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Výroční zpráva školy byla zpracována na základě ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/04 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., a novely vyhlášky č. 
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1.  Základní údaje o škole 
 

a) Název školy:     Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola                                 

zdravotnická Karlovy Vary 

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

   IČO: 006 69 709    

  c) Součásti školy:    Poděbradská 2, Karlovy Vary, 360 01  (ředitelství a obory OSE) 

Zahradní 21, Karlovy Vary, 360 01 (technické obory, odborné učebny) 

  d) Charakteristika školy: 

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní 

zkouškou a vyšší odborné vzdělání v široké škále zdravotnických oborů, které na sebe 

postupně navazují.   

Kapacita SŠ                500 žáků 

Kapacita VOŠ       150 studentů 

          Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická škola v Karlových 

Varech vznikla v roce 1949 a je odbornou školou poskytující nižší, střední a vyšší odborné 

vzdělání ve zdravotnických oborech. Má své nezastupitelné místo pro zajišťování vzdělanosti 

v našem kraji. 

Specifikou školy je úzká spolupráce se zaměstnavatelskou praxí – zdravotnickými                    

a sociálními zařízeními s regionální a nadregionální působností. 

Mezi tato zařízení patří zejména úzká spolupráce s Karlovarskou krajskou nemocnicí          

a nemocnicemi Ostrov a Sokolov, dále pečovatelské služby, Charita, Asociace „Záchranný 

kruh“, Léčebny dlouhodobě nemocných, instituce poskytující služby seniorům, mentálně       

a tělesně postiženým. Současně je rozvíjena spolupráce s Českou asociací sester, s Komorou 

zubních techniků, Stomatologickou komorou, Červeným křížem, Uniemi handicapovaných, 

Kolegiem lázeňských lékařů, Lékařskou společností J. E. Purkyně a dalšími. 

Škola je také centrem celoživotního učení a zaměřuje se na vzdělávání dospělých, pořádá 

kvalifikační a rekvalifikační kurzy 

  Prioritou školy je vychovávat pro Karlovarský kraj specializované zdravotnické 

pracovníky ve spolupráci s Úřady práce a vedením zdravotnických a sociálních zařízení.  

Koncepce rozvoje školy se zaměřuje zejména na personální oblast (zajištění kvalifikovaného 

pedagogického sboru), materiální oblast (zvýšení počtu multimediálních učeben, modernizace 

vybavení, komplexní síťové propojení učeben a kabinetů, zlepšování prostředí, údržba budov 

a okolí školy), finanční oblast (získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím 
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nejrůznějších projektů a grantů) a výchovně vzdělávací proces (větší využívání ICT při výuce, 

odborné zahraniční stáže a výměnné praxe). Nová koncepce rozvoje školy je sestavena tak, 

aby především pomohla zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání, které je školou poskytováno       

a přinesla další zlepšení spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči, zřizovatelem školy     

a širokou veřejností. Základním rysem je snaha o komplexnost pohledu na rozvoj školy, 

naprostá otevřenost a informovanost. 

e) Zřizovatel školy: Krajský úřad Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary                                             

f) Údaje o vedení školy: 

Ředitelka školy                        Mgr. Hana Švejstilová      

Statutární zástupce školy           Mgr. Jaroslava Hrudkajová 

Vedoucí učitelé oborů školy: 

Na škole pracovaly i v tomto školním roce předmětové a oborové komise. Jedná se      

o profesní komise vyučujících shodné aprobace nebo studijního zaměření, které mají za úkol 

jak zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, tak zajišťování mezipředmětových                    

i mezioborových vztahů, zajišťování praktického   vyučování  a  odborné   praxe, komunikaci 

se sociálními partnery, výměnu zkušeností, plánování a realizaci akcí jednotlivých oborů a 

provádění kontrolní a hospitační činnosti.  

   1. Zdravotnický asistent              Mgr. Kristina Dudová     

 Masér sportovní a rekondiční 

Nutriční asistent      

Ošetřovatel 

   2.  Laboratorní asistent               Pavla Skořepová  

 Diplomovaný farmaceutický asistent 

   3.  Asistent zubního technika         Mgr. Martina Nová       

 Diplomovaný zubní technik     

Diplomovaná dentální hygienistka 

   4.  Zdravotnické lyceum                Mgr. Jaroslava Hrudkajová 

   5.  Obory vyšší odborné školy         Mgr. Andrea Dvořáková 

     zdravotnické    

   6. Výchovná poradkyně školy           PaedDr. Zuzana Ledvinová     

Metodik prevence                        Mgr. Marie Janečková   

 Metodik a správce ICT                        Mgr. Ladislav Kuba    

Metodik enviromentální výchovy       Mgr. Dagmar Chmelíková 
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g)  Adresa školy pro internetový přístup:  

www.zdravkakv.cz  

sekretariat.skoly@zdravkakv.cz 

 

h)  Údaje o Školské radě:      

 

Školská  rada  podle  § 167  a  § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, je ve škole zřízena na obou typech škol.           

Složení školské rady  pro období od roku 2011 do roku 2014 

Do školské rady SZŠ byly KÚ Karlovy Vary jmenovány: 

PhDr. Anna Kotrčová, PaedDr. Zuzana Ledvinová 

Do školské rady VOŠZ byla KÚ Karlovy Vary jmenována: 

PhDr. Anna Kotrčová 

Zvolení kandidáti do školské rady SZŠ: 

žákovská kurie: Hana Dubová, Josef Šmerda, Drahoslava Vimrová 

pedagogická kurie: Mgr. Veronika Šímová, Mgr. Daniela Vintrová 

Zvolení kandidáti do školské rady VOŠZ: 

pedagogická kurie: PaedDr. Zuzana Ledvinová 

žákovská kurie: Renata Treitlová 

 

 Volby do školské rady proběhly ve dnech 29. 11. a 30. 11. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat.skoly@zdravkakv.cz
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2. Přehled oborů vzdělávání          

     
 

a)  Obory středního vzdělávání s výučním listem:    
  

Ošetřovatel                    denní i večerní forma 

 

 

b) Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou:    

 

Zdravotnický asistent                   denní i dálková forma 

     Laboratorní asistent                    denní forma  

   Asistent zubního technika              denní forma 

   Masér sportovní a rekondiční denní forma 

   Zdravotnické lyceum        denní forma  

   Nutriční asistent                       denní forma 

 

 

c) Obory vyššího odborného vzdělávání: 

 

   Diplomovaná všeobecná sestra 

   Diplomovaný zubní technik 

   Diplomovaný farmaceutický asistent 

   Diplomovaný nutriční terapeut 

 Diplomovaná dentální hygienistka  
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Obory školy ve školním roce 2012/2013    

Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou    

Denní studium       

Kód Obor Třídy  

Počet 

tříd 

Počty 

k 30. 9. 
Počty k 

30. 6.  

53-41- M/007 Zdravotnický asistent  4.ZA 1 19 17 

53-41- M/01 
Zdravotnický asistent 

1.ZA, 2.ZA, 

3.ZA 3 73 70 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 1. LAS, 3.LAS 1 37 36 

69-41-M/001 Masér sportovní a rekondiční  4.MAS 1 26 26 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 1.MAS, 2.MAS 2 57 54 

78-42-M/005 Zdravotnické lyceum   4. ZLY 1 23 23 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 2. ZLY, 3. ZLY 2 37 37 

53-41-M/008 Nutriční asistent  4. NA 1 22 22 

53-41-M/02 Nutriční asistent 1.NA, 2. NA 2 52 46 

53-44-M/03 Asistent zubního technika 1. AZT, 3. AZT 2 50 50 

Celkem      16 396 381 

Dálkové studium        

53-41- M/007 Zdravotnický asistent 5. ZAD 1 10 10 

        

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem    

Večerní studium        

53-41-H/002 Ošetřovatel 3. OŠV 1 16 17 

        

Střední škola celkem    18 422 408 

        

Obory poskytující vyšší odborné vzdělání      

Denní studium       

Kód Obor Studijní skupiny 

Počet 

stud. 

skupin 

Počty 

k 30. 9. 

Počty 

k 30. 

6.  

53-41-N/1. 

Diplomovaná všeobecná 

sestra 

1. DVS, 2. DVS,         

3. DVS 3 58 49 

53-43-N/1. 

Diplomovaný farmaceutický 

asistent 

1. DFA, 2. DFA,         

3. DFA 3 34 34 

53- 44-N/1. Diplomovaný zubní technik 1.DZT, 2.DZT 2 29 26 

53- 41-N/3. 

Diplomovaná dentální 

hygienistka 3. DDH 1 14 13 

53-41-N/4.  

Diplomovaný nutriční 

terapeut 1. DNT 1 12 9 

        

Vyšší odborná škola celkem   10 147 131 
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3.  Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Škola má zastoupení v celorepublikových oborových a předmětových komisích 

zdravotnických škol a je členem Asociace zdravotnických škol ČR. 

 

Metodické vedení:  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje 

 

Další poradní orgány školy: 

 

 Vedení nemocnic Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov a dalších smluvních pracovišť 

 Česká asociace sester a další profesní organizace zdravotnických pracovníků a lékařů 

 Komora zubních techniků a Oblastní stomatologická komora 

 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 

 Rada žáků a studentů školy 
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 
 

Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví (stav k 30. 06. 2013) 

 

věk muži ženy celkem % 

21 - 30 let 2 10 12 13,19 

31 - 40 let 3 7 10 10,99 

41 - 50 let 6 25 31 34,06 

51 - 60 let 4 19 23 25,27 

61 a více let 4 11 15 16,48 

celkem 19 72 91  

% 20,88 79,12   
 

 

Členění interních pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (stav k 30. 06. 

2013) 

 

 

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem % nesplňuje 

kvalifikaci 

Učitel všeobecně vzdělávacích 

předmětů 

24 2 26 7,69 

Učitel odborných předmětů 16 4 20 20 

Učitel praktického vyučování 3 8 11 72,72 

Výchovná poradkyně 1 0 1  

Metodik EVVO 1 0 1  

ICT koordinátor 1 0 1  

Metodik prevence 1 0 1  

Celkem interních učitelů 43 14 57 24,56 
 

 

Členění externích pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (stav k 30. 06. 

2013) 
 

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem % nesplňuje 

kvalifikaci 

Učitel všeobecně vzdělávacích 

předmětů 

1 0 1 0 

Učitel odborných předmětů 21 8 29 27,5 

Učitel praktického vyučování 1 3 4 75 

Celkem externích učitelů 23 11 34 32,35 
 

 

Celková kvalifikovanost: 72,53 % pedagogických pracovníků je kvalifikovaných, 27,47 % 

pedagogických pracovníků je nekvalifikovaných, všichni však studují. 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání 
 

a) Přehled prospěchu za 1. a 2. pololetí  

b) Přehled chování za 1. a 2. pololetí   

c) Přehled absence žáků a studentů za1. a 2. pololetí (období) 

d) Hodnocení maturitních zkoušek   

e) Hodnocení závěrečných zkoušek oboru Ošetřovatel 2012/2013 

f) Hodnotící zpráva za školní rok 2012/2013 – střední škola  

g) Hodnotící zpráva za školní rok 2012/2013 – VOŠ 

 

Přehled prospěchu za 1. pololetí     

Třída Počet Hoši Dívky S vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměr 

1.AZT 26 5 21 1 16 9 0 2,84 

1.LAS 17 4 13 0 9 7 1 2,56 

1.MAS 29 10 19 0 10 16 2 3,2 

1.NA 20 3 17 0 8 11 1 3,17 

1.ZA 26 3 23 0 15 11 0 2,73 

  0               

2.NA 29 3 26 4 24 1 0 2,13 

2.MAS 26 11 15 0 24 2 0 2,67 

2.ZLY 21 5 16 0 17 4 0 2,46 

2.ZA 25   25 2 17 4 0 2,30 

  0               

3.ZA 20 2 18 0 18 2 0 2,32 

3.AZT 24 6 18 0 23 1 0 2,49 

3.LAS 20 4 16 2 18 0 0 2,18 

3.ZLY 16 3 13 1 13 2 0 2,12 

  0               

3.OŠV 16 2 14 7 3 0 6 1,64 

  0               

4.NA 22 1 21 0 17 5 0 2,44 

4.ZLY 23 6 17 1 19 3 0 2,19 

4.ZA 17 1 16 4 12 1 0 2,04 

4.MAS 26 11 15 3 19 2 2 2,05 

  0               

5.ZAD 10   10 0 7 3 0 2,51 

                  

Celkem: 413 80 333 25 289 84 12 2,42 

         

1.ročníky 118 25 93 1 58 54 4 2,9 

2.ročníky 101 19 82 6 82 11 0 2,39 

3.ročníky 96 17 79 10 75 5 6 2,15 

4.ročníky 98 19 79 8 74 14 2 2,25 
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Přehled prospěchu za 2. pololetí    

Třída Počet Hoši Dívky S vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměr 

1.AZT 26 5 21 1 21 4 2,8 

1.LAS 16 4 12 0 13 3 2,81 

1.MAS 27 8 19 0 16 11 3,24 

1.NA 17 3 14 0 11 6 3,1 

1.ZA 26 3 23 0 23 3 2,59 

  0             

2.NA 29 3 26 5 24 0 2,03 

2.MAS 27 12 15 0 25 2 2,73 

2.ZLY 21 5 16 0 17 4 2,47 

2.ZA 24   24 3 19 2 2,19 

  0             

3.ZA 20 2 18 0 20 0 2,33 

3.AZT 24 6 18 0 24 0 2,55 

3.LAS 20 4 16 3 17 0 2,00 

3.ZLY 16 3 13 1 15 0 2,17 

  0             

3.OŠV 17 2 15 10 6 1 1,63 

  0             

4.NA 22 1 21 0 21 1 2,35 

4.ZLY 23 6 17 0 22 1 2,23 

4.ZA 17 1 16 3 13 1 2,12 

4.MAS 26 11 15 1 24 1 2,28 

                

5.ZAD 10   10 1 7 2 2,39 

                

 

Celkem: 408 79 329 28 338 42 2,42 

        

 

1.ročníky 112 23 89 1 84 27 2,91 

 

2.ročníky 101 20 81 8 85 8 2,36 

 

3.ročníky 97 17 80 14 82 1 2,14 

 

4.ročníky 88 19 69 4 80 4 2,25 

 

5. ročník 10 0 10 1 7 2 2,39 
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Přehled chování za 1. pololetí 
 

Třída PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ POD.VYL. 2 CHOV. 3CHOV. 

1.AZT     4 3         

1.LAS 6   2 1         

1.MAS     3           

1.NA 1   6 4     2   

1.ZA   8   2 1       

                  

2.NA 16     1         

2.MAS                 

2.ZLY 4   2 1         

2.ZA 5 4 2           

                  

3.ZA   2     1   1   

3.AZT     4   1       

3.LAS 4 2             

3.ZLY 6       1       

                  

3.OŠV                 

                  

4.NA         1       

4.ZLY                 

4.ZA                 

4.MAS                 

                  

5.ZAD                 

                  

Celkem: 42 16 23 12 5 0 3 0 

                  

1.ročníky 7 8 15 10 1 0 2 0 

2.ročníky 25 4 4 2 0 0 0 0 

3.ročníky 10 4 4 0 3 0 1 0 

4.ročníky 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

 
Vysvětlivky:  

        

PTU - pochvala třídního učitele, PŘŠ - pochvala ředitelky školy    

NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitelky školy 

POD. VYL. - podmíněné vyloučení      

CHOV. – chování        

 

 

Přehled chování za 2. pololetí 

 
 

Třída PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ POD.VYL. 2 CHOV. 3CHOV. 
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1.AZT 7 1 4 1 2       

1.LAS     4 2 1       

1.MAS 5 3 3 2 3   1   

1.NA       1 2   1   

1.ZA 3 1 2 2         

                  

2.NA   3   2         

2.MAS   7     1       

2.ZLY 2     1 2   2   

2.ZA 8 1 5 3         

                  

3.ZA 11       1   1   

3.AZT   2 2 2 1       

3.LAS 7 2 1           

3.ZLY                 

                  

3.OŠV                 

                  

4.NA   1   1 3       

4.ZLY                 

4.ZA                 

4.MAS                 

                  

5.ZAD                 

                  

 

Celkem 43 21 21 17 16 0 5 0 

 

 

         

 

1.ročníky 15 5 13 8 8 0 2 0 

 

2.ročníky 10 11 5 6 3 0 2 0 

 

3.ročníky 18 4 3 2 2 0 1 0 

 

4.ročníky 0 1 0 1 3 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

         

 

Přehled absence za 1. pololetí 
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Třída Celková  Průměrná 

Z toho 

neomluvená  Průměrná neoml. 

