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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. 2018: 

Interní vyučující (včetně ředitele a zástupců): 24 

Externí vyučující (vyšší škola): 7 

Provozní pracovníci:  9 

  

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) 

Ilona Tegzová (zástupce rodičů) 

Mgr. Marek Papoušek (učitel anglického jazyka) 

Školská rada se schází dvakrát ročně. Schvaluje výroční zprávu, ředitelkou školy je informována 
o úpravách školy, projektech, soutěžích a dalších aktivitách školy. Seznamuje se s rozpočtem 
školy na daný kalendářní rok. 

2 Charakteristika školy: 
Výuka probíhá v následujících budovách: 

Budova SZŠ ve Žďáře nad Sázavou: Ve škole, kde probíhá výuka, je k dispozici 6 klasických 
učeben, 4 odborné učebny, 2 jazykové učebny, 1 učebna výpočetní techniky a 1 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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2.1 Zlepšení vzdělávacího prostředí a podmínek pro žáky a pracovníky školy 

V tomto školním roce proběhla revize plynových kotlů a elektroinstalace v budově školy. Na 
tyto revize navazovaly opravy elektroinstalace v budově školy ve Žďáře nad Sázavou a 
v budově školy v Nemocnici Nové Město na Moravě, kde byla zároveň provedena i oprava 
střechy.  

V období letních prázdnin byla kancelář školy vybavena novým nábytkem, včetně koberce a 
nové výmalby.  

 

Pro studenty VOŠ byly pořízeny nové moderní uniformy k výuce odborné praxe v nemocnici.  

V průběhu posledních měsíců školního roku včetně prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce 
inženýrských sítí kolem budovy školy, která byla financována majetkovým odborem Kraje 
Vysočina. Prostor v areálu školy byl rozšířen o zpevněnou plochu, na které je umístěn 
pingpongový stůl, sada laviček pro výuku a dva nové posilovací stroje pro žáky a studenty. Žáci 
je mohou využívat ke zvýšení tělesné zdatnosti a relaxaci v průběhu velkých přestávek nebo 
po vyučování.  

  

V rámci zvýšení bezpečnosti žáků a studentů byly provedeny opravy schodů a dlažby 
v suterénu školy a nátěry plynového potrubí včetně opravy stěn. 
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Pro zlepšení názornosti výuky byly zakoupeny pomůcky hlavně do odborných předmětů: 
zdravotnický vozík, intubační hlava, podložka pro přesun pacienta, pH senzor, rozložitelný 
model jater, model simulující stáří, vesta pro nácvik uvolnění dýchacích cest, model kouřící 
Sue a 3 figuríny pro nácvik péče o pacienta.  

     

Pro výuku všeobecných předmětů byly zakoupeny DVD Matematika a její tajemství, 

nástěnné mapy, model atomu, laboratorní váhy a reproduktor do sokolovny k výuce tělesné 

výchovy.  

Ke zkvalitnění výuky byly zakoupeny nové notebooky pro pedagogy a dva dataprojektory. 

3 Obory vzdělání 
Ve školním roce 2018/2019 se vyučovaly tyto obory vzdělání: 

Střední zdravotnická škola: 

53-41-M/03 Praktická sestra – 1 třída denního čtyřletého studia (výuka probíhala podle 
Školního vzdělávacího programu) 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent – 3 třídy denního čtyřletého studia (výuka probíhala podle 
Školního vzdělávacího programu) 

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

Vyšší odborná škola zdravotnická: 

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

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

3.1 Profil a uplatnění absolventů 

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 a 4. L 

 Studium VŠ Studium VOŠ Práce ve 
zdravotnictví 

Práce mimo 
zdravotnictví 

4. A 5 14 3 3 

4. L 15 5 0 2 

4 Přijímací řízení 

4.1 SZŠ 

Přijímací zkoušky nanečisto  

Dne 5. 2. 2019 proběhly na naší škole v odpoledních hodinách Přijímací zkoušky nanečisto. 
Zájemci o tyto zkoušky se mohli přihlásit pomocí e-mailu. Přihlásilo se jich téměř 60.  

Zájemci si napsali testy z jazyka českého a literatury a z matematiky, které vytvořil CERMAT. 
Testy opravili příslušní učitelé. Uchazeči byli s jejich výsledky seznámeni a v případě 
zájmu došlo i ke konzultaci nad problematickými úkoly.  

Uchazeči o studium i jejich rodiče možnost vyzkoušení si zkoušek nanečisto hodnotili kladně.  

Obor vzdělání 53–41–M/03 Praktická sestra 

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

Do tohoto oboru podalo v prvním kole přijímacího řízení přihlášku celkem 63 uchazečů. 
Uchazeči konali jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. 

Zápisový lístek v průběhu odevzdalo celkem 31 uchazečů, jeden uchazeč vzal zápisový lístek 
zpět. 

Obor vzdělání 78–42–M/04 Zdravotnické lyceum 

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

Zájem o studium projevilo celkem 58 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, jeden uchazeč vzal zápisový lístek zpět.  

4.2 VOŠZ 

Pro školní rok 2019–2020 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 20 studentů.  
Do kombinované formy podalo přihlášku celkem 31 uchazečů, ke vzdělávání nastoupilo 19 
studentů.  
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4.3 Žáci školy: 

Početní stav žáků SZŠ a VOŠZ k 3. 9. 2018: 

Denní studium: 

Třída Počet žáků Třídní učitel a zastupující třídní učitel 

1.A 32 Mgr. Střechová, Mgr. Papoušek 

1.L 30 Mgr. Apolínová, Mgr. Mazlová 

2.A 32 Mgr. Chvátalová, PhDr. Holubová 

2.L 26 Mgr. Sehnalová, MUDr. Krábková 

3.A 22 Mgr. Coufalová, Mgr. Šmerda 

3.L 22 MVDr. Hamerníková, Ing. Dokulil 

4.A 27 Mgr. Ošťádalová, Mgr. Holemářová 

4.L 23 Mgr. Kratochvílová, PhDr. Odehnalová 

1.S 8 PhDr. Holubová Václava 

2.S 15 Mgr. Nováková Radana 

3.S 18 Mgr. Zapletalová Věra  

1.K 21 Mgr. Lysá 

2.K 26 Mgr. Bednářová Petra 

3.K 14 Mgr. Holemářová Iva 

4.K 28 Mgr. Lysá Pavlína 

4.4 Změny v počtu žáků v průběhu školního roku: 

V průběhu školního roku přestoupilo na naši střední školu celkem 7 žáků z jiných středních 
škol, kteří se úspěšně zapojili do vzdělávání v jednotlivých oborech. Na jiné školy, většinou 
učňovské obory, naopak přestoupilo našich 7 žáků. O přerušení studia z osobních důvodů 
požádalo celkem 5 žáků.  

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. 

5 Výsledky vzdělávání 

5.1 Plnění plánů 

Vyučující vypracovali časové tematické plány pro jednotlivé předměty a ročníky. Navzájem si 
předali zkušenosti z realizace průřezových témat z minulého školního roku a navrhovali 
případné změny v ŠVP pro následující školní rok. 

Ve výuce byly používány nejrůznější formy a metody práce: skupinová výuka, zpracovávání 
projektů, vyhledávání informací na internetu, projektová výuka, samostatná práce s učebnicí 
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a učebními texty, vypracovávání referátů, práce s audiovizuální technikou. Získané znalosti 
žáci uplatnili v nejrůznějších soutěžích a projektech, kde dosáhli vesměs dobrého umístění. 

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

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

5.2 Výsledky studia 

Ve školním roce 2018/2019 prospělo s vyznamenáním celkem 43 žáků, 157 žáků prospělo, 
3 žákyně neprospěly, jedna z nich požádala o opakování ročníku. Průměrný prospěch žáků 
školy za školní rok 2018/2019 byl 1,97. Jedná se o mírné zlepšení oproti loňskému školnímu 
roku, kdy byl tento průměrný prospěch 2,03.  

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

V září 2019 školu navštívila Česká školní inspekce, která hodnotila kvalitu a průběh vzdělávání 
ve střední a vyšší škole. Ve všech hodnocených oblastech obstála naše škole velmi dobře.  

5.3 Výsledky maturitní zkoušky 2019 (MZk) 

Ve třídě 4. A (obor Zdravotnický asistent) konalo maturitní zkoušku 25 žáků. S vyznamenáním 
prospěly 2 žákyně, 20 žáků prospělo, 3 žákyně neprospěly (jedna žákyně neuspěla 
z didaktického testu z českého jazyka, další dvě z profilové ústní MZk z ošetřovatelství a 
psychologie a komunikace). Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci zejména při praktické 
maturitní zkoušce a většina při ústní profilové zkoušce z odborných předmětů. Ve srovnání 
s minulým školním rokem byli žáci úspěšnější ve společné části maturitní zkoušky. 

Ve třídě 4. L (obor Zdravotnické lyceum) konalo maturitní zkoušku celkem 22 žáků. 
S vyznamenáním prospěly 4 žákyně, 17 žáků prospělo, jedna žákyně neprospěla 
(z didaktického testu z anglického jazyka). Žáci lycea vypracovali a prezentovali velice pěkné 
odborně zaměřené maturitní práce a všichni při obhajobě uspěli.  

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 24 studentů z kombinované formy 
vzdělávání, z toho 12 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. 

V červnu konalo absolutorium celkem 17 studentů denní formy vzdělávání, z toho 7 studentů 
prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Studenti vykonávali zkoušku z cizího jazyka, 
odborných předmětů a obhajoby absolventské práce.  
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Při slavnostním vyřazení na radnici ve Žďáře nad Sázavou byly vydávány spolu s diplomem, 
vysvědčením, profesním odznakem a profesním indexem také Europassy. Jedná se 
o dokumenty, které slouží absolventům k prokázání získaného vzdělání v rámci EU.  

  

5.4 Absence žáků, konzultace 

Průměrná absence v prvním pololetí školního roku byla na střední škole 69,8 hodin na žáka, 
v druhém pololetí absence mírně vzrostla na 70,3 hodin. Velký podíl na zameškaných hodinách 
měly žákyně s dlouhodobým vážným onemocněním. Neomluvené hodiny za školní rok (celkem 
97 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. 

5.5 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 
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Pro školní rok 2018/2019 se v rámci předmětových komisí projednávaly, popř. řešily zejména 
úkoly vycházející z výukového plánu, z inkluze (zapojení žáků ohrožených školním 
neúspěchem, žáků nadaných, a to i rámci projektů „Šablony I“) a důraz byl kladen zejména na 
individuální přístup k žákům. Základní body předmětových komisí byly následující:  

• Maturitní zkouška (profilová i společná část) 

• Práce se žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

• Práce se žáky ohroženými školním neúspěchem 

• 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 

• Využívání ICT ve výuce  

• Pomůcky a zlepšení pracovního prostředí 

• Materiální a technická vybavenost v rámci jednotlivých předmětových komisí 

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

vztahy 

• Hodnocení čtenářské, jazykové, matematické a ICT gramotnosti 

Součástí programu předmětových komisí byly i přípravy a zajištění realizace akcí ke stému 
výročí založení republiky.  

Hodnocení práce předmětové komise odborných předmětů  

V rámci výchovně vzdělávacího procesu na naší škole pracuje předmětová komise odborných 
předmětů, která řídí výuku těchto předmětů u oborů vzdělávání Zdravotnický asistent, 
Praktická sestra a Zdravotnické lyceum. 

Zaměření činnosti komise u oboru Zdravotnický asistent a Praktická sestra: výuka 
ošetřovatelství, somatologie, ošetřování nemocných, klinické propedeutiky, mikrobiologie a 
epidemiologie, výchovy ke zdraví. 

Zaměření činnosti u oboru Zdravotnické lyceum: výuka somatologie, patologie, ošetřovatelské 
propedeutiky, ošetřovatelské péče, klinické propedeutiky, mikrobiologie a epidemiologie. 
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Nedílnou součástí práce komise je příprava odborné praxe u oborů vzdělávání. 

Cíle komise: 

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

• koordinovat obsah vzdělávání v rámci ŠVP 

• kontrola plnění ŠVP (příprava k maturitní zkoušce) 

• organizace akcí spojených s propagací školy 

• organizace soutěží první pomoci 

• spolupráce se sociálními partnery 

• další vzdělávání odborných vyučujících 

• úprava odborných učeben, zajištění odborných pomůcek 

Ve školním roce 2018/2019 se předmětová komise pravidelně scházela na svých schůzkách, 
kde byly projednávány metody a formy výuky v odborných předmětech, plnění ŠVP. Dále 
komise odsouhlasila celou řadu odborných exkurzí a miniexkurzí, které vhodně doplnily výuku. 
Jednalo se např. o exkurzi do Nemocnice Havlíčkův Brod, Anatomického ústavu, Nemocnice 
Motol, jednotlivých oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě.  

Nedílnou součástí byla příprava metodického pokynu pro praktickou maturitní zkoušku, 
odbornou praxi žáků oboru vzdělání Zdravotnické lyceum a příprava dokumentace a deníku 
praxe. Členky komise připravovaly žáky na soutěže první pomoci, které se uskutečnily v Brně 
a Mělníku. Odborné učitelky také velmi spolupracují se základními školami a mateřskými 
školami, pro které připravují zábavná dopoledne a dopoledne. V tomto školním roce se také 
zapojily do Projektu Pálí to!  

Na odborná témata bylo zajištěno několik přednášek, kterých se mohli účastnit jak odborní 
učitelé, tak i učitelé všeobecných předmětů. Jednalo se např. o témata: komplikace diabetu, 
zajištění dýchacích cest, porod a ošetření novorozence, popáleniny.  

5.6 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. 

Odborná praxe třídy 3. A (Zdravotnický asistent) 

Ve školním roce 2018/2019 byla odborná praxe realizována u oboru vzdělávání Zdravotnický 
asistent v měsíci červnu. 

Pro obor Zdravotnický asistent slouží jako hlavní pracoviště Nemocnice Nové Město na 
Moravě. Dále mohli výborní žáci využít možnost pracovat v nemocnicích ve svém bydlišti nebo 
blízko svého bydliště, např. Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště, Nemocnice Tišnov.  
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Po ukončení praxe bylo provedeno závěrečné hodnocení, jehož cílem bylo zjištění 
připravenosti žáků na odbornou praxi a organizačních nedostatků. Týkalo se to hlavně 
pracovišť mimo nemocnici, se kterou je škola ve smluvním vztahu. Můžeme konstatovat, že 
hodnocení vedoucích pracovníků byla vesměs pozitivní. Velmi kladně byla hodnocena odborná 
připravenost, zájem o práci, samostatnost, komunikativnost. 

Samotní žáci třetího ročníku hodnotili odbornou praxi velmi kladně, zejména oddělení ODN, 
CH1, ORT, CH2, CH3, INT 2, INT 1, NEU, CH JIP. Ocenili především přístup sester i lékařů. 
Pozitivně hodnotili možnost vyzkoušet si odborné výkony i běžnou ošetřovatelskou péči.  

Odborná praxe třídy 3. L (Zdravotnické lyceum) 

Třída 3.L se zúčastnila čtrnáctidenní praxe ve zdravotnických a sociálních službách. Celkem 18 
žáků absolvovalo praxi na oddělení neurologie a interna pod vedením odborných učitelek. 
Ostatní žáci si domluvili praxe dle svého budoucího uplatnění, a to v mateřských školkách, 
u praktických lékařů, na oddělení FN Brno Bohunice a rehabilitačním oddělení. 

V nemocnici si žáci vyzkoušeli základní ošetřovatelkou péči i odborné výkony: převazy, 
předoperační a pooperační péči, ošetřování ran, aplikaci injekcí, odběry krve. Součástí této 
odborné praxe byly také miniexkurze. Praxi v nemocnici žáci zvládli velice dobře. 

Na ostatních pracovištích žáci vypracovávali závěrečné práce a byli hodnoceni vedoucími 
pracovníky. Jejich hodnocení bylo ve všech případech pozitivní. 

