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1 Základní údaje o škole 
Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

 Žďár nad Sázavou 

Sídlo: Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Zřizovatel: Kraj Vysočina 

Zřizovací listinu SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou vydal Kraj Vysočina v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Kraje Vysočina 058/06/01/ZK ze dne 20. 11. 2001 

E-mail:  informace@szszdar.cz 

 

1.1 Vedení školy: 

Ředitelka školy: RNDr. Marie Vystrčilová 

Zástupkyně pro SZŠ: MUDr. Irena Krábková 

Zástupkyně pro VOŠZ: Mgr. Petra Bednářová 

Vedoucí praktického vyučování: PhDr. Václava Holubová 

Výchovná poradkyně: MUDr. Irena Krábková 

Školní metodička prevence: Mgr. Petra Bednářová 

Metodik ICT: Mgr. Stanislav Šmerda 

 Mgr. Jana Sehnalová 

Pověřenec GDPR: Ing. Marcela Špundová 

Vedoucí úseku hospodaření školy: Eva Šulcová, DiS. 

Vedoucí stravování: Hana Fejtová 

1.2 Pracovníci školy: 

Pracovníci školy k 1. 9. 2019: 

Interní vyučující (včetně ředitele a zástupců): 25 

Externí vyučující (střední škola/vyšší škola): 1/10 

Provozní pracovníci:  10 

  

mailto:informace@szszdar.cz
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1.3 Školská rada 

V současné době působí na škole jedna šestičlenná školská rada s názvem Školská rada SZŠ a 
VOŠZ Žďár nad Sázavou v následujícím složení: 

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

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

PhDr. Eva Sekorová, ÚP ČR, KoP Žďár nad Sázavou 

Ivana Slavíčková (zástupce rodičů) 

Mgr. Bohdana Marečková (zástupce rodičů) 

Mgr. Marek Papoušek (učitel anglického jazyka) 

Školská rada se schází běžně dvakrát ročně, v tomto školním roce se kvůli koronavirové infekci 
sešla pouze na podzim. 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. 

1.4 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 učebna fyziky 
a chemie. V budově školy je knihovna, 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. 
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2 Vzdělávání 

2.1 Vzdělávání na dálku 

Tento školní rok byl mimořádný. Poprvé ve svém životě jsme mnozí prožili „nouzový stav“. Od 
11. března 2020 byly uzavřeny základní, střední a vysoké školy.   Důvodem tohoto 
mimořádného opatření byl nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.   Hromadné 
vzdělávání představovalo vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob 
ve třídách a školních budovách.   

Mimořádná situace byla nová jak pro naše žáky a jejich rodiče, tak i pro nás učitele. Museli 
jsme přejít na způsob výuky „na dálku“ a naučit se novému elektronickému předávání učiva 
žákům a komunikaci se žáky on-line. Začátky byly těžké, ale postupně jsme distanční výuku 
zvládli a zvykli jsme si – jak žáci, tak učitelé. Všem nám však chyběly sociální kontakty, při 
poslechu zpráv z médií na nás šla „hrůza“, člověk se bál jít nakupovat nebo potkat bez ochrany 
úst někoho dalšího. Myslím, že i většina žáků, a snad všichni učitelé, se těšili, až tato 
mimořádná opatření skončí a zase budou moci chodit do školy. 

Vzdělávání „na dálku“ probíhalo až do konce školního roku. Poznamenalo jistě úroveň 
vzdělávání, a hlavně přípravu žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce.  Protože jsme odborná 
škola, důraz je kladen hlavně na profilové předměty (ošetřovatelství, psychologie, praktická 
výuka v nemocnici) a časová dotace předmětů společné části maturitní zkoušky (český jazyk a 
literatura, anglický jazyk nebo matematika) je daleko menší než na gymnáziích. Proto je pro 
žáky stěžejní právě příprava na maturitu v posledních měsících, kdy učitelé těchto 
všeobecných předmětů se svými žáky pracují naplno a motivují je k intenzivní přípravě. Tito 
žáci sice měli v domácím prostředí dostatek času na učení, ale většině z nich to nevyhovovalo. 
Učení nebylo tak efektivní jako ve škole, mnozí trpěli úzkostmi a strachem, někteří se zase 
nepřinutili k individuální přípravě. Právě z tohoto důvodu žáci z oboru zdravotnický asistent 
byli mnohem méně úspěšní ve společné části maturitní zkoušky než v předchozích letech.   

Žáci byli ochuzeni také o odborné soutěže v první pomoci, okresní kola olympiád v českém a 
anglickém jazyce, exkurze ve zdravotnických a sociálních zařízeních, školní výlety, sportovní 
kurz nebo odbornou praxi. Některé tyto akce budou konány při příznivé epidemiologické 
situaci v podzimních měsících následujícího školního roku.  

Těšíme se tedy na další školní rok a doufáme, že epidemiologická situace bude klidnější, 
výsledky vzdělávání úspěšnější a hlavně, že se bude moci vyučovat přímo ve škole své žáky! 

2.2 Vyučování trochu jinak z pohledu vedoucí praktického vyučování 

Pedagogičtí pracovníci naší školy se snaží co nejlépe připravit žáky a studenty na povolání 
praktické a diplomované sestry.  Každý den se zamýšlí, jak nejlépe připravit vyučovací hodinu 
tak, aby byla efektivně využita a žáci a studenti aby získali co nejvíce informací, které jsou 
potřebné pro výkon tak náročného povolání. Z tohoto důvodu byla hospitační činnost 
zaměřena na využívání moderních metod výuky, které vedou k aktivnímu učení. 

Používání jednotlivých aktivizujících metod je odlišné podle předmětů. Může převažovat 
skupinová výuka, někde řešení problémů nebo brainstorming apod., ale vždy je kladen důraz 
na individuální přístup k žákovi. 
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 V některých předmětech využívali učitelé metodické listy, které byly připraveny v rámci 
projektu Učíme se ze života pro život. Metodiky byly připraveny skoro na míru pro některé 
odborné předměty jako ošetřovatelství, první pomoc, výchovu ke zdraví. Dále byly zapojeny i 
přírodovědné předměty chemie a fyzika. Využití těchto postupů (pracovních listů, projektů, 
různých úkolů, doplňovacích cvičení) mělo za cíl navodit tvůrčí atmosféru ve třídě a přispět 
k lepšímu zapamatování, pochopení a procvičení dané problematiky. Hodina připravená za 
pomoci těchto metodik byla dynamická, tvůrčí a pro žáky zajímavá. 

Jak nejlépe vést hodinu, jak nejlépe a nejúčinněji předat informace a naučit žáky tomu 
nejdůležitějšímu se všichni pedagogové zamýšleli v jarních měsících tohoto roku, kdy ze dne 
na den byly uzavřeny školy z důvodu epidemie Covid-19. Tehdy se objevil pracovitý a tvůrčí 
duch všech učitelů naší školy. Naučili se co nejefektivněji využívat moderní technologie 
(používání teamsů pro výuku, online výuku atd.), podporovat a motivovat žáky k práci. 
Vyučovací hodina tak dostala nový ráz, novou podobu a novou dimenzi. Učitelé aktivně hledali 
nové metody, postupy, aby byla hodina efektivní. Nebylo to lehké, ale zdárně to všichni zvládli.  

2.3 Zlepšení vzdělávacího prostředí a podmínek pro žáky a pracovníky školy 

V průběhu hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce ZTI učeben, která byla financována 
Krajem Vysočina. Byly provedeny rozvody vody a kanalizace, keramické obklady a instalace 
umyvadel a baterií v učebnách ve staré části budovy. Učebna chemie prošla celkovou 
rekonstrukcí – rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace, položeno nové PVC/vinyl, 
instalována svítidla, umístěna nová digestoř. Následně proběhla výmalba prostor učeben a 
chodeb. Učebny a chodby byly nově vymalovány.   

    

Škola z ušetřených finančních prostředků vybavila učebnu chemie novým pracovním 
nábytkem, např. lavice, katedra, myčka, tabule. Tato učebna se stala moderním prostorem pro 
výuku přírodovědných předmětů.  
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Zlepšila se i úprava chodeb. Na kamennou část schodiště byla kvůli lepší údržbě položena 
dlažba, v jazykové učebně byla položena nová krytina, před odbornými učebnami byly 
umístěny další nové taburety. Do tří učeben byly zakoupeny nové tabule, ve všech učebnách 
byly natřeny radiátory.   

  

Ke zkvalitnění výuky byly zakoupeny do výuky cvičení z fyziky mikroskopy 

  

Do odborných předmětů byl zakoupen resuscitační model, figurína pro nácvik 
ošetřovatelských postupů, simulátor katetrizace, simulátor vyšetření prsu a DVD 
s vyšetřovacími metodami. Výuku somatologie jsme podpořili novými modely lidských orgánů.  
Pro praktickou výuku byly zakoupeny nové uniformy, které nahradily již opotřebované a starší 
modely.  

     

Lepší zázemí pro práci administrativních pracovníků zajistil dokončený nový nábytek 
v kanceláři školy včetně ochranného plexiskla, do sborovny odborných učitelů byla pořízena 
nová chladnička a do sborovny učitelů všeobecných předmětů byla zakoupena nová barevná 
tiskárna. 
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Fond učebnic pro žáky ohrožené školním neúspěchem byl doplněn dalšími odbornými knihami 
a učebnicemi, stejně tak i fond krásné literatury.  

Na podporu tělesné aktivity žáků bylo do tělesné výchovy zakoupeno několik nových 
volejbalových míčů.   

K zabezpečení počítačové sítě byl pořízen Firewall včetně podpory. 

Abychom dostatečně zajistili hygienická opatření ve škole, zakoupili jsme dva bezkontaktní 
teploměry a dávkovače dezinfekce a tekutého mýdla do všech učeben a vstupů do školy.  

2.4 Obory vzdělání 

Ve školním roce 2019/2020 se vyučovaly tyto obory vzdělání: 

Střední zdravotnická škola: 

53-41-M/03 Praktická sestra – 2 třídy denního čtyřletého studia (výuka probíhala podle 
Školního vzdělávacího programu) 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent – 2 třídy denního čtyřletého studia (výuka probíhala podle 
Školního vzdělávacího programu) 

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

Vyšší odborná škola zdravotnická: 

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

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

2.5 Profil a uplatnění absolventů 

Cílem vzdělávání v oboru Zdravotnický asistent, Praktická sestra 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 a praktická setra nachází uplatnění ve státních i nestátních 
zdravotnických zařízeních v oblasti sociální péče o děti i dospělé. Ošetřovatelskou péči 
poskytuje pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo 
porodní asistentky. Na péči preventivně léčebné, rehabilitační, neodkladné diagnostické 
a dispenzární se podílí ve spolupráci s lékařem, a to v rozsahu své odborné způsobilosti 
stanovené vyhláškou MZ ČR. 
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Obor zdravotnické lyceum poskytuje všeobecné střední vzdělání. Je určen pro uchazeče, kteří 
se chtějí připravit k dalšímu studiu na vyšších zdravotnických školách a vysokých školách se 
zaměřením na lékařské obory, obory přírodovědné, sociální a aplikované. Absolvent bude 
vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární 
vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. 

Uplatnění absolventů třídy 4. A (zdravotnický asistent) a 4. L (zdravotnické lyceum) 

 Studium VŠ Studium VOŠ Práce ve 
zdravotnictví 

Práce mimo 
zdravotnictví 

4. A 1 11 2 0 

4. L 12 4 0 4 

2.6 Výsledky studia 

Od 10. března 2019 probíhalo vzdělávání na dálku v systému Teams nebo Messenger.  
S vyznamenáním prospělo celkem 47 žáků, 165 žáků prospělo, 2 žáci neprospěli. Průměrný 
prospěch žáků školy za školní rok 2019/2020 byl 1,93. Jedná se tedy o mírné zlepšení oproti 
loňskému školnímu roku, kdy byl tento průměrný prospěch 1,97. Celkem 2 žáci ukončili 
vzdělávání na naší škole pro neprospěch. Můžeme tedy říci, že vzdělávání na dálku úspěšně 
zvládli jak žáci, tak učitelé. Co se týče úrovně znalostí, tak jistě nedosáhla úrovně jako při 
prezenční výuce, ale důležitým tematickým celkům hlavně z profilových předmětů se budeme 
věnovat na začátku dalšího školního roku.  

V oboru Zdravotnické lyceum dosahují žáci lepších studijních výsledků než žáci v oboru 
Praktická sestra, který je více profesně zaměřen. 

Informace o hodnocení vzdělávání žáků jsme v minulém školním roce předávali zákonným 
zástupcům žáků a žákům elektronickou cestou. 

Třídní knihy jednotlivých tříd vedeme také pouze v elektronické podobě v systému Bakaláři. 

2.7 Výsledky maturitní zkoušky 2020 (MZk) 

Ve třídě 4. A (obor Zdravotnický asistent) konalo maturitní zkoušku 24 žáků. Velmi dobrých 
výsledků dosáhli žáci zejména při praktické maturitní zkoušce a většina při ústní profilové 
zkoušce z odborných předmětů. S vyznamenáním prospěly 3 žákyně, 11 žáků prospělo, 10 
žáků neprospělo (tři žákyně neuspěly z didaktického testu z českého jazyka, jedna žákyně 
neuspěla v ústní společné a profilové části MZk z českého jazyka, ostatní z didaktického testu 
z anglického jazyka). Na neúspěchu společné části maturitní zkoušky se podepsala hlavně 
karanténa a výuka na dálku, která se týkala téměř celého druhého pololetí a kterou někteří 
žáci 4. ročníků hlavně psychicky nezvládali.   Vzhledem k tomu, že jsme odborná škola 
zdravotnického zaměření, nemáme takovou dotaci anglického a českého jazyka jako gymnázia 
nebo lycea, protože žáci mají ve 3. a 4. ročníku dva dny v týdnu praktickou výuku v nemocnici. 
Chyběla jim tedy prezenční výuka právě z těchto předmětů, kdy žáci do posledních dnů pracují 
aktivně v hodinách a soustředí se na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky.  
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Ve třídě 4. L (obor Zdravotnické lyceum) konalo maturitní zkoušku celkem 20 žáků. Všichni žáci 
z lycea prospěli, s vyznamenáním prospělo 5 žákyň, 15 žáků prospělo. Na rozdíl od žáků 
zdravotnického lycea nemají žáci lycea odbornou praxi, a tedy mají i vyšší dotaci hodin českého 
a anglického jazyka, ve kterých právě žáci zdravotnického asistenta neuspěli. Žáci lycea 
vypracovali a prezentovali velice pěkné odborně zaměřené maturitní práce a všichni při 
obhajobě uspěli.  

2.8 Absence žáků, konzultace 

Průměrná absence v prvním pololetí školního roku byla na střední škole 59,9 hodin na žáka, 
v druhém pololetí 29,3 hodin na žáka (od 9. března 2020 byla nařízená karanténa a absence 
žáků se tedy počítala jen do této doby). Velký podíl na zameškaných hodinách měly žákyně 
s dlouhodobým onemocněním. Neomluvené hodiny za školní rok (celkem 89 hodin) byly 
uděleny vesměs žákům, kteří řešili v době této absence osobní problémy a následně studium 
z osobních důvodů ukončili nebo přerušili.  

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. 

