihlášek a nastoupilo 29 studentů. 

V kombinované formě bylo celkem 38 přihlášek a nastoupilo 29 studentů. 

Údaje o ročnících 

1. ročník denního studia 

Ročníkový učitel: Mgr. Iva Holemářová 

Ke studiu nastoupilo 27 studentů, z toho byli dva chlapci. Celý první ročník ukončilo 

22 studentů. 

2. ročník denního studia 

Ročníkový učitel: Mgr. Dagmar Chvátalová 

Ke studiu nastoupilo 30 studentů, z toho byli dva chlapci. Všichni studenti splnili podmínky 

klasifikace a ročník řádně ukončili. 

3. ročník denního studia 

Ročníkový učitel: Mgr. Petra Bednářová 

Ke studiu nastoupilo 24 studentů, z toho byli dva chlapci. V průběhu letního období jedna 

studentka studium na naší škole ukončila. 23 studentů splnilo klasifikaci za třetí ročník 

a podmínky pro možnost vykonání absolutoria. 

1. ročník kombinovaného studia 

Ročníkový učitel: Mgr. Iva Coufalová 

Ke studiu nastoupilo 32 studentů, z toho byli tři muži. V průběhu školního roku došlo ke snížení 

počtu studentů, z důvodu přerušení studia za strany studentů. Klasifikaci za letní období splnilo 

29 studentů, kteří postoupili do druhého ročníku. 

2. ročník kombinovaného studia 

Ročníkový učitel: Mgr. Petra Bednářová 
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Ke studiu nastoupilo 23 studentů a všechny byly ženy. Klasifikaci za druhý ročník splnilo 

17 studentek, které postoupily do třetího ročníku. 

Absolutorium 

DVS 53-41-N/1. denní 

Absolutorium proběhlo v řádném jarním termínu od 16.6. do 19.6. 2014 v budově školy ve 

Žďáře nad Sázavou. Předsedkyní absolutoria byla PhDr. Ilona Brožková z VOŠZ Havlíčkův 

Brod. K absolutoriu nastoupilo 23 studentů, kteří vykonávali zkoušku z cizího jazyka, 

odborných předmětů a obhajoby absolventské práce. Témata jednotlivých absolventských prací 

jsou součástí výroční zprávy. 20 studentů úspěšně ukončilo absolutorium a z toho 10 studentů 

prospělo s vyznamenáním. Dvě studentky absolvovaly studium v podzimním termínu. Jedna 

studentka teprve bude studium ukončovat.  

Při slavnostním vyřazení na radnici ve Žďáře nad Sázavou byly poprvé vydávány spolu 

s diplomem, vysvědčením, profesním odznakem a profesním indexem, také Europassy. Toto 

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

 

Personální zajištění výuky na VOŠZ 

Ročníkový učitel:  

1. ročník denního studia – Mgr. Iva Holemářová 

2. ročník denního studia – Mgr. Dagmar Chvátalová 

3. ročník denního studia – Mgr. Petra Bednářová  

1. ročník kombinovaného studia – Mgr. Iva Coufalová 

2. ročník kombinovaného studia – Mgr. Petra Bednářová 

Interní vyučující: 

Mgr. Petra Bednářová,Mgr. Iva Coufalová, Mgr. Marie Fejtová,Mgr. Iva Holemářová, 

PhDr. Václava Holubová, Mgr. Dagmar Chvátalová, Mgr. Michaela Hromádková, 

Mgr. Marek Papoušek, Mgr. Jana Sehnalová, Mgr. Stanislav Šmerda, Mgr. Pavlína Lysá, 

MUDr. Irena Krábková, Mgr. Jitka Janíčková, PhDr. Ivana Odehnalová, Mgr. Olga Jinková, 

Mgr. Věra Zapletalová, Mgr. Petra Střechová 
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Externí vyučující: 

MUDr. Igor Máčel, PhDr. Dušan Ďurďovič, MUDr. Romana Bělohlávková, 

MUDr. Zbyněk Albrecht, PhDr. Eva Sekorová, Mgr. SlámováPetra, Mgr.. Vlasta Kosťálová, 

Mgr. et Bc. Jan Veselý, Mgr. Petra Kopecká, MVDr. Renata Hamerníková, 

Mgr. Dagmar Dvořáková, MUDr. Petra Uhlíř, MUDr. Helena Koutná, Magda Svobodová 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2013/2014 se odborné učitelky zúčastnily celé řady vzdělávacích akcí, které 

přinesly nové poznatky z pedagogiky, psychologie, klinických oborů a mamagementu. Velmi 

zajímavé byly akce pořádané v rámci projektu Nadregionální síť středních zdravotnických škol 

pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny. Jednalo se 

o odborné stáže a simulační výuku, kde se vyučující seznámili s novinkami v ošetřovatelské 

péči a naučili se reagovat na pacienty s různými způsoby chování. Pohled na jiný způsob 

vzdělávání a ošetřovatelskou péči viděli odborné učitelky při odborné stáži v Anglii, Německu 

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

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

zúčastnily celé řady odborných seminářů, přednášek a odborných konferencí. Nedílnou součástí 

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

zkoušku. 