Zpětná vazba o vzdělávání v předmětu Ošetřování nemocných a odborné praxe 

Ve školním roce 2018/2019 jsme se rozhodli získat zpětnou vazbu o výuce předmětu 
Ošetřování nemocných, neboť se jedná o maturitní předmět, ve kterém žáci získávají důležité 
kompetence pro ošetřování nemocných. Pro šetření byl vytvořen zpětnovazebný dotazník, 
jehož cílem bylo: srovnání základních oddělení, kde probíhá výuka, zjištění spokojeni žáků 
s materiálními podmínkami na školních pracovištích, hodnocení vztahů mezi personálem a 
žáky a hodnocení vztahu mezi vyučujícími a studenty. 

Výsledky ukázaly aktuální situaci a nastínily možné změny pro zlepšení výuky v tomto 
předmětu. 

Podnětné odpovědi jsou zpracované do grafu. 

Šetření prováděla vedoucí praktického vyučování. 

  

Hodnocení žáků 

přiměřené přísné mírné neodpovídá

Stresující faktory při OSN

 přístup personálu

přístup vyučujících

pracovní doba

některé odborné výkony
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Testy Dovednosti pro SŠ (Klika) 

Jako každoročně se žáci naší školy účastnili projektu Klika. Jedná se o testování Dovednosti pro 
SŠ 2018/2019, které bylo finančně podpořeno naším zřizovatelem Krajem Vysočina. Projekt je 
určený pro 1. a 4. ročníky SOŠ a je zaměřený na připravenost žáků na řešení problémů 
osobního i pracovního života.  

Testy prověřují klíčové dovednosti 21. století: 

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.  

Obávané výkony 

cévkování odběr krve

převazy hygienická péče

Co se žákům líbí na OSN

práce s lidmi praxe je naplňuje

možnost pomáhat odborné výkony

mám tu práci rád

Domníváš se, že jsi připraven pro 
práci praktické sestry

ANO NE
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Každý test trval 45 minut. 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. 

6 Zájmová činnost žáků 

6.1 Pracovní skupiny, konzultační setkání 

V těchto skupinách se setkávali žáci, kteří se připravovali na společnou i profilovou část 
maturitní zkoušky. Vzájemně si předávali informace a získávali potřebné dovednosti pro 
úspěšné řešení testů studijních předpokladů a odborných zkoušek na vyšší a vysoké školy. 

Pravidelně se scházely následující pracovní skupiny: 

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

Soubor odborných předmětů (Mgr. Holemářová) 

Biologie (Mgr. Kratochvílová) 

První pomoc (Mgr. Holemářová, Mgr. Coufalová) 

Od února do června mohli žáci navštěvovat kroužek první pomoci. Zájem i přes snahu 
vyučujících nebyl velký, protože výuka v modelových situacích probíhala v odpoledních 
hodinách. I přesto několik studentů, kteří kroužek navštěvovali, jelo naši školu reprezentovat 
do celorepublikových kol první pomoci. Nejlepší výsledek dosáhli v červnu v Brně, kde studenti 
Cymrykovyč, Čižinská a Novák získali 4. místo. 

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 v době od 13.30 do 14.30.  

6.2 Podpora jazykového vzdělávání 

ANGLICKÝ VÍKEND 2019  

Od pátku 5. 4. 2019 do neděle 7. 4. 2019 se v rekreačním středisku Nesměř uskutečnil již šestý 
ročník anglického víkendu, který je určen pro žáky maturitních ročníků. Akce se zúčastnilo 14 
žáků 4.L a 18 žáků 4.A pod dohledem dvou učitelů anglického jazyka – Ing. Jiřího Dokulila a 
Mgr. Marka Papouška.  

Komunikačním prostředkem při všech soutěžích byl anglický jazyk. Žáci byli rozděleni do šesti 
týmů.  

První den žáci hovořili o suvenýrech a upomínkových předmětech, které mají nějakou 
souvislost s anglicky mluvícími zeměmi. Poté následovaly krátké divadelní scénky. Odpolední 
program zahrnoval různé aktivity, jako např. přiřazování textů, reálie anglicky mluvících zemí, 
anglická opozita, gramatické testy apod. Všechny aktivity byly zaměřeny na úspěšné zvládnutí 
písemné a ústní maturitní zkoušky. Druhý den žáci pracovali na společném projektu. Poté byly 
vyhlášeny celkové výsledky a každý žák obdržel anglický diplom.  
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Všichni žáci si na anglickém víkendu procvičili svoje konverzační dovednosti v anglickém jazyce 
zábavnou formou a také si prověřili svoje znalosti z anglické gramatiky a čtenářskou 
gramotnost. Zároveň si prošli vybrané typy cvičení, které jsou běžné u státní maturity.  

  

Společnost anglického divadla The Last Wish  

Dne 29. března 2019 se žáci obou prvních a druhých ročníků zúčastnili anglického divadla, 
konkrétně hry „The Last Wish“, ve ždárském divadle. Představení probíhalo celé v anglickém 
jazyce a bylo představeno herci ze zlínské „Společnosti anglického divadla“.  

Pro naše žáky bylo toto představení velmi přínosné, protože obsahovalo slovní zásobu 
z běžných situací a na každodenní společenská témata.  

Většina našich žáků byla spokojena s úrovní celého představení, a proto se chceme těchto 
pásem jako škola i nadále účastnit v dalších letech.  

6.3 Soutěže a olympiády 

Okresní kolo ve stolním tenise 

V pátek 2. listopadu se tři studenti SZŠ zúčastnili okresního kola ve stolním tenise chlapců. 
Z osmi škol obsadili ve žďárské herně u zimního stadionu poslední příčku. „Naše umístění 
vypadá špatně, ale výkony jednotlivců už tak zlé nebyly. Ping-pong hrát umí, kluci jen narazili 
na lepší hráče,“ zhodnotil akci Jiří Bubák. 
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Zdravka skončila na basketu třetí! 

Okresní kolo v košíkové dívek přineslo sedmi studentkám SZŠ Žďár medailovou radost. Tým 
nestačil pouze na basketbalistkami prošpikovaná družstva žďárských gymnázií a obsadil krásné 
3. místo! 

 

Z volejbalu máme bronz 

Volejbalové družstvo dívek bojovalo ve středu 21. listopadu ve žďárské hale na Bouchalkách 
v okresním kole středních škol o postup do krajského kola. Na turnaj se sjelo šest týmů, 
Zdravka v průběhu turnaje podlehla pouze žďárským gymnáziím a skončila na krásném 
3. místě. 

Měli jsme mladý tým, který zanechal na palubovce velmi dobrý dojem. Holky si po zásluze 
odnesly bronzové medaile a další drobné ceny. Díky za perfektní reprezentaci školy a krásný 
zážitek :) 
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Vítězství v okresním turnaji dívek 

Tým děvčat do 17 let se představil v pátek 14. prosince na okresním florbalovém kole turnaje 
Florbal Challenge od České florbalové unie. V konkurenci čtyř týmů vyhrál dva zápasy, ve 
třetím s Gymnáziem Velké Meziříčí remizoval a díky lepšímu skóre celý turnaj ovládl. "Zajistili 
jsme si postup do krajského kola, loni jsme v něm byli třetí, snad se nám podaří bronz 
minimálně obhájit," říká za tělocvikáře Jiří Bubák a dodává: "Těší mě, že jsme dokázali uspět 
i přesto, že z loňského družstva nastoupila pouze tři děvčata. Ta na sebe ale vzala hlavní 
zodpovědnost a svými góly dotáhla družstvo ke zlatu. Zbylých sedm hráček je z prvního 
ročníku, o to je naše vítězství cennější. Dík patří hlavně brankářce Martině Bláhové." 

 

Postup byl daleko 

Florbalový tým chlapců odehrál ve čtvrtek 24. ledna okrskové kolo. Ve skupině narazil na silné 
celky SPŠ Studentská a SPŠ Strojírenská, s nimiž oba zápasy prohrál. „Kluci v prvním zápase 
dostali tvrdou sportovní lekci. Ve druhém už se vzchopili k mnohem lepšímu výkonu, a hlavně 
ve druhém poločase odehráli důstojnou partii,“ říká učitel Jiří Bubák. 

V utkání o konečné 5. až 6. místo nestačili na Obchodní školu a obsadili 6. místo. 

 

Stříbrná placka pro florbalistky školy 

Středa 7. února byla ve sportovní hale na Bouchalkách zasvěcena okresnímu kolu ve florbale 
dívek. Do Žďáru se sjelo 8 škol, které bojovaly o postup do semifinále ve dvou čtyřčlenných 
skupinách. Zdravka první utkání nezvládla, podlehla SPŠ Žďár 2:1. Ve zbývajících duelech už 
ale byla úspěšná a postoupila z 2. místa díky většímu počtu vstřelených branek. „Po výhře nad 
Bystřicí jsme věděli, že nám stačí zápas s Gymnáziem Velké Meziříčí remizovat, taktiku holky 
splnily dokonale,“ těší učitele Jiřího Bubáka. 
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V semifinále Zdravka narazila na Biskupské gymnázium, vítěze skupiny B porazila 3:1 a 
proklouzla do finále, kde narazila na žďárské gymnázium. O výsledku vyrovnaného duelu 
rozhodla šťastná branka z velké dálky, která proskotačila chumlem hráček až za nic nevidící 
brankářku Nikolu Pavlíčkovou. „Výsledek 1:0 byl pro nás krutý, celý druhý poločas jsme gympl 
tlačili, ale gól jsme bohužel nedali. Utkání by slušela remíza. Tým se mohl během celého 
turnaje opřít o výbornou brankářku Nikču, které tímto děkuji za vzornou čtyřletou 
reprezentaci školy. Stejná pochvala patří i Kátě Vrbasové a Áje Danielové,“ říká Bubák. 

 

Úspěchy našeho studenta VOŠ  

Student VOŠZ Daniel Mayer se kvalifikoval na Mistrovství světa kategorie U23 v cyklokrosu do 
Belgie, kde bojoval po boku čtyř reprezentačních kolegů s velkou konkurencí. Jde o výborný 
úspěch našeho studenta, za nějž mu děkujeme! 

 

Pečínková obhájila post české jedničky v trialu! Na MS v Číně skončila sedmá  

Úspěšná studentka Střední zdravotnické školy Žďár nad Sázavou Alžběta Pečínková 
nadále udivuje svými výkony celou školu. Na trialovém kole zdolá téměř každou překážku, což 
dokazuje po celém světě.  

Úspěšná juniorská závodnice má za sebou svou první sezonu v kategorii žen, ve Světovém 
poháru v Berlíně se dokázala probojovat na pátou příčku, na mistrovství Evropy skončila šestá. 
To vše bylo solidním základem pro listopadové Mistrovství světa v čínském Chengdu. Naděje 
českých reprezentačních trenérů směřovaly právě k šestnáctileté hvězdě. Ta v semifinále 
nasbírala 490 bodů, což znamenalo sedmou neboli první nepostupovou příčku. Od finálové 
šestky ji dělilo pouhých 30 bodů. „Umístění si velice vážím a doufám, že se na dalším 
světovém šampionátu poperu o stupně vítězů,“ říká „naše“ Bety.  

  

http://www.szszdar.cz/index.php?pg=publicita&aid=142
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Její konec roku byl už podruhé spjat s vyhlášením ankety ČEZ Král cyklistiky 2018. Jejím 
absolutním vítězem (králem) se po páté stal silniční cyklista Roman Kreuziger. V přímém 
přenosu České televize z pražského výstaviště byli oceněni také další úspěšní závodníci napříč 
oblastmi cyklistiky. Na pódium mezi českou elitu podruhé za sebou zamířila i studentka 
Zdravky Alžběta Pečínková, která obhájila prvenství v kategorii Trial. Za sebou nechala 
i všechny muže. „Bety je nesmírně skromná a nikde se svými výkony nechlubí, ale my jsme na 
ni právem pyšní. Za jejími výsledky stojí tvrdá práce,“ vyzdvihuje studentku 2. ročníku 
tělocvikář Jiří Bubák. Ze srdce jí blahopřejeme!  

 

Vánoční volejbal 

V pátek 21. 12. 2018 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 těsným výsledkem 
vybojovalo družstvo 4. L.  

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

Studentská konference 

Již šestým rokem probíhala v prostorách školy studentská konference. Cílem akce byla 
prezentace maturitních prací žáků 4. L. Prezentace se zájmem sledovali žáci 3. ročníku oboru 
Zdravotnické lyceum. Konference byla přínosem nejen pro maturující žáky, kteří si vyzkoušeli 
vystoupení před spolužáky, ale i pro žáky nižšího ročníku, kteří získali cenné zkušenosti pro 
tvorbu své maturitní práce. Konference se zúčastnili též někteří vedoucí maturitních prací. 
Akce byla kladně hodnocena. 

Odborný seminář ENERSOL 2019  

Dne 7. 12. 2018 proběhl odborný seminář ENERSOL 2019 (podpora odborného vzdělávání a 
talentovaných žáků středních škol).  

Na semináři jsme vyslechli přednášku Ing. Radky Strakové – Dopady dlouhodobého sucha na 
území Kraje Vysočina zejména na zdroje povrchových a podzemních vod. Dále zde byly 
prezentovány tři práce z loňského ročníku Enersolu. Jedna z prací se umístila na prvním místě 
v národním kole v kategorii Enersol a inovace.  

V závěru semináře jsme navštívili nové pracoviště (laboratoře) obnovitelných zdrojů energie 
na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.   

Seminář byl velmi zajímavý a slouží jako inspirace pro naše studenty, kteří se zúčastní letošního 
ročníku.   
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Krajská konference ENERSOL 2019  

Natálie Němcová, Lucie Matulová, Kateřina Vacková, Lucie Lázničková a Daniela Landová se 
15. 2. 2019 zúčastnily Krajské konference se soutěžní přehlídkou žákovských projektů Enersol 
2019. Přehlídka se konala v prostorách kongresového sálu KÚ Kraje Vysočina pod záštitou 
hejtmana kraje Jiřího Běhounka a za účasti senátora Miloše Vystrčila, náměstka hejtmana 
Martina Kukly, radní Jany Fialové a dalších hostů.  

Natálie Němcová a Lucie Matulová s prací nazvanou Edukace dětí získaly 2. místo v kategorii 
Enersol a popularizace a staly se náhradníky pro národní kolo.  

 

Hodnocení školního kola psychologické olympiády na téma „Síla okamžiku" 

Dne 28. 1. 2019 proběhlo školní kolo psychologické olympiády, kterého se zúčastnily 2. a 3. 
ročníky. Tématem letošního roku byla „Síla okamžiku“. 

1. místo získala: Leontina Čižinská (2.L) 

2. místo získala: Hana Moravcová (2.A) 

3. místo získala: Kristýna Veselá (2.A) 

Cena publika byla udělena Haně Moravcové. 

Olympiáda byla na vysoké úrovni, jak z hlediska úrovně prezentací , tak hlavně svým silným 
obsahem. 

Děvčata, která obsadila 1. a 2. místo, postoupila do krajského kola v Havlíčkově Brodě. 

Krajské kolo psychologické olympiády 

Výherkyně školního kola psychologické olympiády z druhých ročníků Hana Moravcová a 
Leontina Čižinská postoupily do krajského kola, které proběhlo dne 27. 2. 2019 na SZŠ a VOŠZ 
V Havlíčkově Brodě.  

Žákyním se podařilo důstojně reprezentovat naši školu, a i když nám postup do 
celorepublikového kola unikl o kousek, je třeba je za vzornou reprezentaci pochválit.  

Olympiáda z českého jazyka 

Jako každý rok se střední stupeň naší školy zúčastnil soutěže Olympiáda v českém jazyce. 
Zadání školního kola olympiády byla zaslána Activem Žďár nad Sázavou. (Zadání soutěže jsou 
tvořena centrálně Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a následně rozesílána 
organizacím, které jsou zajištěním této soutěže pověřeny.) 

V naší škole proběhlo školní kolo olympiády 3. prosince 2018 a zúčastnili se ho dva zástupci 
každé třídy (kromě 4. ročníků) středního stupně vzdělávání. 



Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 22 z 68 

 

Nejlepšími řešitelkami olympiády, které byly poslány do okresního kola, byly Aneta 
Ondráčková (3.L) a Barbora Michalová (2.A). Žákyně se sice neumístily na předních místech, 
přesto jim patří dík za účast v olympiádě a reprezentaci naší školy.  

Olympiáda v anglickém jazyce 

V měsíci lednu (9. 1. 2019 písemná část a 16. 1. 2019 ústní část) se uskutečnilo školní kolo 
soutěže v anglickém jazyce. Prověřovány byly především základní jazykové dovednosti: 
poslech anglického textu, čtení s porozuměním a také konverzační schopnosti soutěžících.  

Za naši školu byla do krajského kola vybrána Jana Nováková ze třídy 3.L.  

Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce  

Dne 11. března 2019 se uskutečnilo v DDM Jihlava krajské kolo olympiády v anglickém jazyce 
pro střední školy a střední odborné školy. Naši školu reprezentovala Jana Nováková a obsadila 
pěkné 8. místo ze 16 účastníků. Blahopřejeme! 

Soutěže zdravotnických Vošek 

Dne 20. 3. 2019 se studentky druhého ročníku – Anna-Marie Fialová, Adéla Kadlecová a 
Kristýna Pečínková zúčastnily akce „SOUTĚŽ ZDRAVOTNICKÝCH VOŠEK“ Kraje Vysočina. 

V průběhu čtyř kol byly poměřovány nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti a 
schopnosti. Soutěžící prokazovali znalosti a jejich aplikaci v praxi, zejména v oblasti anatomie, 
psychologie a v péči o nemocné. Zcela neobvyklé byly oblasti, ve kterých museli studenti 
přesvědčit hodnotitele o své komunikační obratnosti a také o znalostech z historie 
zdravotnictví (rozpoznávání starších pomůcek používaných v péči o nemocné).  

Na naše družstvo dívek jsme velmi hrdi, neboť v celkovém hodnocení získalo krásné druhé 
místo. 
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Krajská soutěž ve stlaní lůžek 

Dne 20. března se žáci prvního ročníku oboru Praktická sestra zúčastnili prvního ročníku 
soutěže ve stlaní lůžek. Toto klání se konalo na VOŠ a SŠ Třebíč. Pro soutěžící byl kromě stlaní 
lůžka připraven kvíz se znalostí z ošetřovatelství a somatologie. 

Naši žáci Věra Háčková, Martina Bláhová a Pavel Janáček prokázali velmi dobré znalosti. 

Velká gratulace patří Věře Háčkové za 3. místo v hlavní soutěži – stlaní lůžek. 

  

Soutěž „S Vysočinou do Evropy“ 

Již desátého ročníku této soutěže se zúčastnili žáci naší školy a kolektiv třídy 3. L. Motivací pro 
účast v této soutěži byly hodnotné ceny a možnost vyhrát zahraniční zájezd pro celý třídní 
kolektiv.  

Studenti se dostali do 5. kola soutěže, do užšího finále se jim probojovat nepodařilo. Soutěž 
proběhla v měsících září 2018 až březen 2019.  

Celorepublikové kolo první pomoci Lhotka u Mělníka 

Studenti František Cymrykovyč, Leontina Čižinská, Vojtěch Novák a Jan Kopřiva se v dubnu 
2019 zúčastnili celorepublikového kola první pomoci ve Lhotce u Mělníka. Studenti si na šesti 
stanovištích vyzkoušeli poskytovaní první pomoc různě zraněným figurantům. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 19 škol vždy se 4 soutěžícími. I když se nám nepodařilo dosáhnout na vítězná 
místa, studenti dobře reprezentovali školu a získali důležité životní zkušenosti. Umístili se na 
12. až 13. místě. Součástí programu bylo i cvičení sebeobrany a nácvik použití ochranného 
oděvu z infekčního oddělení z Bulovky. 

Školní kolo soutěže v první pomoci 

28. května 2019 se jako každý rok konalo školní kolo soutěže v první pomoci. Tradičně se 
v poskytování první pomoci snažili o co nejlepší výkony žáci 1. a 2. ročníku obou vzdělávacích 
oborů. Jejich starší spolužáci z třetího ročníku společně se dvěma dětmi zaměstnanců školy a 
20 žáky průmyslové školy se ujali role figurantů. Pro věrohodnost poranění byli všichni 
figuranti namaskováni, „tekla jim krev, měli popáleniny, amputované končetiny, byli 
v bezvědomí…“ Na dvanácti stanovištích s odbornou tématikou procházeli od ošetřování 
drobných poranění k náhlému porodu, úrazům lesních dělníků při práci s motorovou pilou, 
amputacím až po tragickou autonehodu. Aby nebyli zahlceni pouze odbornými výkony, 
připravili jim pedagogové i odpočinková stanoviště. Zde se mohli realizovat ve sportovních 
výkonech, hlavolamech, jazykolamech, manuální zručnosti, cizích jazycích a fyzice, a to vše 
zábavnou formou. 
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Akce se zúčastnila i naše partnerská organizace ProgressRescue. Profesionální záchranáři 
hodnotili výkony žáků nejen v akci na stanovišti, ale i při závěrečném hodnocení. Mezi 
profesionálními záchranáři v této společnosti působí jako asistenti i žáci a studenti naší školy, 
kteří prochází specializovaným výcvikem. 

Hostem soutěže byl Mgr. Daniel Ubr, ředitel Základní školy v Křižanově. Pro tuto školu budou 
žáci našich prvních ročníků chystat výuku první pomoci v rámci branného dne. 

Naše žáky musíme pochválit, neboť všechny úkoly na stanovištích hravě zvládli. Věříme, že se 
jim budou zkušenosti z první pomoci v běžném životě hodit. Ne každý si v takové situaci 
poradí, a proto je dobré trénovat a být připraven pomáhat. 

   

 

Celostátní kolo soutěže v poskytování PP v Brně 

Ve dnech 10. a 11. 6. 2019 se 3 žáci 2.L (Leontina Čižinská, František Cymrykovyč, Vojtěch 
Novák) zúčastnili celostátní soutěže PP, která se konala na SZŠ Jaselská. Soutěž probíhala 
převážně v příjemném prostředí okolí školy a v prostorách budovy školy. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích SZŠ a VOŠZ. Kategorie SZŠ se zúčastnilo 23 družstev. V této 
kategorii soutěžili také žáci naší školy. 

Soutěžící museli prokázat své schopnosti a dovednosti v pěti modelových situacích (dopravní 
nehoda, úraz s amputací, pád z lešení, zástava životních funkcí, …). Naši žáci obsadili krásné 4. 
místo. 
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Soutěž PP Českého červeného kříže pro žáky základních škol  

V květnu 2019 jsme se jako každý rok zapojili do soutěže PP pořádané Českým červeným 
křížem. Žáci základních škol soutěžili ve dvou kategoriích, 1. stupeň a 2. stupeň. Svoje 
dovednosti museli předvést vyřešením několika modelových situací (úraz na kolečkových 
bruslích, poranění oka, pokousání psem, přisáté klíště apod.).  

Naše žákyně ze třídy 3. A se podílely na organizaci jako figurantky modelových situací, 
pomáhaly se zajištěním občerstveni a spolupracovaly i při hodnocení soutěže s odbornou 
porotou.  

Žákyně hodnotily akci velmi kladně a rovněž zástupci ČČK byli velice spokojeni s výkonem 
našich žákyň a jejich dobrými znalostmi. 

7 Spolupráce s partnery 
Den otevřených dveří Nemocnice Nové Město na Moravě 

V rámci osmdesátého výročí založení nemocnice připravila naše škola módní přehlídku vývoje 
uniforem a ochranného pracovního oblečení. Modely byly naše studentky včetně jednoho 
chlapce. Vše probíhalo v krásném prostředí novoměstské nemocnice. 

Akce se zdařila, navštívilo ji bezmála 1000 účastníků.  

 

   

Sovička 

Jako každý rok, tak i letos se naše škola zúčastnila akce Sovička na Farských humnech ve Žďáře 
nad Sázavou. Akce je organizovaná Městskou policií a je určena hlavně předškolním dětem. 
Naše odborné učitelky se spolu se žákyněmi 2. a 3. ročníku zaměřily na prevenci a ošetření 
úrazů doma i v přírodě. Žákyně ukázaly dětem i maskování různých typů ran. 

Akce se i vzhledem k počasí zdařila a doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i v dalších 
letech.  
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Kurz sanitář  

V letošním školním roce byl realizován akreditovaný vzdělávací kurz Sanitář v termínu od 
1. 10. 2018–14. 12. 2018. 

Frekventantů v kurzu bylo dvacet. Kurz měl dvě části. První část byla věnována teoretickým 
informacím z oblasti somatologie, ošetřovatelství, klinických oborů, první pomoci atd. Druhá 
část byla věnována praktickému nácviku, který byl realizován v Nemocnici Nové Město na 
Moravě. Zde se frekventanti naučili základní péči o nemocného klienta jako je např. hygienická 
péče, krmení nemocného, první pomoc, manipulaci s biologickým materiálem atd. Výuka byla 
obohacena o odborné exkurze na jednotlivá pracoviště nemocnice.  

14. 12. 2018 byl kurz ukončen závěrečnou zkouškou, která měla část praktickou a teoretickou.  

K závěrečné zkoušce bylo připuštěno 14 frekventantů. Šest frekventantů kurz předčasně 
ukončilo.  

Závěrem lze konstatovat, že celý kurz byl hodnocen velmi kladně.  

Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže 

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

Kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou, ve které předvedli účastníci výborné vědomosti a 
dovednosti. Vedoucí kurzu PhDr. Jiří Bečka hodnotil kurz velmi pozitivně a ocenil vzorný 
přístup žáků školy ke kurzu. I ze strany žáků byl kurz hodnocen velmi kladně a ocenili přístup 
lektorů k nim. 

Koláče pro hospic 

Ve středu 3. října 2018 se naše škola zapojila do šestého ročníku kampaně „Koláč pro hospic“, 
který organizovala Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Formou dobrovolného příspěvku ve výši 
40 korun do charitativní kasičky měli lidé možnost přispět na podporu péče o těžce 
nevyléčitelně nemocné a umírající lidi a získat tak chutný koláč. Každoročními dodavateli 
krásných a voňavých koláčků byly lokální pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství 
Řečice. Do celé akce se zapojili studenti třetího a čtvrtého ročníku, kteří s velkým nasazením 
oslovovali obyvatele města a vysvětlovali význam zařízení pro nevyléčitelné pacienty –  
hospice. Celá akce byla zdařilá a jsme velmi rádi, že naše škola mohla přispět na dobrou věc. 
Rozdáno bylo celkem 1 455 koláčů s výtěžkem 66 985 Kč.  
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Bílá pastelka 

Ve středu 17. října 2018 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 3.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 2019.  

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména projekty SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a 
krajských Tyflo Center. Ty jsou zaměřeny na 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 zejména žákyním třídy 3. L, které se ochotně zapojily do této sbírky.  

Didacta Třebíč 

Dne 18. 10. 2018 jsme se zúčastnili prezentace škol Didacta v Třebíči. Na akci byly školy z celé 
republiky. V letošním roce byl menší zájem návštěvníků oproti loňskému roku, ale i přesto se 
nám s pomocí studentů povedlo představit oba studijní obory. Zájem byl zejména o obor 
Zdravotnické lyceum. Zájemce jsme pozvali na Dny otevřených dveří u nás ve škole. 

Odborné učitelky pohovořily s žáky i s rodiči o přijímacích zkouškách, obsahu vzdělávání 
v jednotlivých oborech, možnostech dalšího studia a budoucího uplatnění absolventů naší 
školy. Nabídly i možnost ubytování na domově mládeže vzhledem ke vzdálenosti bydliště 
uchazečů od našeho města. Návštěvníci si v případě zájmu mohli nechat od našich žáků ze 
třídy 4. A změřit krevní tlak a puls. 

Gaudeamus Brno 2018  

Třída 3.L a třída 3.A navštívila v říjnu veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání 
Gaudeamus. Studenti zde získali informace o studiu na vysokých školách, měli možnost 
zúčastnit se přednášek vystavovatelů a dále mohli osobně hovořit se zástupci i studenty 
jednotlivých škol. Další součástí veletrhu byl poradenský servis, který studentům pomáhá při 
volbě jejich budoucího studia a vyhledávání vhodné školy nebo vzdělávacího oboru.  

Vzhledem k poměrně velkému zájmu o informace týkající se například studia jednotlivých škol, 
počtu přijímaných žáků, možnosti poradenské, hodnotíme akci jako velmi přínosnou. 

Prezentace Nemocnice Pardubice  

Dne 5. 11. 2018 navštívila naši školu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice 
Pardubice. Žákům čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent a studentům vyšší školy 
prezentovala jednotlivá oddělení nemocnice a seznamovala některými benefity, které mohou 
využívat zaměstnanci tohoto zdravotnického zařízení.  

Celá beseda byla doplněna o dotazy ze strany našich žáků a studentů.  

Prezentace Nemocnice na Bulovce   

Nemocnice na Bulovce se stejně jako jiné pražské nemocnice potýká s problematikou 
nedostatku personálu z řad zdravotních sester i zdravotnických asistentů. Proto do naší školy 
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zavítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Soňa Mendlová, která se snažila žákům a 
studentům naší školy představit nemocnici na Bulovce jako místo, kam se sestry rády vracejí, 
kde panuje přátelská atmosféra a kde jim nabídnou spoustu benefitů, pokud k nim půjdou 
pracovat. Mezi tyto benefity patří např. zvýhodněné stravování, slevy v nemocniční lékárně, 
ubytování v blízkosti areálu za výhodné ceny, zvýhodněné kosmetické výkony, možnost využití 
služeb lázní Toušeň, možnost během roku až dvou získat služební byt. Zároveň 
byla zmíněna možnost přijít jako sestra nebo asistent na různě dlouhou brigádu od června do 
září. V závěru prezentace pozvala paní náměstkyně všechny žáky a studenty, aby se přijeli 
osobně podívat na oddělení, kde by rádi pracovali, a to kdykoliv a v jakémkoliv 
počtu po předchozí telefonické domluvě.  

Prezentace Ústřední vojenské nemocnice Praha  

Dne 16. 4. navštívili naši školu zástupci ošetřovatelských profesí z ÚVN Praha, kteří přijeli 
nabídnout našim žákům a studentům pracovní uplatnění ve své nemocnici. Náplní jejich 
prezentace bylo zejména seznámení s pracovišti nemocnice, základním platem 
zdravotnického asistenta a všeobecné zdravotní sestry a s benefity, které nemocnice svým 
zaměstnancům nabízí. Z těch nejzajímavějších jsou to např. příspěvky na dovolenou, lázně, 
kulturní akce, masáže, příspěvky na aktivity pro děti, 5 týdnů dovolené, psychologické 
poradenství, možnost využívat firemní mateřskou školku.  

Na závěr společné hodiny se měli žáci možnost zeptat na vše, co by je zajímalo, a obdrželi 
informační letáky. 

Prezentace naší školy na základních školách  

V průběhu podzimu navštívili naši učitelé několik základních škol ve žďárském okrese. 
Seznamovali rodiče i žáky s nabídkou našich vzdělávacích oborů Praktická sestra a 
Zdravotnické lyceum, průběhem vzdělávání a uplatněním našich absolventů na trhu práce. Na 
každé škole bylo většinou několik žáků, kteří projevili zájem o vzdělávání na naší škole. Nabídli 
jsme jim také prohlídku školy v rámci Dnů otevřených dveří.  

Na Základní škole v Novém Městě na Moravě se Mgr. Bednářová zapojila i do programu ke 
100. výročí založení republiky formou nastínění prvorepublikové atmosféry při pečení 
dobového cukroví.  

Spolupráce s organizací Portimo 

Zástupkyně této neziskové organizace nabídla žákům a studentům naší školy aktivní a 
smysluplné využití volného času. Jedná se o pomoc rodinám s postiženými dětmi, rodinám v 
nepříznivé situaci, pomoc při jednorázových akcích, zapojení do tvořivých aktivit pro děti a 
mládež, přípravu na vyučování apod. Dobrovolníci si tak mohou přímo v terénu vyzkoušet práci 
s klienty, poznat nové lidi a prostředí, získat zkušenosti a zážitky a realizovat své nápady. 
Několik žáků projevilo o tuto spolupráci zájem a připojilo se tak k loňským dobrovolníkům. 

