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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@szszr.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. 2021 (střední i vyšší školy): 

Interní vyučující (včetně ředitele a zástupců): 25 

Externí vyučující (střední škola/vyšší škola): 2/11 

Provozní pracovníci:  10 
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Smutná událost v učitelském sboru školy 

V červenci 2022 tragicky zahynul náš kolega a kamarád Marek Papoušek. Čtrnáct let byl 
skvělým, spolehlivým a oblíbeným učitelem anglického jazyka. Žádný úkol pro něj nebyl 
problém. Jeho každodenní úsměv a optimismus nás dokázal pozitivně naladit. Do všeho se 
pouštěl s úžasnou vervou a stoprocentně připravený. Jeho hodiny angličtiny se vyznačovaly 
klidem, mezi ním a jeho žáky a studenty panovala přátelská atmosféra. Marek byl úžasný 
člověk, vynikající kolega, všechny nás ohromoval svou touhou se dále vzdělávat. Vše pro něj 
bylo výzvou a dokázal na svoji stranu strhnout i ostatní. Na své okolí působil nejen inovacemi 
ve výuce, ale zejména svým osobním přístupem. Svůj pozitivní a optimistický elán rozdával 
nejen ve třídě, ale též na sportovních kurzech a jiných mimoškolních aktivitách. Byl všemi žáky 
a studenty milovaný, úžasný parťák na výlety, sportovec tělem a duší, náš milovaný kolega. 

Byl pyšný na své dcery. Jeho nakažlivý životní elán, široký úsměv, klid a nadhled nám bude 
všem chybět. 
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1.3 Školská rada 

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)  

Školská rada se sešla 2x za rok. Schválila školní řád, výroční zprávu o činnosti školy a podílela 
se na správě činnosti školy. 

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 Obory vzdělání, plnění vzdělávacích programů 
Ve školním roce 2021/2022 se vyučovaly tyto obory vzdělání: 

2.1 Střední zdravotnická škola: 

53-41-M/03 Praktická sestra – 4 třídy denního čtyřletého studia (výuka probíhala podle 
Školního vzdělávacího programu) 

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

V obou oborech vzdělání se podařilo ŠVP realizovat v celém rozsahu. 
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2.2 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 

Ve všech ročnících vyšší odborné školy denní i kombinované formy vzdělání jsme vzdělávali 
studenty podle platných akreditovaných vzdělávacích programů. Pro další školní rok jsme 
inovovali a akreditovali nový vzdělávací program pro denní formu oboru Diplomovaná 
všeobecná sestra, podle kterého se budou vzdělávat naši studenti od 1. 9. 2022.  

2.3 Profil a uplatnění absolventů 

Cílem vzdělávání v oboru 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. 

Absolventi oboru Praktická setra nachází uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických 
zařízeních v oblasti sociální péče o děti i dospělé. Ošetřovatelskou péči poskytují 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. 

 

Někteří absolventi oboru Praktická sestra by si rádi doplnili vzdělávání v oboru Diplomovaná 
všeobecná sestra, ale z finančních důvodů si toto studium nemohou dovolit a nastupují přímo 
do pracovního procesu většinou ve zdravotnických či sociálních zařízeních.  

Absolventi Zdravotnického lycea většinou studují na vysokých či vyšších odborných školách, 
dvě studentky si vybrali ke studiu obor Diplomovaná všeobecná sestra na naší škole.  

Studium VŠ Studium VOŠ
Práce ve

zdravotnictví
Práce mimo
zdravotnictví

4. A (praktická sestra) 2 12 8 5

4. L (zdravotnické lyceum) 10 10 0 6

0

5

10

15

Uplatnění absolventů

4. A (praktická sestra) 4. L (zdravotnické lyceum)
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2.4 Praktické vyučování  

Praktické vyučování je realizováno u oboru vzdělávání Praktická sestra a Diplomovaná 
všeobecná sestra v souladu s platným vzdělávacím programem.  

Cílem praktického vyučování je naučit se a umět použít v praxi odborné kompetence 
vycházející z vyhlášky č.55/2011Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků. 

V oblasti základní ošetřovatelské péče je žák a student veden tak, aby dokázal poskytnout 
ošetřovatelskou péči v souladu s danými postupy, právními předpisy a standardy. Výuka je 
zaměřena na komplexní péči, tzn. že žák je veden k tomu, aby vnímal pacienta nebo klienta 
jako holistickou bytost. Kromě základní ošetřovatelské péče je výuka zaměřena na nácvik 
některých odborných výkonů, které jsou v kompetenci praktické sestry a diplomované 
všeobecné sestry.  

Vlastní praktická výuka probíhá v přirozených podmínkách smluvních partnerů, ke kterým 
patří Nemocnice Nové Město na Moravě, Sociální služby Nové Město na Moravě, Nemocnice 
Havlíčkův Brod a další. 

Výuka je realizována pod vedením odborných učitelek a mentorů příslušného oddělení nebo 
zařízení. Nedílnou součástí jsou samostatné praxe studentů a žáků, jako např. odborná praxe 
třetího ročníku oboru vzdělání Praktická sestra. Tato praxe trvá čtyři týdny a žáci pracují pouze 
pod vedením staniční sestry nebo mentora příslušného oddělení. Tato praxe přispívá 
k rozvíjení týmové spolupráce, komunikace s pacienty a personálem a zdokonalování 
praktických dovedností žáků. 

Většina odborné praxe vyšší školy je také realizována v naší partnerské nemocnici v Novém 
Městě na Moravě.  V prvním ročníku denní i kombinované formy probíhá výuka odborné praxe 
pod vedením odborné vyučující. Nicméně studenti také vyjíždějí v rámci kraje Vysočina do 
psychiatrických nemocnic v Jihlavě a Havlíčkově Brodě. Dále vykonávají odbornou praxi 
v nemocnici v Jihlavě na onkologii. Péči o seniory v následné péči mají možnost vykonat 
v zařízeních sociální péče v Novém Městě na Moravě, Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad 
Pernštejnem, Velkém Meziříčí, Přibyslavi a dalších v celém našem regionu. Odborná praxe u 
studentů kombinovaného studia je realizována v přirozených podmínkách jejich regionu, 
proto nám studenti navštěvují zdravotnická a sociální zařízení v rámci celé České republiky. 
Patří k nim např. Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové, nemocnice Pardubického kraje, Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště, Nemocnice 
Břeclav, Fakultní nemocnice Ostrava a mnoho dalších zařízení. 
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2.5 Odborná praxe 3.L v nemocnici 

Součástí výuky zdravotnického lycea je odborná praxe ve zdravotnických zařízeních. Součástí 
této praxe jsou exkurze na odborných pracovištích. První den mám vedoucí pracoviště Irena 
Svobodová, Dis, představila centrální sterilizaci. Prošli jsme všechna oddělení, kde se 
manipuluje s nástroji a materiálem od jejich příjmu, tedy špinavé fáze, až po jejich sterilitu, 
tedy čisté fáze. Díky zkušenostem a odbornému výkladu vedoucí pracoviště byla exkurze pro 
všechny poutavá a přínosná. 

         
Následující den jsme pod vedením staniční sestry Mgr. Černé navštívili pracoviště urgentního 
příjmu. Zde jsem se seznámily s chodem oddělení, kde jsou přijímáni pacienti, kteří tvz. přijdou 
z ulice a kde ti, kteří přijedou RZP. Dostali jsme informace k třídění pacientů, k základnímu 
ošetření pacienta a žáci vyzkoušeli také resuscitaci a skutečný příjem nemocného. Exkurze byla 
velice přínosná a zajímavá. 

         
 

 
Dne 2.6. třída 3.L navštívila lékárnu v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Vedoucí lékárny 
nás seznámila s chodem pracoviště, se skladováním jednotlivých typů léčiv. Žáci také viděli 
přípravu mastí a čípků a hospodaření s návykovými látkami. Exkurze vhodně doplnila učivo 
probírané ve 2.ročníku. 



Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 9 z 67 

 

         
 

         
6.6. třída 3.L navštívila oddělení ARA a NIP. Vrchní sestra Mgr. Dusíková nás seznámila 
s chodem oddělení, popsala příjem pacienta, zajištění jeho základních životních funkcí a 
popsala náročnost péče o pacienta v těžkém stavu. Poukázala na propojení urgentního příjmu, 
ARA a následné intenzivní péče. I na NIP jsme se byli podívat. Studenti zde viděli pacienty 
napojené na monitor, na umělou plicní ventilaci, s dávkovači léků, infuzními pumpami. 
V průběhu exkurze měli spoustu zajímavých dotazů, díky tomu a poutavému výkladu vrchní 
sestry byla exkurze velice přínosná. 

     
7.6. jsme byli na exkurzi na CHJIP. Studenti byli seznámeni s chodem oddělení, skladbou 
pacientů, viděli i centrální žilní katetrizaci, zavedení žaludeční sondy, rekuperaci krve, různé 
typy drénů. Exkurze velice rozšířila obzory studentů. 

2.6 Práce předmětových komisí 

Učitelé ve školním roce 2021/2022 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 se v průběhu školního roku pravidelně scházeli. 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 I“), přípravu žáků na 
maturitní zkoušky. Důraz byl kladen zejména na individuální přístup k žákům.  

Nadaní žáci byli zapojeni do olympiád v anglickém jazyce, českém jazyce, psychologické 
olympiádě, v soutěžích Finanční gramotnost, Kraje pro bezpečný internet. V průběhu školního 
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roku byly realizovány plánované exkurze, které podpořily znalosti žáků a studentů z teoretické 
výuky. 

2.7 Rozvojové cíle školy 

Škola plnila své tři nejdůležitější rozvojové cíle:  

1. Podpora pedagogů, studujících a ostatních zaměstnanců po pandemii 

Zaměřili jsme se na pomoc učitelům a studujícím při náročném zvládání vzdělávacích úkolů 
v době po pandemii. Žáky a studenty jsme motivovali a budeme motivovat k dosažení lepších 
studijních výsledků využíváním aktivizujících prvků ve výuce a prvků formativního hodnocení. 
Všechny zaměstnance jsme proškolili v oblasti vzájemné aktivní komunikace s aktivním 
použitím digitálních technologií. Soustředili jsme se na budování optimálního klimatu ve 
škole.   

2. Zastupitelnost provozních zaměstnanců 

Pokračovali jsme v rozvoji získaných kompetencí provozních zaměstnanců Zaměřili jsme se 
především na zastupitelnost a týmovou spolupráci jako jeden z důležitých faktorů malé 
organizace. 

3. Digitalizace moderní školy  

Zdokonalovali jsme Informační systém školy. Zavedli jsme elektronizace dalších dokumentů. 
Aktivně používáme elektronickou komunikaci se studujícími. Zaměstnanci běžně používají 
kalendář absence, kalendář akcí a cestovní příkazy. Při práci všichni zaměstnanci pracují s weby 
(Office 365) a informace sdílí ve školním cloudu.  

2.8 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.  

V průběhu školního roku byly provedeny následné revize a opravy: 

• revize spotřebičů, požárně bezpečnostního zařízení 

• revize a oprava plynového kotle 

• revize hasicích přístrojů 

• revize a opravy elektroinstalace. 

V okolí školy byla provedena údržba zeleně – proběhlo ořezání některých větví stromů, které 
byly nebezpečné pro okolí.  

V kuchyni školy byla provedena oprava kotle a myčky na nádobí.  

Byl opraven server. 

Na vstupních dveřích byly vyměněny zámky a pořízeny nové klíče pro vstup do budovy.  

V průběhu hlavních prázdnin byla realizována oprava potravinového výtahu v ceně cca 
jednoho milionu korun, oprava byla financována zřizovatelem Krajem Vysočina. 

K zajištění pestřejší výuky a posílení zdatnosti našich žáků byly zakoupeny do tělesné výchovy 
nové posilovací pomůcky. 

V rámci výuky odborných předmětů byly pořízeny nové bezrtuťové tonometry, vozík na prádlo 
a izotermická fólie. Ke kvalitní výuce ošetřovatelství jsme zakoupili také velké množství 



Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 11 z 67 

 

spotřebního materiálu (injekční stříkačky, zkumavky, obvazový materiál, dezinfekční 
prostředky atd.). 

         

Ke zkvalitnění výuky byl zakoupena i nová kopírka, tři dataprojektory, 16 kusů notebooků, 
vizualizér, reproduktor a 17 kusů bezdrátových adaptérů.  

     

Pro zlepšení pracovního prostředí byly v kabinetech učitelů vyměněny tři již opotřebované 
kancelářské židle. 

Chodby školy na konci prázdnin osvěžily nové nástěnné mapy tematicky zaměřené na objevy 
a objevitele v oblasti přírodních věd, českou a světovou literaturu. 
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2.9 Hodnocení klimatu ve školách a klimatu výuky na SŠ v Kraji Vysočina 

Škola se zapojila do dotazníkového šetření klimatu ve školách a kvality výuky na středních 
školách se sídlem v Kraji Vysočina. Toto šetření připravil přímo Kraj Vysočina, přičemž 
strukturu dotazníku a volbu otázek konzultoval náš zřizovatel také se zástupci krajských 
pracovišť Národního pedagogického institutu ČR a České školní inspekce. Šetření se účastnili 
žáci a učitelé jednotlivých středních škol. Cílem bylo získat ucelený přehled o spokojenosti žáků 
a učitelů s regionálním školství a mimo jiné tím také identifikovat příležitosti, jak může být Kraj 
Vysočina nápomocen při přípravě a realizaci jednotlivých opatření. Každá zapojená škola pak 
dostala výstupní hodnocení z celého šetření, ze kterého získala zpětnou vazbu a srovnání 
s průměrným hodnocením v jednotlivých oblastech napříč celým krajem.  

Naše škola se řadí mezi školy, kde jejich silnou stránkou je odborná úroveň výuky, vhodné 
prostory pro výuku a moderní materiální vybavení školy, dobrý přístup učitelů a žáků, příjemná 
komunikace se zákonnými zástupci a tvůrčí atmosféra ve třídách, včasná a dostupná 
informovanost 

I v dalších sledovaných oblastech jako jsou akce pro veřejnost, nabídka volnočasových aktivit, 
partnerské spolupráce (firmy, VŠ, zahraniční partneři), prostory pro pobyt žáků mimo 
vyučování, webová prezentace a prezentace na asociálních sítích, obstála naše škola velmi 
dobře. 

2.10 On-line dotazníkové šetření „Peněžní prostředky státu určené na 
přípravu a zajištění systému ochrany obyvatelstva.“ 

V týdnu od 21.3. do 25.3.2022 proběhlo dotazníkové šetření ve třetích a čtvrtých ročnících 
střední školy. Cílem bylo získání informací o znalostech v oblasti ochrany obyvatelstva. 
Vyhodnocení výsledků šetření bylo anonymní a bylo zpracováno souhrnně za celý kraj.  

 

3 Výsledky vzdělávání 

Vzdělávání ve střední zdravotnické škole (SŠ) 

S vyznamenáním prospělo celkem 44 žáků, 180 žáků prospělo. Na střední škole přerušila 
v průběhu školního roku jedna žákyně studium z osobních důvodů, dva žáci přestoupili na 
jinou střední školu, jedna žákyně prvního ročníku lycea požádala ze zdravotních důvodů o 
opakování ročníku a jedna žákyně ukončila vzdělávání pro neprospěch.    

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.  

Průměrný prospěch žáků školy za školní rok byl 1,99,  což představuje mírné zhoršení oproti 
předcházejícímu školnímu roku o jednu desetinu. Průběh vzdělávání byl narušen 
opakovanými, i když krátkodobými karanténami různých tříd, což se podepsalo i na úrovni 
znalostí některých žáků.  V následujícím období bude třeba opět se k nejdůležitějším tématům 
vrátit a upevnit některé dovednosti hlavně v oblasti praktického vyučování.   