Projektová a přednášková činnost pedagogických 

pracovníků 

Mgr. Dagmar Chvátalová 

Koordinátor projektu „První pomoc do škol“ 

Projekt První pomoc do škol byl opět velice pozitivně hodnocen ze strany základních škol. Jako 

přílohu dokládáme poděkování ze Základní školy Švermova 4 ve Žďáře nad Sázavou. 

Mgr. Petra Bednářová 

Koordinátor projektu – Inovace vzdělávacích programu a rozvoj praxí vyšších odborných 

zdravotnických škol na Vysočině, CZ.1.07/2.1.00/32.0050 

Stáž odborných učitelek v Drážďanech v Německu, v Plymonth v Anglii a ve Slovninsku 

Projekt má několik klíčových aktivit. Jedna z nich je odborná stáž pro učitele v zahraničí. Na 

základě toho vyjely odborné učitelky všech zúčastněných škol do Německa. V rámci pohybu 

vyučující navštívily školské zařízení pro vzdělávání dospělých. Účastnily se přímé výuky 

v odborných učebnách. Dále jim bylo umožněn worshop s představily center primární prevence. 

Také měli možnost vizitovat rehabilitační centrum Bavaria, které slouží pro léčbu nemocných 

z celého Německa.  

 

V Plymonth měli vyučující možnost navštívit studenty, kteří vykonávali odbornou stáž 

v zařízeních pro seniory. Dále zde měli možnost prohlédnout si historické centrum města. Také 
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v rámci pobytu navštívili vzdělávací centrum pro mládež. V neposlední řadě měli možnost se 

zúčastnit několika tématicky zaměřených večerů, kde mohli procvičit svoji znalost angličtiny. 

Výuka odborného jazyka lektorem ze zahraničí 

Studenti prvního a druhého ročníku denního studia se zúčastnili výuky cizího jazyka rodilým 

mluvčím. Výuka probíhala formou diskuze nad stanovenými tématy. Studenti se aktivně 

podíleli na výuce a měli možnost procvičit a zdokonalit si odbornou terminologii v německém 

i anglickém jazyce. Výuka byla studenty hodnocena kladně, protože jim pomohla při přípravě 

ne certifikaci, kterou plnili v jarních měsících.  

 

Odborné exkurze studentů 

Studenti všech ročníků se v průběhu celého studijního období zúčastnili několika odborných 

exkurzí. Velice oblíbená je exkurze do Fakultní nemocnice Brno Bohunice na specializované 

endoskopické oddělení. Zde studenti mají možnost vidět specializované pracoviště, které má 

špičkové, nejmodernější vybavení. 

Dále se studenti podívali do Hospice sv. Josefa v Rajhradě, kde jsou pacienti v terminálním 

stádiu nemoci. Poslední exkurzí byla návštěva fakultní nemocnice v Olomouci a to 

neonatologického oddělení a oddělení pro invitrofertilizaci. Zde se provádí vysoce 

specializovaná péče o pacienty.  
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Prevence sociálně patologických jevů a podpora 

tvořivé práce studentů 

Prevence sociálně patologických jevů 

V rámci prevence sociálně patologických jevů se studenti zúčastnili několika aktivit během 

celého školního roku. Mezi nejvýznamnější patří jejich aktivita v rámci přednáškové činnosti 

u dětí v mateřských školách v celém regionu.  

V rámci SWOT analýzy sami studenti uváděli, že jsou již ve věku, kdy nemají pocit, že jsou 

ohroženi patologickými jevy. Spíše již chtějí sami působit na své vrstevníky. Jejich osobní 

zkušenost v rámci odborné praxe s klienty různých zařízení (např. K centrum, Ponorka a další) 

je natolik ovlivnila, že chtějí působit v osvětové činnosti. 

Výchova ke zdraví 

Každý student zpracoval projekt v oblasti preventivní zdravotnické péče, který následně sám 

zrealizoval. Šlo o vypracování informačních tabulí pro zdravotnická a sociální zařízení, tvorbu 

propagačních nástěnek a propagačních materiálů, přípravu a realizaci přednášek, publikaci 

článků v regionálním tisku v místě bydliště a podílení se na přípravě výukových materiálů. Také 

v rámci návštěvy mateřských škol studenti vytvářeli přednášky pro děti předškolního věku. 

Jednalo se o témata v oblasti prevence, zdravého životního stylu či první pomoci. 

 

Den hygieny 

V rámci dne hygieny naši studenti podávali informace o správné hygieně rukou pacientům 

a návštěvníkům nemocnice v Novém Městě na Moravě. Akce byla za strany pacientů 

i personálu velice kladně hodnocena a projevila se zde profesionalita studentů. 