Festival vzdělávání 

V Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou proběhl v listopadu 2018 jako každý rok Festival 
vzdělávání. Této burzy škol se účastní školy nejen z Kraje Vysočina, ale i z blízkého i vzdáleného 
okolí. V letošním roce byl zájem o naši školu opravdu velký. Informace o studiu na naší škole 
podávali pedagogičtí pracovníci a žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent i Zdravotnické 
lyceum. Protože spousta rodičů i zájemců o studium přijela z okolí, probíhal na naší škole 
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současně i Den otevřených dveří. Mnoho zájemců této možnosti využilo a své informace 
z festivalu si doplnilo při návštěvě naší školy.  

Den otevřených dveří 

V prosinci a v lednu měla naše škola jako každý rok Den otevřených dveří. V průběhu těchto 
dnů navštívilo naši školu několik desítek zájemců o studium jak střední školy, tak vyšší školy. 
Někteří se zajímali i o studium vyšší školy při zaměstnání. Účastníci si mohli prohlídnout školu, 
zejména odborné učebny.  

Naši školu zastupovali žáci ze zdravotnického lycea i zdravotnického asistenta. Podávali 
informace o možnosti studia na naší škole, měřili tlak, předvedli některé odborné výkony 
v ošetřovatelské péči, seznamovali s vystavenými modely orgánů lidského těla a odpovídali na 
dotazy. V letáčcích se zájemci seznámili s učebním plánem jednotlivých oborů a uplatněním 
absolventů na trhu práce. 

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

  

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.  
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Předvánoční návštěva Domova pro seniory Mitrov  

V úterý 13. 12. 2018 se zájemci z řad studentů SZŠ doprovázení 2 pedagogy a také bývalou 
zaměstnankyní Magdou Svobodovou vypravili na návštěvu klientů Domova pro seniory 
Mitrov, jehož součástí je i domov se zvláštním režimem.  

Nejdříve studenti zazpívali klientům v doprovodu kytar lidové a vánoční písně. Vystoupili 
s nimi nejen ve společenské místnosti, ale i na uzavřených odděleních. Následně proběhla 
prohlídka budovy a pracovnice domova nás též seznámila s provozem tohoto zařízení a 
s aktivitami nabízenými jeho klientům.  

Celá návštěva proběhla v příjemné atmosféře, pouze zpáteční cesta se protáhla z důvodu 
nepříznivého počasí a velmi komplikované dopravy.  

Návštěva z MŠ Sluníčko 

Dne 17. dubna 2019 se v rámci projektu mateřských škol „Co dělají rodiče“ přišli do naší školy 
podívat děti z MŠ Sluníčko (třída Stonožka). Dětí se ujaly p. uč. Pavlína Lysá a p. uč. Marek 
Papoušek společně se třídou 4. L v rámci vyučovací hodiny Ošetřovatelská péče.  

Žáci si pro ně pod dohledem p. uč. Lysé připravili několik stanovišť, kde jim ukázali, jak správně 
obvazovat, „píchat injekce“, měřit puls a krevní tlak a mnoho dalšího.  

Děti z MŠ si mohly všechny tyto postupy vyzkoušet a myslíme, že odcházely spokojené a 
s úsměvem na tvářích. 

Beseda v Mateřské škole Brodská  

Studentky 2. ročníku VOŠ A. M. Fialová a A. Maternová navštívily mateřskou školu, kde s dětmi 
besedovaly na zdravotnická témata. Byly dobře připraveny, děti zaujaly a setkání bylo pro děti 
přínosné a zábavné. Paní učitelky se již těší na další spolupráci.  

  

Den Zdraví, Nemocnice Nové Město na Moravě 

V rámci osvětového Dne Zdraví, který pořádá Nemocnice Nové Město na Moravě, byl v dubnu 
2019 pro studenty střední a vyšší školy připraven cyklus přednášek na téma paliativní péče. 
Erudovaní odborníci se věnovali zejména problematice komplikací a výživy u dlouhodobě 
nemocných. Zábavnou formou kvízu jsme se od primáře onkologie dozvěděli mnoho nových 
informací.  

Studentům se tento program i zvolená forma líbila. Zapojili se aktivně do kvízu a nejúspěšnější 
studentky byly odměněny. 
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Cvičení IZS  

Dne 30. 4. jsme byli přizváni ke cvičení IZS Kraje Vysočina. Jednalo se o havárii autobusu 
s osobním vozidlem pod Harusovým kopcem. Naším úkolem bylo zajistit a namaskovat 
19 raněných cestujících. Velkou pochvalu si zaslouží studentky třídy 3. L, které se i přes 
nepřízeň počasí tohoto úkolu zhostily na výbornou. Náš tým také doplnili čtyři studenti ze třídy 
2. L, kteří se podíleli hlavně na maskování.  

Naši studenti byli ve svých rolích velmi věrohodní, zasloužili si pochvalu z řad 
zasahujících záchranných složek.  

Studenti i vyučující hodnotili celou akci jako velmi zdařilou a všichni se těšíme na další 
spolupráci.  

První pomoc na ZŠ Zvole 

Dne 14. května 2019 jsme navštívily Základní školu ve Zvoli. Věnovaly jsme se žákům 1. – 5. 
třídy. Společně jsme si opakovali první pomoc při zlomeninách, dopravní autonehodě a 
ošetření drobných poranění. Žáci si zkusili obvazové techniky a resuscitaci dospělého i dítěte. 
Děti byly velmi šikovné a chytré, dopoledne jsme si všichni velice užili. Děkujeme za příjemné 
prostředí a ochotu celému pedagogickému sboru. 

Studentky 2.S Petra Šťastná a Petra Řehořová 

 

Den pro děti v EDENU 

Dne 18. 5. jsme měly možnost zúčastnit se skvělého dne pro děti, který se každoročně koná 
v Bystřici nad Pernštejnem v Edenu. Jsme rády, že jsme tuto možnost dostaly, protože jsme 
mohly dětem i rodičům ukázat něco málo z první pomoci. Dětem se nejvíc líbilo obvazování 
zraněné končetiny a dospělí ocenili resuscitaci. Nás jako zdravotníky nejvíc překvapil zájem lidí 
o první pomoc. Jsme rády, že jsme mohly být součástí krásného odpoledne, které, jak 
doufáme, nebylo přínosné pouze pro nás, ale i pro návštěvníky Edenu.  

Studentky 1. S Zdeňka Dvořáková, Marie Havlová, Kateřina Pešková. 
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Pochod Vysočinou 2019 

V rámci spolupráce nemocnice a naší školy se uskutečnil v sobotu 18. 5. 2019 druhý ročník 
Pochodu Vysočinou. 

Trasy byly stanoveny na 7,5 km, 15 km, 30 km a 50 km. Vycházelo se od Domu kultury v Novém 
Městě na Moravě, trasy vedly krásnými místy Vysočiny. 

I když počasí moc nepřálo, pochodu se zúčastnilo asi 700 účastníků. Co víme jistě, že příští rok 
půjdeme znovu. 

 

Spolupráce s Vysokou školou J. A. Komenského v Lešně  

Dne 31. 5. 2019 naši školu navštívila delegace z polského Lešna, včetně místostarosty a 
vedoucího odboru školství a sportu, v rámci jednodenní návštěvy Žďáru nad Sázavou. Po 
vzájemném představení obě strany vyjádřily zájem o budoucí spolupráci v oblasti zdravotnictví 
prostřednictvím studijních programů a stáží. Naše škola zároveň obdržela pozvání k návštěvě 
Vysoké školy J. A. Komenského na konci roku 2019.  

Kamarádi z Rovečného 

Ve středu 12. 6. 2019 jsme na zdravce přivítali milou návštěvu – osm dětí z Dětského domova 
v Rovečném s jejich paní vychovatelkou. 

Naši hosté si prohlédli školu a pak také nakoukli pod pokličku zdravotnictví. Studenti z 2. A si 
pro ně totiž připravili několik stanovišť, kde si děti např. zkusily změřit tlak nebo teplotu, 
vyzkoušely si, jak si zdravotníci dezinfikují ruce. Prohlédly si také některé zdravotnické 
pomůcky a nástroje používané v nemocnici, zkusily si simulační brýle nejrůznějšího typu apod. 
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Setkání bylo uzavřeno ve školní jídelně, kde bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé 
pohoštění. 

Setkání se neslo ve velmi přátelském duchu, věříme, že se v budoucnu opět setkáme. 

   

 

Vítání občánků 

Žákyně 3. a 4. ročníku se v průběhu celého školního roku podílely na tradičním Vítání občánků 
na Radnici ve Žďáře nad Sázavou. V průběhu vítání pomáhají maminkám s jejich dětmi při 
úkonech obřadu. Žákům patří velké poděkování, protože tuto činnost dělají ve svém volném 
čase ve prospěch města a jeho občanů. 

8 Exkurze 

Knihovnická lekce  

Při říjnové exkurzi byli studenti 1. ročníků 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 kulturním programem, 
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.  

Exkurze do knihovny povzbudila studenty ke čtenářství, nabídla jim další 
kulturně-vzdělávací možnosti ve Žďáře nad Sázavou.  

Domácí Hospic v Novém Městě na Moravě 

Dne 4. 10. 2018 navštívila třída 4. A v rámci předmětu Ošetřování nemocných Domácí hospic 
Vysočina V Novém Městě na Moravě. Vedoucí hospice p. Hladík nás seznámil s náplní práce 
zdravotnických a sociálních pracovníků, předvedl vybavení zdravotnické brašny a ukázal nám 
sklad pomůcek, které se dají zapůjčit rodinám pečujících o své blízké. 
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Exkurze byla hodnocena studenty kladně, měli i spoustu zajímavých otázek na uvedené téma 
a získali informace, jak zajistit v domácích podmínkách co nejlepší péči o pacienty 
v terminálním stádiu. Exkurzi proto doporučujeme i pro další studenty.  

Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou 

V měsíci říjnu 2018 se uskutečnila exkurze na Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou. Zúčastnily se 
jí třídy 1.A a 2.L, které byly s průběhem této akce velmi spokojeny. Žáci zde byli seznámeni 
s aktuálním stavem nezaměstnanosti v okrese Žďár nad Sázavou a podmínkami pro vyplácení 
podpory v nezaměstnanosti. 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. 

Endoskopie Brno  

Třída 3. A se zúčastnila dne 17. 10. 2018 exkurze v Endoskopickém centru FN Brno. Žákyně 
byly seznámeny s celkovým chodem tohoto centra, prošly si jednotlivé ambulance a podívaly 
se na přístrojové vybavení. Velkým zážitkem byla naše přítomnost při bronchoskopii a 
zhlédnutí některých videí ze zajímavých endoskopických výkonů.   

Exkurze byla přínosná pro studenty i vyučující.  

Dne 28. 11. navštívila také třída 3. L toto centrum. Žáci získali informace o chodu oddělení, 
nejčastěji prováděných vyšetřeních a poté byli i přítomni u bronchoskopického vyšetření.  

A takto hodnotili exkurzi sami studenti:  

„Exkurze se mi moc líbila, velmi mě to zaujalo, dokonce mě to nalákalo, že bych se i já možná 
jednou ráda stala endoskopickou sestrou. Odnesla jsem si mnoho informací.“  

„Sestřička nám poskytla hezký a srozumitelný výklad. Během vyšetření nám lékař i sestřička 
vše velmi ochotně vysvětlovali.“  

„Exkurze byla pro mě velmi přínosná, dlouho jsem nad tím přemýšlela a určitě jsem si odnesla 
nové znalosti. Velmi se mi líbilo, jak se sestřičky chovaly k pacientům.“  

„Touto exkurzí se mi jenom potvrdilo, že bychom si svého zdraví měli doopravdy vážit. Exkurze 
byla SUPER☺“  

„Po stopách K. H. Borovského“  

Studenti II. ročníků se v doprovodu pedagogického dohledu zúčastnili jednodenní říjnové 
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. Prošli jsme se 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 pojem havlíčkovský kult, který vznikl 
po Havlíčkově smrti.  
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Studenti i vyučující zhodnotili exkurzi jako zdařilou. Její cíl byl splněn.  

JEČMÍNEK  

V rámci předmětu Výchova ke zdraví navštívily třídy 1. L a 2. A v měsíci listopadu a prosinci 
Domov pro matky (otce) s dětmi. Posláním Domova pro matky (otce) s dětmi je poskytnout 
přechodné ubytování (nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným ženám nebo rodičům 
s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a 
nedokážou ji řešit vlastními silami. Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního 
plánování jim pomáháme překonat tuto životní situaci, aby se mohli co nejdříve začlenit zpět 
do přirozeného prostředí. V rámci workshopu pracovnice zařízení Kristýna Harvánek Staňková, 
DiS. seznámila žáky s posláním a strukturou zařízení. Následně proběhla diskuze 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 navštívili žáci 1. ročníku 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. 

Ráno nás čekalo milé uvítání v zasedací místnosti, kde se studenti dozvěděli základní 
informace o historii podniku. Shlédli jsme krátké video a vyrazili do terénu, kde jsme se 
podívali a prošli samotné pracoviště a výrobní prostory této firmy. 

Studentům se prohlídka firmy líbila a byla velmi zajímavá, představuje i jednu z dalších 
možností pracovního uplatnění pro naše absolventy.  

Psychiatrická nemocnice Jihlava  

Dne 6. 12. 2018 se studenti 4. A a v lednu studenti 4. L zúčastnili exkurze v Psychiatrické 
nemocnici Jihlava. Exkurze byla velmi zajímavá. Začala přednáškou vrchní sestry, následovala 
prohlídka oddělení, ECT a tvořivých dílen pro pacienty. Exkurze byla přínosná a všem se moc 
líbila.  

Exkurze splnila očekávání a účel, všichni si uvědomili význam a potřebu pro společnost. 
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Nemocnice Nové Město na Moravě (lékárna, mikrobiologie, magnetická rezonance) 

Dne 10. prosince se žáci třídy 2. A zúčastnili exkurze do Nemocnice Nové Město na Moravě, 
kde navštívili lékárnu, mikrobiologickou laboratoř a magnetickou rezonanci. Žáci  

ocenili zejména ukázky přípravy magistralit v lékárně a prohlídku prostor nepřístupných pro 
veřejnost. V mikrobiologické laboratoři jim byly předvedeny čisté mikrobiální kultury a 
kultivace antibiotik.  

Magnetická rezonance přiblížila možnosti této moderní vyšetřovací metody.  

Žáci hodnotili exkurzi jako přínosnou – propojení teorie a praxe.  

Nemocnice Havlíčkův Brod 

Dne 17. 12. 2018 jsme v rámci předmětu Psychologie a komunikace s 3. L navštívili 
gynekologicko-porodnické a dětské oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. Žáci si prohlédli 
dětské a porodnické oddělení, bohužel prohlídka gynekologických sálů z organizačních důvodů 
neproběhla. Byli seznámeni s péčí o předčasně narozené děti, s nejčastějšími nemocemi 
dětského věku a s péčí o ženu v těhotenství, při a po porodu. Exkurze byla žáky pozitivně 
hodnocena. 

Nemocnice Nové Město na Moravě (patologie)  

V měsíci březnu se třída 4. L účastnila anatomické pitvy v Nemocnici v Novém Městě na 
Moravě. Po našem příchodu na oddělení patologie se nás ujala MUDr. Peňázová, která nás 
nejdříve seznámila s chodem oddělení, a poté jsme se přesunuli na pitevnu, kde se studenti 
měli možnost podívat na lidské orgány. Paní doktorka každý orgán názorně i slovně popsala. 
Studenti tuto náročnou akci hodnotili jako velmi vydařenou. 

Nemocnice Na Bulovce Praha  

V rámci exkurze jsme v této pražské nemocnici se třídou 1. S navštívili funkční nemocnici 
v podzemí a oddělení pro zvlášť nebezpečné infekce. Studenti se zde dozvěděli o režimu péče 
o tyto nemocné a mohli si prakticky vyzkoušet péči o pacienta v izolačním boxu i ochranném 
obleku. Studenti ocenili tuto exkurzi jako přínosnou.  

