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a)Název školy:

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická Karlovy Vary

b)Sídlo školy: Poděbradská 2, Karlovy Vary, 360 01

c)Charakteristika školy:
Škola poskytuje
- střední vzdělání s výučním listem
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- vyšší odborné vzdělání
v široké škále zdravotnických oborů,které na sebe postupně
navazují. Specifikou školy je úzká spolupráce se zaměstnavatelskou
praxí – zdravotnickými a sociálními zařízeními s regionální a
nadregionální působností.Mezi tato zařízení patří také pečovatelské
služby, Charita, Léčebny dlouhodobě nemocných, instituce poskytující
služby seniorům, mentálně a tělesně postiženým. Současně
spolupracujeme s Červeným křížem, Uniemi handicapovaných, Českou
asociací sester, Kolegiem lázeňských lékařů, Lékařskou společností J.
E. Purkyně a dalšími.Škola se zaměřuje také na vzdělávání
handicapovaných žáků a studentů a pořádá kvalifikační a rekvalifikační
kurzy ve spolupráci s ÚP.Prioritou školy je, vychovat pro Karlovarský
kraj specializované zdravotnické pracovníky ve spolupráci s Úřady
práce a vedením zdravotnických a sociálních zařízení.

d)Zřizovatel školy:

Krajský úřad Karlovy Vary,Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

e)Údaje o vedení školy:
ředitelka školy
statutární zástupce školy

-

PhDr. Eva Průchová
Mgr. Jaroslava Hrudkajová

Vedoucí učitelé oborů školy:

1.Zdravotnický asistent
Masér sportovní a rekondiční
Nutriční asistent
Ošetřovatel
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- Mgr. Kristina Dudová

2. Laboratorní asistent
- RNDr. Danuše Považanová
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný zdravotní laborant

3. Asistent zubního technika
Diplomovaný zubní technik

- Mgr. Hana Švejstilová

4. Zdravotnické lyceum

- Mgr. Jaroslava Hrudkajová

5. Obory vyšší odborné školy
zdravotnické

– Mgr. Anna Polívková

Výchovná poradkyně školy
Metodik prevence
Metodik ICT
Metodik enviromentální výchovy
Metodik multikulturní výchovy

-

PaedDr. Zuzana Ledvinová
Bc. Marie Janečková
PaedDr.Daniela Skořepová
Mgr. Dagmar Chmelíková
Mgr. Jindra Bursová

f) Adresa školy pro internetový přístup
sekretariat.skoly@szsvzskv.cz
g) Údaje o Školské radě
1. Školská rada SZŠ:
Pedagogická kurie:

PaedDr.Zuzana Ledvinová
Bc.Daniela Vintrová

Zástupce KÚ:

PhDr. Anna Kotrčová
Jana Barešová

Žákovská kurie:

Dana Pešková
Hana Vostrá
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2. Školská rada VOŠZ:
Pedagogická kurie:

PaedDr.Zuzana Ledvinová

Zástupce KÚ:

PhDr. Anna Kotrčová

Žákovská kurie:

Alžběta Mikešová

h) Součásti školy:
Budova Poděbradská 2
- obory ZA, ZLYC, NA, OŠ, DVS, DNT

Budova Zahradní 21
- obory AZT, LAS, MAS, DFA, DZL, DZUT

Kapacita SŠ

500 žáků

Kapacita VOŠ

120 studentů
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a) Obory středního vzdělávání s výučním listem
Ošetřovatel

- denní i večerní forma

b) Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou
Zdravotnický asistent
Laboratorní asistent
Asistent zubního technika
Masér sportovní a rekondiční
Zdravotnické lyceum
Nutriční asistent

c) Obory vyššího odborného vzdělávání
Diplomovaná
Diplomovaný
Diplomovaný
Diplomovaný
Diplomovaný

všeobecná sestra
zubní technik
zdravotní laborant
farmaceutický asistent
nutriční terapeut
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- denní, večerní,
dálková forma
- denní forma
- denní forma
- denní forma
- denní forma
- denní forma

Škola má zastoupení v celorepublikových oborových a předmětových
komisích zdravotnických škol a je členem Asociace zdravotnických
škol.

Metodické vedení:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu Karlovarského kraje

Další poradní orgány školy:

- Česká asociace sester a další profesní organizace zdravotnických
pracovníků a lékařů
- vedení nemocnic Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov a dalších smluvních
pracovišť
- Pedagogicko psychologická poradna
- Protidrogové centrum
- KHES Karlovarského kraje
- ČŠI Karlovarského kraje
- Úřady práce Karlovy Vary, Sokolov, Cheb
- Sociální a zdravotní odbor Magistrátu města
- Školská rada SŠ a VOŠ
- Protidrogové centrum
- Studentská rada
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Pro školní rok 2008/2009 jsme přijímali žáky a studenty do oborů
vzdělávání:

1. Tříletý obor se závěrečnou zkouškou
- Ošetřovatel

2. Čtyřleté obory s maturitní zkouškou
- Zdravotnické lyceum
- Masér pro sportovní a rekondiční
- Zdravotnický asistent
- Nutriční asistent