2.9 Předmětové komise 

Učitelé ve školním roce 2018/2019 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 

Ve školním roce 2019/2020 jsme v rámci předmětových komisí projednávali a řešili zejména 
maturitní zkoušky, práci s žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, práci se žáky ohroženými 
školním neúspěchem, vzdělávání žáků nadaných (a to i rámci projektů „Šablony I“). Důraz byl 
kladen zejména na individuální přístup k žákům. Na programu také byly exkurze (i zahraniční), 
soutěže a olympiády, projekty, zviditelnění školy na veřejnosti a její publicita, tematické plány 
a ŠVP, učebnice, školení a další vzdělávání učitelů (např. podpořeno projekty – „Šablony I“, 
IKAP I), stáže u potenciálních zaměstnavatelů, využívání nových kreativních metod ve výuce 
(vzájemné hospitace), využívání ICT ve výuce,  pomůcky a zlepšení pracovního prostředí, 
vzájemná spolupráce a předávání si zkušeností, poznatků apod., mezipředmětové vztahy, 
hodnocení čtenářské, jazykové, matematické a ICT gramotnosti. 

V období distanční výuky, které se týkalo téměř celého druhého pololetí, probíhaly v těchto 
komisích i diskuse týkající se zajištění a realizace výuky na dálku a výměna zkušeností mezi 
jednotlivými učiteli. 
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Hodnocení práce předmětové komise odborných předmětů  

Tato předmětová komise se zabývá metodickým vedením odborných učitelů, prací s žáky 
s SPU, koordinuje obsah vzdělávání v rámci ŠVP, kontroluje plnění ŠVP (příprava k maturitní 
zkoušce), organizací akcí spojených s propagací školy, organizací soutěží první pomoci, 
spoluprací se sociálními partnery, dalším vzděláváním odborných učitelek, vybavením 
odborných učeben, zajištěním odborných pomůcek.  

Nedílnou součástí byla příprava metodického pokynu a kazuistik pro praktickou maturitní 
zkoušku, která se konala v provizorních podmínkách. Členky komise připravovaly žáky na 
soutěže první pomoci, které se bohužel kvůli koronavirové epidemii nakonec neuskutečnily. 
Odborné učitelky také spolupracují se základními školami a mateřskými školami. V tomto 
školním roce se zapojily do projektu Pálí to!  

2.10 Monitorování kvality vzdělávání 

Praktická výuka SZŠ a odborná praxe VOŠZ 

Odborná praxe vyšší školy a praktická výuka střední školy probíhá v partnerské organizaci, 
kterou je Nemocnice Nové Město na Moravě. 

Odbornou praxi studenti VOŠ vykonávají i v jiných zdravotnických a sociálních organizacích 
v rámci celé České republiky. 

Ve školním roce 2019/2020 byla naplánována odborná praxe třídy 3. A a 3. L na měsíc červen 
2020. Z důvodu mimořádných opatření kvůli koronavirové infekci nemohla proběhnout a její 
náhradní termín bude realizován v měsíci září 2020.   

Někteří žáci a žákyně se v období distanční výuky zapojili do pomoci ve zdravotnických 

zařízeních v místech bydliště na pozicích sanitářů. Jejich pomoc byla zaměstnavateli velice 

ceněna a žáci sami pozitivně hodnotili získané zkušenosti.  

Testy Dovednosti pro SŠ (Klika) 

Jako každý rok se naši žáci 1. a 4. ročníků účastnili projektu Klika. Jedná se o testování 
Dovednosti pro SŠ 2019/2020, které je finančně podpořeno naším zřizovatelem Krajem 
Vysočina a je zaměřeno na připravenost žáků na řešení problémů osobního i pracovního 
života.  

Testy prověřují klíčové dovednosti 21. století, ke kterým patří:  

Porozumění textu a práce s informacemi. Test sleduje míru porozumění praktickým textům a 
jejich využití v běžném životě. Práci s informacemi a čtenářské dovednosti uplatní žáci při čtení 
pracovních smluv nebo pochopení návodu. 

Matematické a finanční myšlení. Úlohy jsou zaměřeny na schopnost využít základní 
matematické postupy v praktickém životě. Tato dovednost pomůže žákům při řešení výpočtů 
procent, podílů, pochopení principu fungování peněz nebo pro výpočet mzdy a úspor. 

Komunikace a řešení problémů. Žáci budou ve svém životě zcela určitě potřebovat efektivně 
řešit problémy a komunikovat. Problémy, na které narazí, nejprve bude třeba posoudit a 
následně vyřešit. Schopnost komunikovat adekvátně v různých kontextech a situacích pak pro 
ně bude klíčová v celé řadě oblastí každodenního života.  
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Po absolvování testu získal každý testovaný žák osvědčení s popisem dosažené úrovně. Škola 
získala podrobné výstupy o žácích, třídách a jejich porovnání s ostatními školami. Výstupy byly 
projednány na předmětových komisích a pomáhaly učitelům k individualizaci a zkvalitnění 
výuky při rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných pro život. 

Šetření ČŠI – výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2019-20 

Cílem tohoto výběrového zjišťování bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý 
žák naplňuje očekávání odvozená od minimálních požadavků příslušných rámcových 
vzdělávacích programů ve vybraných aspektech sociální gramotnosti. Tohoto testování se 
účastnili žáci tříd 3. A a 3. L. Výsledky nám ukázaly, že naši žáci mají průměrné znalosti v oblasti 
sociální gramotnosti. V následujících letech se budeme v rámci výuky všeobecných a 
odborných předmětů zaměřovat na posílení těchto kompetencí.  

2.11 Hodnocení plánu ICT 

Letošní školní rok byl ve znamení zavádění nových technologií do vzdělávacího procesu. 
Učitelé byli vedeni k pečlivějšímu zálohování své práce na OneDrive a využívání Sharepoint. 
Sdílené soubory dostaly novou podobu a hlavně řád. Velká část běžné agendy byla přesunuta 
na internet. 

Nejen z důvodu GDPR, ale hlavně větší přehlednosti a dohledatelnosti byl rozšířen a lépe 
zorganizován systém webů ve službě Sharepoint. V rámci Office 365 byl revidován a doplněn 
systém skupin, který umožní lépe kontrolovat a nastavovat oprávnění zaměstnanců k nahlížení 
a editaci dokumentů. 

Veškerá předešlá snaha byla zúročena v závěru školního roku, kdy nastala plošná karanténa a 
zavření škol. Během vzdělávání na dálku jsme mohli docenit všechny prostředky které máme 
v online světě díky Office 365. Učitelé byli proškoleni v Teams a studenti tuto platformu znali 
už z prezenční výuky. Vzdělávání na dálku se tak obešlo bez větších komplikací. 

Díky karanténě udělali všichni zaměstnanci obrovský pokrok v rámci svých ICT dovedností. Na 
nových znalostech mohou dále pracovat a využívat i během klasické výuky.  

3 Přijímací řízení 

3.1 SZŠ 

Přijímací zkoušky nanečisto  

Dne 28. 1. 2020 proběhly na naší škole v odpoledních hodinách přijímací zkoušky nanečisto. 
Zájemci o tyto zkoušky se mohli přihlásit pomocí e-mailu. Přihlásilo se jich 54.   

Zájemci si napsali testy vytvořené CERMATEM z matematiky a z českého jazyka a literatury. 
Testy opravili příslušní učitelé. Uchazeči byli s jejich výsledky seznámeni na stránkách školy a 
v případě zájmu si mohli testy prohlédnout.   

Uchazeči o studium i jejich rodiče možnost vyzkoušení si zkoušek nanečisto přivítali a kladně 
hodnotili.  
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Obor vzdělání 53–41–M/03 Praktická sestra 

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

Do tohoto oboru podalo v přijímacím řízení přihlášku celkem 69 uchazečů. Uchazeči konali 
jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. 

Zápisový lístek v průběhu odevzdalo celkem 30 uchazečů. 

Obor vzdělání 78–42–M/04 Zdravotnické lyceum 

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

Zájem o studium projevilo celkem 57 uchazečů ve dvou kolech. Uchazeči také konali jednotnou 
přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Po přijímací zkoušce a přijetí odevzdalo 
zápisový lístek 29 uchazečů.   

3.2 Žáci školy: 

Početní stav žáků SZŠ a VOŠZ k 3. 9. 2019: 

Denní studium: 

Třída Počet žáků Třídní učitel a zastupující třídní učitel 

1.A 31 Mgr. Holemářová, Mgr. Musilová 

1.L 28 Mgr. Mazlová, Mgr. Kratochvílová 

2.A 31 Mgr. Střechová, Mgr. Papoušek 

2.L 28 Mgr. Apolínová, PhDr. Odehnalová 

3.A 29 Mgr. Chvátalová, PhDr. Holubová 

3.L 25 Mgr. Sehnalová, MUDr. Krábková 

4.A 25 Mgr. Coufalová, Mgr. Šmerda 

4.L 21 MVDr. Hamerníková, Ing. Dokulil 

1.S 18 Mgr. Zapletalová 

2.S 8 PhDr. Holubová Václava 

3.S 13 Mgr. Bednářová Petra 

1.K 21 Mgr. Ošťádalová 

2.K 26 Mgr. Lysá 

3.K 22 Mgr. Bednářová Petra 

4.K 12 Mgr. Holemářová Iva 
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3.3 Změny v počtu žáků v průběhu školního roku: 

V průběhu školního roku přestoupilo na naši střední školu celkem 5 žáků z jiných středních 
škol, kteří se úspěšně zapojili do vzdělávání v jednotlivých oborech. Na jiné školy, většinou 
učňovské obory, naopak přestoupili čtyři žáci.  O přerušení nebo ukončení studia z osobních 
důvodů požádaly celkem dvě žákyně. Po přerušení studia z důvodu nemoci nebo z osobních 
důvodů nastoupily znovu do školy tři žákyně, další čtyři žákyně byly přijaty do vyšších ročníků. 

4 Zájmová činnost žáků 

4.1 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) 

Biologie (Mgr. Kratochvílová) 

První pomoc (Mgr. Holemářová) 

Žáci mohli také navštěvovat každý pátek odpoledne sportovní hry ve žďárské Sokolovně pod 
vedením Mgr. Kratochvílové. Hlavní náplní bylo zdokonalování herních činností, navázání na 
školní výuku volejbalu a příprava na oblíbený vánoční turnaj. Kroužek probíhal pravidelně 
v pátek po vyučování.  

4.2 Podpora jazykového vzdělávání 

V rámci podpory výuky anglického jazyka byl naplánován jako každoročně Anglický víkend, 
kterého se účastní žáci 4. ročníků v rámci přípravy na maturitní zkoušku, a také návštěva 
anglického divadla. Ani tyto akce se kvůli koronavirové epidemii nekonaly, ale vyučující 
angličtiny v rámci výuky na dálku komunikovali s většinou svých žáků přes Messenger, 
konverzovali s nimi v angličtině a snažili se je motivovat k intenzivní přípravě k maturitě. 
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4.3 Soutěže a olympiády 

Okresní kolo ve stolním tenise  

Ve čtvrtek 7. listopadu se tři studenti SZŠ zúčastnili okresního kola ve stolním tenise chlapců. 
Z osmi škol obsadili ve žďárské herně u zimního stadionu 7. místo. „Kluci často nastupovali 
proti soupeřům, kteří se stolnímu tenisu věnují závodně. Přesto dokázali jedno utkání vyhrát. 
Díky za reprezentaci školy,“ zhodnotil akci Jiří Bubák.  

 

Okresní kolo v basketbalu chlapců  

Dva dny před jubilejní třicátou vzpomínkou na 17. listopad chtěl pozvednout prapor školy i 
basketbalový tým chlapců. Sedm studentů SZŠ bojovalo na okresním kole v basketbalu. Z šesti 
škol obsadili ve žďárské hale na Bouchalkách poslední místo. Na příští ročník je nutné se lépe 
připravit v nabízeném sportovním kroužku.   

 

Úspěch Bety Pečínkové  

Ve dnech 4. 11. – 10. 11. 2019 se naše žákyně Alžběta Pečínková zúčastnila Mistrovství světa 
v cyklotrialu v čínském městě Chengdu. I přes vysokou náročnost a konkurenci se Bety umístila 
na krásném 6. místě. V týmové soutěži pak české družstvo obsadilo 4. místo. Gratulujeme 
k velkému úspěchu a přejeme další skvělá umístění! 
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Volejbalistky skončily čtvrté  

Volejbalové družstvo dívek Střední zdravotnické školy se první prosincové úterý představilo ve 
žďárské hale na Bouchalkách na okresním kole středních škol. O postup do krajského kola si to 
rozdalo sedm týmů. Zdravka v základním kole skončila druhá a postoupila do vyřazovacích 
bojů. Nakonec obsadila krásné 4. místo.  
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Postup byl daleko 

Stejně jako loni končíme šestí  

Florbalový tým chlapců odehrál v úterý 21. ledna okrskové kolo středních škol. Ve skupině 
narazil na žďárské školy SŠ obchodu a služeb a SPŠ Strojírenská, s nimiž oba zápasy prohrál. 
V utkání o 5. místo nestačil na Biskupské gymnázium a obsadil 6. místo. „Kluci bojovali, bohužel 
jim chybí herní praxe. V týmu jsme ale neměli jediného čtvrťáka, když kluci budou chodit 
společně trénovat, příští rok budeme lepší,“ uzavírá učitel Jiří Bubák.  

Sestava: Cymrykovyč – Janáček, Novák, Kopřiva, Němec – Žák, Brúha, Rundštuk, Stránský, 
Dostál.  

 

Florbalistky vyhrály okresní kolo  

Okresní kolo ve florbale dívek ovládly studentky ze Zdravky. Uspěly v konkurenci osmi 
středních škol a jako jediné si z únorového klání zajistily postup do krajského kola v Jihlavě.  

 

Vánoční volejbal  

Ve čtvrtek 19.12.2019 proběhl ve žďárské Sokolovně již tradiční vánoční turnaj v odbíjené mezi 
studenty naší školy.  

Svoje družstva do boje vyslala každá třída a tým sestavili stejně jako každý rok i učitelé. 
Soupeřilo se ve dvou základních skupinách, vítězné týmy postoupily do semifinále a z něj vzešla 
finálová družstva bojující o vítězství. Pomyslnou zlatou trofej nakonec vybojovalo družstvo 
učitelů, druhou příčku obsadila třída 2.A a na třetím místě se umístil tým 3.L.   

  



Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 18 z 61 

 

Turnaj se odehrával v přátelské atmosféře, k vidění byla spousta vynikajících volejbalových 
zákroků, a nakonec si každý z hráčů odnesl zaslouženou odměnu.  

S heslem „Sportu zdar a volejbalu zvlášť“ se budeme těšit zase za rok.  

 

Studentská konference 

Již sedmým rokem probíhala v prostorách školy studentská konference. Jejím cílem byla 
prezentace maturitních prací žáků 4. L, kterou sledovali žáci 3. ročníku oboru Zdravotnické 
lyceum. Konference byla přínosem nejen pro maturující žáky, kteří si vyzkoušeli vystoupení 
před spolužáky, ale i pro žáky nižšího ročníku, kteří získali cenné zkušenosti a inspiraci pro 
tvorbu své maturitní práce. Konference se zúčastnili též někteří vedoucí maturitních prací.  

Ekonomická olympiáda  

Ve dnech 9.12. a 12.12. 2019 se vybraní žáci tříd 3.L a 4.L zúčastnili Ekonomické olympiády. 
Jednalo se o její čtvrtý ročník, ve kterém si žáci ověřili své znalosti z ekonomie a financí. 
Seznámili se se základními ekonomickými tématy, které je podpoří v jejich dalším osobním i 
pracovní rozvoji. Obdobně se rozšířil i jejich zájem o ekonomii a zvýšila se finanční gramotnost.  

