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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 

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. 2020: 

Interní vyučující (včetně ředitele a zástupců): 25 

Externí vyučující (střední škola/vyšší škola): 1/11 

Provozní pracovníci:  10 

  

mailto:informace@szszdar.cz
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1.3 Školská rada 

Volby do Školské rady se uskutečnily dle § 167 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 05/2009, jimiž byl vydán jednotný 
volební řád pro školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných 
Krajem Vysočina. Vzhledem k epidemiologické situaci bylo rozhodnuto konat volby 
formou on-line v termínu od 11. 6. 2021 do 14. 6. 2021.  

Do Školské rady SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou byli zvoleni: 

z řad zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků:  

Petr Vondrák (zástupce rodičů) 

Bc. Veronika Bednářová (studentka VOŠZ) 

z řad pedagogů:  

Mgr. Pavlína Lysá, učitelka odborných předmětů 

Mgr. Marek Papoušek (učitel anglického jazyka) 

Rada Kraje Vysočina jmenovala dva členy školské rady za zřizovatele s účinností od 12. 7. 
2021:  

Ing. Josef Klement, senátor  

MUDr. Radek Černý, lékař 

Členové nové Školské rady:  

Ing. Josef Klement (senátor)  

MUDr. Radek Černý (lékař)  

Petr Vondrák (zákonný zástupce)  

Mgr. Pavlína Lysá (odborná učitelka)  

Mgr. Marek Papoušek (učitel anglického jazyka)  

Bc. Veronika Bednářová (studentka VOŠ)  

 

V tomto školním roce se kvůli koronavirové infekci scházela Školská rada pouze on-line.  
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1.4 Charakteristika školy: 

Výuka probíhá v následujících budovách: 

Budova SZŠ ve Žďáře nad Sázavou: Ve škole, kde probíhá výuka, je k dispozici 6 klasických 
učeben, 4 odborné učebny, 2 jazykové učebny, 1 učebna výpočetní techniky a 1 učebna fyziky 
a chemie. V budově školy je knihovna, školní jídelna s kapacitou 200 obědů denně a nápojový 
a jídelní automat. 

Nemocnice v Novém Městě na Moravě: V areálu má škola ve vlastnictví budovu, ve které jsou 
2 klasické učebny, jedna odborná učebna a sociální zázemí pro žáky. Praktická výuka probíhá 
na odděleních v nemocnici. 

Sokolovna ve Žďáře nad Sázavou: V sokolovně probíhá výuka tělesné výchovy. 

Kromě vyučovacích prostor mají žáci možnost ubytování na Domově mládeže, Studentská 1 
ve Žďáře nad Sázavou. 

2 Vzdělávání 

2.1 Vzdělávání na dálku 

Uplynulý školní rok jsme sice zahájili dne 1. 9. 2020 prezenční výukou, ale všichni jsme 
s obavami sledovali nepříznivý vývoj koronavirové infekce. Netrvalo dlouho a vláda od 14. října 
2020 rozhodla vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci o opětovném zákazu osobní 
přítomnosti žáků ve škole. Přešli jsme tedy jako ostatní školy opět na výuku on-line.  

Tato situace pro nás i naše žáky sice nebyla zcela nová, ale přesto byla opět náročná. Museli 
jsme si znovu osvěžit metody a formy výuky „na dálku“, zdokonalit je a snažit se žáky 
motivovat k učení. Začátky opět nebyly lehké, ale postupně jsme se na distanční výuku 
adaptovali, a to jak žáci, tak učitelé. Všem ale opět chyběly sociální kontakty.  

Vzdělávání „na dálku“ probíhalo s různými výjimkami téměř do konce školního roku. Ke 
konci listopadu byla umožněna výuka posledních ročníků ve škole a praktická výuka ve 
skupinách do 20 žáků. Koordinovat výuku on-line, prezenční výuku 4. ročníků a praktickou 
skupinovou výuku bylo velice náročné.  

Z důvodů ohrožení zdraví vláda vyhlásila pro řešení vzniklé krizové situace k zajištění 
poskytování zdravotnických služeb pracovní povinnost, která se týkala studentů vyšší odborné 
školy a žáků 3. a 4. ročníků střední školy. Žáci a studenti pomáhali zejména na covidových 
odděleních se základní ošetřovatelskou i odbornou péčí o pacienty. Zároveň se ale museli 
vzdělávat distanční formou, což pro ně bylo velice náročné.  

Žáci byli ochuzeni také o odborné soutěže v první pomoci, exkurze ve zdravotnických a 
sociálních zařízeních, sportovní kurzy nebo odbornou praxi. Některé tyto akce se konaly ke 
konci školního roku nebo budou přesunuty na podzimních měsíce následujícího školního roku.  

Nejvíce byla poznamenána úroveň vzdělávání u žáků 4. ročníků, kteří se měli distančně 
připravovat k maturitní zkoušce. Tito žáci sice měli v domácím prostředí dostatek času na 
učení, ale většině z nich to nevyhovovalo. Učení nebylo tak efektivní jako ve škole, mnozí trpěli 
úzkostmi a strachem, někteří se zase nepřinutili k individuální přípravě. Postupně ztráceli 
motivaci k učení při on-line výuce i k samostudiu. V oboru praktická setra byla z důvodu 
nařízené pracovní povinnosti nakonec zrušena povinnost konat didaktické testy, a tak se žáci 
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mohli soustředit hlavně na profilové předměty. V oboru zdravotnické lyceum žáci konali 
kompletní maturitní zkoušku, a i za těchto složitých podmínek při ní obstáli velice dobře.  

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

V některých předmětech využívali učitelé metodické listy, které byly připraveny v rámci 
projektu Učíme se ze života pro život. Metodiky byly připraveny skoro na míru pro některé 
odborné předměty jako ošetřovatelství, první pomoc, výchovu ke zdraví. Dále byly zapojeny i 
přírodovědné předměty chemie a fyzika. Využití těchto postupů (pracovních listů, projektů, 
různých úkolů, doplňovacích cvičení) mělo za cíl navodit tvůrčí atmosféru ve třídě a přispět 
k lepšímu zapamatování, pochopení a procvičení dané problematiky. Hodina připravená za 
pomoci těchto metodik byla dynamická, tvůrčí a pro žáky zajímavá.  

V období on-line výuky, která probíhala po většinu školního roku, se všichni učitelé 
zdokonalovali v tom, jak co nejefektivněji využívat moderní technologie (používání platformy 
Teams pro výuku, příprava a hodnocení testů atd.), jak podporovat a motivovat žáky k práci. 
Vyučovací hodina tak dostala nový ráz, novou podobu a novou dimenzi. Učitelé aktivně hledali 
nové metody, postupy, aby byla hodina efektivní. Nebylo to lehké, ale zdárně to všichni zvládli.  

Někteří naši žáci a studenti již před nařízením pracovní povinnosti pomáhali při řešení složitých 
situací souvisejících s onemocněním Covid-19 v místě svého bydliště. Zajišťovali nákupy pro 
nemocné, donášku obědů i potřebnou ošetřovatelskou péči. Zapojili se i do péče pro seniory 
buď v jejich domácím prostředí, nebo přímo v sociálních zařízeních.  

Nařízenou pracovní povinnost vykonávali žáci a studenti zejména v Nemocnici Nové Město na 
Moravě, někteří studenti vyšší odborné školy i v Nemocnici Havlíčkův Brod a dalších 
zdravotnických a sociálních zařízení v Kraji Vysočina.  

Všichni maturanti oboru Zdravotnický asistent odpracovali v období distanční výuky ve 
zdravotnických a sociálních zařízeních minimálně 160 hodin.  

Také naše odborné učitelky se aktivně zapojily v době mimo distanční výuku do práce 
především na covidových odděleních v Nemocnici Nové Město na Moravě. Pomohly tak 
zabezpečit chod na nejtěžších odděleních a dokázaly tak pomoct vyřešit složitou personální 
situaci v nemocnici.  

2.2 Distanční výuka očima žákyně 

Když se ohlédnu za distanční výukou, uvědomuji si, jak velmi náročné to bylo období. Velmi 
obtěžující pro mě byla nejistota, jak dlouho bude daný stav trvat. Nikdo ze společenských a 
odborných autorit nedokázal ani přibližně říct, kdy se půjde do školy a jestli vůbec.  

V době distanční výuky jsem si uvědomila, jak důležitý je osobní kontakt. A to nejen s přáteli, 
kteří mi během celé karantény chyběli, ale i s učiteli, kteří probírané učivo ve škole dobře 
vysvětlí. 

Zjistila jsem také, že vzdělávání přes internet není žádná výhra. Za distanční výuky jsem se 
mnohdy soustředila na příliš mnoho věcí a skončilo to nakonec tím, že jsem nad úkolem, který 
by mi běžně zabral jen několik minut, strávila třeba i hodinu.  

Na distanční výuce mi vyhovovala pestrost zadávaných úkolů. Každý typ práce rozvíjel jiné 
dovednosti, zároveň žádný ze způsobů výuky nehodnotím jako nepřínosný. Nejvíce se mi ale 
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líbilo studium s využitím videa. V matematice nám pan učitel zaslal videa s postupem a 
všechny kroky vysvětloval. Pak to bylo stejné jako při běžné výuce.  

Pokud bych se do podobné situace, tzn. zavření škol a nutnost studovat distančně, dostala 
znovu, rozhodně bych se pokusila o větší soustředěnost na plnění úkolů, abych u práce 
nestrávila zbytečně mnoho času.  

Ráda bych poděkovala učitelům za pochopení a trpělivost, kterou s námi žáky v době distanční 
výuky měli. 

2.3 Hodnocení distanční výuky 2020/2021 učiteli 

Velmi dlouhá distanční výuka nám dala možnost zdokonalit se v používání různých online 
nástrojů. Vítězem je každý, který pouze nezměnil způsob komunikace, ale pokusil se hledat 
nové nástroje (Ideálně takové, které by se daly použít i při prezenční výuce.). Nemáme na 
mysli pouze učitele, ale i žáky a studenty. Samostatnost, vyhledávání informací a jejich třídění, 
organizace vlastní práce, odpovědnost, to jsou jedny z těch oblastí, kde měl každý možnost 
udělat velký pokrok.  

Někdo dokázal zvítězit a někdo utrpěl porážku. Jelikož se vše odehrávalo u každého doma, 
tak bylo téměř nemožné sjednotit rozdíly. Jak podpořit ty schopné v dalším rozvoji? Jak 
pomoci slabším dohnat ostatní? Co zachovat a co opustit? Na tyto otázky bude 
nutné rychle naleznout odpověď.  

Krátkodobě se distanční výuka jeví jako dostačující, dlouhodobě nikoliv, klesá motivace 
studentů i učitele, chybí osobní kontakt.  

Nejčastější pozitiva a negativa, která zaznívala od učitelů:  

Pozitiva  

• Předávání informací žákům (cílená výuka) 

• Digitalizace práce žáků  

• Nové formy výuky, využití videí, obrázků ve výuce  

• Zadávání úkolů 

• Okamžitá zpětná vazba pro učitele při práci žáků 

• Podpora samostatnosti žáků, kreativity, odpovědnosti 

• Pozitivní zkušenosti s videochaty v aplikaci Teams ve všech ročnících (komunikační 
aktivity na různá konverzační témata) 

• zlepšení v ICT technologiích 

• Komunikace v platformě Teams  
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Negativa  

• Psychická náročnost, zdravotní problémy (nedostatek pohybu, zátěž krční páteře)  
• Problémy s technikou  

• nedostatečné pokrytí wifi signálem u některých studentů při synchronní výuce  
• Časová náročnost přípravy učitelů do výuky 

• Čas žáka i učitele strávený u PC 
• Ztráta lidského kontaktu  
• Z předaných informací si studenti zapamatují mnohem menší část 

• s pokračující distanční výukou klesající motivace studentů  

• neobjektivní výsledky některých studentů při testech (zkreslené hodnocení) 

• v praktické výuce nemožnost procvičování dané látky, nemožnost vyvozování problémů, 
zákonitostí. 

2.4 Nominace učitele na ocenění za metodickou a technickou podporu v 
době nestandartního způsobu vyučování formou distanční výuky. 