3. Obory vyššího
- Diplomovaná
- Diplomovaný
- Diplomovaný
- Diplomovaný

odborného studia
všeobecná sestra
farmaceutický asistent
zubní technik
nutriční terapeut

9

1. Počty žáků ve školním roce 2008/2009
2. Přehled prospěchu za 1. pololetí
3. Přehled prospěchu za 2. pololetí
4. Přehled absence žáků za 2. pololetí
5. Přehled chování za 2. pololetí
6. Přehled absence a prospěchu žáků od školního roku
1993/94 - srovnání
7. Srovnávací testy
8. Vyhodnocení projektu VEKTOR 2008/2009 testování 1.roč.
9. Výsledky průzkumu „Co chci na své škole změnit“ (KALIBRO)
10. Hodnocení maturitních zkoušek
11. Hodnocení absolutorií
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a) Aktivity a prezentace školy ve zdravotnické a sociální oblasti

- Kurzy v poskytování předlékařské první pomoci (PPP)
Žáci a studenti školy pod vedením odborných vyučujících
vedli kurzy PPP v
- Mateřských školkách
- Speciálních a základních školách
- Středních školách
- Pro městskou policii
- Pracovníky sociálních ústavů
- Výukové zážitkové semináře žáci pod vedením odborných
vyučujících pro mateřské školky – Zdravé zoubky
a pro speciální školy - pohlavní hygiena a výchova
k rodičovství
- Účast žáků v krajské soutěži členů Integrovaného záchranného
systému poskytování PPP
- Žáci a studenti školy poskytují PPP při sportovních akcích
mateřských, základních, speciálních a středních škol.
- Účast na Diabetologickém dnu ve spolupráci s Diabetologickým
centrem K.Vary. Žáci měří TK, glykemii pro veřejnost.
- Preventisté AIDS, drogové závislosti – pořádají besedy se
žáky základních, speciálních a středních škol
- Den proti kouření
- Prevence CA prsu – odborné učitelky školy pro
veřejnost,sociální ústavy
- KHES – Dny zdraví – účast našich žáků, studentů – osvětové
besedy na téma „Zdravá výživa“, „Prevence závislostí“ apod.
- Spolupráce s Mateřským centrem K.Vary
- dobrovolnická služba v péči o seniory
- účast na projektu „Dům pro děti“
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- Aktivní spolupráce studentů VOŠ s neziskovou organizací
„Kontakt bez bariér“
- Spolupráce s Dětským domovem pro děti do 3 let – žáci
připravují zaměstnávání dětí, akce pro děti – ve svém
volném čase
- „Den zdraví“ – každoročně pořádají naši žáci a studenti
pod vedením učitelů tuto zdravotně výchovnou akci,
zaměřenou na enviromentální výchovu jako soutěž
-

pro naši školu a pro
všechny střední školy
v Karlových Varech

- Spolupráce s Odborem životního prostředí MM Karlovy Vary podílí se i na „Dnu zdraví“
- Spolupráce se Sociálním ústavem Mariánská a LDN Nejdek

b) Aktivity a prezentace školy v oblasti kulturní a celospolečenské
- Spolupráce s CERMAT – ověřování nové formy maturitní
zkoušky z českého jazyka
- Oblast multikultury – žáci a studenti vyšších ročníků
pořádají besedy pro první ročníky, zaměstnance nemocnice
K.Vary a sociálních ústavů
- Účast na projektu MF Dnes „Studenti píší noviny“-již
druhým rokem. Redakce MF zveřejnila tři práce našich žáků.
V příštím školním roce budeme v projektu pokračovat
- Divadelní kroužek školy „Kašpárek“ připravuje představení
pro mateřské školky
- Naši žáci a studenti reprezentovali školu na odborných
celorepublikových kongresech
- kongres lázeňských lékařů
- kongres Alzheimerovy choroby
- obezitologický a geriatrický kongres
- výstava Pragodent, kde se zúčastnili
soutěže v odborných pracech
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- Škola realizuje ve spolupráci s ÚP Karlovarského kraje
akreditované kvalifikační a rekvalifikační kurzy
-

Pracovník v sociálních službách
Masér sportovní a rekondiční
Všeobecný sanitář
Sanitář pro lázeňskou péči

Žáci školy pořádají kulturní akce pro seniory, klienty
Charity, stacionářů, dětí Dětského domova pro děti do
3.let, děti a klienty odd.nemocnice.
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Dne 20.5.2009 provedla ČŠI kontrolu podmínek přijetí ke
vzdělávání ve Střední škole – protokol č.j. ČŠI-137/09-05

Závěr:
Při státní kontrole dodržování právních předpisů, které se
vztahují k podmínkám přijetí ke vzdělávání ve Střední škole a
k přijímání do prvního ročníku ve školním roce 2009/2010, nebylo
zjištěno porušování právních předpisů.
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- Projekt „LEONARDO DA VINCI“ – odborné stáže studentů
v zubní laboratoři ve Zwickau.
Partnerská škola – VOŠZ Ustí n.Labem