Olympiáda lidských práv  

Dne 9. 1. 2020 proběhlo školní kolo Olympiády lidských práv. Z vybraných žáků 3.L postoupil 
do národního kola v Praze Vojta Novák. Zde se po předchozí přípravě, v silné konkurenci 1200 
účastníků, umístil na vynikajícím 11. místě.  
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ENERSOL 2020  

V letošním ročníku vzdělávacího projektu ENERSOL 2020, ve kterém žáci hodnotí využívání 
obnovitelných zdrojů energie, úspory energií a snižování emisí v dopravě, naši školu 
reprezentovaly dvě práce.   

Práce s názvem Boj s plasty autorek Elišky Musilové a Terezie Charvátové se probojovala do 
krajského kola, ve kterém se umístila na krásném 2. místě. Druhá práce s názvem Bioplynové 
stanice autorek Barbory Michalové a Kláry Hudcové se dostala až do okresního kola.  

   

9. 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 v průběhu měsíců listopad–prosinec 2020 na školách přes 
počítače. Školního kola se zúčastnilo 24 žáků 1. – 4. ročníku.   

Na prvních místech se umístili žáci Barbora Michalová (3.A), Karla Navrátilová (3.L) a Vojtěch 
Novák (3.L).   

Okresní kolo poté probíhalo v lednu a únoru 2020. Družstvo složené z těchto žáků se umístilo 
na pěkném 2. místě.  
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Školní kolo psychologické olympiády na téma „Můj velký sen“  

Porotu tvořily učitelky: Mgr. Mazlová, Mgr. Holemářová, Mgr. Zapletalová, Mgr. Ošťádalová, 
Mgr. Březková, Mgr. Brabcová. 

Do soutěže se zapojilo celkem 10 žáků. Na 1. místě se umístil Lukáš Kos (2. L), na 2. místě 
Monika Vašková (3. L) a třetí byla Nikol Dítětová (3. L). Cenu publika získala Eliška Musilová 
(3. L).  

Soutěžící z 1. a 2. místa postoupili do krajského kola konaného dne 2. 3. 2020 v Havlíčkově 
Brodě.  

 

Krajské kolo psychologické olympiády  

Lukáš Kos a Monika Vašková postoupili do krajského kola psychologické olympiády, které se 
konalo dne 2. 3. 2020 na SZŠ a VOŠZ v Havlíčkově Brodě.  

Zde se utkalo o první místo 8 soutěžících ze zdravotnických škol Kraje Vysočina. Tématem 
letošního roku byl „Můj velký sen“.  

Pětičlenná komise si vyslechla 8 prezentací s různým, zajímavým i silným obsahem a rozhodla, 
že za Kraj Vysočina postoupí do celorepublikového kola Michaela Holíková z Třebíče. Snem 
autorky je být šťastná! Ve své prezentaci poukázala na problematiku kyberšikany z pohledu 
člověka, který si tím prošel, který dokázal požádat o pomoc a nyní pomáhá i ostatním.  

Naši soutěžící se oba pokoušeli uspět, Lukáš Kos byl chválen za nádherné vystoupení na trubku 
a Monika Vašková za osobitý projev své prezentace.   

Olympiáda z českého jazyka 

Olympiády z českého jazyka a literatury se zúčastnilo 14 žákyň střední školy. Vítězkou se stala 
Barbora Michalová (žákyně 3. A), druhé místo obsadila Klára Totušková (žákyně 2. L). Tyto dvě 
dívky postoupily do krajského kola, kde se sice neumístily na předních místech, ale přesto jim 
patří uznání za reprezentaci školy.  

Olympiáda v anglickém jazyce 

V měsíci lednu (9.1. 2020- písemná část a 16.1. 2020- ústní část) se uskutečnilo školní kolo 
soutěže v anglickém jazyce, kde byly prověřovány především nejdůležitější jazykové 
dovednosti: poslech, čtení s porozuměním textu a také konverzační dovednosti a schopnosti 
soutěžících. 

Za naši školu byli do okresního kola vybráni Vojtěch Novák a Eliška Musilová ze třídy 3.L. 
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Okresní kolo se konalo dne 5.2. 2020 na SPŠ a VOŠP Žďár nad Sázavou. Žáci dobře 
reprezentovali naši školu a obsadili pěkné 5.místo (Vojtěch Novák) a 7.místo (Eliška Musilová) 
ze 16 účastníků. 

Krajská soutěž zdravotnických škol – Praktická sestra a Diplomovaná všeobecná sestra   

Dne 3.března 2020 proběhla v Třebíči Krajská soutěž zdravotnických škol. Naši školu 
reprezentovala dvě družstva. Jednak šlo o družstvo studentek 1.ročníku SZŠ ve složení Andrea 
Houdková, Šárka Košáková a Lucie Ondráčková, za 1. VOŠ to byla skupina, jejímž členkami byly 
Andrea Danielová, Lenka Nečesánková a Kateřina Vrbasová.   

Ve 2. ročníku této soutěže zápolila naše děvčata se soutěžními družstvy ze SZŠ Havlíčkův Brod, 
Třebíč a Jihlava. Děvčata prokazovala svoje znalosti v těchto disciplínách: CO JE TO, RISKUJ, 
ANO-NE, KOMUNIKACE, OBVAZOVÁ TECHNIKA a STLANÍ LŮŽEK.   

Bojovalo se doslova o každý bod. Vynikajícího úspěchu dosáhlo naše družstvo v soutěži RISKUJ 
a ANO-NE.  Velká nervozita byla znát při stlaní lůžka na čas a kvalitně před tolika lidmi. Ale 
naše děvčata zabojovala. Nakonec z toho byla celkově dvě druhá místa.  Gratulujeme 
studentkám ke krásnému umístění a k úspěšné reprezentaci naší školy.    

   
Středoškolská odborná činnost (SOČ)  

Letošní 42. ročník Středoškolské odborné činnosti proběhl netradičně. Během května se 
uskutečnily krajské přehlídky prací online.   

Naši školu reprezentovala děvčata Terezie Charvátová a Eliška Musilová s prací s názvem Boj 
s plasty, která se umístila na 2. místě v kategorii Ochrana a tvorba životního prostředí. Práce 
Františka Cymrykovyče s názvem Péče o trauma pacienty v bojovém prostředí se umístila na 
čtvrtém místě v kategorii Zdravotnictví.  

Úspěch naší žákyně Kateřiny Mičkové v každoročně pořádané soutěži Talent Vysočiny 

Tuto soutěž pořádá Active club Žďár nad Sázavou již 25let. Soutěží se celkem v pěti 
samostatných oborech – humanitním, technickém, přírodovědném, uměleckém a sportovním. 
Nominováni mohou být žáci a studenti základních a středních škol, které mají sídlo v celém 
Kaji Vysočina. 

Ze všech nominovaných žáků a studentů z jednotlivých oborů vybere komise složená z 
představitelů Kraje Vysočina pět nejlepších, kteří postupují do slavnostního vyhlášení. 

Kateřina se dostala mezi pět nejlepších sportovců (celkem jich bylo z Kaje Vysočina 
nominováno do soutěže 27) a účastnila se tedy slavnostního vyhlášení, které se konalo dne 
23. 6. 2020 v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou. Z těchto pěti nejlepších sportovců byl 
pak vyhlášen celkový vítěz, který se stal „Talentem Vysočiny“. Kateřině se nepodařilo dostat 
až na nejvyšší stupínek, ale skončila na krásném 3. místě. Může nás těšit, že mezi pěti 
nejlepšími byla jako jediná dívka. 
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Kateřina je úspěšnou triatlonistkou (plavání, cyklistika, běh). V současné době je zařazena v 
dorostenecké reprezentaci České republiky. 

Největší úspěchy v sezoně 2019: 

Vítězka Olympiády dětí a mládeže – triatlon 

Vítězka celkového hodnocení Českého poháru v triatlonu 

Mistryně republiky v individuálním závodě – triatlon 

Mistryně republiky v týmových štafetách – triatlon 

Vicemistryně republiky v individuálním závodě – aquatlon (kombinace plavání – běh) 

 

5 Spolupráce s partnery 
SOVIČKA  

Tato preventivní akce pro širokou veřejnost proběhla v měsíci září 2019 pod záštitou Městské 
policie.  Největší počet návštěvníků byl v dětském věku. Naše učitelky Iva Holemářová a Iva 
Coufalová spolu se studentkami střední a vyšší školy měly připravené modelové situace 
s nejčastějšími zraněními dětského věku (odřeniny, popáleniny, zlomeniny). Návštěvníci si 
mohli prakticky vyzkoušet ošetření jednotlivých poranění. Dále byly pro děti připraveny 
písemné úkoly zaměřené na možná rizika v běžném životě.  

Účast byla hojná i s ohledem na velmi příjemné počasí.  

  

Nábor juda na SZŠ  

V pondělí 16. září si žáci prvních ročníků SZŠ na vlastní kůži vyzkoušeli základní úpoly pod 
vedením trenérů oddílu Judo Sokol Žďár nad Sázavou. V rámci hodin tělesné výchovy si téměř 
60 žáků ověřilo, že bojové sporty mohou být i pro ně a že je při nich i zábava. Komu se akce 
líbila, mohl během září zdarma navštěvovat tréninky judistů ve žďárské Sokolovně.    
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Návštěva partnerského města Chust  

Od 25. do 27. září 2019 jsem se zúčastnil jako předseda komise pro regionální a mezinárodní 
spolupráci pracovní návštěvy v partnerském městě Chust na Ukrajině, a to na základě 
jmenování městské rady Žďáru nad Sázavou. Naše delegace v čele s místostarostou Žďáru nad 
Sázavou Josefem Klementem během pobytu navštívila základní a střední školy v tomto městě. 
Na páté základní škole jsme se zúčastnili zahájení výuky českého jazyka a dovezli jsme s sebou 
učebnice jako dar našeho města. Prošli jsme si střední školu pro děti s poruchami sluchu a 
zhlédli jsme připravený program. Diskutovali jsme s ukrajinskou stranou o další spolupráci 
v oblasti školství, kultury a zdravotnictví. Na závěr jsme pozvali zástupce města Chust k účasti 
na Dni Žďáru 2020.   

Ing. Jiří Dokulil  

Portimo, o.p.s.   

S nabídkou zapojení do aktivit společnosti Portimo z Nového Města na Moravě, která se 
věnuje dobrovolnickým aktivitám, nás přišla navštívit v měsíci září pracovnice této společnosti. 
Nabídla našim žákům a žákyním zapojení do těchto oblastí: raná péče, nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež, centrum prevence, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence. 
Věříme, že i v našich řadách se najdou noví dobrovolníci, kteří se nebojí zkusit něco nového, 
užitečného a část svého volného času rádi věnují pomoci druhým.   

Bílá pastelka  

Ve středu 16. října 2019 proběhla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole celonárodní 
veřejná sbírka Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené 
v celé ČR.  

Oblečeni do bílých triček s emblémem Bílé pastelky a kasičkou se žáci třídy 4. L vypravili mezi své 
spolužáky a obyvatele Žďáru nad Sázavou.  Za poplatek 30,- Kč nabízeli zájemcům bílou pastelku a 
kalendářík ve tvaru záložky na rok 2020.   

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména projekty SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajských Tyflo 
Center – výcvik vodících psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se 
nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a budovách, přípravu pro 
kvalifikaci a vstup na pracovní trh, volnočasové a sportovní aktivity  

Celá akce byla velmi pozitivně hodnocena. Děkujeme všem, kdo přispěli na dobrou věc. Poděkování 
patří také žákyním třídy 4. L, které se ochotně zapojily do této sbírky. Celkem bylo vybráno 7 804,- Kč.  

 

Koláče pro hospic 

Ve středu 9. října 2019 se naše škola zapojila do tradiční akce „Koláč pro hospic“, který 
organizovala Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Formou dobrovolného příspěvku do 
charitativní kasičky měli lidé možnost přispět na podporu péče o těžce nevyléčitelně nemocné 
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a umírající lidi a získat tak chutný koláč. Velké poděkování patří žákyním čtvrtého ročníku, 
které s velkým nasazením oslovovaly obyvatele města a vysvětlovaly význam zařízení pro 
nevyléčitelně nemocné pacienty – hospice. Celá akce byla zdařilá a jsme velmi rádi, že naše 
škola mohla přispět na dobrou věc.   

 

Festival vzdělávání ve Velkém Meziříčí  

Každoročně se na podzim konají festivaly vzdělávání. Ani tento rok je naše škola nevynechala. 
Ke stánku s propagačními materiály se lidé chodili informovat o studiu na střední a vyšší 
zdravotnické škole. Naše učitelky budoucím zájemcům odpovídaly na rozmanité otázky. Ti si 
zároveň mohli vyzkoušet změřit tlak, což se jim bude hodit nejen při studiu, ale i v běžném 
životě.  

Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou 

Dne 14. listopadu 2019 jako každým rokem probíhal festival vzdělávání v domě kultury ve 
Žďáře nad Sázavou. Letošního ročníku se zúčastnilo 87 škol z blízkého i dalekého okolí. Naše 
škola měla tradičně také svůj propagační stánek. V příjemné atmosféře se žáci třetích ročníků 
zdravotnického asistenta i lycea společně s pedagogy snažili předat co nejucelenější informace 
o možnostech studia na naší škole, včetně navazujícího studia a možnosti uplatnění. 
Návštěvníků z řad rodičů a budoucích středoškoláků bylo opravdu velké množství. Těšíme se 
na další ročník.  
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Výročí sametové revoluce 

Naše škola se připojila k oslavám 30. výročí sametové revoluce ve městě Žďáru nad Sázavou. 
Připomněli jsme si nenásilnou revoluci, která vedla ke konci totalitního komunistického režimu 
v tehdejším Československu a započala demokratické změny v našem státě.  V neděli 
17. listopadu 2019 vystoupili žáci SZŠ na žďárském náměstí Republiky s představením pod 
názvem První pomoc před a po listopadu 1989 a přispěli tak k důstojnému průběhu oslav 
tohoto výročí v našem městě. Představení se setkalo s kladným ohlasem veřejnosti a zmínky 
o naší škole se objevily i v regionálním tisku a na sociálních sítích.  

  
 

  

Prezentace naší školy na základních školách  

Jako každý rok i letos se studenti, žáci a pedagogové zúčastnili propagace naší školy na 
základních školách. Akce probíhaly na základních školách i v prostorách naší školy. Prezentace 
měly různé styly. Některé probíhaly předáním základních informací o studiu s nabídkou 
vzdělávacích oborů Praktická sestra a Zdravotnické lyceum. Jindy šlo o blok včetně ukázek 
např. první pomoci. S touto formou bývají žáci základních škol spokojeni nejvíce. Zájemcům 
jsme nabídli také prohlídku školy v rámci Dnů otevřených dveří.  

Den otevřených dveří 

Každý rok je naší milou aktivitou uspořádání dne otevřených dveří. Rádi zde provázíme 
zájemce o studium na naší škole. Letos se této činnosti ujaly žákyně třetího ročníku oboru 
Zdravotnické lyceum i Zdravotnický asistent. Zájemci si mohli vyzkoušet praktické výkony, 
které jsou nezbytné k ošetřování nemocných v nemocnici. Vždy si uchazeči rádi vyzkouší 
aplikaci injekcí nebo měření krevního tlaku. Dále se seznámí s odbornými učebnami, 
laboratoří, učebnami pro teoretickou přípravu, jídelnou i ostatními prostory. Samozřejmostí 
je seznámení s organizací výuky na naší škole.  