První pomoc do škol 

Studentky VOŠZ se, jako každý rok, účastnily na projektu řízeným Krajem Vysočina "První 

pomoc do škol". Na základních školách seznamovaly žáky společně s vyučující naší školy se 

základy poskytování první pomoci. Žáci slyšeli nejen teoretický výklad, ale také úměrně ke 

svému věku se učily prakticky poskytovat předlékařskou první pomoc. 

Paní učitelka Ev Kociánová napsala děkovný email, který zní „Chtěla bych moc poděkovat za 

skvěle odvedenou práci v První pomoci do škol. Ve všech třech osmých třídách byli žáci 

spokojeni, kladně hodnotí možnost vyzkoušet si praktické věci, možná by jich mohlo býti více. 

Všechny tři Vaše týmy byly výborné. Děkuji a těším se na další spolupráci.“ 
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Soutěž první pomoci 

Studentky prvního ročníku se zúčastnily mezinárodní soutěže první pomoci v Brně. Soutěž byla 

zaměřena prakticky s modelovými situacemi. I přes nezkušenost družstva a mezinárodní 

konkurenci se studentkám podařilo vybojovat krásné šesté místo. 

Den dětí 

Studentky se v rámci DNE DĚTÍ ve Zvoli u Bystřice nad Pernštejnem a ve Žďáře na Sázavou 

zúčastnily zdravotního dohledu a provedly přednášku na téma první pomoc. Studentky se 

aktivně podílely na zdárném průběhu dne. 

Dopravní soutěž 

Dne 6. května se konalo Okrskové kolo v dopravní soutěži pro obvod Bystřice nad Pernštejnem. 

I zde naše studentky z prvního ročníku vyšší školy prováděli kontrolu znalostí v předlékařské 

první pomoci.  

Další okrsková kola se konala ve Žďáře nad Sázavou, Bobrové a Moravci. Všech těchto kol se 

zúčastnili naši studenti, kteří tvořili hlídky a zkoušeli znalosti v oblasti první pomoci. 

Rozhodni se sám 

„Touto cestou chci poděkovat Vašim studentům za skvělý program, vstřícný přístup a odborné 

informace, které jistě napomůžou dětem zvládat složité situace. Těšíme se na další spolupráci.“ 

Mgr. Petra Nováčková, vedoucí centra prevence  

Dne 22.8. 2014 se ve Žďáře nad Sázavou konala prezentační a sportovní akce „Rozhodni se 

sám“ zaměřená na prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Naše škola byla součástí 

doprovodného programu a podávala dětem i dospělým informace týkající se laické první 

pomoci. Studenti a učitelé naší školy poradili zájemcům, jak správně a účinně provádět 

kardiopulmonální resuscitaci a velká část veřejnosti projevila zájem také o změření krevního 

tlaku, které prováděli studenti z naší školy.  

 

 

Sovička 

Studentky vyšší školy spolu s vyučujícími přispěly k organizaci akce „SOVIČKA“ pod záštitou 

Městské policie ve Žďáře nad Sázavou. Tato akce se konala v rámci prevence úrazů u dětí 

předškolního a mladšího školního věku. Studentky zde prováděly nácvik první pomoci se 

zájemci z řad veřejnosti.  
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BESIP 

Studenti se během celého školního roku zúčastňovali sportovních akcí v rámci Žďáru nad 

Sázavou, kde vykonávali zdravotnický dohled. Vždy byla jejich práce hodnocena od 

organizátorů velmi dobře. Například se jedná o pravidelnou spolupráci se sportovním klubem 

AKTIV ve Žďáře nad Sázavou nebo zdravotnický dohled při cyklistických závodech. Dále 

v zimních měsících se zúčastnili sportovních akcí, které pořádal Sportovní klub při Novém 

Městě na Moravě.  

Kariérové poradenství 

V rámci předmětu Německý jazyk byl pro studenty prvního a třetího ročníku uspořádán 

wokrshop na téma „Kariérové poradenství práce v Německu“. Lektorka studenty seznámila 

s možnostmi a podmínkami, které musí splnit pro práci v Německu. Workshop byl velkým 

přínosem pro účastníky. Sami ho hodnotili velice pozitivně. 

Olympiáda dětí a mládeže 2014 

V měsíci lednu se ve Žďáře nad Sázavou a jeho okolím konala Olympiáda dětí a mládež 2014 

pod záštitou hejtmana Kraj Vysočina MUDr. Běhounka. I naši studenti se velice aktivně 

zúčastnili v pozici organizátorů. Jejich primárním úkolem bylo v českém domě podávat 

informace jednotlivým soutěžním skupinám, ale i návštěvníkům města. Dále byli přímými 

účastníky jednotlivých soutěží v pozici rozhodčích či hostesek. 