Sebehodnocení Mgr. Stanislava Šmerdy 

Jsem učitel Matematiky a Informatiky. V matematice už od roku 2015 fotím všechny tabule 
z vyučovací hodiny a ukládám je studentům do OneNote. Dlouhodobě usiluji o přesouvání 
studentských prací do online světa. Začínal jsem s e-maily a formuláři v Office 365. I přes malý 
počet domácích úkolů a e-písemek jsem byl zavalen e-maily a množství formulářů bylo 
neúnosné. Jakmile jsem v roce 2018 objevil platformu Teams, začalo mé snažení konečně 
dávat smysl. Proto jsem již od září 2019 ve všech třídách začal plně používat MS Teams. Protože 
Tems již začaly fungovat stabilně, rozhodl jsem se je příští školní rok představit i učitelům. 

Zasáhl Covid-19, a proto mi hned od začátku bylo jasné, že pouze e-maily nebudou stačit. Již 
jsem měl zkušenosti s touto formou posílání prací a věděl jsem, že to nepůjde. Od září jsem 
používal ve všech třídách Teams a věděl jsem, že tento systém studenti znají, tak to byla jasná 
volba. S učiteli jsem již v Teams uspořádal online rychlokurz a celá škola začala přecházet do 
výuky v Teams. Platforma Teams však byla přetížená náporem celé Evropy, a tak spousta věcí 
drhla. Kolegové se mě nebáli kontaktovat s nejasnostmi, a tak jsem jim mohl pomáhat se 
startem.  

Objevily se další problémy. Některé problémy řešilo více lidí a slovní popis nestačil. (Nemohl 
jsem se za nimi stavit a řešení ukázat.) Naši studenti mají v matematice problémy 
s pochopením výkladu pouze z textu. (Videa na internetu ale nejsou, nebo jsou anglicky.) Bylo 
nutné začít natáčet videa. Naštěstí jsem již spoustu věcí zkusil někdy dřív, ale i tak jsem musel 
vyzkoušet spoustu slepých cest. Nakonec jsem zjistil, že na nahrávání obrazovky je nejlepší 
PowerPoint a na psané postupy (naštěstí vlastním počítač s dotykovým perem Windows Ink) 
je dobrý Xbox Game Bar (který je v každých Win 10). Velkou inspirací mi byla Khan Academy a 
jen v jarním období jsem natočil asi 60 videí, která mohu používat i nadále.  

V novém školním roce 20/21 jsem se snažil své zkušenosti předávat dále, ale učitelé již měli 
nastavený nějaký svůj systém práce a novinkám již nebyli tak přístupní. Alespoň jsem jim mohl 
pomoci s online vysíláním a různými záludnostmi s osvětlením a psaním na tabuli. Online 
výuka je náročná a mám ze svých kolegů radost, když vidím, jak se neustále zlepšují a rostou. 

Snažím se neustále hledat nové cesty a metody a každý drobný úspěch otevírá nové možnosti. 
Můj současný dlouhodobý cíl je nějaká forma kurzů s jasnou strukturou a databází materiálů. 
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Něco, co by fungovalo online i prezenčně. V karanténě by stačilo přidat online hodiny a při 
prezenční výuce by to bylo podporou vzdělávání a opakování probraného učiva. 

Náš nominovaný metodik ICT byl oceněn a získal finanční odměnu od našeho zřizovatele Kraje 
Vysočina.  

2.5 Zlepšení vzdělávacího prostředí a podmínek pro žáky a pracovníky školy 

V průběhu školního roku jsme v budově školy provedli několik úprav pro zlepšení studijního 
prostředí žáků.  

Při plánované výměně pěti tabulí v učebnách se po demontáži starých tabulí zjistilo, že zdi za 
tabulemi vyžadují opravu, to znamená zabetonování, zazdění jemným štukem. Na učebně č. 3 
bylo nutno provést zazdění okna, jehož umístění neodpovídalo hygienickým požadavkům 
kladeným na osvětlení a umístění tabule do výhledu žáků. V důsledku toho bylo nutno upravit 
a vyzdít prostor po radiátoru, nad ním odstranit parapet, provést utěsnění dvěma vrstvami 
sádrokartonu, následně zpevnit tzv. perlinkou a vyhladit jemným štukem. Poté se mohla 
provést výmalba čelních zdí ve třídách. Tyto úpravy bylo možné provádět i v době distanční 
výuky.  

 

V důsledku zatečení a následného mrazu došlo k poškození tarasu v okolí školy. Bylo nutno 
provést vyčištění asi čtyř úseků plotu, provést ošetření cementovým potěrem a následně 
vyspravit vápenocementovou omítkou.  

  

V nově zrekonstruované učebně fyziky a chemie jsme dokončili v průběhu distanční výuky 
instalaci laboratorních stolů a opravu malby.  
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Do učebny byla pořízena myčka a nové pracovní pomůcky, např. laboratorní stojany, kahany, 
síťky pod kahany, ochranné pomůcky (brýle a plexištíty) a nové pohodlné židle.  

  

Na podporu distanční výuky byl zakoupeno 7 kusů note-booků, dotykový monitor a jedna 
dokovací stanice. Do jednotlivých sboroven byly zakoupeny skartovačky na likvidaci 
dokumentů s osobními údaji a jedna sborovna byla dovybavena závěsnými policemi nad 
pracovní stoly učitelů.  

 

Dále škola zakoupila dva dataprojektory (jeden do učebny v nemocnici – zázemí pro praktické 
vyučování a jeden na výměnu poškozeného). Do kanceláře školní jídelny jsme pořídili nový 
stolní počítač.  

Pro ověření správného mytí rukou jsme do odborné učebny zakoupili lampu UV. Pro 
praktickou výuku v době konzultací, které probíhaly v odborných učebnách, jsme zakoupili 
velké množství spotřebního materiálu (injekční stříkačky, zkumavky, obvazový materiál, 
dezinfekční prostředky atd.). 
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Na úpravu travnatého porostu na pozemku školy jsme zakoupili novou benzínovou sekačku. 
Zaměstnanci mají možnost využívat nový kávovar.  

Sportovní pomůcky do tělesné výchovy byly doplněny závěsnou hrazdou.  

Období nepřítomnosti žáků ve škole jsme také využili k provedení revizí plynových kotlů, 
hasicích přístrojů, elektrické instalace, revize vzduchotechniky a klimatizace ve školní jídelně, 
servis EZS a rozhlasu. 

Volné prostory školy nám umožnily provést opravy čidel v kotelně, opravu plynového kotle a 
pohybových čidel, opravy osvětlení, výměnu zdrojů v nouzových světlech. 

Distanční výuka si vyžádala i opravu serveru, opravy používané ICT techniky, posílení PC, 
podporu výrobce (zabezpečení Firewall). V rámci budování informačního systému školy 
v Office 365 jsme řešili nastavení procesu pracovní cesta.  

Darovací smlouvou jsme z projektu Učíme se ze života pro život získali následující pomůcky:  

• Pomůcky EVVO: Krajina nápadů, Zahrada, která učí, Praktická péče o školní zahradu, 
Planktonka, Smýkačka, Entomologická pinzeta, Entomologický zvětšující kelímek, 
Atlas pupenů, Jedlá semínka, Ptáci na krmítka, dřevěný sadbovač 

• Mobilní telefony 6 ks  

• Notebooky 4 ks  
Při řešení dezinfekce u vstupních dveří školy nám zřizovatel poskytl darovací smlouvou z KÚ 
Kraje Vysočina bezdotykový stojan.  

V rámci soutěže Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina škola obdržela finanční dar 
v hodnotě 20.000 Kč z rozpočtu informatiky.  

V průběhu hlavních prázdnin jsme plánovali opravu hydroizolace v suterénu staré budovy, ale 
z důvodu covidu byla tato oprava odsunuta na další hlavní prázdniny v roce 2022.  

2.6 Obory vzdělání 

Ve školním roce 2020/2021 se vyučovaly tyto obory vzdělání: 

Střední zdravotnická škola: 

53-41-M/03 Praktická sestra – 3 třídy denního čtyřletého studia (výuka probíhala podle 
Školního vzdělávacího programu) 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent – 1 třída 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 
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2.7 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. 

Obor zdravotnické lyceum poskytuje všeobecné střední vzdělání. Je určen pro uchazeče, kteří 
se chtějí připravit k dalšímu studiu na vyšších zdravotnických školách a vysokých školách se 
zaměřením na lékařské obory, obory přírodovědné, sociální a aplikované. Absolvent bude 
vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární 
vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. 

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

 Studium VŠ Studium VOŠ Práce ve 
zdravotnictví 

Práce mimo 
zdravotnictví 

4. A 4 20 6 0 

4. L 13 5 0 4 

 

2.8 Výsledky studia 

Od října 2020 probíhalo vzhledem k epidemiologické situaci vzdělávání na dálku v jednotné 
platformě Teams. První ročníky jsme s touto platformou seznámili již v září 2021 a vytipovali 
jsme žáky, kteří potřebovali zapůjčit k on-line vzdělávání notebooky. Ostatní žáci navázali na 
předchozí zkušenosti s distanční výukou z předchozího školního roku. 

Třídní učitelé realizovali se svými žáky osobní konzultace on-line, kde zjistili podmínky pro 
vzdělávání každého žáka, a výsledky konzultovali s výchovným poradcem či metodikem 
prevence. Škola tak získala celkový přehled o problémech žáků, se kterými se setkávají při 
distanční výuce (malý prostor, více sourozenců, nedostatek ICT techniky, potíže s internetem 
atd.). Žáky, kteří měli problémy s on-line výukou a začaly se u nich objevovat nedostatky ve 
výsledcích vzdělání nebo častější absence v připojování do on-line hodin, jsme řešili se 
zákonnými zástupci a žáky jsme postupně zvali i na individuální konzultace především 
v odborných předmětech.  

 S vyznamenáním prospělo celkem 61 žáků, 164 žáků prospělo. Dvě žákyně neukončily ročník 
úspěšně, jedna z nich přestoupila na jinou střední školu a druhá požádala o změnu oboru 
vzdělání. Průměrný prospěch žáků školy za školní rok byl 1,8, což představuje zlepšení oproti 
předcházejícímu školnímu roku o jednu desetinu. Můžeme tedy říct, že vzdělávání na dálku 
úspěšně zvládli jak žáci, tak učitelé. Co se týče úrovně znalostí, tak jistě nedosáhla takové  
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úrovně jako při prezenční výuce. V následujícím období bude třeba opět se k nejdůležitějším 
tématům vrátit a upevnit některé dovednosti hlavně v oblasti praktického vyučování.  

Pravidelnou informaci o úrovni vzdělávání žáků jsme v minulém školním roce pravidelně 
předávali zákonným zástupcům žáků a žákům elektronickou cestou. 

2.9 Výsledky maturitní zkoušky 2021 (střední škola)  

V průběhu školního roku zaznamenala maturitní zkouška v souvislosti s distanční výukou 
několik změn. Žáci nekonali písemnou zkoušku z českého jazyka ani z anglického jazyka, ústní 
zkoušky z těchto předmětů byly zařazeny do profilových zkoušek. 

Žákům z oboru vzdělání Praktická setra byla v období od 12. října 2020 nařízena pracovní 
povinnost podle krizového zákona a následně nemuseli konat jako povinnou část maturitní 
zkoušky žádný z didaktických testů, ať už se přihlásili k jakémukoliv předmětu (český jazyk a 
literatura, cizí jazyk nebo matematika). Podmínkou bylo doložení stanovených 160 hodin 
vydané příslušným zařízením. Dobrovolnou účastí na didaktickém testu si mohli žáci vylepšit 
hodnocení, v případě neúspěchu se výsledek nezapočítával. Poslední úpravou maturitní 
zkoušky byla dobrovolnost konání ústní profilové zkoušky z českého jazyka a anglického jazyka 
pro všechny maturanty. 

Maturitní zkoušku složilo v oboru Praktická sestra úspěšně všech 30 žáků. S vyznamenáním 
prospělo 19 žáků, 11 žáků prospělo. Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci zejména při praktické 
maturitní zkoušce právě z důvodu nabytých zkušeností z oddělení, kde měli pracovní 
povinnost.  

Ve třídě 4. L (obor Zdravotnické lyceum) konalo maturitní zkoušku celkem 24 žáků. 
S vyznamenáním prospělo 12 žáků, 10 žáků prospělo, dvě žákyně neuspěly (jedna 
z didaktického testu z anglického jazyka, jedna nebyla úspěšná při ústní profilové zkoušce 
z biologie). Na tomto neúspěchu se podepsala hlavně výuka na dálku, která se týkala téměř 
celého školního roku a někteří žáci ji hlavně psychicky nezvládali. Odborně zaměřené maturitní 
práce byly dobře vypracované a všichni žáci při obhajobě uspěli.  