Moc nás těší, že zájemců každý rok přibývá.  
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Taktické cvičení HZS Kraje Vysočina   

Dne 8. 11. 2019 proběhlo v budově naší školy taktické cvičení Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina s vyhlášením I. stupně požárního poplachu. Do cvičení byla zapojena i Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2.   

Prostor školy byl uměle zakouřen (simulace vzniklého požáru v kanceláři školy). Pracovnice 
kanceláře ihned po zjištění požáru zapnula alarm, ředitelka školy neprodleně volala linku 150, 
kde nahlásila vzniklý požár. Žáci jednotlivých tříd z přízemí a 1. patra byli pod vedením 
vyučujících učitelů evakuováni z budovy školy dle únikových plánů. Žáci a studenti ve 2. patře 
budovy zůstali „uvězněni“ ve třídách a byli evakuování pomocí vyváděcích masek a výškové 
techniky. Evakuace všech osob proběhla bez větších problémů.  

Závěrem zástupci hasičů a vedení školy zhodnotili toto taktické cvičení jako úspěšné a přínosné 
pro obě strany. Hasiči si vyzkoušeli evakuaci osob pomocí výškové techniky, zaměstnanci školy 
a žáci si vyzkoušeli, jak zvládnout náročnou situaci při mimořádné události.  
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Mikuláš byl opět za nemocnými 

Jako každý rok se i letos žáci těšili na mikulášskou obchůzku v nemocnici. V pěkných maskách 
rozdávali balíčky a úsměvy po všech odděleních. Mnoho nemocných si zavzpomínalo na dětská 
léta a v paměti hledali básničky a písničky spojené s tímto krásným obdobím. Největší radost 
byla nejen na dětském oddělení, kde rodiče a děti společně vítali Mikuláše, anděla a báli se 
čertů, ale také mezi seniory. Tam obavu z čertů vystřídalo dojetí a radost z milé návštěvy.  

  

Školení první pomoci na ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou 

Dne 10. 12. 2019 se v prostorách základní umělecké školy uskutečnilo školení pedagogů 
v základech první pomoci. Celá akce probíhala v přátelské atmosféře formou velmi živé 
diskuse. Obsahem školení byla první pomoc při srdeční zástavě, krvácení, ošetřování ran, 
epilepsii, astmatickém záchvatu a další témata, která byla doplněna na základě potřeb skupiny. 
Celé školení bylo ukončeno praktickým nácvikem v modelových situacích. Přítomní 
pedagogové zhodnotili průběh celého školení za velmi vydařený. 

Školení PP pro zaměstnance PKS  

Dne 13.12.2019 proběhlo vzdělávání skupiny zaměstnanců – elektrikářů v první pomoci, 
zaměřené zejména na neodkladnou resuscitaci, úrazy elektrickým proudem a ošetření ran a 
popálenin. Každý z účastníků si na modelu prakticky vyzkoušel umělé dýchání a frekvenci a 
intenzitu stlačování srdce při srdeční zástavě. Okrajově byla zmíněna i problematika první 
pomoci u dopravních nehod.  

Předvánoční návštěva Domova pro seniory Mitrov  

Dne 12. 12. 2019 jsme navštívili společně se žáky 1. a 2. ročníků (30 žáků) Domov pro seniory 
Mitrov, kde jsme vystoupili s vánočními koledami.  

Návštěva proběhla v příjemné atmosféře, klienti si s námi zazpívali koledy za kytarového 
doprovodu p. Svobodové (bývalá odborná učitelka), pak jsme předali drobné dárky a dostali 
vánoční výrobky klientů.   

Následně nás p. Špačková provedla po areálu, navštívili jsme i Domov se zvláštním režimem a 
byli seznámeni s poskytovanou zdravotní a sociální péčí. Klientům se zde dostává skupinového 
a individuálního cvičení, probíhá zde muzikoterapie, reminiscenční terapie, zooterapie a 
terapeutické dílny. Příští rok opět na shledanou na Mitrově!  
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Zpívání koled v Seniorpenzionu FIT  

Dne 16. 12. 2019 jsme s třídou 1.A navštívili Seniorpenzion Fit ve Žďáře nad Sázavou a 
vystoupili zde s předvánočním programem. Spolu s klienty jsme si za doprovodu kytary a 
trianglu zazpívali klasické české koledy a předali drobné dárky.  

Vystoupení se setkalo s velkou odezvou a jsme pozváni opět na příští rok.  

Moc se těšíme!  

Přednáška v RC srdíčko – Péče o dětský chrup  

Lednová přednáška byla určena široké veřejnosti. Nejvíce se účastnily maminky batolat a 
předškolních dětí.  

Témata přednášky: anatomie a fyziologie zubů, chrup z časového hlediska, prořezávání zubů, 
péče o dětský chrup, technika čištění zubů, pomůcky k péči o chrup, nejčastější problémy 
související s dětským chrupem.  

Přednáška proběhla formou diskuse ve velmi přátelské atmosféře.   

Vítání občánků 

Žákyně střední školy se v průběhu prvního pololetí školního roku podílely na tradičním Vítání 
občánků na Radnici ve Žďáře nad Sázavou. Při vlastním obřadu vítání pomáhají maminkám 
s jejich dětmi. Žákyním patří velké poděkování, protože tuto činnost dělají ve svém volném 
čase ve prospěch města a jeho občanů. 

První pomoc pro pedagogické pracovníky mateřských škol 

Poslední srpnový týden jsme uspořádali školení první pomoci pro kolegyně z mateřských škol. 
V domluvených časových intervalech se tu střídaly skupinky po dvou hodinách a účastnily se 
teoretické i praktické přípravy. Praktické modelové situace si připravili žáci budoucího 
druhého ročníku oboru Praktická sestra. 

Teoretický blok zahrnoval tato témata: kardiopulmonální resuscitace, krvácení, zlomeniny, 
šok, popáleniny, epileptický záchvat, alergická reakce. 

V praktickém bloku jsme společně nacvičovali poskytování první pomoci při modelových 
situacích.  

Celé školení probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Moc děkujeme našim žákům za 
profesionální výkony. 
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6 Exkurze  
Praha  

V rámci všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů navštívila 18. a 19. září třída 
3. A hlavní město Prahu.  

Kroky žáků směřovaly k historickým památkám naší země jako např. Karlův most, 
Staroměstské náměstí, Karlovo náměstí, Národní divadlo, Hrad atd. Součástí procházky byla 
též návštěva dvou zajímavých výstav. Jenou z nich byla Neviditelná výstava, na které si žáci 
mohli vyzkoušet, jaké to je být nevidomým. Druhá výstava byla velmi interaktivní a provětrala 
naše mozkové závity.   

Další den žáci navštívili FN Motol, kde si mohli prohlédnout oddělení dětské hematoonkologie 
a oddělení kardiovaskulárních nemocí. Zde se seznámili se specifiky léčby a ošetřování 
nemocných. Určitě všechny velice zaujal přímý přenos z operačního sálu, kde lékaři prováděli 
výměnu chlopně. Velkým přínosem byla návštěva JIP na tomtéž oddělení, kde se žáci seznámili 
se způsobem ošetřování nemocných před a po operaci srdce a zároveň si mohli uvědomit, jak 
je důležitá prevence srdečních onemocnění.  

Odborná exkurze splnila svůj cíl a žáci odjížděli domů plni dojmů a nových poznatků.  

Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou 

V průběhu měsíce září navštívili žáci 1. A a 2. L Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou. Zde byli 
seznámeni s aktuální situací na trhu práce. V průběhu neformální besedy byly studentům 
zodpovězeny konkrétní otázky týkající se uplatnění jejich oboru na trhu práce. Spolupráce 
s Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou se jeví jako přínosná pro studenty naší školy. Exkurze 
tedy splnila svůj účel.  

Masarykův onkologický ústav Brno (MOU) 

Žáci 4. A oboru vzdělávání Praktická sestra se zúčastnili projektového dne, který byl zaměřen 
na znalosti z předmětu Ošetřovatelství a Ošetřování nemocných. Vlastní projektový den byl 
realizován na půdě MOU v Brně.   

Hlavním cílem projektového dne bylo doplnit si znalosti z daných předmětů a přiblížit si 
problematiku onkologicky nemocných.   

V první části projektového dne se žáci seznámili s historií a současností onkologického ústavu.  
Druhá část byla zaměřena na problematiku radioterapie a třetí část na problematiku klinických 
studií nových léků v onkologii.  

Žáci hodnotili vlastní projektový den jako zdařilý, velmi nabitý novými informacemi.   

 Knihovnická lekce  

Dne 10. října 2019 kolem jedenácté hodiny dopoledne vyrazili žáci 1. A rychlým „krokem“ do 
nedaleké knihovny, kde byli uvítáni a seznámeni s nabídkou knihovny, s jejími výpůjčními 
pravidly, s řazením knih dle specifického systému apod. Pracovnice knihovny provedla žáky 
jednotlivými odděleními a poté následovalo přemístění se do školicí a počítačové učebny 
knihovny, ve které byla pro žáky připravena prezentace nejžádanějších a nejoblíbenějších knih 
jejich generace. Žáci po celou přednášku dávali velký pozor a bylo na nich patrné, že je toto 
velmi zaujalo. Dokladem byla i diskuse, která na závěr představení populárních knih 
následovala. Knihovnická lekce byla ukončena individuálním procházením knihovny.   
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Celá přednáška proběhla dle programu a pro žáky byla velmi přínosnou. Žáci se po celou dobu 
pobytu chovali velmi ukázněně a stejně tak i při cestě do knihovny a z knihovny.   

Také žáci 1. L byli seznámeni s hlavní budovou žďárské knihovny, byli informováni o tom, že 
funguje i její pobočka na Nádražní ulici. Dostali též informace o práci knihovny, a to 
o pravidlech půjčování knih.   

Knihovnice je zpravila o fungování čítárny, ale též např. o možnosti využití rešeršní služby. 
Seznámeni byli i s kulturními programy, jež knihovna organizuje. Následně byli uvedeni do 
způsobu třídění a řazení knih.   

Druhým bodem programu byla prezentace v současnosti čtenářsky nejzajímavějších 
knih.   Exkurze byla uzavřena procházkou knihovnou.  Tato akce povzbudila žáky ke čtenářství 
a nabídla jim další kulturně-vzdělávací možnosti ve Žďáře nad Sázavou. 

Gaudeamus Brno 2019  

Třída 3.L navštívila 24. 10. 2019 veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 
na Výstavišti v Brně. Studenti zde získali informace o studiu na vysokých školách, měli možnost 
zúčastnit se přednášek vystavovatelů a dále mohli osobně hovořit se zástupci, a především se 
studenty jednotlivých škol. Další součástí veletrhu byl poradenský servis, který studentům 
pomáhá při volbě jejich budoucího studia a vyhledat vhodnou školu nebo studijní obor.  

    

Endoskopické centrum FN Brno 

Žáci 3. ročníku zdravotnického lycea navštívili endoskopické centrum. Hned v úvodu byli 
rozděleni do skupinek, dostali čísla ambulancí a postupně se na nich střídali. Viděli 
gastroskopii, bronchoskopii, kolonoskopii a endosonografii. U každé metody lékař žákům 
komentoval provádějící výkon.   

Exkurze byla přínosem a žáky byla velmi kladně hodnocena.  

Domácí hospic Vysočina Nové Město na Moravě  

Třídy 3. A a 4. A navštívily s pedagogickým doprovodem v listopadu 2019 hospic v Novém 
Městě na Moravě. Vrchní sestra Anna Zelená, Dis. je velice podrobně informovala o 
poskytování hospicové péče v domácím prostředí a úzké spolupráci s rodinou. Seznámila 
všechny s dokumentací tohoto zařízení, s požadavky na personál, vyzdvihla spolupráci mezi 
jednotlivými pracovníky zdravotnického týmu, který sestává nejen z lékařů a sester, ale i 
psychologa, sociální pracovnice a duchovního. Dále si žáci s učitelkami prohlédli pomůcky, 
které jsou k dispozici pro zapůjčení klientům mobilního hospice. Exkurze byla hodnocena 
studenty i pedagogy velice kladně, protože jim přiblížila práci poměrně opomíjené součásti 
zdravotních služeb.  
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K. H. Borovský v Havlíčkově Borové a Havlíčkově Brodě  

Žáci a žákyně 2. ročníků se 7. 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, 
kde jsme si nejdříve vyslechli přednášku o této významné osobnosti. Informováni jsme byli 
také o Havlíčkově dceři Zdeňce a jejích životních osudech.   

Následně jsme si individuálně prohlédli vystavené exponáty, měli jsme také možnost zakoupit 
si upomínkové předměty. Průvodkyně nám také předala některé tištěné materiály 
o Havlíčkově životě a působení v českém státě a také informace o pramenech k tomuto 
tématu. Prošli jsme se také k borovskému kostelíčku a ocenili krásný výhled do okolí.  

Pak jsme se vydali do Havlíčkova Brodu, kde jsme si prohlédli Havlíčkův dům. Zde nám 
průvodce nejdříve přiblížil vystavené exponáty, vysvětlil i vznik tzv. havlíčkovského kultu, který 
vznikl po Havlíčkově smrti.  

JEČMÍNEK – domov pro matky (otce) s dětmi  

V rámci předmětu Výchova ke zdraví navštívila třída 1. L v měsíci listopadu 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 pomáhají 
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 a strukturou zařízení. Následně proběhla diskuse na konkrétní témata. V závěru si 
žáci měli možnost zařízení prohlédnout a pohovořit s uživatelkami zařízení.  

Žáky byla tato návštěva domova hodnocena kladně, všichni si uvědomili význam a potřebu pro 
společnost. Nicméně všichni se shodli na tom, že by takovýmto způsobem nechtěli řešit svoji 
životní situaci.  

  

Teleflex  

V rámci Dne otevřených dveří žďárských firem 14. 11. 2019 navštívili žáci 3.L naší školy 
žďárskou firmu Teleflex, která se specializuje na výrobu a montáž zdravotnických 
katetrizačních prostředků a dýchacích obvodů. Tato firma patří k předním světovým značkám 
katetrizačních výrobků pro vaskulární přístup při kritických lékařských zákrocích.  
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Čekalo nás milé uvítání v zasedací místnosti, kde se studenti dozvěděli základní informace o 
historii podniku. Promítli nám krátké video a potom jsme si prošli samotné pracoviště a 
výrobní prostory této firmy.  

Studentům se prohlídka firmy líbila a byla velmi zajímavá.  

   

Návštěva psychiatrické nemocnice Jihlava  

Dne 11.12.2019 se žákyně 4. L účastnily návštěvy Psychiatrické nemocnice v Jihlavě. Exkurze 
byla velmi zajímavá. Po celou dobu nás provázela vrchní sestra, která nám na začátku návštěvy 
poskytla základní informace o chodu nemocnice. Poté jsme se přemístily do keramické dílny, 
kde jsme měly možnost shlédnout velmi pěkné výrobky od pacientů. Následně jsme se šly 
podívat na oddělení pro příjem nových pacientů, následovala prohlídka geriatrického oddělení 
a naši návštěvu jsme zakončily na oddělení rehabilitace. Exkurze byla vnímána i ze strany 
studentek velmi přínosně. Studentky měly zajímavé dotazy, na které jim vrchní sestra vlídně 
odpovídala.  