1.AZT 1275 49,04     

1.LAS 817 48,06     

1.MAS 2195 75,69 2 0,07 

1.NA 1915 95,75 29 1,45 

1.ZA 1004 38,62 7 0,27 

          

2.NA 2010 69,31 8 0,28 

2.MAS 1748 67,23     

2.ZLY 1875 89,29     

2.ZA 2402 96,08     

          

3.ZA 1054 52,7 16 0,8 

3.AZT 1345 56,04     

3.LAS 1218 60,9     

3.ZLY 729 45,56 19 1,19 

          

3.OŠV 448 28     

          

4.NA 1431 65,05 7 0,32 

4.ZLY 1289 56,04     

4.ZA 1469 86,41     

4.MAS 1956 75,23 3 0,12 

          

5.ZAD 260 26     

          

 

Celkem: 26440 62,16 91 0,56 

 

 

 

     

 

1.ročníky 7206 61,43 38 0,60 

 

2.ročníky 8035 80,48 8 0,28 

 

3.ročníky 4346 48,64 35 1,00 

 

4.ročníky 6405 61,75 10 0,22 

 

 

 

 

 

Přehled absence za 2. pololetí 

  



 15 

Třída Celková  Průměrná 

Z toho 

neomluvená  Průměrná neoml. 

1.AZT 1933 74,35 20 0,77 

1.LAS 1114 69,63 10 0,63 

1.MAS 2753 101,96 30 1,11 

1.NA 1747 102,76 2 0,12 

1.ZA 1376 52,92 0 0 

          

2.NA 1414 48,76 25 0,86 

2.MAS 1960 72,59 10 0,37 

2.ZLY 1953 93 15 0,71 

2.ZA 2312 96,33 7 0,29 

          

3.ZA 1424 71,2 14 0,7 

3.AZT 1211 50,46 3 0,13 

3.LAS 1382 69,1 0 0 

3.ZLY 784 49 0 0 

          

3.OŠV 328 19,29     

          

4.NA 1534 69,73 20 0,91 

4.ZLY 1063 46,22 0 0 

4.ZA 1100 64,71 0 0 

4.MAS 1715 65,96 0 0 

          

5.ZAD 199 19,9 0 0 

          

 

Celkem: 27302 65,15 156 0,37 

 

     

 

1.ročníky 8923 80,32 62 0,53 

 

2.ročníky 7639 77,67 57 0,56 

 

3.ročníky 4801 51,81 17 0,21 

 

4.ročníky 5611 53,30 20 0,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení maturitních zkoušek jaro 2013      
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Počet 

ve třídě 

Nekona 

li MZK 

Konali 

MZK Prospěli 

Nepros 

pěli Omluveni 

      

       

4.ZA 17 1 16 12 4         

5.ZAD 10 2 8 2 6         

4.ZLY 23 1 22 21 1         

4.MAS 26 3 23 10 12 1       

4.NA 22 2 20 13 7         

Celkem 98 9 89 58 30 1 %úspěšnosti: 66, 29    

 Státní část           

 ČJL ANJ 

 neprospěl  prospěl 

nepros 

pěl průměr neprospěl  prospěl 

nepros 

pěl průměr 

 DT PP ÚZ počet počet   DT PP ÚZ počet počet   

4.ZA 0 0 0 16   2,94       6 0 3,17 

5.ZAD 2 0 0 6 2 3,63 0 0 0 1 0 3 

4.ZLY 0 0 0 22 0 2,55 0 0 0 12 0 1,75 

4.MAS 1 0 0 22 1 3,26 3 2 6 6 6 3,67 

4.NA 1 0 2 17 3 3,3 0 0 2 6 2 2,88 

Celkem 4 0 2 83 6 3,14 3 2 8 31 8 2,89 

     6,70%     20,50%  

 NEJ RUJ 

 neprospěl  prospěl 

nepros 

pěl průměr neprospěl  prospěl 

nepros 

pěl průměr 

 DT PP ÚZ počet počet   DT PP ÚZ počet počet   

4.ZA 1 1 1 6 2 3,5             

5.ZAD 2 4 2 1 5 4,5             

4.ZLY 0 0 0 5 0 2,2             

4.MAS 0 0 0 4 0 3,75 0 0 0 1 0 3 

4.NA 0 0 0 7 0 3,57             

Celkem 3 5 3 23 7 3,50 0 0 0 1 0 3,00 

     23,30%        

 MAT         

 
nepros 
pěl  prospěl průměr omluveni         

 DT               

4.ZA 2 0 5           

5.ZAD 1 0 5           

4.ZLY 0 5 3,2           

4.MAS 5 0 5 1         

4.NA 4 1 4,8           

Celkem 12 6 4,60 1         
 

 
    

 

 

 

 

 

Výsledky profilových maturitních zkoušek 
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 Profilová část          

 OSN OSE BIO MP a obhajoba ANJ 

 prospěl průměr prospěl Průměr prospěl průměr prospěl 

nepros 

pěl průměr prospěl průměr 

4.ZA 16 1,44 16 1,69               

5.ZAD 8 1,75 8 1,75               

4.ZLY         22 2,59 21 1 1,95 2 1 

Celkem 24 1,60 24,00 1,72 22 2,59 21 1 1,95 2 1 

            

 MAS REK   EKP   VLV   KLV   

 prospěl neprospěl průměr Prospěl průměr prospěl průměr prospěl průměr prospěl průměr 

4.MAS 22 1 2,57 23 1,78 23 2,09         

4.NA               20 1,8 20 1,8 

Celkem 22   2,57 23 1,78 23 2,09 20 1,8 20 1,8 

            

Opravné zkoušky          

 ČJL ANJ NEJ MAT    

 prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl    

ZA 1         1 1 1    

NA           1   2    

MAS     1 1            

ZLY             1      

Celkem 1 0 1 1 0 2 2 3    

            

            

            

 MAS MASRE KLB      

 prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl      

MAS 0 1 1            

LAS         1        

Celkem 0 1 1 0 1 0      

            

            

Vysvětlivky:           

ZA - Zdravotnický asistent,  NA -Nutriční asistent       

MAS - Masér sportovní a rekondiční, ZLY - Zdravotnické lyceum, LAS - Laboratorní asistent  

            

OSE - Ošetřovatelství, ANJ - Anglický jazyk, ČJL - Český jazyk a literatura    

NEJ - Německý jazyk, MAT – Matematika        

EKP - Ekonomika a podnikání         

BIO - Biologie, KLV - Klinická výživa, VLV - Výživa a léčebná výživa     

KLB - Klinická biochemie          

MAS - Masáže, REK - Rekondice, MASRE - Masáže a rekondice     

MP - maturitní práce          

 

 

 

 

 

 

Hodnocení maturitních zkoušek podzim 2013     
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 Počet 
ve 

třídě 

Nekonal

i MZK 

Konali 

MZK Prospěli 

Neprospě

li 

Omluve

ni 

     

      

4.ZA 17 1 4 2 2        

5.ZAD 10 2 6 3 3        

4.ZLY 23 0 1 1 0        

4.MAS 26 1 13 9 4        

4.NA 22 1 8 5 3        

Celkem 98 5 32 20 12 1 %úspěšnosti: 59,38   

 Státní část          

 ČJL ANJ  

 neprospěl  Prospěl neprospěl 
neprospě
l      prospěl neprospěl  

 DT PP ÚZ Počet počet DT PP ÚZ počet počet  

4.ZA       0 0       0 0  

5.ZAD       2 0         0  

4.ZLY         0         0  

4.MAS 1     2 0       6 0  

4.NA       3 0     1 1 1  

Celkem 1 0 0 7 0 0 0 1 7 1  

          

 NEJ MAT     

 neprospěl  Prospěl neprospěl 

neprospě

l  

prospě

l     

 DT PP ÚZ Počet počet         

4.ZA       2 0 2 0     

5.ZAD   1 2 3 2 1 0     

4.ZLY       0 0 0 0     

4.MAS       1 0 3 2     

4.NA     1 0 1 1 3     

Celkem 0 1 3 6 3 7 5     

            

            

 Profilová část          

 
MP a 

obhajoba MAS REK EKP VLV 

 
prospě

l 

neprospě

l prospěl 

neprospě

l prospěl 

neprospě

l 

prospě

l 

neprospě

l 

prospě

l 

neprospě

l 

4.ZA                     

5.ZAD                     

4.ZLY 1 0                 

4.MAS     3 0 2 0 2 0     

4.NA                 1   

Celkem 21 0 3 0 2 0 2 0 1 0 

           

 

 

 

 

   



 19 

Opravné zkoušky – žáci předchozích tříd  

       

       

 NEJ        

 prospěl Neprospěl           

ZA               

NA 0 1           

MAS               

ZLY               

Celkem 0 1           

             

             

             

             

             

Vysvětlivky:            

ZA - Zdravotnický asistent,  NA - Nutriční asistent 

MAS - Masér sportovní a rekondiční,  

ZLY - Zdravotnické lyceum, LAS - Laboratorní asistent 

             

OSE - Ošetřovatelství, ANJ - Anglický jazyk, 

ČJL - Český jazyk a literatura    

NEJ - Německý jazyk,  

MAT - Matematika        

EKP - Ekonomika a podnikání          

BIO - Biologie, KLV - Klinická výživa, 

VLV - Výživa a léčebná výživa     

KLB - Klinická biochemie          

MAS - Masáže, REK - Rekondice, 

 MASRE - Masáže a rekondice     

MP - maturitní práce           

             
 

 

  

  

 

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková statistika maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013  
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  Počet ve třídě Nekonali MZK Prospěli Neprospěli Omluveni    

               

4.ZA 17 1 14 2 0    

5.ZAD 10 2 6 2 0    

4.ZLY 23 1 22 0 0    

4.MAS 26 1 20 4 1    

4.NA 22 1 18 3 0    

Celkem 98 6 80 11 1    

         

 Státní část - neprospěli       

 ČJL MAT ANJ NEJ     

4.ZA 0 2 0 0     

5.ZAD 0 1 0 2     

4.ZLY 0 0 0 0     

4.MAS 1 3 0 0     

4.NA 0 1 1 1     

Celkem 1 7 1 3     

         

 Profilová část - neprospěli       

4.ZA 0        

5.ZAD 0        

4.ZLY 0        

4.MAS 0        

4.NA 0        

Celkem 0        

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotící zpráva školní rok 2012/2013 – střední škola  
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Počet žáků : začátek školního roku (k 30. 9.) SZŠ: 422 VOŠ: 147  

           konec 1. pololetí   SZŠ: 413 VOŠ: 142      

          konec školního roku   SZŠ: 408  VOŠ: 150  

I. Personální zajištění vzdělávání  

Vedení školy:  7 (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, výchovná 

poradkyně, vedoucí oboru OSE, vedoucí oboru FL, vedoucí 

oboru ZUT, vedoucí VOŠ) 

Počet učitelů:   88 (přepočteno na plně zaměstnané 58,4)    

Počet interních učitelů :  58 (přepočteno na plně zaměstnané 53,2)    

Počet externích učitelů:  30 (přepočteno na plně zaměstnané 5,2)  

V tomto školním roce nastoupili noví interní učitelé: 1 učitelka odborných předmětů oborů 

NA a DNT na částečný úvazek  

 

II. Vzdělávání žáků a studentů 

V letošním roce bylo otevřeno 5 prvních ročníků čtyřletého denního studia s maturitní 

zkouškou a 4 první ročníky vyššího odborného studia. Celkový počet tříd SŠ – 19, z toho 

jedna třída večerního studia a 1 třída dálkového studia. Střední škola připravuje žáky 

v oborech středního studia s maturitní zkouškou (17 tříd denní formy, 1 třída dálkové formy) 

a středního studia s výučním listem (1 třída večerního studia). Počet studijních skupin VOŠ – 

10. 

 

1. Prospěch a chování žáků (viz tabulkové přílohy) 

1. pololetí 

Průměrný prospěch všech žáků SZŠ byl 2,42. 3. ročníky měly nejlepší studijní výsledky, další 

v pořadí 4. ročníky, 2. ročníky a nejhorší prospěch byl v prvních ročnících. Třída s nejlepším 

prospěchem byla 3. OŠV, z čtyřletých oborů pak 4. ZA, 4. MAS.   K nejhorším třídám 

z hlediska prospěchu patří 1. MAS a 1. NA.  

Z 413 žáků 23 prospělo s vyznamenáním, 265 prospělo, 72 neprospělo a 52 bylo 

nehodnoceno ke dni pedagogické rady dne 22. 1. 2013. Po doplnění hodnocení za první 

pololetí byly celkové výsledky: 23 prospělo s vyznamenáním, 282 prospělo, 79 neprospělo      

a 29 je nehodnoceno. Z celkového počtu neprospívajících je 53 žáků z 1. ročníků, 9 z 2. 

ročníků, 5 ze 3. ročníků a 12 ze 4. ročníků.  
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Ve srovnání s prvním pololetím loňského školního roku se průměrný prospěch zhoršil o 0,27.  

 

Za 1. pololetí bylo uděleno 42 pochval třídního učitele, 16pochval ředitelky školy, 23 

napomenutí třídního učitele, 12 důtek třídního učitele, 5 důtek ředitelky školy. Byly uděleny 3 

snížené známky z chování stupně uspokojivé.   

 

2. pololetí 

Průměrný prospěch všech žáků SZŠ byl 2, 42. 3. ročníky měly nejlepší studijní výsledky, 

další v pořadí 4. ročníky, 2. ročníky, nejhorší prospěch byl v prvních ročnících. Třída 

s nejlepším prospěchem byla 3. OŠV, z čtyřletých oborů pak 3. LAS a 2. NA. K nejhorším 

třídám z hlediska prospěchu patří 1. MAS, 1. NA a 1. LAS. Z celkového počtu 

neprospívajících je 27 žáků z 1. ročníků, 8 z 2. ročníků, 1 ze 3. ročníků a 4 ze 4. ročníků a 2 

z 5. ZAD. V letošním roce byl horší prospěch 4. ročníků, což se také následně projevilo při 

maturitních zkouškách. Z 408 žáků 28 prospělo s vyznamenáním, 338 prospělo, 42 

neprospělo, (52 bylo nehodnoceno ke dni pedagogické rady v červnu 2013).  

Ve srovnání s druhým pololetím loňského školního roku se průměrný prospěch zhoršil           

o 0,26.  

 

Za 2. pololetí bylo uděleno 43 pochval třídního učitele, 21 pochval ředitelky školy, 21 

napomenutí třídního učitele, 17 důtek třídního učitele, 16 důtek ředitelky školy. Bylo 

uděleno5 snížených známek z chování stupně uspokojivé. Z toho lze konstatovat, že chování 

žáků se zhoršilo. Bylo uděleno přibližně stejné množství pochval, ale více kárných trestů. 

Důvodem kárných výchovných opatření většinou byla různá porušení školního řádu 

laboratoří, vyrušování při výuce, podvody při omlouvání absence a při testování, nevhodné 

chování k vyučujícím či ke spolužákům. Pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy při 

sportovních, osvětových a vzdělávacích akcích, za účast na charitativních akcích. 

 

2. Absence 

V 1. pololetí průměrná absence všech žáků SZŠ byla 62,16 hodin, průměrná neomluvená 

absence byla 0,56. Nejlepší školní docházku z denního studia měly třídy 1ZA, 1LAS,1AZT      

a 3ZLY (průměr pod 50 hodin), nejhorší 2ZA (96,08) a 1NA (95,75). Nejvíce neomluvených 

hodin měla 1NA (29 hodin) 3ZLY (19). Pořadí ročníků podle nejvyšší absence: 2. ročníky, 4. 

ročníky, 1. ročníky, 3. ročníky. 
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Ve 2. pololetí průměrná absence všech žáků SZŠ byla 65,15 hodin, průměrná neomluvená 

absence byla 0,37. Průměrná absence se ve srovnání s loňským rokem mírně zhoršila. 

Nejlepší školní docházku z denního studia měly třídy 4ZLY, 2NA (průměr pod 50 hodin), 

nejhorší 1NA (102,76) a 1MAS (101,96). Nejvíce neomluvených hodin měla 1MAS (30 

hodin) a 2NA (25 hodin). Pořadí ročníků podle nejvyšší absence: 1. ročníky, 2. ročníky, 4. 

ročníky, 3. ročníky. 

 

III. Kontrolní činnost  

Probíhala na základě plánů kontrol. Průběžně byly kontrolovány třídní knihy, případné 

nedostatky byly zaznamenány a vyřešení zkontrolováno následující týden. Při větších 

nedostatcích byly problémy řešeny osobně. Třídní kniha je vedena i elektronicky v programu 

Škola online. Rodiče žáků mají přístupová hesla a mohou sledovat hodnocení žáků 

elektronicky.  

Třídní výkazy jsou kontrolovány vždy ve čtvrtletí.  

Hospitační činnost prováděli členové vedení, každá hospitovaná hodina byla předem 

nahlášena, proběhnutá hodina byla zhodnocena s vyučujícím a byl pořízen záznam. 

Hospitační činnost je důležitým podkladem pro hodnocení učitelů, ale z organizačních 

důvodů na ni zbývá méně času. Tuto oblast bychom měli v příštím roce zlepšit. 

IV. Třídnictví  

V letošním školním roce jsme zahájili novou tradici slavnostního vítání prvních ročníků 

střední školy, jejímž cílem je posílení pocitu příslušnosti ke škole, seznámení s vedením školy 

apod. První ročníky absolvovaly také takový menší adaptační pobyt nazvaný „Noc ve škole“ 

s cílem seznámit se, poznat lépe své spolužáky, školu a pravidla školy. Tuto akci organizovaly 

učitelky ZSV spolu s třídními učiteli, psycholožkou a dalšími učiteli. Třída 1NA absolvovala 

poté také dvoudenní adaptační pobyt v Bečově. Tento pobyt byl dotován KÚ. 