2.10 Výsledky absolutorií 2021 (vyšší škola) 

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 16 studentů a studentek z kombinované 
formy vzdělávání, z toho 10 prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Tři studentky 
absolvovaly v náhradním termínu a všechny absolutorium zvládly úspěšně.  

V červnu konalo absolutorium celkem 6 studentek denní formy vzdělávání, z toho 4 studentky 
prospěly s vyznamenáním, ostatní prospěly. Studenti vykonávali zkoušku z cizího jazyka, 
odborných předmětů a obhajobu absolventské práce.  
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Při slavnostním vyřazení byly studentům 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.   

   

2.11 Absence žáků, konzultace 

Absenci žáků a studentů ve školním roce se dá vzhledem k distanční výuce těžko objektivně 
zhodnotit. Neúčast žáků v on-line výuce jsme pečlivě sledovali a zapisovali do třídní knihy. 
V případě časté absence jsme situaci řešili s třídním učitelem a v případě potřeby i 
s výchovným poradcem nebo v rámci výchovné komise. Absence byly většinou řádně 
omlouvané. Problémy nastávaly u některých žáků, kteří si nedokázali dobře zorganizovat svůj 
čas na výuku nebo museli pomáhat při zajištění chodu rodiny ve vícečetných domácnostech.  

Absence v obou pololetích školního roku odpovídala dané situaci, s větší absencí jsme se 
setkali většinou u žáků s chronickým onemocněním. S neomluvenými hodinami jsme se setkali 
u žáků, kteří řešili změnu oboru vzdělání nebo u žáků, kteří i přes upozornění třídního učitele 
se řádně neomluvili a porušili školní řád.  

2.12 Předmětové komise 

Učitelé ve školním roce 2020/2021 pracovali v šesti předmětových komisích:  

komise pro humanitní předměty, komise cizích jazyků, komise přírodních věd, odborných 
předmětů SZŠ, odborných předmětů VOŠ a komise psychologie.  

Členové jednotlivých komisí komunikovali v průběhu školního roku převážně on-line. 
Projednávali a řešili práci s žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, práci se žáky 
ohroženými školním neúspěchem, vzdělávání žáků nadaných (a to i rámci projektů Šablony), 
přípravu žáků na maturitní zkoušky v době distanční výuky. Důraz byl kladen zejména na 
individuální přístup k žákům.  

V době distanční výuky se v rámci předmětových komisí řešilo i zapojení některých žáků do 
nabízených soutěží konaných online, např. olympiáda v ANJ, olympiáda v CJL, soutěž Finanční 
gramotnost, soutěž ENERSOL, soutěž projektu Kraje pro bezpečný internet. Ke konci školního 
roku již v rámci prezenční výuky jsme zrealizovali některé plánované exkurze.  

V období distanční výuky, které se týkalo téměř celého školního roku, probíhaly v těchto 
komisích i diskuse týkající se zajištění a realizace výuky na dálku a výměna zkušeností mezi 
jednotlivými učiteli. Díky odbornému vedení metodikem ICT jsme vstoupili do období distanční 
výuky připraveni, všichni učitelé pokračovali a zlepšovali se v realizaci distanční výuky 
v platformě Teams.  
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Před učiteli stál v této složité době i úkol zpracovat nový Školní vzdělávací program pro obor 
vzdělání Zdravotnické lyceum, neboť byl pro tento obor vydán nový RVP. Podle nového 
školního vzdělávacího programu se naši žáci budou vzdělávat od 1. 9. 2021.  

Velmi náročné úkoly museli řešit učitelé odborných předmětů. Hledali způsoby, jak online 
naučit žáky odborné výkony, což mnohdy představovalo nadlidský výkon. S radostí jsme 
přivítali možnost konání praktické výuky prezenční formou ve speciálně vybavených 
odborných učebnách ve škole. Praktické vyučování vzhledem ke covidové době a potřebám 
nemocnice probíhalo za přísných hygienických a protiepidemických podmínek v dostatečném 
rozsahu tak, že žáci byli dobře připraveni k vykonání praktické maturitní zkoušky u lůžka 
v nemocnici (minulý školní rok proběhla praktická maturitní zkouška v odborných učebnách 
ve škole).  

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. Jedná se minimálně o 40 zařízení. 

Ve školním roce 2020/2021 byla naplánována odborná praxe 3. ročníků na měsíc červen 2021. 
Z důvodu mimořádných opatření kvůli koronavirové infekci proběhla pouze souvislá odborná 
praxe u oboru Praktická sestra.  
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2.13 Monitorování kvality vzdělávání 

Dovednosti pro SŠ 2020/2021 

V tomto školním roce jsme již popáté využili nabídky zřizovatele Kraje Vysočina a zapojili se 
do projektu Dovednosti pro SŠ. V rámci tohoto projektu se sledují komplexně základní 
dovednosti v následujících oblastech: 

• Komunikace a řešení problémů budou žáky provázet celým životem, osvojení těchto 
dovedností je pro jejich budoucí život tedy klíčové. Problémy, na které narazí, nejprve 
bude třeba posoudit a následně efektivně vyřešit. Schopnost komunikovat adekvátně 
v různých kontextech a situacích pro ně bude v moderním světě a informační 
společnosti klíčová v celé řadě oblastí jak v osobním, tak v pracovním životě. 

• Čtenářská gramotnost – práce s textem a informacemi je dovednost nezbytná pro 
úspěšné uplatnění v pracovním i osobním životě, pro úspěšné fungování v současné 
společnosti. Její zvládnutí je výchozím předpokladem pro rozvoj dalších dovedností a 
znalostí. 

• Matematická gramotnosti je schopnost člověka používat matematické myšlení a 
matematické dovednosti v reálném životě a praxi. Pomáhá při řešení problémů 
běžného života za využití matematického myšlení a modelů v situacích, se kterými se 
každý z nás každodenně setkává. 

• Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností potřebných ke zvládnutí 
finančních procesů zasahujících do běžného i profesního života. Finanční gramotnost 
hraje důležitou roli při orientaci ve světě peněz, rozpočtu a cen. 

Výstupem testování, které proběhlo distančně u 1. a 4. ročníků obou maturitních oborů, byla: 

• analytická zpráva s výstupy pro naši školu, která je důležitým materiálem pro práci 
jednotlivých předmětových komisí (od září 2021),  

• individuální osvědčení o absolvování testu pro každého žáka, které dává žákovi 
zpětnou vazbu o úrovni dovedností ve výše uvedených oblastech.  
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Výsledky testování:  

Do testování se zapojilo se všech 114 studentů školy. Kvůli přetrvávající pandemii onemocnění 
Covid-19 a nařízenému distančnímu vzdělávání vyplňovali on-line testy ze svých domovů. 
Každý test obsahoval 22 až 25 otázek, časová dotace byla 45 minut na test. Studentům 
s poruchou učení škola přidala 10 minut navíc. 

Porovnání výsledků jednotlivých tříd:  

Třída Matematické a finanční 
myšlení pro praxi (v %) 

Porozumění textu a 
práce s informacemi 
(v %) 

Komunikace a řešení 
problémů (v %) 

Průměr 
(v %) 

1.A  
(29) 

31 57 63 50,3 

1.L  
(31) 

35 63 68 55,3 

4.A 
(30) 

31 58 62 50,3 

4.L  
(24) 

41 65 76 60,6 

Celkem 
(114) 

34 61 67 54,1 

Zhodnocení:  

První i čtvrté ročníky vyplňovaly stejné testy. Ve všech třídách dopadla nejlépe dovednost 
Komunikace a řešení problémů. Naopak největší potíže činila studentům Matematika a 
finanční myšlení pro praxi.  

V porovnání různých studijních oborů školy (1.L, 4.L x 1.A, 4.A) se podle očekávání dočkali 
lepších výsledků studenti zdravotnického lycea.  

Z porovnání 1.L a 4.L je tedy patrné, že 4.L dosáhla podle očekávání lepších výsledků.  

průměr 4.L = 60,6 %  průměr 1.L = 55,3 % 

V porovnání 1.A a 4.A se ale překvapivě podobný výsledek nedostavil. Oba ročníky dosáhly 
shodných výsledků.   

průměr 4.A = 50,3 %  průměr 1.A = 50,3 % 

Výsledky jednotlivých žáků samozřejmě ovlivnil jejich přístup/poctivost při vyplňování on-line 
testů. Je nutné vzít v potaz i pracovní povinnost větší části studentů 4.A, kteří testy 
nevyplňovali během školní docházky, ale většinou až po splnění pracovní povinnosti, „ve 
volném čase“. Proto mohou být konečná data zkreslená. 
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2.14 Hodnocení plánu ICT 

Letošní školní rok byl ovlivněn dlouhotrvajícími uzávěrami středních škol a vzděláváním 
studentům online. Plán ICT musel být upraven, aby lépe odpovídal požadavkům výuky. 

Vzdělávání učitelů probíhalo více individuálně. Hledali jsme cesty, jak vzdělávat studenty, jak 
je motivovat a jak spravedlivě hodnotit jejich práci a nikoli technické možnosti v 
domácnostech. V celé škole se zlepšila online komunikace; jak vzájemně mezi učiteli, tak mezi 
učiteli a žáky. Došlo k velkému pokroku v používání aplikace Teams, která nám byla 
nenahraditelnou podporou při vzdělávání na dálku. Lépe jsme také začali vnímat SharePoint 
jako prostor pro centralizaci a sdílení dokumentů. 

Po technické stránce se nám dařilo zvýšit výkon stávajících počítačů a dosluhující stroje 
nahradit novými. Počítače z mobilní učebny byly zapůjčeny studentům, kteří v domácím 
prostředí neměli dostatečné technické vybavení. 

Pro příští školní rok bude velkou výzvou udržení současných dovedností, a hlavně jejich 
začlenění do běžné prezenční výuky. 

3 Přijímací řízení 

3.1 SZŠ 

Obor vzdělání 53–41–M/03 Praktická sestra 

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

Do tohoto oboru podalo v přijímacím řízení přihlášku celkem 49 uchazečů. Uchazeči konali 
jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. 

Zápisový lístek odevzdalo celkem 30 uchazečů a ke studiu nastoupilo všech 30 uchazečů. 

Obor vzdělání 78–42–M/04 Zdravotnické lyceum 

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

Zájem o studium projevilo celkem 45 uchazečů ve dvou kolech. Uchazeči také konali jednotnou 
přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Po přijímací zkoušce a přijetí odevzdalo 
zápisový lístek celkem 27 uchazečů a v září 2021 ještě nastoupily další 3 uchazečky.  

3.2 VOŠ 

Pro školní rok 2021–2022 proběhlo přijímací řízení do oboru Diplomovaná všeobecná sestra, 
do denní i kombinované formy. V denní formě studia bylo celkem 36 přihlášených studentů 
ve dvou kolech přijímacího řízení, nastoupilo celkem 23 studentů. Do kombinované formy 
podalo přihlášku celkem 50 uchazečů, ke vzdělávání nastoupilo 34 studentů. V kombinované 
formě studia VOŠZ byly v průběhu školního roku velké změny v počtu studentů z důvodu 
přerušování studia a nástupu po přerušení z osobních a pracovních důvodů.  
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3.3 Žáci a studenti školy 

Početní stav žáků SZŠ a VOŠZ (ke statistickému hlášení SZŠ 30. 9. 2020, VOŠZ 31. 10. 2020):  

Denní studium: 

Třída Počet žáků Třídní učitel a zastupující třídní učitel 

1.A 29 Mgr. Coufalová, MVDr. Hamerníková  

1.L 31 Mgr. Kratochvílová, Mgr. Šmerda 

2.A 30 Mgr. Holemářová, Mgr. Musilová 

2.L 28 Mgr. Mazlová, Ing. Dokulil 

3.A 29 Mgr. Střechová, Mgr. Papoušek 

3.L 28 Mgr. Apolínová, PhDr. Odehnalová 

4.A 30 Mgr. Chvátalová, PhDr. Holubová 

4.L 24 Mgr. Sehnalová, MUDr. Krábková 

1.S 17 PhDr. Holubová  

2.S 14 Mgr. Zapletalová  

3.S 9 PhDr. Holubová  

1.K 33 Mgr. Bednářová 

2.K 15 Mgr. Ošťádalová 

3.K 24 Mgr. Lysá 

4.K 20 Mgr. Bednářová 

3.4 Změny v počtu žáků a studentů v průběhu školního roku: 

Na střední škole ukončila v průběhu školního roku studium jedna žákyně z osobních důvodů 
(zájem o uměleckou školu), jedna žákyně požádala o změnu oboru vzdělání (z praktické sestry 
na zdravotnické lyceum).  