Informace o úrovni vzdělávání žáků jsme v minulém školním roce pravidelně předávali 
zákonným zástupcům žáků a žákům elektronickou cestou. 
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Absence žáků činila průměrně 80 hodin na žáka. Na její hodnotě se podílela kromě absence 
z důvodů onemocnění covid-19 i absence žáků, kteří byli dlouhodobě nemocní. Neomluvené 
hodiny měl pouze jeden žák, s jehož zákonným zástupcem jsme opakovaně jednali, a i přes 
spolupráci s poradenským centrem Kolping a SVP ve Žďáře nad Sázavou do školy nechodil a 
nakonec přestoupil na jinou školu. 

Vzdělávání ve vyšší odborné škole zdravotnické (VOŠ) 

V rámci oboru Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma vzdělávání - se nám podařilo 
akreditovat nový vzdělávací program s účinností od 1.9.2022.  

V denní a kombinované formě vzděláváme přes 120 studentů ve třech ročnících denní formy 
a čtyřech ročnících formy kombinované.  

Studium probíhá v zimním a letním období, které jsou ukončené zkouškovým obdobím. 
V rámci jednotlivých období probíhá blokové vzdělávání, kdy se střídají týdny teoretické výuky 
a odborné praxe. 

V rámci teoretické výuky, která probíhá v prostorách školy, se střídají formy výuky jako jsou 
přednášky, semináře, cvičení. V rámci přednášek byly uskutečněny přednášky na témata Covid 
a jeho důsledky ve zdravotnictví, Ošetřovatelský proces u pacienta s infekční chorobou, Akutní 
otravy v praxi a Hospic na Vysočině. Dály byly realizovány exkurze k budoucím 
zaměstnavatelům do Masarykova onkologického ústavu v Brně. Všechny tyto aktivity 
obohatily výuku a vnesly praktický dopad teoretických znalostí.  

Cílem našeho vzdělávání je připravit zdravotnického pracovníka, který je erudovaný ve svém 
oboru a umí využít svoje teoretické znalosti v praxi. Zároveň se při vzdělávání zaměřujeme i na 
zvládání zátěžových situací, které toto povolání přináší. 

Výsledky maturitní zkoušky 2022 (SŠ) 

V tomto školním roce zaznamenala maturitní zkouška oproti předchozímu školnímu roku další 
změnu. Konali písemnou zkoušku z českého jazyka i z anglického jazyka a tyto zkoušky byly 
součástí profilových zkoušek. 

Maturitní zkoušku v oboru Praktická sestra konalo celkem 29 žáků. S vyznamenáním prospěly 
3 žákyně, 18 žáků prospělo, 8 žákyň nebylo úspěšných v některém z didaktických testů nebo 
u ústní profilové zkoušky. Příčiny tohoto neúspěchu lze přičítat i distanční výuce, která žáky 4. 
ročníků zastihla v průběhu 2. a 3. ročníku. Sami žáci vnímali v této době nedostatečnou 
motivaci k domácí přípravě a vlastní prezenční příprava k maturitě ve 4. ročníku podle nich již 
byla pod velkým tlakem. 

Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci při praktické maturitní zkoušce, kterou složili úspěšně 
všichni. Vzhledem k budoucímu uplatnění absolventů zejména ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních jsou tyto výsledky jistě potěšující. 

Ve třídě 4. L (obor Zdravotnické lyceum) konalo maturitní zkoušku celkem 26 žáků. 
S vyznamenáním prospělo 10 žáků, 14 žáků prospělo, dvě žákyně neuspěly (jedna 
z didaktického testu z anglického jazyka, jedna nebyla úspěšná při ústních profilových 
zkouškách).  Odborně zaměřené maturitní práce byly dobře vypracované a všichni žáci při 
obhajobě uspěli.  
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Výsledky absolutorií 2022 (VOŠ) 

Absolutoria 4.K 

Ve dnech 24. – 26.1.2022 se konala absolutoria našich studentů kombinované formy vyšší 

odborné školy zdravotnické. K závěrečným zkouškám v tomto termínu se dostavilo 15 

studentek. Všechny úspěšně zakončily své vzdělávání, sedm z nich s vyznamenáním. Své 

znalosti prokázaly v odborných předmětech, cizím jazyku i při obhajobě závěrečné práce. 

Témata byla velmi zajímavá. Na vše dohlížela předsedkyně ze SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod. Celé 

tři dny probíhaly v klidné atmosféře. Přejeme všem absolventkám hodně úspěchů v pracovním 

i v soukromém životě. 

     

Absolutoria 3. S 

Absolutorium proběhlo ve dnech 20.6.-21.6.2022 dle zákona č.561/2004, o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 
10/2005 Sb., v platném znění. 

Absolutorium proběhlo ve velmi příjemné a důstojné atmosféře, kterou vytvořili pracovníci 
školy. Během celého absolutoria bylo vytvořeno výborné zázemí jak pro 12 studentek, tak pro 
členy zkušební komise. Organizačně bylo vše zajištěno a proběhlo bez komplikací. 
Dokumentace k absolutoriu byla připravena a po celou dobu zkoušky byla řádně vedena. 

Úroveň znalostí studentů byla výborná.  S vyznamenáním prospělo 7 studentek, 5 studentek 
prospělo. Prezentace absolventských prací byla rovněž velice zdařilá. Vybraná témata byla 
zajímavá a přínosná pro studium i praxi. 

Zkušební komise zkoušela erudovaně, prokázala široké odborné znalosti, ale i profesionální 
pedagogické dovednosti. Respektovala názorová hlediska všech členů komise, pracovala 
logicky a objektivně. 
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Digitalizace vzdělávání 

Letošní školní rok již nebyl ovlivněn dlouhotrvajícími uzávěrami středních škol a vzděláváním 
studentů online. V karanténě byly jen jednotlivé třídy a krátkodobě, takže online vzdělávání 
nebylo v takové míře potřeba. Naopak tyto občasné online výuky pomohly v udržení 
dovedností žáků a učitelů v online vzdělávání. 

Vzdělávání učitelů probíhalo individuálně i formou krátkých prezentací nových metod a 
postupů. V celé škole se nadále zlepšuje online komunikace; jak vzájemně mezi učiteli, tak 
mezi učiteli a žáky. MS Teams se staly nedílnou součástí vzdělávacího procesu. SharePoint se 
stal místem pro centralizaci a sdílení dokumentů. 

Díky dotacím se nám podařilo získat další počítače a obnovit zastarávající vybavení žáků i 
učitelů. 

Ekonomická olympiáda  

Ve dnech 26.11. – 30.11.2021 proběhlo školní kolo ekonomické olympiády, kterého se 

zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků. Žáci se na něj samostatně zaregistrovali a následně 

plnili zadané úkoly. Nejlepšího výsledku dosáhla Sandra Kocourková ze 3.L, která postoupila 

do kola krajského, které proběhlo 26.1.2022. Zde pracovala v prostředí aplikace ZOOM a 

umístila se v horní polovině ze všech zúčastněných. I přesto, že nepostoupila do kola 

národního, byla účast v krajském kole pro studentku velkou zkušeností. 

Studentská konference 

V předvánočním čase probíhala v prostorách naší školy studentská konference. Tak jako loňský 
rok, tak i letošní poznamenal tuto akci Covid 19. Vlastní prezentace tedy probíhala jak formou 
prezenční, tak formou on-line. 

Cílem akce byla prezentace maturitních prací žáků 4.L. 

Se zájmem prezentace sledovali žáci 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum. Konference byla 
přínosem nejen pro maturující žáky, kteří si vyzkoušeli vystoupení před spolužáky, ale i pro 
žáky nižšího ročníku, kteří získali cenné zkušenosti pro svoji maturitní práci. 

Akce byla kladně hodnocena, zejména on-line přenos, který sledovali i učitelé ve škole. 

     

Olympiáda z českého jazyka a literatury 

Školního kola olympiády z českého jazyka a literatury, které se konalo v lednu 2022,  se 
zúčastnilo 13 žáků SZŠ. Vítězkou se stala Lucie Kadlecová (žákyně 4.L), shodný bodový zisk 
vedoucí k druhému místu měly Hana Mrázková (3.L) a Kateřina Kubíčková (3.A). Pomyslnou 
bronzovou příčku obsadila taktéž se stejným počtem bodů dvojice studentek Karolína Janů 
(2.A) a Gabriela Houdková (3.A). 
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Vzhledem k tomu, že termín okresního kola byl stanoven na 21.3. 2022 a vítězka školního kola 
olympiády z českého jazyka se v této době připravovala k maturitní zkoušce, reprezentovaly 
naši školu žákyně, které obsadily 2. místo, tedy Hana Mrázková a Kateřina Kubíčková. I když se 
tyto žákyně neumístily v popředí výsledkové listiny, přesto jim děkujeme za účast a 
reprezentaci školy. 

Psychologická olympiáda 

 Psychologická olympiáda se konala 10. února 2022. Zúčastnili se jí žáci 2. a 3. ročníků,  
tématem bylo Setkání s radostí. Do školního kola bylo vybráno celkem 11 prací. Vítězkou se 
stala K. Mičková (studentka 3.A), druhé místo pak obsadil V. Poul (3.L). Pomyslnou bronzovou 
příčku obsadila dvojice T. Gabrielová a M. Pekárková (3.A). 

Vzhledem k tomu, že termín krajského kola byl stanoven na 28.2. 2022 a vítězka školního kola 
psychologické olympiády byla na sportovním soustředění, reprezentovali naši školu v 
Havlíčkově Brodě žáci, kteří obsadili 2. a 3. místo. 

         
Krajského kola psychologické olympiády se zúčastnilo 8 soutěžících ze 4 středních 
zdravotnických škol: Havlíčkova Brodu, Třebíče, Jihlavy a ze Žďáru nad Sázavou. Tématem 
letošní kola bylo Setkání s radostí. Výherce pak postoupil do celorepublikového kola v 
Chomutově 6.-7. 4. 2022. 

Naši školu reprezentovali Václav Poul ze 3.L a Martina Pekárková ze 3.A. Oběma našim 
soutěžícím se povedlo odprezentovat svoji práci a jen těsně Václavu Poulovi uniklo 1. místo. 

Oběma soutěžícím náleží obrovská pochvala za obsahovou i formální stránku jejich práce a za 
propagaci naší školy. 
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S Vysočinou do Evropy 

Dva nejúspěšnější řešitelé školního kola soutěže Jan Kosek a Václav Poul byli nominováni do 
krajského kola, které proběhlo dne 6. 4. 2022 na KÚ Jihlava. Zúčastnilo se ho 38 soutěžících 
z Kraje Vysočina. 

Soutěžilo se z regionálních znalostí a anglického jazyka. Naši žáci prokázali vysoké dovednosti 
v anglickém jazyce, ale bohužel vzhledem k absenci předmětu zeměpis na naší škole nebyly 
jejich zeměpisné znalosti zcela dostačující, i když oba žáci bojovali opravdu statečně. 

Z počtu 19 týmů (tým = dvojice studentů) obsadili skvělé 9. místo a zaslouží si pochvalu. 

Soutěž Finanční gramotnost 

Stejně jako každý rok se i letos naše škola zapojila do soutěže Finanční gramotnost. Letos to 
už byl 11. ročník. Školního kola se zúčastnilo 70 žáků 3.L, 4.A a 4.L. Školní i okresní kolo 
probíhalo na počítači a žáci museli vyplnit zadaný test. Do okresního kola postoupila děvčata 
Nela Mirošová, Lada Melicharová a Eliška Křížová ze 4.L., kde se děvčata umístila na 1. místě a 
postoupila do krajského kola. V krajském kole musely týmy zpracovat případovou studii a složit 
písemný test. Tři nejúspěšnější týmy z každého kraje, kam se probojoval i náš tým, potom přes 
TEAMSY ústně prezentovaly svou prezentaci. V krajském kole se děvčata nakonec umístila na 
krásném 2. místě.  Blahopřejeme. 

 

Sportovní úspěchy Kateřiny Mičkové 

Káťa Mičková je žákyní 3. ročníku oboru Praktická sestra a opakovaně nás překvapuje svými 
sportovními výsledky v triatlonu. Jejím velkým úspěchem je 12. místo na Mistrovství Evropy 
v říjnu 2021. Do tohoto závodu postoupila ze semifinále z 90 závodnic celé Evropy jako nejlepší 
Češka. V dalším závodě čtyřčlenných štafet pak společně s dalšími reprezentanty ČR 
obsadila 7. místo.   

Dále tato žákyně závodí i v Aquatlonu, který tvoří dvě disciplíny, plavání (zpravidla v krytém 
bazénu) a běh. Kačka letos závodila v seriálu Českého poháru prvním rokem v kategorii 
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juniorek na tratích 400 metrů plavání a 3km běh a hned v prvním závodě sezóny ve své 
kategorii zvítězila. 

Ve druhém závodě Českého poháru zvítězila jak v závodě juniorek, tak zároveň i mezi ženami. 
Za další dva týdny absolvovala závěrečný závod, který byl zároveň i Mistrovstvím České 
republiky. V juniorské kategorii získala stříbrnou medaili. Celkově mezi ženami byla třetí. V 
bodovém hodnocení celého seriálu Českého poháru v Aquatlonu nakonec mezi ženami 
zvítězila. 

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

         

 

 

Sportovní úspěchy Karolíny Štěpánové ze 3.A 

Karolína Štěpánová je česká zápasnice na amatérské úrovni. Aktivně se věnuje brazilskému jiu-
jitsu, ve kterém se velmi dobře prosazuje jak na domácí půdě, tak i na mezinárodní scéně. Od 
roku 2021 rozšířila své působení v bojových sportech o thajský box a kickbox, kde o rok později 
získala titul mistra ČR v kickboxu K-1 a Mistra ČR v Muay Thai.  

Kája se v říjnu 2021 zúčastnila již X. ročníku BJJ Rebel cup ve Frenštátu pod Radhoštěm s 
mezinárodní účastí. Opět si dala vyšší cíle a zápasila jak ve své kategorii juniorek (16 - 17 let), 
tak i v kategorii žen (18 - 30 let) a zároveň vyzkoušela své schopnosti a dovednosti i v rámci 
kategorie pokročilých, tzn. blue belt. Rozhodně se v těchto kategoriích neztratila a domů 
dovezla všechny cenné kovy: 1 x zlato, 1 x stříbro a 1 x bronz. 

V říjnu 2021 se Kája zúčastnila soutěže AJP TOUR BJJ v Praze (nejvyšší soutěže BJJ v ČR), kde 
dokázala v kategorii žen do 62 kg všechny své soupeřky porazit a získat tak cenné zlato do své 
sbírky. 

V březnu Kája vyhrála závody v Ostravě - CZECH CHAMPION - SHIP 2022 v kategorii žen do 30 
let ve váze do 58 kg a získala tak po zásluze zlatou medaili. 
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V dubnu 2022 perfektně reprezentovala Českou republiku a v rámci mistrovství v německém 
Berlíně dokázala v jeden den porazit celkem 12 soupeřek v kategorii žen (18 - 40 let) a ve váze 
do 62 kg. V rámci dvou kategorií (GI, NO-GI) tak získala dvě zlaté medaile. 

V květnu 2022 se zúčastnila již 9. kola Národní ligy Muay Thai. V rámci sobotní akce dokázala 
porazit zkušenější a výrazně starší závodnice a vyhrála oba zápasy 3:0 na body. Dne 11. 6. 2022 
si vybojovala účast ve finále mistrovství ČR, které následně po velmi vyrovnaném zápase se 
zkušenější soupeřkou vyhrála na body a přidala tak ke dvěma titulům Mistra ČR v judu 2015 a 
2016 také titul Mistr ČR 2022 v Muay Thai. 

 

Ani přes prázdniny Kája Štěpánová nezahálela a odskočila si mezi tréninky na mezinárodní 
závody v brazilském jiu-jitsu do Hamburgu (AJP TOUR HAMBURG INTERNATIONAL PRO - GI & 
NO-GI), kde získala dvě zlaté medaile. 

Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!!! 

 

  



Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 20 z 67 

 

Sportovní úspěchy Magdalény Kubové  

Blahopřejeme Magdě Kubové z 2. A k vynikajícímu umístění na Mistrovství ČR v ploutvovém 
plavání. Magda brala hned tři cenné kovy. Zlatou medaili získala v disciplíně 100 m RP. Další 2 
medaile vybojovala v disciplíně 100 m BIFI a 200 m BIFI. O víkendu jí čeká Mistrovství ČR 
družstev. Držíme palce. 