Realizované exkurze, přednášky, zájezdy 

1. ročník denního studia 

MEDIN a.s., Nové Město na Moravě 

Seniorpenzion, Žďár nad Sázavou 

zájezd Rakousko, VÍDEŇ 

2. ročník denního studia 

Radiologické oddělení, nemocnice Nové Město na Moravě 

Úsek CT, nemocnice Nové Město na Moravě 

Mamografie, nemocnice Nové Město na Moravě  

Patologie, nemocnice Nové Město na Moravě 

Anatomická pitva, Nemocnice Nové Město na Moravě 

Endoskopie, FN Brno Bohunice 

Hospic Rajhrad u Brna 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Školení BOZP a PO 

BOZP a PO absolvovali všichni pedagogové. Byly provedeny laické kontroly BOZP a každý 

měsíc kontrola stavu PO. 

Studenti byli proškoleni BOZP a PO ve škole na začátku školního roku. Specifická školení 

proběhla před každou exkurzí. Před zahájením ošetřovatelské a odborné praxe byli studující 

proškoleni bezpečnostním technikem panem Štursou Nemocnice v Novém Městě na Moravě 

o BOZP a PO v nemocnici. 

Každé školení bylo evidováno. Kontrola používání ochranných pracovních prostředků byla 

provedena. 

Očkování proti virové hepatitidě typu B 

Byla provedena kontrola očkovacích průkazů u studentů a proběhlo řádné očkování 

i přeočkování studujících 1. ročníku, kteří nebyli očkování. 

Preventivní lékařské prohlídky 

Preventivní prohlídky zaměstnanců školy i studujících byly průběžně kontrolovány a zajištěny. 

Pracoviště odborné praxe 

Se všemi uvedenými organizacemi navázala škola smluvní vztah pro realizaci odborné praxe: 

Centrum sociálních služeb, Tišnov 

Domov sv. Josefa v Žirči 

Dům pečovatelské služby, Bystřice nad Pernštejnem 

Dům pečovatelské služby, Tišnov 

Domov pro seniory, Předklášteří 

Dětská psychiatrická léčebna, Velká Bíteš 

Dům pečovatelské služby, Polná 

Domov pro seniory, Předklášteří 

Denní centrum pro děti, Žďár nad Sázavou 

Dermatovenerolog MUDr. Jiří Horčička, Hlinsko v Čechách 

Domov pro seniory, Mitrov 

Domov pro seniory, Pelhřimov 

Domov seniorů Drachtinka, Hlinsko 

Dům klidného stáří, Žďár nad Sázavou 

DD, Velká Bíteš 
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Farní charita, Hlinsko 

FN Na Bulovce, Praha 

FN Bohunice Brno 

FN USA Brno 

Farní charita, Litomyšl  

Charitní domov, Moravec 

Kožní ambulance, Marie Dvořáčková, Bystřice nad Pernštejnem 

Litomyšlská nemocnice, a.s. 

Mateřská škola Mozaika, Jihlava 

Mateřská škola, Veselská Žďár nad Sázavou 

Masarykův onkologický ústav, Brno 

NADOSAH – NZDM a CP, Bystřice nad Pernštejnem 

Nemocnice Jihlava 

Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště 

Město Polná – Pečovatelská služba 

Nemocnice Břeclav, p.o. 

Nemocnice Chrudim 

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. 

Nemocnice Prostějov 

Nemocnice Svitavy 

Nemocnice Tišnov, p.o. 

Novoměstské sociální služby, Nové Město na Moravě 

Oblastní charita, Bystřice nad Pernštejnem 

Oblastní charita, Jihlava 

Oblastní charita, Nové Město na Moravě 

Oblastní charita, Červený Kostelec 

Oblastní charita, Tišnov, p.o. 

Oblastní charita, Žďár nad Sázavou 

Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice 

Poliklinika Velká Bíteš, MUDr. Svatopluk Horek 

PONORKA – centrum prevence, Žďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Tomáš Trávníček, Bystřice nad Pernštejnem 

Praktický lékař MUDr. Milan Lukáš, Dolní Rožínka 

Praktický lékař MUDr. Miloš Sláma, Morašice 
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Praktický lékař MUDr. Danica Drahošová, Tišnov 

Praktický lékař MUDr. Jana Jeřábková, Tišnov 

Praktický lékař MUDr. Marie Pláteníková, Velké Pavlovice 

Praktický lékař MUDr. Marie Jurdová, Žďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. František Koukal, Žďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Jiří Krejčík, Žďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Naděžda Prokšová, Žďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Marie Quandtová, Žďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Eva Kubánková, Tišnov 

Praktický lékař MUDr. Jaroslav Bednář, Žďár nad Sázavou 

Praktický lékař MUDr. Jiří Simon, Žďár nad Sázavou 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Eva Bartovičová, Brno 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Miluše Sáblíková, Bystřice nad Pernštejnem 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Dalibora Kadlecová, Havlíčkův Brod 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Pavel Vacovský, Jimramov 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Hana Bendáková, Křižanov 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jana Pilařová, Litomyšl 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Jarmila Beňová, Litomyšl 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Eva Mátlová, Nové Město na Moravě 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Vojtěch Klimecký, Radostín nad Oslavou 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Naďa Lamplotová, Svratka 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Kroupová, Bystřice nad Pernštejnem 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Petrášová, Osová Bítýška 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Kristina Stalmachová, Tišnov 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Košťálová, Žďár nad Sázavou  

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Marie Košťálová, Žďár nad Sázavou 

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Božena Slámová, Žďár nad Sázavou  

Psychiatrická léčebna, Jihlava 

Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod  

Římskokatolická farnost, Osová Bítýška 

Sdružení Nové Město na Moravě o.s. 