Ve vyšší škole se počty studentů v průběhu školního roku stále mění. Důvodem jsou hlavně 
pracovní či rodinné důvody. Dochází rovněž ke změně formy vzdělávání z denní na 
kombinovanou. Studenti tímto způsobem často řeší nedostatek finančních prostředků na 
studium.  
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4 Realizované akce školy v době omezené prezenční výuky a 
distanční výuky 

Soutěž finanční gramotnost 

Stejně jako každý rok se i letos naše škola zapojila do soutěže Finanční gramotnost. Soutěž 
probíhala na školách přes počítače. Školního kola se zúčastnilo 63 žáků 3. – 4. ročníku a tři 
nejlepší postoupili do okresního kola. Byla to děvčata Petra Chylíková 4.A, Leontina Čižinská 
4.L a Iveta Moravcová 4.L. Okresní kolo probíhalo on-line. Děvčata se spojila přes TEAMSy a 
společně vyplnila zadaný test. Družstvo se umístilo na pěkném 2. místě. Blahopřejeme. 

 

Ekonomická olympiáda 

Ve dnech 23.11. - 4.12.2020 proběhlo školní kolo ekonomické olympiády, kterého se zúčastnili 
žáci 4.L. Kolo proběhlo online, žáci se na něj samostatně zaregistrovali a následně plnili zadané 
úkoly. Nejlepšího výsledku dosáhla Dvořáková Karolína, která postoupila do kola krajského. 
Zde se umístila až ve druhé polovině ze všech zúčastněných, takže do finále nepostoupila. 
Přesto Karolíně děkujeme za účast a gratulujeme k postupu.  

Olympiáda z českého jazyka a literatury  

Olympiády z českého jazyka a literatury (tentokrát konané on-line) se v okresním kole 

zúčastnily 2 studentky SZŠ, a to H. Mrázková (studentka 2.L) a L. Kadlecová (studentka 

3.L). Do dalšího kola se letos bohužel neprobojovaly.  

Okresní kolo olympiády v Anglickém jazyce – kategorie III.C 

Z důvodu dlouhodobé distanční výuky na středních školách se nakonec DDM Žďár nad Sázavou 
rozhodl uspořádat i tuto vědomostní soutěž distančním způsobem na platformě Teams.  

Okresní kolo proběhlo dne 24. března 2021 v odpoledních hodinách.  

Naše škola spadá do kategorie SOŠ III C, což znamená, že zde mohou vzájemně soutěžit žáci a 
žákyně prvních až třetích ročníků středních odborných škol.  

Každý ze soutěžících měl přesně vymezenou dobu a čas, kdy se musel přesně přihlásit a byl 
s ním veden rozhovor asi na patnáct minut. První polovinu rozhovoru tvořila běžná 
konverzační témata v anglickém jazyce, druhá část se pak zaměřila na řešení nějaké 
neočekávané situace.  

Naše žákyně Tereza Benáková obsadila krásné 3.místo a Klára Totušková rovněž pěkné 
4.místo.  
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Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy na vědomostních soutěžích.  

 

Lucie Kadlecová a Lukáš Kos na ENERSOLU 2021 

Začátkem června se konala krajská konference se soutěžní přehlídkou žákovských projektů 
Enersol 2021. Přehlídka se konala v prostorách kongresového sálu KÚ Kraje Vysočina pod 
záštitou radního pro oblast školství Jana Břížďaly a za účasti předsedy Senátu Miloše Vystrčila 
a hejtmana Vítězslava Schreka. 

   

Práce našich studentů byly vybrány první porotou a postoupily do krajského kola. Lucie i Lukáš 
si připravili velmi pěkné prezentace, které obhajovali před porotou. Lucie soutěžila v kategorii 
Enersol a inovace s prací nazvanou Zálohování PET lahví. Lucka se umístila na krásném 3. místě. 
Lukáš soutěžil v kategorii Enersol a praxe s prací nazvanou Slaměný dům. Děkujeme oběma 
studentům za velmi pěknou reprezentaci naší školy. 

Studentská konference tentokrát on-line 

Prezentace maturitních prací žáků 4.L bývá každoročně hojně sledovanou událostí, na kterou 
sotva stačí prostory školní jídelny, v níž se tísní studenti 3. a 4. ročníků. Letošní 8. ročník však 
přinesl vynucenou změnu v souvislosti s vládními opatřeními v boji proti Covidu-19, která 
uzavřela prostory školy.  

Studenti sice přišli o prezentaci před početnou masou lidí, přesto svůj úkol splnili, a to díky 
internetu. Učitel Mgr. Stanislav Šmerda vytvořil v programu MS Teams šest čtyřčlenných 
skupin, k nim byli přiřazeni jednotliví vedoucí prací a další učitelé zajímající se o danou 
problematiku. Výsledkem bylo úspěšné pondělí 21. 12. 2020, kdy bylo odprezentováno všech 
24 témat. 

https://www.szszdar.cz/res/photogallery/1-diplom.jpg
https://www.szszdar.cz/res/photogallery/obrazek1.jpg
https://www.szszdar.cz/res/photogallery/obrazek2.jpg
https://www.szszdar.cz/res/photogallery/obrazek3.jpg
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A jak samotné prezentace probíhaly? „Moderátor skupiny nám po krátkém úvodu předal 
slovo, každý ze studentů během 15 minut odprezentoval svou práci a zodpověděl dotazy 
vyučujících. Poté došlo na hodnocení prací a shrnutí společné konference. Od svých spolužáků 
jsme se dozvěděli řadu nových poznatků a hlavně si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je 
prezentovat svou práci z pohodlí domova,“ podotkla Tereza Soukupová ze 4.L.  

  

Studentská konference 2020 byla přínosem pro maturující žáky, kteří si vyzkoušeli netradiční 
vystoupení před spolužáky i učiteli a do budoucna získali cenné zkušenosti a inspiraci pro 
tvorbu své maturitní práce a diskusi během obhajob. „Na studentech bylo poznat, kolik 
jednotlivým tématům věnovali času. Řada prezentací byla odvedena zcela profesionálně, 
například u práce s názvem Život pěstounů měli pedagogové hodnocení velmi snadné. Na 
druhou stranu se našli i ti, kteří ve své práci ještě nemají zcela vyřešenou zejména výzkumnou 
část a prezentace jim odhalila, že maturitní práci budou muset v porovnání s ostatními 
věnovat ještě hodně času,“ řekl za vyučující vedoucí jedné z prací Jiří Bubák a dodal: „I když 
on-line prostředí nikdy nenahradí kontakt s živým publikem, viděl jsem v konferenci přes MS 
Teams i výhody. Menší skupinky studentům umožnily se více koncentrovat na jednotlivá 
vystoupení a každý mohl kriticky zhodnotit, jak na tom ve skutečnosti se svou prezentací je. 
Při hodnocení byl mnohem větší prostor na dotazy a samotná hodnocení. Všech šest 
konferencí se nahrávalo a bylo zpřístupněno vyučujícím a třídě 4.L. Každý se tak mohl v klidu 
zpětně podívat na jakékoliv vystoupení a například zapracovat do obhajob na svém mluveném 
projevu.“ 
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Přehled témat Studentské konference 2020: 

Stockholmský syndrom 

Tradiční japonské náboženství a kultura 

Vliv tance na lidský organismus 

Sluneční soustava a její planety 

Diabetes mellitus 

Vliv člověka na životní prostředí 

Sacharidy v potravě 

Vliv nikotinu na lidský organismus 

Baristika 

Boj s plasty 

Včelařství 

Znají Češi světovou a českou literární 
klasiku 

Problematika psychosomatických 
onemocnění 

Dějiny mé obce 

Vztah dnešní generace k seniorům 

Život s AIDS 

Vývoj diagnostických zařízení pro měření 
fyziologických funkcí 

Život s vážnou nemocí 

Atopický ekzém 

Život pěstounů 

Život se skoliózou páteře 

Péče o trauma pacienta v bojovém 
prostředí 

Psychologická problematika 
hospitalizovaných pacientů 

Weaming – dechová rehabilitace, práce 
fyzioterapeuta na specializovaném plicním 
oddělení 

Distanční výuka jinak (off-line dny)  

Na dny přijímacích zkoušek 3. a 4. května 2021 byly pro 1. a 3. ročníky středního stupně 
vzdělávání pro žáky SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou zorganizovány tzv. "off-line dny", tedy nová 
forma distančního vzdělávání, při které žáci plnili v rámci svých měst a obcí úkoly – 
pozvánka do města/obce, a to česky a anglicky, popř. i německy a rusky, dále představení 
měst/obce opět ve dvou, popř. třech jazykových mutacích a následně zhotovení video-
slovníku, a to česko-anglického.  

Žáci své výstupy zpracovávali formou videozáznamů, které vkládali do příslušných složek 
v Teamsech. Jejich výstupy byly členy předmětové komise cizích jazyků vyhodnoceny a nejlepší 
z nich byly použity pro prezentaci školy na webových stránkách školy.  

"Off-line dny" byly použity i v rámci projektu. Setkaly se u žáků, ale i u pedagogů s velkým 
pozitivním ohlasem. 
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Den v pohybu  

Dne 1. června, Mezinárodního dne dětí, uspořádali učitelé Mgr. Bubák a Mgr. Mazlová soutěž 
třídních týmů 1. a 2. ročníků, do níž se mohli zapojit i třídní učitelé. Mezi třídami se soutěžilo 
o velmi atraktivní cenu, a to strávení jednoho červnového dne se svým třídním učitelem, 
bonusem pak byl finanční příspěvek ze strany ředitelky školy.  

Studenti tento den nešli do školy. Jejich úkolem bylo zdolat (ujít/uběhnout) za jeden den co 
nejvíce kilometrů. Každý účastník měl za úkol si stáhnout mobilní aplikaci, seznámit se s ní a v 
daný den si ji zapnout. V závěru soutěžního dne pak studenti poslali své výsledky (mapku trasy 
s počtem kilometrů) na platformu Teamsy.  

   
Výkony jednotlivých tříd (v přepočtu na žáka) byly poměrně vyrovnané. Vítězem akce se stali 
žáci 2.A, průměrně zdolal každý žák 19,15 km. Pomyslnou druhou příčku pak obsadili 
studenti 1.A, a to s průměrem 18,60 km na žáka. Průměrný výkon studentů 1.L, 3.L a 2. L byl 
velmi srovnatelný, symbolicky tedy obsadili žáci těchto tříd třetí místo.  

Akce se velmi vydařila, studenti ji uvítali a následně se do ní aktivně a s radostí zapojili. 
V následujících letech máme v plánu podobnou akci zorganizovat znovu.  

Projektový den "Filmová produkce a provoz multikin"  

Dne 24. června 2021 byla v rámci projektového dne mimo školu pro projekt "Šablony II" pro 
žáky třídy 1. L zorganizována návštěva multikina Cinestar v Jihlavě.  

Po příjezdu do Cityparku v Jihlavě, v jehož prostorách se Cinestar nachází, byli 
žáci odborným garantem projektového dne, generálním manažerem multikina v Jihlavě 
panem Václavem Kopeckým, uvedeni do jednoho z promítacích sálů. V úvodu byli žáci panem 
Kopeckým seznámeni s provozem multikina, s formou výběru filmů a vytváření programu pro 
dané multikino, zároveň s promítacími časy, slevovými akcemi a jinými podpůrnými akcemi, 
které jsou v rámci Cinestar organizovány.  

Cílem projektového dne bylo žáky nejen obohatit o další druh umění, ale i rozvinout jazykové 
kompetence. Za tímto účelem byl žákům promítnut dokument o skvělé anglické jazzové 
zpěvačce Amy Winehouse. Žáci zhlédli film v anglickém znění s českými titulky, ale na 
závěr žáci zkonstatovali, že filmu by rozuměli i bez titulků, protože angličtina lidí, kteří v 
dokumentu vystupovali, byla ryze britská a spisovná.  
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Projektový den mimo školu se vydařil, byl hodnocen ze strany odborného garanta, pedagogů 
a žáků velmi pozitivně. Cíl projektového dne byl splněn.  

 

K. H. Borovský v Havlíčkově Borové a Havlíčkově Brodě  

Studentky a studenti II. ročníku lycea se v červnu v doprovodu pedagogického dozoru 
zúčastnili jednodenní exkurze. Jejím cílem bylo přiblížit jak životní osudy, názory, tak také 
novinářské a literární působení významné osobnosti českého národního obrození - K. H. 
Borovského.  

