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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 1247/2, 360 01 Karlovy Vary 

   IČO: 006 69 709    

  c) Zřizovatel školy: Krajský úřad Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary        

                                      

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

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

  e) 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 v současné době nabízí sedm oborů středoškolského studia a pět oborů 

vyššího odborného studia. Má své nezastupitelné místo pro zajišťování vzdělanosti 

v karlovarském 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 – Zubní instrumentářka, Sanitář, Masér, Pracovník 

v sociálních službách. 

 

 Prioritou školy  je vychovávat pro Karlovarský kraj specializované zdravotnické pracovníky 

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

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. 

 

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               Bc. 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    
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   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 

 

g)  Adresa školy pro internetový přístup:  

www.zdravkakv.cz  

sekretariat.skoly@zdravkakv.cz 

 

h)  Údaje o Školské radě:      

Školská rada je na škole zřízena podle  § 167  a  § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o 

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

pozdějších předpisů.    

      

Pro období 2014 - 2017 byli zvoleni tito členové školské rady: 
 
Do školské rady SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary byli Krajským úřadem jmenováni tito 
kandidáti:   
 
PhDr. Anna Kotrčová – KÚ Karlovy Vary 
Miroslav Egert – starosta města Bochov 
  
Za žákovskou kurii byli zvoleni tito kandidáti: 
 
Hana Dubová – matka žáka 3. MAS, Ostrov 
Tomáš Kiprov – otec žákyně 2. ZA, Chodov 
 
Náhradníky za žákovskou kurii jsou: 
 
Josef Šmerda – otec žákyně 4. ZA, K. Vary 
 
Za pedagogickou kurii byli zvoleni tito kandidáti: 
 
PaedDr. Zuzana Ledvinová – učitelka SZŠ a VOŠZ K. Vary, K. Vary 
Mgr. Daniela Vintrová – učitelka SZŠ a VOŠZ K. Vary, K. Vary 
  
Volby do školské rady proběhly dne 18 - 19. 11. 2014 
 

Nové volby do školské rady se budou konat v listopadu 2017. 
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2. Přehled oborů vzdělávání          
     

Obory SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary 
 
 

Název oboru vzdělávání 
 
Kód oboru 
 

  

Maturitní obory 
 

 

Zdravotnický asistent  
 

53 - 41 - M/01 

Nutri ční asistent 
 

53 – 41- M/02 

Asistent zubního technika 
 

53 - 44 - M/03 

Zdravotnické lyceum 
 

78 - 42 - M/04 

Masér sportovní a rekondiční 
69 – 41 - L/02 

Laboratorní asistent 
 

53 – 43 - M/01 

 
  

Učební obor 
 

 

Ošetřovatel  53 - 41 - H/01 

 
 

 

Obory vyšší odborné školy 
 

 

Diplomovaný farmaceutický asistent 
 

53 - 43 - N/1. 

Diplomovaná všeobecná sestra 
 

53 – 41 - N/1. 

Diplomovaný nutri ční terapeut 
 

53 – 41 - N/4. 

Diplomovaná dentální hygienistka 
 

53 – 41 - N/3. 

Diplomovaný zubní technik 
 

53 - 44 - N/1. 
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Obory školy ve školním roce 2014 / 2015 
 
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/01 
Zdravotnický asistent 1.ZA, 2.ZA, 

3.ZA, 4.ZA 4 87 89 
53-43-M/01 Laboratorní asistent 2. LAS, 3. LAS,  2 33 33 

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

3.MAS, 4.MAS 4 91 86 
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 1. ZLY, 4. ZLY 2 36 37 

53-41-M/02 Nutriční asistent 2.NA, 3.NA,         
4. NA 3 62 61 

53-44-M/03 Asistent zubního technika 2. AZT, 4. AZT 2 46 47 
Celkem  

   17 355 353 

   
Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem 
Denní studium    
53-41-H/002 Ošetřovatel 1. OŠ, 2.OŠ 2 47 39 

Střední škola celkem 19 402 392 

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/11 
Diplomovaná všeobecná 

sestra 
1. DVS, 2. DVS,         

3. DVS 3 55 44 

53-43-N/11 
Diplomovaný farmaceutický 

asistent 
1. DFA, 2. DFA,         

3. DFA 3 46 37 
53- 44-N/11 Diplomovaný zubní technik 1.DZT, 3.DZT 2 30 25 

53- 41-N/31 
Diplomovaná dentální 

hygienistka 2. DDH 1 11 10 

53-41-N/41  
Diplomovaný nutriční 

terapeut 3. DNT 1 7 7 

Vyšší odborná škola celkem 10 149 123 
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3.  Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Škola má zastoupení v celorepublikových oborových a předmětových komisích 

zdravotnických škol a ředitelka školy je členkou Asociace ředitelů zdravotnických škol ČR     

a Asociace vyšších odborných škol ČR. 

 
Metodické vedení:  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 
kraje, MŠMT a MZ. 
 