Nemocnice Nové Město na Moravě 

V pátek 13.12.2019 se žáci 1.A poprvé přijeli podívat do Nemocnice v Novém Městě na 
Moravě. Rozdělili se na dvě skupiny. První skupina si prohlédla prostory Centrální sterilizace. 
Zde viděla, co se děje s použitými nástroji po operaci, než se mohou vrátit jako sterilní materiál 
opět na operační sál.   

Druhá skupina procházela některá oddělení v budově chirurgie (chirurgická ambulance, 
centrální evidence, oddělení CH 1) a interny (interní ambulance, oddělení INT 1). Na 
odděleních chirurgie a interny byli žáci také seznámeni s typy ošetřovacích jednotek.  

Poté se obě skupiny vyměnily. Po exkurzi se třída shodla na tom, že už se těší, až budou chodit 
ve 2. ročníku na praxi.  

Knihovnická lekce Sůl moře  

V rámci předvánočních hodin estetické výchovy jsme se třídou 2. A navštívili knihovnu, kde 
pro nás byla připravena interaktivní knihovnická lekce. Představena nám byla kniha Rty 
Sepetysové Sůl moře, jež patří k novým kvalitním knihám vhodným pro dospívající a dospělé 
čtenáře. Prezentace knihy zahrnovala seznámení s reáliemi, které se staly autorce inspirací. 
Dále jsme si vyslechli dramatické čtení klíčové ukázky díla.  

Žáci měli možnost být při práci s knihou aktivní, akci zhodnotili jako zdařilou.  

Veletrh mezinárodních příležitostí  

Veletrh mezinárodních příležitostí je nezisková prezentace mezinárodních příležitostí pro 
studenty SŠ. V tomto školním roce se konal na Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Na veletrhu byly 
studentům nabídnuty aktivity, programy a jiné možnosti, jak se mohou zapojit do 
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mezinárodního prostředí, aby poznali, jak důležitá je výuka cizích jazyků na střední škole. 
Prezentovány byly nekomerční aktivity, jako evropské vzdělávací programy, dobrovolnictví, 
Eures, Eurocentrum Jihlava, Evropský region Dunaj-Vltava, možnosti studia nebo stáže 
v zahraničí (nově i v USA), nadační/stipendijní fondy, letní jazykové kempy a mnoho dalšího.   

Většina žáků tuto akci hodnotila kladně. Líbilo se jim, že si mohli popovídat v cizích jazycích 
s lidmi, kteří např. na ERASMU byli a že se dozvěděli informace o možnosti vycestování do 
zahraničí.  

 

  

7 Besedy, přednášky, divadla 
Přednáška prim. MUDr. Macha – mise v Súdánu a exkurze v Domácím hospici Vysočina  

Žáci tříd 3. A a 4. L ve čtvrtek 10. 10. vyslechli velice zajímavou přednášku prim. MUDr. Macha 
o jeho misi v rámci organizace Lékaři bez hranic v Jižním Súdánu. Velice poutavým vyprávěním 
prim. Mach přiblížil fungování organizace Lékaři bez hranic a situaci v Súdánu – dostupnost 
zdravotní péče, nemoci vyskytující se v této oblasti, vybavení nemocnic. Vše bylo dokresleno 
prezentací.    

Z reakcí žáků:   

„Přednáška, kterou nám říkal pan primář, byla velmi zajímavá a poučná. Nikdo si totiž 
nedovede představit, jak těžké je žít v Africe. Příběhy to byly zajímavé, většinou smutné. O to 
větší radost je z úspěchů.“  

„… obdivuji p. primáře, za jeho odvahu a odhodlání pomáhat v tak těžkých podmínkách …“  

„… úplně jiné je si vyslechnout spoustu zajímavých osudů od člověka, který byl jejich součástí, 
než si to přečíst na internetu …“ 
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Druhou částí tohoto dne byla exkurze v Domácím hospici Vysočina. Pro některé žáky to byla 
vůbec první informace, že takováto služba vůbec existuje. Nejvíce je zaujalo spektrum 
rozlišných činností, které sestra vykonává v domácím prostředí klienta.  

Přednáška Transplantace kostní dřeně 

Dne 14. 11. zavítala na naši školu koordinátorka z centra transplantace kostní dřeně při FN 
Plzeň. 

Přednáška přinesla našim žákům a studentům ucelené informace týkající se problematiky 
odběru kostní dřeně, vedení registru dárců kostní dřeně – jak z historie, tak ze současnosti. 
Závěr přednášky byl věnován dotazům z řad studentů. Studenti v rámci diskuse projevili zájem 
o toto téma a zpětně zhodnotili celou akci velmi kladně. 

Divadlo Anna Karenina  

V předvánočním čase jsme s žáky naší školy navštívili Brno. Návštěvu Brna jsme zahájili 
individuální procházkou v centru, kde právě probíhaly předvánoční trhy. Hlavním cílem ale 
bylo zhlédnutí divadelní představení Anna Kareninová v Městském divadle.  

Coby diváci jsme ocenili nejen příběh a hlavní myšlenku díla, ale také vynikající herecké 
výkony. Divadelní představení bylo hodnoceno jako velmi zdařilé.   

Beseda na téma klimatické změny 

V úterý 17. prosince proběhla v kině Vysočina beseda na téma klimatických změn. Přednášku 
a následnou diskusi vedl Michal Žák, meteorolog České televize a klimatolog z Matematicko-
fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.   

Povídání bylo doplněno o putovní výstavu Klima se mění. Změň se i ty! Ta byla k vidění 
v prostorách žďárského kina od 6. do 20.12.2019. Proč žijeme ve skleníku? Jaký je vliv člověka 
na klimatický systém Země? Co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má a bude mít změna 
klimatu dopady ve světě a v ČR? Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají ve světě? Co 
můžeme udělat my sami pro omezení dopadů změn klimatu? To byla hlavní témata výstavy.  

V dopoledních hodinách byla akce určena studentům, tedy i těm našim, a odpoledne bylo 
totéž pro veřejnost. Akci připravila žďárská radnice ve spolupráci s obecně prospěšnou 
společností CI2.   

Výstava i obě besedy jsou součástí projektu „Klima se mění: od informací k akci“ 
spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí ČR.  

V rámci tohoto projektu probíhaly besedy na základních i středních školách po celé republice. 
Při besedách byl kladen důraz na ukázku příkladů dobré praxe v oblasti klimatických opatření, 
aby měli studenti možnost se s nimi seznámit, zhodnotit je a třeba se jimi nechat inspirovat. 
Představené příklady se věnovaly energetickým úsporám, čisté mobilitě, využívání 
obnovitelných zdrojů či budování modro-zelené infrastruktury, velká pozornost byla upřena k 
opatřením, která pomáhají obnově tuzemské krajiny v tom ohledu, aby byla funkční, 
prostupná, pestrá a odolnější vůči dopadům klimatické změny.  
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V nasbírání těchto příkladů autorům projektu pomohlo i natáčení dokumentu „Česko chrání 
klima“, který byl veřejnosti představen na konci ledna 2020 při příležitosti 50. výročí Dne 
Země. 

 

Divadelní představení Malý princ na Zemi  

Dne 3. března 2020 zhlédli studenti třetích ročníků v Městském divadle Žďár nad Sázavou 
divadelní představení Malý princ na Zemi. Inspirováno bylo proslulou předlohou 
francouzského literáta A. de Saint Exupéryho. Klasická předloha byla ale zpracována volně, šlo 
o tzv. černé divadlo.  

Studenti ocenili seznámení se s novým pojetím divadelní hry, pozitivně hodnotili také práci 
herců i interaktivnost představení. Celkově ale tento divadelní kus vnímali jako méně náročný, 
vhodný spíše pro mladší diváky.  

8 Kurzy 
Kurz sanitář  

V letošním školním roce byl realizován akreditovaný vzdělávací kurz Sanitář. Frekventantů 
bylo celkem 21. Kurz měl dvě části. První 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, podávání 
jídla nemocnému, první pomoc, manipulace s biologickým materiálem. Výuka byla obohacena 
o odborné exkurze na jednotlivá pracoviště nemocnice.  

Kurz probíhal od 6. ledna, jeho průběh byl v měsíci březnu narušen epidemií onemocnění 
Covid-19. V měsíci květnu MZ ČR a MŠMT povolilo výuku ve školách, a tak tento kurz mohl být 
řádně dokončen. Dne 26. 6. 2020 proběhla závěrečná zkouška, která měla část praktickou a 
teoretickou.  Dvacet frekventantů zkoušku úspěšně vykonalo a bylo jim předáno osvědčení. 
Jeden frekventant byl řádně omluven a závěrečnou zkoušku bude konat v náhradním termínu.  

Závěrem lze konstatovat, že celý kurz byl úspěšný a účastníci ho hodnotili velice kladně.  
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Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže 

V letošním školním roce opět probíhal v prostorách školy kurz pro žáky pod názvem Masér pro 
sportovní a rekondiční masáže. Kurz byl realizován pod hlavičkou Českomoravského institutu 
vzdělávání Staré Hradiště u Pardubic. Cílem tohoto kurz bylo naučit frekventanty jednotlivým 
technikám masírování. Výuka se skládala ze dvou částí, a to části teoretické a praktické. 

Kurz byl zahájen v září 2019. Jelikož v jarních měsících propukla epidemie onemocnění 
Covid-19, byl průběh kurzu přerušen a dokončení kurzu odloženo na podzimní měsíce. 

Lyžařský výcvikový kurz 2020  

Lyžařský výcvikový kurz proběhl v termínu od 10.do 14.2.2020 a místem jeho konání byly Tři 
Studně – Hotel U Loubů. Tentokrát bylo málo sněhu, ale nakonec jsme lyžovali celý týden na 
Fryšavském „ledovci“, ve Vysočina aréně a na Harusově kopci.  

 Ze studentů 1.ročníků, kterých je 61, jelo nakonec jen 37, ostatní se nezúčastnili z různých 
důvodů: nemoci, ortopedické problémy, finanční důvody, rodinné dovolené.   

Lyžařský výcvik byl doplněn teoretickými informacemi o mazání běžeckých lyží a první pomoci 
na horách, relaxací v bazéně, jógovým cvičením a byl zakončen závody družstev na téma přežití 
v nepříznivých podmínkách.   

Studenti se zdokonalili v lyžování a upevnili vztahy se spolužáky.  
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9 Projektová činnost ve školním roce 2019-2020 
Projekt v rámci I-KAP „UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT“, 

Doba trvání projektu byla prodloužena do konce listopadu 2020, a to z důvodu mimořádné 
situace. SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou v rámci aktivizačních metod bude i nadále podporovat 
oblasti „polytechnického vzdělávání“ v předmětech fyzika, chemie a anglický jazyk a v oblasti 
„kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě“ v předmětech ošetřovatelství, výchova ke 
zdraví a první pomoc. Ve výše uvedených předmětech jsou užívány i transferové metody, a to 
ICT kompetence ve fyzice, chemii a anglickém jazyce, v rámci rozvoje jazykových kompetencí 
v ošetřovatelství, výchově ke zdraví a první pomoci. V rámci tohoto projektu po dobu 
prodloužené doby trvání budou výše uvedené kompetence rozvíjeny i v jiných předmětech, 
např. německý a ruský jazyk, popřípadě vedením určených předmětech.  

Užití transferové metody ve fyzice (IKT v předmětu fyzika).  

   
Užití transferové metody v chemii  

  

„Letní škola koordinátorů“, konaná v rámci projektu I-KAP „Učíme se ze života pro život“  

Setkání koordinátorů probíhalo v Telči ve dnech 18.–20. září 2019 v prostředí školícího 
střediska MUNI a velmi přátelské atmosféře. Naši školu zastupovala koordinátorka PhDr. Ivana 
Odehnalová.  
Ze strany pořadatele (školský odbor Kraje Vysočina) bylo skvěle připraveno, a to zejména ze 
strany odborného a věcného vedení školení dle jednotlivých bodů programu, ale i po stránce 
zázemí (ubytování a občerstvení).  

Na programu prvního dne byla diskuse nad problémy vycházejícími z dosavadního průběhu 
projektu, strategické plánování pro školní rok 2019-2020, využití aktivizačních a transferových 
metod a případné doplnění, úložiště reflexních zpráv a nutnost fotodokumentace, popř. videa, 
správnost písemných záznamů RZ, výkazů a dalších dokumentů a jejich archivace, finanční 
rozpočet – zbývající, nevyčerpané zdroje a možnosti dočerpání rozpočtu dle jednotlivých 
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finančních položek, seznámení s nahlášenou kontrolou škol zapojených do I-KAP I, vyhlášení 
další vlny projektu I-KAP II  a seminář ISPIS. Druhý den proběhly workshopy a semináře k AISIS 
(role koordinátora, komunikační nástroje technika mluveného slova) a poslední den 
projektové aktivity a závěrečná diskuse.  Pro účastníky byl po seminářích organizován společný 
program, jehož cílem bylo sblížit se i po neformální stránce.   

„Letní škola“ splnila všechna očekávání a pro práci koordinátora a vlastně pro další průběh 
projektu byla velmi cenná a po všech stránkách velmi přínosná.   

Škola realizovala ve školním roce projektové aktivity v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (programové období 2014-2020) projekt „šablony II“ – Podpora vzdělávání 
učitelů a žáků. 

Projekt je veden dle stejných zásad a principů jako projekt předcházející. Je zaměřen na žáky, 
ale i na rozvoj učitelů, zejména v oblasti zkvalitnění jejich výuky, a to i formou využívání nových 
metod ve výuce. Do praxe byl na naší škole uveden pod názvem „Nové pojetí ve výuce“ 
(pracovní název „ŠABLONY II“). Pokračování projektu „ŠABLONY I“ bylo zahájeno 1. 1. 2020 
(do 31. 12. 2021). 

V rámci tohoto projektu jsme plánovali i soutěž v první pomoci, tematicky zaměřené exkurze, 
divadelní představení, zahraniční zájezdy apod. Cílem bylo nejen zpestřit výuku, ale zejména 
obohatit výchovně vzdělávací proces o nové metody, poznatky a zkušenosti, a to se 
zaměřením nejen na rozvoj pedagogů v oblasti vzdělávání, ale i směrem ke studentům, jejich 
vzdělávacím potřebám a možnostem.  

Bohužel většina akcí byla naplánována na 2. pololetí školního roku a kvůli nouzovému stavu se 
neuskutečnila. Jejich náhrada proběhne v dalším školním roce.  

Projekt „ŠABLONY II“ se orientuje také směrem na žáky a studenty v rozvoji jejich odborných 
dovedností a jazykových kompetencí, čtenářské, matematické a s ní související finanční 
gramotnosti. Škola dbá na dodržování zásad individuálního přístupu k žákům. 

Projekt usiluje o prosazování tzv. „otevřené školy“. 

Autoevaluace úspěšnosti a využití aktivit v rámci projektu „šablony I“ pro VOŠ při Střední 
zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou  

Dne 24. září 2019 proběhla na naší škole kontrola z MŠMT na využití aktivit v rámci projektu 
„šablony I“.  Za školu byly přítomny: RNDr. Marie Vystrčilova (ředitelka školy a hlavní manažer 
projektu), PhDr. Václava Holubová (vedoucí praktického výcviku), Mgr. Petra Bednářová 
(zástupce pro VOŠ), PhDr. Ivana Odehnalová (osoba pověřená vedením a řízením projektu).  