Prvním bodem exkurze byla návštěva rodného domu K. H. Borovského v Borové u Přibyslavi, 
kde jsme si nejdříve vyslechli přednášku o této významné osobnosti. Informováni jsme byli 
také o Havlíčkově dceři Zdeňce a jejích životních osudech.  

Následně jsme si individuálně prohlédli vystavené exponáty, měli jsme také možnost zakoupit 
si upomínkové předměty. Průvodkyně nám také předala některé tištěné materiály o 
Havlíčkově životě a působení v českém státě a také informace o pramenech k tomuto tématu. 
Prošli jsme se také k borovskému kostelíčku a ocenili krásný výhled do okolí. V městysu jsme 
též vyhledali Olšiakovu sochu K. H. Borovského, nově instalovanou při příležitosti dvoustého 
výročí narození K. H. Borovského v jedné z borovských soukromých zahrad.  

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

  

Exkurze "Po stopách Karla Havlíčka Borovského"  

Dne 21. června 2021 se v rámci projektového dne mimo školu pro projekt "šablony II" konala 
exkurze "Po stopách Karla Havlíčka Borovského", při které žáci třídy 2. A navštívili Muzeum 
Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě a Památník Karla Havlíčka Borovoského v 
Havlíčkově Borové.  

Obě "zastavení" byla podpořena odbornými přednáškami, které byly cíleny na českého 
vlastence Karla Havlíčka Borovského, na jeho život a tvorbu.  
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Žáci byli na projektový den připraveni předem při hodinách literatury, při kterých byly s nimi 
zopakovány dřívější znalosti o významném českém obrozenci.  

 Projektový den mimo školu měl podpořit nejen předmět Český jazyk a literatura, ale zároveň 
rozvinout čtenářské kompetence žáků.  

 

Po stopách J. Haška  

Studenti III. L se v doprovodu pedagogického dozoru dne 22. 6. zúčastnili jednodenní exkurze. Jejím 
cílem bylo přiblížit životní osudy, názory a také literární působení významné osobnosti české literatury 
I. pol.20. století-Jaroslava Haška.  

Prvním bodem exkurze byla návštěva Památníku J. Haška v Lipnici u Havlíčkova Brodu, kde jsme si 
vyslechli výklad a následně zhlédli expozici věnovanou J. Haškovi, a to včetně krátkého filmu 
věnovaného této osobnosti.  

Dále jsme navštívili hrob J. Haška v Lipnici a také hrad Lipnice, kde J. Hašek působil jako průvodce.  

Poté bylo možno poobědvat v restauraci U České koruny, tedy na místě, kde J. Hašek po určitou dobu 
bydlel a také zde napsal některá svá díla. Mj. zde vznikla také část jeho díla Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války.  

Dále jsme se vydali na procházku do okolí Lipnice nad Sázavou, a to za cílem prohlédnout si sochy R. 
Dvořáka, jež jsou instalovány v okolí Lipnice a jsou inspirovány právě Haškovým dílem.  

Akce se zdařila, cíl exkurze byl splněn.  

 

Soutěž v první pomoci pro žáky ZŠ Velká Losenice  

Dne 23.6.2021 jsem se zapojili do projektu první pomoci pro žáky 1. stupně ZŠ ve 
Velké Losenici. Cílem projektu byla praktická ukázka a praktické procvičení základů první 
pomoci. Do projektu se dobrovolně zapojilo 15 žáků třídy 2.A. Na pěti stanovištích si žáci ve 
skupinkách vyzkoušeli různé modelové situace např. ošetření zlomenin, popálenin, krvácení, 
resuscitaci školního dítěte. Dále také odstranění cizího tělesa z dýchacích cest, odstranění 
klíštěte a také prevenci úžehu.  

Naši žáci ze třídy 2.A se přizpůsobili věku dětí a zajímavou formou předali základní informace. 
Také žáci ZŠ se aktivně zapojili, bylo vidět, že je pro ně téma první pomoci zajímavé a lákavé. 
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Akce se velice zdařila, i když musela z důvodu nepřízně počasí probíhat v tělocvičně 
a v prostorách družiny.  

Velký dík patří všem zúčastněným žákům!  

 

     

Odborná přednáška o "žďárském strašidle"  

Dne 8. června 2021 se pro žáky 1. ročníků konala odborná přednáška pracovníka Regionálního 
muzea ve Žďáře nad Sázavou na téma "Žďárské strašidlo".  

Téma přednášky koresponduje s výukovým plánem, a to "Národní obrození". Postava Ulricha 
(žďárského strašidla) je spjata s počátkem 19. století. Ulrich působil v této době v rámci Žďáru 
nad Sázavou jako jeho představitel.  

Mgr. Mikule velmi poutavě vyprávěl o historii města Žďár nad Sázavou, ale všímal si i 
významných osobností působících ve Žďáře nad Sázavou.  

Přednášející uvedl žáky i do rozmanitostí architektonických slohů a uměleckých směrů, které 
se města dotýkaly.  

Závěr přednášky byl zcela věnován "žďárskému strašidlu". Pro žáky bylo toto téma velmi 
poutavé a obohatilo výuky v rámci českého jazyka, ale i dějepisu.  
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Křížem krážem po ZOO  

V červnu navštívila třída 2.A, která vyhrála soutěž Den v pohybu, Zoologickou zahradu v 
Jihlavě. Studenti se seznámili s provozem ZOO za doprovodu odborného garanta a prohlédli si 
vnitřní a venkovní expozice. Všem se výlet velice líbil, bylo to zpestření závěru školního roku.  

    

Projektový den v první pomoci  

28. června 2021 se po covidové odmlce konalo školní kolo soutěže v první pomoci.  

Na třech stanovištích s modelovými situacemi se snažili žáci prvních a druhých ročníků správně 
poskytnout první pomoc. Jejich starší spolužáci z třetího ročníku společně s dětmi 
zaměstnanců školy se ujali role figurantů. Pro věrohodnost poranění byli všichni figuranti 
namaskováni: „tekla jim krev, měli popáleniny, epileptický záchvat, úraz elektrickým 
proudem, byli v bezvědomí…“  

Na dvou stanovištích probíhala názorná odborná instruktáž uvolnění DC pomocí 
nejmodernější pomůcky k Heimlichovu hmatu a používání termoizolační folie. Zde si žáci pod 
vedením odborníků měli možnost vše vyzkoušet.  

 

  

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 i fyzice, a to vše zábavnou formou.  

Akce zúčastnila i naše partnerská organizace ProgressRescue. Profesionální záchranáři předali 
studentům odborné i osobní rady v případě dopravní nehody, zajištění místa, postupu 
poskytování celkové pomoci i první pomoci. Mezi profesionálními záchranáři v této 

https://www.szszdar.cz/res/photogallery/20210628-083942.jpg
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společnosti působí i jako lektoři žáci a studenti naší školy, kteří prochází specializovaným 
výcvikem.  

Jako hosti zde byli i zástupci Červeného kříže, se kterými nás pojí též mnohaletá spolupráce.  

Naši žáci si vyzkoušeli ošetřovat poranění, se kterými se mohou v běžném životě setkat. 
Posledních několik měsíců nebylo určitě pro nikoho z nás příjemných a mnohé to ovlivnilo i ve 
vzdělávání. Díky tomuto dnu se všichni zúčastnění měli možnost lépe zorientovat v postupech 
zachraňujících život.  

Děkujeme všem, kteří pomáhali s realizací a také těm, kteří se nebáli soutěžit!  

  

Školní výlet 1. A do Prahy 

Navštívili jsme Svět Medúz, což je ojedinělá expozice ze světa mořských živočichů, kde jsme 
viděli více než 10 tisíc medúz různých druhů, tvarů i velikostí.  

Dále jsme příjemně strávili část dne v OC Arkády Pankrác.  

Výlet jsme zakončili návštěvou Neviditelné výstavy – jednalo se o jedinečný interaktivní 
koncept, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli ve speciálních zatemnělých místnostech, jak se 
žije nevidomým. V osvětlené části jsme si prohlédli a vyzkoušeli celou řadu zajímavých 
exponátů ze života nevidomých.  

Celý den jsme si velmi užili i díky tomu, že to byla jedna z prvních kulturních akcí po dlouhé 
době.  

  
  

https://www.szszdar.cz/res/photogallery/20210628-080550.jpg
https://www.szszdar.cz/res/photogallery/20210628-082045.jpg


Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 30 z 49 

5 Úspěchy našich žáků 

Kateřina Mičková 

Kateřina Mičková je žákyní 2. ročníku oboru Praktická sestra. Je úspěšnou dorosteneckou 
reprezentantkou České republiky a několikanásobnou mistryní ČR v triatlonu.  

K jejím úspěchům v tomto školním roce patří: 

Mistrovství Evropy Juniorů Kitzbuhel (Rakousko) – 41. místo (Červen) 

Evropský pohár Juniorů Tiszaujvaros (Maďarsko) – 11. místo (Červenec) 

Evropský pohár Juniorů Račice – 7. místo (Červenec) 

Evropský pohár Juniorů Olsztyn (Polsko) – 15. místo (Srpen) 

Mistrovství České republiky Karlovy Vary – 1. místo (Září 2021) 

Evropský pohár Bled (Slovinsko) – 14. místo (Září) 

Mistrovství Evropy dorostenecké – Alanya (Turecko) - 12. místo (Říjen) 

Mistrovství Evropy dorostenecké – Alanya – smíšené štafety – 7. místo (Říjen) 

Blahopřejeme Kateřině k vynikajícím výsledkům a přejeme hodně sil, zdraví a úspěchů v další 
sportovní kariéře, ale také úspěšné zvládnutí vzdělávání ve třetím ročníku střední školy.  

  

Filip Havlík  

Filip Havlík byl v tomto školním roce žákem 1. ročníku oboru Zdravotnické lyceum. Aktivně se 
zapojil jako hokejový hráč (gólman) dorostu BK Havlíčkova Brodu, který spadá do ELIOD 
extraligy dorostu. Filip hrál se svým týmem v extralize aktivně pouze v průběhu podzimních 
měsíců, po lockdownu se již mohl účastnit jen tréninků. Děkujeme za reprezentaci školy a 
přejeme hodně úspěchů v dalším školním roce.  
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Jolana Žváčková 

Děkujeme Jolaně za reprezentaci školy v biatlonu, i když z důvodu koronavirové pandemie se 
závody v její kategorii neuskutečnily.  

Karolína Štěpánová 

Dne 29. srpna 2021 se Karolína zúčastnila mezinárodního turnaje v Berlíně s názvem 
GRAPPLING INDUSTRIES BERLIN. I přesto, že Karolína patří do věkové kategorie junior (16 - 17 
let), soutěžila ve vyšších kategoriích - ženy do 30 let a zde dosáhla vynikajících výsledků. 

Kategorie GI – ženy do 30 let (- 54 kg) 

1.místo – 4 x výhra 

Kategorie NO-GI – ženy do 30 let (- 54 kg) 

1.místo – 4 x výhra 

Pevně věříme, že se Karolíně podaří i další blížící se závody (Vídeň, Praha) a bude i nadále 
vzorně reprezentovat naši zemi, oddíl i školu. 

 

  

Alžběta Pečínková 

Děkujeme i Alžbětě za reprezentaci školy v cyklotrialu. Přestože pravidelně trénovala (závody 
se nekonaly), úspěšně zvládla vykonat maturitní zkoušku. Gratulujeme!  
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6 Vzdělávání učitelů 
Naši učitelé se vzdělávali v následujících oblastech: Teams v práci učitele, Kreativní metody ve 
výuce a Využití moderní technologie při vzdělávání žáků a studentů. Některá školení proběhla 
prezenční formou a další převážně online formou. V rámci kurzů jsme se zaměřili na 
formativního hodnocení a principy jeho využití i v distanční výuce. 

Účastníci kurzu si pod vedením lektora vyzkoušeli možnosti využití aplikací Teamsů při zadání 
a hodnocení úkolů.  

Učitelé byli při školení dále seznámeni s příklady dobré praxe při používání kreativních metod 
i v distanční výuce.  

 

Používání kreativních metod na naší škole 

Aktivizující kreativní metody, které se využíváme na Střední zdravotnické škole a Vyšší 
odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, směřují ke zefektivnění výuky, k zpřístupnění 
výchovně vzdělávacího procesu nejen žákům intaktním, ale i ohroženým případným školním 
neúspěchem, který je ovlivněn nejen mentální stránkou žáků, ale i vlivem jejich 
nedostatečného sociálního zázemí obzvláště v současné době.  