SPEKTRUM – centrum prevence, Žďár nad Sázavou 

Seniorpenzion FIT, Žďár nad Sázavou 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
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Sociální služby města Havlíčkův Brod 

Ústav sociální péče, Křižanov 

Zubní lékař MUDr. Jiřina Foltanová, Svratka 

Zubní lékař MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Velká Bíteš 

Zubní lékař MUDr. Olga Semerádová, Žďár nad Sázavou 

ZŠ a MŠ Křoví 

ZŠ a MŠ Předklášteří 

ZŠ a MŠ Zubří 
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Příloha 1 

Přehled nákladů a výnosů za školní rok 2013/2014 (v Kč na 2 des. Místa) 

Knihy, učební pomůcky, tisk 173.634,65 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 53.455,00 

Léky a zdravotnický materiál 4.437,00 

Všeobecný materiál 77.187,67 

Voda 28.298,50 

Plyn 46.771,00 

Energie 24.724,00 

Opravy a údržba 36.269,00 

Cestovné 38.117,66 

Náklady na reprezentaci 4.114,00 

Služby pošt 8.622,00 

Služby telekomunikací 11.151,00 

Služby školení a vzdělávání 19.369,00 

Jiné sociální náklady 3.646,00 

Služby zpracování dat 328,00 

Nákup ostatních služeb 566.998,61 

Platy zaměstnanců v prac. poměru 1.981.705,00 

Ostatní osobní výdaje 359.963,00 

Náhrady mezd v době nemoci 4.441,00 

Pojištění na sociální zabezpečení 500.938,00 
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Pojištění na veřejné zdravotní pojištění 178.348,00 

Povinné pojištění na úrazové pojištění 9.030,00 

Ochranné pomůcky 829 

Převody do FKSP 19.861,00 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 42.348,00 

Ostatní finanční náklady 48.923,42 

Kurzové ztráty 3.331,15 

Náklady celkem 4.246.810,66 

Výnosy  

Příjmy ze školného 360.000,00 

Ostatní výnosy z činnosti 4.615,50 

Příjmy z úroků 0 

Ostatní NIV přijaté transfery ze SR 2.815.419,00 

Ostatní NIV přijaté transf.od rozp.ústř.úrovně 1.029.362,66 

NIV přijaté transfery od krajů 170.200,00 

Výnosy celkem  4.379.597,16 

Hospodářský výsledek 132.786,50 
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Příloha 2 

Absolventské práce 2013–2014 

DVS – 53-41-N/1. denní studium 

STUDENT TÉMA PRÁCE 
VEDOUCÍ 

PRÁCE 
OPONENT 

Dětáková Daniela 

Výživa dětí do konce batolícího 

období (průzkumně-výzkumná 

práce) 

MUDr. 

Bělohlávková 

Romana 
Mgr. Jinková Olga 

Drlík Jakub 

Motivační faktory pro výměnu 

kloubu (průzkumně-výzkumná 

práce) 

Šebková Petra 

DiS. 

Mgr. 

Holemářová Iva 

Hetmánková 

Hana 

Pacient a cholesterol (edukace 

pacienta) 
Havlíková Lucie, 

DiS. 
Mgr. Holemářová 

Iva 

Kalousková 

Andrea 

Edukace pacienta po operaci 

žlučníku (edukace) 
Mgr. Medunová 

Gabriela 
MUDr. Krábková 

Irena 

Kavalírová Petra 

Edukace pacienta o 

chemoterapii (edukace 

pacienta) 

Bc. Adamcová 

Zuzana 

PhDr. Holubová 

Václava 

Knobová Lenka 

Edukace diabetika 

s inzulínovou pumpou 

(edukace pacienta) 

MUDr. 

Brázdilová 

Ludmila 

Mgr. Hromádková 

Michaela 

Kolbábková Nela 
Život s chronickým selháním 

ledvin (kasuistika) 

MUDr. Šubert 

Igor 

Mgr. Janíčková 

Jitka 

KorosováJulija 
Bělorusko a jeho zdravotnictví 

(popisná práce) 

Mgr. Bednářová 

Petra 

Mgr. Coufalová 

Iva 

Kopčáková Lenka 
Ošetřovatelský proces u pacienta 

po infarktu myokardu (kasuistika) 
MUDr. Dvořáček 

Jiří 
Mgr. Střechová 

Petra 

Lněníčková Jana 
Onemocnění dnou (edukace 

veřejnosti) 

Bc. Němečková 

Zuzana 

Mgr. Lysá 

Pavlína 

Marečková 

Veronika 

Individuální plánování 

s osobou s mentálním 

postižením  

(průzkumně-výzkumná práce) 

Schauerová 

Anna 

Mgr. Lysá 

Pavlína 
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Mokrá Veronika 

Metody alternativní medicíny a 

její využití při prevenci a léčbě 

(průzkumně-výzkumná práce) 

MUDr. Krejčík 

Jiří, MHA 

Mgr. Střechová 

Petra 

Muchová Eva 
Informovanost rodiček o kojení 

(průzkumně-výzkumná práce) 

Svobodová 

Magda 
MUDr. Krábková 

Irena 

Nekudová Nikola 

Ošetřovatelský proces u 

pacientky s maligním 

melanomem kůže (kasuistika) 

MUDr. 