Rtg pracoviště  

Dne 12. 3. 2019 navštívila třída 1. S rentgenové pracoviště na Poliklinice Žďár nad Sázavou. 
Paní laborantka studentům nejdříve popsala, jak rtg pracoviště funguje, dále jim podrobně 
popsala rentgenový přístroj. Studenti byli přítomni i snímkování pacienta. Paní laborantka na 
vzniklém rtg snímku ukázala, jak se dá se snímkem dále pracovat, jaké jsou možnosti dalších 
úprav.  

Poté si studenty převzala paní doktorka, která studentům ukázala a popsala různé druhy 
snímků.  

Masarykův onkologický ústav Brno  

Dne 18. 3. se třída 3. S vypravila na společnou exkurzi, a to do Masarykova onkologického 
ústavu Brno. Byli jsme přivítáni Mgr. Jetelovou z centra komunikace s veřejností. Ta nás 
seznámila s historií ústavu a jeho základní organizací. Poté následovala přednáška na téma 
radioterapie. Dále jsme byli seznámeni s náplní práce na oddělení prevence. Exkurzi jsme 
ukončili krátkou prohlídkou samotného areálu (informační centrum, arteterapeutická dílna). 
Tato exkurze by byla vhodnější pro žáky 4. ročníků střední školy. 
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Technické muzeum v Brně 

V rámci předmětů „Fyzika“ a „Dějepis“ se žáci 1. A a 2. L dne 3. dubna 2019 zúčastnili výše 
uvedené exkurze, kam odjeli společně vlakem.  

Byly stanoveny dva cíle, a to: 

1. Prohlídka jednotlivých expozic, doplněná přednáškou na téma Kultura nevidomých 

2. Prohlídka expozice hmotných památek od pravěku po dobu postmoderní 

Žáci vyslechli výklad pracovníka muzea u jednotlivých exponátů, následně si prohlédli např. 
historická vozidla, salon mechanické hudby, „Uličku řemesel“, technickou hernu a další. 

Exkurze splnila své cíle, žáci byli spokojeni.  

  

Předvelikonoční Vídeň 

V pondělí dne 15. dubna 2019 se uskutečnila exkurze do předvelikonoční Vídně. Exkurze byla 
určena zejména žákům 1. a 2. ročníku středního stupně vzdělávání, popř. zájemcům 
z 3. ročníků. Vzhledem k velkému zájmu o exkurzi se jelo dvěma autobusy. 

Do programu byla zahrnuta prohlídka historického centra Vídně, dále velikonoční trhy 
u letního sídla rakouských hodnostářů (Schönbrunn) a individuální prohlídka zámku a 
zámeckých zahrad. Všichni si exkurzi užili. 
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Nemocnice Nové Město na Moravě (rehabilitace, transfúzní stanice, nukleární medicína)  

Žákům bylo přiblíženo spektrum práce na jednotlivých pracovištích.  

Na rehabilitačním oddělení byli seznámeni s moderním vybavením, které se při rehabilitaci 
pacientů používá – trenažéry na nácvik chůze a koordinaci pohybu, s vybavením kuchyňky pro 
nácvik sebeobsluhy u paretických pacientů, využití vodoléčby a dalších metod.  

Po návštěvě transfúzní stanice každý žák již ví, že zde se krev od dárců nejen odebírá, ale 
hlavně se zde krev zpracovává a uchovává. Žáci si zde uvědomili, o jak zodpovědnou práci jde.  

Oddělení nukleární medicíny bylo pro mnohé obestřeno tajemstvím. Exkurzí získali žáci 
představu o práci na tomto pracovišti, kde se provádí scintigrafie, jak se provádí vlastní 
vyšetření, jaký má přínos v diagnostice, jak se manipuluje s radioaktivními látkami.  

Žáci hodnotili exkurzi kladně.  

Dětské středisko BŘEZEJC 

V rámci předmětu Výchova ke zdraví proběhla exkurze třídy 1. L do Dětského střediska Březejc.  

Pracoviště Březejc je zařízení pro osoby se zdravotním postižením, které poskytuje sociální 
služby. Nabízí služby na míru tělesně i mentálně handicapovaným dětem, mládeži i dospělým. 
Snaží se vytvořit rodinné prostředí dle přání jednotlivých uživatelů. Poskytuje komplexní péči 
(vzdělání, vyžití, rehabilitaci, upevňování správných návyků) a podporuje rozvoj jejich 
osobnosti, tak aby si dokázali najít svoji životní cestu (vhodné pracovní uplatnění, integrace, 
chráněné bydlení…). 

Příprava na sociální začlenění a povolání je realizována ve spolupráci se Základní školou a 
Střední školou Březejc, která sídlí v pronajatých prostorách pracoviště Březejc. Uživatelé mají 
k dispozici dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. 

Žáci v úvodu získali informace od pracovnice zařízení o funkci, náplni a službách zařízení. 
Následně měli možnost diskuze a zařízení si prohlédnout. Návštěvu zařízení všichni žáci 
hodnotili kladně, ale konstatovali, že práce v tomto zařízení je pro zaměstnance velice 
náročná.  

Leonardo do Vinci ve žďárském Muzeu nové generace  

V pondělí 15. 4. 2019 byl pro studenty I. a II. ročníků, kteří se nezúčastnili školou 
organizovaného zájezdu do Vídně, připraven náhradní program. Šlo o interaktivní výstavu 
Leonardo da Vinci v Muzeu nové generace ve Žďáře nad Sázavou. Studenti měli možnost ucelit 
si a také si doplnit informace o této výjimečné renesanční osobnosti. Vyzkoušeli si také modely 
některých Vinciho vynálezů. Akce se zdařila, její cíl byl splněn.  

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště endoskopie  

Koncem dubna navštívila také třída 2. A endoskopické pracoviště ve FN Brno. Tato exkurze 
byla žáky velice vítána. Ukázala prakticky to, co bylo probráno v hodinách KLP. Každý žák byl 
přítomen u některého z endoskopických vyšetření či zákroků za erudovaného výkladu 
vyšetřujícím lékařem. Velké děkování patří vrchní sestře tohoto pracoviště Mgr. Grossové 
Klementové.  
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„Po stopách Jaroslava Haška“  

Dne 2. 5. 2019 se studenti 3.A a 3.L se svým pedagogickým dohledem (I. Odehnalová, 
M. Mazlová) zúčastnili literárně zaměřené exkurze do Lipnice nad Sázavou. Nejdříve jsme si 
všichni prohlédli domek, v němž J. Hašek žil, následovala prohlídka lipnického hradu. Poté 
jsme si udělali malý výšlap do okolí obce-cílem byly skalní reliéfy sochaře Radomíra Dvořáka, 
jež byly inspirovány Haškovou knihou Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Exkurzi 
jsme zakončili v restauraci U České koruny, v níž J. Hašek jistou dobu svého života pobýval.  

Exkurze do Lipnice nad Sázavou se zdařila.  

Jaderná elektrárna Dukovany 

V pátek 3. května 2019 se třídy 2. A a 3. L zúčastnily exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. 
V informačním středisku jaderné elektrárny Dukovany se žáci seznámili s chodem nejstarší 
české jaderné elektrárny, procesem výroby elektřiny a nebezpečím blackoutu.    

Nemocnice Nové Město na Moravě  

Dne 3. 5. 2019 naše třída 2.L navštívila Nemocnici v Novém Městě na Moravě. Pro některé 
z nás to byla úplně první návštěva této nemocnice a ti zbývající měli alespoň možnost poznat 
nemocnici z jiného úhlu než jenom z pohledu pacienta. 

Ráno jsme se za vydatného deště sešli v budově školy v nemocničním areálu, oblékli jsme si 
čisté bílé pláště. Rozděleni do dvou skupin jsme absolvovali „dva okruhy”. Prohlídku jsme 
začali na LDN, kde jsme dokonce díky paní primářce měli možnost nahlédnout do rodinného 
pokoje. Dále jsme pokračovali podzemní chodbou na interní JIP a interní oddělení. Další 
zastávka vedla přes dětské a porodní oddělení až na chirurgii. Aby toho nebylo málo, navštívili 
jsme také urgentní příjem, a nakonec pokračovali až na patologii, včetně márnice, kde naše 
prohlídka skončila. 

Pro mnohé z nás to byl tvrdý střet s realitou, který nám dal jiný pohled do života a posunul nás 
o kousek dál. Pro nás všechny to ale určitě byl příjemně strávený den ve společnosti milých 
sestřiček i doktorů. Velké poděkování ale určitě patří hlavně paní učitelce Holubové a paní 
učitelce Bednářové za perfektně zorganizovanou akci. 

Nicol Dítětová, 2.L 
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Sběrný dvůr Žďár nad Sázavou  

Ve dnech 9. a 16. 5. navštívila třída 2. A Sběrný dvůr v rámci výuky chemie. Sběrný dvůr 
provozuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s r.o.  

Studenti byli seznámeni se službami, které firma poskytuje. Dozvěděli se, jaké jsou další 
možnosti využití tříděného odpadu. Podívali se na dotřiďovací linku na plast a papír.  

Součástí sběrného dvora je i bioplynová stanice, která zpracovává bioodpady z potravinářství, 
obchodních řetězců, domácností a zemědělských provozů. Bioplynová stanice je vybavena 
hygienizačním zařízením na zpracování např. gastroodpadů nebo tuků apod. I na tuto stanici 
se studenti měli možnost podívat.  

Praha  

Třída 3. A navštívila ve dnech 15. 5. – 16. 5. 2019 Prahu.  

Ve Fakultní nemocnici Motol žáci navštívili dětské oddělení a kardiochirurgické oddělení. Byl 
zde velmi milý personál, který nás seznámil s pracovištěm. Dozvěděli jsme se mnoho 
odborných informací a platové ohodnocení sester nás také mile překvapilo.  

První den jsme zakončili v Národním divadle na Nové scéně, kde jsme shlédli představení Jsme 
v pohodě.  

Navštívili jsme také Neviditelnou výstavu. Zde jsme si vyzkoušeli, jaký život mají nevidomí. 
Prošli jsme si poslepu celý dům, přírodu. Vyzkoušeli jsme si dokonce i chůzi po rušné ulici, kde 
jezdí tramvaje.  

Prošli jsme spoustu památek, zastavili jsme se u Tančícího domu, Lennonovy zdi, zavítali na 
Karlův most, do kostela s Pražským Jezulátkem a kryptou padlých parašutistů po Heydrichiádě. 

Exkurze se nám líbila, a i přes nepříznivé počasí se zdařila. Odvezli jsme si nové společné zážitky 
třídního kolektivu.  

Studenti třídy 3. A  

  

Hospic sv. Josefa Rajhrad  

Dne 27. 5. 2019 jsme se zúčastnili exkurze v Hospici sv. Josefa Oblastní charity Rajhrad. O půl 
deváté nás přivítala místní doktorka, která nás seznámila s chodem hospice, objasnila funkci 
multidisciplinárního týmu. Největší problém je, že zařízení není státní, ale soukromé, proto 
pojišťovny hradí péči pouze klientům, kteří jsou ve fázi paliativní léčby. Viděli jsme přípravu 
kaple na smuteční mši za zemřelé klienty. Prošli jsme si celé zařízení, seznámili se s chodem 
jednotlivých oddělení. 
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Dále jsme navštívili chráněné bydlení sv. Luisy, které je určené pro klienty s Alzheimerovou 
chorobou a demencí, kteří jsou schopni se pohybovat po zařízení. Každý den je pro tyto klienty 
připraven aktivizační plán, při kterém vyrábí různé výrobky nebo se starají o záhony jahod, 
zeleniny nebo o květiny. Exkurze se nám velmi líbila, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 
informací. 

Studenti 2. S 

  

Návštěva Fakultní nemocnice Motol  

Exkurzi ve FN Motol jsme absolvovali dne 28. 5. 2019. Navštívili jsme chirurgické sály pro 
dospělé, pro děti a reprodukční centrum. 

Na operačních sálech pro dospělé jsme viděli přes okno laparoskopickou operaci parastomální 
kýly a klasickou operaci štítné žlázy. Paní vrchní a potom i paní staniční nám vysvětlily, jak to 
na takovém operačním sále chodí. Dozvěděli jsme se o sterilizaci, o překladu pacienta po 
operaci a o dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků.  

Na reprodukčním centru jsme se od paní doktorky dozvěděli, že sem chodí převážná část žen 
nad 35 let, a také nás informovala o tom, jaká vyšetření danou ženu čekají. Dále jsme viděli 
sál, kde se vše odehrává, a také se nám líbilo, že nám paní doktorka dala materiály a soupis 
vyšetření. 

Celkově se nám exkurze líbila a děkujeme za možnost se podívat do nemocnice FN Motol. 

Studenti 2. ročníku VOŠ 

Botanická zahrada Brno 

Ve středu dne 29. 5. 2019 se studenti 2.ročníku Zdravotnického lycea vydali na exkurzi do  

Botanické zahrady v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Nejprve vyslechli přednášku věnovanou řadě exotických rostlin pěstovaných ve skleníku 

a během zasvěceného výkladu získali spoustu zajímavých informací. Poté se přesunuli do 
otevřených prostor zahrady, kde bylo ke zhlédnutí velké množství rostlin všech možných 
čeledí, zeměpisných šířek i nadmořských výšek. 

Po celou dobu zpracovávali studenti pracovní listy poskytnuté fakultou, ve kterých shrnuli 
informace získané během výkladu a z vlastního pozorování rostlin. 

Exkurze probíhala za příjemného počasí a byla cenným praktickým doplňkem teoretických 
znalostí z botaniky. 
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Praha 

Ve dnech 30.–31. 5. 2019 byla i třída 3.L na dvoudenní exkurzi v Praze. První den jsme navštívily 
Fakultní nemocnici Motol. Zde jsme nejdříve viděly Stomatochirurgickou kliniku, byly nám 
prezentovány nejčastější úrazy, zajímavosti v oboru, a nakonec jsme si pracoviště prohlédly. 
Dále jsme se podívaly do hematologické laboratoře a na automatizovaný dopravní systém 
(rozvoz léků, zdravotnického materiálu, stravy a infuzních roztoků). Po exkurzi ve FN Motol 
jsme se ubytovaly v Motol Accomodation. 

Odpoledne jsme vyrazily na prohlídku centra Prahy a večer jsme shlédly divadelní představení 
Carmen v Hudebním divadle Karlín. 

Druhý den jsme navštívily Neviditelnou výstavu na Novoměstské radnici. Po ukončení výstavy 
měla děvčata rozchod a v odpoledních hodinách jsme se vracely zpět do Žďáru. 

Studentky 3. L 

 

Zoologická zahrada Jihlava 

Ve středu dne 6. 6. 2019 se studentky 3. L vydaly na exkurzi do jihlavské ZOO. Nejprve si 
v rámci výukového programu „ZOO křížem krážem“ prošly některé expozice a během 
fundovaného výkladu se dozvěděly spoustu zajímavého. Následně si studentky prošly ZOO 
ještě samostatně a zodpovídaly otázky, které se týkaly savců. 

Exkurze byla doplněním znalostí ze zoologie. 
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Školní výlet – Velké Dářko  

13. 6. jsme se vydali s 1. A na nevinně vyhlížející školní výlet na Velké Dářko u Škrdlovic. 
Abychom si udělali cestu zajímavější, tak naše putování začalo již u Pilské nádrže, kde se 
většina z nás rozhodla pokořit vody Pilské nádrže na vypůjčených šlapadlech. Poté jsme se 
vydali pěšky na Velké Dářko, cesta ubíhala rychleji, než jsme čekali. Naštěstí nejtěžší zavazadla 
jsme nemuseli nést, ale přivezla nám je jedna hodná maminka. Následně začalo stavění stanů, 
které probíhalo v poklidu a stanové místo se zaplnilo. Odpoledne každý strávil různě – hraní 
her, badminton, poslouchání hudby. Velkou společnou akcí bylo koupání v „moři Vysočiny“, 
které někteří zvládli i v oblečení. 