Za tímto účelem jsou pedagogové podporování ve využívání nejen stávajících forem výuky, 
např. využívání mobilních zařízení ve výuce, zajišťování školních i mimoškolních akcí, které by 
výuku v konkrétním předmětu podpořily apod. V rámci zkvalitnění výuky směrem k žákům 
dochází i ke zkvalitnění pedagogického a vzdělávacího přístupu pedagogů, protože je nutno si 
uvědomit, že bez kvalitních pedagogů nebude fungovat kvalitní a efektivní výchovně 
vzdělávací proces.  

• Zavádění a uplatnění aktivizujících metod probíhá v mnoha rovinách, a to nejen 
v rámci podpory již využívaných forem výuky, ale obohacováním výukového procesu 
o nové formy a nové přístupy v rámci vzdělávání žáků a studentů.  

• Za tímto účelem probíhá vzdělávání pedagogů nejen na bázi individuální, ale 
především v rámci celé školy, a to za podpory mnoha projektů financových ze 
státních finančních prostředků, ale i z prostředků Kraje Vysočina.  
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Projekt změny 

Ředitelka školy se zapojila do aktivity zaměřené na výměnu zkušeností vedoucích pracovníků. 
Vzájemné setkávání a prezentace zkušeností, poznatky o týmové spolupráci a komunikaci se 
zaváděním změn ve škole bylo rovněž velmi podnětné pro další zkvalitnění vzdělávacího procesu na 
naší škole.  

Webinář Učitelé v postcovidové době  

I přes panující epidemii nemoci COVID-19 učitelé naší školy pokračovali ve vzdělávání. 
Probíhalo on-line a velmi nosný byl například webinář vedený PhDr. Helenou Vrbkovou. 

Cílem webináře bylo upozornit pedagogy na rizika spojená s návratem dětí do školních lavic 
po několikaměsíčním vzdělávání distančním způsobem. Učitelům byly přiblíženy nápady, jak 
pomoci překonat dětem studijní i osobní potíže vyplývající z návratu k prezenčnímu studiu. 
Zdůrazněna byla nutnost individuálního a citlivého přístupu ke studentům, monitoring těch, 
pro které byla doba distančního studia z různých důvodů zvláště problematická.  

Na webináři byly učitelům také nabídnuty on-line platformy, které mohou pomoci při novém 
formování třídního kolektivu. Zdůrazněno bylo také to, aby třídní učitelé spolu se studenty 
znovu probrali pravidla práce ve škole, jako důležité bylo proto označeno zopakování školního 
řádu. 

Webinář byl zdařilý, poskytoval zajímavé nápady pro práci třídních i ostatních učitelů. Posloužil 
také v rámci prevence vyhoření. 

7 Spolupráce s partnery 

Testování na Covid-19 

Naše studentky se zapojily do testování ve firmách ve Žďáře nad Sázavou. Našich služeb 
využívají firmy PKS holding, ZDAR a Teleflex. 
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Zapojení do trasování 

Učitelé tělesné výchovy se aktivně zapojili do trasování onemocnění COVID-19 na Krajské 
hygienické stanici Kraje Vysočina. Za tuto pomoc jim vyjádřil ředitel KHS MUDr. Jan Říha osobní 
poděkování. 

První pomoc pro zaměstnance mateřských škol  

Na začátku července jsme uspořádali školení první pomoci pro zaměstance z mateřských škol. 
V domluvených časových intervalech se tu střídaly skupinky po dvou hodinách a účastnily se teoretické 
i praktické přípravy. Praktické modelové situace si připravili žáci budoucího třetího a čtvrtého ročníku. 

Teoretický blok: 

• Kardiopulmonální resuscitace  

• Krvácení  
• Zlomeniny  
• Šok  
• Popáleniny  
• Epileptický záchvat  
• Alergická reakce  

Praktický blok:  

• Nácvik znalostí při modelových situacích  
Celé školení probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Moc děkujeme našim žákům za profesionální 
výkony.  

 

 

Spolupráce s polským Lešnem  

V roce 2019 byly navázány první kontakty mezi městy Žďár nad Sázavou a polským Lešnem. 
Obě města jsou od sebe vzdálená 335 km (přibližně 5 hodin jízdy autem) a mají toho hodně 
společného, ať již jde o bohatou historii, současnost nebo o plány a konkrétní projekty spojené 
s budoucím rozvojem. Lešno je významné historické město s 65 tisíci obyvateli ve 
Velkopolském vojvodství, které má bohatou historii spojenou s pobytem Jana Amose 
Komenského. Je sídlem Univerzity J. A. Komenského a dalších vzdělávacích a kulturních 
institucí, ve městě se také nachází bazilika sv. Mikuláše, historická radnice nebo bývalá 
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židovská synagoga. S Lešnem je také spojeno největší letiště pro bezmotorové létání v Evropě 
a závody na ploché dráze.  

V témže roce jednala polská delegace ve Žďáře nad Sázavou mimo jiné o budoucí spolupráci 
mezi Univerzitou J. A. Komenského v Lešně a naší SZŠ a VOŠZ ve Žďáře nad Sázavou. Kvůli 
opatřením spojeným s epidemií Covidu 19 však byla další spolupráce mezi školami v roce 2020 
dočasně pozastavena.  

V září 2021 navštívila delegace ze Žďáru opět spřátelené město Lešno s cílem znovu 
nastartovat vzájemnou spolupráci v mnoha oblastech, včetně oživení kontaktů mezi oběma 
vzdělávacími institucemi. Plány do budoucna zahrnují podepsání smlouvy o vzájemné 
spolupráci mezi Univerzitou J. A. Komenského v Lešně a žďárskou SZŠ a VOŠZ ještě v tomto 
kalendářním roce a pro rok 2022 počátek výměn studentů ve formě stáží ve zdravotních 
zařízeních a vzdělávacích institucích v obou městech, s přihlédnutím k aktuální 
epidemiologické situaci.  

Ing. Jiří Dokulil , učitel angličtiny  

Předseda Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci ve Žďáře nad Sázavou 

Vzájemná spolupráce se SZŠ a VOŠZ Trnava 

I nadále naše škola spolupracuje se SZŠ a VOŠZ Trnava. Přestože se v letošním školním roce 
nemohly uskutečnit výměnné stáže žáků, na další školní rok již plánujeme souvislou odbornou 
praxi v trvání jednoho až dvou týdnů pro 3. a 4. ročníky středního vzdělávání a vybraných 
ročníků vyšší odborné školy. V rámci této souvislé praxe žáků a studentů by byly do školy 
v Trnavě vyslány i odborné učitelky, které by se vzdělávaly v různých zdravotnických oborech 
(psychiatrie, následná paliativní péče), které nejsou součástí našeho odborné pracoviště 
v Novém Městě na Moravě.  

  

Spolupráce s vysokými školami 

V době distanční výuky vykonávaly na naší škole dvě studentky vysoké školy odbornou praxi. 
Jednalo se v obou případech o odborné předměty. Studentky se podílely hlavně na přípravě 
výukových materiálů do výuky (prezentací, videí) a v některých předmětech měly i on-line 
výuku.  

Portimo, o.p.s. 

S nabídkou zapojení do aktivit společnosti Portimo z Nového Města na Moravě, která se 
věnuje dobrovolnickým aktivitám, nás oslovila v měsíci září pracovnice této společnosti. 
Zaslala elektronicky letáčky s nabídkou pro zapojení našich žáků do těchto oblastí: raná péče, 
nízkoprahové centrum pro děti a mládež, centrum prevence, aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi a osobní asistence. Informace jsme žákům předali, ale bohužel se těchto aktivit 
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v letošním školním roce nemohli osobně účastnit. Věříme, že v dalším školním roce se najdou 
noví dobrovolníci, kteří se nebojí zkusit něco nového, užitečného a část svého volného času 
rádi věnují pomoci druhým.  

Prezentace na základních školách 

Vzhledem k distanční výuce proběhla prezentace naší školy na základních školách pouze 
v elektronické podobě. Výchovní poradci škol od nás obdrželi za tímto účelem vytvořenou 
prezentaci s nabídkou vzdělávacích oborů střední školy.  

Den otevřených dveří 

Každý rok je naší milou aktivitou uspořádání dne otevřených dveří. V tomto školním roce jsme 
realizovali pouze individuální prohlídky naší školy, při kterých jsme zájemce o studium na naší 
škole provedli odborně zařízenými učebnami. Zde si mohli vyzkoušet některé praktické 
výkony, například měření krevního tlaku, nepřímou srdeční masáž apod. Uchazeči měli 
možnost nahlédnout i do laboratoře, učeben pro teoretickou výuku, do jídelny i ostatních 
prostor školy.  

Mikuláš byl opět za nemocnými 

I přes nepříznivou koronavirovou situaci se naši žáci ujali mikulášské návštěvy 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.  

  

Kurz Sanitář a rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže 

Pravidelně konané kurzy Sanitář a rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže 
se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nemohly konat, budeme je plánovat opět na 
další školní rok.  
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8 Projektová činnost ve školním roce 2020-2021 

Šablony II, Učíme se ze života pro život 

Tento projekt byl prodloužen do června 2022. Počáteční měsíce sloužily zejména k přípravě 
aktivit projektu a vytvoření základní databáze metod, které testovali ve své výuce tzv. aktivní 
učitelé. Škola byla zapojena v projektu zejména v klíčové aktivitě týkající se zavádění 
aktivizačních a transferových nástrojů do výuky. Naši aktivní učitelé zaváděli do výuky nové 
nástroje, zaměřené na aktivizaci výuky a přenos kompetencí, ty ověřovali a hodnotili v rámci 
zpětné vazby (reflexivní zprávy). Velmi si ceníme toho, že se nám podařilo podpořit 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 byly 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. Počáteční nesnáze v realizaci nám pomohli 
překonat krajští metodici, kteří vzhledem k tomu, že byli z naší školy, znali velmi dobře 
specifika výuky na zdravotnické škole. Kladně hodnotíme i možnost používat získané vybavení 
pro podporu polytechnické výchovy (robotická stavebnice Ozobot, výukový program Corinth) 
a pro rozvoj ICT kompetencí (tablety, dataprojektor, mobilní telefony). Součástí této aktivity 
bylo také setkávání pedagogů školy v tzv. komunitě vzájemného učení, kde si navzájem 
vyměňovali zkušenosti s inovativní výukou. Někteří učitelé se také zúčastnili letních škol 
konaných v rámci projektu. Velmi pozitivně byly hodnoceny především kreativní aktivity, které 
se týkaly vhodného využití získaného vybavení při vlastní výuce a sdílení zkušeností účastníků 
letní školy.  

   
Učitele bylo nutné na zavedení kreativních metod práce odborně připravit, podpořit týmovou 
spolupráci a vzájemnou komunikaci, podpořit osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů 
SŠ a VOŠ. 
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Cílem všech uplatňovaných aktivit školy je podpořit nejen profesní a odborný růst 
pedagogických pracovníků, rozvoj jejich teoretických znalostí, ale zejména rozvoj a 
zdokonalení jejich praktických dovedností v rámci výchovně vzdělávacího procesu žáků a 
studentů na SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou, které povedou nejen k rozvoji výukových 
dovedností a schopností pedagogů, ale umožní zkvalitnit a zefektivnit vzdělávání žáků a 
studentů školy. Jedná se o dlouhodobý úkol, ovlivněný rychlým rozvojem digitálních 
technologií. 

Projekt První pomoc do škol 2020/2021  

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

I letos byla naplánována výuka první pomoci pro 8. ročníky několika základních škol. Bohužel 
kvůli uzavření škol se toto proškolení žáků nemohlo uskutečnit. Doufáme, že v dalším školním 
roce bude epidemiologická situace příznivější a naše škola bude v tomto projektu moci 
pokračovat.  

Projekt Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou  

V tomto projektu je naše škola zapojena jako jeden z partnerů Kolpingova díla České republiky. 
Předmětem projektu je zajištění podpory pedagogům při jednání s rodiči a workshopy pro 
rodiče zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o 
důležitosti vzdělání. V tomto školním roce jsme také využívali základní poradenství v obtížných 
situacích, které vznikaly v souvislosti s distanční výukou. Jednalo se hlavně o pomoc žákům ze 
znevýhodněného prostředí, motivaci žáků k pravidelné účasti na on-line výuce, plnění úkolů 
apod. Výchovný poradce zprostředkovával v tomto náročném období i konzultace pro rodiče 
našich žáků.  