Svobodová 

Marcela 

Mgr. Janíčková 

Jitka 

Odvárková Jiřina 
Problematika potratovosti 

(průzkumně-výzkumná práce) 

Vašková Nikol, 

DiS. 

Mgr. Coufalová 

Iva 

 

Pavelková Petra 

Znalosti sester o moderním 

způsobu hojení chronických 

ran vlhkou metodou 

(průzkumně-výzkumná práce) 

Halamová Ivana 
Mgr. Chvátalová 

Dagmar 

Rázl Stanislav 

Ošetřovatelský proces u 

pacienta s elektrokonvulzivní 

terapií (kasuistika) 

MUDr. Křepela 

Josef 

Mgr. Zapletalová 

Věra 

Skipalová Lenka 

Informovanost žen o prevenci a 

rizicích karcinomu prsu 

v Chrudimském regionu 

(průzkumně-výzkumná práce) 

Mgr. 

Červenková 

Zuzana 

Mgr. Zapletalová 

Lenka 

Škarydová 

Světlana 

Edukace pacienta po amputaci 

dolní končetiny (edukace 

pacienta) 

Jelínková 

Jaroslava 
Mgr. Hromádková 

Michaela 

Totůšková Alena 

Úroveň informovanosti 

pracovníků pracujících 

v následné péči o problematice 

imobilizačního syndrom 

(průzkumně-výzkumná práce) 

Mgr. 

Formánková 

Petra 

Mgr. Bednářová 

Petra 

Veselská 

Veronika 
Hubnutí jinak (kasuistika) 

Mgr. Myslivcová 

Martina 

Mgr. Bednářová 

Petra 

Votavová 

Veronika 

Tropické nemoci a jejich 

prevence (průzkumně-

výzkumná práce) 

MUDr. Kříž 

Miroslav 

Mgr. Chvátalová 

Dagmar 

Zlámalová Marie 
Poruchy příjmu potravy u mužů 

(kasuistika) 
Vladíková Dana 

Mgr. Zapletalová 

Lenka 
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Příloha 3 

Kritéria stanovená pro přijímací řízení denního studia oboru 53-41-N/1. Diplomovaná 

všeobecná sestra pro školní rok 2014/2015 

Přijímací zkouška se nekoná. 

Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě průměrného prospěchu: 

1. průměrný prospěch za 2. pololetí 3. ročníku – p1 

2. průměrný prospěch za 1. pololetí 4. ročníku – p2 

Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. Průměrný prospěch se 

zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 

Celkový počet získaných bodů 






 


2
5 21 pp

b *100 

Maximální počet získaných bodů je 400. 

Přijato bude prvních 40 uchazečů s nejvyšším bodovým ohodnocením. 

Při shodném celkovém počtu bodů, na místech rozhodných pro přijetí, rozhodne o přijetí 

uchazeče:  

1. lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 4. ročníku 

2. lepší známka z českého jazyka ve 2. pololetí 3. ročníku  

3. lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí 3. ročníku 

4. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 4. ročníku 

5. lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetí 4. ročníku 

6. lepší známka z cizího jazyka ve 2. pololetí 3. ročníku  

7. lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí 2. ročníku 

8. lepší známka z českého jazyka ve 2. pololetí 2. ročníku  

 

Minimální počet uchazečů pro otevření oboru je 18.  

Přijetí ke studiu 

Na základě celkového počtu dosažených bodů se stanoví pořadí, podle kterého budou uchazeči 

přijati. Uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy. 

 

 RNDr. Marie Vystrčilová 

 ředitel školy 

 SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31.3.2014 
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Příloha 3 

Kritéria stanovená pro přijímací řízení kombinovaného studia oboru 53-41-N/1. 

Diplomovaná všeobecná sestra pro školní rok 2014/2015 

Přijímací zkouška se nekoná. 

Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě průměrného prospěchu: 

1. průměrný prospěch z 1. pololetí posledního ročníku střední školy – p1 

Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. Průměrný prospěch se 

zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 

Celkový počet získaných bodů b = (5 – p1)*100 

Maximální počet získaných bodů je 400. 