Někteří odvážlivci vyrazili opět na šlapadla a pak jsme se vrhli na přípravu večeře – opékání 
párků, špekáčků, klobás, ale i hermelínu. Volný podvečer každý využil zase po svém. Bylo 
nádherné počasí, ale v dáli už se na nás chystala velká bouře. No, vlastně asi více bouří, to jsme 
ještě netušili, co nás opravdu čeká. Kolem půlnoci se blýskalo, hřmělo, začalo pršet a bohužel 
až do 2.30 nepřestalo. Naše stany byly opravdu prověřeny a bohužel hodně z nás pocítilo 
vlhko, chlad, únavu i beznaděj zároveň. Někteří z nás v největším zoufalství rozdělali deštník 
ve stanu a pokoušeli se tuto nastalou situaci zaspat. Nešlo to! Hlasy z okolních stanů 
napověděly, že je to hromadná kalamita v našich příbytcích. Sešli jsme se na jediném 
bezpečném, a hlavně suchém místě – na WC a sprchách, které se staly naším útočištěm. Kdy 
by se mi vlastně snilo o tom, že budu spát na mokré karimatce, přikrytá mokrým spacákem na 
zemi u záchodků??? Ne, že by to byl můj – vlastně náš splněný sen, ale zažít tuto situaci a 
poznat se i v „krizi“ je to největší, co nás mohlo potkat. Někteří z nás na pár minut či hodin 
usnuli a ráno nás vítalo slunce. Ráno bylo únavné, ale ten pocit, že se vlastně nikomu nic 
nestalo a že jsme jen mokří, unavení, hladoví, mi dodávalo optimismus a radost ze společných 
chvil. Cesta do Škrdlovic a následně domů byla rozporuplná, každý z nás rekapituloval předešlé 
hodiny.  

S odstupem víkendu při hodnocení třídou zaznívaly hesla jako „nejlepší výlet“, „výlet byl 
skvělý“, „krásnější výlet jsem nezažila.“  

Třídní učitelka 1. A 

Projektový den v Anatomickém muzeu profesora Karla Žlábka při LF MU v Brně  

Žáci prvních ročníků a třetího ročníku oboru vzdělávání Praktická sestra a Zdravotnické lyceum 
se zúčastnili projektového dne, který byl zaměřen na znalosti z předmětu somatologie. Vlastní 
projektový den byl realizován na půdě Anatomického muzea LF MU Brno.  

Hlavním cílem projektového dne bylo doplnit si znalosti s daného předmětu a pochopit 
logickou stavbu lidského těla.  

V první části projektového dne se žáci seznámili s historií muzea. Druhá část byla zaměřena na 
prohlídku vystavených preparátů. Během prohlídky a výkladu si žáci zaznamenávali informace, 
které považovali za nové a zajímavé. Velice je zaujaly preparáty svalů, různých anomáliích 
v pohybovém systému, vývoji plodu. Pozoruhodné byly též preparáty centrální nervové 
soustavy.  

Žáci hodnotili vlastní projektový den jako velice zdařilý. Z muzea odcházeli spokojeni a 
obohaceni o celou řadu nových poznatků.  



Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 44 z 68 

 

8.1 Besedy, přednášky, divadla 

Oslavy stoletého výročí vzniku republiky  

• výstava Svoboda 
V rámci oslav výročí založení republiky navštívili studenti 2. A výstavu na Tvrzi, a to s názvem 
Svoboda!. Expozice připomínala tzv. historii všedního dne v průběhu stoletého fungování 
státu. Mezi exponáty byly nejrůznější předměty denní potřeby, nechyběly ani dobové 
fotografie.  

Zhlédnutí výstavy bylo studenty i vyučující hodnoceno jako přínosné.  

• sir Nicolas Winton a jeho poselství  
V rámci připomínky odkazu významných osobností II. světové války byl v kině Vysočina 
zorganizován edukační program. Zúčastnili se jej studenti prvních a druhých ročníků SZŠ se 
svým pedagogickým doprovodem.  
Program měl dvě části – v první byl promítnut film přibližující život sira N. Wintona, známého 
zachránce židovských dětí. V druhé části programu byla vyvolána diskuse nad nastoleným 
tématem – řešila se např. otázka osobní odvahy N. Wintona, svobody, zrůdnosti totalitních 
režimů, diskutující se věnovali i současné politické situaci.  
Studenti byli filmem velmi zasaženi, následně se aktivně zapojili do diskuse.  

• film Jan Palach  

V rámci formování historického povědomí a výchovy k vlastenectví zhlédli studenti střední 
školy v Kině Vysočina filmové představení Jan Palach. Film studenty zaujal a vzbudil mnoho 
otázek ohledně smyslu Palachova činu, velikosti jeho oběti. Následně ve škole vznikla 
i nástěnka věnovaná tomuto tématu.  
Den prevence a boje proti rakovině prsu 

Dne 17. 10. 2018 jsme se sešli ve škole v růžové barvě, abychom si připomněli, jak je důležitá 
osvěta týkající se samovyšetření prsů a znalost nejčastějších příznaků, kterými se může 
rakovina prsu projevit. Všem, kteří se našeho malého projektu aktivně zúčastnili, děkujeme a 
budeme se těšit na podporu a spolupráci při nějaké z dalších společných akcí :-) 

   

Předvánoční (nejen) divadelní Brno  

Dne 26. 11. 2018 uspořádala zdravotnická škola zájezd do Brna. Nejdříve si studenti 
individuálně prohlédli střed Brna, kde se právě konaly adventní trhy, hlavním cílem však byla 
návštěva divadla. Letos to bylo divadelní představení v Divadle Bolka Polívky, konkrétně 
divadelní kus Šest tanečních hodin v šesti týdnech, a to s hereckými osobnostmi Ch. Poulain a 
M. Krausem.  

Zájezd do Brna, a především divadelní představení se všem zúčastněným velmi líbily.  
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Divadelní představení Tři strážníci  

V předvánočním období zhlédli studenti 4. ročníků a 3. A ve žďárském Městském divadle 
divadelní představení. Šlo o divadelní kus Tři strážníci, který se vracel k osobnostem 
Osvobozeného divadla – J. Voskovcovi, J. Werichovi a J. Ježkovi. Divadelní představení bylo 
doprovázeno jazzovou hudbou a velice studenty zaujalo.  

Společnost pro ranou péči  

Ze společnosti pro ranou péči přišla našim studentům přednášet Mgr. Lucie Špuláková. 
Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých 
se narodilo dítě s postižením. Po úvodním videu a teoretické přednášce si studenti se 
zavázanýma očima vyzkoušeli chůzi se slepeckou holí, počítání peněz, spárování ponožek, 
okrajování brambor, přebalování a oblékání miminka nebo namazání pečiva paštikou a 
nakrmení druhé osoby. Studentům se přednáška velmi líbila a zvlášť pozitivně hodnotili vlastní 
zkušenost.  

Vánoční besídka 

V předvánočním týdnu proběhla v jídelně školy Vánoční besídka, které se zúčastnili žáci a 
žákyně střední zdravotnické školy. Na programu byl společný zpěv vánočních písní v různých 
jazycích – angličtině, němčině, ruštině a češtině s kytarovým doprovodem. Program doplnilo 
krátké divadelní představení žáků 4. ročníku.  

Studentská konference 

Jak je již několik let zvykem, probíhala v předvánoční čas v prostorách naší školy studentská 
konference. Cílem akce byla prezentace maturitních prací žáků 4.L. 

Se zájmem prezentace sledovali žáci 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum. Konference byla 
přínosem nejen pro maturující žáky, kteří si vyzkoušeli vystoupení před spolužáky, ale i pro 
žáky nižšího ročníku, kteří získali cenné zkušenosti pro svoji maturitní práci. Konference se 
zúčastnili též někteří vedoucí maturitních prací. Akce byla kladně hodnocena. 

Smysl života? 

V pondělí 13. května 2019 byla pro studenty 1. A a 1. L zorganizována beseda. Navštívili je 
studenti olomoucké teologické fakulty, tématem setkání byl lidský život a jeho smysl. Studenti 
teologie vedli budoucí zdravotníky k tomu, aby si každý z nich seřadil seznam svých životních 
hodnot, následně mladí lidé nad nastolenými otázkami diskutovali.  

Cílem akce bylo přivést naše studenty k zamyšlení hodnotou života jako takového, nad 
vlastním životem, uvědomit si význam vztahů pro člověka.  

Výstava „O duši“  

Studenti 2. A zhlédli ve žďárské Galerii na Staré radnici výstavu Martiny Netíkové „O duši“. Šlo 
o sochy a reliéfy zpracované do kovu a dřeva, náměty byly čerpány z nejrůznějších tematických 
okruhů – dějiny, literatura, autorčina rodina.  

Výstava byla studenty i vyučující hodnocena kladně.  

Přednáška o výživě  

Ve třídě 1. A se uskutečnila v červnu přednáška o výživě, kterou vedla Mgr. Táňa 
Wasserbauerová – výživová poradkyně ze Žďáru nad Sázavou. Přednášející poutavou formou 
povídala o výživě, jednotlivých složkách a jejich vyváženém poměru ve stravě. Žáci byli aktivně 
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zapojeni do přednášky, nejen formou diskuze a zajímavých otázek, ale i interaktivně si 
prohlíželi ukázková jídla na internetu.  

Přednášející reagovala i na svačiny studentů a vysvětlovala jejich negativní dopad na funkci 
organismu. Hlavní myšlenkou přednášky byl výběr takových potravin do jídelníčku, které 
procházejí co nejmenším cyklem zpracování.  

Žáci i vyučující hodnotili přednášku jako přínosnou. Uvědomují si, že ne vždy se stravují 
správným způsobem a že je opravdu na nich, jaké potraviny do svého jídelníčku zařazují.  

Projekce Kolumbie-Planeta Země 3000  

Žáci 2.A a 2.L se v rámci vzdělávacího projektu „Planeta Země 3000“ zúčastnili pásma 
o Kolumbii, které se konalo dne 25. června 2019 ve žďárském kině Vysočina.  

Žákům byla poutavou formou videoprojekce představena tato pro nás exotická jihoamerická 
země.  

Žáci byli s tímto pásmem velmi spokojeni a již teď se těšíme na příští představení, které má 
být o africké zemi Senegal.  

8.2 Kurzy 

Lyžařský kurz 2019 

První ročníky mají za sebou lyžařský kurz. Pětidenní únorové akci přálo počasí i sněhové 
podmínky, a tak si parta 37 studentů z 1.A a 1.L užívala sluníčko i skluz na běžkách. Ten byl sice 
ze začátku pro většinu účastníků spíše tím nepříjemným zážitkem, ale v průběhu týdne se vše 
otočilo a snad si běžecké lyžování našlo u studentů své místo pod sluncem. A u koho ne, ten 
se alespoň přesvědčil, že dokáže překonat sám sebe a naučit se něco nového. Kopce, které se 
první a druhý den zdály nezdolatelné, se na závěr kurzu proměnily v normální. 
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Kromě běžek patřil kurz i milovníkům sjezdových lyží a snowboardů. Zdravka prostě ovládla 
bílé stopy i Harusův kopec! Kromě lyžování došlo i na plavání, procházky, společenské hry, a 
hlavně porozumění jeden druhému. Prohloubená přátelství jsou tím nejlepším, co účastníky 
zájezdu mohlo potkat. 

Díky všem za skvělý kurz! 

  

 

Sportovně-turistický kurz 2019 

Studenti 2. ročníků se tradičně „zocelovali“ na oblíbeném sportovně-turistickém kurzu. 
Pětidenní akce se konala ve Skleném od 17. do 21. června 2019, kam se většina studentů 
přesouvala ze Žďáru nad Sázavou. Několik žáků bylo ze zdravotních důvodů osvobozeno. 

Náplní kurzu byla cykloturistika, pěší turistika, první pomoc, ochrana člověka za mimořádných 
situací, základy vodáctví (kanoe, jízda na šlapadle), střelba ze vzduchovky, koupání, sportovní 
hry, orientace v přírodě a mapě, orientační běh a došlo i na stolní hry. Samozřejmostí byl 
společný táborák. Získané znalosti a dovednosti studenti zúročili v závodech, které je 
provázely po celých pět dní v rámci „celotáborové“ hry. 
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Pět dnů jsme prožili bez kázeňských problémů, k čemuž přispělo trio mých báječných kolegyň. 
Kurzu se zúčastnilo 37 studentů, kteří absolvovali 110 kilometrů na kole. Velkou pochvalu 
zaslouží všichni, kteří se nebáli, často překonali svá vlastní očekávání a svým tempem úspěšně 
dorazili až zpět před naši školu! 

  

  

8.3 Projektová činnost ve školním roce 2018-2019 

Projekt EDISON 

Projekt EDISON je vzdělávací projekt, který oživuje výuku a zvyšuje zájem studentů o studium 
anglického jazyka. Projektu Edison, který proběhl od 10. do 17. 2. 2019 na naší škole, se 
zúčastnilo šest stážistů z Evropy a Asie. Ti byli ubytováni v hostitelských rodinách z řad 
studentů a v rámci svého programu se stali ambasadory svých zemí, které představili formou 
prezentací v jednotlivých hodinách. Během prezentací se všichni žáci a žákyně 1. až 4. ročníku 
střední zdravotnické školy seznámili se zvyky a tradicemi jiných zemí.  

  

OPERAČNÍ PROGRAM – VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ, programové období 2014-2020 – 
projekt „šablony“ – PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A ŽÁKŮ, a to od 1. 9. 2017 do 31. 8. 
2019 (Projekt byl ukončen k 31. 8. 2019.) – určeno pro SŠ a VOŠ 

Plán na školní 2019–2020 (již zaslána žádost) – v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU – VÝZKUM, 
VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (programové období 2014-2020) - projekt „šablony II“ – PODPORA 
VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A ŽÁKŮ, a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 – určeno pro SŠ a VOŠ 
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Projekt v rámci IKAP „UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT“, 

období 2. pololetí 2018 (příprava), projekt pro školní roky 2018-2019 a 2019-2020 (SZŠ a VOŠZ 
Žďár nad Sázavou v rámci aktivizačních metod podporuje 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.) – určeno pro SŠ 

Pro školní rok 2018-2019 v rámci Eramus+ jako partneři projektu odborných stáží studentů 
vyšší odborné školy v Anglii (trvání projektu 1 rok a 2 stáže studentů na 4 týdny v Anglii 
v Plymouthu, společný projekt pro zdravotnické školy Kraje Vysočina), určeno pro VOŠ 

Měsíční zahraniční praxe v jihoanglickém městě Plymouth 28. 4.–24. 5. 2019 

Pro vybrané studenty 2.S (Kristýna Kamenská, Helena Tučková, Michaela Dvořáková, Anna-
Marie Špinarová) se naskytla tato možnost měsíční praxe v jihoanglickém městě Plymouth 
v rámci projektu Erasmus+. 

Po celou dobu pracovaly tyto studentky v domovech pro seniory a získaly certifikát od 
organizace Tellus College o absolvování zahraniční praxe. 

  

Měsíční zahraniční praxe v jihoanglickém městě Plymouth 18. 2.–15. 3. 2019  

Pro vybrané studenty 3.S (Nikola Šimková, Radka Nepejchalová, Karin Burianová) se naskytla 
tato možnost měsíční praxe v jihoanglickém městě Plymouth v rámci projektu Erasmus+.  

Po celou dobu pracovaly tyto studentky v domovech pro seniory a získaly certifikát od 
organizace Tellus College o absolvování zahraniční praxe.  
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Pálí to … 

Cílem projektu je rozvoj základních znalostí a praktických dovedností u termických poranění, 
zmenšit riziko dalších komplikací způsobených nesprávnou první pomocí. Zároveň snaha 
osvětovou činností snížit riziko vzniku a závažnosti tohoto druhu poranění. Zvýšit právní 
povědomí rodičů dětí v oblasti přestupkového či trestních činů. Posílit vědomí předškolních 
dětí o chování v rizikových situacích (dopravní prostředky, návykové látky, vztah k volně 
pobíhajícím zvířatům). Zlepšení životního prostředí, životních podmínek pro občany a 
návštěvníky města Žďáru nad Sázavou. Zapojení veřejnosti do participace, prohlubování 
aktivního přístupu občanů k pozitivním změnám nejen ve veřejném prostoru, podpora 
komunitního života. 