Projekt Kraje pro bezpečný internet 

Účelem tohoto projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá 

nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou 
prevence tato nebezpečí minimalizovat. Hlavní cílovou skupinou, kterou se projekt i letos snaží 
oslovit, jsou žáci a studenti základních a středních škol ve všech krajích ČR.  

Do soutěže se zapojili žáci celé školy. Na na webových stránkách www.kpbi.cz si prostudovali 
e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu. 
Kurzy byly jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti 
Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. 

Naše škola tuto Soutěž škol Kraje Vysočina vyhrála a získala finanční dar v hodnotě 20 000 Kč. 
Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo v pátek 11. června 2021 na Krajském úřadě Kraje 
Vysočina v Jihlavě v Kongresovém sále. Zúčastnila se ho ředitelka školy se svou zástupkyní.  

  

http://www.kpbi.cz/
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Hodnocení environmentální výchovy za školní rok 2020/2021  

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

Pod záštitou výuky chemie a fyziky měli žáci plánovanou návštěvu čističky odpadních vod, 
sběrného dvora a bioplynové stanice, ale bohužel z důvodu koronavirové pandemie se tyto 
akce nekonaly.  

I v průběhu distanční výuky byli žáci vedeni k třídění odpadu v domácnostech a udržování 
čistoty v okolí svého bydliště.  

9 Výchovná a preventivní činnost 

9.1 Výchovné poradenství 

Výchovný poradce se v průběhu celého školního roku (během prezenční a distanční výuky) 
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 žáků během prezenční výuky, s účastí žáků na on-line vzdělávání 
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 ve spolupráci s třídními 
učiteli intervenci u žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupracoval s rodiči těchto žáků, 
zprostředkoval odborné poradenství na specializovaném pracovišti Kolpingova díla v rámci 
společného projektu.  

Během celého školního roku výchovný poradce zajišťoval a aktualizoval dokumentaci žáků 
s podpůrnými opatřeními a IVP a aktualizoval ji, vedl písemnou dokumentaci o své činnosti. 
Dále se zabýval kariérovým poradenstvím, při kterém se zaměřoval na poskytování 
kariérových informací a rozvíjení dovedností žáků pro řízení vlastního profesního života. 
V období distanční výuky vedl se zájemci on-line videorozhovory nebo poskytoval individuální 
konzultace ve škole dle aktuální epidemiologické situace.  

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

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, pomáhal  
výchovný poradce často řešit i složité rodinné situace. V případě potřeby spolupracoval i 
orgánem sociálně-právní ochrany dětí.  

Při distanční výuce škola prostřednictvím výchovného poradce zajišťovala zapůjčení note-
booků žákům ze znevýhodněného prostředí nebo žákům z vícečetných domácností, aby se 
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mohli pravidelně účastnit on-line vyučování. Celkově škola zapůjčila žákům k domácí výuce 
celkem 16 note-booků.  

Při své činnosti se výchovný poradce věnoval také žákům s psychickými problémy, kterých 
právě v období distanční výchovy začalo přibývat. Jednalo se zejména o poruchy příjmu 
potravy a úzkostné a depresivní stavy. Vedl s žáky videorozhovory, konzultoval problémy 
s jejich rodiči a v případě potřeby jim zajišťoval pomoc na odborných psychologických či 
psychiatrických pracovištích.  

9.2 Prevence rizikového chování 

Hodnocení preventivního programu školy 2020–2021 

V rámci Preventivního programu školy ve školním roce 2020–2021 byly navrženy akce pro 
všechny ročníky v průběhu celého školního roku.  

Jen u prvních ročníků se v měsíci září podařilo zrealizovat harmonizační dny, kdy se žáci 
vzájemně v rámci aktivizačních metod poznávali, navazovali vzájemnou spolupráci. 

Následně přišla druhá vlna COVID-19 a nám se jednotlivé akce nepodařilo zrealizovat z důvodu 
distanční výuky. Ale ani naše škola v online prostoru nezahálela a nabídla žákům všech ročníků 
možnosti onlinového vzdělávání a preventivní přednášky, které byly nabízeny externími 
organizacemi a byly zdarma. 

Témata přednášek se týkala vzdělávání a motivace k učení, překonávání překážek při online 
vzdělávání. Byla jak pro žáky, tak jejich rodiče. 

Zároveň Kraj Vysočina nabídl několik přednášek pro žáky a vyučující s tématikou kyberšikana 
a její prevence. Hlavním cílem bylo upozornit na zvýšené riziko v důsledku zvýšeného 
používání online platforem v rámci distanční výuky. 

V průběhu celého školního roku probíhaly online přednášky na vybraná témata, která se 
týkala prevence drogové problematiky a vzájemných vztahů ve třídě. Těchto přednášek se měli 
možnost zúčastnit vyučující i metodik prevence.  

V rámci výskytu rizikového chování u žáků naší školy musíme konstatovat, že jsme na dobré 
cestě. Ve školním roce jsme nemuseli řešit závažné porušení našich cílů. Nicméně celý školní 
rok byl poznamenán nouzovým stavem způsobeným šířením onemocnění Covid-19 a změnou 
ve vyučování. V tomto období byly možné konzultace na dálku. Žáci i studenti této možnosti 
využívali při řešení svých problémů. V neposlední řadě je důležitá pokračující spolupráce s 
Poradenským centrem Kolping při realizaci projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře 
nad Sázavou. 

Mgr. Petra Bednářová 
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Dotazníkové šetření – hodnocení distanční výuky (všechny třídy střední školy) 

V rámci všech tříd střední školy proběhlo na jaře školního roku 2020/2021 šetření, jak žáci 
zvládají distanční výuku, co na ní hodnotí pozitivně a co negativně. Šetření probíhalo v rámci 
třídních kolektivů, kdy třídní učitel byl koordinátorem celého šetření v rámci své třídy. 

V rámci šetření byly položeny otázky, které se týkaly distanční výuky – jak ji hodnotí žáci, její 
efektivitu, svůj přístup. Další oblastí byla komunikace s vyučujícími, předměty, v kterých mají 
žáci problémy. Poslední oblast se týkala motivace či demotivace žáků, jejich absence a 
vlastního sebehodnocení. 

Vlastní hodnocení: 

• možnost vlastního organizování času, ale zároveň jim práce PC zabere více času, než 
kdyby byly ve škole, 

• volnost, nemusí vstávat, dojíždět, ale zároveň negativně hodnotí domácí izolaci, 
desocializaci, malý kontakt se spolužáky, 

• pozitivně hodnotí přístup vyučujících, ale naopak se jim nelíbí zadávání úkolů 
odpoledne, večer, o víkendu, i když doba odevzdání je až v následujícím pracovním 
dnu nebo déle, 

• žáci uvádějí jako motivující: kávu, spánek, blížící se letní prázdniny, dobrou známku, 
domácí stravu, zajímavé učivo, nové formy výuky, délku online výuky, okamžitá 
reakce vyučujícího 

• jako negativa nejčastěji uvádí: odkládání úkolů na pozdější dobu, hromadění úkolů, 
špatná známka, chybějící zpětná vazba, strach z písemek, množství látky, délku online 
výuky, žádná nebo pozdní reakce vyučujícího. 

Žáci distanční výuku hodnotí jako stav, ve kterém si již našli systém. V distanční výuce nacházejí 
pozitiva, která je motivují k další práci. Zároveň uvádějí negativa, která jim brání v dalším 
osobním rozvoji. Nicméně všichni žáci při online třídnických hodinách uvedli, že již chtějí 
nastoupit do školy prezenčně. 

10 Spolupráce s rodiči 
V průběhu školního roku byly naplánovány dvě třídní schůzky, které se z důvodu uzavření škol 
kvůli epidemii Covid-19 uskutečnily v měsíci listopadu a dubnu on-line. Rodiče byli 
informováni o průběhu distančního vzdělávání žáků, o prospěchu a účasti žáků na vzdělávání. 
Byly jim nabídnuty on-line konzultace a v době dočasné prezenční výuky i osobní konzultace. 
Třídní učitelé rodičům nabízeli i možnost on-line konzultace s výchovným poradce či 
metodikem prevence.  

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

Plánovaný ples maturantů se bohužel z důvodu pandemie neuskutečnil. Věříme, že v dalším 
školním roce se epidemiologická situace stabilizuje a ples se bude možné zrealizovat.  
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11 Společný pobyt zaměstnanců školy ve Slovinsku 
Před blížícím se školním rokem zorganizovala škola pro své zaměstnance zájezd do Slovinska. 
Společná dovolená nesla úspěch a od 20. do 24. srpna mohli zaměstnanci školy trávit čas na 
turistických výletech v Julských Alpách a poblíž malebného Bledského a Bohinjského jezera.  

První den jsme nasáli atmosféru Lublaně, v níž působil Čechům dobře známý architekt Jože 
Plečnik. Zaujalo nás vtipně řešené trojmostí přes řeku Lublanici, městská tržnice a 
poblíž hlavního města jsme navštívili i kostel svatého Michala na lublaňských blatech – 
unikátní sakrální stavbu. Autobus nás následně vyložil u soutěsky Vintgar, malebnou 
procházku jsme si vychutnávali plnými doušky. Po krásné cestě jsme se ubytovali v hotelu Park 
u jezera Bled, v němž se osvěžilo mnoho z nás.  

Program dalších dní už byl zaměřen více turisticky. Lanovka nás vyvezla na resort Vogel, odkud 
jsme měli slovinskou nejvyšší horu Triglav jako na dlani. Pod námi se rozprostíralo Bohinjské 
jezero. Po dobytí hory Šija (1880 m n. m.) jsme se přesunuli do Kranjské Gory a už jsme se těšili 
na nejvyšší slovinský horský silniční průsmyk Vršič (1611 m n. m.). Z něj jsme se vydrápali do 
téměř 2000 metrů. Minout jsme nemohli ani univerzálně využitelné sportovní středisko 
Planica s jeho skokanskou dominantou.  

Rozlučku se Slovinskem obstaralo městečko Radovljica. Cestu domů jsme si ozvláštnili 
korutanskou rozhlednou Pyramidenkogel u jezera Wörthersee poblíž města Klagenfurt. Domů 
jsme dorazili plní zážitků a znovu jsme lépe poznali své kolegy a jejich blízké.  
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12 Hospodaření školy 

Hospodaření školy v roce 2020 za střední školu 

   
Náklady SU - název  Střední škola 

Náklady 501 - Spotřeba materiálu 411.836,14 

 502 - Spotřeba energie 310.726,36 

 511 - Opravy a udržování 166.420,46 

 512 - Cestovné 12.015,50 

 513 - Náklady na reprezentaci 1.492,75 

 518 - Ostatní služby 499.460,93 

 521 - Mzdové náklady 17.964.165,00 

 524 - Zákonné sociální pojištění 5.953.648,00 

 525 - Jiné sociální pojištění 64.148,00 

 527 - Zákonné sociální náklady 451.123,80 

 538 – Jiné daně a poplatky 8.587,00 

 549 – Ostatní náklady z činnosti 18.356,50 

 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 239.716,54 

 

558 - Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 403.659,62 

Náklady Celkem 26.505.356,60 

Výnosy 602 - Výnosy z prodeje služeb 93.507,00 

 649 - Ostatní výnosy z činnosti 155.109,80 

 

6672 – Výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů 26.358.541,55 

Výnosy Celkem 26.607.158,35 

Výsledek 
hospodaření  101.801,75 
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Hospodaření školy za rok 2020 

       

Náklady SU - Název 
Doplňková 

činnost Střední škola Stravování Vyšší škola Celkem 

Náklady 501 - Spotřeba materiálu 13.481,49 411.836,14 377.546,59 84.049,27 886.913,49 

 502 - Spotřeba energie 14.988,69 310.726,36 119.625,40 90.450,07 535.790,52 

 511 - Opravy a udržování 292,46 166.420,46 7.984,55 55.504,78 230.202,25 

 512 - Cestovné 0 12.015,50 0 1.826,50 13.842,00 

 513 - Náklady na reprezentaci 178,00 1.492,75 0 226,25 1.897,00 

 518 - Ostatní služby 209,38 499.460,93 54.003,20 123.232,30 676.905,81 

 521 - Mzdové náklady 135.987,00 17.964.165,00 1.074.458,00 2.228.060,00 21.402.670,00 

 524 - Zákonné sociální pojištění 14.507,00 5.953.648,00 359.875,00 649.602,00 6.977.632,00 

 525 - Jiné sociální pojištění 4,53 64.148,00 3.931,47 6.431,00 74.515,00 

 527 - Zákonné sociální náklady 391,70 451.123,80 32.856,54 91.746,16 576.118,20 

 538 – Jiné daně a poplatky 0 8.587,00 0 2.862,00 11.449,00 

 

549 – Ostatní náklady z 
činnosti 0 18.356,50 361,00 6.205,00 24.922,50 

 

551 - Odpisy dlouhodobého 
majetku 246,46 239.716,54 61.621,00 76.683,00 378.267,00 

 

558 - Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 0 403.659,62 2.476,68 133.755,20 539.891,50 

Náklady celkem 180.286,71 26.505.356,60 2.094.739,43 3.550.633,53 32.331.016,27 

Výnosy 602 - Výnosy z prodeje služeb 192.180,00 93.507,00 373.857,00 357.380,00 1.016.924,00 

 603 - Výnosy z pronájmu 19.200,00 0 0  19.200,00 

 649 - Ostatní výnosy z činnosti 0 155.109,80 0 1.050,00 156.159,80 

 

672 - Výnosy vybraných 
místních vládních institucí 
z transferů 0 26.358.541,55 1.734.428,79 3.250.534,66 31.343.505,00 

Výnosy celkem 211.380,00 26.607.158,35 2.108.285,79 3.608.964,66 32.535.788,80 

Výsledek hospodaření 31.093,29 101.801,75  13.546,36  58.331,13 204.772,53 
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13 Úrazovost 

Rozbor o úrazovosti ve školním roce 2020/2021 

V souladu s požadavky vyhlášky č. 64/2005 Sb. v platném znění a ustanovení zákona 262/2006 
Sb. v platném znění jsou v zájmu identifikace nebezpečí a rizik přijímána opatření, která 
vychází ze zpracovaného rozboru úrazů dětí, žáků a studentů ke dni 31. 8. 2021. 