     

Filip Havlík  

Filip Havlík byl v tomto školním roce žákem 2. ročníku oboru Zdravotnické lyceum. Aktivně se 
zapojil jako gólman juniorů BK Havlíčkův Brod, který patří do extraligy juniorů. Junioři byli 
velice úspěšní a postoupili do play-off.  Děkujeme Filipovi za reprezentaci školy a přejeme 
hodně úspěchů v dalším školním roce. 

https://www.szszdar.cz/res/photogallery/257545261-950128085710820-1176187921806057348-n.jpg
https://www.szszdar.cz/res/photogallery/254480185-3962764253824226-4214105977203843953-n.jpg
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4 Přijímací řízení 

4.1 SŠ 

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 63 uchazečů. Uchazeči konali 
jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. 

Ke studiu nastoupilo 30 uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek.  

Obor vzdělání 78–42–M/04 Zdravotnické lyceum 

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

Zájem o studium projevilo celkem 67 uchazečů ve dvou kolech. Uchazeči také konali jednotnou 
přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Ke studiu nastoupilo 30 uchazečů, kteří 
odevzdali zápisový lístek.  

4.2 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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4.3 Žáci SŠ a studenti VOŠ  

Početní stav žáků SZŠ a VOŠZ (ke statistickému hlášení SZŠ 30. 9. 2021, VOŠZ 31. 10. 2021): 

Denní studium: 

Třída Počet žáků Dívky chlapci 

1.A 30 29 1 

1.L 30 23 7 

2.A 30 28 2 

2.L 30 25 5 

3.A 30 29 1 

3.L 28 24 4 

4.A 29 27 2 

4.L 26 25 1 

skupina 
Počet 

studentů 
  

1.S 27 24 3 

2.S 11 11 0 

3.S 12 12 0 

1.K 35 32 3 

2.K 20 19 1 

3.K 20 15 5 

4.K 18 16 2 

5 Výchovná a preventivní činnost 

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 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. Tito žáci se mohli účastnit v průběhu celého školního roku doučování ve 
všech předmětech a individuálních konzultací, které jim pomohly zvládnout obtížné učivo jak 
v teoretických předmětech, tak i při praktickém nácviku odborných výkonů v ošetřovatelství. 
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Žáci nadaní byli zapojováni do různých projektů školy nebo sociálních partnerů, účastnili se 
olympiád v českém jazyce, anglickém jazyce, ekonomické olympiády, psychologické olympiády 
nebo soutěží ve finanční gramotnosti. V rámci výuky první pomoci se ti nejlepší úspěšně 
zapojili do krajských i celostátních soutěží mezi zdravotnickými školami i záchranáři. Nadaní 
žáci se účastnili v rámci projektů také stáží ve zdravotnických zařízeních. Na střední škole 
máme několik žáků nadaných v oblasti sportu, vzdělávají se dle IVP a dosahují i přes účast 
v zahraničních soutěžích dobrých výsledků ve studiu. K výborným žákům také patří žáci vysoce 
motivovaní ke studiu, kteří chtějí být záchranáři a již během studia se zapojují do aktivit v 
agentuře ProgressRescue, která se zabývá problematickou první pomoci a se kterou naše škole 
douhodobě spolupracuje.   

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. 
Kariérové poradenství ve středním odborném vzdělávání může přispívat ke snižování 
nezaměstnanosti absolventů škol, k předcházení předčasným odchodů 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. 

Preventivní program školy 

V rámci celého školného roku probíhaly akce na podporu prevence rizikového chování u žáků 
a studentů naší školy. Jednotlivé akce byly zaměřeny na aktuální témata – domácí násilí, 
prevence závislostí, příprava na budoucí povolání.  

Jednotlivých vzdělávacích akcí se dotkla covidová opatření, ale nakonec i přes změny termínů 
došlo k jejich realizaci. 

V prvním ročníku proběhly harmonizační dny, které byly vydařené a jednotlivé třídy se 
projevily jako třídní kolektiv. V rámci tohoto setkání měli žáci možnost se vzájemně poznat a 
navázat spolupráci. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na spolupráci, vzájemnou podporu a 
stmelování kolektivu. 

V prvních a druhých ročnících byl v rámci třídnických hodin ve spolupráci s poradenským 
centrem Kolping realizován program na motivaci žáků k učení a práci pro vzdělávání. Toto se 
ukázalo jako velké pozitivum při uvědomění si vlastních rezerv a přístupu k učení a přípravě do 
výuky. 

V těchto ročnících se také uskutečnily vzdělávací programy zajištěné Policií ČR na téma Drogy 
z pohledu policie. Drogy a drogová závislost je věc, kterou žáci znají, ale nemají představu 
dopadů ve vztahu k trestné činnosti. 

Třetí a čtvrté ročníky byly na exkurzích a odborných stážích, které tematicky souvisí s obory 
vzdělání. Projektové dny byly vedeny odborně ve vztahu k učivu, které žáci v jednotlivých 
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ročnících probírají, a praktické činnosti či návštěvy u potencionálních budoucích 
zaměstnavatelů jim jen doplnily uplatnitelnost jejich znalostí v praxi.  

V rámci všech tříd proběhla návštěva školního metodika prevence a výchovného poradce 
v třídnických hodinách a motivační pohovory se žáky. 

V rámci školy se řešily jen drobná porušení školního řádu. Ve výchovné komisi bylo uděleno 
několik výchovných opatření. Škola jako celek působí jednotně a má pozitivní zpětnou vazbu 
jak ze strany žáků, tak rodičů. Neméně významná je spolupráce s externími partnery, kde naši 
žáci působí jako dobrovolníci. 

Školní metodik prevence se během školního roku zúčastnil několika vzdělávacích akcí, např. 
Konference Jihlava, setkání školních metodiků prevence v rámci Žďárska, on-line vzdělávání 
na témata Kyberšikana, Šikana jako narušení vztahů ve skupině a Orientace v online prostředí.  

Konference s názvem „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ na Krajském úřadě 
v Jihlavě 

Konferenci zahájil brig. Gen. Mgr. Miloš Trojánek svou zdravicí a popřál všem úspěšný a plodný 
den práce. Pak se již rozeběhl program přednášek jednotlivých lektorů.  

Bylo zajímavé vidět pohled policisty, který sám provádí šetření kyberkriminality. Zdůraznil, že 
jako kriminalista musí mít znalosti v IT technice a zároveň v kriminalistice, protože dnešní 
útoky mají stále se zvyšující tendenci a využívají technik sociálního inženýrství.  

Další zajímavá přednáška byla na téma “Prevence kybernetické kriminality s důrazem na SOFT 
SKILLSs“. Jde o měkké dovednosti, které bychom v rámci prevence jako uživatelé ICT techniky 
umět. V dnešní době existuje mnoho vzdělávacích e-learningových programů, které jsou 
doporučeny ke vzdělávání jak učitelů, tak studentů i žáků.  

Šikana jako narušení vztahů ve skupině 

Toto školení proběhlo pod vedením PaedDr. Martínka, který pracuje v PPP Pelhřimov a již více 
jak 10 let se věnuje přednáškové činnosti se zaměřením právě na šikanu.  

Přednáška pana doktora Martínka byla velice zajímavá, poutavá, ale hlavně odborně 
erudovaná. Vychází z praktických zkušeností poradenského pracoviště i osobních konzultací 
s klienty. Celá jeho prezentace byla proložena konkrétními praktickými ukázkami v rámci 
školské praxe. Nejvíce zaujala školního metodika prevence odborná terminologie, která se 
dnes v rámci tohoto tématu používá, z čehož vyplývá potřeba neustálého vzdělávání v této 
oblasti. 

Harmonizační kurz 1.A 

Ve dnech 6. a 7. září 2021 žáci 1.A prožili harmonizační kurz. Uspořádán byl v Sokolovně ve 
Žďáře nad Sázavou.  Program byl zajištěn odborně vzdělanými učiteli naší školy. Tvořily ho 
zejména poznávací a teambuildingové aktivity.  Cílem bylo vzájemné seznámení se a počátek 
budování nového třídního kolektivu. Žáci i vyučující hodnotili akci jako velmi zdařilou, cíl akce 
byl splněn. 
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Harmonizační dny 1.L 

Ve dnech 2. a 3.9. 2021 se konaly harmonizační dny třídy 1.L. Místo konání bylo Sokolovna 
Žďár nad Sázavou. Cílem kurzu bylo vzájemné seznámení žáků mezi sebou, seznámení 
s třídním učitelem a jeho zástupcem, vytvoření přátelské atmosféry v třídním kolektivu, vznik 
pozitivních vazeb mezi žáky. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na komunikaci, naslouchání a 
sebereflexi. Důležité bylo, aby každý z žáků našel aktivitu, která by mu vyhovovala, bavila ho a 
zároveň, aby se naučil v zájmu ostatních účastnit se i aktivit, které nejsou z jeho strany 
preferované. 

První den byl zaměřen na seznámení, dopolední program probíhal v tělocvičně a odpolední 
aktivity byly přesunuty ven, na hřiště. Večer se uskutečnila procházka na Zelenou horu, kde 
proběhla „stezka odvahy“. Aktivity druhý den byly zaměřeny na vzájemnou důvěru mezi žáky. 

         
 

     

Ponorka – centrum prevence 

Se třídou 1.L jsme 21.9.2021 navštívili Ponorku – centrum prevence. Tato exkurze byla 
naplánována jako praktické doplnění výuky předmětu Výchova ke zdraví. 

Ponorka – centrum prevence je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Posláním zařízení je 
poskytovat zázemí, pomoc a podporu dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. 
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 20 let a služba je poskytována bezplatně. 
Klienti mohou využít pomoci v oblasti vzdělávání, práce, potřeby, práva, vztahů, fyzického a 
duševního zdraví a v oblasti smysluplného využití volného času. 
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Kontaktní a poradenské centrum Spektrum (KPC Spektrum), Adiktologická ambulance 
Kolping 

Společně se žáky tříd 2.A a 2.L jsme 12.10.2021 navštívili KPC Spektrum a adiktologickou 
ambulanci. Tato exkurze byla naplánována jako praktické doplnění výuky předmětu Výchova 
ke zdraví. 

KPC Spektrum je zařízení pro uživatele nelegálních návykových látek a jejich blízké, kde jim 
jsou poskytovány anonymní a bezplatné služby. Toto nízkoprahové zařízení je určeno primárně 
pro aktivní uživatele drog, kde mohou strávit jednu hodinu denně. Mohou využít kontaktní 
místnost, hygienický servis, poradenství, asistenci (k lékaři, na úřady, …), počítač a internet, 
krizovou intervenci, sociální šatník, potravinový servis. Uživatelé mohou také využít možnosti 
testování (HIV, žloutenka, syfilis), základního zdravotního ošetření a sběru injekčního 
materiálu. 

Adiktologická ambulance nabízí bezplatnou ambulantní péči pro osoby, které se potýkají se 
závislostí. Tato péče je určena pro uživatele alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek, 
osoby potýkající se s gamblerstvím, osoby potýkající se se závislostí na PC a jinými závislostmi. 
Klienti mohou využít poradenství, terapii (individuální i skupinovou), prevenci relapsu (udržení 
abstinence), doléčování, testování. 

     
 

 

Setkání výchovných poradců základních a středních škol 

V říjnu 2021 proběhlo jako každý rok setkání výchovných poradců v PPP a SPC Vysočina se 
sídlem ve Žďáře nad Sázavou. Na programu byly aktuální změny ve školské legislativě, zejména 
novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
vyhodnocování podpůrných opatření I. – V. stupně, sdílení asistenta pedagoga ve všech 
stupních podpůrných opatření, změny žádostí u individuálních vzdělávacích plánů (IVP), 
vyhodnocení IVP a v neposlední řadě vzdělávání cizinců s možností zajištění jazykové podpory 
i po ukončení jazykové přípravy. Dále zazněla nabídka spolupráce Národního pedagogického 
institutu Jihlava a školy a na závěr proběhla živá diskuse na výše uvedená témata, při které si 
výchovní poradci z různých typů škol mohli vyměnit konkrétní praktické zkušenosti. 
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Spolupráce s poradenským centrem Kolping 

V rámci spolupráce Poradenského centra Kolping a naší školy proběhly v rámci třídnických 
hodin prvních a druhých ročníků pod vedením třídních učitelů v kooperaci s pracovníky centra 
motivační pohovory se žáky. Byly zde nastoleny otázky přípravy na výuku, vlastní motivace 
k učení i faktory, které žáky vedou k tomu, aby byli v rámci vzdělávacího procesu úspěšnější, 
respektive najít důvody neúspěchu. I jednotliví třídní učitelé hodnotili výstup této aktivity 
kladně:  

Třídní 1.L: „Program byl žáky hodnocen jako zajímavý, některé vedl k zamyšlení. Uvědomili si, 
proč se neučí, jak tráví svůj volný čas, že by si měli svůj čas lépe plánovat. Většina se shodla na 
tom, že co bylo v programu řečeno, tak vlastně ví (omezit zájmy, překonat nechuť k učení, …).“ 

Třídní 2.A: „Program hodnotím kladně. Myslím si, že to byl dobrý začátek k nějakému dalšímu 
konkrétnímu kroku pro každého žáka, který bude chtít v přípravě něco změnit.“ 

V      

6 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

První pomoc při dopravních nehodách 

Letošní školní rok po loňské distanční výuce u nás začal trochu netradičně. Pro naše maturanty 
jsme připravili poměrně náročné téma. Přijeli opět naši partneři z ProgressRescue Lukáš a 
Lukáš a prohlubovali znalosti a praktický nácvik při dopravních nehodách. Zaměřili se na 
bezpečnost účastníka dopravní nehody a hlavně na efektivní pomoc. Ta se netýkala pouze 
zdraví, ale také ochrany zachránců, jejich posádky a ostatních účastníků v silničním provozu. 
Díky zkušenostem z pracovního i osobního života přednášejících a jejich přátelském přístupu 
bylo dopoledne velmi přínosné. 
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Projektové dny mimo školu – multikino CineStar Jihlava  

V rámci projektu "šablony II" - NOVÉ POJETÍ VÝUKY, a to aktivity "projektové dny mimo školu", 
byla pro 3. ročníky a třídu 2.L dne 6. září 2021 zorganizována návštěva multikina v Jihlavě 
(CineStar Jihlava). 

Projektový den proběhl od 8:30 do 13:00, a to i s ohledem na časový rozpis dle projektu a také 
s ohledem na dodržení pravidel "společného plánování – realizace - reflexe".  

Pedagogové školy spolu s hlavním manažerem multikina panem Kopeckým se předem dohodli 
na programu projektového dne: seznámení s fungováním multikin obecně a konkrétně 
multikina CineStar v Jihlavě a projekce filmu NOMÁDI (v anglickém znění). 

Program projektového dne byl dodržen a film NOMÁDI vyvolal u žáků velké emoce, ale hlavně 
přinesl mnohé otázky k zamyšlení (otázky ekologie, vztahů mezi lidmi, žebříček hodnot 
lidského života apod.), zároveň sloužil k rozvoji jejich jazykových kompetencí.  

Projektový den byl hodnocen velmi kladně. Žáci se chovali velmi ukázněně a zároveň pedagogy 
a manažera multikina velmi překvapili otázkami, které v rámci závěrečné diskuse kladli.  

Anatomický ústav Brno 

Se třídami 2. A a 2. L jsme v polovině září navštívili anatomický ústav v Brně. Tato exkurze byla 
původně naplánována na konec školního roku jako praktické doplnění výuky somatologie, ale 
kvůli epidemiologické situaci byla přesunuta na září nového školního roku. 

Anatomický ústav byl založen již v roce 1919. O jeho rozšíření se zasloužil hlavně profesor 
Žlábek. Se svými spolupracovníky zhotovil velké množství nových preparátů a vytvořil tak 
základ pro bohatou a moderní sbírku, která je plně srovnatelná s jinými evropskými 
anatomickými muzei. 