Třídní učitelé prováděli pravidelně, většinou 1x měsíčně třídnické hodiny, kde řešili prospěch, 

kázeň apod. Většina třídních učitelů organizovala se třídou třídní akce typu exkurze, výlet 

apod. Jsou ale také učitelé, kteří bohužel se třídou žádnou společnou akci neudělali. 

Velká pozornost je věnována žákům se SPU. Byly vytvořeny přehledy žáků s IVP (aplikace), 

s kterými mohou učitelé lépe pracovat. Učitelé pololetně hodnotí realizaci IVP a posun žáků. 

S hodnocením pak pracuje výchovná poradkyně. 
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V. Matrika školy 

Školní matrika je vedena v elektronickém systému Katedra. Záznamy o přijetí a ukončení 

docházky zapisuje do Katedry studijní referentka, ostatní záznamy zapisují třídní učitelé. 

Vysvědčení tiskne studijní referentka, v pololetí žáci dostávají výpisy. Do katedry učitelé 

pravidelně zapisují hodnocení a absenci, takže rodiče mohou sledovat výsledky vzdělávání      

i absenci žáků.  

 

VI. Učební plány a ŠVP 

První až třetí ročníky studují podle ŠVP, ostatní podle osnov vydaných MŠMT. Na konci 

pololetí byl sledován počet odučených hodin a plnění osnov a tématických plánů.  

Každá předmětová komise dostala za úkol zkontrolovat rozsah i obsah učiva a dát podněty 

vedení školy. Závěry jsou ve zprávách jednotlivých komisí. Výuka odpadala především           

z důvodu nepřítomnosti externích vyučujících, nemoci nebo vzdělávání vyučujících, účasti 

vyučujících na soutěžích a jiných akcích školy. ŠVP jsou průběžně upravovány na základě 

připomínek inspekce a předmětových komisí. V letošním roce došlo k úpravě ŠVP anglický 

jazyk – obor masér. Na konci roku se začaly upravovat všechny ŠVP. Úpravy se týkají 

maturitních zkoušek, učebních plánů a některých osnov. Tyto změny začnou platit od příštího 

školního roku. 

VII. Akce školy 

Průběžně byly organizovány exkurze, besedy, zájezdy, vzdělávací akce pro naše žáky, naši 

žáci připravovali vzdělávací akce pro jiné žáky a školy apod. Tyto aktivity jsou zaznamenány 

ve zprávách jednotlivých PK a v samostatném přehledu. Jednou z nejvýznamnějších akcí byla 

školní akademie v hotelu Thermal. Hlavní organizátorkou byla Mgr. Klepalová. Zatímco 

školní představení bylo velmi úspěšné, představení pro rodiče se zúčastnilo jen velmi málo 

rodičů. V příštím školním roce je termín doporučen na leden.  

Pro žáky 4. ročníků byly zajištěny přednášky a besedy na téma finanční gramotnost. Tyto 

besedy by měly přispět k zapojení žáků do dalšího života a práce. 

Na konci školního roku proběhla další velmi prospěšná akce – divadelní našich žáků a učitelů 

představení pro ostatní žáky. Opět pod vedením Mgr. Klepalové. Tyto společné akce spojují 

žáky napříč třídami a ročníky a přispívají k pěkné atmosféře ve škole. 
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VIII. Soutěže a mimoškolní činnost 

Žáci školy se zúčastnili tělovýchovných soutěží, historické soutěže, olympiády v českém 

jazyce, literární akce Studenti píší noviny. Podrobný výčet soutěží je v samostatném přehledu. 

 

IX. Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky 

V září 2012 proběhly náhradní a opravné maturitní zkoušky za školní rok 2011 – 2012. 

Z 24 žáků 13 (54, 2 %) žáků prospělo, 10 (45,8 %) žáků neprospělo. 1 žákyně byla omluvena. 

Žáci 4. ročníků a a žáci hlásící se k opravným MZ odevzdali přihlášky k maturitním 

zkouškám do předepsaného termínu 1. 12. 2011, všichni dostali výpisy přihlášek. Informace   

o maturitních zkouškách jsou na www školy.  

Pro třídu 4. ZLY byla připravena témata maturitních prací a byly vypracovány požadavky pro 

konzultace, termíny odevzdání, byli určeni vedoucí prací a oponenti. Organizací maturitních 

prací byla pověřena Mgr. Ščerbová. 

Pro žáky 4. ročníků, kteří se přihlásili k MZ z matematiky, je organizován seminář 

z matematiky jako nepovinný předmět v rozsahu 1 hodina týdně. Další konzultace jsou 

nabízeny žákům v době jarních prázdnin. 

Maturitní trénink 

V listopadu žáci 4. ročníků využili nabídky společnosti Scio a prostřednictvím školy si 

objednali testy z matematiky, českého jazyka, cizích jazyků v rámci maturitního tréninku. 

Zpracováno bylo celkem 56 testů z ČJL, 17 z ANJ, 17 z NEJ, 10 z MAT. Testy si žáci dělali 

sami online. Vyučující měli možnost je se žáky konzultovat a prohlédnout si výsledky. 

Výsledky maturitního tréninku: český jazyk – průměrné výsledky, matematika – psalo málo 

žáků, výsledky velmi špatné (4MAS, 4NA), 4ZLY úspěšnost 38%, anglický jazyk – 4MAS 

úspěšnost 36%, ostatní průměr (4NA, 4ZLY), německý jazyk – průměr (5ZAD, 4NA), špatný 

výsledek 4MAS, nadprůměrné výsledky (67 a 71%) 4ZLY a 4ZA (1žák).  

V květnu a červnu (v jarním termínu)proběhly řádné maturitní zkoušky 4. ročníků. Z 98 žáků 

závěrečných ročníků k nim bylo připuštěno 89 žáků. 58 žáků prospělo, 30 neprospělo, 1 

žákyně se omluvila z testu z matematiky. Úspěšnost byla 66, 29 %. Tento výsledek není 

bohužel uspokojivý, ale souvisí s výsledky studia, které u letošních žáků 4. ročníků byly horší 

než tomu bývalo zvykem. Úspěšně lze hodnotit žáky 4ZLY, kteří všichni uspěli u státních 

zkoušek a kromě 1 žáka také u profilových. Nejhorší výsledky měla třída 4MAS. Z předmětů 

státní části bylo nejlepších výsledků dosaženo v českém jazyce – úspěšnost 93, 3 %. 

V anglickém jazyce byla úspěšnost 79, 5 %, v německém 76, 7 % a v matematice jen 33, 4 

%.Profilová část byla velmi úspěšná, pouze 2 žáci v ní neprospěli. Vedení školy na základě 
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výsledků rozhodlo zařadit do všech oborů ve 4. ročníku povinně matematiku a volitelně 

matematický seminář. Zároveň je nutné po celou dobu studia držet řádnou úroveň výuky         

a přimět žáky k zodpovědnější a soustavné přípravě (především v jazycích a matematice)        

a k odpovědnosti za jejich práci a přístup.  

Podzimního termínu společné části maturitních zkoušek se zúčastnilo 38 žáků naší školy a 67 

žáků z jiných škol. Naše škola byla spádovou školou. Profilových zkoušek se zúčastnilo 5 

žáků. 

 

X. Přijímací řízení 

Přijímací řízení bylo vyhlášeno do oborů s maturitní zkouškou zdravotnický asistent, masér 

sportovní a rekondiční, nutriční asistent a laboratorní asistent a do oboru ošetřovatel, který je 

oborem s výučním listem. Pro obory s maturitní zkouškou byla vypracována kritéria, která 

zahrnují prospěch ze základního vzdělávání, účast v soutěžích a výsledek přijímací zkoušky. 

Do oboru ošetřovatel se přijímací zkoušky nekonají. Kritéria jsou na www stránkách školy     

a na vývěsce před školou. Testy jsou zajišťovány u firmy Scio, s.r.o.  

Ve dnech 7. – 8. 12. 2012 se pro zájemce o studium konaly dny otevřených dveří. Zájemci 

získali také informace na výstavě Škola 2013 a na schůzkách s rodiči žáků ZŠ, kam byli 

vysláni učitelé naší školy. 

Pro školní rok 2013 - 14 se podařilo zaplnit všechny třídy čtyřletého studia s maturitní 

zkouškou. 

 

Přijímací řízení do oborů  SZŠ a VOŠZ ve školním roce 2012 - 2013 

   

Obor Kód  Počet 

Zdravotnický asistent / denní studium 53 - 41 - M/01 30 

Nutriční asistent 53 – 41 - M/02 30 

Masér sportovní a rekondiční  69 – 41 - L/02 30 

Laboratorní asistent 53 – 43 - M/01 30 

Ošetřovatel 53 – 41 - H/01 30 

 Celkem SŠ 150 
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Závěrečná hodnotící zpráva školní rok 2010/2011 – vyšší odborná škola 
 

V letním období školního roku 2012/2013 studovali studenti a studentky ve vyšším odborném 

studiu v těchto oborech: 

 

 Diplomovaná všeobecná sestra – 1.,2.,3.ročník 

 Diplomovaný zubní technik  - 1.,2. ročník 

 Diplomovaný farmaceutický asistent – 1.,2.,3.ročník 

 Diplomovaná dentální hygienistka – 3.ročník 

 Diplomovaný nutriční terapeut – 1. ročník 

 

Porady VOŠZ – se konají v rámci pedagogických porad školy a v rámci předmětových komisí 

jednotlivých oborů 

 

Přehled studia VOŠZ: 

 

Třída 
sledovaný 

parametr 

Vedoucí studijní 

skupiny 

Počet 

studentů 

na 

začátku 

období 

Počet 

stud. na 

konci 

období 

Počet 

stud.      

s IVP 

Počet 

studentů 

s 50 % 

režimem 

docházky 

Průměrná 

absence  

1. DVS Bc. Eva Musilová 22 20 1 11 131 

2. DVS Mgr. Jitka Ščerbová 17 17 0 10 59 

3. DVS Mgr. Věra Buštíková 12 12 2 2 37 

1. DFA Pavla Skořepová 10 10 0 0 51 

2. DFA Mgr. Helena Pěnkavová 12 12 0 0 25 

3. DFA Ing. Damar Schneiderová 12 11 0 1 32 

1. DNT Mgr. Marcela Němcová 12 9 1 1 49 

1. DZT Mgr. Bohumil Řezáč 16 13 0 0 70 

2. DZT Bc. Martina Nová 13 12 0 0 54 

3. DDH Jiří Kupeček 13 13 1 5 103 

 

celkem 

 

Obory VOŠZ 

 

139 

 

129 

 

5 

 

30 

 

61 

 

Doplňující informace ze zpráv vedoucích učitelů studijních skupin: 

 

1. DVS:  

 V řádném zkouškovém období nesplnila podmínky studia většina studentů, konají 

zkoušky v opravných termínech.  

 Odborná praxe proběhla od 13.5.do 7.6.2013 v rozsahu dle plánu, tj. 4 týdnů. Studenti 

pracovali na pracovištích dle smlouvy na interních a chirurgických odděleních 
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nemocnice v Karlových Varech, Sokolově, Ostrově, Chebu, studenti byli hodnoceni 

většinou kladně.  

 Proběhlé exkurze: 2.4.2013- LDN Nejdek 

 4.4.2013- Transfuzní stanice v Karlových Varech 2 studentky se zúčastnily stáže 

v nemocnici Kaufbeuren Německo – 14 dní.  

 Odpadlé hodiny byly minimální 

 Konzultace studenti nevyužívají 

 Studenti hodnoceni jako průměrná třída, některé studentky podprůměrné, velké 

problémy činí zejména modul AFG  - velká část studijní skupiny konala zkoušku           

v opravných termínech 

 

2. DVS:  

 V řádném zkouškovém období nesplnilo podmínky studia 11 studentů, konají zkoušky 

v opravných termínech 

 Odborná praxe proběhla od 25.3.-7.6. v rozsahu dle plánu, tj. 10 týdnů. Studenti 

pracovali dle smlouvy na pracovištích akutní péče, domovy pro seniory, oddělení 

následné péče, gynekologicko-porodnické oddělení, dětská oddělení, kojenecký ústav. 

Studenti byli hodnoceni většinou kladně.  

 Studijní skupina se nezúčastnila v tomto období žádné exkurze 

 Odpadlé hodiny byly minimální 

 Konzultace studenti využívají ojediněle 

 Celkově je hodnocena studijní skupina jako průměrná, významně nadaní ani 

problémoví studenti zde nejsou.  

 

3. DVS:  

 V řádném zkouškovém období splnilo podmínky studia 11 studentů.  

 Odborná praxe proběhla od 25.3. – 17.5.2013 v rozsahu dle plánu, tj. 8 týdnů. Studenti 

pracovali dle smlouvy na pracovištích: onkologické oddělení, psychiatrické oddělení, 

domácí péče, oddělení vybraných klinických oborů. Studenti byli hodnoceni ze všech 

pracovišť kladně a rovněž své praktické zkušenosti hodnotili pozitivně.  

 Studijní skupina se zúčastnila exkurze Onkologie Plzeň, Matyáš Nejdek, Agentura 

domácí péče Ladara 

 Odpadlé hodiny byly minimální 

 Konzultace studenti nevyužívají 
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 Celkově je hodnocena vyučujícími studijní skupina kladně, významně nadaní studenti 

zde nejsou, absolutorium konalo 11 studentů, 1 studentky nevyhověla v odborných 

předmětech, jedna studentka bude konat absolutorium v náhradním termínu – nestihla 

splnit studijní povinnosti 

1. DFA:  

 V řádném zkouškovém období nesplnilo podmínky studia 8 studentů.  

 Odborná praxe proběhla v termínu 13.5.-7.6.2013, proběhla dle harmonogramu bez 

sebemenších problémů. Studenti byli hodnoceni velmi pozitivně. 

 Odborná praxe v ZO není 

 Studijní skupina se zúčastnila exkurze v botanické zahradě – Praha Trója 

 Odpadlé hodiny byly minimální, řešeny samostudiem a konzultacemi 

 Konzultace studenti využívají ojediněle 

 Velmi malá studijní skupina, významně nadaní studenti zde nejsou.  

 

2. DFA:  

 V řádném zkouškovém období zatím studenti nesplnili podmínky studia  

 Odborná praxe v rozsahu 4 týdnů proběhla v termínu 13.5 – 7.6.2013, na pracovištích 

dle harmonogramu, studenti hodnoceni kladně, jedna studentka bude plnit praxi 

v měsíci červenec 

 Studijní skupina se nezúčastnila v tomto období žádné exkurze  

 Studijní skupina připravila divadelního představení pro děti MŠ pro děti z MŠ a ZŠ 

katastrů obce Kyselka, Radošov, Šemnice  

 Odpadlé hodiny byly minimální 

 Konzultace studenti nevyužívají  

 Malá studijní skupina, pracuje bez obtíží 

 

3. DFA:  

 V řádném zkouškovém období splnilo podmínky studia všichni studenti.  

 Odborná praxe proběhla v termínu 25.4.-17.5.2013 v rozsahu dle plánu, tj. 3 týdny, 

v souladu s modulem 

 Studijní skupina se nezúčastnila v tomto studijním období žádné exkurze ani jiné školní 

akce 

 Odpadlé hodiny byly minimální, řešeny samostudiem a konzultacemi 

 Konzultace studenti využívali dle potřeby 
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 Malá studijní skupina, hodnocena kladně  

 V letním semestru přerušila studium 1 studentka. Všichni ostatní studenti úspěšně 

zakončili studium Absolutoriem v termínu 17.6 a 18.6.2013. Prospělo 6 studentů, 

prospělo s vyznamenáním 5 studentů. 

 

1. DNT:  

 Odborná praxe proběhla v termínu 13.5.-7.6., v rozsahu dle plánu, tj. 4 týdny, v souladu 

s modulem 

 Studijní skupina se zúčastnila exkurze v Muzeu gastronomie v Praze, v Muzeu Jana 

Bechera v KV 

 Odpadlé hodiny byly minimální 

 Konzultace studenti využívají individuálně  

 Velmi malá studijní skupina, která nevykazuje žádné závažnější problémy, kolektiv 

spolupracuje, studenti projevují zájem o obor, atmosféra při výuce je příjemná  

 

1. DZT:  

  V řádném zkouškovém období splnilo podmínky studia 5 studentů.  

 Odborná praxe v proběhla v termínu 25.4-17.5.2013, v rozsahu 3 týdny, na pracovištích 

převážně v soukromých zubních laboratořích KV kraje,  studenti byli kladně hodnoceni 

a praxi splnili bez zásadních nedostatků  

 Odpadlé hodiny byly minimální 

 Konzultace studenti nevyužívali 

 Studijní skupina je hodnocena jako průměrná, zejména od studentů z bývalých AZT 

vyučující postrádají větší studijní úsilí, 2 studentky pro nesplnění požadavků za zimní 

semestr ukončili na začátku LO vzdělávání 

 

 2. DZT:  

 V řádném zkouškovém období splnilo podmínky studia 11studentů.  