Cílová skupina – děti předškolního věku, žáci základních a středních škol, senioři, rodiče, široká 
veřejnost. 

Naše škola participuje v rámci realizace ukázek první pomoci v mateřských školách. Žáci 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. 

    

První pomoc do škol – 2018/2019  

Hodnocení pohledem nové lektorky z 1. ročníku VOŠZ Zdeňky:  

„V letošním roce jsem měla možnost zapojit se do projektu První pomoc do škol. Společně se 
spolužačkou Maruškou jsme si zkusily nelehkou práci pedagogů. Učily jsme ve třídách více 
i méně spolupracujících. Vždy jsme se snažily předat dětem jednak teoretické znalosti, ale 
i nějaké zajímavosti o první pomoci. Děti měly možnost si hodně věcí vyzkoušet i prakticky. A 
mile nás překvapil zájem žáků právě o praktický nácvik a snaha provádět zejména život 
zachraňující úkony co nejlépe.  

Myslím, že jsme dětem předaly dostatek informací, aby v případě nouze mohly zachránit život. 
A v tom spatřuji velký smysl tohoto projektu.“  
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Hodnocení environmentální výchovy za školní rok 2018/2019 

• žáci i pedagogové jsou zapojeni do Projektu „Recyklohraní“, v rámci kterého sbíráme 

vybité monočlánky a rozbité elektrospotřebiče  

• pod záštitou výuky chemie a fyziky žáci navštívili sběrný dvůr ve Žďáře nad Sázavou  

• žáci byli vedeni k třídění odpadu a udržování čistoty ve škole i v jejím okolí, zúčastnili 

jsme se akce „Čistá Vysočina“. V rámci této akce žáci třídy 2. A uklidili okolí školy a části 

přilehlých ulic (Palachova a Dvořákova). Úklid proběhl za slunečného počasí a žáci si při 

vlastní práci lépe uvědomili, jak každý z nich může svým zodpovědným a nesobeckým 

přístupem přispět k tomu, aby naše okolí bylo celý rok čisté, upravené a aby se nám 

v něm dobře žilo.  

9 Výchovná a preventivní činnost 

9.1 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, prováděl základní orientační šetření u žáků k volbě 
povolání prostřednictvím zájmových dotazníků. Zajišťoval návštěvy žáků školy v informačních 
poradenských střediscích úřadů práce a poskytoval informace žákům i rodičům o možnostech 
uplatnění na trhu práce. 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. 

9.2 Prevence rizikového chování 

Hodnocení MPP za školní rok 2018/19  

V rámci celého školního roku probíhaly akce na podporu prevence rizikového chování u žáků 
a studentů naší školy. Jednotlivé akce byly zaměřeny na aktuální témata – prevence závislostí, 
domácí násilí, jednání s Policií ČR, příprava na budoucí povolání.  
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Školní metodik prevence se během školního roku sám zúčastnil několika vzdělávacích akcí, 
např. setkání ŠMP, konference ŠMP v Praze.  

Rodiče i veřejnost byli zapojeni do vzdělávání v rámci programu Drogová scéna na Žďársku, 
kde poutavou formou byla prezentována rizika závislostí a jejich výskyt ve Žďáře.  

V rámci školy se řešila jen drobná porušení školního řádu a v souvislosti s nimi bylo jednáno 
s žáky ve výchovné komisi.  

SPEKTRUM – kontaktní a poradenské centrum 

V rámci předmětu Výchova ke zdraví proběhla exkurze třídy 1. L v kontaktním a poradenském 
centru SPEKTRUM. Cílem exkurze bylo seznámit žáky se zařízením, které poskytuje služby 
lidem závislým na návykových látkách.  

Služby jsou poskytovány ambulantní a terénní formou v okresech Žďár nad Sázavou a 
Havlíčkův Brod. Jsou anonymní a bezplatné, vyjma dvou služeb, za které jsou vybírány drobné 
příspěvky. Kontaktní a poradenské centrum Spektrum sídlí ve městě Žďár nad Sázavou v jedné 
budově společně s Adiktologickou ambulancí Kolping. 

Poskytují služby v těchto oblastech:  

• Oblast práce s uživateli nelegálních návykových látek 

Cílem služeb je minimalizace škod u uživatelů drog, přičemž pracovníci akceptují, že klient 
v dané době užívá drogy a nechce či nemůže přestat. Abstinence tedy není podmínkou 
spolupráce klienta se zařízením. Když se klient rozhodne pro abstinenci nebo pro život 
s drogou, vždy je možné mu nabídnout intervenci. Klientům je umožněn anonymní kontakt, 
dochází k navazování spolupráce a poskytování služeb (výměnný program, distribuce 
zdravotnického materiálu, testování na HIV, žloutenky typu B a C, syfilis), předávání informací, 
poradenství, podpora… 

Kontaktní centrum má tým tvořený sociálními pracovníky. Pracovníci dle potřeby spolupracují 
s návaznou sítí služeb, s ambulantními psychiatry, s programy detoxifikace, s terapeutickými 
komunitami, se stacionáři, s právními poradnami, s probační a mediační službou, se zařízeními 
sociální péče a dalšími odbornými zařízeními. 

• Oblast práce s rodiči a blízkými uživatelů 

Cílem služby je podpořit a pomoci rodičům či dalším lidem, jejichž blízcí experimentují či užívají 
návykové látky. Může se jednat o případy, kdy rodič zjistí experimentování dítěte s návykovými 
látkami, nebo když se například potřebuje na něco ohledně závislostí zeptat. V těchto 
případech nabízí organizace poradenství týkající se konkrétní situace a poskytování odborných 
informací. To vše bezplatně a s možností anonymity. 

Žáci v úvodu získali informace od pracovnice zařízení o funkci, náplni a službách zařízení. 
Následně měli možnost diskuze a zařízení si prohlédnout. 

Návštěvu zařízení SPEKTRUM všichni žáci hodnotili kladně, i když by v takovémto zařízení 
pracovat nechtěli. 
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PONORKA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

V rámci předmětu Výchova ke zdraví se uskutečnila exkurze třídy 1. L do PONORKY – 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Posláním nízkoprahového zařízení je poskytovat 
klientům ve věku 13 až 20 let služby. Dochází sem klienti, kteří jsou v náročné životní situaci 
nebo jsou ohroženi.  

Žáci v úvodu získali informace od pracovnic zařízení o funkci, náplni a volnočasových aktivitách 
zařízení. Následně měli možnost zařízení si prohlédnout a jednotlivé aktivity (např. fotbálek, 
kulečník, mixážní pult) sami vyzkoušet.  

 
Nehodou to začíná  

V rámci programu primární prevence proběhla beseda v kongresovém sálu hotelu Jehla, do 
které se zapojili i naši žáci 1. ročníků.  

Cílem projektu je prevence nebezpečného chování v silničním provozu, zvyšování odborných 
znalostí z dopravní problematiky a snižování počtu závažných dopravních nehod působením 
na mládež zejména ve věku 15 až 20 let. Obsahová část pořadu je zaměřena na problematiku 
dopravních nehod a reálné následky. V pořadu vystupují odborníci – experti z daných oblastí 
a moderátor radia Vysočina, který celou besedu provází reálnými příběhy. Pořad není nudným 
školením, je zajímavý a v rámci možností i zábavný, využívající interaktivní prvky, které 
studenty vtáhnou do dění.  

Nehodou to začíná je interaktivní preventivní a zároveň vzdělávací pořad, obsahuje praktické 
informace o příčinách a následcích vážných dopravních nehod, o poskytování první pomoci, 
ale i o účincích alkoholu a jiných návykových látek na řidiče…  

Studenti měli možnost se v průběhu ptát a diskutovat nad danou problematikou. Velkým 
pozitivem byly ukázky již vzniklých situací.  

Beseda byla studenty hodnocena kladně, všichni si uvědomují význam a potřebu, protože jak 
se říká „neznalost zákona neomlouvá“.  
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Děti a závislost aneb Mne se to netýká  

V rámci primárního programu prevence navštívili žáci 1. ročníků a 2. ročníků výstavu – Děti a 
závislost aneb Mne se to netýká.  

Výstava je koncipována ve formě panelů, kde jsou jednak informace o závistostech jako 
takových a zároveň jde celou výstavou příběh matky a její dcery.  

Výstava je v rámci projektu Nezavíráme oči.  

Hodnocení – žáky byla výstava hodnocena kladně, všichni si uvědomují důležitost a 
potřebu informací, protože jak se říká „neznalost neomlouvá“ a každý z nás může toto řešit 
v rámci své rodiny či přátel.  

 
Školení Praha, primární prevence rizikového chování 

ŠMP Mgr. Petra Bednářová se účastnila v říjnu dvoudenní konference týkající se primární 
prevence rizikového chování. Školení proběhlo v krásných prostorách a bylo zajímavé slyšet 
příspěvky z regionů a oborů, i když souvisely se závislostmi a primární prevencí. Asi 
nejzajímavější byla přednáška z detoxikačního centra v Praze, které je jediné v ČR, které se 
stará o náctileté klienty.  

Setkání Školních metodiků prevence ve Žďáře nad Sázavou 

Setkání proběhlo v prostorách žďárské Pedagogicko-psychologické poradny, kde se hlavně 
hovořilo o legislativě a jejím uplatňování v praxi, dále postavení ŠMP ve školách, jeho 
pravomocích ve vztahu ke školskému zákonu. Bylo vidět, že všichni ŠMP se snaží svoji práci 
vykonávat dobře.  

Seminář pro výchovné poradce 

V listopadu se výchovná poradkyně Irena Krábková zúčastnila semináře konaného v Jihlavě. 
Součástí semináře byly přehledně uspořádané informace týkající se volby studia, důležité 
informace vztahující se k Národním srovnávacím zkouškám, informace o testu Obecných 
studijních předpokladů a prezentaci na míru (volba školy, přechod na VŠ). Všichni účastníci 
získali tištěné materiály a přístup k měsíčnímu zpravodaji, který maturantům přináší aktuální 
informace o dění v daném měsíci (termíny Dnů otevřených dveří, uzávěrky přihlášek, termíny 
zkoušek atd.). Seminář byl velice podnětný a přínosný pro všechny přítomné.  

Harmonizační kurz 

V rámci utváření nového kolektivu se třída 1.A ve dnech 4. a 5. září zúčastnila harmonizačních 
dnů. Program zajišťovalo centrum prevence Portimo. Název celého programu byl Útěk 
z vězení. Cílem kurzu byla vzájemná spolupráce ve skupině a stmelení třídního kolektivu na 
základě společných intenzivních zážitků, odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak 
i skupiny, vzájemná spolupráce mezi učitelem a žáky, předcházení patologickým jevům.  
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Všichni žáci bezproblémově spolupracovali s lektorkami, řídili se jejich pokyny. V rámci 
spolupráce žáci zvládali všechny zadané úkoly či se o ně alespoň pokusili.  

Všichni žáci i pedagogové byli s programem spokojeni.  

Ve dnech 6. a 7. září studentky a studenti 1. L prožili harmonizační kurz. Uspořádán byl 
v překrásné přírodě Vysočiny – hostil nás penzion Poslední míle na Milovech. Jeho náplní byly 
především poznávací a teambuildingové hry.  

Všichni účastníci kurzu, a to včetně doprovázejících pedagogů, se vrátili se spoustou hezkých 
zážitků a s dobrým pocitem, že se z dané skupiny podaří udělat skvěle fungující tým.  

Cíl akce byl splněn. 

  

  

10 Hodnocení plánu ICT 
V tomto školním roce škola získala z projektu „Učíme se ze života pro život“ sadu dvaceti 
tabletů s operačním systémem Android pro mobilní učebnu. Dále byly dokoupeny notebooky 
pro učitele, jelikož starší přístroje už nebylo rentabilní dále opravovat. 

Největšího pokroku bylo dosaženo v rámci Office 365. Většina elektronické agendy byla 
přesunuta na SharePoint. Povedlo se lépe integrovat služby do chodu školy, čímž se zvýšila 
efektivita práce a snížilo riziko ztráty dat.  

Proběhla sada školení učitelů, aby přechod na nový způsob práce a spolupráce proběhl 
s menšími obtížemi. V rámci služeb Office 365 však máme ještě stále rezervy a ve školeních 
bude nutné dále pokračovat. 
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11 Spolupráce s rodiči 
V průběhu školního roku se konaly dvě třídní schůzky. Zástupci rodičů jednotlivých tříd se vždy 
před schůzkami sešli v ředitelně, kde byli informováni o průběhu vzdělávání žáků, o školních 
akcích, opravách školy, projektové činnosti školy, a hlavně o činnosti Spolku rodičů, 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 navštěvoval výchovný poradce 
a metodik prevence. 

Přednáška pro rodiče žáků na téma Drogová scéna na Žďársku  

V rámci třídních schůzek naše škola ve spolupráci s Policií ČR uspořádala pro rodiče našich 
žáků, žáky i učitele přednášku na toto aktuální téma. Posluchači byli seznámeni se závislostmi 
a druhy návykových látek, které se vyskytují ve Žďáře nad Sázavou a blízkém okolí. Všichni 
hodnotili přednášku, jakou pěknou, poučnou, přínosnou. Jen je škoda, že si tak málo rodičů 
i pedagogů přišlo tyto informace poslechnout.  
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Ples maturantů 2019  

8. února 2019 se opět uskutečnil ples našich maturantů. Předplesové přípravy probíhaly již od 
podzimu, kdy se dolaďoval nástup, půlnoční překvapení, tombola a mnoho mravenčí práce. 
K příjemné atmosféře dopomohla skupina 4 Sýkorky.  

Naši čtvrťáci nám předvedli opravdu krásné nástupy a úžasná půlnoční překvapení. Neméně 
zajímavá byla i tombola, kde se čekalo, kdo si odnese daňka…  

S pořadatelskou činností pomáhali rodiče, zaměstnanci i studenti.  

Všem, kdo se jakkoliv podíleli na plese, moc děkujeme a těšíme se zase za rok. 
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11.1 Seznam interních vyučujících školy: 

Mgr. Nikola Apolínová 

Mgr. Petra Bednářová 

Mgr. Michaela Brabcová 

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. Radana Nováková 

PhDr. Ivana Odehnalová 

Mgr. Iva Ošťádalová 

Mgr. Marek Papoušek 

Mgr. Jana Sehnalová 

Mgr. Petra Střechová 

Mgr. Stanislav Šmerda 

RNDr. Marie Vystrčilová 

Mgr. Věra Zapletalová 

11.2 Seznam externích vyučujících školy 

MUDr. Romana Bělohlávková 

Mgr. Vlasta Košťálová 

Mgr. Marie Krábková 

MUDr. Jonáš Mareček 

PhDr. Eva Sekorová 

MUDr. Klára Snášelová 

MUDr. Petr Uhlíř 

11.3 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: Věra Karstenová 

 xxxxxx  

Administrativní pracovnice:  Veronika Pátková 

Školník – údržbář: Mgr. Milan Jebavý 
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11.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V rámci projektu „šablony I“ byl kladen důraz na posílení školy v oblasti polytechnického 
vzdělávání a v rozvoji pedagogů při používání nových metod ve výuce. V rámci tohoto projektu 
se realizovaly následující aktivity: 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů SŠ i VOŠ  

• polytechnické vzdělávání, projektové výuky a využití ICT ve výuce – proškolení všech 

pedagogů školy v rozsahu 3 x osmihodinové výukové kursy 

• cizí jazyky – rozšiřující a tematicky zaměřené kursy určené zejména jazykáři školy 

Vzdělávání v oblasti inkluze – kurs (24 hodin) určený pro vybraného pedagoga školy, ale 
účastnit se mohli i ostatní pedagogové školy, čehož všichni využili 

Zapojení ICT technika do výuky – během 10 měsíců bylo odučeno 100 hodin za aktivní účasti 
ICT technika ve výuce, a to formou poskytováním rad vyučujícímu, plánováním spolu 
s učitelem výukovou náplň a její technické zabezpečení, přípravou počítačové učebny a 
techniky apod.  