V současné době je tu vystaveno více než 600 zajímavých exponátů a preparáty jsou nadále 
doplňovány. Sbírky anatomického muzea jsou rozděleny podle jednotlivých systémů a jsou 
přehledně uloženy. 

I když anatomický ústav se svými exponáty slouží především k výuce anatomie studentům 
lékařské fakulty, pro naše žáky představuje zpestření závěrečné výuky  a  doplnění teoretických 
znalostí potřebných nejen při maturitě, ale také při přijímacích zkouškách na vysokou školu. 

Dvoudenní exkurze v Praze 

Pro třídu 3. A byla před podzimními prázdninami zorganizována dvoudenní exkurze do Prahy.  

Cílem byla podpora zejména odborných kompetencí žáků, a to exkurzemi do motolské 
nemocnice, ale zároveň i rozvoje kulturního rozhledu žáků, a to formou zhlédnutí filmového 
představení.  

V rámci rozvoje odborných kompetencí žáci třídy 3. A navštívili Nemocnici Motol, a to oddělení 
kardiologie, kardiovaskulární chirurgie, oddělení neurochirurgie a urgentního příjmu 
dospělých. Na všech odděleních se jim věnoval erudovaný personál a žáci si tak udělali nejen 
odborný exkurz do daných odborných pracovišť, rozšířili si své dosavadní poznatky z 
ošetřovatelství, ale zároveň získali konkrétní představu o náplni práce zdravotní (praktické a 
následně i diplomované) sestry na vybraných odděleních.  

Součástí návštěvy Prahy byla také procházka podzimní Prahou a návštěva kulturní akce. 
Bohužel návštěva divadla byla těsně před odjezdem do Prahy z důvodu onemocnění hlavní 
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představitelky představení zrušena, a tak byl využit náhradní kulturní program, a to zhlédnutí 
filmové "novinky" v multikině CinemaStar na Chodově.  

Žáci pozitivně hodnotili odbornou náplň exkurze, filmové představení, prohlídku historické 
části Prahy, ale i ubytování a celkovou organizaci exkurze.  

     
 

     

Projektový den ve škole z projektu "šablony II" - POPÁLENINY 

Dne 25.10.2021 se třídy 1.A a 1.L v rámci projektového dne ve škole dle projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016317 - Nové pojetí výuky zúčastnily přednášky týkající se 

popálenin (druhů, ošetření, ale i prevence apod.).  

Odborná přednášku vedla Bc. Lacinová z organizace Popálky se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, 

která vznikla ze sdružení na pomoc popáleným dětem. Organizace Popálky úzce spolupracuje 

s Klinikou popálenin a plastické chirurgie FN Brno. Z hlediska popálenin, které jsou nejen 

nepříjemným, ale i bolestivým traumatem, a to zejména pro postiženého, ale i pro bližší a 

mnohdy také širší okolí, je tato organizace důležitou součástí v životě postiženého, poskytuje 

mu všestrannou pomoc během hospitalizace, ale i v rámci následného domácího ošetření.  

Velkým přínosem pro žáky z hlediska rozvoje jejich odborných kompetencí byla kategorizace 

popálenin, jejich hodnocení dle velikosti postiženého místa, ale zejména první pomoc při 

různých druzích popálenin.  

Odborná garantka projektového dne ve škole Bc. Lacinová uvedla žáky nejen do problematiky 

popálenin (viz uvedeno výše), ale podrobně je seznámila s organizací Popálky. Žáky zaujala i 

osobním příběhem o vlastním úrazu. Jako mladá dívka byla zasažena proudem vysokého 

napětí, který ji způsobil popáleniny na více než šedesáti procentech těla.  

V diskusi, která se následně rozvinula, se žáci s garantkou a ostatními spolužáky podělili o své 

osobní zkušenosti s popáleninami. Z celé diskuse vyplynulo, že nebyl žák, který by se s nějakým 

druhem popálenin nesetkal, resp. neutrpěl popáleninu.  
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V závěru přednášející seznámila žáky se třemi příběhy svých dětských klientů a přiblížila jim tu 

náročnou cestu včetně dlouhodobé léčby a rehabilitace, kterou musí popálené dítě 

podstoupit. 

Žáky problematika velmi zaujala, obohatila novými poznatky a připomněla jim, jak se chovat, 

aby podobné smutné a bolestivé situace nemuseli v budoucnosti zažívat. 

Projektový den ve škole z projektu "šablony II" - VÝŽIVA 

Dne 26.10.2021 se třídy 2.A a 2.L v rámci projektového dne ve škole dle projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016317 - Nové pojetí výuky zúčastnily přednášky týkající se 
"zdravé výživy a zásad zdravé výživy". 

Odbornou přednášku vedla Bc. Markéta Judová z Centra pohybu a zdraví ze Žďáru nad 
Sázavou. Odborná garantka projektového dne, která kvůli svým zdravotním potížím musela 
předčasně ukončit sportovní kariéru, založila "Centrum pohybu a zdraví", ve kterém působí 
jako lektorka skupinových a individuálních lekcí vedoucích ke zlepšení bolestí souvisejících s 
nesprávným držením lidského těla. Odborná garantka projektového dne uvedla žáky do 
problematiky zdravé výživy, ale zejména seznámila žáky s dodržováním zásad zdravého 
způsobu života (nejen výživy, ale i zdravého pohybu).   

Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak "bojovat" proti špatným návykům spojených s nedostatkem 
pohybu, nesprávným držením těla apod., ale byli i zapojeni do přípravy některých vybraných 
pokrmů, které byly nejen chutné, ale především "zdravé". 

Přednáška spojená s praktickou přípravou jídel a i s protáhnutím "těla" přinesla žákům mnohé 
nové poznatky, které podpořily jejich odborné kompetence a zároveň jejich kompetence 
kariérové a k podnikání, protože mnozí z žáků byli tak přednáškou nadšeni, že v závěrečné 
diskusi kladli lektorce velmi zajímavé otázky.  

Projektový den byl po všech stránkách velmi vydařený a lze ho jen doporučit.  

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví 

V rámci projektového dne žáci druhého a třetího ročníku navštívili Klub v 9 - centrum služeb 

pro podporu duševního zdraví. Toto centrum poskytuje služby v rámci Oblastní charity Žďár 

nad Sázavou.  Jejich cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Věkové 

omezení je od 18 let do 64 let. Tato služba je ambulantní, tj. klienti sem dochází dle svých 

možností od půl deváté do šestnácti hodin. 

  



Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 31 z 67 

 

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

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

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

doprava. Vedoucí pracovnice centra nám velice erudovaně povyprávěla o službách, činnosti 

zařízení, klientech a jejich potřebách včetně možností, které jim toto zařízení může 

poskytnout. Odpovídala na dotazy žáků a následně nás provedla po celém zařízení. 

     

Den otevřených dveří 11. 11. 2021 

Bylo pro nás velmi potěšující, že se letos může uskutečnit Den otevřených dveří v rámci 

propagace našich oborů. Rodiče i budoucí uchazeči si prohlédli prostory školy a žáci třetího 

ročníku oboru praktická sestra a zdravotnické lyceum si pro ně připravili program zaměřený 

na profesi zdravotní sestry. Zájemci si mohli vyzkoušet odběr krve, aplikaci injekcí, měření 

krevního tlaku…Vše probíhalo v příjemné atmosféře a k oboustranné spokojenosti. 

         

Festival vzdělávání 11. 11. 2021 

Svátek sv. Martina 11. listopadu 2021 byl pro naši školu spojený i s propagací školy. Po 
covidové odmlce se konal Festival vzdělávání v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. Letošního 
ročníku se zúčastnilo 89 škol z blízkého i dalekého okolí. Kromě škol zde měly i podniky 
z našeho města své aktivity a návštěvníci mohli soutěžit o ceny. Naše škola měla tradičně také 
svůj propagační stánek. V příjemné atmosféře se žáci třetích ročníků i lycea společně 
s pedagogy snažili předat co nejucelenější informace o možnostech studia na naší škole, 
včetně navazujícího studia a možnosti uplatnění. Návštěvníků z řad rodičů a budoucích 
středoškoláků bylo opravdu velké množství. Těšíme se na další ročník. 
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Turistika 1. ročníků 

Dne 19.1.2022 jsem se žáky prvních ročníků podnikla turistiku po krásách Nového Města na 

Moravě (NMNM). Autobus nás dovezl přímo do NMNM, kde jsme si prohlédli náměstí a odtud 

naše kroky zamířily k budově naší školy, která se nachází v areálu novoměstské nemocnice. 

Žáci si prohlédli prostory budovy, ve které se bude během praktické výuky v nemocnici 

odehrávat i část jejich výuky teoretické.  Po kratším oddychu a osvěžení ze zásob, které si každý 

vzal z domu s sebou, jsme svižnou chůzí pokračovali přes areál nemocnice do naší cílové 

stanice na Harusově kopci. Na zasněžené a skvěle upravené sjezdovce předváděli své lyžařské 

umění spolužáci mých svěřenců, kteří zde absolvovali část svého lyžařského výcviku. Svištěli 

kolem nás a my jim jen slepě záviděli. Pobyli bychom déle, ale čas byl neúprosný. Čekala nás 

ještě Aréna Vysočina u hotelu Ski, kde na precizně upravených běžeckých tratích probíhalo 

Mistroství mládeže v klasickém lyžování. 

Po asi půl hodině strávené obdivováním stylu profesionálních běžkařů jsme museli spěchat na 

vlakové nádraží. Vlak jsme stihli jen tak tak a po usazení se v kupé jsme začali počítat ušlé 

kilometry. Skončili jsme na čísle šest. Byli jsme překvapeni, kolik jsme toho za dopoledne stihli. 

Vraceli jsme se sice unaveni, ale přesto se skvělou náladou. Shodli jsme se, že vše bylo super 

a že bychom si to zase rádi zopakovali.  Pobyt na čerstvém vzduchu je nejlepší relaxací a také 

způsobem, jak se psychicky srovnat a jak udělat něco pro utužení svého zdraví. 

     

Lyžák v době covidové 

Ač jsme v to moc nedoufali, přece se stalo. Sice ne v plném počtu, ale nakonec 41 studentů 
prvního ročníku splnilo podmínky pro účast na lyžařském kurzu, a odjeli jsme.  

Místo konání jako vždy, Tři Studně, třetí lednový týden. Podmínky pro poslední roky běžné, 
málo přírodního sněhu, ale nadšení o to větší. 
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První den jsme strávili odpoledne ve sněhové vánici, odměnou za to byl sníh, který nám vydržel 
až do závěru a sluníčko, které nás další dny občas prohřálo. Takže jsme běžkovali, sjezdovali, 
snažili se ovládnout snowboardy, soutěžili, kdo by lépe obstál v případě lavinového 
nebezpečí… prostě vše, co ke správné zimě náleží. 

Baterky jsme dobíjeli v hotelovém bazéně a energii doplňovali vydatnou stravou. 

Takže letos spokojenost a už se těšíme příští rok na kola. 

     
 

     

Přednáška – Péče o stomie 

V rámci předmětu ošetřovatelství a ošetřování nemocných byla uspořádána přednáška na 
téma „Péče o stomie“.  

Toto zajímavé a aktuální téma přednášela žákům 4. ročníku staniční sestra z chirurgie 1,  
která zároveň pracuje jako stomická sestra. Její přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Žáci 
se seznámili s jednotlivými typy stomií, jejich specifikou, s jednotlivými pomůckami pro 
ošetřování stomií. Dále staniční sestra ukázala, jak správně stomie ošetřovat, a upozornila na 
některá úskalí, se kterými se mohou žáci setkat. V závěru si mohli žáci vše vyzkoušet. 

Přednáška byla velmi pěkná, velmi hodnotná a přinesla všem mnoho nových poznatků. 
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Domácí hospic Vysočina 

Ve čtvrtek 3.2.2022 proběhla v rámci předmětu Ošetřovatelská péče v interních oborech 
přednáška vrchní sestry Hospicového hnutí Vysočina o činnosti tohoto hnutí.  

„Naším posláním je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem 
a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení, prostřednictvím terénních a ambulantních 
služeb.“ To jsou úvodní slova přednášející, která erudovaně představila jejich zařízení, funkci i 
možnosti poskytování služeb. 

Zdůraznila, že „Domácí hospic Vysočina pomáhá lidem s těžkou nemocí, aby mohli žít doma až 
do konce života. A to s podporou blízkých, s co nejmenším utrpením, s pocitem přijetí a 
smíření.“ 

V rámci přednášky představila vlastní dokumentaci, kterou vedou u každého klienta i 
pomůcky, které má s sebou každá sestra, která jede na návštěvu ke klientovi. 

Studentky 3. ročníku vyšší školy byly nadšené z přednášky, která proběhla ve velice milém a 
pozitivním klimatu, i když se jednalo o velice těžké a náročné téma. 

 
 

Anglické divadlo 

Ve dnech 4. a 7. března 2022 navštívily vybrané třídy naší školy představení s názvem Charlie 
and the chocolate factory. Toto anglické divadlo pro střední školy nacvičili žáci a žákyně 
státního gymnázia a mělo po všech stránkách výbornou úroveň. Žáci naší školy byli tímto 
představením motivováni v dalším studiu anglického jazyka. 

Technické muzeum Brno 

V rámci předmětů „Fyzika“ a „Dějepis“ se žáci 1.A zúčastnili dne 12.4.2022 exkurze do 
Technického muzea Brno. Cílem byla prohlídka expozic muzea a návštěva technické herny. 

Žáci si samostatně prohlédli jednotlivé exponáty vystavených expozic a potom si vyzkoušeli 
různé pokusy v technické herně. 

 Exkurze proběhla podle plánu a oba stanovené cíle byly splněny. 
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"Po stopách Karla Havlíčka Borovského" 

V rámci projektu "Nové pojetí výuky" a zároveň v souladu s ŠVP pro předmět Český jazyk a 
literatura byly pro 2. ročníky zorganizovány 13. dubna 2022 exkurze do Havlíčkovy Borové a 
Havlíčkova Brodu pod názvem "Po stopách Karla Havlíčka Borovského". 

Žáci vyjeli od školy v 8:00 hod. do Havlíčkovy Borové a rozděleni dle tříd do dvou skupin se 
postupně zúčastnili přednášky o Karlu Havlíčku Borovském v jeho rodném domě a druhá 
skupina si prošla městečko, kde byla vytvořena poznávací stezka, která byla vedena místy, 
které byly nějakou upomínkou na KHB. Poté si skupiny programy vyměnily. 

Po dvouhodinovém pobytu v Havlíčkově Borové se žáci přemístili do Havlíčkova Brodu do 
Muzea KHB, ve kterém si nejprve vyslechli krátké seznámení s velikonočními zvyky, poté v 
prostorách, ve kterých strávil KHB své dětství a "kus" svého života, přednášku o umělcově 
životě a díle. 

Obě přednášky věnované KHB byly vedeny velmi profesionálně. Bc. Vencová v Havlíčkově 
Borové a Mgr. Neubauer v Havlíčkově Brodě se projevili jako velcí odborníci, kteří jednak 
zaujali svými znalostmi, ale i velmi příjemným podáním skutečností o KHB.   

Exkurze splnila všechny cíle – výuka jinak a podrobné seznámení s životem a dílem KHB a s 
jeho vztahem k naší oblasti. 
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Anglický víkend 

Ve dnech 22. – 24. dubna 2022 se uskutečnil již 7.ročník anglického víkendu s žáky 4.A naší 
školy v rekreačním středisku Zubří u Nového Města na Moravě. Na programu byla intenzivní 
příprava na maturitu z angličtiny formou zážitkové pedagogiky. Doufáme, že se akce líbila a 
příští rok budeme moci uspořádat další ročník. 

 

     

     

     

Soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka 

Od 26.4. do 27.4. jsme se po dvouleté pauze způsobené covidovou infekcí zúčastnili 
celorepublikového kola soutěže první pomoci ve Lhotce u Mělníka. 

Soutěže se zúčastnilo 12 družstev. Naši školu výborně reprezentovali Marek Brúha (v roli 
kapitána), Veronika Rousová, Tomáš Kolbábek a Zdeněk Hansl. 