 Odborná praxe v proběhla v termínu 2.4.-26.4.2013, v rozsahu 4 týdny, na pracovištích 

převážně v místech bydliště jednotlivých studentů, studenti byli kladně hodnoceni na 

všech pracovištích 

 Studijní skupina se zúčastnila přednášky na téma dentální hygiena  

 2 studentky se zúčastnily třítýdenní stáže v německém Oberfrauendorfu v rámci 

projektu Leonardo mobility, kde měly možnost pracovat s nejmodernějšími 
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technologiemi v zubních laboratořích a seznámily se s novými materiály a jejich 

použitím  

 Odpadlé hodiny byly minimální 

 Konzultace studenti nevyužívali 

 Studijní skupina je hodnocena jako bezproblémová, s několika nadanými studenty 

 

3. DDH:  

 V řádném zkouškovém období nesplnila podmínky studia 1 studentka. 

 Odborná praxe v proběhla v termínu 10.2.- 1.3.2013, v rozsahu 2 týdny, na pracovištích 

soukromých zubních ordinací, studenti byli vedeni zubními lékaři. Hodnocení bylo 

kladné na všech pracovištích. 

 Studijní skupina se zúčastnila řady exkurzí a přednášek o dentální hygieně  

 Odpadlé hodiny byly minimální 

 Konzultace studenti nevyužívali 

 Studijní skupina je hodnocena jako bezproblémová, s několika nadanými studentkami 

 

 Hodnocení absolutorií ve školním roce 2012/2013: 
 

Studijní skupiny: 3. DVS, 3. DFA, 3. DDH  
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19.-

20.6.2013 

12 11 1,48 6 4 1 24.9.2013 

 

3. DFA: 

 

17-

18.6.2013 

11 11 1,45 5 6 0 - 

3. DDH 

 

17-

18.6.2013 

13 12 1,78 6 5 1 24.9.2013 
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Hodnocení absolutorií po opravné a náhradní zkoušce 24. 9. 2013: 
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3. DVS: 

 

19.-20.6.2013 1 0 1 0 

3. DDH: 

 

17-18.6.2013 2 0 2 0 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014: 
 

Konalo se pro obory: DVS, DFA, DDH– první kolo proběhlo dne 26. 6. 2013 

 

DVS – přihlášeno: 36, přijato: 25 

DFA – přihlášeno: 29, přijato: 19 

DDH – přihlášeno: 24, přijato: 12 

 

Druhé kolo přijímacího řízení se konalo dne 27. 9. 2013. 

 

DVS – přihlášeno: 22 

DFA – přihlášeno: 7 

DDH – přihlášeno: 17  
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

 

Zařazení primární prevence do osnov 

 Informace týkající se jednotlivých oblastí rizikového chování a zejména protidrogové 

výchovné a vzdělávací působení na žáky a studenty školy jsme zařadili do různých částí 

osnov a učebních plánů většiny předmětů (viz. Minimální preventivní program školy).  

Celou řadu témat, která zahrnují prevenci rizikového chování se nám úspěšně podařilo 

zařadit mezi témata k vypracování maturitních a absolventských prací. Žáci a studenti si je 

s oblibou vybírají, tématům se sami věnují, jsou nuceni vyhledávat k těmto oblastem 

odbornou literaturu a často k nim zpracovávají výzkum prováděný mezi svými vrstevníky      

a žáky přímo na naší škole. Tyto výzkumy jsou pro nás velmi cenné zdroje informací             

a budou pro nás důležitým ukazatelem výskytu pro tvorbu minimálního preventivního 

programu školy pro příští školní rok.  

Koordinátoři jsou vedoucí metodických komisí jednotlivých oborů. 

 

Spolupráce s žáky a rodiči žáků a studentů 

 Ředitelka školy navštívila hned v září na počátku zahájení vzdělávání žáků na třídních 

schůzkách rodiče a žáky všech prvních ročníků.  

 Rodiče jsou pravidelně v průběhu celého školního roku zváni na třídní schůzky 

(písemně ve studentských průkazech). 

Každý měsíc třídní učitelé vedli ve svých třídách třídnické hodiny, kde řešili problémy žáků 

průběžně. Účastnili jsme se a vedli evidenci docházky, rozvrhu a prospěchu v programu 

škola on-line. Žáci a studenti se účastnili na rozhodování některých důležitých otázek a hájili 

své zájmy prostřednictvím studentské rady, která se koná za účasti paní ředitelky. 

 

Zajištění dostupnosti informací pro žáky a studenty v obtížných životních situacích 

 Nadále jsou v budově školy cíleně rozmístěny do tříd nástěnky s aktuálními kontakty 

a telefonními čísly pro vyhledání odborné pedagogicko-psychologické pomoci                        

a poradenských služeb pro děti, mládež a jejich rodiče a pedagogy v obtížných životních 

situacích. Nástěnky rovněž informují žáky a studenty o problematice jednotlivých sociálně 

patologických jevů (např. xenofobie, šikany, kouření, pohlavně-přenosných chorob). 
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Realizované aktivity 

Motivace žáků a studentů k přirozenému pohybu na čerstvém vzduchu a prevence 

obezity  

Naši žáci i vyučující se zúčastnili propagace nového druhu vytrvalostního sportu – 

Nordic walking, který je vhodný pro všechny věkové skupiny klientů a doporučován 

k posílení vytrvalosti, výkonnosti, prevenci kardiovaskulárních chorob a redukci obezity 

nejen zdravotními pojišťovnami, ale i řadou světově uznávaných lékařů a odborníků z oblasti 

rehabilitace. Do školy byly zakoupeny pro žáky i studenty speciální sportovní hole 

umožňující provozovat tento sport, který budeme mezi žáky propagovat. 

 

Prevence rizik šíření infekčních chorob a výchova ke správné hygieně rukou 

 Dne 16. 5. 2013 se žáci a studenti naší školy v rámci Světového dne „Hygieny rukou“ 

v Karlovarské krajské nemocnici zúčastnili propagace akce: „Chraňme životy čistýma 

rukama“, kterou zaštítila Světová zdravotnická organizace. Zde se dozvěděli, že i na mytí 

rukou existuje návod. Byli poučeni o správné technice mytí rukou, vše si vyzkoušeli                

a přístrojovou technikou měli možnost ověřit si kvalitu umytí. Následně byly tzv. „Návody na 

správnou techniku mytí rukou“ umístěny na toaletách a u umyvadel ve třídách budovy naší 

školy. Žáci napsali krátký příspěvek, který bude umístěn na stránky školy.  

 

Aktivisté v prevenci kuřáctví 

 Preventisté (žáci 3. ZA) se aktivně zapojili v rámci Světového dne bez tabáku do 

osvěty proti kuřáctví. Procházeli městem a navštívili také Karlovarskou krajskou nemocnici, 

kde s občany města a klienty i personálem nemocnice diskutovali o negativních důsledcích 

kouření na zdraví. Zároveň si připravili prezentaci na toto téma, kterou předvedli svým 

vrstevníkům-spolužákům. Prostory budovy školy byly vyzdobeny hesly působícími 

preventivně a v boji proti kouření. 

 

Peer preventisté protidrogové prevence a šíření pohlavně přenosných chorob 

Žáci naší školy se ve spolupráci s Krajským úřadem a Krajskou hygienickou stanicí 

v prvním pololetí školního roku 2012/2013 zúčastnili přípravy a organizace projektu 

Národního programu podpory zdraví a Národního programu boje proti AIDS: „Hrou proti 

AIDS“. Žáci ze třídy 3. ZA účinkovali ve dnech 25. - 26. 9. 2012 a 2. - 3. 10. 2012 jako 

moderátoři na jednotlivých stanovištích výše zmíněného projektu (Ostrov, Toužim, Karlovy 
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Vary), kde šířili osvětu a učili předcházet riziku šíření nákazy HIV virem, několik tříd 

vybraných Karlovarských středních škol. 

Touto formou jsme dále v celodenní školní akci dne 23. 10. 2012 proškolili zábavnou   

a interaktivní formou v prevenci šíření nákazy AIDS/HIV všechny žáky 1. ročníků naší školy.  

Akce byla hodnocena pořadateli, účinkujícími žáky i zúčastněnými žáky kladně a byla 

přínosem pro všechny zúčastněné. 

 

Protidrogová prevence a prevence HIV/AIDS  

 Zároveň je systematicky a postupně v jednotlivých třídách prezentována problematika 

AIDS prostřednictvím výukového filmu: „Život bez naděje“ (doporučovaného Centrem 

výchovy a prevence v Praze) a filmu: „Mezi nimi“ (doporučovaného Krajským metodikem 

prevence). Po shlédnutí filmu následuje vždy diskuse pedagoga s žáky na danou 

problematiku.  

 Dne 27. 9. 2012 byla uspořádána beseda pro všechny 1. ročníky naší školy o prevenci 

HIV/AIDS (lektorem semináře byl Martin Hornych, který pracoval v České společnosti 

AIDS pomoc a v Domě světla prováděl testové poradenství) a beseda o problematice drog 

(lektor, který bral 9 let drogy-pervitin, a hráč hazardních her -  gamblerství). Beseda 

obsahovala základní informace o problematice závislostí. (proč lidé berou drogy, základní 

fakta o běžně zneužívaných drogách, krátkodobé a dlouhodobé vlivy užívání drog a životní 

příběh přednášejícího. 

 

Dobrovolnická činnost 

Naší novou aktivitou, kterou se nám v letošním školním roce podařilo rozšířit naše 

dobrovolnické činnosti je spolupráce s organizátory RunCzech/Prague International Marathon.  

Dne 25. 5. 2013 se žáci naší školy ze tříd 1. ZA a 2. ZLY a studenti ze tříd 1. DVS a 

 2. DVS stali členy organizačního týmu Mattoni ½ Marathonu v Karlových Varech, a v rámci 

dobrovolnictví působili jako vlajkonoši a zdravotnické hlídky první pomoci. Studenti a žáci, 

kteří se zúčastnili této dobrovolnické akce, zažili atmosféru světových závodů té nejvyšší 

kvality, což hodnotili velmi kladně a napsali krátké příspěvky vyjadřující atmosféru závodu, 

které budou umístěny na stránkách školy.  

 

 Někteří žáci naší školy se aktivně účastní dobrovolnické činnosti. V souvislosti 

s dobrovolnickou činností jsme i v prvním pololetí šk. roku 2012/2013 pokračovali ve 

spolupráci s Dětským domovem - Zítkova a nemocnicí v Karlových Varech, kde naši žáci ze 
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třídy 3. ZA uspořádali pro děti dětského oddělení, děti dětského domova, ale i pro dospělé 

klienty neurologického a urologického oddělení dne 5. 12. 2012 Vánoční besídku. 

 

Již tradičně se žáci naší školy (1. ZA, 3. ZA, 2. ZA) zapojili do charitativní dobrovolnické 

akce jakou je Tříkrálová sbírka (2. – 6. 1. 2013) pro Farní charitu ve Staré Roli. Žáci se 

dobrovolně zúčastnili této akce dokonce i v době školních prázdnin. 

 

 Studenti a žáci naší školy dále pokračují v projektu „Adopce na dálku“, kde jsme si 

osvojili chlapce ze Zambie, kterému přispíváme na studium.  

 

Aktivisté v poskytování první pomoci 

 Na naší škole již několik let úspěšně probíhá program, který je založen na aktivním 

zapojení žáků naší školy do prezentování základů poskytování první pomoci žákům 

základních škol a svým vrstevníkům. V prvním pololetí tohoto školního roku 2012/2013 

jsme nadále s úspěchem pokračovali v této aktivitě a provedli dne 17. 10. 2012 edukaci při 

ošetřování ran a popálenin a poskytování první pomoci u kolapsu a zlomenin prvňáčkům ze 

ZŠ v Horním Slavkově, dne 9. 1. 2013 dětem z 5. tříd a dne 16. 1. 2013 žákům 9. ročníků ZŠ 

a ZUŠ Šmeralova v Karlových Varech, ale podařilo se nám také rozšířit dále cílovou skupinu 

edukovaných dětí a zapojit do programu také děti z dvou Mateřských škol v Karlových 

Varech, dne 10. 10. 2012 MŠ Tuhnice – Krymská a dne 30. 10. 2012 MŠ Drahovice.  

Další akce, kde žáci a studenti působili osvětově a šířili vědomosti a dovednosti z oblasti 

poskytování první pomoci probíhali také 15. 4. 2013 v MŠ ve Velichově a 13. 5. 2013 na 1. 

stupni ZŠ Stará Role a Nová Role. Cílem zavedení tohoto programu je aplikovat preventivní 

péči v oblasti poskytování první pomoci i pro laickou veřejnost a pro žáky základních             

a nezdravotnických středních škol.  

 Proběhlé akce hodnotili kladně, jak pedagogové výše jmenovaných škol, tak i naši 

žáci, kteří zde veřejnosti předvedli odborné znalosti, praktickou připravenost a dovednost 

v poskytování první pomoci. (Pořízené videozáznamy z akce jsou umístěny na stránkách naší 

školy) 

 

Prevence rizik vzniku rasismu a xenofobie 

 Dne 28. 3. 2013 a 4. 4. 2013 navštívila naší školu MUDr. Jarmila Weinbergerová, 

která žákům a studentům vyprávěla svůj životní příběh z doby druhé světové války. V roce 

1942 byla jako osoba „neárijského původu“ deportována s celou rodinou do Terezína              



 37 

a následně do Osvětimi a po té musela nastoupit také pochod smrti. Zúčastnění žáci a studenti 

měli vzácnou možnost setkat se osobně s přímým účastníkem holocaustu a  pokládat paní 

doktorce své vlastní otázky na které dostali okamžitě odpověď. Po přednášce následovala 

vždy se zúčastněnými žáky a studenty diskuze s vyučujícími. V účastnících besedy zůstal 

silný emotivní zážitek. 

 

 Již podruhé jsme využili pro naše žáky tentokrát pro třídy 1. ZA a 3. ZA nabídku 

Cyklus Interaktivních dílen s Programem prevence rasismu a xenofobie s názvem 

„Stereotýpek v nás“. Žáci měli možnost ve třech po sobě jdoucích dílnách uvědomit si vliv 

médií a společnosti na utváření předsudků u jedince, ale i ve společnosti. 

 

Projekt naší školy „Za hranice do nemocnice“ 

Cílem tohoto projektu byla výměnná stáž v nemocnici v Německu (Berufsfachschule 

bei der Klinik in Kaufbeuren v jižním Bavorsku) pro 25 žáků a studentů naší školy oboru 

Zdravotnický asistent a Diplomovaná sestra (projekt probíhal září 2012 – únor 2013). 

Naši žáci a studenti byli rozděleni do skupin k žákům německé odborné školy a spolu s nimi 

vykonávali odbornou praxi na jednotlivých odděleních v nemocnici v Kaufbeuren. Praxe byla 

desetidenní. 

Po ukončení stáže obdržel každý stážista europass, ve kterém byla potvrzena doba a místo, 

kde praxi v zahraničí vykonával. 

Tento projekt vychází z programu Leonardo da Vinci, ESF mobility 2012, který je v rámci 

programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob 

účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni 

a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Cílem bylo 

podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání 

vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na 

evropském trhu práce; podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích           

a postupech odborného vzdělávání a přípravy; zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání. 

 

Projekt „ Noc ve škole“  

Již dalším rokem pokračuje náš úspěšný projekt spaní ve škole. 

Cílem je stmelení nového kolektivu třídy, seznámit se, poznat lépe své spolužáky, školu          

a pravidla školy. 

Akce se zúčastnilo pět prvních ročníků, celkem 79 studentů. 
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1. LAS (12. 9.) 13 studentů (ze 17, TU Mgr. V. Pánková) 

1. NA (13. 9.) 12 studentů (z 24, TU Mgr. Z. Přibylová) 

1. AZT (18. 9.) 15 studentů (z 26, TU M. Halámková) 

1. ZA (20. 9.) 20 studentů (z 28, TU Mgr. M. Janečková) 

1. MAS (26. 9.) 19 studentů (z 31, TU Mgr. I. Pavelková) 

 

Aktivity byly zaměřeny na seznámení, mapování představ o studiu na střední škole, 

skupinovou sounáležitost, řešení problémů, spolupráci. Většina aktivit byla stejných pro 

každou skupinu, aby bylo možno třídy lépe porovnat. Každá třída měla jinou aktivitu na 

řešení problémů a spolupráci. 

Program: 

1. Blok seznámení, pravidla, studium (16:00 – 18:00) 

2. Vycházka, večeře 

3. Blok řešení problémů, spolupráce, pravidla školy (19:30 – 22:00) 

4. Hygiena, spánek 

5. Konec akce druhý den v 7:15 

Závěr: Studenti pracovali většinou se zájmem, někde i s nadšením. Vzhledem k časovému 

omezení nebyl prostor na reflexi po jednotlivých aktivitách. Pokud by se v této akci mělo 

pokračovat, stojí za zvážení, zda by neměla být ve větším časovém rozsahu (2 dny) a zda by ji 

od samého počátku neměl vést výchovný poradce a metodik prevence.  

 

Jako nejproblematičtější se ukázala třída 1. NA, která po té absolvovala dvoudenní adaptační 

pobyt. Velké poděkování patří třídním učitelům za motivaci studentů a také realizačnímu 

týmu. 