Při shodném celkovém počtu bodů, na místech rozhodných pro přijetí, rozhodne o přijetí 

uchazeče:  

1. lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku SŠ 

2. lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku SŠ 

3. lepší známka z českého jazyka v 2. pololetí posledního ročníku SŠ 

4. lepší známka z cizího jazyka v 2. pololetí posledního ročníku SŠ 

5. lepší průměrný prospěch z 2. pololetí posledního ročníku SŠ 

6. lepší průměrný prospěch z maturitního vysvědčení 

 

Minimální počet uchazečů pro otevření oboru je 18.  

Přijetí ke studiu 

Na základě celkového počtu dosažených bodů se stanoví pořadí, podle kterého budou uchazeči 

přijati. Uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy. 

 

 

 RNDr. Marie Vystrčilová 

 ředitel školy 

 SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31. 3. 2014 
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Příloha 4 
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Příloha 5 

Přehled prospěchu školy 

1. pololetí školního roku 2013/14 

Třídy zahrnuté do přehledu: 1.K, 1.S, 2.K, 2.S, 3.S 

Předmět  Počty známek      Počet 

klasif. žáků 

1   2   3   4   5   +   N   O… 

Průměr 

 OPG Ošetřovatelská péče v gynekologii a…    1   -   -   -   -  51   -   -… 1 1.000 

 ANJ Anglický jazyk    -   -   -   -   -  17   -   -… 0 0.000 

 NEJ Německý jazyk    -   -   -   -   -   7   -   -… 0 0.000 

GEN Genetika    -   -   -   -   -  26   -   -… 0 0.000 

CIJA Anglický jazyk    1   -   -   -   -  67   1   -… 1 1.000 

CIJN Německý jazyk    -   -   -   -   -  23   -   -… 0 0.000 

CIJR Ruský jazyk    -   -   -   -   -  12   -   -… 0 0.000 

 IKT Informační a komunikační…   16  14  11   -   -   -   1   -… 41 1.878 

 PRP První pomoc    6   5  12   -   -  26   -   -… 23 2.261 

 KLP Klinická propedeutika   24  16  12   -   -   -   -   -… 52 1.769 

 OSE Ošetřovatelství   55  23  26   -   -  25   -   -… 104 1.721 

KOM Komunikace    -   -   -   -   -  27   -   -… 0 0.000 

 BFY Biofyzika    -   -   -   -   -  52   -   -… 0 0.000 

BCH Biochemie    -   -   -   -   -  53   -   -… 0 0.000 

 ABS Absolventský seminář    -   -   -   -   -  24   -   -… 0 0.000 

 ANF Anatomie a fyziologie   10  14  29   -   -   -   -   -… 53 2.358 

MRK Management a řízení kvality    -   -   -   -   -  24   -   -… 0 0.000 

 SOC Sociologie   49   3   -   -   -   -   -   -… 52 1.058 

 FAR Farmakologie   47   6   1   -   -   -   -   -… 54 1.148 

 FIE Filozofie a etika    -   -   -   -   -  52   -   -… 0 0.000 

 HIM Hematologie, imunologie a…    1   -   -   -   -  53   -   -… 1 1.000 

 CHI Chirurgie    6  18   -   -   -   -   -   -… 24 1.750 

 ODP Odborná praxe   11   8   5   -   - 105   -   -… 24 1.750 

OCH Ošetřovatelství v chirurgických…    8   9   7   -   -   -   -   -… 24 1.958 
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Předmět  Počty známek      Počet 

klasif. žáků 

1   2   3   4   5   +   N   O… 

Průměr 

 … Ošetřovatelská péče v…    -   -   -   -   -  52   -   -… 0 0.000 

 OPI Ošetřovatelská péče v interních…    7   8   6   -   -  30   -   -… 21 1.952 

 OIN Ošetřovatelství v interních oborech    7   9   8   -   -   -   -   -… 24 2.042 

 OPD Ošetřovatelská péče o dítě    1   -   -   -   -  51   -   -… 1 1.000 

 OPR Ošetřovatelská praxe    -   -   -   -   -  26   -   -… 0 0.000 

 OPV Ošetřovatelská péče ve vybraných…    -   -   -   -   -  31   -   -… 0 0.000 

 OLT Odborná latinská terminologie    5  15  19   -   -   -   -   -… 39 2.359 

 OVP Obecná a vývojová psychologie   14  23  14   -   -  25   1   -… 51 2.000 

 OSP Ošetřovatelské postupy   12  17  24   -   -   -   -   -… 53 2.226 

 PAT Patologie    8  13  10   -   -  23   -   -… 31 2.065 

 REO Rehabilitační ošetřovatelství    -   -   -   -   -  31   -   -… 0 0.000 

RNM Radiologie a nukleární medicína   14  12   -   -   -   -   -   -… 26 1.462 

VYO Výzkum v ošetřovatelství 23   -   -   -   -   -   -   1… 23 1.000 

 VEZ Veřejné zdravotnictví    -   -   -   -   -  26   -   -… 0 0.000 

VKZ Výchova ke zdraví    9  11   6   -   -  28   -   -… 26 1.885 

 ZDP Zdravotnická psychologie    -   -   -   -   -  24   -   -… 0 0.000 

 ZSP Zdravotnické a sociální právo   11  12   -   -   -   -   -   -… 23 1.522 

 