Soutěž probíhala v nádherném prostředí Kokořínska. Začínala noční hrou, kde soutěžící na 
stanovišti museli ošetřit amputaci a několik popálenin u osob pod vlivem návykových látek. 
Následující den si na dalších  stanovištích vyzkoušeli ošetření různých poranění, např. pád ze 
skály, zvládnutí agresivního chování, sebevražedný pokus, resuscitaci miminka a orientaci při 
dopravní nehodě. 

Naším výsledkem bylo 4. místo z důvodu horšího času, jinak bodově jsme byli stejně jako 
soutěžící na 3. místě (90 bodů ze 100). Výherci dosáhli 92 bodů a byli to soutěžící z Kladna.  

https://www.szszdar.cz/res/photogallery/dsc07628.jpg
https://www.szszdar.cz/res/photogallery/dsc07603.jpg
https://www.szszdar.cz/res/photogallery/dsc07503.jpg
https://www.szszdar.cz/res/photogallery/dsc07416.jpg
https://www.szszdar.cz/res/photogallery/dsc07490.jpg
https://www.szszdar.cz/res/photogallery/dsc07534.jpg
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Součástí soutěže byl i doprovodný program s tématem ruce na prsa, soutěžící měli možnost si 
vyzkoušet gerontologický oblek, brýle, které evokují požití návykové látky a také chůzi 
v protézách dolních končetin.  

Akce byla velice zdařilá, odnesli jsme si spoustu zážitků i životních zkušeností. 

     
 

     

Juniorský maraton 

Střední zdravotnická škola se poprvé v historii zúčastnila juniorského maratonu. V krajském 
kole desetičlenných týmů, které se odehrálo 28. 4. 2022 v Jihlavě, zdolali družstva štafetovou 
formou vzdálenost 42,2 km. Zdravka obsadila krásné 9. místo. Žáci se porovnali s nejlepšími 
běžci v Kraji Vysočina a vyzkoušeli si atmosféru velkého závodu. 

 

Zdravka vyhrála dívčí turnaj škol ve florbalu 

Po více než dvou covidových letech se dívčí tým Střední zdravotnické školy Žďár nad Sázavou 
představil na sportovním turnaji mezi školami. Nově složené družstvo florbalistek navázalo na 
leden 2020, kdy Zdravka vyhrála okresní kolo a kapitánka Sofie Pelikánová mohla i tentokrát 
převzít diplom a ceny pro vítězky turnaje. 
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„Holky si na sebe v prvním utkání s Bigy rychle zvykly, osahaly si rozměry sportovní haly na 
Bouchalkách a přestřílely soupeřky 7:2. Po pětiminutovém odpočinku nastoupily proti 
gymnáziu Žďár a bylo znát, že síly ubývaly. V dramatickém závěru ale vyrovnaly na 4:4 a utkání 
dospělo do samostatných nájezdů, z nichž vyšly jako vítězky skvělá brankářka Eva Kolářová a 
kanonýrka týmu Nikola Sekničková. Holky, díky za výbornou reprezentaci školy a těším se na 
další turnaje,“ okomentoval úspěch školy učitel Jiří Bubák. 

     
 

 

Projektový den třídy 1.  L ve Žďáře nad Sázavou 

Flamberg – Výstava je věnována výročí žďárské Společnosti historického šermu – FLAMBERG 
30 + 1 let. 

Spolek se věnuje období třicetileté války. Na výstavě je k vidění dobové oblečení, vybavení 
vojáků tehdejší doby. 

Kontaktní a poradenské centrum Spektrum – Žáci se seznámili s činností Spektra, které 
poskytuje anonymní a bezplatné služby uživatelům nelegálních návykových látek a jejich 
blízkým. Byli překvapeni, kolik uživatelů využívá služby centra, kde se mohou nechat i testovat 
na HIV, žloutenku či syfilis nebo využít sociální šatník, potravinový nebo hygienický servis.  

Projektový den splnil svůj cíl. Žáci se měli možnost obohatit o poznatky z historie i současnosti. 
Obě části programu byly hodnoceny kladně žáky i pedagogy. 
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Lipnice nad Sázavou, památník Jaroslava Haška 

V rámci projektu "Nové pojetí výuky" a zároveň v souladu s ŠVP pro předmět Český jazyk a 
literatura byla 3. května 2022 pro 3. ročníky zorganizována exkurze do malebného městečka 
Lipnice nad Sázavou. 

Žáci nejprve navštívili Památník Jaroslava Haška. Zde si žáci prohlédli expozici a byl jim 
promítnut film o sepětí Haška s Lipnicí. Následovala prohlídka místního hradu a poté 
procházka po okolí města. 

Exkurze se koná opakovaně každý rok v rámci výuky literatury, je vhodným doplňkem 
teoretické výuky o Jaroslavu Haškovi.  

     
 

 

Hemodialýza v Nemocnici Nové Město na Moravě 

Dne 4.5. a 11.5. 2022 třída 3.A rozdělená na poloviny navštívila oddělení Hemodialýzy 
v nemocnici v Novém Městě na Moravě. 

Exkurze navazovala na probranou problematiku selhání ledvin v předmětu Ošetřovatelství ve 
vnitřním lékařství. Staniční sestra nás seznámila s chodem oddělení a s problematikou 
stravování a péče o pacienty zařazené do dialyzačního programu. Poukázala na novinky v jejich 
oboru a ukázala žákům práci hemodialyzačního přístroje a postup při provádění peritoneální 
dialýzy. Na závěr jsme dostaly edukační materiály, které mohou být využity při výuce 
uvedeného tématu. Exkurze byla kladně hodnocena a doplnila informace o selhání ledvin. 
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Lékárna BENU,  Poliklinika Žďár nad Sázavou 

Třída 2.A se v rámci předmětu Ošetřovatelství zúčastnila 10. května exkurze do BENU lékárny 
na Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou.  

V úvodu exkurze nás vedoucí lékárník seznámil s prací lékárníků, jak to vypadá uvnitř lékárny. 
Také nám prozradil mnoho zajímavých informací jak o lécích, tak o celém chodu lékárny. 

Poté nás provedl celou lékárnou. Viděli jsme různé formy léků, jejich uložení, jak přehledně 
uspořádat léky. Také jsme se dozvěděli, jak se některé léky vyrábějí – masti, krémy, kapky, 
čípky. Exkurze byla vhodným doplněním teoretické odborné výuky. 

ZDRAVKA V POHYBU aneb POHYB JE LÉK 

Sportovní den tak trochu jinak. Nesedět pořád jen v lavicích, naplánovat si trasu, propojit svá 
chytrá zařízení s aplikací, domluvit se s kamarády, zvednout se a jít. Akce na rozhýbání žáků 
Střední zdravotnické školy slavila už podruhé ve své historii úspěch. Studenti měli za úkol 
zaznamenat během 24 hodin své libovolné výlety, poslat mapky ke kontrole, a hlavně si den 
v přírodě maximálně užít. Ideálně s partou lidí, které během 30 kilometrů dokáže člověk 
mnohem lépe poznat. 

Na pondělí 16. května vyšlo krásné počasí, takže 169 studentů 1. – 3. ročníků urazilo celkem 
3088 kilometrů (např. autem z Lisabonu do Ostravy), což v průměru na žáka činí 18,27 km. 
Nejdelší trasu ušli dva nezdolní muži: Václav Poul z 3.L 52,6 km a Zdeněk Hansl z 2.L 50,3 km. 

Třídní kolektivy bojovali o den „volna“ dle svého vlastního výběru s třídním učitelem. A jak to 
celé dopadlo? 

Konečné pořadí 2. ročníku Zdravky v pohybu: 

1. 1.L 20,8 km  
2. 3.L 19,9 km  
3. 2.L 19,0 km  
4. 1.A 18,0 km  
5. 2.A 17,0 km  
6. 3.A 15,0 km  

Všem studentům gratulujeme, děkujeme za poctivý přístup a těšíme se zase za rok! 

     

Třída 1.L, která zvítězila v soutěži Zdravka v pohybu, si jako odměnu vybrala jednodenní výlet 
do Brna. Zde si zahráli laser game a poté měli rozchod ve Vaňkovce. Všichni si tento den užili 
a žáci se již těší na další ročník soutěže, kde budou chtít obhájit letošní prvenství. 
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Zoologická zahrada se 3.L 

Ve úterý 24.5.2022 se třída 3.L vypravila do Jihlavy, aby si v rámci výuky zoologie doplnila 
informace o probíraném učivu. Součástí exkurze byl erudovaný výklad dle vybraného 
programu ZOO křížem krážem a plnění připravených úkolů. Exkurze byla přínosná pro studenty 
i jejich doprovod. 

     
 

     

Anatomický ústav Brno 

Dne 25. 5. 2022 absolvovala třída 1.A za doprovodu učitelek Bc. Ivony Petrové a MUDr. Ireny 
Krábkové exkurzi do Anatomického muzea prof. Karla Žlábka, které je součástí Anatomického 
ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Historie muzea sahá až k založení Masarykovy 
univerzity do r. 1919, v současné době je v muzeu vystaveno více než 600 zajímavých exponátů 
a preparáty jsou nadále doplňovány. Exkurze byla vyvrcholením studia předmětu somatologie, 
který je jedním ze stěžejních předmětů prvního ročníku. Na exponátech pocházejících ze 
skutečných lidských těl si žákyně mohly zopakovat a upevnit svoje vědomosti z anatomie. 
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Jaderná elektrárna Dukovany, vodní elektrárna Dalešice 

Ve středu 25. května 2022 se třídy 2. A a 3. L zúčastnily exkurze do přečerpávací vodní 
elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany. Na dalešické přehradě se žákům naskytl 
pohled i do běžného provozu ceněného vodního díla na řece Jihlavě. V Dukovanech se zase 
seznámili s chodem nejstarší české jaderné elektrárny a procesem výroby elektřiny. 

         

Nemocnice Nové Město na Moravě 

Dne 31. května se třída 2.L vydala na exkurzi do Nemocnice v Novém Městě na Moravě. Ještě 
před začátkem samotné prohlídky v budově nemocnice jsme absolvovali přednášku o správné 
dezinfekci a hygieně rukou od epidemiologické sestry paní Vidergotové. Následně jsme si 
všichni vyzkoušeli, jak si umíme dezinfikovat ruce. 

Prohlídka areálu nemocnice byla doprovázena komentářem paní učitelky Holubové a 
Bednářové, a také slovním výkladem zaměstnanců zařízení. Za celou dobu exkurze jsme prošli 
oddělení interní, chirurgické, dětské, porodní sál, jednotky intenzivní péče a patologie, kde 
jsme byli obeznámeni s jejich účelem a chodem. 

Díky exkurzi jsme měli šanci vidět své teoretické znalosti v praxi a určitě jsme získali mnoho 
nových informací. 

žák 2.L 
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Exkurze FN Bohunice, Endoskopie 

Tato exkurze třídy 2. A konaná 9. června 2022 byla pro žáky velmi přínosná. Staniční sestra nás 
provedla po oddělení, seznámila s výkony, které na tomto oddělení provádějí.  Měli jsme 
možnost vidět diagnostické i terapeutické endoskopické zákroky v běžném provozu 
pracoviště. Většina studentů viděla minimálně jeden endoskopický zákrok. Jednalo se o 
gastroskopii, kolonoskopii a bronchoskopii. 

         
 

 

Anatomický ústav Brno, třída 1. L 

Se třídou 1. L jsme 15. června 2022 navštívili anatomický ústav v Brně. Tento ústav byl založen 
již v roce 1919 a o jeho rozšíření se zasloužil hlavně profesor Žlábek. Se svými spolupracovníky 
zhotovil velké množství nových preparátů a vytvořil tak základ pro bohatou a moderní sbírku, 
která je plně srovnatelná s jinými evropskými anatomickými muzei. 

Anatomické muzeum slouží především k výuce anatomie studentům lékařské fakulty a 
odborníkům z klinické praxe, ale prohlídka exponátů je vhodná i pro žáky středních škol. Proto 
jsme jako každý rok využili této nabídky a při exkurzi jsme zopakovali a doplnili vědomosti žáků 
z anatomie potřebné nejen při maturitě, ale také při přijímacích zkouškách na vysokou školu. 
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Exkurze Praha 

Žáci III. L se ve dnech 13. – 14. června 2022 v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnili 
dvoudenní exkurze do Prahy. 

Prvním bodem programu bylo zhlédnutí dopoledního představení bratří Mrštíků Maryša, a to 
v Národním divadle. Následovala beseda s tvůrci představení-diváci měli možnost položit 
otázky nejen dramaturgyni divadla, ale také hercům. Otázky směřovaly nejen na způsob 
přípravy divadelního představení, ale také na rozbor charakterů postav dramatu. 

Dalším bodem programu byla prohlídka budovy Národního divadla. Měli jsme možnost 
prohlédnout si divadlo od základních kamenů až po terasy pod jeho střechou. Průvodce nám 
přiblížil dobu založení divadla, jeho úlohu v tehdejší společnosti. Pozornost byla věnována také 
výzdobě divadla, na níž se podílely nejvýznamnější osobnosti té doby. 

První den exkurze jsme zakončili večerní prohlídkou centra Prahy. 

Druhý den jsme navštívili nemocnici v Motole. Studenti zde byli rozděleni do dvou skupin. Ve 
skupinách pak měli možnost se seznámit s prací na dvou specializovaných odděleních. Byla to 
kardiochirurgie a také stomatochirurgie. Představena nám byla náplň práce a vybavení těchto 
oddělení, na stomatochirurgii jsme zhlédli také film o Motole a byli jsme seznámeni s dvěma 
kazuistikami typickými pro toto oddělení. 

     
 

 

Sportovně-turistický kurz 2022 

Studenti 2. ročníků se tradičně „zocelovali“ na oblíbeném sportovně-turistickém kurzu. 
Pětidenní akce se konala ve Skleném od 13. do 17. června 2022, kam se studenti přesouvali ze 
Žďáru nad Sázavou. O kurz byl po Covidu velký zájem, několik žáků bylo ze zdravotních důvodů 
uvolněno. 

Náplní kurzu byla cykloturistika, pěší turistika, střelba ze vzduchovky, koupání, sportovní hry, 
orientace v přírodě a mapě, orientační běh, první pomoc včetně maskování, ochrana člověka 
za mimořádných situací, základy vodáctví (kanoe, šlapadla, paddleboardy) a došlo i na stolní 
hry. Samozřejmostí byl společný táborák, který byl pro velký úspěch hudebníků hned dvakrát. 
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Získané znalosti a dovednosti studenti zúročili v závodech, které je provázely po celých pět dní 
v rámci „celotáborové“ hry. Sladká odměna za snahu stála za to.  

Pět dnů jsme prožili bez kázeňských problémů, k čemuž přispělo kvarteto mých báječných 
kolegů. Kurzu se zúčastnilo 45 studentů, kteří absolvovali 110 kilometrů na kole. Velkou 
pochvalu zaslouží všichni, kteří se nebáli, často překonali svá vlastní očekávání a svým tempem 
úspěšně dorazili až zpět před naši školu! Díky a sportu zdar!!! 

vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Bubák 

     
 

     

1.A v Nemocnici Nové Město na Moravě 

Dne 15.června 2022 se třída 1.A zúčastnila exkurze do nemocnice v Novém Městě na Moravě. 
Před začátkem prohlídky nemocnice jsme si prohlédli budovu, která je určena pro naši školu a 
budeme ji další studijní roky navštěvovat. Prohlídka nemocnice byla komentována paní 
učitelkou Bednářovou, Petrovou a Holemářovou. Za celé dopoledne jsme prošli oddělení 
chirurgické, interní, dětské, JIP a sterilizaci, byli jsme poučeni o chodu těchto oddělení a měli 
možnost si je prohlédnout.  Děkujeme všem, co nám exkurzi zpřístupnili a zpříjemnili. 