 

Ostatní aktivity 

 Na půdě školy se odehrávaly různé besedy a přednášky s tématikou protidrogové 

prevence, pěstounské péče a posilování právního vědomí z nabídky různých společenských, 

státních a nestátních institucí (Policie ČR, Městská policie), tyto přednášky byly vždy cíleny 

pro určitou věkovou skupinu žáků. 

 Žáci zorganizovali a uspořádali školní akademii a divadelní vystoupení. 

 Škola se zúčastnila řady divadelních a filmových představení a organizovala exkurze 

do zdravotnických a zařízení a ústavů sociální péče např. Nemocnice v Karlových Varech, 

Územní záchranná služba Karlovarského kraje, Hemodialyzační středisko v Sokolově, 
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Léčebné Lázně Kriváň v K. Varech, Léčebné Lázně v Jáchymově, Nemocnice v Sokolově, 

Transfuzní stanice v K. Varech, a další. 

 

 

Výroční zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2012/2013 

 
Výchovná poradkyně školy se systematicky ve spolupráci s ostatními vyučujícími snažila 

působit na studující tak, aby se rozvíjelo jejich etické a právní cítění ve zdravém klimatu třídy. 

Snažili jsme se vést je ke zdravému životnímu stylu, ekologické výchově a vztahu k přírodě a 

životnímu prostředí, k bezpečnosti práce ochraně zdraví a utváření optimálního pracovního 

prostředí. Cílem této komplexní výchovy je všestranně rozvinutá osobnost „zdravotní sestry“ 

a pracovníků v technických zdravotnických nelékařských oborech s pracovním, mravním a 

morálním profilem, bez kterého je kvalitní a kvalifikovaná práce na všech úrovních 

zdravotnictví nemožná. 

 

Aby bylo možno tímto způsobem působit na studující, byl kladen větší důraz na spolupráci 

školy, rodiny a veřejnosti. 

SZŠ a VOŠ zdravotnická je odborná škola, která vychovává mládež nejen k odbornosti 

v daném oboru a k povolání, jehož cílem je péče o zdraví lidí, ale i k zodpovědnosti za své 

počínání s ohledem na etické a právní aspekty. Nedílnou součástí výchovy jsou mezilidské 

vztahy, komunikační schopnosti a pracovní morálka, vedoucí k zodpovědné a precizní práci. 

 

Průběžně byly projednávány výchovné problémy žáků a tříd. Spolupráce s třídními učiteli, 

především při řešení problematiky žáků z méně podnětného rodinného prostředí, žáků 

uvolněných částečně nebo úplně z tělesné výchovy a žáků se specifickými poruchami učení 

jako je dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie atd. Pro tyto žáky, (kromě uvolněných z 

tělesné výchovy), vypracovala výchovná poradkyně individuální výchovně vzdělávací plány, 

které jsou návodem pro všechny vyučující, jak s těmito žáky odlišně pracovat především 

z hlediska metodiky výuky. 

 

Nově vznikajícím fenoménem, který je nutné velice citlivě ošetřit, jsou finanční nesnáze žáků 

a studentů školy, kteří se dostanou do náročných životních situací, které musí řešit. Často se 

musí sami živit, čímž se dostávají do kolize se školní docházkou. V krajních případech 

vyhledáváme pro studující i odbornou pomoc u podpůrných pomáhajících institucí. Všichni 

tito žáci mají školní docházku ošetřenou individuálním vzdělávacím plánem. V letošním 
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školním roce se nám podařilo získat částku ve výši 1 458,-Kč od nadace Píšťalka. Jedná se o 

polovinu vybrané a odevzdané částky v rámci sbírky této nadace. Je škoda, že vybraná částka 

byla o dva tisíce nižší než v loňském roce, tudíž jsme dostali zpět pro sociálně potřebné 

studující o tisíc korun méně. Tento fond bude určen výhradně jako finanční podpora pro naše 

studující pro překlenutí náhlé hmotné nouze. 

 

Pro první ročníky byla zorganizována beseda „S tebou o tobě“ na téma osobní hygiena. 

 

Dále byla pro první ročníky byla zajištěna ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary 

beseda na téma „Právní a neprávní normy ve společnosti“, proběhla v prosinci, a na téma 

„Domácí násilí“, proběhla v únoru. 

 

Pro druhé ročníky byla zajištěna ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary beseda na 

téma „Jak se nestát obětí trestného činu“. Proběhla v listopadu, a beseda „Studentka nebo 

maminka, rodičovství nezletilých“, která se uskutečnila v únoru. 

 

Pro třetí ročníky byla zajištěna ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary beseda na téma 

„Šikanování prostřednictvím moderních komunikačních prostředků“.  

 

Pro čtvrté ročníky byla zajištěna ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary beseda na 

téma „Rasismus, antisemitismus, xenofobie, nacionalismus, integrace, multikomunikační 

přístup“. Beseda proběhla v prosinci. 

 

Spolupráce s Městskou policií Karlovy Vary s naší školou je v posledních několika letech 

oboustranná a stále se rozvíjí ke značné spokojenosti obou zúčastněných subjektů.  

Městská policie pro nás připravuje hodnotné a zajímavé besedy a my jim poskytujeme naše 

studující jako odbornou zdravotnickou a organizační pomoc při řadě jejich akcí, které 

organizují pro děti a mládež, jako motivaci pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích. Tuto spolupráci hodnotíme jako vysoce přínosnou pro naše studentky, jako 

ukázku fungování integrovaných složek záchranného systému v praxi zase trochu jinak. 

Naše škola uzavřela s Městskou policií písemnou dohodu na úrovni ředitelů obou institucí o 

vzájemné spolupráci a pomoci, která již léta zcela neformálně funguje. Naši žáci jsou ochotni 

se výše uvedených akcí účastnit rádi i o víkendech a ve svém volném čase. V letošním 

školním roce nám strážníci Městské policie pomohli i v rámci řešení složité a nestandardní 
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výchovné situace. Jejich profesionalita a citlivý přístup k mladým lidem zaslouží poděkování i 

obdiv.  

 

Čtvrté ročníky se byly v březnu podívat na Úřadu práce, kde absolvovaly besedu s vedoucí 

úřadu Bc. J. Belblovou ohledně získání a udržení zaměstnání. Po besedě nám bylo sděleno 

vedoucí úřadu, že z naší školy se na Úřad práce téměř žádní žáci nedostávají, že je to spíše 

výjimka, to znamená, že téměř všichni najdou uplatnění na trhu práce. Tuto skutečnost 

můžeme potvrdit i na základě mnoha osobních setkání s našimi bývalými studujícími. Tento 

stav sleduje výchovná poradkyně školy již řadu let a zůstává nezměněn.  

 

Školou adoptovaný chlapeček Nelson Daka ze Zambie ukončuje druhý ročník své školní 

docházky. Očekáváme, že nám Charitas opět pošle jeho studijní výsledky – vysvědčení a jeho 

aktuální fotografii. Naši žáci sledují dění kolem něho s obdivuhodným zájmem. Ve škole 

máme speciální nástěnku, kde je vystavena korespondence našich žáků s Nelsonem, obrázky, 

fotografie a další materiály, které nám Charitas jako zprostředkovatel pošle. 

 

Konzultace ke studiu na VŠ a VOŠ pro čtvrté ročníky prováděla výchovná poradkyně 

individuálně podle potřeby studujících.  

 

Vzorově vyplněné přihlášky na VŠ i VOŠ studující našli vyvěšené na internetových stránkách 

jednotlivých Vysokých škol. Konkrétní situace byly jako obvykle konzultovány individuálně. 

 

Na začátku příštího školního roku bude sestaven přehled zaměstnanosti a studia letošních 

absolventů. Zatím máme od maturantů pouze jejich předběžný zájem. 

 

Mezi studujícími se v letošním školním roce jsme řešili opět nově vznikající fenomén 

„student sociálně na dně“ viz také bod 2. této zprávy. Tato situace nastává v několika 

případech, (úmrtí jediného zákonného zástupce, domácí násilí, rozvod rodičů, rodiče bez 

zaměstnání). V několika případech se studující dostaly do dočasně neřešitelné existenční 

situace (nejen finanční), pak pomohla opakovaná psychoterapie, na kterou za výchovnou 

poradkyní na vlastní žádost studující docházeli. Z tohoto důvodu vyčlenila školská rada 

finanční částku na řešení těchto mimořádných situací do rozpočtu. Jak již bylo uvedeno, pro 

příští školní rok bude další finanční pomocí částka získaná využitelná k tomuto účelu z 

nadace Píšťalka. Nově rodiče a zletilé žáky informuji o možnosti získat dávku – mimořádná 
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pomoc v hmotné nouzi. Je nutné o ni opakovaně žádat každý měsíc a může nabýt maximální 

výše 34 100,- Kč na osobu a rok, což je desetinásobek životního minima. 

 

Pokračovali jsme ve spolupráci se školskou radou i s ostatními rodiči, kteří se účastnili 

schůzek školské rady jako hosté, a aktivně se zapojovali do řešení problematiky školy. 

 

Ve spolupráci se školskou radou a dalšími zúčastněnými zorganizovaly pověřené kolegyně 

maturitní ples, který proběhl jako každoročně s náležitou noblesou. Doladění a upřesnění 

plateb jednotlivých položek maturitního plesu, které se pro následující roky stanou 

nárokovými směrem ke školské radě proběhne za přítomnosti organizátorek plesu na 

následujícím setkání školské rady. 

 

V letošním školním roce jsme již potřetí v souvislosti se státní maturitou ošetřili zkoušení 

žáků PUP, tj. s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky. 

 

Na konci školního roku vypracovala výchovná poradkyně souhrnnou tabulku za 2. pololetí 

pro žáky s SPU, ze které jednoznačně vyplývá účelnost práce s IVP a je možné porovnat práci 

těchto žáků za obě pololetí ve smyslu jejich zlepšení či nikoli. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Další vzdělávání učitelů 

Pro vzdělávání učitelů má škola vytvořený plán vzdělávání.  

 

1. Studium ke splnění kvalifikačních požadavků 

Studium na vysoké škole 

Počet studujících celkem:     8 

Z toho učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů:  0 

Z toho učitelé odborných předmětů:    8  

Druhy studia: bakalářské studium – 5učitelů, magisterské studium – 3 učitelé 

V tomto školním roce dokončily magisterské studium 3 učitelky. 

 

2. Studium k výkonu specializovaných činností 

Metodik IKT – koordinace v oblasti IKT, ZČU Plzeň, 4 semestry březen 2011 – březen 2013 

 

3. Studium k rozšíření odborné kvalifikace  

1. ZČU PF Plzeň, od akademického roku 2010/2011, délka studia 2,5 roku 

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na rozšíření odborné kvalifikace – 

Rozšiřující studium anglického jazyka – učitelství pro SŠ“ (pro absolventy učitelství pro 2.     

a 3. st. bez kvalifikace pro výuku AJ – 1 učitel. Studium dokončeno v červnu 2013. 

 

4. Průběžné vzdělávání 

Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související             

s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové 

poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, vědních oborů a jejich 

oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, 

jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání k maturitní zkoušce. 

Po přezkoumání dokladů o vzdělání bylo zjištěno, že někteří učitelé nesplňují kvalifikaci. Se 

všemi učiteli byl problém probrán a byli vyzváni k doplnění vzdělání (převážně DPS) 

v příštím školním roce. 
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Vzdělávání učitelů ve školním roce 2012 – 2013 
Plán vzdělávání byl splněn. 

Studium ke splnění kvalifikačních požadavků (§2-5 V317) 

Magisterské studium ukončily 3 učitelky odborných předmětů. 

Studium k výkonu specializovaných činností 

Studium ukončil 1 učitel – koordinátor IKT 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace  

Studium ukončila 1 učitelka ANJ. 

Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a 

školní psychologie, vědních, technických a uměleckých oborů, prevence sociálně 

patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických 

pracovníků, práci s ICT. 

 

Ing. Mgr. Babinská Ivana Certifikační seminář k hodnocení ÚZ z RUJ 21. 1. 2013, 4. 2. 2013, 21.3 – 

23.3.2013 – Bad Alexandersbad – Tandem – projekt – „Sousedé se stávají 

přáteli“.  

Mgr. Buštíková Věra  31.5. 2013 Jazyková příprava v terciárním vzdělávání – konference Plzeň 

                                          26. 6. 2013 Kvalitnější pracovní a studijní stáže /ECVET/ - seminář K.Vary 

Mgr. Dvořáková Andrea  28. 11.2012 ČLK – Euthanasie pro a proti 

Mgr. Hrudkajová Jaroslava Konference učitelů ANJ na PF Plzeň 10. 11. 2013, Konzultační seminář k PP 

z RUJ –  

7. 1. 2013, NIDV K. Vary, Certifikační seminář k hodnocení ÚZ z RUJ 21. 1. 

2013, 4. 2. 2013, seminář k zákonu č. 563/2004Sb. 7. 6. 2013  

Mgr. Hrušková Věra  Evaluační seminář pro účastníky vzdělávacích seminářů němčiny v Německu 

v r. 2012/13, Praha GI, 6.10. 2012 

                                           Jak  vyzrát na maturitu, K. Vary, 22.11. 2012                                                                                                                    

Konzultační seminář k písemné práci z německého jazyka, K. Vary, 28.11 

2012 

                                            31.5. 2013 Jazyková příprava v terciálním vzdělávání – konference Plzeň 

                                            26.6. 2013 Kvalitnější pracovní a studijní stáže /ECVET/ - seminář K. Vary 

Mgr. Chmelíková Dagmar 29.2.2013 Zlatá nit – školení EVVO – Cheb 

                                             4.4.2013 – Praha – celostátní setkání koordinátorů EVVO 

                                          12.4.2013- KÚ K.Vary- Voda pro život – krajské setkání koordinátorů EVVO 

Halámková Michaela        Mezinár. kongres pro zubní techniky- Pražské zubotechnické dny – 

12.10.2012 Praha     

Mgr. Homolová Jana    Peníze do škol „Šablony“, NIDV K. Vary, 21. 9. 2012  

Výběrová řízení a zvolené rekvalifikace, ÚP K. Vary, UNIV 2, 26. 9. 2012 

                                   IS UNIV 2 KRAJE, OA  K. Vary, 3. 10. 2012 
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    VIII. Ústecký den OSE – Psychiatrie, konference v Ústí, 23. 1. 2013 

   Gerontologické dny – konference v Ústí, 17. a 18. 4. 2013          

    Aktuální ot. odborného vzdělávání UNIV 2, 15. 5. 2013, SOŠ Dalovice 

Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání, 29. 

5. a 12. 6. 2013, společnost FM Consulting, K. Vary 

Mgr. Chalupná Hana  Školící akce – MAG.DCS. – zirkonová technologie, firma Dentas, Praha, 

25.1.2013 

Mgr. Janečková Marie Odborná konference- Dlouhodobá péče - vize a budoucnost – 15.11.2012 

Ostrov  

    Přednáška- Specifika ošetřování arabské klientely- 27.5.2013 Jáchymov 

Mgr. Kopšová Ilona   14. 12. 2012 – Myšlenkové mapy a jejich využití ve výuce 

                                            akreditace MŠMT: 24960/2010-25-555a     

                                            jazykový kurz Fj – září – říjen 2012 – průběžně  

                                            19. 3. 13 – metodologický seminář – It´s all about … CHOICES              

Mgr. Kuba Ladislav  28.11 – 30. 11. 2012 

    školení pro ICT metodiky ze středních škol – Mariánské Lázně 

ukončení studia ICT Koordinátor a metodik na PF ZCU Plzeň 7. 2. 2013 

Moderní technologie v managementu I, K. Vary, 145/2012 

Kliková Alena                    14. 5. 2013 Celostátní  kongres sekce NT ČAS. Diabetes – epidemie třetího 

tisíciletí .       

Křiklavová Hana              Reflexologie plosky nohy  18.8. - 20.8.2012 Praha  

Krční páteř a whiplash syndrom- 8.12.2012 UK Karlova – Ústav lázeňské 

medicíny  Mariánské Lázně 

Kupeček Jiří    Školící akce – MAG.DCS. – zirkonová technologie, firma Dentas, Praha, 

29.11.2012 

                                            24. 6. – 25. 6. 2013 Vita – Snímací protetika, Praha 

                                            27. 6. – 28. 6. 2013 Vita – Kovokeramika, mistrovský kurz, Praha  

PaedDr. Ledvinová Zuzana   Závislost není jen o drogách a alkoholu, 21. 2.. 2013 Praha  

Makkiová Alena                   Reflexologie plosky nohy 18.8. – 20.8.2012 Praha  

Mgr. Maléřová Monika        Goethe institut Praha : Gramatika C1 ( duben – červen), 9. – 24. 7. – 

intensivní kurz, C1, Goethe institut Praha  

Bc. Musilová Eva   Odborná konference- Dlouhodobá péče - vize a budoucnost – 15.11.2012 

Ostrov, Přednáška- Specifika ošetřování arabské klientely- 27.5.2013 

Jáchymov 

Mgr. Marcela Němcová      Konference  učitelů ANJ na PF Plzeň  10.11. 