- Projekt „Deutsche private finanzakademie Plauen“ - výuka
českého jazyka

- Partnerská dohoda o vzájemné výměně žáků oboru Ošetřovateltství – odborné praxe se Zdravotnickou školou
v Munchbergua Naile (německo)
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a) Projekt UNIV I – škola realizovala projekt
„Uznávání neformálního vzdělávání“.V rámci projektu
byly vytvořeny a realizovány kurzy „Masér“ a
„Jazyk anglický pro zdravotnické pracovníky“
b) Projekt UNIV II – škola ze zapojila do projektu
„Proměna středních škol v centra celoživotního učení“
c) Akreditované kurzy,které realizujeme
-

Masér
Pracovník v sociálních službách
Všeobecný sanitář
Sanitář pro lázeňskou péči

d) Záměr školy – Bakalářské studium oboru Všeobecná sestra,
v letošním školním roce zahájena spolupráce
s III.Lékařskou fakultou UK. Uvažovaný termín realizace
k 1.9.2011
e) Nový obor VOŠZ – Dentální hygienistka – schválen Radou
Karlovarského kraje, zaslán k akreditaci na MŠMT.
Termín zahájení výuky 1.9.2010
f) Nový obor VOŠZ – Diplomovaný záchranář – schválen Radou
Karlovarského kraje, připravujeme k akreditaci na MŠMT.
Uvažovaný termín zahájení výuky – 1.9.2011-2012
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1) Projekty NUTS II Severozápad (SROP)
„ Informační a komunikativní centrum pro globální
výuku ve zdravotnictví“ – realizován v r.2006
2) Projekt MŠMT – UNIV I – realizován v r.2007-2008
3) Projekt „LEONARDO DA VINCI“ – výměnné odborné stáže
studentů – realizován v r.2005-2006, 2007-2008
a dále pokračuje
4) Předložené projekty:
a) partnerství v projektu „DUM“ Cheb
b) přihlášeni do projektu UNIV II MŠMT
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1) Smluvní partneři školy:
Škola spolupracuje s řadou smluvních partnerů, kteří
se podílejí na zajišťování odborné teoretické i praktické
výuky všech oborů střední i vyšší odborné školy.
Patří sem:
-

Nemocnice K.Vary, Sokolov, Ostrov
Ordinace obvodních lékařů Karlovarského kraje
Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek
Sociální zařízení, denní stacionáře,Domovy pro seniory
Karlovarského kraje
Farní charita
Mateřské centrum K.Vary
Laboratoře zubních techniků
Lékárny
Laboratoře biochemické, hematologické
Diabetologické centrum
Lázeňská sanatoria, balneoprovozy
Rehabilitační pracoviště
a další odborná pracoviště

2) Spolupráce s dalšími partnery, kteří se podílejí na
vzdělávání:
-

Státní zdravotní ústav Praha, Karlovy Vary
III. Interní klinika UK Praha
Fakultní nemocnice Plzeň
Nemocnice Motol Praha
Ikem Praha
Muzeum hygieny - Drážďany
Transfusní stanice K.Vary
Domov pro osoby se zdravotním postižením - Mariánská
Odbor životního prostředí MM K.Vary
Tyflocentrum
K-Centrum
Mateřídouška – Chodov, zařízení sociální péče
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Školní rok 2008/2009
přechod na portál „Škola
kvality internetové sítě
seznamu Smile pro tvorbu

přinesl řadu technických problémů –
– ON LINE“, dále v zabezpečení
školy a zajištění přístupnosti
ŠVP.

Vysoce hodnotím aktivitu většiny svých kolegyň a kolegů na
tvorbě ŠVP a na přípravě k nové formě maturitní zkoušky.
Prioritou školy v tomto školním roce bylo navázat kvalitní
kontakt s Vysokou školou pro spolupráci na bakalářské formě
studia.
Partnera pro spolupráci jsme získali ve III. Interní klinice
UK Praha, která projevila možný zájem o vzájemné spolupráci o
společné formě bakalářského studia oboru Všeobecná sestra
Uvažujeme od r.2011.
Ve školním roce 2008/2009, stejně jako v uplynulých
letech byla velmi dobrá, přátelská pracovní atmosféra nejen
v pedagogickém sboru a mezi ostatními pracovníky školy, ale
také mezi žáky a studenty školy

Na závěr náročného školního roku bych ráda vyjádřila své
ocenění a poděkování všem svým kolegyním a kolegům za vysokou
profesionalitu, pracovní nasazení a vzájemnou soudržnost.
Současně moje poděkování a ocenění patří i ostatním
pracovníkům školy, na jejichž kvalitní práci závisí hladké
fungování provozu školy. Děkuji také těm žákům a studentům
školy, kteří studium na Střední zdravotnické škole a vyšší
odborné škole zdravotnické berou zodpovědně a uvědomují si,
jak naléhavě naše zdravotnictví potřebuje schopné a kvalitní
odborníky ve zdravotnických profesích.

PhDr. Eva Průchová
ředitelka školy
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