žákyně 1.A 

     
  



Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 46 z 67 

 

Školní výlet 1.A, Vranov nad Dyjí 

Ve dnech 16.-17. 6. 2022 se uskutečnil školní výlet třídy 1.A do Vranova nad Dyjí. Ve čtvrtek 
ráno třída za doprovodu třídní učitelky Bc. Ivony Petrové a paní učitelky Mgr. Petry Střechové 
vyrazila autobusem od školy, po příjezdu na vranovskou pláž se účastníci ubytovali v Hotelu 
Sobol a následovala pěší túra do městyse Vranov. Tam si účastníci výletu prohlédli 
reprezentační pokoje státního zámku a centrum obce. Po návratu na ubytování se za líbezných 
zvuků kytar a zpěvu všichni občerstvili opékanými buřty u táboráku. Druhý den po bohaté 
hotelové snídani byla na programu vyhlídková plavba lodí po Vranovské přehradě. Po pauze 
na oběd již nastal čas loučení s Vranovem a návrat autobusem zpět do Žďáru. 

     

Školní výlet 1. L, RS Drak Křižanov 

Třída 1.L byla ve dnech 20. – 21. června 2022 na dvoudenním školním výletě v rekreačním 
středisku DRAK Křižanov. Rekreační středisko je zaměřeno na outdoorové aktivity. Studenti si 
zaplatili sportovní kurz, měli přidělené dva instruktory a měli možnost vyzkoušet lukostřelbu, 
lanový park, paintball, rafty a bumperball. 

Večer jsme si opekli špekáčky u táboráku, ubytovaní jsme byli ve dvou velkých chatách. 
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Botanická zahrada v Brně 

Ve čtvrtek dne 23.6.2022 se žáci 2.ročníku zdravotnického lycea vydaly na exkurzi do Botanické 
zahrady v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Nejprve vyslechli přednášku věnovanou řadě exotických rostlin pěstovaných ve skleníku a 
během zasvěceného výkladu získali spoustu zajímavých informací. Poté se přesunuli do 
otevřených prostor zahrady, kde bylo ke zhlédnutí velké množství rostlin všech možných 
čeledí, zeměpisných šířek i nadmořských výšek. 

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

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

         

Branný den ZŠ Křižanov  

23.6. 2022 si žáci 3.L připravili 5 stanovišť v rámci branného dne ZŠ Křižanov. Žáci této školy 
měli v rámci branného dne stanoviště se sportovní tématikou, stavěním stanu, střelbou a 
dalšími zajímavými disciplínami. Toto doplnila naše škola o první pomoc. Zaměřili jsme se na 
krvácení, zlomeniny, resuscitaci, epilepsii a úraz elektrickým proudem.  Jedno stanoviště 
doplnil kolega Mgr. Papoušek o doplňovačky z angličtiny. Akce se zúčastnili žáci první až deváté 
třídy. Počasí všem přálo a podpořilo úspěch této akce. 

       

         



Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 48 z 67 

 

Putování za Santinim 

Ve čtvrtek 23. června 2022 se oba první ročníky střední školy vypravily na celodenní exkurzi na 
Zelenou horu a na zámek. Vyrazilo se pěšky v osm hodin od školy a poutní kostel na Zelené 
hoře se nám odkryl před devátou hodinou. 

Zde žáci zpracovali úkol, jehož cílem bylo zjistit a následně si vzájemně předat informace o 
kostele sv. Jana Nepomuckého. Následně jsme se vypravili na procházku po naučné stezce 
vedoucí okolo Konventského rybníka. 

Poté jsme se přesunuli do zámku. Zde jsme měli objednanou prohlídkovou trasu Po stopách 
Santiniho. Průvodkyně nám ukázala nejen baziliku Nanebevzetí Panny Marie, ale také 
prelaturu. Seznámeni jsme byli jednak s osobností Jana Blažeje Santiniho-Aichla, jednak s jeho 
stavbami ve Žďáře nad Sázavou a v okolí. Přiblíženo nám bylo také gotizující baroko s jeho 
znaky. Zajímavé byly také informace ohledně cisterciáků a jejich působení na Českomoravské 
vysočině a také podrobnosti týkající se jejich řehole a povinností z ní vyplývajících. Po skončení 
prohlídky jsme se pěšky přesunuli opět ke škole. 

Exkurze skvěle splnila svůj cíl, obohatila žáky o nové poznatky z dějepisu a z literatury a ukázala 
jim baroko z jiné strany. 

     

Zdravka opět zachraňovala 

Poslední červnový týden si žáci prvních a druhých ročníků vyzkoušeli modelové situace z první 
pomoci. Farská humna se proměnila ve spoustu stanovišť s různou tématikou.   
Na pěti stanovištích si žáci zkoušeli pohotovost a organizaci na místě, kde došlo ke zranění 
osob. Jejich výkony hodnotili odborní učitelé a záchranáři ze spolupracující agentury 
ProgressRescue. Na ostatních 10 stanovištích si vyzkoušeli tepelný komfort, práci 
s turniketem, obvazování zábavnou formou, luštění hádanek, kvízů v českém i anglickém 
jazyce.  Úkoly zpestřil i oblek pro imitaci stáří, kde si všichni mohli vyzkoušet, jaké to je mít 
omezenou pohyblivost a zhoršený zrak a sluch. Nezapomněli jsme ani na krizové situace, jak 
si poradit např. v lese pouze s obsahem svého batůžku. Počasí nám přálo a dopoledne se 
vydařilo. 
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Návštěva komentovaného dokumentu Planeta Země 3000, Madagaskar 

Žáci 1. a 2. ročníku navštívili koncem června komentovaný dokumentární film cestovatele 
Velema z cyklu Planeta Země 3000. 

Cestovatel Velem v úvodu seznámil žáky s celým projektem, který slaví 20 let od svého 
„narození“. Během těchto 20 let cestovatel navštívil mnoho cizokrajných zemí. Většinou se 
jednalo o země málo navštěvované, mnohdy lidu neznámé, ale většinou země, které se svým 
charakterem odlišovaly od života na evropském kontinentu. 

Madagaskar byl dokument o ostrovu východního pobřeží Afriky, na kterém lidé žijí ve velmi 
chudých poměrech, přesto, jak se v dokumentu ukázalo, tak jsou nejen se svým životem 
smířeni, ale vlastně i spokojeni. Lidé to jsou přátelští, pohostinní, kteří žijí ve svých rodinných 
komunitách. 

Hodinový dokument byl zakončen rozhovorem mezi žáky a cestovatelem. Žáci byli z přednášky 
velmi nadšeni. 

7 Vzdělávání pracovníků školy 

Vzdělávání učitelů 

Naši učitelé i provozní zaměstnanci se pravidelně vzdělávají. Oproti předcházející době 
mnohem častěji využíváme školení, které probíhá on-line formou webinářů. Snažíme se využít 
nabízené webináře bezplatné, které nám pomáhají zlepšit výuku a vzdělávání, hledáme cesty, 
jak motivovat žáky k aktivnímu zapojení do výuky, využíváme všech možností příkladů dobré 
praxe, kde máme možnost získat informace o nových způsobech výuky s využitím digitálních 
technologií. 

Vzhledem k tomu, že usilujeme o digitalizaci školy, snažíme se získat aktuální informace o 
bezpečném internetu, abychom zabránili jakémukoliv zneužití dat a informací pro jiné než 
vzdělávací účely. Využíváme nabídek bezplatných portálů pro získání informací, jak pracovat s 
žáky s odlišným mateřským jazykem. Podařilo se nám již proškolit všechny zaměstnance jako 
zadavatele k maturitě a proškolil se i další maturitní komisař. 

Využíváme rovněž všech dostupných i on-line vzdělávání organizovaných naším zřizovatelem 
Krajem Vysočina. V rámci sebevzdělávání učitelé kladně hodnotili webinář na téma Prevence 
syndromu vyhoření. Někteří naši učitelé působí ve škole v rámci projektů jako aktivní učitelé a 
ostatní učitelé mohou využívat jimi osvědčené metody práce. 

Učitelé zhlédli on-line konferenci na téma Distanční výuka – nouzové řešení i šance pro 
budoucnost. Rovněž kladně hodnotili on-line konferenci Virtuální učitel. 

V březnu se všichni zaměstnanci školy zúčastnili prezenčního vzdělávání na téma Komunikace 
ve škole. Motem školení, které vedla Ing. Erika Šteflová, MBA z projektové kanceláře Kraje 
Vysočina, bylo: monolog váš svět zmenšuje, dialog ho zvětšuje. Zabývala se komunikací na 
všech úrovních: komunikace vůči zaměstnavateli a naopak, mezi učiteli, vůči kolegům 
v organizaci, vůči žákovi, vůči rodičům a komunikace vůči okolí. Zdůraznila zejména partnerský 
přístup s respektem při všech úrovních komunikace. 

Odborné učitelky se zúčastnily školení a seminářů v nemocnici, které se týkaly chirurgických a 
interních témat, např. první pomoc u seniorů. U agentury ProgressRescue většina z nich 
absolvovala prezenční školení První pomoc u dopravní nehody.  Na Univerzitě J. A. 
Komenského v Lešně se vybrané odborné učitelky zúčastnily stáže v nově vybudovaném 
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zdravotnickém simulačním centru. Další odborné učitelky se zúčastnily stáže u 
potencionálních zaměstnavatelů ve fyzioterapeutickém centru v Poličce a v domácím hospici 
v Novém Městě na Moravě.  

V červnu 2022 se vybraní učitelé zúčastnili Letní školy pro aktivní učitele.  

V rámci Šablon II bylo zrealizováno vzdělávání na téma Tvorba databází znalostí a možností 
jejich využití pro podporu výuky.  

Výchovný poradce se vzdělával v oblasti vedení hodnotících a motivačních rozhovorů, 
poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání a všech vzdělávání 
organizovaných PPP a SPC Vysočina.  

Školní metodička prevence absolvovala on-line webinář na témata domácí násilí, cítím únavu 
– co s tím mohu dělat, šikana jako narušení vztahů ve skupině, Kyberšikana, Orientace v on-
line prostředí, řešení elektronického násilí a kyberkriminality. Rovněž se účastnila setkání 
metodiků prevence v PPP a SPC Vysočina.  

Naši učitelé tělesné výchovy se zúčastnili stáží pedagoga u zaměstnavatelů. Tématy stáže bylo 
Funkční a kondiční trénink, Nápravná a kompenzační cvičení a Jóga. 

Třídní učitelé při své práci využívali poznatky z webináře Třídním učitelem v postcovidové 
době.  

V rámci EDU týdne někteří naši učitelé využili webinář „Líný učitel“.  Učitel ICT se zúčastnil 
pravidelného setkání Roadshow pro školy, semináře Tvůrce materiálu pro studenty, 
pravidelně informuje ostatní učitele o novinkách v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

V dubnu 2022 se paní ředitelka zúčastnila Odborně-poznávací stáže: Skotsko (jádrová oblast 
Edinburgh – Glasgow). 

Stáž organizovala Asociace zdravotnických škol ČR ve spolupráci s CK SATURN České 
Budějovice. Součástí odborného programu byly následující body: vzdělávací systém Skotska 
(informace podané skotským průvodcem, bývalým ředitelem střední školy), návštěva Royal 
Infirmary of Edinburgh (Edinburská Královská nemocnice), návštěva College of Medicine and 
Veterinary Medicine-Edinburgh Medical School (Edinburská lékařská fakulta) a návštěva 
Queen Elizabeth University Hospital, Glasgow (Fakultní nemocnice královny Alžběty). 

Skotský vzdělávací systém se výrazně liší od systémů v ostatních zemích Spojeného království. 
Vládou financované školy jsou pro děti ve věku 5–19 let zdarma. V mnoha případech to platí 
pro cizince. 

V Anglii je školství poměrně výkonové a žáci a studenti procházejí častým testováním, Skotsko 
se v oblasti školství inspiruje ve Skandinávii. Klade se důraz na komplexní, zážitkové učení, 
velkým tématem je duševní zdraví a wellbeing dětské populace. 

Vzdělávání ve Skotsku je na vysoké úrovni. V roce 2014 bylo Skotsko vyhlášeno nejvzdělanější 
zemí v Evropě. 

Veřejné školy jsou spravovány místními komunitami. Povinné vzdělávání zahrnuje základní a 
střední školy. 

Vzdělávání na soukromých školách a na univerzitách je zpoplatněno. 

Největší zastoupení soukromých škol ve Skotsku najdeme v Edinburghu. 
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Většina škol je sekulárních, ale existuje několik katolických veřejných škol, které vznikly na 
základě školského zákona (1918). Katolické školy jsou financovány a spravovány skotskou 
vládou a správou. Tyto školy mají zvláštní pravidla; zejména nábor řeholníků a učitelů musí být 
schválen římskokatolickou církví ve Skotsku. K dispozici je také veřejná škola judaistické víry. 

Skotský parlament a skotské ministerstvo školství plně odpovídá za vzdělávání na všech 
úrovních. 

Vzdělávání provozních pracovníků  

Ve školním roce 2021/2022 se vzdělávali THP pracovníci v oblasti personalistiky, účetnictví, 
spisové služby, z materiálů poskytnutých na Portále PO v sekci Metodická pomoc a 
z odborných časopisů a publikací. Provozní zaměstnanci se zúčastnili on-line webinářů a 
presenčních seminářů na téma Nakládání s odpady, Řízení rizik, Registr smluv, Veřejné 
zakázky, Spisová služba Geovap, Tvorba finančních plánů ve vazbě na kalkulace nákladů a 
výnosů, Zásobník akcí ve vazbě střednědobého plánu, Videokonference finanční plány PO, 
Rizika z kontrol, nákup kancelářských potřeb, kybernetická bezpečnost, Elektronické skartační 
řízení, Dodržování docházky dle Zákoníku práce a překážky na straně zaměstnavatele. 

Kuchařky se školily v sestavování jídelníčku a dodržování hygienického minima. 

Uklízečky se vzdělávaly v oblasti dodržování hygieny. 

Všichni zaměstnanci se zúčastnili semináře Ing. Šteflové na téma Komunikace mezi 
zaměstnanci a žáky. 

Všichni zaměstnanci byli proškoleni s materiálem Kraje Vysočina Úspora energií a vyzváni 
k dodržováním pokynů, které povedou k úspoře energií. 

Letní škola aktivních učitelů 

V rámci projektu I-KAP II se konala v červnu 2022 „Letní škola aktivních učitelů“, které se 
zúčastnili zástupci některých středních škol, které jsou do projektu zapojeny. Cílem bylo 
prodiskutovat klady a zápory projektu, a to zejména z pozice aktivních učitelů, kteří v rámci 
projektu ověřují metody, které by měly vést ke zlepšení výchovně-vzdělávací činnosti učitelů. 

Aktivní učitelé pro ověřování metod využívají databázi, ve které jsou pod čísly zařazeny metody 
např. z oblasti polytechniky, kariéry, čtenářské a matematické gramotnosti. Aktivní 
učitelé následně metodu hodnotí a na webové stránky své školy ukládají fotodokumentaci, 
popř. video z hodiny. 

Ve Velkém Meziříčí naši školu zastupovaly dvě učitelky, které byly zapojeny i do první vlny I-
KAPu, a to v pozici koordinátorů, metodiků a aktivních učitelů. 

Program Letní školy byl následující: 

1. den: úvodní slovo manažerky projektu, seznámení s organizačním schématem, 
s metodickými nástroji a s portálem PO/NO; přednášky na téma „Efektivní komunikace s žáky“ 
a „Efektivní komunikace s rodiči“ 

2. den: přednášky na téma „Stres vs.relaxace v povolání učitele“ a „Týmová práce pedagogů 
ve škole“ 

3. den: týmová hra; diskuse 

Zhodnocení Letní školy: Program Letní školy nebyl splněn, a to vzhledem k diskusi, která se 
rozvinula během přednášky „Efektivní komunikace s rodiči“. Přednášející ve svém monologu 
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uváděla fakta, která se v mnohém rozcházela s aktivitami a postoji v profesi učitele. Bohužel 
ani následná diskuse nepřinesla žádný závěr, a tak během druhého dne Letní školy bylo sezení 
s přednášející předčasně ukončeno. Druhá přednášející Mgr. Rybářová však svoji roli zvládla 
skvěle, a tak „Efektivní komunikace s žáky“ a „Týmová práce pedagogů“ přinesly pozitivní 
výsledek. 