S výsledkem Rozboru a přijatými Opatřeními budou seznámeni pedagogičtí zaměstnanci na 
poradě před zahájením školního roku včetně seznámení navrženými Opatřeními. 

Popis položky Počet 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů celkem (s absencí i bez absence)  8 

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

nebo kdy byl sepsán záznam pro odškodnění 

0 

Z toho počet úrazů smrtelných 0 

Počet odškodněných úrazů celkem  0 

Celková částka vyplacená za odškodnění 0 

Druh činnosti 

POLOŽKA NÁZEV  POČET  

1 Vyučovací hodina  

2 Přestávka 1 

3 Praktické vyučování nebo praktická příprava 6 

4 Pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny  

5 Tělesná výchova – skupinová činnost  

6 Tělesná výchova – individuální činnost 1 

7 Školní výlet  

8 Sportovní akce a soutěže  

9 Kurzy plavání, lyžování a sportovně-turistické kurzy  

10 Jiné činnosti  

Ze zapsaných údajů v Knize úrazů vyplynulo, že vzhledem k distanční výuce pokles počet 
školních úrazů. V praktickém vyučování nebo při praktické přípravě došlo k šesti úrazům, jeden 
úraz vznikl v hodině tělesné výchovy a jeden během přestávky. Při šetření úrazů nebylo 
zjištěno porušení předpisů a pokynů ze strany zaměstnanců a nápravná opatření pro 
předcházení vzniku úrazů jsou směrována zejména k dodržování pořádku, kázně a současně 
ke kvalitnímu výkonu pedagogického dohledu. Svěřené osoby (žáci) byly poučeny o 
bezpečnosti a chování ve škole, při nácviku praktických odborných výkonů v rámci 
ošetřovatelství, při provádění odborných výkonů na praxi, o bezpečnosti a chování v 
tělocvičně, na školních akcích před konáním akce. Po vzniku úrazu je prováděno opětovné 
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poučení svěřených osob. V tělesné výchově učitel žákům opakovaně připomíná pravidla 
sportovních her a tělovýchovných činností, rovněž při nácviku odborných výkonů učitel žáky 
znovu poučuje o bezpečnosti před vlastním provedením výkonu. 

Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedena v třídních knihách jednotlivých tříd.  

14 Poděkování škole 

Nemocnice Nové Město na Moravě, odd. chirurgie 3 

Vážená paní ředitelko, 

obracím se na Vás s prosbou o další předání poděkování sestrám – žákyňkám, i tyto v dnešní 
nelehké době sloužily na našem oddělení Chirurgie 3, jmenovitě Jíchové Kristýně, Veselé 
Kristýně, Satrapové Elišce, Eriku Jaluškovi, Bětě Pečínkové, Renatě Němcové a paní Mgr. 
Bednářové. 

Velmi oceňuji jejich neskutečné pracovní nasazení, zodpovědnost, ochotu a vstřícnost, se 
kterou jsem se u budoucích sestřiček setkala. Jejich hluboce lidský přístup k pacientům, 
vlídnost, úsměv a starostlivost o jejich potřeby rozhodně přispěly k zvládání chodu oddělení 
bez zbytečného stresu jak pro pacienty s onemocněním Covid-19, jejichž přísun byl na naše 
oddělení téměř kontinuální, tak pro personál – nás sestry i lékaře. Přestože se vše dělo 
takříkajíc „za pochodu“ a velmi rychle, dařilo se nám s jejich pomocí zajistit plnohodnotné 
vykrytí služeb a minimalizovat obavy a strach pacientů z neznáma při potížích, které nemoc 
provází. Vždy si našly čas s nimi promluvit, usmát se na ně, vysvětlit úkon… 

Mohla bych pokračovat dále a dále, ale není doba na dlouhá vyznání, považuji za důležitý 
obsah, který jsem chtěla sdělit, že si jejich pomoci nesmírně vážím a považují jejich přístup za 
předzvěst vysoce profesionálního přístupu při budoucím výkonu profese, kterou si vybraly – 
zdravotní sestry, a to se mi snad povedlo. 

Děkuji z celého srdce za úžasnou péči, moc si vážím toho, že tyto žákyňky a Mgr. Bednářová 
pomáhaly právě na našem oddělení. Samozřejmě, že děkuji i pedagogům, kteří jim vštípili 
základy a zásady péče a patřičné znalosti, aby praxi zvládaly. A také na ně bedlivě dohlíželi. Bez 
nich by to nešlo.  

Za kolektiv sester chirurgie 3 Lubomíra Koloditsová 
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Nemocnice Nové Město na Moravě, odd. ARO, NIP a vedení nemocnice 

Vážená paní řediteIko,  

rádi bychom poděkovali všem studentům Vaší školy za důležitou pomoc ve zdravotnickém 
provoze naší nemocnice v době, kdy opět došlo k nárůstu onemocnění Covid-19. Jejich pomoci 
si nesmírně vážíme a chceme vám sdělit, že bez jejich pracovního nasazení, jejich píle a 
obětavosti bychom celou situaci zvládli jen s velkými obtížemi. Vaši studenti pro nás byli velkou 
pomocí. Po rychlém zapracování se staIi nepostradatelnými členy našich kolektivů. Vždy rádi 
vaše studenty na našich odděleních uvidíme, uvítáme a úplně nejraději bychom byli, pokud by 
se stali členy našich týmů trvale. Těšíme se na další spolupráci nejen s nimi, ale i s Vaší školou. 
Zároveň prosíme, abyste vyjádřila obrovské díky Vašim kolegyním z řad pedagogického sboru, 
které také posílily oslabené řady novoměstských zdravotníků. Jejich pomoci si veImi vážíme. 

Hodně zdrav, štěstí a pohody do dalších dní za zaměstnance oddělení AR0 a NIP Nemocnice 
Nové Město na Moravě, příspěvková organizace přeje Mgr. Hana Dusíková, vrchní sestra, za 
vedení nemocnice JUDr. Věra PaIečková, Ředitelka nemocnice, Mgr. Bohdana Marečková, Ná 
městkyně ošetřovatelské péče, MUDr. Jiří Janů, FEBU, Náměstek Iéčebné péče. 

LDN Mostiště 

Vážená paní ředitelko, 

chtěla bych touto cestou poděkovat Vaši studentce Lence Dvořákové za její výpomoc a ochotu 
při péči o naše pacienty v náročné epidemiologické situaci i mimo ni. Velice nám pomáhá i v 
tomto období, kdy je na našem oddělení covidová situace, doufejme, zažehnána, ale 
personálu stále nedostatek. 

Velmi oceňuji její pracovní nasazení, ochotu, vstřícnost a zodpovědnost. Vždy jsem se na ni 
mohla spolehnout. 
Léňa je u pacientů velmi oblíbená a do našeho kolektivu rychle zapadla. Doufám, že naše 
spolupráce bude pokračovat i nadále. 

S pozdravem  

Kateřina Blahová 

staniční sestra LDN 5 Mostiště 

Nemocnice Havlíčkův Brod 

Vážená paní ředitelko.  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vašim studentkám za jejich ochotu a pomoc 
zdravotníkům v době nouzového stavu spojeného s náročnou epidemiologickou situací. 
Pomoc Vašich studentek byla pro nás velice důležitá a dopomohla k překonání krizového stavu 
způsobného onemocněním COVID 19. Vyzdvihnout bych chtěl spolupráci s uvedenými 
studentkami, které se aktivně podílely na chodu jednotlivých oddělení a pomáhaly nám tak 
zvládat toto náročné období: Bořilová Dominika, Kasalová Michaela a Řádková Aneta. Velice 
si vážíme Vaší spolupráce v této nelehké době. Byl bych rád, kdyby bylo možné tlumočit toto 
poděkování za zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod výše uvedeným studentkám. 

 Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel nemocnice.  
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Nemocnice Nové Město na Moravě, odd. urologie 

Vážená paní ředitelko. 

Dovolte mi, abych touto formou poděkovala zdravotním sestrám Mgr. Chvátalové Dagmar a 
Mgr. Petře Bednářové z Vaší organizace za pomoc při péči o Covid pozitivní pacienty. Obzvlášť 
velký dík patří studentkám Havlové Marii a Zdeňce Dvořákové. Jejich profesionální péče a 
lidský přístup byly pro nás a pacienty velkou pomocí a psychickou oporou. Díky této pomoci 
jsme dokázaly pečovat o velké množství pacientů a udržely jsme chod našeho oddělení. 
Pomáhají nám zvládat krizovou personální situaci způsobenou výpadky personálu v souvislosti 
s koronavirovou nákazou či karanténou. Velice si vážíme jejich ochoty, obětavosti a vstřícného 
přístupu. Jsou vždy usměvavé, pečlivé (nikdy se nezapomněly zeptat, zda je vše v pořádku), v 
rámci jejich kompetence se vždy snažily pomoci. Velmi přispěly k psychické pohodě všech 
pacientů. 

Ještě jednou děkuji a přeji všem zaměstnancům a studentům hodně zdraví, štěstí a úspěchů v 
profesionálním i osobním životě. 

Mgr. Šárka Suchá 

vrchní sestra urologie 

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

Novoměstské sociální služby 

Vážená paní ředitelko, 

v měsíci říjnu a listopadu nám pomáhaly v péči o klienty pečovatelské služby Vaše studentky. 
O Covid pozitivní klienty pečovaly Kristýna Jíchová a Jarmila Příhodová. O klienty v terénu dále 
pečovaly Míchalová Karolína a Prombergerová Adéla. Všechny pracovaly ve 
dvanáctihodinových směnách. Poděkování předávám od přímých nadřízených, které 
oceňovaly především odbornost studentek, jejich spolehlivost a obětavost. Pochvala přišla 
také od klientů. 

Já osobně si nesmírně cením ochoty zapojit se do náročné péče a celkového nasazení v 
náročných dvanáctihodinových směnách. V kolektivu zaměstnanců studentky byly také velmi 
oblíbené. Situace ve službě byla velmi náročná jak fyzicky, tak psychicky. Po určitých 
zkušenostech vím, že není samozřejmé, že studenti jsou ochotni takto pomáhat. Původně 
jsme měli seznam více jak 20 dobrovolníků, kteří nám však z různých důvodů odmítli do služeb 
nastoupit.  

Ještě jednou za všechny zaměstnance poděkování i Vám za to, jak jsou Vaše studentky pro 
praxi připraveny. 

S přáním všeho dobrého  

Ing. Hana Janů 

Ředitelka NSS 
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Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina 

Vážená paní ředitelko, 

dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Vám i vašim zaměstnancům, kteří nám dlouhodobě 
pomáhali při trasování pozitivních COVID osob a jejich kontaktů. Naši pracovníci si velmi váží 
této nezměrné pomoci a já se k nim za svoji osobu rád přidávám.  

MUDr. Jan Říha, ředitel KHS Kraje Vysočina 