Celkový průměrný prospěch 1.798  

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 28 

prospěl 104 

neprospěl 0 

nehodnocen 2 
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2. pololetí školního roku 2013/14 

Třídy zahrnuté do přehledu: 1.K, 1.S, 2.K, 2.S, 3.S 

Předmět  Počty známek      Počet 

klasif. žáků 

1   2   3   4   5   +   N   O… 

Průměr 

 OPG Ošetřovatelská péče v gynekologii a…   47   -   -   -   -   -   1   -… 47 1.000 

 ANJ Anglický jazyk    3   8   5   -   -   -   -   -… 16 2.125 

 NEJ Německý jazyk    2   2   3   -   -   -   -   -… 7 2.143 

GEN Genetika    -   -   -   -   -  23   3   1… 0 0.000 

CIJA Anglický jazyk   22  24  18   -   -   -   4   -… 64 1.938 

CIJN Německý jazyk    6  13   2   -   -   -   -   -… 21 1.810 

CIJR Ruský jazyk    3   1   6   -   -   -   1   -… 10 2.300 

 IKT Informační a komunikační…    3   5   3   -   -   -   1   -… 11 2.000 

 PRP První pomoc    -  13  10   -   -  28   1   1… 23 2.435 

 KLP Klinická propedeutika    -   -   -   -   -  53   -   -… 0 0.000 

 OSE Ošetřovatelství   16   7   6   -   -  91   4   -… 29 1.655 

KOM Komunikace 16  17  16   -   -   -   2   1… 49 2.000 

 BFY Biofyzika    -   -   -   -   -  24   -   -… 0 0.000 

BCH Biochemie    -   -   -   -   -  23   1   -… 0 0.000 

 ZPE Základy pedagogiky a edukace v…   41   -   4   -   -   -   2   -… 45 1.178 

 ANF Anatomie a fyziologie   13  12  20   -   -   -   7   -… 45 2.156 

MRK Management a řízení kvality   17   3   3   -   -   -   -   -… 23 1.391 

 SOC Sociologie    -   -   -   -   -   -   -   -… 0 0.000 

 FAR Farmakologie    -   -   -   -   -   -   -   -… 0 0.000 

 FIE Filozofie a etika    3  13  14   -   -   -   -   -… 30 2.367 

 HIM Hematologie, imunologie a…   19  14  12   -   -   -   7   -… 45 1.844 

 CHI Chirurgie    4  12   7   -   -   -   -   -… 23 2.130 

 ODP Odborná praxe    -   -   -   -   - 115   8   -… 0 0.000 

OCH Ošetřovatelství v chirurgických…    7  10   6   -   -   -   -   -… 23 1.957 

 … Ošetřovatelská péče v…    7  26  14   -   -   -   1   -… 47 2.149 

 OPI Ošetřovatelská péče v interních…   11  13   5   -   -  17   1   -… 29 1.793 

 OIN Ošetřovatelství v interních oborech    8   9   6   -   -   -   -   -… 23 1.913 

 OPD Ošetřovatelská péče o dítě   20  13  14   -   -   1   1   -… 47 1.872 

 OPR Ošetřovatelská praxe    -   -   -   -   -  24   -   -… 0 0.000 
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Předmět  Počty známek      Počet 

klasif. žáků 

1   2   3   4   5   +   N   O… 

Průměr 

 OPS Ošetřovatelství v psychiatrii    5  10   8   -   -   -   -   -… 23 2.130 

 OPV Ošetřovatelská péče ve vybraných…    -   -   -   -   -  31   -   -… 0 0.000 

 OLT Odborná latinská terminologie    3   5   4   -   -   -   -   -… 12 2.083 

 OVP Obecná a vývojová psychologie    7  17  21   -   -   -   5   -… 45 2.311 

 OSP Ošetřovatelské postupy    9  24  13   -   -   -   6   -… 46 2.087 

 PAT Patologie    5   7   4   -   -  22   4   -… 16 1.938 

 REO Rehabilitační ošetřovatelství    3   8  19   -   -   -   -   -… 30 2.533 

RNM Radiologie a nukleární medicína   16   2   -   -   -   -   1   -… 18 1.111 

VYD Výživa a dietetika    -   -   -   -   -  52   1   -… 0 0.000 

VYO Výzkum v ošetřovatelství    -   -   -   -   -  47   1   1… 0 0.000 

 VEZ Veřejné zdravotnictví    -   -   -   -   -  19   -   -… 0 0.000 

VKZ Výchova ke zdraví    6  14   6   -   -   -   2   -… 26 2.000 

 ZDP Zdravotnická psychologie    6   4  13   -   -  48   1   -… 23 2.304 

 

Celkový průměrný prospěch 1.926  

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 14 

prospěl 102 

neprospěl 10 

nehodnocen 0 
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Výroční zprávu projednala školská rada VOŠZ 8. 10. 2014 