V rámci autoevaluace projektu „šablony I“ pro VOŠ se kontrolující orgán zabýval důvody 
výběru konkrétních aktivit (šablon), jejich způsobem vedení, ale zejména plněním a využitím 
v dalších školních letech. Škola předložila kontrolnímu orgánu příslušné dokumenty (kontrola 
vedení a správnosti, archivování apod.) a zejména vysvětlila a zdokladovala plnění jednotlivých 
aktivit a vyslovila se k otázkám následného využití šablon i v dalších školních letech v rámci 
vzdělávacího procesu studentů VOŠ. Jednalo se zejména o aktivity zaměřené směrem 
k pedagogům, kteří v rámci oblastí nutných ve škole podpořit (polytechnické vzdělávání, 
využívání nových metod ve výuce apod.) jednotlivé komodity díky vybraným aktivitám v praxi 
(ve výuce) naplňují, a formami, jakými budou učitelé tyto oblasti i v dalších školních letech díky 
šablonám podporovat. 
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Výsledky kontroly vyzněly pro školu velmi pozitivně a lze konstatovat, že cíle, které si škola 
stanovila ve výše uvedeném projektu, se jí podařilo naplnit.    

Vzájemná spolupráce se SZŠ a VOŠZ Trnava 

I nadále pokračuje vzájemná spolupráce s trnavskou zdravotnickou školou, a to formou stáží, 
sdílení informací a vzájemné spolupráce ze strany pedagogů (všeobecných, ale zejména 
odborných předmětů). Plánuje se souvislá odborná praxe (asi jeden týden) pro 3. a 4. ročníky 
středního vzdělávání a vybraných ročníků vyšší odborné školy.  V rámci této souvislé praxe 
žáků a studentů by byly do školy v Trnavě vyslány i odborné učitelky, které by se vzdělávaly 
v různých zdravotnických oborech (psychiatrie, následná paliativní péče), které nejsou 
součástí našeho odborné pracoviště v Novém Městě na Moravě.  

  

Pálí to … 

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu PÁLÍ TO! ve spolupráci s Městskou 
policií ve Žďáře nad Sázavou a neziskovou organizací POPÁLKY. Cílem projektu je snaha 
osvětovou činností snížit riziko vzniku a závažnosti tohoto druhu poranění, dále rozvoj 
základních znalostí a praktických dovedností u termických poranění, zmenšení rizika dalších 
komplikací způsobených nesprávnou první pomocí a posílení povědomí předškolních dětí 
o chování v rizikových situacích.   

Naše škola participuje v rámci realizace ukázek první pomoci v mateřských školách.  
Pedagogický dohled zajišťují odborné učitelky, vybraní žáci ze třídy 2. A jsou figuranty a 
zároveň mentory při nácviku krizových situací způsobených termickým poraněním. Oslovují 
děti a jejich doprovod z řad rodičů, prarodičů a diskutují nad tématikou ošetření jednotlivých 
ukázek poranění. Celkem se nám během projektu podařilo oslovit 360 dětí v rámci celého 
Žďáru nad Sázavou.  
Zpětná vazba od učitelek MŠ i veřejnosti byla vždy pozitivní (jejich vyjádření ke zdařilosti akcí 
v jednotlivých mateřských školách je v poděkováních na konci výroční zprávy). 
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První pomoc do škol 2019/2020  

Stalo se tradicí, že společně s ostatními sociálními partnery se podílíme na výuce v rámci 
projektu První pomoc do škol. 

I letos výuku zajišťovaly studentky VOŠ. Výuka probíhala v 8. ročnících ZŠ. Bylo proškoleno 
348 žáků ze 14 tříd. Tradičně byl velký zájem zejména o praktické procvičování, kde žáci mohli 
uplatnit svoje teoretické znalosti.  

Jediným nedostatkem byla neukázněnost některých žáků, kteří nereagují ani na napomenutí 
svých učitelů. Pak je obtížné žáky zaujmout a odvést kvalitně výuku.  

Projekt Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou  

V tomto projektu je naše škola zapojena jako jeden z partnerů Kolpingova díla České republiky. 
Předmětem projektu je zajištění podpory pedagogům při jednání s rodiči a workshopy pro 
rodiče zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o 
důležitosti vzdělání. Poradce z Kolpingova díla bude docházet do školy dle potřeb školy, bude 
poskytovat základní poradenství v obtížných situacích, podporu učitelům při identifikaci obtíží 
žáka ze znevýhodněného prostředí, může vést konzultační setkání pro pedagogy, vyhledávat 
vhodné tematické projekty, zvyšovat povědomí pedagogů v sociálních otázkách, konzultovat 
zjištěné údaje s vedením školy, školním metodikem prevence, výchovným poradcem a třídním 
učitelem. Na požádání může být poradce přítomen u jednání pedagoga se zákonným 
zástupcem.  

Ke konci ledna jsme již využili služby poradce z Kolpingova díla při řešení vztahových problémů.   

Projekt Kraje pro bezpečný internet 

V rámci tohoto projektu probíhá soutěž S Vysočinou bezpečně na internetu.  

V rámci hodin IKT se žáci prvních ročníků zúčastnili této soutěže, jejímž cílem je upozornit na 
skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů.  

Žáci si nejdříve na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovali e-learningové kurzy a krátké 
videospoty. Poté vyplnili soutěžní kvíz. Komu se podařilo vyplnit kvíz bez chyby, získal jedničku. 

Vyplněním kvízu se studenti automaticky zapojili do losování o věcné ceny od společnosti 
Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. 

Hodnocení environmentální výchovy za školní rok 2019/2020  

Žáci i pedagogové jsou zapojeni do Projektu „Recyklohraní“, v rámci kterého sbíráme vybité 
monočlánky a rozbité elektrospotřebiče   

Pod záštitou výuky chemie a fyziky měli žáci plánovanou návštěvu čističky odpadních vod, 
sběrný dvůr a bioplynku, bohužel z důvodu celostátní karantény se tyto akce nekonaly.  

  

http://www.kpbi.cz/
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Po celý rok byli žáci vedeni k třídění odpadu a udržování čistoty ve škole i v jejím okolí.  

V kině Vysočina proběhla beseda Klimatické změny, jejímž cílem bylo seznámení s dopady 
klimatických změn a opatřeními na obnovu krajiny, kterou vedl Michal Žák, meteorolog České 
televize a klimatolog z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studenti její 
obsah i průběh hodnotili velmi kladně.  

 

10 Výchovná a preventivní činnost 

10.1 Kariérové a výchovné poradenství 

Hodnocení práce výchovného poradce 

Výchovný poradce se v průběhu celého školního roku zabýval výchovou a vzděláváním žáků 
s podpůrnými opatřeními, žáků nadaných a žáků ohrožených školním neúspěchem. Ve 
spolupráci s metodikem prevence sledoval a řešil problémy se školní docházkou a prevenci 
rizikových forem chování žáků.  

Při řešení výukových a výchovných obtíží žáků zajišťoval a zprostředkoval diagnostiku a 
poradenství (ve spolupráci s třídními učiteli, s vedením školy, s SPC a PPP Žďár nad Sázavou). 
Účastnil se na vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů žáků 
ve spolupráci se žákem, s třídním učitelem, učiteli odborných předmětů, vedením školy, 
zákonnými zástupci žáka a ostatními partnery. Průběžně zajišťoval intervenci u žáků 
ohrožených školním neúspěchem, spolupracoval s metodikem prevence na realizaci 
preventivních akcí pro žáky.  

Během celého školního roku výchovný poradce zajišťoval a aktualizoval dokumentaci žáků 
s podpůrnými opatřeními a IVP a aktualizoval ji, vedl písemnou dokumentaci o své činnosti. 
Dále se zabýval kariérovým poradenstvím, při kterém se zaměřoval na poskytování 
kariérových informací a rozvíjení dovedností žáků pro řízení vlastního profesního života. 
Žákům i jejich rodičům poskytoval informace pro volbu vzdělávací a profesní dráhy 
v celoživotní perspektivě.  

Kariérové poradenství ve středním odborném vzdělávání může přispívat ke snižování 
nezaměstnanosti absolventů škol, k předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání a ke 
zvyšování podílu žáků, kteří se budou vzdělávat i po úspěšném absolvování aktuální formy 
vzdělávání. Díky tomu se může stát významným nástrojem pro zvyšování atraktivity 
odborného vzdělávání. 

Výchovný poradce prováděl základní orientační šetření u žáků k volbě povolání 
prostřednictvím zájmových dotazníků. Zajišťoval návštěvy žáků školy v informačních 
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poradenských střediscích úřadů práce, poskytoval informace žákům i rodičům o možnostech 
uplatnění na trhu práce, zprostředkovával besedy se zaměstnavateli v oboru zdravotnictví. 
Průběžně předával informační materiály žákům o nabídkách vysokých a vyšších odborných 
škol a doporučoval návštěvy dnů otevřených dveří těchto škol.  

Velkou pozornost výchovný poradce věnoval žákům z odlišného kulturního a sociálního 
prostředí, byly jim zdarma poskytnuty učebnice a navržen splátkový kalendář na úhradu 
exkurzí a dalších akcí školy. Vzhledem k tomu, že stále přibývá rodinných problémů, řešil 
výchovný poradce často i složité rodinné situace. 

Při své činnosti se výchovný poradce věnoval také žákům s psychickými problémy, kterých 
v poslední době přibývá.  

10.2 Prevence rizikového chování 

Hodnocení preventivního programu školy 2019-2020  

V rámci Preventivního programu školy ve školním roce 2019-2020 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.  

Ve druhých a třetích ročnících proběhla akce Preventivní vlak, která byla zaměřena na rizika 
spojená s vlakovou dopravou.  

Všechny ročníky se zúčastnily akce Vzpoura úrazům, která byla organizována pod záštitou 
Všeobecné zdravotní pojišťovny s cílem ukázat na konkrétním životním příběhu, jak může úraz 
změnit život. Akce byla velice zdařilá a všem přítomným se moc líbila.  

V rámci kooperace s Krajem Vysočina byla pořádána akce AMOK, která měla za cíl vyzkoušet 
jednotnost Integrovaného záchranného systému a schopnost složek obrany zasáhnout při 
teroristickém útoku na střední školu.  Akce byla připravena velice dobře a měla u nás figurantů 
i zachraňujících veliký úspěch.  

V průběhu celého školního roku probíhaly přednášky na vybraná témata, která se dotýkají 
prevence drogové problematiky a vzájemných vztahů ve třídě. Dále se naši žáci a studenti 
zúčastňovali akcí pořádaných městem Žďár, kde byli zároveň v roli pořadatelů.  

V rámci výskytu rizikového chování u žáků naší školy musíme konstatovat, že jsme na dobré 
cestě. Ve školním roce jsme nemuseli řešit závažné porušení našich cílů.   

V průběhu celého školního roku se metodik prevence zúčastňoval vzdělávacích akcí na 
aktuální témata.   

Nicméně jarní měsíce byly poznamenány nouzovým stavem způsobeným šířením onemocnění 
COVID-19 a změnou ve vyučování. V tomto období byly možné konzultace na dálku. Žáci 
i studenti této možnosti využívali při řešení svých problémů.  

V neposlední řadě je velký úspěch navázání spolupráce s Poradenským centrem Kolping a 
podepsání vzájemné smlouvy při realizaci projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře 
nad Sázavou s platností od 1.1.2020. Bohužel v jarních měsících jsme nemohli tak intenzivně 
služby využít vzhledem k dané situaci. Předpokládáme, že je využijeme v dalším školním roce.  

Mgr. Petra Bednářová  
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PONORKA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

V rámci předmětu Výchova ke zdraví se třída 1. L v září 2019 zúčastnila exkurze do PONORKY.  
Posláním nízkoprahového zařízení je poskytovat klientům ve věku 13 až 26 let služby. Dochází 
sem klienti, kteří jsou v náročné životní situaci nebo jsou ohroženi patologickými jevy, jako je 
záškoláctví, alkohol, drogy.  

Žáci v úvodu získali informace od pracovnic zařízení o funkci, náplni a volnočasových aktivitách 
zařízení. Následně měli možnost zažít na vlastní kůži aktivitu s názvem HLAVA, kde si každý 
napsal, namaloval nebo nalepil na čelo pět věcí, které má v hlavě. Následně se tvořily skupinky, 
které měly společné věci v hlavě, a jejich členové pak o nich diskutovali. Bylo zajímavé vidět, 
jak se žáci vzájemně doplňovali a měli společná témata jako rodina, přátelství, kamarádi, ale i 
sex, alkohol či tanec. Následně si mohli zařízení prohlédnout a jednotlivé aktivity (např. 
fotbálek, kulečník, mixážní pult) sami vyzkoušet.  

Žáci hodnotili exkurzi kladně, aktivity je bavily a rádi by si je zopakovali.  

  

Preventivní vlak – bezpečná železnice  

Železniční síť České republiky patří k nejhustším v Evropě, což je chvályhodné. Bohužel to však 
s sebou přináší i jedno negativum – velké množství mimořádných událostí končících často i 
smrtí.  

To byl důvod, proč se České dráhy rozhodly uspořádat akci „Preventivní vlak“. Naši žáci 2. a 3. 
ročníků měli možnost v prvním vagónu shlédnout asi půlhodinový film „To nedáš“, kde byly 
prezentovány jednotlivé nebezpečné situace. Ve druhém vagónu měli možnost diskutovat 
s odborníky ze železnice, kteří se zabývají šetřením těchto nehod. Součástí této diskuse byly i 
ukázky jednotlivých reálných situací na železnici.  
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Následně žáci venku navštívili stanoviště hasičů, kteří prezentovali svoji práci a techniku, 
kterou používají při vyprošťování účastníků nehod.   

Návštěva žáky velice zaujala, diskutovali s vyšetřovateli Českých drah a Správy železniční 
dopravní cesty a zároveň si vyzkoušeli i hasičskou techniku.  

 

  

Soutěž Nezávislí lépe myslí  

Tuto soutěž pořádá pracovní skupina elektronické bezpečnosti, která působí na krajském 
úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě.  

Této soutěže se v naší škole zúčastnili žáci třídy 1. L v kategorii SŠ.   

Jejich úkolem bylo vyjádřit tematicky závislost na IT technologiích obecně.  

Žáci měli možnost zpracovat dílo formou prezentace, komiksu, plakátu nebo souvislého textu. 
Mohli pracovat jednotlivě nebo ve skupině maximálně pěti žáků.  

Hlavním cílem soutěže je prevence možných rizik a osvěta v oblasti užívání informačních a 
komunikačních technologií – počítačů, tabletů, mobilních telefonů, internetu, sociálních sítí 
apod.  

Žáci si nejvíce vybírali formu plakátu a psaného textu. Pět účastníků vytvořilo prezentace, které 
budou poslány do hlavní soutěže. Nicméně vyučující Mgr. Bednářová ocenila snahu většiny 
zúčastněných. Dle prací žáků se zdá, že si rizika závislosti na IT technologiích uvědomují a 
přemýšlí i nad tím, jak jim předcházet.   
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Vzpoura úrazům  

V pátek 20. prosince, tedy v předvánočním čase, nás ve škole navštívil pan Michal z Českých 
Budějovic a pan Pavel z Nového Města na Moravě.   