O účasti na Letní škole byli ostatní pedagogové školy informováni na pedagogické poradě. 

8 Vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Kurz Sanitář 

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci byl v podzimním termínu zahájen kurz Sanitář, 
kterého se zúčastnilo celkem 24 frekventantů. Kurz měl dvě části. První část byla věnována 
teoretickým znalostem z oblasti somatologie, ošetřovatelství, klinických oborů, první pomoci 
atd. Druhá část byla věnována praktickému nácviku. Ten byl realizován v Nemocnici Nové 
Město na Moravě. Zde se frekventanti naučili základní péči o nemocného klienta, jako je např. 
hygienická péče, krmení nemocného, první pomoc, manipulaci s biologickým materiálem atd. 
Výuka byla obohacena o odborné exkurze na jednotlivá pracoviště nemocnice. 

2. 2. 2022 byl kurz ukončen závěrečnou zkouškou, která měla část praktickou a teoretickou. 
Frekventanti zúročili vědomosti získané během kurzu a výsledky kurzu byly velmi výborné. 

 

První pomoc pro zaměstnance firmy PKS ve Žďáře nad Sázavou 

Odborné učitelky naší školy uspořádaly školení první pomoci pro zaměstnance této firmy. 
Součástí školení byla teoretická příprava a následně praktický nácvik první pomoci u život 
ohrožujících stavů se zaměřením zejména na úrazy elektrickým proudem.  

Celé školení probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Zaměstnanci získali praktické dovednosti 
potřebné k bezpečnému výkonu jejich profese.  

Kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže 

V letošním školním roce probíhal od října 2021 do května 2022 v prostorách školy kurz pro 
žáky pod názvem Masér pro sportovní a rekondiční masáže. Kurz byl realizován pod hlavičkou 
Českomoravského institutu vzdělávání Staré Hradiště u Pardubic. Cílem tohoto kurz je naučit 
frekventanty jednotlivým technikám masírování. Výuka se skládala ze dvou částí, teoretické a 
praktické. 

Kurz, kterého se zúčastnilo 22 frekventantů, byl zakončen závěrečnou zkouškou, ve které 
předvedli účastníci výborné vědomosti a dovednosti. Vedoucí kurzu PhDr. Jiří Bečka hodnotil 
kurz velmi pozitivně a ocenil vzorný přístup žáků školy ke kurzu. I ze strany žáků byl kurz 
hodnocen velmi kladně a ocenili zejména vstřícný přístup lektorů. 
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9 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

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 
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.  

Den s “obchodkou“ 

V pátek 24.9.2021 jsme měli možnost být součástí akce Den s “obchodkou“. Místní Střední 
škola obchodní a služeb SČMSD pořádala největší setkání svých současných a budoucích 
studentů i absolventů. Nás přizvala jako spolupracujícího partnera. Měli jsme možnost 
nahlédnout do různých oborů této školy a přiučit se jejich kuchařskému, cukrářskému, 
kosmetickému, kadeřnickému a dalšímu umění. Na oplátku jsme jim umožnili cítit se jako starý 
člověk pomocí simulačního obleku pro imitaci stáří, změřit si krevní tlak a další vychytávky pro 
změnu z naší školy. Akce byla ve velmi příjemné atmosféře. Děkujeme za pozvání! 

       
  



Výroční zpráva o činnosti školy   Stránka 54 z 67 

 

Žďár bez bariér  

Dne 7.10. jsme se zúčastnily bezbariérového dne ve Žďáru nad Sázavou. Akce pro nás byla 
velmi přínosná a poučná. Zkusily jsme si, jak se pohybují vozíčkáři, slepci, maminky s kočárky 
a jinak hendikepovaní lidé po Žďáře. Bylo velmi náročné se dostat přes obrubníky či do 
autobusu s invalidním vozíkem, na kterém sedí člověk.  Cestu, kterou jsme šli, nám 
komentovali zkušení zástupci města a muž trvale upoutaný na invalidní vozík. Určitě nám to 
dalo jiný pohled na cesty a chodníky v našem městě. 

žákyně 4.L 

     

Městská knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou 

V rámci hodiny českého jazyka a literatury jsme s žáky 1. ročníků koncem října navštívili 
Městskou knihovnu M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou, kde pro nás byla připravena 
knihovnická lekce. Pracovnice knihovny představila fungování knihovny a přiblížila nabídku 
služeb, které knihovna veřejnosti poskytuje. 

Zajímavým bodem programu bylo představení řady knih, které v kategorii young adult patří 
k nejatraktivnějším. Knihovnice je přiblížila pomocí prezentace, jejíž součástí byly v některých 
případech také thrillery na knihy. Z některých představovaných titulů nám byla přečtena i 
ukázka. 

Žáci akci zhodnotili jako zdařilou. 

     

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 
v letošním školním roce mohli účastnit jen velice omezeně kvůli covidovým opatřením.  
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DIDACTA 2021 

V prostorách budovy Střední průmyslové školy Třebíč se v říjnu uskutečnil veletrh vzdělávání 
Didacta 2021. Cílem veletrhu bylo podat veřejnosti ucelený přehled o vzdělávacích nabídkách 
škol a školských zařízení. Pořadatelem veletrhu byla Okresní hospodářská komora Třebíč. 

Naše škola se zúčastnila v zastoupení dvou učitelek a žáků 3. ročníku střeední školy oboru 
Zdravotnické lyceum i Praktická sestra. O oba obory byl ze strany návštěvníků přibližně stejný 
zájem. 

         

Prezentace Domova pro seniory Velké Meziříčí 

Dne 18. 10. 2021 navštívila naši školu ředitelka Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí.  

Studentům druhého a třetího ročníku vyšší školy představila jejich zařízení, funkci a náplň 
práce. Také prezentovala benefity, které mohou využívat zaměstnanci tohoto zařízení. Dále 
studentům nabídla možnost brigády o víkendech, prázdninách i práci na snížený úvazek po 
absolvování studia. 

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

Prezentace Nemocnice Pardubice 

Pro žáky 4. ročníku oboru Praktická sestra a studenty vyšší školy byla 20.10. 2021 realizována 
prezentace Nemocnice Pardubice. Důležité informace, které se týkaly jednotlivých pracovišť, 
zázemí pro zdravotníky atd., předala posluchačům paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. 
Vlastní výstup byl doprovázen prezentací. Na závěr obdržel každý malou pozornost. 

Tato prezentace rozšířila informace o možném uplatnění žáků a studentů po ukončení studia 
na naší škole. 

Education festival 2021 

Naše škola byla oslovena s nabídkou propagovat obor zdravotnictví na Education festivalu 
v Jihlavě. Na festivalu, který se uskutečnil v říjnu 2021, byly prezentovány uvedené obory: 
zemědělství a lesnictví, zdravotnictví a sociální služby, strojírenství, energetika, technika, 
hotelnictví a gastronomie, umělecké obory, humanitní a přírodovědné obory, stavebnictví a 
služby.  

Naše škola propagovala obor zdravotnictví formou prezentace prevence nádorových 
onemocnění, konkrétně nádorů prsu a prostaty. Kolemjdoucí si mohli vyzkoušet 
samovyšetření prsu a varlat. Také jsme zájemce informovali o možnostech vzdělávání na naší 
škole. 

Na pódiu proběhlo několik vystoupení včetně kapely Jelen. Akce byla zdařilá jak ze strany 
organizace, tak i propagace. Velký dík patří našim studentkám, které si udělaly čas a aktivně 
propagovaly prevenci uvedených onemocnění. 
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Přednáška Raná péče 

V rámci projektového dne proběhla 26. října 2021 pro žáky 1. ročníků přednáška na téma rané 
péče pod vedením pracovnice ze Společnosti pro ranou péči. 

V úvodu seznámila studenty se společností, čím se zabývá, jak pomáhá svým klientům, 
zejména dětem s postižením zraku, s kombinovaným či jiným postižením. 

V praktické části si studenti vyzkoušeli pomůcky pro zrakově postižené, doprovázení zrakově 
hendikepovaného. Za použití pomůcek si mohli studenti vyzkoušet různé zrakové vady. 

Studenti akci zhodnotili jako velmi zdařilou. 

      

Hospic Vysočina 

Třída 3.A dne 9.2.2022 navštívila Domácí hospic Vysočina. Cílem exkurze bylo seznámit žáky 
s tím, co hospicová péče je a jaké služby nabízí. Žáci dostali informace o náplni práce zdravotní 
hospicové sestry, sociální pracovnic, péči duchovního a psychologa. 

Žáci měli zajímavé dotazy, včetně zájmu o praxi v uvedeném zařízení, což by bylo vhodné 
naplánovat např. na dobu souvislé praxe. 

Exkurze splnila svůj účel, žáci jsou nyní schopni všem podat základní informace o hospicové 
péči a znalosti využít i ve svém osobním životě. 

     

Akce MÚ Žďár nad Sázavou HOME/LES 

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou uspořádal 24.2.2022 akci v parku U Ivana. Tato akce byla 
zaměřena na lidi bez domova a jejich sociální podmínky. Přiblížila školám i veřejnosti, jak tito 
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lidé žijí ve venkovních podmínkách. Všichni si mohli poslechnout autentické příběhy, 
vyzkoušet rozdělat oheň s mokrým dřevem, lehnout do iglú, do stanu, pod celtu. Pod 
dohledem otužilců si zájemci vyzkoušeli chlad na svém těle a hned mohli být zabaleni do 
zahřívacích lahví a novin, aby si udrželi tepelný komfort. Kdo měl hlad, měl možnost ho zahnat 
za příspěvek pro charitu gulášem či čočkovou polévkou. Naše škola se akce zúčastnila jak 
divácky, tak organizačně. Žákyně 4. ročníku seznamovali zájemce s prevencí podchlazení a 
omrzlin. 

         

 

Nemocnice Bulovka 

Studenti 1. a 3. ročníku vyšší odborné školy navštívili dne 18.3.2022 nemocnici Bulovku 
v Praze. 

Cílem exkurze byla návštěva protiatomového krytu, který skýtá úkryt až pro 1500 pacientů 
z celé Bulovky. Kryt je funkční a během 6 hodin je schopen poskytnout ochranu a zázemí pro 
uvedený počet pacientů a personálu. Má základní vybavení včetně operačního sálu a zdroje 
pitné vody a tepla. 

Dále studenti navštívili infekční oddělení, kde se seznámili s náplní práce sestry, s příjmem 
infekčního pacienta a s nejčastějšími infekčními chorobami, se kterými se tu pacienti léčí. Také 
viděli infekční box, do kterého je umístěn pacient s podezřením na vážnou infekci, např. ebolu. 
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Nemocnice Nové Město na Moravě 

21.4.2022 třída 4.L navštívila nemocnici v Novém Městě na Moravě. Součástí prohlídky byla 
standardní oddělení nemocnice – interna a chirurgie a specializovaná oddělení interní a 
chirurgická jednotka intenzivní péče. Maturanti nahlédli pod pokličku základních oddělení a 
seznámili se okrajově s prostředím, ve kterém personál vykonává ošetřovatelskou péči. Po 
prohlídce oddělení jsme navštívili oddělení RHB, kde nás provedl a odborný výklad podal Mgr. 
Jáchym. Zaměřil se na rehabilitační péči ambulantní i hospitalizační. Poradil nám, jak pečovat 
o záda a předcházet bolestem pohybového aparátu. Maturanti exkurzi zakončili na porodním 
sále, kde si prohlédli porodní boxy a seznámili se s možností alternativních porodů. 

     

Masarykův onkologický ústav Brno 

Dne 22.4. 2022 se třídy 2. a 3. ročníku vyšší odborné školy zúčastnily exkurze v Masarykově 
onkologickém ústavu. 

Exkurze byla velice dobře zajištěna. Díky přednášejícím jsme se dozvěděli základní informace 
o tom, jak probíhají klinické studie v praxi, seznámili jsme se se základním genetickým 
vyšetřením nejčastějších typů onkologických onemocnění. 

Zajímavá byla rovněž přednáška zaměřená na kompenzační pomůcky po operaci prsu a 
návštěva banky biologického materiálu. Také jsme viděli lineární urychlovač a prošli jsme si 
jednotlivé pavilony. 

Exkurze byla zajímavá a přinesla nové teoretické i praktické poznatky v oblasti moderní 
onkologické léčby. 

     

Rehabilitace v Nemocnici Nové Město na Moravě 

Dne 23.5.2022 studenti 2. A navštívili v rámci předmětu Ošetřovatelství Rehabilitaci 
v Nemocnici v Novém Městě na Moravě, kde se nám po celou dobu věnoval vedoucí 
fyzioterapeut Mgr. Jáchym. 

V úvodu exkurze nás seznámil s prací fyzioterapeutů, jakou rehabilitační péči poskytují v rámci 
nemocnice. Také nám prozradil, jaké jsou nejčastější potíže, s kterými pacienti na ambulantní 
rehabilitaci docházejí. Uvedl možnosti aktivní a pasivní rehabilitace, které fyzioterapie nabízí. 
V tělocvičně nám ukázal různé přístroje, které používají k rehabilitaci pohybového aparátu. 
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Vysvětlil nám využití parafinu, laseru a masáží, seznámil nás s magnetoterapií i elektroléčbou. 
Následovala prohlídka vodoléčby – bazén, vířivé koupele. 

Na závěr jsme zhlédli video, jak správně sedět, jak kompenzovat dlouhé sezení aktivním 
pohybem.  

Endoskopické centrum FN Bohunice Brno 

V rámci předmětu Klinická propedeutika žáci druhého ročníku navštívili Endoskopické 
centrum ve Fakultní nemocnici Bohunice v Brně. Na tomto pracovišti pracuje 25 nelékařských 
zdravotnických pracovníků, kteří asistují při diagnostických a terapeutických výkonech na 
deseti diagnostických sálech. Součástí pracoviště je i stacionář, ve kterém pacienti odpočívají 
po analgosedaci.  Toto pracoviště patří mezi největší v Jihomoravském kraji. Provádějí zde 
všechny typy endoskopií. Žáci měli možnost prohlédnout si pracoviště a následně se jít podívat 
na jednotlivé výkony. 

Exkurze splnila svůj cíl. Žáci měli možnost obohatit se o praktické využití získaných teoretických 
znalostí. Program byl hodnocen kladně i žáky. 

         
 

 

Sportovní akce Pohybem k naději 2022 

Dne 3.6. 2022 jsem se zúčastnili akce Pohybem k naději. Jednalo se o humanitární nezávodní 
sportovní akci ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou spojenou se sbírkou na podporu 
Kliniky dětské onkologie při FN v Brně. 

Naším úkolem bylo návštěvníkům akce předvést ukázky první pomoci. Díky žákům 1., 2. a 3. 
ročníků se nám podařilo namaskovat nejčastější typy poranění, a to tržnou ránu, zavřenou a 
otevřenou zlomeninu, popáleniny, bezvědomí a předvedli jsme, jak tato poranění správně 
ošetřit. Dobrovolníci si mohli také vyzkoušet ošetření uvedených poranění, popř. se dozvědět 
více i o jiných poraněních. 

Akce i přes menší účast návštěvníků byla velice zdařilá. 
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Hurá do školky       Prevence úrazů 

Žáci a učitelky naší školy navštívili Mateřskou školku Sluníčko. Tématem byla prevence úrazů. 
Žáci třetího ročníku zdravotnického lycea si pro děti připravili stanoviště s praktickými nácviky 
první pomoci a prevenci úrazů. Na stanovištích se během dopoledne vystřídaly děti z celé 
školky. Počasí nám přálo a prostory okolo školky byly pro tuto akci vynikající. My i paní učitelky 
jsme celou akci hodnotili jako velmi zdařilou a dohodli jsme další pokračování. 
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10 Zapojení školy do rozvojových programů a projektů 

Stáž studentů ze Střední zdravotnické školy v Trnavě  

V rámci projektu "Erasmus+", který byl podán ze strany slovenské SZŠ v Trnavě, k nám v 
termínu od 20. září do 1. října 2021 byly vyslány studentky závěrečných ročníků středního a 
vyššího stupně vzdělávání ze SZŠ v Trnavě. Po dobu deseti pracovních dní u nás absolvovaly 
pracovní stáž v Nemocnici v Novém Městě na Moravě, a to na specializovaných odděleních, 
jako jsou jednotky intenzivní péče, urgentu apod.  