Mgr. Nová Martina   Školící akce – Práce s keramikou VITA – 11. 9. 2012  K.Vary 

                                            Školící akce – 5 denní školení Slovinsko 26. 11. – 30. 11. 2012 

                                                                – celkové náhrady, fazetovaný můstek – konstrukce 
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Školící akce – MAG.DCS. – zirkonová technologie, firma Dentas, Praha, 

25.1.2013 

Ukončeno magisterské studium  na UJAK, SZZ 11. 6. 2013 

Mgr. Pěnkavová Helena     Konference – Student Lab, Ústí n./L 

                                           Konference – Psychiatrické dny, SZŠ Ústí n/L 

                                           Projekt ESF - Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

z Karlovarského krajena tématiku duševního zdraví“, 

                                           VIII. Ústecký den OSE – Psychiatrie, konference v Ústí, 23. 1. 2013 

                                           1.Mezinárodní konference – autismus – integrace žáka, AAK, funkční 

komunikace, diagnostika, Praha, 28.2.-1.3.2013 

                                            Prof.Koukolík- Vzpoura deprivantů – Gymnázium Ostrov, 3/2013 

                                            Muzikoterapie – 7.6.2013 – Praha – Psychorelaxace – PSB terapie  

                                            Aktivní účast – přednáška – Konfliktní klient – Sestra IN 

                                            Aktivní účast -  seminář  - Konflikt a komunikace – Imperiál, a.s. 

Mgr. Řezáč Bohumil           Školící akce – Práce s keramikou – 11.9.2012  K.Vary 

Mezinár. kongres pro zubní techniky- Pražské zubotechnické dny – 

12.10.2012 Praha     

Mgr. Slavíková Jaroslava    15.-17.11.2012 lékařská konference Emoce v medicíně – Úzkost, stres a 

životní styl 

                                             28.11.2012 ČLK – Euthanasie pro a proti 

PhDr. Přibylová Zuzana Konference  učitelů ANJ na PF Plzeň  10.11.  

                                            Semináře  OUP – práce s časopisem  a komunikativní dovednosti    

Mgr.Veronika Rausová  Informační a komunikační technologie ve výuce ANJ – Praha 30.8.2012 

28511/2011-25-687 

  Konference  učitelů ANJ na PF Plzeň  10.11.2012 

  Hodnotitel ústní zkoušky – ANJ – Praha 31.12.2012 

  Cambridge English Afternoon with Peny Ur… - Praha 1 2.11.2012 

  It´s all about Choices – Praha 19.3.2013 

  Seminář pro učitele ANJ – Praha 22.3.2013 

 Postgraduální vzdělávání učitelů latiny na SŠ a VOŠ: Latinský jazyk a 

literatura – MU Brno – od 16.3.2013 do prosince 2014 

Teaching Effective Communication, Conversation, OUP, Praha 14.6.2013 

28511/2011-25-687 

Státní zkouškou ukončeno rozšiřující studium pro učitele ANJ SŠ na ZČU 

v Plzni 4.6.2013 

Ing. Slabá Antonie Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů 

ve školách  2.-3.10.2012 Plzeň 

    Matematika ve světle výsledků MZ 2012 k didaktickému testu z matematiky,  

                                            22.10.2012, K.Vary, č.osvědčení 12-24-15-MA-01/12 

Mgr. Ščerbová Jitka          VIII. Ústecký den OSE – Psychiatrie, konference v Ústí, 23. 1. 2013  
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Mgr. Švejstilová Hana   21. 9. 2012 - „Šablony – peníze EU školám“, NIDV K. Vary 

26. 9. 2012, - Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti, 

akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j. 3288/2011-25-601201. 

2. – 3. 10. 2012 – certifikovaný kurz Interní auditor dle ČSN EN ISO 

9001:2009 

12. 10. 2012 - Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní 

problematika ve školství, Comenius Agency, osvědčení č. 2012-10279 

6. – 7. 11.2012 Konference ředitelů zdravotnických škol ČR v Brně (8 

kreditů) 

 20. 3. 2013 Moderní technologie v managementu, akred., č.j. 27 278/2012-

25-464   

  16. 4. 13 Seminář AZŠ v rámci DVPP – 4 kredity 

  22.4. a 26.4. 13 Psychohygiena pro pedagogy, akred., č.j. 24925/2010-25-546  

                                            Aktuální ot. odborného vzdělávání UNIV 2, 15. 5. 2013, SOŠ Dalovice 

Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání, 29. 

5. a 12. 6. 2013, společnost FM Consulting, K. Vary  

Mgr. Veselá Veronika Bezpečně a hravě na in-line bruslích, akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j.: 

18389/2011-25-425 (únor 2013), FSS MU 

Inovace zimních výcvikových kurzů, akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j.: 

28268/2011-25-650 (únor 2013), FSS MU 

Vodní turistika, akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j.: 28268/2011-25-650 

(únor 2013),  

Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost. Záchrana tonoucího. Akreditace 

MŠMT v rámci DVPP č.j.: 28268/2011-25-650 (únor 2013), FSS MU  

Mgr. Vintrová Daniela 15.-17.11.2012 lékařská konference Emoce v medicíně – Úzkost, stres a 

životní styl, 28.11.2012 ČLK – Euthanasie pro a proti 

Mgr. Zemanová Miroslava   Odborná konference- Dlouhodobá péče - vize a budoucnost – 15.11.2012 

Ostrov, Přednáška- Specifika ošetřování arabské klientely- 27.5.2013 

Jáchymov 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

Pedagogický sbor SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary spolu s žáky a studenty školy pořádá     

a zajišťuje řadu akcí nad rámec běžné výuky, jako např.: 

Spolupráce v oblasti péče o zdraví diabetiků (zajišťování odborných přednášek, měření 

hladiny cukru v krvi, organizační zajištění odborných konferencí, sestavování správného 

dietního plánu…) . 

Zajišťování sportovních soutěží základních škol karlovarského kraje ve spolupráci s městskou 

policií Karlovy Vary – studentské zdravotnické hlídky 

o Opakované mikulášské besídky pro děti v Dětských domovech 

o Odborné přednášky na základních a středních školách karlovarského kraje týkající se 

správného zajišťování poskytování první pomoci – zajišťováno studujícími 

zdravotnické školy pod vedením odborných učitelek 

o Vyučující odborných zdravotnických předmětů zajišťují podobná proškolení přímo 

svým pedagogickým kolegům („nezdravotníkům“) na školách 

o Žáci oborů SŠ i studenti VOŠ pod vedením odborných učitelů navštěvují mateřské a 

základní školy karlovarského kraje s prezentací správné péče o chrup a dutinu ústní, 

včetně zásad správné výživy 

o Každoroční účast žáků na mezinárodní soutěži zubních techniků v rámci dentálního 

veletrhu Pragodent  

o Žákyně oboru zdravotnický asistent ve spolupráci s KHS Karlovy Vary prezentovaly 

odborné téma „Hrou proti AIDS“ žákům základních škol karlovarského kraje, za což 

obdržely poděkování z KHS K. Vary 

o Do školy dochází řada děkovných dopisů, od spokojených pacientů nemocnic               

i lázeňských zařízení, od vrchních sester i ředitelů domovů důchodců a dětských 

domovů, za empatický přístup a velké pracovní nasazení studujících školy při 

odborných praxích 

o Akce pro žáky, personál nemocnic, občany a návštěvníky K. Varů ke světovému dni 

bez tabáku 

o Celoškolní akce určena i pro další školy karlovarského kraje „Den zdraví“ – zde 

prezentují studující své obory a zároveň vedou odborné semináře vztahující se k péči     

o zdraví  

o Spolupráce s Červeným křížem v Chebu – zajišťování různých soutěží a vzdělávacích 

akcí pro další školy a veřejnost, každoroční soutěž mladých zdravotníků v Sokolově 
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o Dobrovolné dárcovství krve žáků čtvrtých ročníků a řady vyučujících (dvě kolegyně 

jsou řadu let zároveň dárci krevní plazmy – jedna je držitelkou Jánského plakety za 

dárcovství krve) 

o Zdravotnické zajišťování běžných sportovních olympiád základních škol KK 

o Partnerství v projektech s asociací Záchranný kruh a spolupráce se Záchrannou 

službou KK 

o Zajišťování řady charitativních sbírek Květinový den (onkologie), Srdíčkový den 

(dětská oddělení nemocnic v ČR), Píšťalka (hendikepovaní občané), Černobílé dny 

(hluchoslepí občané) 

 

Všichni vedoucí pracovníci jsou členy celostátních komisí příslušných odborných 

zdravotnických oborů. 

Kromě výše uvedených aktivit se všichni pedagogičtí pracovníci nadále vzdělávají ve 

svých odbornostech, vedou své žáky ke zdravému životnímu stylu a zájmu o zdraví                

a bezpečnost ostatních, pořádají společné zájezdy do zahraniční (mimo pracovní dny)              

a sportovní akce – např. každoroční vánoční turnaj ve volejbale.  

Spolupráce s Odborem životního prostředí MM Karlovy Vary - podílí se i na „Dnu zdraví“ 

Spolupráce se Sociálním ústavem Mariánská a LDN Nejdek  

   

Aktivity a prezentace školy v oblasti kulturní a celospolečenské 

Oblast multikultury – žáci a studenti vyšších ročníků pořádají besedy pro první ročníky, 

zaměstnance nemocnice K.Vary a sociálních ústavů  

 

Naši žáci a studenti reprezentovali školu na odborných celorepublikových kongresech: 

 kongres lázeňských lékařů 

 kongres Alzheimerovy choroby 

 obezitologický a geriatrický kongres   
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Uskutečněné akce ve školním roce  2012/2013  
Datum Název Třída Učitel 

 1. týden v 

září 

 

 

 

 

1. týden v 

září 

 

 

 

 

 

 

26.9. 

  

Noc ve škole 

 

 

 

 

 

Slavnostní zahájení středoškolského 

studia 

 

 

 

 

 

Exkurze do ZOO Ústí nad Labem 

1. AZT, 1. LAS, 1. 

MAS, 1. ZA, 1. NA 

 

 

 

 

 

První ročníky 

 

 

 

 

 

 

 

 4.ZLY,3.ZLY,1.LAS 

Klepalová, Kuba, Kaňovská, 

Pěnkavová, třídní učitelé 

jednotlivých tříd  

 

 

 

 

Klepalová, Kuba, Pěnkavová, 

TU prvních ročníků 

 

 

 

 

 

 

 

Chmelíková,Pánková,Laitl 

 20.9. 

 Exkurze Zařízení pro osoby se 

zdravotním postižením v Rudné u 

Nejdku  3.DVS  Musilová 

 27.9. 

 Exkurze Centra pro osoby se 

zdravotním postižením a Armády 

spásy v Karlových Varech  3.DVS  Musilová 

 11.9. 

Exkurze nemocnice v Ostrově- 

odd.DIP,DIOP,Následné péče, 

Psychiatrie, Fyzioterapie   3.DVS  Musilová, Slavíková 

 12.9 

 Školení 1. a 2. DZT Firma Vita  

školitel Neruda – Určování barev 

VOŠZ Zahradní 21   1. a 2. DZT  Nová, Řezáč 

 27. 9. 

Školení firmy Philips, 

Mgr. Hradecký, Zahradní 21   3. DDH  Nová 

 9/2012 

Workshop – Gambling, AIDS, 

Drogy –p.Hornych 

 Všechny první 

ročníky VOŠ, SŠ Pěnkavová 

4.10 

Exkurze Hospice Sv. Štěpána 

v Litoměřicích 4.ZA a 3.DVS Vintrová, Slavíková, Ščerbová 

 5.10. 

 Školení dentální hygieny 

 Praha – Dny DH  3. DDH Hrdlicová  

 11.10. 

 Dentální výstava Pragodent 

Praha – Exkurze  2. DZT, 3.AZT  Nová, Chalupná, Kupeček 

 20.9.  Atletika-Corny,OK K.Vary  Družstvo dívek  Princlová 

 20.9.  Atletika-Corny,OK K.Vary  Družstvo hochů  Pavelková I. 

 4.10.  Přespolní běh,Ostrov, OK Družstvo H a  D  Pavelková I. 

 10.10. 

 Edukační činnost -ukázka První 

pomoci   pro MŠ K.Vary - Tuhnice  3.ZA  Janečková 
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11.10. 

Exkurze nemocnice Nemos 

v Ostrově 3.DVS Musilová, Slavíková 

  

25.9.-26.9. 

2.10.-3.10. 

 

 Akce „Hrou proti AIDS“ pro SŠ 

Karlovarského kraje ve spolupráci 

s KÚ KK   3.ZA  Janečková 

 17.10. 

 Edukační činnost -ukázka První 

pomoci   pro 1. ročníky ZŠ  Horní 

Slavkov   3.ZA   Janečková 

 23.10. 

 Akce „Hrou proti AIDS“ pro 

všechny první ročníky SZŠ A 

VOŠZ K.Vary  3.ZA  Janečková 

 18.10.  Změna životního stylu  4.NA  Zemanová, Chorvatová 

18.10.2012 

Den pro zdraví  
nejen pro diabetiky 

K.Vary Alžbětiny lázně 

 2.DVS,3.NA,1.DNT

3.LAS,2.,3.DFA  Považanová ,Křiklavová 

 30.10.  Botanická zahrada Teplice  1.ZA , 2.ZLY  Chmelíková, Pánková 

 31.10.  Výstava Gaudeamus  4.ročníky  Chmelíková, Ledvinová 

 23.-

24.10.2012 

Adaptační pobyt I.NA  prevence 

soc.patol.jevů 1.NA Přibylová, Pěnkavová 

 30.10 

 Edukační činnost -ukázka První 

pomoci   pro MŠ K.Vary – 

Drahovice  3.ZA  Janečková 

 31.10.  Exkurze Léčebné lázně Jáchymov  3.ZA   Janečková 

 24.10. 

 Exkurze Dům na půli cesty a Farní 

Charita S.Role  3.ZA  Janečková 

 5.11 

 

 Exkurze Muzeum Gastronomie 

 

 1.NA, 2.NA 

 

 Zemanová, Chorvatová 

 

16. 11. Divadelní představení Bílá nemoc všechny třídy Klepalová 

 19.11. 

Exkurze Dialyzačního střediska 

v Sokolově  1.DVS  Musilová, Slavíková 

27.11-

28.11.  

Školení firmy Vita – práce 

s keramikou na zirkonové kapny 3.AZT Chalupná 

 5.12.2012  Ryor Kyšice, sklárny Nižbor  VOŠ,3.ZLY  Chmelíková, Skořepová 

10.12.2012  Vánoční Norimberk  všichni  Babinská, Buštíková 

11.12. 

Exkurze – DOZP Petra Mačkov, 

DPS sv. Jiří Plzeň 

3. ZLY, 2. ZLY, 2. 

DZT Homolová, Slabá 

19. 12.  Školní akademie 1.-3. ročník SŠ  Klepalová, Kuba 

2.-8.1. 

Tříkrálová sbírka – Farní charita 

Karlovy Vary 1.ZA, 2.ZA, 2.ZLY Vintrová 

 9.1. 

Prezentace první pomoci pro ZŠ a 

ZUŠ Šmeralova ul. K. Vary – 8. 

třídy (50 dětí), KPR  3.ZA  Janečková, Zemanová M. 
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 16-1. 

 Prezentace prvnípomoci pro ZŠ a 

ZUŠ Šmeralova ul. K. Vary – 5. 

třídy (50 dětí),ošetřování ran  3.ZA  Janečková, Zemanová M. 

30.1. Volejbalový turnaj SZŠ Celá škola Veselá, Pavelková 

+ třídní učitelé 

 14. 2.   Anketa v rámci „Národního týdne 

manželství“ 

 3. ZLY  Homolová 

 14.2.  Exkurze- Synagoga v Karlových 

Varech, kostel ve Staré Roli 

3.DVS   Musilová 

 14.2.  Hrdličkovo muzeum Praha  1.LAS, 1.AZT  Chmelíková, Veselá 

 28.2.  Exkurze- Centrum pro podporu 

integrace cizinců v Karlových 

Varech, Agentury domácí péče 

Ladara ve Staré Roli 

 3.DVS  Musilová 

2. 3. Mistr jazzu, KMD 2. a 3. ročníky Klepalová 

5. 3.  Přednáška 3.DDH v MŠ Mozartova, 

K. Vary 

3.DDH Mgr. Petra Vojtová DiS. 

 7. 3  Exkurze- Domov pro osoby se 

zdravotním postižením se 

zaměřením na Alzheimerovu 

chorobu Matyáš v Nejdku 

 3.DVS  Musilová 

 19.3. 

 Exkurze-Alžbětiny lázně 

 Karlovy  Vary  2.MAS  Růžičková,Křiklavová 

 20.3. 

 Akce- Když si geny dělají co chtějí 

aneb Downův syndrom- Cheb 

 1.DVS-  

5 studentek  Musilová 

15.3. 

Exkurze – Psychiatrické oddělení 

Nemocnice Ostrov  4.ZA  Vintrová, Ščerbová 

 21.3. 

 Exkurze FN Plzeň – Onkologické 

oddělení  4. ZA, 3. DVS  Vintrová, Ščerbová 

21.-22.3. 

Konference- Paliativní medicína a 

hospicová péče- Františkovy Lázně  1.DVS- 2 studentky  Musilová, Dudová 

 21.3.  AKCE „PÍŠŤALKA“  2. MAS  Růžičková,Křiklavová 

22. 3.  