V rámci projektu VZP „Vzpoura úrazům“ nám přijeli povídat o tom, jak se přihodilo, že svůj 
život musí trávit na invalidním vozíku. Vyprávěli, jaká nebezpečí na nás číhají v přírodě, na 
silnici i při sportu a jak je možné nebezpečím alespoň částečně předcházet. Dostali jsme 
prostor na otázky a zajímala nás spousta věcí, například jak náročné je se obléknout či si 
nakoupit. Víc, než kdy jindy jsme si uvědomili, jaké štěstí máme, že jsme se vážnějším úrazům 
vyhnuli, že si svého zdraví musíme vážit a také ho chránit, protože máme jen jedno. Na 
památku jsme dostali krásné dárky v podobě reflexních smajlíků  

Moc děkujeme za milou a přínosnou návštěvu a oběma pánům přejeme co nejméně překážek 
na jejich cestě životem.  

 

 

Setkání školních metodiků prevence 

Dne 5.11.2019 proběhlo setkání metodiků prevence ve žďárské pedagogické poradně. 
V úvodu nám byla představena Mgr. Popelová, která se nyní stará o tato setkání a je zároveň 
koordinátorkou prevence. Byly představeny webové stránky PPP a SPC Vysočina, jejich 
hierarchie a struktura.  

Dále bylo představeno sdružení TreMediaS Třebíč, které má projekt Cochemská praxe. Toto 
téma se týká rodin, kde se rodiče rozcházejí a je potřeba se domluvit na pravidlech výchovy 
dětí. Jeví se jako přínosná a týká se asi 70 % všech rodin.  

Následně přišla pracovnice Centra primární prevence Spektrum, která představila stávající 
programy a služby, které nabízejí. Také se zmínila o nových programech, a to vzdělávání pro 
pedagogy a skupiny, které organizují jak pro náctileté, tak jejich rodiče. Hlavní tématem jsou 
závislost, a to na legálních i nelegálních návykových látkách.  
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Setkání výchovných poradců   

Výchovní poradci základních a středních škol se dne 24. 10. 2019 setkali v PPP a SPC Vysočina, 
pracoviště Žďár nad Sázavou.   

PhDr. Trávníková nejprve všechny přítomné informovala o aktuálních změnách ve školské 
legislativě, zejména o novele vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Poté pracovníci poradny zhodnotili spolupráci se 
školami a informovali výchovné poradce o vystavování doporučení podpůrných opatření 
a posudků k maturitě. Závěrem proběhla diskuse týkající se individuálních vzdělávacích plánů 
a vyhodnocování podpůrných opatření. Výchovní poradci se také mohli podělit o vlastní 
zkušenosti týkající se práce s žáky ohroženými školním neúspěchem a žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami.   

Harmonizační kurz 1.L  

Ve dnech 5. a 6. září 2019 žáci a žákyně třídy 1. L prožili harmonizační kurz. Uspořádán byl 
v areálu rekreačního střediska Nesměř. Program byl zajištěn profesionálními lektory a tvořen 
byl především poznávacími a teambuildingovými hrami. Cílem bylo vzájemné seznámení se a 
počátek budování nového třídního kolektivu. Studenti i vyučující hodnotili akci jako velmi 
zdařilou, cíl akce byl splněn.  
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Harmonizační kurz 1.A  

Třída 1. A se ve dnech 9.-10. 9. 2019 zúčastnila adaptačního kurzu v rekreačním středisku 
Nesměř u Velkého Meziříčí.  

První den jsme přejeli autobusem ze Žďáru nad Sázavou do Velkého Meziříčí a zde nás čekala 
asi pětikilometrová procházka do rekreačního střediska. Po ubytování ve zděné budově a 
obědě začal náš program ve spolupráci s Centrem outdoorových programů. Žáci i učitelé se 
aktivně zapojili do programu, jehož cílem bylo poznání a stmelení školního kolektivu. I když 
bylo velice chladné počasí, tak jsme si vyzkoušeli i lukostřelbu, bungee running nebo 
bumperball.  

Kurzu se zúčastnili všichni žáci, pozitivně hodnotili zejména program a stravování.   

Myslím si, že jsem měla možnost poznat svoji třídu, zjistit, kdo je v jaké činnosti šikovný, takže 
kurz splnil svůj účel.  
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11 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
Taktické cvičení AMOK 2019  

Cílem této akce bylo procvičení vzájemné spolupráce a koordinace činností Integrovaného 
záchranného systému Kraje Vysočina v podmínkách mimořádné události. Útok aktivním 
střelcem se uskutečnil v prostorách střední školy v Jihlavě. Nás deset vyučujících se zúčastnilo 
útoku v roli figurantů, byli jsme rozděleni do pěti skupin a spolu s ostatními kolegy ze všech 
pěti okresů Kraje Vysočina a spolu s integrovaným záchranným systémem a Policií ČR jsme 
měli možnost zažít na vlastní kůži přepadení střední školy, vyjednávání a následně záchranu 
nás rukojmích.  

Byla to velice zajímavá zkušenost jak z hlediska osobního prožitku, tak možnosti sledovat 
profesionalitu všech ostatních složek.  

 

První pomoc u dopravní nehody  

Ve čtvrtek 21.11.2019 se část zaměstnanců zúčastnila akce První pomoc u dopravní 
nehody.  Realizoval ji náš spolupracující partner agentura ProgressRescue. Záchranáři nás 
v teoretickém bloku provedli bezpečností u dopravní nehody, zásadami komunikace 
s dispečinkem, první pomocí u bezvědomí, masivního krvácení, zajištění tepelného komfortu. 
Vše doplnili autentickými nahrávkami z dispečinku. Po ukončení teoretického bloku jsme 
zasahovali při modelové autonehodě. Většina z nás si uvědomila, jak důležité je zachovat klid 
a rozvahu v těchto situacích. Pod tlakem jsme se všichni snažili poskytnout první pomoc, ale 
ne všichni jsme se svým zásahem pod vlivem emocí byli spokojení. Díky velmi příjemné 
atmosféře a velmi profesionálnímu výkonu záchranářů, figurantů, instruktorů a školitele z řad 
hasičů, jsme se všichni shodli, že školení budeme opakovat, abychom byli co nejvíce připraveni 
na pomoc v této vypjaté situaci.  
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Školení CORINTH  

Dne 25. 10. 2019 proběhla na Základní škole v Bystřici nad Pernštejnem prezentace firmy 
Corinth, které se zúčastnila učitelka fyziky Mgr. Jana Sehnalová a vyučující odborných 
předmětů Mgr. Petra Bednářová. 

Zároveň vyučující tamní školy měl připravenou ukázku práce žáků s tímto programem. Zde 
bylo vidět velké nasazení a zaujetí učitele pro tento program, který nabízí mnoho možností 
jeho využití ve výuce.  

Zatím jsou vypracovány oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů (fyzika, chemie, biologie, 
matematika) a odborného předmětu somatologie. 

Roadshow pro školy  

Učitel výpočetní techniky Mgr. Stanislav Šmerda a IT technik Petr Smažil se dne 9. října 2019 
zúčastnili školení Roadshow pro školy, které se uskutečnilo v Hradci Králové. Na školení byly 
prezentovány služby firmy Microsoft. Bylo možné si vyzkoušet různá HW i SW řešení pro školy.  

Vzdělávání pedagogů v rámci projektu Šablony II 

V rámci tohoto projektu proběhlo mnoho aktivit, které byly zaměřeny zejména na profesní 
rozvoj pedagogů (celoživotní vzdělávání pedagogů), např. školení a praktické semináře 
z oblasti zavádění nových metod do vyučování v rámci ICT a polytechnického vzdělávání, 
distanční výuky, prosazování aktivizačních a transferových metod ve výuce atd. Tato školení 
vedl Mgr. Bezchleba a většina se uskutečnila až koncem školního roku po maturitních 
zkouškách.  Školitel se zaměřil hlavně na práci s Microsoft Teams. Všichni účastníci se naučili 
vytvořit týmy, zadávání úkolů on-line, hodnocení úkolů on-line, časová nastavení limitů na 
zpracování úkolů, samostatných prací nebo testů, chatování v rámci týmu, konání a 
uspořádání videokonference. V Microsoft Forms učitelé vytvářeli testy, které mohli využívat 
také ve výuce on-line.  

Školení POKOS (příprava občanů k obraně státu) 

Vyučující občanské nauky Mgr. Jebavý se zúčastnil školení připravující občany k obraně státu. 
Získané poznatky se mu poté podařilo využít v učivu prvního ročníku v tematickém celku Česká 
republika a svět.  

Celostátní odborná konference První pomoci  

Dne 23. října 2019 se uskutečnila Celostátní odborná konference První pomoci. Konference 
byla zaměřena na První pomoc seniorům. Na konferenci se sjelo 20 odborných vyučujících 
z celé České republiky a také 13 pedagogů ze SZŠ Brno Jaselská.  

První část programu konference byla věnována poskytování první pomoci ze stran odborníků 
integrovaného systému Jihomoravského kraje a fakultních nemocnic v Brně. Se svými 
přednáškami vystoupili Mgr. Yveta Šarapatková, staniční sestra Domácí péče při FN USA 
v Brně, staniční sestra z oddělení KARIM FN Brno Mgr. Jana Flajšingerová, lékař – traumatolog 
MUDr. Pavel Smékal z FN Brno a také záchranář Mgr. Petr Havelka, DiS. ze ZZS JMK Brno. 
Prezentace odborníků byly na vysoké úrovni, doplněné fotografiemi, kazuistikami 
i zkušenostmi z terénu.  

Druhá část programu byla věnována 25. ročníku Celostátní soutěže první pomoci.   

Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze stran žáků SZŠ Brno, 
Jaselská a ukázkou odborných pomůcek využívaných při výuce na této škole.  
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Práce s problémovými žáky a jejich rodiči 

Mgr. Beranová, která pracuje na pozici speciálního pedagoga ve školství, se ve své přednášce 
zaměřila na vzdělávání problémových žáků a spolupráce s jejich rodiči. Nejdříve připomněla 
legislativu, poté podpůrná opatření obecně, dále vzdělávání žáků se specifickými poruchami 
učení (individualizace výuky, intervence, konzultace, podpora domácí přípravy, kompenzační 
pomůcky, ...). Značnou část přednášky věnovala příčinám výukové neúspěšnosti žáků se SVP, 
žákům z odlišného kulturního prostředí a v neposlední řadě i žákům s poruchami chování. 
Seznámila nás i s podpůrným programem k předcházení školní neúspěšnosti žáků. 
V diagnostice, poradenství a intervenci u těchto žáků zdůraznila spolupráci s těmito 
organizacemi: ŠPP, PPP a SPC, DPA, SVP, OSPOD, neziskové organizace a dobrovolníci 
zabývajícími se volným časem.  

Ve spolupráci s rodinou zdůraznila hlavně poradenství, výměnu informací s rodiči ve 
spolupráci hlavně s třídním učitelem a výchovným poradcem a také na zprostředkování další 
odborné péče.  

Všichni jsme si uvědomili, jak důležitá je individualizace výuky u problémových žáků a jak 
v současné době přibývá žáků s psychickými problémy, kteří potřebují individuální, a hlavně 
empatický přístup od nás učitelů.  

12 Spolupráce s rodiči 
V průběhu školního roku byly naplánovány dvě třídní schůzky, ale z důvodu uzavření škol kvůli 
epidemii Covid-19 se uskutečnila jenom schůzka v měsíci listopadu. Zástupci rodičů 
jednotlivých tříd se před schůzkou sešli v ředitelně, kde byli informováni o průběhu vzdělávání 
žáků, o školních akcích, opravách školy, projektové činnosti školy, a hlavně o činnosti Spolku 
rodičů, který pomáhá škole při organizování různých akcí a finančně na ně přispívá. Podpořil 
například zimní výcvikový kurz 1. ročníků, sportovně turistický kurz 2. ročníků, ples žáků 
4. ročníků, přispěl i na drobné odměny za úspěchy v soutěžích, na plavání pro žáky ubytované 
na Domově mládeže aj. 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 1. ročníků navštívil i výchovný 
poradce a školní metodik prevence. 

V průběhu výuky na dálku měli rodiče také možnost komunikovat s učiteli. Řešili i technické 
problémy jako např. s připojením, realizací distanční výuky v rodinách s více dětmi, ale také 
nás informovali o zapojení svých potomků do dobrovolnických aktivit a upozorňovali na 
konkrétní problémy svých dětí. Učitelé zajišťovali potřebné intervence, aby vzdělávání jejich 
dětí probíhalo bez komplikací.  

Ples maturantů 2020 

7. února 2020 se v prostorách žďárského kulturního domu opět uskutečnil ples našich 
maturantů. Předplesové přípravy probíhaly již od podzimu, kdy se dolaďoval nástup, půlnoční 
překvapení, tombola a mnoho mnoho mravenčí práce.  K příjemné atmosféře dopomohla 
skupina Maraton.  

Naši čtvrťáci nám předvedli opravdu krásné nástupy a úžasná půlnoční překvapení. Neméně 
zajímavá byla i tombola.   
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S pořadatelskou činností, občerstvením, výzdobou sálu a požadavky ze strany maturantek nám 
tentokrát pomáhala agentura FiliProduction zastoupená panem Filipem Šustrem.   

Všem, kdo se jakkoliv podíleli na plese, moc děkuji a těším se zase za rok. 

 

13 Činnosti vyšší odborné školy 

13.1 Přijímací řízení 

Pro školní rok 2020–2021 proběhlo přijímací řízení do oboru Diplomovaná všeobecná sestra, 
do denní i kombinované formy.  

V denní formě studia bylo celkem 44 přihlášených studentů ve dvou kolech přijímacího řízení, 
nastoupilo celkem 18 studentů.  

Do kombinované formy podalo přihlášku celkem 40 uchazečů, ke vzdělávání nastoupilo 39 
studentů.  

V kombinované formě studia VOŠZ byly v průběhu školního roku velké změny v počtu 
studentů z důvodu přerušování studia a nástupu po přerušení z osobních a pracovních 
důvodů. 

13.2 Absolutorium DVS 53-41-N/1.  

Absolutorium proběhlo v řádném lednovém termínu pro kombinované studium a v jarním 
červnovém termínu pro denní studium. Absolutorium se konalo v budově školy ve Žďáře nad 
Sázavou. 

V lednovém termínu konalo absolutorium celkem 13 studentů z kombinované formy 
vzdělávání, z toho 5 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. 
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V červnu konalo absolutorium celkem 13 studentů denní formy vzdělávání, z toho 8 studentů 
prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Studenti vykonávali zkoušku z cizího jazyka, 
odborných předmětů a obhajoby absolventské práce.  

Při slavnostním vyřazení byly vydávány spolu s diplomem, vysvědčením, profesním odznakem 
a profesním indexem také Europassy. Jedná se o dokumenty, které slouží absolventům k 
prokázání získaného vzdělání v rámci EU.  

 

13.3 Úspěchy studentů 

Akademické mistroství české republiky 

Student Daniel Mayer byl velice úspěšný v letošním Akademickém mistroství České republiky 
v silniční cyklistice, kde skončil na krásném druhém místě. Studentovi gratulujeme a přejeme 
mu další sportovní úspěchy v nadcházející sezóně. 

 

Zeptej se babičky a dědy 

Studenti 3. S se zapojili do soutěže Zeptej se babičky a dědy v rámci Festivalu svobody ve Žďáře 
nad Sázavou. Na dané požadavky vytvořili video dlouhé 15 minut, které sdíleli na YouTube. 
Vyhodnocení soutěže se konalo 17. listopadu v Café u tety Hany. Studenti zdravotnické školy 
se umístili na velice pěkném druhém místě. Gratulujeme! 
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13.4 Exkurze 

Neurologie Nemocnice NMNM 

Cílem exkurze bylo navštívit neurologickou ambulanci v Nemocnici v Novém Městě   na 
Moravě. Zde jsme měli možnost vidět vyšetření elektromyelografem. Pacientce zde 
vyšetřovali karpální tunely a postižení periferních nervů.  Jedna ze studentek následně měla 
možnost absolvovat toto vyšetření.  