Doučování žáků (zejména SŠ) ohrožených školním neúspěchem (sociální znevýhodnění, popř. 
vzdělávací či výchovné problémy) – po dobu 10 měsíců byly vybrané skupinky žáků 
podporovány ve vzdělávání nad rámec jejich rozvrhu, a to v předmětech, ve kterých z určitých 
důvodů vykazují dlouhodobější nedostatky a které by mohly i ovlivnit úspěšné ukončení školy 

Sdílení zkušeností pedagogů různých škol – pedagog sdílel svoje zkušenosti s pedagogem z jiné 
školy, byl účasten i výuky v jiné škole apod.  

Stáže u potenciálních zaměstnavatelů – vybraní učitelé byli vysláni do různých zdravotnických 
zařízení, ve kterých zjišťovali možnosti uplatnění našich žáků a studentů v těchto zařízeních, 
zároveň se informovali o potřebných znalostech našich absolventů a podmínkách přijetí našich 
absolventů. Pedagogové se zúčastnili stáží v Lázních Poděbrady a v Těchoníně. 

Centrum biologické ochrany Těchonín – 28. 5. 2019  

V rámci stáže v Centru biologické ochrany Těchonín jsme měli možnost navštívit jednotlivá 
pracoviště, kde probíhal nácvik biologické ochrany. Viděli jsme práci zdravotnického personálu 
v podmínkách zvýšené ochrany při kontaktu s biologickým agens typu Ebola, SARS. Zdravotníci 
pracovali v ochranných oblecích s ochrannou maskou.  

Také jsme měli možnost přímo vidět manipulaci s pomůckami, které slouží k této práci (oblek, 
maska, nosítka…).  

Byly nám prezentovány prostory, které slouží k ochraně životního prostředí (odpady, 
strojovny…).  

Následně proběhla diskuze o důležitosti takového zařízení v 21. století, jeho vybavení a 
personálním obsazení. Proběhla komunikace s personálem zařízení o náplni jejich práce a 
vzdělávání v rámci vojenského systému.  

Zapojení odborníka do výuky – tato šablona (aktivita) měla podpořit propojení pedagoga 
s praxí, a to formou využití znalostí odborníka z praxe při výuce. Tento odborník s pedagogem 
plánoval hodinu, byl hodiny aktivně účasten a následně hodinu s pedagogem rozebíral. Tato 
aktivita se uplatnila zejména v odborných předmětech, např. v předmětu Patologie.  
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Projekt v rámci IKAP „UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT“ 

Projekt trvá po dobu dvou let (jaro 2018 – 30. 6. 2020) a jeho cílem bylo podpořit 
polytechnické vzdělávání, kompetence k podnikavosti, kreativitě a iniciativě, ICT a jazykové 
odborné vzdělávání. Do tohoto projektu byli zapojeni pedagogové školy na pozice metodika 
(tvorba nových metodik v různých kompetencích), koordinátora (koordinace činnosti 
metodiků, aktivních učitelů a ostatních členů projektu apod.), aktivních učitelů (využívání 
nových metod v praxi – při běžné výuce). V rámci tohoto projektu byla škola vybavena novou 
technikou (mobilní zařízení, učebna, program Corinth, robotické pomůcky Ozoobot), která 
byla při výuce aktivních učitelů využívána. Z ověřování jednotlivých nových metod jsou vedeny 
záznamy, jejichž cílem je odstranit případné nedostatky a obohatit výchovně vzdělávací proces 
o nové metody výuky.  

Po ukončení projektu se plánuje jeho druhá vlna tohoto projektu, do které se škola plánuje 
také zapojit.  

Jiné 

Během školního roku byl ve škole zhodnocen ŠAP (školní akční plán), Cílem ŠAP bylo 
zmapování aktivit školy v určitých oblastech (kompetence v polytechnickém vzdělávání, 
v podnikavosti, kreativitě a podnikání, kariérového poradenství, podpora školy jako centra 
celoživotního vzdělávání, podpora v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, 
výuky cizích jazyků a v oblasti zvyšování ICT kompetencí) a jejich následné naplánování a 
zdokonalení za účelem vytvoření „otevřené“ školy (nejen směrem ke studentům, ale 
i k veřejnosti), zároveň za účelem cíleného rozvoje výchovně vzdělávacího systému školy 
(i formou využití nových a kreativních metod, osobnostního rozvoje pedagogů). 

Školení v první pomoci  
11. března 2019 se učitelé i žáci měli možnost školit v rozšířené první pomoci. Lektoři 
z agentury Progressrescue z Jihlavy seznámili přítomné s typy ventilace a zajištění dýchacích 
cest s pomůckami na sofistikované intubační hlavě. Naučili jsme se ventilovat maskou 
s dýchacím vakem, dále zavádět laryngeální masku, laryngeální tubus a měli jsme možnost 
vyzkoušet si i intubaci. Zdokonalili jsme se v přiložení turniketu při masivním krvácení a 
vyzkoušeli přiložení pánevní fixace T- POD. Pomůcky, které jsme si vyzkoušeli, naše škola 
zakoupila a můžeme je kvalifikovaně používat ve výuce.  

19. března 2019 školení se stejnou agenturou pokračovalo, tentokrát na téma porod a ošetření 
novorozence. Školitelé přivezli model, na kterém jsme si měli možnost vyzkoušet přirozený 
porod, porod koncem pánevním i porod s omotanou pupeční šňůrou kolo krku novorozence. 
Školení probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a opravdu profesionálními lektory.  

   
  

http://www.szszdar.cz/res/photogallery/55519470-560442811114232-7890286871907926016-n.jpg
http://www.szszdar.cz/res/photogallery/65641828-588918311520483-4197000904454438912-n.jpg
http://www.szszdar.cz/res/photogallery/65835864-1238363899663443-4105438914737602560-n.jpg
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Odborné učitelky se zúčastnily několika školení na odborná témata, vyučující tělesné výchovy 
absolvovali školení o posturálních funkcích, hodnotitelé a zadavatelé maturitní zkoušky si 
postupně doplňovali vzdělávání pro hodnocení a zadávání maturitních zkoušek pro žáky s PUP, 
předseda maturitní komise se jel seznámit s novinkami týkajícími se průběhu a hodnocení 
maturitní zkoušky.  

Školení POKOS (příprava občanů k obraně státu) 

V říjnu 2018 se učitel občanské nauky Mgr. Jebavý účastnil přednášky směřující k přípravě 
občanů na obranu vlasti, která je nedílnou součástí plánování obrany státu. Při přednášce byla 
zdůrazněna zákonná povinnost občanů bránit svou vlast, která nezanikla ani s profesionalizací 
Armády České republiky. Hlavním tématem přednášky bylo chování člověka za mimořádných 
událostí (střelná poranění, zasažení bojovými látkami, použití jaderné zbraně atd. ). 

Konference Asociace vyšších odborných škol 

Cílem konference Asociace vyšších odborných škol byla volba nového vedení asociace. 

Dále bylo diskutováno postavení vyšších odborných škol ve školském systému, představení 
úlohy VOŠ z pohledu zaměstnavatelů, uplatnitelnosti absolventů VOŠ na trhu práce a 
zkušenosti z práce s absolventy VOŠ v praxi. 

Na konferenci vystoupilo hodně hostů, kteří se vyjadřovali k jednotlivým tématům. Je jen 
škoda, že mezi nás nepřišli vrcholoví představitelé ministerstev a nezazněly zde jednoznačné 
závěry k postavení a budoucnosti VOŠ. 

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 

Projekt „šablony II“ 

Většina uvedených aktivit z „šablon I“ (Osobnostně vzdělávací rozvoj pedagogů, Sdílení, Stáže, 
Doučování žáků) byly zahrnuty i do žádosti na „šablony II“. V druhé vlně šablon bychom chtěli 
podpořit zejména oblast využití nových metod ve výuce, podpořit komplexní vzdělávání 
pedagogů i v oblastech, které nejsou jejich prioritou. Do „šablon II“ tedy byly navíc zahrnuty i 
Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu, Tandemová výuka, Vzájemná spolupráce 
pedagogů i v rámci školy.  

V rámci tohoto projektu plánujeme soutěž v první pomoci, tematicky zaměřené exkurze, 
divadelní představení, zahraniční zájezdy apod. Cílem je 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.  

Projekt v rámci IKAP „UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT“ – pokračování tohoto projektu ve 
stejných aktivitách jako v předchozím školním roce  
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11.5 Akce pro učitele a ostatní zaměstnance školy 

Exkurze ve Vinařství Jan Plaček  

V pátek 30. 11. 2018 se zaměstnanci školy zúčastnili exkurze ve Vinařství Jan Plaček. Čekala 
nás prohlídka nově zrekonstruovaných prostor Vinařství – zvláště třídění a lisování hroznů. Pro 
mnohé bylo překvapení skladování vína v nerezových nádržích. Zajímavé bylo i přiblížení 
lahvování a následná práce etiketovacího stroje. Poté proběhla příjemná degustace některých 
vín. Vinařství Jan Plaček získalo několik významných ocenění – např. Král vín. Degustace byla 
doprovázena drobným občerstvením. Příjemnou atmosféru ve vinném sklepě ještě posílila 
cimbálová muzika Donava. Všichni zúčastnění byli s exkurzí a s kulturním programem velmi 
spokojeni.  

Sportovní odpoledne – Bowling  

U příležitosti svátku Jana Amose Komenského jsme se sešli se zaměstnanci školy na 
slavnostním a sportovním posezení v Bowling Sauna. Zhodnotili jsme předešlý pracovní rok a 
následně se věnovali volné zábavě.  

Tyto chvíle strávené společně mimo prostory školy jsou přínosem jako teambuilding našeho 
kolektivu. Všichni zaměstnanci byli spokojeni a odcházeli obohaceni o nevšední sportovní 
zážitky z tohoto neformálního setkání.  

  

 

Korutany 2019 

V předposledním prázdninovém týdnu vyrazil náš učitelský sbor pod vedením zkušeného 
horala Františka Šenkýře na putování po rakouských horách. Vyjeli jsme autobusem ve středu 
ve večerních hodinách směr Vídeň a v brzkých ranních hodinách byla první zastávka, městečko 
Murau. 
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Po ubytování v Bad Kleinkirchheimu, kde byla po celou dobu naše základna, jsme vyrazili na 
první seznámení s horským pásmem Nockberge. Zavítali jsme na ledovec Mölltal, zastavili jsme 
se v lázeňském a rekreačním městě Millstatt, vykoupali se v termálních lázních naší základny 
a obdivovali další krásná místa alpských hřebenů. Počasí nám sice moc nepřálo, vrcholky byly 
většinou zahalené v mlze, ale celkový dojem z výletu nám to nezkazilo. 

Zpět jsme se vrátili v neděli večer a nabití energií vyrazili v pondělí do práce. 
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12 Hospodaření školy 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou 

Hospodaření školy v roce 2018 za střední školu  

   
Náklady SU – název  Střední škola 

Náklady 501 - Spotřeba materiálu 185 603,31 

 502 - Spotřeba energie 312 461,09 

 511 - Opravy a udržování 135 456,95 

 512 – Cestovné 56 283,00 

 513 - Náklady na reprezentaci 2 831,00 

 518 - Ostatní služby 739 317,83 

 521 - Mzdové náklady 8 900 108,00 

 524 - Zákonné sociální pojištění 2 971 146,00 

 525 - Jiné sociální pojištění 35 488,00 

 527 - Zákonné sociální náklady 253 260,04 

 538 – Jiné daně a poplatky 250,00 

 549 – Ostatní náklady z činnosti 35 727,00 

 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 205 771,83 

 

558 - Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 441 665,97 

 563 - Kurzovní ztráty 4 430,17 

Náklady Celkem 14 275 370,02 

Výnosy 602 - Výnosy z prodeje služeb 264 068,00 

 648 - Čerpání fondů 88 320,00 

 649 - Ostatní výnosy z činnosti 28 870,00 

 

6672 – Výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů 13 990 039,74 

Výnosy Celkem 14 371 297,74 

Výsledek 
hospodaření  95 927,72 
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Hospodaření školy v roce 2018 za vyšší školu 
Náklady SU – Název   Vyšší škola 

Náklady 501 - Spotřeba materiálu 241 226,06 

 502 - Spotřeba energie 98 539,00 

 511 - Opravy a udržování 45 085,41 

 512 – Cestovné 14 598,00 

 513 - Náklady na reprezentaci 994,00 

 518 - Ostatní služby 133 755,92 

 521 - Mzdové náklady 3 052 237,00 

 524 - Zákonné sociální pojištění 946 355,00 

 525 - Jiné sociální pojištění 11 752,00 

 527 - Zákonné sociální náklady 120 093,34 

 538 – Jiné daně a poplatky 50,00 

 549 – Ostatní náklady z činnosti 17 109,00 

 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 68 724,00 

 

558 - Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 69 451,00 

Náklady celkem 4 819 969,73 

Výnosy 602 - Výnosy z prodeje služeb 410 776,00 

 648 - Čerpání fondů 31 050,00 

 649 - Ostatní výnosy z činnosti 1 380,00 

 

672 – Výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů 4 459 357,34 

Výnosy celkem 4 902 563,34 

Výsledek hospodaření                                                                                                       82.593,61  
  

 

Rozbor o školní úrazovosti dětí, žáků a studentů za období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019  

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 doporučuji seznámit všechny zaměstnance včetně přijetí potřebných 
opatření  
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Rozbor po vyplnění uložte jako samostatnou přílohu Směrnice pro evidenci úrazů dětí, žáků a 
studentů.  

Popis položky Počet 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů celkem (s absencí i bez absence)  33 

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

12 

Z toho počet úrazů smrtelných - 

Počet odškodněných úrazů celkem  10 

Celková částka vyplacená za odškodnění 40.650,- 

 

DRUH ČINNOSTI 

POLOŽKA NÁZEV  POČET  

1 Vyučovací hodina - 

2 Přestávka 1 

3 Praktické vyučování nebo praktická příprava 12 

4 Pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny - 

5 Tělesná výchova – skupinová činnost 15 

6 Tělesná výchova – individuální činnost 2 

7 Školní výlet - 

8 Sportovní akce a soutěže - 

9 Kurzy plavání, lyžování a sportovně-turistické kurzy 3 

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.  

Praktické vyučování: vyučující se zaměří na poučení žáků hlavně při praktickém nácviku 
odborných výkonů, při kterých hrozí častější poranění.  
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13 Poděkování škole 
Poděkování od Českého červeného kříže za pomoc při organizaci okresní soutěže mladých 
zdravotníků 

Děkujeme Vám za pomoc při organizaci okresní soutěže Mladých zdravotníků, která se konala 
dne 3. 5. 2019 ve Žďáře nad Sázavou. Žáci z vaší školy pomáhali jako figuranti, při hodnocení a 
organizaci soutěže, byli pro soutěž velkým přínosem. Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce 
a ochoty pomoci nám i s jinými akcemi týkajícími se znalostí a dovedností v první pomoci pro 
děti i dospělé.  

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 vašich studentů z výuky, kteří s námi spolupracují v rámci kurzu „Zvládání 
mimořádných situací ve školách". Jedná se o studenty Davida Kondýska, Kateřinu Benešovou 
a Františka Cymrykovyče, kteří Vaši školu vzorně reprezentují. 

Děkujeme a věříme, že budeme nadále úspěšně spolupracovat.  

S pozdravem Lukáš Cakl a Lukáš Jirků 

 

Poděkování z MŠ Pohádka 

Dobrý den,  

touto cestou chci poděkovat za besedu Vašich studentek u nás v MŠ Brodská. Slečny Fialová a 
Maternová byly dobře připraveny, děti zaujaly a setkání bylo pro děti přínosné a zábavné. 
Těšíme se na další spolupráci.  

S pozdravem Ondráčková, MŠ Pohádka, Brodská 5 
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Poděkování za spolupráci při charitativní akci Koláč pro hospic 

Dobrý den, paní Holubová, 

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 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. 

 