Firma Glazo Smith Kline, paní 

Maříková – přednáška pro DDH 3.DDH Mgr. Nová 

26. 3.  

Přednáška 3.DDH v MŠ 

Mozartova, K. Vary 3.DDH Mgr. Petra Vojtová DiS. 

27. 3.  

Přednáška MUDr. Sedelmayer, 

Hygiena dutiny ústní 

 3.DDH, 3. AZT, 

2. DZT a 1. DZT Mgr. Nová 

 14.3. 

 První pomoc ve škole – 

interaktivní výuka pro první stupeň 

Nová Role  3.LAS – 2 studentky   Pěnkavová 

 10/2012 až 

2/2013 

Projekt měření cholesterolu na 

SZŠ, dotazníkové šetření 

k výživovým a pohybovým 

zvyklostem studentů  3.LAS – celá třída Pěnkavová 

 15.3.  Muzeum hygieny Drážďany  1.MAS , 1.ZA  Chmelíková 



 53 

 

 2.4.  Exkurze LDN Nejdek  1.DVS  Musilová, Dvořáková 

5. 4.  Přednáška 3. DDH v MŠ Jáchymov 3.DDH Anežka Hrdlicová Dis 

9. 4.  

Přednáška Bc. Kropáčková, ADH 

pro DDH 3.DDH Mgr. Nová 

 4.4. 

 Exkurze – Transfuzní stanice 

Karlovy Vary  1.DVS  Musilová, Zemanová 

 4.4. 

 Beseda o holocaustu –

Mudr.Weinbergerová 

 1.ZA, 3. ZA,  

1. DVS, 1. DNT 

 Janečková, Zemanová, 

Musilová 

12. 4.  

Firma Ultradent – bělení zubů pro 

3. DDH 3.DDH Anežka Hrdlicová DiS 

19. 4.  Vinohradské dny, Praha, DDH 3.DDH Anežka Hrdlicová Dis 

 9.5. 

  Beseda o holocaustu –

Mudr.Weinbergerová 

 2. MAS, 2. ZA, 

 2. ZLY  Janečková, Zemanová,  

 8.4.  Neviditelná výstava Praha  1.ZA, 3.ZA  Janečková, Zemanová, 

 15.4.,22.4,2

9.4. Stereotýpek  1.ZA, 3.ZA Rausová, Janečková, Zemanová  

 23.4. 

 Exkurze : Poslanecká sněmovna 

Praha  1.NA  Přibylová 

22.4-26.4.   Botanická exkurze  2.ZLY  Chmelíková 

 24.4. Dialyzační odd. Fresenius Sokolov  3. ZA M. Janečková, M. Zemanová 

 3. 5.  

Exkurze FCH K. Vary, Domov 

důchodců St. Role  3. ZLY  Homolová J. 

 7.5.  Exkurze BZ Praha Trója  1.DFA  Považanová 

27.5. 3   Exkurze-Léčebné lázně Jáchymov  1.ZA 

Janečková, Zemanová, 

Musilová 

 31.5. 

 Světový den bez tabáku- 

přednáška pro 1. ročníky, distribuce 

letáčků o škodlivosti kouření 

v terénu a v nemocnici  2.ZA  Musilová 

 14.5.  Madagaskar 

 Všechny 1.ročníky + 

2.ZLY  Chmelíková 

 květen 

 E- DUR  prověřování projektu 

EVVO  1.ročníky  Chmelíková 

 25.5. 

 Dobrovolnická akce na: 

Půlmaratonu v K. Varech 

 1. ZA, 1. DVS, 

2.DVS, 2. LYC  Janečková, Zemanová, 

 3.6.  

 Exkurze na Záchranné službě  

K.Vary  2. ZA  Janečková, Vintrová 

 27.5. 

Exkurze Lázeňské sanatorium 

Agrikola Jáchymov 1. ZA 

Janečková, Zemanová, 

Musilová 
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 18.6. 

 Prezentace programu EU na 

podporu neformálního vzdělávání – 

Mládež v akci  všichni  Babinská, Maléřová 

 5.6.  Výroba, rozdělění a použití vín  1. NA  2.NA 

 Zemanová Jana 

Chorvatová 

 4.6. 

 Beseda Bangladéš- ADRA-adopce 

dětí  2. NA  Mgr.Švejstilová, Kliková 

 14.6.  Výroba piva  2 NA  Zemanová Jana, Chorvatová  

 

 17.6 – 21.6.  Biologická exkurze  3.ZLY  Chmelíková 

 27. 6. 2013 Divadlo – Dobytí severního pólu 

Fedorek, Frič 

(3.LAS), Němcová 

(3.ZLY), Kolářová 

(1.ZA) – pro všechny Klepalová, Kuba 

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 55 

Soutěže ve školním roce 2012/2013 

Název Datum Kolo Organizuje Počet žáků Umístění Vyučující 

Corny - atletika 20.9.2012 OK OR AŠSK 24 

chlapci - 

7.místo 

Mgr. Jiřina 

Princlová 

Muzeum 

Jáchym. - DEJ 4.12.2012     2 

chlapci - 

3.místo 

Mgr. Lukáš 

Bujna  

  4.10.2012 OK OR AŠSK 12 

chlapci - 

3.místo 

Mgr. Ivana 

Pavelková 

          

dívky - 

4.místo 

Mgr. Ivana 

Pavelková 

Fotbal - PJM 22.10.2012 OK OR AŠSK 14 6.místo 

Mgr. Veronika 

Pánková 

Stolní tenis 29.10.2012 OK OR AŠSK 4 chlapci 

Mgr. Veronika 

Pánková 

  31.10.2012 OK OR AŠSK 3 

dívky - 

3.místo 

Mgr. Ivana 

Pavelková 

Plavání 28.11.2012 OK OR AŠSK 

                5 

dívky 

 dívky - 

3.místo 

Mgr.V.Pánková, 

I.Pavelková 

          

pořádání 

akce Mgr.K.Matějíček 

Košíková,turnaj 

17.listopadu 16.11.2012   SPŠKS 8 3.místo Mgr.I.Kopšová 

Košíková 7.12.2012 KK KK AŠSK                  2.místo,dívky Mgr.I.Pavelková 

Florbal  16.1.2013 OK OR ASŠK 8 dívky Mgr. J. Princlová 

Florbal  17.1.2013 OK OR AŠSK 10   Mgr,M.Černá 

Volejbal 18.1.2013 OK OR AŠSK 10   Mgr.I.Pavelková 

Volejbal 19.1.2013 OK OR AŠSK 10   Mgr.L.Kuba 

Německý jazyk 8.2.2013 OK   2 

3./postup do 

KK/a 13. 

Mgr. Monika 

Maléřová 

Recitační 

soutěž Praha 26.2.2013     1   Mgr. Kaňovská 

Silový víceboj 26.III OK OR AŠSK 10 

chlapci 

4.,dívky 

4.místo Mgr.Pavelková 

Juniorský 

maraton 8.4.2013 OK MŠ,MZ 11 

7 hochů,4 

dívky,7.místo Mgr.Pavelková 

Badminton 17.4.2013 OK OR AŠSK 10 

2 hoši, 8 

dívek, 

10.místo Mgr.Veselá 

Atletika,Pohár 

Primátora 14.V OK OR AŠSK 12 dívky,3.místo Mgr.Pavelková 

Atletika,Pohár 

Primátora 14.5.2013 OK OR AŠSK 10 hoši,7.místo Mgr.Černá 

Matematika 20.2.2013 Školní       

PaeDr. Zuzana 

Ledvinová 

  20.3.2013 regionální  

Frýdek-

Místek 4 jen účast 

PaeDr. Zuzana 

Ledvinová 

Matematický 

klokan 22.1.1900     20   

Mgr. Václav  

Souček 

  5.4.2013 

Celostátn

í Sokolov 4 jen účast 

PaeDr. Zuzana 

Ledvinová 
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9.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

1. Dne 20.03.2013 proběhla na škole veřejnoprávní „Kontrola využití finančních 

prostředků přidělených z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty v rámci prevence 

rizikového chování“ podle § 9 odst. 2 a ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, za období od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2012. 

Škola realizovala v roce 2012 projekt pro žáky s názvem „Adaptační pobyt.“ Škola předložila 

kontrolní skupině originály požadovaných účetních dokladů vztahujících se k předmětu 

kontroly. Kontrolní skupina prověřovala čerpání finančních prostředků poskytnutých 

z rozpočtu Karlovarského kraje na základě uzavřené smlouvy, zaevidované pod evidenčním 

číslem D 704/2012. 

Kontrolní zjištění – nebyly shledány nedostatky. 

 

2. V době od 20.03.2013 do  22.03.2013 byla na škole realizována veřejnoprávní „Kontrola 

hospodaření s veřejnými prostředky“ podle § 9 odst. 1 a ve smyslu § 11 odst. 4 zákona       

č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon     

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za období od 01.01.2011 do 31.12.2012     

o období účetně související. 

 

Kontrolní zjištění – nebyly shledány nedostatky. 

Kontrolovány byly fondy PO (rezervní, investiční, fond odměn), FKSP, platové ohodnocení 

zaměstnanců, účetní doklady, pokladna, přijaté dary, vnitřní předpisy, inventura                       

a inventarizace, veřejné zakázky, likvidace nepotřebného a upotřebitelného majetku a odpisy. 

Jediným nedostatkem bylo nesprávné zaúčtování záloh za plnění spojená s užíváním bytu, 

opatření k odstranění tohoto nedostatku bylo přijato ještě v průběhu kontroly. 

 

3. Dne 21.05.2013 byla na škole zahájena inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 2 

písm. d) zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném          

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Předmětem kontroly ČŠI bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona                  

a souvisejících právních předpisů v oblasti ukončování středního vzdělávání maturitní 

zkouškou. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. 
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10.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní údaje o hospodaření 

školy v tis. Kč 

k 31. 12. 2012 k 30. 6. 2013 

činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. Náklady celkem 35 749 423,55 442 335,90 18 005 150,41 229 386,00 

2. Výnosy celkem 35 963 911,21 756 039,13 19 000 723,83 313 821,09 

3. Hospodářský výsledek před 

zdaněním 

214 487,66 313 703,23 995 573,42 86 905,09 

 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace k  31. 12. 2012 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

0,00 

    z toho:  

  

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

10.849 731,00 

    Z toho:  

           běžné provozní výdaje 5.574 000,00 

           Proplacení SCIO testů      19 440,00 

           Fin.podpora pro kvalif. učitelů         125 000,00 

           Adaptační pobyt 

           Odměny ředitelům 

     

          Vratka  nevyčerpaných prostředků 

          Dotace – Výměna otvorových výplní             

     10 760,00 

      41 620,00 

      12 195,00 

-    33 284,00 

5.100 000,00 

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím 

rozpočtu       zřizovatele celkem 

 

28 013 778,00 

    z toho:   

             ÚZ  33353 28 005 728,00 

             Vratka       -  8 050,00 

  

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů  

  z toho: projekty LdV, MŠ, OP VK 1 664 707,04 

  

 

Přehled přijatých darů za období školního roku  

Sponzor – dárce Účel daru částka 

Obč.sdruž.Život dětem Uč.pomůcky 3.770,- 

Alena Holá Uč.pomůcky 2.000,- 

   

 

Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti: 

Veřejnosprávní kontrola, kontrolované období 2011 a 2012, zjistila nedostatek při zaúčtování 

přijatých záloh za plnění spojená s užíváním bytu – opatření k jeho odstranění bylo přijato 

ještě v průběhu kontroly. 
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola ve školním roce 2012-13 realizovala projekt financovaný z prostředků EU 

s názvem „ZA  HRANICE DO NEMOCNICE“, který  využívá podpory v rámci evropských 

programů celoživotního učení Leonardo da Vinci  IVT Mobility.   

Cílovou skupinou programu byly osoby v počátečním odborném vzdělávání. Cílem 

tohoto projektu byla výměnná stáž v nemocnici v Německu (Berufsfachschule bei der Klinik 

in Kaufbeuren v jižním Bavorsku) pro 25 žáků a studentů naší školy oboru Zdravotnický 

asistent a Diplomovaná sestra (projekt probíhal září 2012 – únor 2013). V únoru 2013 byli 

studenti z Německa na stáži v Karlovarské krajské nemocnici a v nemocnicích v Ostrově          

a Sokolově. 

Po ukončení  stáže získali Europass, ve kterém bylo  absolvování zahraniční stáže 

každému ze studentů potvrzeno. 

Dále je škola zapojena do projektu mobility LEONARDO DA VINCI z ESF,  

realizovaném partnerskou školou SŠZ a VOŠZ Ústí nad Labem. Ve školním roce 2011-12 se 

uskutečnila odborná stáž studentů oboru Diplomovaný zubní technik v Německu a oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra v Anglii. Ve školním roce 2012-13 se budou tyto zahraniční 

stáže opakovat pro další zájemce z řad studujících naší školy. 

 

Cíl projektu:  

 

- seznámení se s pracovním prostředím v jiné zemi, s novými přístroji, nástroji 

- osvojení si nových technologií, dovedností 

- zvládnutí a prohloubení komunikace v cizím jazyce 

- získání nových teoretických vědomostí a praktických dovedností 

- získání certifikátů 
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12.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

 

Realizované kvalifikační kurzy ve školním roce 2011/2012 

 

 

Zubní instrumentářka 

 

Počet hodin:    800 hodin (528 hod. teorie, 272 hod. praxe) 

Akreditace:      MZ ČR 

 

Zahájení:        5. 10. 2012 

Ukončení výuky:     7. 6. 2013     

Závěrečné zkoušky: 14. 6. 2013   

 

Počet přihlášených:   20   

Počet studujících:   20  

                                                                

Počet posluchačů, kteří úspěšně absolvovali  v řádném termínu:  20   

      

                                                                       

Průběh výuky:  

 

a)    teoretická část – výuka podle rozvrhu hodin v SZŠ  a VOŠZ K.Vary  

b)  praktická část - výuka podle rozpisu ve smluvním zařízení KV DENT formou odborné   

                                    praxe  
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13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

        z jiných zdrojů 
 

Název projektu: Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce   

                                  všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 

 

Registrační číslo  

CZ.1.07/1.1.11/03.0028 

Datum zahájení realizace 1. 4. 2011 

Datum ukončení 

realizace 

30. 6. 2012 

Udržitelnost 5 let 

 

V červnu 2013 skončil první rok z  5-letého období udržitelnosti. V průběhu roku bylo 

využíváno nejen pořízené technické vybavení, ale i vytvořené produkty. Dále došlo 

k rozšíření oborových portálů Českého jazyka a Analytické chemie. Byly vytvořeny nové 

výukové materiály pro předmět Psychologie a komunikace a Ošetřovatelství. 

 

a) Průběh projektu 

Projekt byl realizován v  5-ti etapách: 

 

1. etapa – 1. 4. 2011 – 30. 6. 2011 

V této etapě bylo navrženo technické zázemí tak, aby bylo kompatibilní se stávajícím 

systémem. Následovala realizace výběrové řízení pro dodání technického zázemí projektu       

a postupná instalace techniky.   

 

2. etapa – 1. 7. 2011 -  30. 9. 2011 

V druhé etapě byla provedena instalace technického vybavení, jeho ověření 

provozuschopnosti a kompatibility se stávajícím systémem. Zároveň bylo vytvořeno úložiště 

pro vznikající nové/inovované produkty a proběhla inovace webového portálu školy. 

Vznikly dva oborové portály a 9 výukových produktů. 

Proběhlo školení tvůrců a pedagogů. 

 

3. etapa – 1. 10. 2011 – 31. 12. 2012 

V této etapě bylo vytvořeno 8 produktů, z toho 3 s komponentou ŽP. Došlo k rozšíření 

oborových portálů o nové okruhy.  Webový portál prošel další aktualizací.  
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4. etapa -  1. 1. 2012 – 31. 3. 2012 

Ve čtvrté etapě bylo vytvořeno 8 produktů a k ukončení dalších 2 produktů z tohoto období 

došlo v měsíci dubnu. Nadále probíhalo doplňování inovovaného webového portálu školy       

a rozšiřování oborových portálů. 

Proběhlo školení tvůrců a pedagogů. 

 

5. etapa -  1. 4. 2012 – 30. 6. 2012 

V této etapě  bylo vytvořeno 7 produktů, rozšířeny oborové portály a dokončen webový portál 

školy. 

 

b) Dosažené cíle projektu 

 

Vytvořené multimediální a cvičební produkty ve vybraných všeobecně vzdělávacích                

a odborných předmětech umožnily dosažení stanovených cílů a to: 

 

- zatraktivnily výuku žákům školy, 

- umožnily jim pracovat v několika úrovních náročnosti - od předávání ucelených informací 

až po aktivní účast žáků při využívání i tvorbě interaktivních počítačových aplikací, 

- učinily výuku zajímavější, 

- umožnily dosažení lepších výsledků s využitím moderní multimediální výukové techniky, 

- přispěly k lepšímu a rozšířenému předávání informací mezi pedagogy a žáky. 