Odborný dozor byl zajištěn jak ze strany slovenské školy, tak i z naší školy, a to PhDr. Václavou 
Holubovou, která celou praktickou stáž studentek v nemocnici zajistila.  

Studentky svoji stáž zakončily závěrečnou zkouškou, a to na oddělení, kde svoji stáž 
realizovaly. Hodnotil se zejména jejich pracovní výkon a pracovní nasazení, ale i odborné 
znalosti z daného oddělení. Na závěr stáže obdržely certifikát.  

Během víkendu byl pobyt studentek zpestřen návštěvou Městských lázní v Novém Městě na 
Moravě, ale i během dvou týdnů, kdy u nás ve Žďáře nad Sázavou studentky pobývaly,  se 
seznámily s okolím Ždáru, ale i s naší školou. Všechny ostatní aktivity a samotnou organizaci 
jejich stáže u nás zajistila PhDr. Ivana Odehnalová, a to za pomoci vedení školy a zejména PhDr. 
Václavy Holubové.  

Ze stáže odjížděly studentky plny nových získaných pracovních zkušeností a také i dovedností, 
které následně mohou uplatnit na svých budoucích pracovištích.  

Také z naší strany byla stáž hodnocena velmi pozitivně a zároveň se i uvažuje o podobných 
stáží našich studentů v trnavské nemocnici, která je pracovištěm praktické výuky žáků SZŠ v 
Trnavě.  
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Aktivity v rámci projektu "šablony II- NOVÉ POJETÍ VÝUKY" 

Aktivity v rámci tohoto projektu byly dokončeny k 30. červnu 2022 a projekt byl cílen do obou 
stupňů vzdělávání, tedy na střední, tak i vyšší školu. 

„Šablony II“ se zaměřily na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ a na 
podporu žáků ohroženým školním neúspěchem. 

Školení pedagogů ve využití polytechnických dovedností a ICT při výuce 

Hlavní část školení probíhala v 2. pololetí školního roku 2020-2021. Poznatky ze školení byly 
prakticky rozvíjeny při výuce i jak všeobecných, tak i odborných předmětů. V hodinách se 
využívala ICT technologie a programy, které vedly k zefektivnění výuky, které přispěly ke 
zpestření vzdělávacího procesu, čímž se zvýšil zájem žáků o předmět. 

Tandemová výuka 

Principy tandemové výuky byly využívány v cizích jazycích a odborných předmětech. 
Tandemová výuka byla založena na principu 3S – společné plánování, společná realizace a 
společná reflexe. Forma tandemové výuky přispěla k rozvoji mezipředmětových vztahů, k 
využívání poznatků jednoho předmětu v předmětu jiném. Tandemová výuka byla zacílena na 
zavádění nových forem vzdělávání do výuky, přičemž byl podporován individuální přístup 
k žákům. Během tandemové výuky se dva pedagogové vzájemně podíleli na přípravě hodiny, 
kterou realizoval jeden z nich. Při společné reflexi byla hodina rozebrána a v případě 
nedostatků, které se při výuce vyskytly, byly hledány cesty k jejich odstranění. 

Projektový den ve škole 

Pro žáky SŠ a VOŠ byly připraveny 4hodinové přednášky zaměřené k podpoře odborných 
vědomostí a dovedností. Do školy byli zváni odborníci z praxe, kteří žákům přiblížili svoji 
profesi. Tato šablona byla rovnoměrně rozdělena mezi jednotlivé ročníky SŠ a také VOŠ, a to 
vždy s ohledem na znalosti a schopnosti žáků a studentů. 

Projektový den mimo školu 

V rámci této aktivity byly pro žáky uskutečněny celodenní exkurze, které doplňovaly učivo jak 
odborného, tak i všeobecně zaměřeného předmětu. Šablona byla opět rovnoměrně rozdělena 
mezi jednotlivé ročníky SŠ. VOŠ touto šablonou nebyla podpořena. První ročníky se zúčastnily 
filmového představení v CineStar v Jihlavě a v Brně navštívily anatomické muzeum. Pro druhé 
ročníky byly zorganizovány exkurze do Havlíčkovy Borové a Havlíčkova Brodu, které se zacílily 
na prohloubení učiva literatury. Třetí ročníky vyjely do Haškovy Lipnice a do ZOO v Jihlavě a 
čtvrté ročníky nebyly vzhledem k přípravě na maturitní zkoušku touto aktivitou podpořeny, 
ale byl jim věnován větší prostor v rámci projektových dní ve škole.  

Vzájemná spolupráce pedagogů 

Podmínkou aktivity bylo vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. 
Pedagogové v průběhu max. 10 po sobě jdoucích měsíců pracovali dle principů 3S, tedy 
společné plánování, realizování a reflektování aktivity za účelem rozvoje kompetencí 
čtenářské gramotnosti, polytechnického vzdělávání, inovace a kariérního růstu žáků.  

Jeden minitým tvořili vedoucí pedagogové školy a zaměřili se na tvorbu a úpravu školních 
akčních plánů.  
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Stáže u potenciálních zaměstnavatelů žáků 

Vybraný pedagog se během 60hodinové stáže (20 hodin přímých vstupů, 40 hodin přípravy a 
reflexe) seznámil s pracovním procesem u případného zaměstnavatele žáků. Stáže pedagogů 
se realizovaly ve fyzioterapeutických centrech, v hospicu a v rehabilitačních zařízeních. 
Pedagogové nejen nahlédli do práce profesionálů, ale aktivně se zúčastnili jejich pracovního 
výkonu. Poznatky ze stáží byly ostatním pedagogům sděleny vždy na následující pedagogické 
radě, ale především byly prezentovány žákům, popř. s praktickým předvedením.  

"Doučování" - vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněných rodin, anebo s výchovně 
vzdělávacími problémy 

Během 16 hodin "doučování" byli vybraní žáci z různých tříd individuálně vzděláváni ve 
vybraných předmětech (CJL, ANJ, 1. pomoc, ošetřovatelství, psychologie, biologie). V rámci 
„doučování“ byl uplatňován zejména individuální přístup k žákům, učitelé se snažili žákům 
doplnit látku z hodin dalšími formami učení.  

Aktivity v rámci PROJEKTU "I-KAP I a I-KAP II" 

Druhá etapa projektu I-KAP v sobě zahrnovala aktivity ze "šablon" a původního "I-KAP I". 

Cílem obou projektů byla podpora nejen profesního vzdělávání pedagogů, ale především 
podpora výchovně-vzdělávacího procesu žáků. 

Projekty I-KAP I a II (Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina - Učíme se ze života 
pro život) se zaměřily na podporu výuky pedagogů, zpestření a zkvalitnění jejich vyučování 
formou realizací nových metod a forem výuky v odborných i všeobecných předmětech. Pro 
pedagogy byly vytvořeny speciálním metodiky, z nichž se vytvořil soubor a tento uložen na 
portál projektu Kraje Vysočina. Na škole byl určen tým pedagogů, kteří ve svých hodinách 
ověřovali vybrané metody. Z hodin, ve kterých metody byly použity, sepisovali vyučující 
reflexní zprávy, ve kterých se k metodě vyjadřovali. Dle připomínek učitelů byly následně 
metody upravovány. 

Metodiky byly zacíleny do oblastí polytechniky, inovativních metod a kariérového růstu, 
zároveň k podpoře čtenářské a matematické gramotnosti a ICT kompetencí.  

Jednou z aktivit tohoto projektu byl také kroužek 1. pomoci, ve kterém vybraní žáci se 
zdokonalovali ve zdravotnické odbornosti a připravovali se na celostátní soutěž první pomoci.  

Národní plán obnovy 

Cílem tohoto projektu bylo zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku 
pandemie COVID-19. Ne všichni žáci měli dostatečné zázemí a podmínky pro plnohodnotné 
zapojení do vyučování. V rámci tohoto projektu jsme proto poskytli přednostní doučování těm 
žákům, kterým hrozil školní neúspěch nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků 
vzdělávání.  

Projekt První pomoc do škol 

Ve školním roce 2021/2022 probíhalo v prvních jarních měsících proškolení žáků současných 
žáků 8. tříd. Naše škola proškolila žáky sedmi základních škol. Ze zpětných reakcí vyučujících 
máme samá pozitivní hodnocení. Školení se zúčastnily studentky naší VOŠZ a předlékařskou 
první pomoc odučily na výbornou. Byly také rády, že si mohly vyzkoušet pozici učitele a 
nahlédnout tak pod pokličku tohoto povolání. Jen v některých případech měly problémy s 
kázní žáků. 
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Kraje pro bezpečný internet 

Žáci prvních ročníků se v rámci výuky IKT v měsíci říjnu zúčastnili projektu Kraje pro bezpečný 
internet. Jednalo se o třetí ročník, jehož účelem je upozorňovat mládež na skrytá nebezpečí 
spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a pomocí prevence tato 
nebezpečí minimalizovat. 

Žáci si na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovali e-learningové kurzy dle vlastního 
výběru. Poté vypracovali znalostní kvíz o věcné ceny od společnosti Microsoft s. r. o. Našim 
žákům se bohužel nepodařilo získat žádnou cenu. Pokud kvíz splnili bez chyby, byli alespoň 
ohodnoceni jedničkou. 

Projekt ekologie a škola 

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

V průběhu sportovního kurzu 2.ročníků prošli žáci cvičením v rámci Ochrany obyvatelstva za 
mimořádných situací. 

Žáci jsou vedeni k třídění odpadu a udržování čistoty ve škole i v jejím okolí. 

Zúčastnili jsme se akce „Čistá Vysočina“, v rámci které se uklízely komunikace kolem školy. 

11 Spolupráce s rodiči 
V průběhu školního roku se konaly dvě třídní schůzky, v listopadu 2021 a v dubnu 2022. Rodiče 
byli informováni o průběhu vzdělávání, výsledcích vzdělávání žáků, účasti žáků na vzdělávání, 
školních a třídních akcích.  Byly jim nabídnuty i osobní konzultace s jednotlivými učiteli nebo 
konzultace s výchovným poradce či metodikem prevence.  

Na třídní schůzce konané v dubnu jsme naplánovali osobní setkání se zákonnými zástupci žáků, 
kteří byli ohroženi školním neúspěchem. Tato jednání byla velice přínosná, rodiče se dozvěděli 
o konkrétních problémech svých dětí, zástupci vedení školy je také informovali o možnostech, 
které jsou žákům nabízeny k dosažení lepšího hodnocení (doučování, individuální nebo 
skupinové konzultace) a kterých většinou nevyužívají. Naopak škola zjistila, že v mnoha 
případech je rodinné zázemí některých žáků neuspokojivé a nemají vhodné podmínky 
k domácí přípravě. V dalším průběhu vzdělávání jsme k těmto žákům individuálně přistupovali, 
snažili se je motivovat k účasti na konzultacích a k aktivnější domácí přípravě. Ve většině 
případů došlo ke zlepšení výsledků vzdělávání těchto žáků a kromě jedné žákyně všichni 
ukončili úspěšně vzdělávání ve 2. pololetí školního roku.  

Ve spolupráci se Spolkem rodičů škola uspořádala v březnu 2022 ples.  

  

http://www.kpbi.cz/
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Ples 2022 

Aby nebyl studentský život jen o povinnostech, měli naši maturanti možnost si užít svůj 
maturitní ples. Po roční covidové odmlce jsme se společně sešli v pátek 11. 3. 2022 v DK Hamry 
nad Sázavou. Agentura FiliProduction Filip Šustr zajistila chod plesu od výzdoby po pohoštění. 
Kapela 4 Sýkorky nás příjemně provedla večerem. Věříme, že maturanti si  

tento slavnostní večer užili a budou rádi vzpomínat. 

Moc Vám všem děkujeme za pomoc s organizací, tombolou i účast na plese! 
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12 Hospodaření školy 

Hospodaření školy za rok 2021 

Náklady      

SU - Název Střední škola Vyšší škola Stravování 
Doplňková 
činnost 

Celkem 

501 - Spotřeba materiálu 334.451,44 95.664,87 549.891,66 1.192,58 981.200,55 

502 - Spotřeba energie 276.124,56 81.283,12 112.573,91 10.457,53 480.439,12 

511 - Opravy a udržování 57.813,69 19.094,70 6.037,76 125,17 83.071,32 

512 - Cestovné 15.751,25 8.076,75 0 0 23.828,00 

513 - Náklady na 
reprezentaci 

2.168,25 934,75 0 0 3.103,00 

518 - Ostatní služby 614.038,94 152.541,80 38.867,81 188,59 805.637,14 

521 - Mzdové náklady 19.467.259,00 2.329.260,00 1.030.355,00 116.843,00 22.943.717,00 

524 - Zákonné sociální 
pojištění 

6.468.492,00 677.927,00 348.256,00 7.620,00 7.502.295,00 

525 - Jiné sociální pojištění 80.374,00 8.576,00 4.490,16 5,84 93.446,00 

527 - Zákonné sociální 
náklady 

463.085,98 81.769,83 34.901,08 36,97 579.793,86 

538 – Jiné daně a poplatky 29.175,00 9.725,00 0 0 38.900,00 

549 – Ostatní náklady z 
činnosti 

10.400,00 5.980,00 0 0 16.380,00 

551 - Odpisy dlouhodobého 
majetku 

248.950,60 79.860,00 63.589,28 564,12 392.963,40 

558 - Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

449.601,83 148.161,00 17.554,83 22,84 615.340,50 

Náklady celkem 28.517.686,54 3.698.854,82 2.206.517,49 137.056,64 34.560.115,49 

Náklady      

602 - Výnosy z prodeje služeb 64.706,00 370.923,50 544.609,00 144.158,00 1.124.396,50 

603 - Výnosy z pronájmu 0 0 0 16.550,00 16.550,00 

649 - Ostatní výnosy z 
činnosti 

128.734,60 40.779,00 1.204,00 0 170.717,60 

672 - Výnosy vybraných 
místních vládních institucí 
z transferů 

28.402.322,67 3.328.868,83 1.671.208,48 0 33.402.399,98 

Výnosy celkem 28.595.763,27 3.740.571,33 2.217.021,48 160.708,00 34.714.064,08 

Výsledek hospodaření 78.076,73 41.716,51 10.503,99 23.651,36 153.948,59 
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13 Hodnocení činnosti školy z hlediska bezpečnosti 

Rozbor o úrazovosti ve školním roce 2021/2022 

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. 2022. 

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) 36 

Počet úrazů dětí, žáků a studentů s absencí v délce 2 a více vyučovacích dnů, 
nebo kdy byl sepsán záznam pro odškodnění 

15 

Z toho počet úrazů smrtelných 0 

Počet odškodněných úrazů celkem 14 

Celková částka vyplacená za odškodnění 100 450 Kč 

Druh činnosti 

Položka Název Počet 

1 Vyučovací hodina 0 

2 Přestávka 1 

3 Praktické vyučování nebo praktická příprava 13 

4 Pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny 0 

5 Tělesná výchova – skupinová činnost 17 

6 Tělesná výchova – individuální činnost 3 

7 Školní výlet 0 

8 Sportovní akce a soutěže 0 

9 
Kurzy plavání, lyžování a sportovně-turistické 
kurzy 

1 

10 Jiné činnosti 1 

Ze zapsaných údajů v Knize úrazů vyplynulo, že k většině úrazů došlo zejména v hodinách 
tělesné výchovy nebo během přestávek. Při šetření úrazu 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, 
tělocvičně, na akcích před konáním akce. Po vzniku úrazu je prováděno opětovné poučení 
svěřených osob a po úrazech v TV jim byla opětovně připomenuta pravidla sportovních her a 
tělovýchovných činností.  

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