 

Porodní sál Nemocnice NMNM 

Dne 5.3. 2020 studentky 3.VOŠ navštívily Porodní sál v nemocnici v Novém Městě na Moravě 
v rámci předmětu Psychoprofylaxe v těhotenství.  Oddělením nás provedla vrchní sestra Jitka 
Vařáková, která studentům podrobně popsala chod porodního oddělení, ukázala jim 
dokumentaci, jednotlivé boxy pro rodičky a jejich doprovod a pomůcky používané k tlumení 
bolesti. Na závěr odpověděla řadu dotazů týkajících se problematiky porodů. 

13.5 Zapojení do projektů, přednášky 

V rámci projektu Inovace Vyššího Odborného Vzdělávání v sekci Zdravotnická oblast naše 
škola ověřovala klíčovou aktivitu č. 6. Jednalo se o čtyři bloky výuky ve třech oblastech, a to 
psychiatrie, stomatologie a multikulturní ošetřovatelství. 

Výuka těchto aktivit probíhala ve druhém a třetím ročníku vyšší školy denní formy, a to 
v jarních měsících únor-květen. 

Každý blok se skládal ze 6 hodin ověřování a následného hodnocení. 

Z vyučujících se tohoto ověřování aktivně zúčastnila kolegyně Mgr. Zapletalová Věra, která 
měla oblast psychiatrie a zde ověřovala dvě témata. Šlo o témata Deprese v každém věku a 
Poruchy příjmu potravy.  

Mgr. Bednářová měla oblast Základy ošetřování klientů odlišné kultury a Stomatologické 
minimum. 

Všechny oblasti byly zařazeny do výuky běžných předmětů. 

Výstupem tohoto projektu a našeho ověřování je potvrzení důležitosti vyšších škol v systému 
školství a srovnání obsahu vzdělávání s vysokými školami. 

Takto nastavený projekt se jeví jako opodstatněný. Jeho aplikace do výuky byla snadná a 
ohlasy ze strany studentů byly kladné. 
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Papučový den 

Touto fotografií chceme podpořit Papučový den, kdy si lidé v Česku berou všude s sebou 
papuče jako symbol domova, aby tak podpořili domácí hospicovou péči. 

 

Řešení elektronického násilí a kyberkriminality 

Konferenci zahájil hejtman Kraje Vysočina MUDr. Běhounek svou zdravicí a popřál nám 
úspěšný den. Pak se již rozeběhl program přednášek jednotlivých účastníků. Bylo zajímavé 
vidět pohled policisty, který sám provádí primární prevenci a ve své přednášce 
zdůraznil problém nezájmu rodičů o tuto problematiku. 

Zajímavá byla i přednáška na téma „Drogy ve virtuálním světě“.  

Předporodní kurz 

Náplň jednotlivých lekcí: odpovídala průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně kojení 
a péči o miminko. Přednášky byly na vysoké odborné úrovni, s velkým množstvím praktických 
ukázek. 

Projektový den na téma Diabetes mellitus 

Tohoto tématu se zhostila diabetologická sestra Anna Švomová. Tato sestra má dvacetiletou 
praxi v tomto oboru.  

Celý den byl zahájen uvedením do tématu a diskuzí nad jednotlivými termíny a klasifikacemi 
diabetu dle různých autorů. Následovala prezentace léčby – novinky, typy léčby se zaměřením 
na aplikaci inzulínu.  

Také byl věnován prostor pro praktický nácvik. Následně byl čas věnován komplikacím 
diabetu.  

V závěru diabetologická sestra předvedla edukační program, který by měl každý diabetik 
podstoupit. 

Prezentace Fakultní nemocnice Bulovka, Praha  

Dne 14.2.2020 navštívila naši školu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Soňa Mendlová 
z FN nemocnice Bulovka Praha.  

Žákům čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent a studentům třetího ročníku vyšší školy 
prezentovala jednotlivá oddělení nemocnice a seznamovala s některými benefity, které 
mohou využívat zaměstnanci tohoto zdravotnického zařízení. Také studentům nabídla 
možnost brigády v letním měsících. Celá beseda byla doplněna o dotazy ze strany našich žáků 
a studentů.  
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14 Zaměstnanci 

14.1 Seznam interních vyučujících školy: 

Mgr. Nikola Apolínová 

Mgr. Petra Bednářová 

Mgr. Michaela Brabcová 

Mgr. Veronika Březková 

Mgr. Jiří Bubák 

Mgr. Iva Coufalová 

Ing. Jiří Dokulil 

MVDr. Renata Hamerníková 

Mgr. Iva Holemářová 

PhDr. Václava Holubová 

Mgr. Dagmar Chvátalová 

Mgr. Milan Jebavý 

MUDr. Irena Krábková 

Mgr. Monika Kratochvílová 

Mgr. Pavlína Lysá 

Mgr. Miluše Mazlová 

Mgr. Hana Musilová 

PhDr. Ivana Odehnalová 

Mgr. Iva Ošťádalová 

Mgr. Marek Papoušek 

Mgr. Jana Sehnalová 

Mgr. Petra Střechová 

Mgr. Stanislav Šmerda 

RNDr. Marie Vystrčilová 

Mgr. Věra Zapletalová 

14.2 Seznam externích vyučujících školy  

VOŠ:  

Mgr. Olga Jinková 

Mgr. Vlasta Košťálová 

Mgr. Marie Krábková 

MUDr. Jonáš Mareček 

MUDr. Marie Niederhaffnerová 

MUDr. Hana Némethová 

MUDr. Markéta Peňázová 

MUDr. Klára Snášelová 

Mgr. Soňa Tichá   

MUDr. Petr Uhlíř 

SZŠ:  

Mgr. Hana Bubáková 
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14.3 Provozní pracovníci školy: 

Hospodářka školy: Liana Sádecká 

Vedoucí úseku hospodaření školy: Eva Šulcová, DiS. 

Vedoucí stravování: Hana Fejtová 

Kuchařky:  Magda Špinarová 

 Miloslava Palečková 

 Hana Fejtová 

Uklízečky: Markéta Šimková 

 Věra Karstenová  

Administrativní pracovnice:  Veronika Pátková 

Technik IT:                                                Petr Smažil 

Školník – údržbář: Mgr. Milan Jebavý 

15 Hospodaření školy 

15.1 Hospodaření školy v roce 2019 za střední školu 

Náklady SU - název Střední škola 

Náklady 501 - Spotřeba materiálu 161 804,37 

 502 - Spotřeba energie 346 865,25 

 511 - Opravy a udržování 127 083,72 

 512 - Cestovné 52 565,40 

 513 - Náklady na reprezentaci 2 758,00 

 518 - Ostatní služby 965 086,24 

 521 - Mzdové náklady 11 805 286,00 

 524 - Zákonné sociální pojištění 3 921 714,00 

 525 - Jiné sociální pojištění 42 621,00 

 527 - Zákonné sociální náklady 290 978,63 

 538 – Jiné daně a poplatky 150,00 

 549 – Ostatní náklady z činnosti 13 858,00 

 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 220 470,07 

 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 305 543,64 

 563 - Kurzovní ztráty 48,40 

Náklady Celkem 18 256 832,72 

Výnosy 602 - Výnosy z prodeje služeb 333 628,00 

 648 - Čerpání fondů 4 538,00 

 649 - Ostatní výnosy z činnosti 14 079,02 

 

6672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z 
transferů 17 931 971,52 

Výnosy Celkem 18 284 216,54 

Výsledek 
hospodaření  27 383,82 
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15.2 Hospodaření školy v roce 2019 za vyšší školu 

   
Náklady SU - Název Vyšší škola 

Náklady 501 - Spotřeba materiálu 48 351,34 

 502 - Spotřeba energie 90 541,60 

 511 - Opravy a udržování 42 200,94 

 512 - Cestovné 17 058,00 

 513 - Náklady na reprezentaci 1 487,00 

 518 - Ostatní služby 255 032,86 

 521 - Mzdové náklady 2 796 824,00 

 524 - Zákonné sociální pojištění 861 457,00 

 525 - Jiné sociální pojištění 12 384,00 

 527 - Zákonné sociální náklady 71 844,91 

 538 – Jiné daně a poplatky 50,00 

 549 – Ostatní náklady z činnosti 9 880,00 

 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 72 690,00 

 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 92 020,25 

 563 – Kurzovní ztráty 4 978,12 

Náklady celkem 4 376 800,02 

Výnosy 602 - Výnosy z prodeje služeb 356 527,00 

 603 - Výnosy z pronájmu 0,00 

 648 - Čerpání fondů 1 512,00 

 649 - Ostatní výnosy z činnosti 5 041,00 

 

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí 
z transferů 4 016 570,83 

Výnosy celkem 4 379 650,83 

Výsledek hospodaření 2 850,81 
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15.3 Úrazovost 

Rozbor o školní úrazovosti dětí, žáků a studentů za období 01. 09. 2019 – 31. 08. 2020  

Název, adresa organizace: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou 

Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 00637696 

V souladu s požadavkem vyhlášky č. 64/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb., ustanovení 
zákona 262/2006 Sb. je v zájmu identifikace nebezpečí a rizik a následného přijímání opatření 
v souladu s úrazy dětí, žáků a studentů je zpracováván rozbor úrazů dětí, žáků a studentů. 

S výsledkem Rozboru byli seznámeni všichni zaměstnanci školy včetně přijetí potřebných 
opatření. 

 

Popis položky Počet 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů celkem (s absencí i bez absence)  19 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů s absencí, nebo kdy byl sepsán záznam                 pro 
odškodnění 

6 

Z toho počet úrazů smrtelných - 

Počet odškodněných úrazů celkem  4 

Celková částka vyplacená za odškodnění 15.750,- 

DRUH ČINNOSTI 

POLOŽKA NÁZEV  POČET  

1 Vyučovací hodina - 

2 Přestávka - 

3 Praktické vyučování nebo praktická příprava 6 

4 Pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny - 

5 Tělesná výchova – skupinová činnost 12 

6 Tělesná výchova – individuální činnost 1 

7 Školní výlet - 

8 Sportovní akce a soutěže - 

9 Kurzy plavání, lyžování a sportovně-turistické kurzy - 

10 Jiné činnosti - 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

Tělesná výchova: učitel informuje žáky o probírané látce před každým cvičením, dbá na řádné 
rozcvičení a snaží se tak předejít riziku zranění.  
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Praktické vyučování: vyučující se zaměří na poučení žáků hlavně při praktickém nácviku 
odborných výkonů, při kterých hrozí častější poranění.  

16 Poděkování škole 
Poděkování studentům a učitelům za odbornou praxi 

Vážená paní ředitelko. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali studentům a učitelům, kteří u nás na oddělení absolvují 
odbornou praxi. 

Zejména studentům 3. ročníku VOŠZ, kteří nám, zejména v posledních dvou týdnech, jsou 
nedocenitelnou pomocí.  

Vážíme si vzájemné spolupráce s Vaší školou.  

Přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků Vám a celému učitelskému sboru. 

Kolektiv sester z chirurgie 1 v Novém Městě na Moravě. 

Mikuláš v Nemocnici Nové Město na Moravě  

Vážená paní magistro,  

moc děkuji za včerejší parádní Mikulášské dopoledne, s děvčaty jsem strávila asi hodinu a půl, 
bylo to moc fajn, líbilo se mi, jak pěkně se chovají k pacientům…. vyřiďte jim, že jsou prima.  

Moc děkujeme, že se do takové akce pouštíte, pro pacienty je to vytržení...někteří pacienti si 
děvčata fotili, aby se mohli pochlubit vnoučkům.  

Ještě jednou moc děkuji a přeji pěkný advent.  

Mgr. Tamara Pecková Homolová 

tisková mluvčí 

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

Poděkování za spolupráci ProgressRescue 

Vážená paní ředitelko, 

rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci s Vaší školou, především pak za vstřícnost při 
uvolnění vašeho studenta z výuky, který s námi spolupracuje v rámci kurzu „Zvládání 
mimořádných situací ve školách". Jedná se o studenta Františka Cymrykovyče, který Vaši školu 
vzorně reprezentuje. 

Děkujeme a věříme, že budeme nadále úspěšně spolupracovat.  

S pozdravem Lukáš Cakl a Lukáš Jirků 

 

Poděkování za spolupráci při charitativní akci Koláč pro hospic 

Dobrý den, paní Holubová, 
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chtěla bych Vám a studentům velice poděkovat za spolupráci na již 6. ročníku charitativní akce 
Koláč pro hospic ve Žďáře na Sázavou. Celkový výtěžek byl rekordních 66 985 Kč. Studenti 
vybrali v ulicích Žďáru nad Sázavou krásných 11 920 Kč. Tyto finance podpoří Domácí 
hospicovou péči. 

Těším se na další spolupráci. 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková 

koordinátorka dobrovolníků a Tříkrálové sbírky na území Oblastní charity Žďár nad Sázavou 

 

Poděkování od města Žďár za spolupráci při oslavách  30. výročí od sametové revoluce  

Dobrý den,   

tuto  neděli proběhla slavnostní akce, kdy jsme si ve Žďáru připomněli 30 let od sametové 
revoluce. Chtěl bych Vám všem, kdo se přípravy nebo realizace oslav větší či menší měrou 
zúčastnili nebo nám jakkoli podali pomocnou ruku, poděkovat. Krom toho, že  nás trochu 
pozlobila technika, donesly se ke mně od veřejnosti prozatím veskrze pozitivní reakce. Velmi 
mě to těší a vím, že nebýt Vaší pomoci, akci takového rozsahu by se zcela jistě zorganizovat 
nepodařilo. Přijměte, prosím, ještě jednou můj upřímný dík. Přeji Vám krásný den.   

Mgr. Petr Sedlák  

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu  

Poděkování Domova pro seniory Mitrov  

Vážená paní ředitelko,   

ráda bych poděkovala pedagogickému sboru, který doprovázel studenty vaší školy při 
vystoupení v DS Mitrov. Vaše každoroční návštěva potěší jak klienty, tak zaměstnance našeho 
domova. Jsme rádi, že vánoční program studentů můžeme doplnit o exkurzi po našem 
domově, studenti jsou vždy zvídaví a zajímají se o práci v sociálních službách, což nás těší. Přeji 
Vám, pedagogům i studentům krásné Vánoce a v novém roce pevné zdraví a hodně 
soukromých i pracovních úspěchů.  

 

Miroslava Špačková  

vedoucí aktivizačního úseku  

Domov pro seniory Mitrov  
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Poděkování učitelek MŠ a rodičů dětí  

Dobrý den, posílám slíbené fotografie z odpolední preventivní akce na naší školní zahradě v 
MŠ Santiniho.   

Děkujeme za krásné a poučné odpoledne pro děti i rodiče. Líbilo se :-)  

 

Marcela Novotná, učitelka  

 

Vážená paní ředitelko,  

děkuji za včerejší akci na Dopravním hřišti, kterou pořádaly pracovnice MŠ pro malé děti. Moje 
tři děti různého věku byly nadšené a velmi si to užily.  

Můžete-li, prosím přepošlete i hasičům a zdravotníkům.  

s poděkováním a pozdravem  

Michal Bačovský, rodič  
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