Dále bylo inovací webového portálu školy dosaženo zlepšení její prezentace. Technické 

vybavení projektu přispělo k dokonalejšímu využívání ICT, ke zkvalitnění technického 

zázemí pro nově vzniklé produkty projektu a oborové portály. 

 

c) Monitorovací indikátory 

 

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů 

Název ukazatele 
Plánovaná 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 36 37 

Počet  podpořených osob – celkem (žáků, učitelů) 383 682 
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d) Výstupy a produkty projektu 

 

 Název Stručný popis Dostupnost 

1 Oborový portál  

Český jazyk a 

literatura 

Oborový portál CJL obsahuje 

témata využitelná pro 1. až 4. 

roč.  

www.zdravkakv.cz 

2 Oborový portál 

Analytická 

chemie 

Oborový portál ACH obsahuje      

využitelná témata pro 1. až 4. 

roč.  

www.zdravkakv.cz 

3 Webové stránky Podoba www stránek školy 

byla inovována. 

www.zdravkakv.cz 

4 Nové/inovované 

produkty 

Každý nový/inovovaný 

produkt obsahuje dílčí 

komponenty: 

- Výkladový modul 

- Modul Cvičení 

- Pracovní modul  

- Hodnotící modul 

Výukové produkty jsou 

doplněné 

fotodokumentací, 

videosekvencemi, schématy a 

animacemi, interaktivními 

materiály vytvořenými např. v 

programu "Hot Potatoes" či 

jiných. 

 

www.zdravkakv.cz 

5 Technické 

zázemí 

Server, notebook 

4x,multimediální soubor 1x, 

videokamera 1x, PC sestava 

2x, dataprojektor 3x, software 

8x 

Učebny školy – č.18, 19, 

312, 43, 208, 108, 42, 35 
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Název projektu: „Moderní škola“ 

 

Registrační číslo  

CZ.1.07/1.5.00/34.0953 

Datum zahájení realizace 1. 9.  2012 

Datum ukončení 

realizace 

31. 8. 2014 

  

 

 

1. Monitorovací období  – 1. 9. 2012 -  31. 1. 2013 

 

V rámci 1. období byly vytvořeny 3 sady vzdělávacích materiálů pro aktivitu III/2 pro témata: 

- Klasická masáž zad, šíje a ramen - MAS  

- Zhotovování fixních můstků - ZSP 

- Chemické názvosloví - CHE.  

 

2. Monitorovací období – 1. 2. 2013 – 30. 6. 2013 

 

Ve 2. období bylo vytvořeno 7 sad vzdělávacích materiálů pro aktivitu III/2 pro témata 

- Rodina a generační problémy, domov a muzika – ANJ 

- Kovy a jejich slitiny – PRT 

- Otiskovací hmoty – PRT 

- Dusíkaté látky – CKB 

- Hemostáza – CHTS 

- Metodika snowboardinku – TEV 

- Savci – BIO 

a 1 sada vzdělávacích materiálů pro aktivitu VI/2 pro téma 

      -    Podnik a podnikání - EKO 
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14. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Škola spolupracuje s řadou smluvních partnerů, kteří se podílejí na zajišťování 

odborné teoretické i praktické výuky všech oborů střední i vyšší odborné školy. 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ  

1. 2. 3. 5. 

Název zaměstnavatele, firmy sídlo 
datum zahájení 

spolupráce 
předmět, oblast spolupráce 

DOP - HC s.r.o., Dům ošetřovatelské 

péče 
Dolní Rychnov 

od r. 2010 
pracoviště odborného 

výcviku 

Správa zdravotních a sociálních služeb  Cheb od r.2012 
pracoviště odborného 
výcviku 

Fresenius Medical Care, DS, s.r.o. Praha od r.2009 
pracoviště odborného 

výcviku 

Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Sokolík 
Sokolov 

od. 2009 
pracoviště odborného 

výcviku 

Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary od r.2012 
pracoviště odborného 

výcviku 

Dům klidného stáří Svatava od r. 2012 
pracoviště odborného 
výcviku 

Nemocnice Žatec o.p.s. Žatec od r.2012 
pracoviště odborného 

výcviku 

Mateřské centrum Sovička Jílové od r.2013 
pracoviště odborného 

výcviku 

DENTALEX LABOR Alexandra 

Seidlová  

Svatopluka Čecha 1423, Žatec 

438 01 19.11.2012 pracoviště odborné  praxe  

Zubní laboratoř – Sylvie Poorová 
Bezručova 10, Karlovy Vary, 

360 01 19.11.2012 pracoviště odborné praxe  

 

MUDr. Marie Emmichová 

Stomatologická ordinace s laboratoří 

Kynšperk 772 

357 51 
19.11.2012 pracoviště odborné praxe  

Zubní laboratoř – Lukáš Kothera Francouzská 2, 326 00, Plzeň 19.11.2012 pracoviště odborné praxe  

Jana Havelková 

Zubní laboratoř 

Nádražní 1781 

36501 Sokolov 19.11.2012 pracoviště odborné praxe  

Zubní laboratoř  - Jaroslav Trávníček Stadtrodská 383, 347 01 Tachov 19.11.2012 pracoviště odborné praxe  

KV-DENT s.r.o.  
Železniční 1,  

Karlovy Vary, 360 05  19.11.2012 pracoviště odborné praxe   

JINODENT /Jiří Novák 
Dolní 98,  

362 63 Dalovice – Všeborovice 
19.11.2012 pracoviště odborné praxe  

MUDr. Luděk Vališ, MUDr.Josef 

Cabalka 

 

 

U Imperialu 1283 

360 01 K.V. 19.11.2012 pracoviště odborné praxe  

MUDr. Amer Abed 

Ortodontická ordinace 

Bezručova 1321/8, 360 01  

Karlovy Vary  12.11.2012  pracoviště odborné praxe  

MUDr. Ladislav Pachta 

Ordinace praktického zubního lékaře 

Tovární 600, 357 35 Chodov u 

Karlových Varů 12.11.2012 pracoviště odborné praxe  
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MUDr. František Vokáč 

Zubní ordinace  

Hamerská 130/56 

36001, Březová  
12.11.2012 pracoviště odborné praxe  

MUDr. Šilov Dimitrios 
Skřivánčí 37, 35201 Aš 

12.11.2012 pracoviště odborné praxe 

MUDr. Faez Al Haboubi  

Privátní zubní praxe 

Na Rolavě 49/10, 360 05  

Karlovy Vary-Rybáře  12.11.2012 pracoviště odborné praxe  

MUDr. Martin Maliňák 

Soukromá zubní ordinace 
Železniční 1, 360 05 Karlovy 

Vary 
12.11.2012 pracoviště odborné praxe  

MUDr. Ulyana Dolynovska 

Praktická zubní lékařka 
Kozí 5, 60200 Brno 

12.11.2012 pracoviště odborné praxe 

MUDr. Dagmar Petrmichlová 

Soukromá zubní lékařka 

Měchurova 658/II., 33901 

Klatovy 12.11.2012 pracoviště odborné praxe 

OBLASTNÍ STOMATOLOGICKÁ 

KOMORA 

 Karlovy Vary Stavovská organizace 

 - profesní komora 

Na Rolavě 49/10 

Rybáře 

Karlovy Vary 

360 05 Karlovy Vary 5 1.1.2005 odborné praxe a školení 

Komora Zubních Techniků - profesní 

organizace 

Ostrovského 253/3 

15000 Praha 5 1.1.2008 odborné praxe a školení 

Curaprox, Medical team, Curaden 

Czech, s.r.o. 

U Železné lávky 10/568, 118 00 

Praha 1 1.5.2012 odborné praxe a školení 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Karlovy Vary 1950 odborné semináře 

Nemos Plus U Nemocnice 1161, Ostrov 2008 pracoviště odborné praxe 

Nemos Sokolov Slovenská 545, Sokolov 2008 pracoviště odborné praxe 

Grandhotel Pupp 
Mírové náměstí 2 

K.V. 360 91 2011 odborné semináře 

SZŠ a VOŠZ Cheb 
Hradební 2 

350 38 2012 vzdělávání žáků 

Domov pro osoby se zdravotním 

postižením v Mariánské 
Jáchymov 

10.6.2011 vzdělávání žáků 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.  Cheb 2000 odborné semináře 

Farní charita Karlovy Vary Karlovy Vary 2006 kurzy, sbírky, exkurze 

Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary 2006 kurzy, vzdělávání žáků, OP 

Alžbětiny Lázně Karlovy Vary 2002 kurzy, vzdělávání žáků 

Stomatologická ordinace, MUDr. 

Maliňáková 
Karlovy Vary 

2010 Kurzy 

ADP LADARA Karlovy Vary 2006 kurzy, přednášky,exkurze 

Léčebná rehabilitace CARVAC s.r.o. Aš 2010 vzdělávání žáků- OP 

Léčebné lázně Jáchymov  Jáchymov 2002 
vzdělávání žáků-OP, 

exkurze 
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Lázeňská léčebna Mánes Praha 5 2002 
vzdělávání žáků- OP, 
exkurze 

INTER SPAR s.r.o. Karlovy Vary 2002 vzdělávání žáků- OP 

Bohemia lázně a.s. Karlovy Vary 2002 vzdělávání žáků- OP 

Imperiál Karlovy Vary a.s. Karlovy Vary 2002 vzdělávání žáků- OP 

KALBI centrum Karlovy Vary 2002 vzdělávání žáků- OP 

Český červený kříž oblastní spolek 

Cheb 
Cheb 

2000 
soutěž Mladých 

zdravotníků 

Asociace"Záchranný kruh",o.s. Karlovy Vary 
2008 

Projekt"Chraň svůj svět, 

chraň svůj život",   
projek "Záchrana života 

realitou." 

Lékárna Koruna Staré nám. 8, Ostrov 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Benu 
nám. Dr. M. Horákové 1313, K. 

Vary 2008 

pracoviště odborné praxe, 
realizace společného 

projektu 

Lékárna Benu Lidická 1286, Ostrov 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Čedvo Železniční 887/1, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna U Gymnázia Národní 19/1, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Moskevská Moskevská 1179/20, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Echinacea Školní 736/9, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Lloyds Obchodní 30, Jenišov 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Dr. Max Kpt. Jaroše 375/1, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Dr. Max Jáchymovská 1460, Ostrov 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Dr. Max Dragounská 6/2529, Cheb 2008 pracoviště odborné praxe 

Ústavní lékárna KKN Bezručova 731/19, K. Vary 
2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Arnika Dlouhá 653/13, H. Slavkov 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Galen Dukelská 942/39, Kraslice 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Zelená hvězda J.K.Tyla 1568, Sokolov 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Zelená hvězda Nerudova 2397/3, Cheb 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna U Zámku Rokycanova 1756, Sokolov 2008 pracoviště odborné praxe 

Zelená lékárna Školní 1790, Chomutov 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Dr. Max Chebská 2934, Aš 2008 pracoviště odborné praxe 

PHARMA J a J s.ro. Hlavní 133, Mariánské Lázně 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Luxor LEMAL 
Mírové nám. 136, Mariánské 

Lázně 2008 pracoviště odborné praxe 
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Lázeňská lékárna Mlýnské nábř. 5, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna ve Dvorech Kpt. Jaroše 318/4, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna u Lukáše Komenského 186/5, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Čtyřlístek Rolavská 277, Nová Role 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Čtyřlístek Čapkova 1067, Chodov 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Bochov nám. Míru 38, Bochov 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Na Růžovém vrchu Sedlecká 761/5, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Pasáž T.G. Masaryka 941/47, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Panacea Tovární 600, Chodov 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Evropská Evropská 41, Cheb 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Dr. Max Májová 582/19, Cheb 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Františkovy Lázně Americká 8/73, Fr. Lázně 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna ANTHEMIS Ruská 433/6, Fr. Lázně 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Calmia Dukelská 1091/32, Cheb 2008 pracoviště odborné praxe 

Lékárna Poliklinika Kraslice Havlíčkova 14/31, Kraslice 2008 pracoviště odborné praxe 

Karlovarská krajská nemocnice Bezručova 19, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Nemos Sokolov Slovenská 545, Sokolov 2008 pracoviště odborné praxe 

LPZ, s.r.o. Rokycanova 1756, Sokolov 2008 pracoviště odborné praxe 

Sang Lab Bezručova 10, K. Vary 
2008 

pracoviště odborné praxe, 
realizace společného 

projektu 

Zdravotní ústav Závodní 360, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Bioptická a cytologická laboratoř Vodní 1590, Chomutov 2008 pracoviště odborné praxe 

Nemocnice Kadaň Golovinova 1559, Kadaň 2008 pracoviště odborné praxe 

Dia - Gon 26.dubna 9, Cheb 2008 pracoviště odborné praxe 

Bristol Sadová19, K. Vary 2008 pracoviště odborné praxe 

Poliklinika Tachov Václavská 1560, Tachov 2008 pracoviště odborné praxe 

Laboratoř kl. Biochemie a hematologie Tovární 600, Chodov 2008 pracoviště odborné praxe 

Poliklinika KV 
nám. Dr. M. Horákové 1313, K. 

Vary 2008 pracoviště odborné praxe 
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15.  Evaluace školy 
 

 

Hodnocení kvality školy ve školním roce 2012 - 2013 prováděl expertní tým auditorů 

společnosti Attest, s.r.o.  a byl porovnáván posun od školního roku 2010 - 2011, kdy bylo na 

škole prováděno stejné evaluční šetření. 

Skládá ze dvou základních částí: 

a) Dotazníkové šetření 

b) Auditní šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo přímo na škole a zúčastnily se ho určené skupiny 

dotazovaných. Vyplňování dotazníků bylo anonymní a proběhlo převážně elektronicky na 

webové aplikaci, kde vyplnili jednotliví účastníci šetření formulář s předem vybranými 

otázkami. V případě potřeby bylo možné použít i dotazník v papírové formě. Organizace         

a způsob vyplňování dotazníků byly zajištěny vyškolenými pracovníky školy. 

Auditní šetření bylo prováděno týmem hodnotitelů na určeném počtu dotazovaných 

z každé skupiny (opět žáci, pedagogičtí pracovníci atd.). Tým hodnotitelů sestavil dotazníky 

pro auditní šetření, tak aby doplnil dotazníkové šetření, příp. na základě přezkoumání základní 

dokumentace školy (organizační řád, výroční zpráva školy aj.), které předcházelo samotnému 

auditnímu šetření na škole. 

Dotazníky vyplňovali jednotliví hodnotitelé v rámci pohovoru s každým účastníkem šetření    

a výsledky následně zadávali do webové aplikace. 

Pro podporu, zadávání, evidenci a vyhodnocení byl používán webový informační portál - 

educa-portal.cz. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno v době od 1. 4. 2012 do 30.11. 2012. Dotazováni byli: 

 žáci, 

 pedagogové, 

 vedení školy (ředitel a zástupce ředitele), 

 nepedagogičtí zaměstnanci školy 

 rodiče 

Hodnocené oblasti: sledované oblasti dle vyhlášky MŠMT č. 15/2005 ve znění novely č. 

225/2009 Sb., tzn.: 

a) podmínky ke vzdělávání, 

b) průběh vzdělávání, 
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c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 

žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních a vyšších odborných škol také 

uplatnění absolventů na trhu práce, 

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, 

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání, a ekonomickým 

podmínkám 

 

 
 

Z grafu můžeme určit, že šetření v roce 2012 ukazuje udržení nebo zlepšení dobrého 

hodnocení školy dosaženého v roce 2010. Výrazně lepší hodnocení dosáhla škola u většiny 

hodnocených oblastí v rámci auditního šetření při prověřování prováděném hodnotiteli v 

prostředí školy. Nicméně i hodnocení dotazníkového šetření je velice dobré a převážně nad 

průměrem dosaženým ostatními školami. 

 

Většina hodnot z dotazníkového šetření se pohybuje nad průměrem ostatních škol. Největší 

prostor pro zlepšení je v oblasti průběhu vzdělávání, nejlepší oblastí je pak řízení školy, což 

vyplývá z výsledků všech provedených šetření. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

 

ABS Absolutorium 

AK VOV Akreditační komise vyššího odborného 

vzdělávání 

AZT Asistent zubního technika 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

DD Dětský domov 

DDH Diplomovaná dentální hygienistka 

DFA Diplomovaný farmaceutický asistent 

DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVS Diplomovaná všeobecná sestra 

DYS Dyslexie 

DNT Diplomovaný nutriční terapeut 

DZT Diplomovaný zubní technik 

DFL Diplomovaný farmaceutický laborant 

IKT Informační a komunikační technologie 

IVP Individuální vzdělávací plán 

LAS Laboratorní asistent 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZ Maturitní zkouška 

ONIV Ostatní neinvestiční výdaje 

OON Ostatní osobní náklady 

OP Odborná praxe 

OPPP Ostatní platby za provedenou práci 

PO Požární ochrana 

PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

SZŠ Střední zdravotnická škola 

ŠR Školská rada 

VOŠ Vyšší odborná škola 

VOŠZ Vyšší odborná škola zdravotnická 

VP Výchovná poradkyně 

VŠ Vysoká škola 

ZLY Zdravotnické lyceum 

ZŠ Základní škola 

JZZ Jednotná závěrečná zkouška 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                     …………………………………….. 

       razítko školy      Mgr. Hana Švejstilová    

       ředitelka školy 

                    