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  

• Protidrogové centrum 

• Rada žáků a studentů školy 
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 
 
 
Personální obsazení 
 
 
Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví (stav k 30. 06. 2015) 
 

věk Muži ženy celkem % 
21 - 30 let 3 8 11 12,8 
31 - 40 let 6 4 10 11,63 
41 - 50 let 4 29 33 38,37 
51 - 60 let 5 18 23 26,74 

61 a více let 2 7 9 10,46 
celkem 20 66 86  

% 23,26% 76,74%   
 
 
 
Členění interních pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (stav k 30. 06. 
2015) 
 
 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % nesplňuje 
kvalifikaci 

Učitel všeobecně vzdělávacích 
předmětů 

25 1 26 1,66 

Učitel odborných předmětů 31 3 34 5 
Výchovná poradkyně 1 0 1  
Metodik EVVO 1 0 1  
ICT koordinátor 1 0 1  
Metodik prevence 1 1 0 1,66 
Celkem interních učitelů 56 4 60  
 
 
 
 
Celková kvalifikovanost: 4,65 % pedagogických pracovníků je nekvalifikovaných, 95,35 % 
pedagogických pracovníků je kvalifikovaných. 2 učitelé odborných předmětů si doplňují 
kvalifikaci, ostatním skončil pracovní poměr ke konci školního roku.  
Externí učitelé jsou uznávanými odborníky z příslušných oborů (nejčastěji lékaři). 
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4. Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016        
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Obor (kód a 
název) 

Záměr počtu 
přijímaných 

1. kolo 15. 4. 2015 2. kolo 1. 6. 2015 

p
oč

et
 

př
ih

lá
še

n
ýc

h 

p
oč

et
 p
řij

a
tý

ch
 

o
dv

o
lá

ní
 

p
oč

et
 

o
de

vz
da

n
ýc

h 
Z

L 

p
oč

et
 

př
ih

lá
še

n
ýc

h 

p
oč

et
 p
řij

a
tý

ch
 

o
dv

o
lá

ní
 

p
oč

et
 

o
de

vz
da

n
ýc

h 
Z

L 

53-41-M/01 
Zdravotnický 

asistent 30 57 40 10 29 2 1 1 1 
69-42-L/02 

Masér 
sportovní a 
rekondiční 30 39 36 6 22 2 2 0 1 
53-41-M/02 

Nutri ční 
asistent 30 37 36 6 20 3 3 0 1 

53-43-M/01 
Laboratorní 

asistent 30 61 41 12 26 1 1 0 1 
78-42-M/04 

Zdravotnické 
lyceum 30 42 37 8 25 1 1 0 0 

Celkem 150 236 190 42 122 9 8 1 4 

Obor (kód a 
název) 3. kolo 31. 8. 2015 zápisové 

lístky 
celkem 

  

p
oč

et
 

př
ih

lá
še

n
ýc

h 

p
oč

et
 p
řij

a
tý

ch
 

o
dv

o
lá

ní
 

p
oč

et
 

o
de

vz
da

n
ýc

h 
Z

L 

129 

   

53-41-M/01 
Zdravotnický 

asistent 0 0 0 0 30 
69-42-L/02 

Masér 
sportovní a 
rekondiční 2 2 0 2 25 
53-41-M/02 

Nutri ční 
asistent 1 1 0 1 22 

53-43-M/01 
Laboratorní 

asistent 0 0 0 0 27 
78-42-M/04 

Zdravotnické 
lyceum 0 0 0 0 25 
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Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 
Střední vzdělání s výučním listem 

Obor (kód a 
název) 

Záměr počtu 
přijímaných 

1. kolo 22. 4. 2015 

zá
pi

so
vé

 lí
st

ky
 

ce
lk

em
 

po
č
et

 
př

ih
lá

še
ný

ch
 

po
č
et

 p
řij

at
ýc

h 

od
vo

lá
ní

 

po
č
et

 
od

ev
zd

an
ýc

h 
Z

L 

53-41-H/01 
Ošetřovatel 30 25 25 0 13   

2. kolo 22. 4. 2015   

1 1 0 0   
3. kolo31. 8. 2015   

4 4 0 4 17 

 

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2015/2016 

Otevírané obory:  
 

• Diplomovaná všeobecná sestra 

• Diplomovaný farmaceutický asistent  

• Diplomovaný zubní technik  

• Diplomovaný nutriční terapeut 

 

Otevíra
né 
obory 

1. kolo 
přijímací
ho řízení 

Počet 
přihlášenýc
h uchazečů 

Počet  
přijatých 
uchazečů 

2. kolo 
přijímacíh
o  
řízení 

Počet 
přihlášených 
uchazečů 

Počet  
přijatých 
uchazečů 

DVS: 
 

 
 
 
23.6.2014 

31 23  
 
 

24.9.2015 

12 7 

DFA: 
 

20 10 11 7 

DZT: 
 

12 9 3 2 

DNT: 
 

26 18 17 8 



 12

 
5.  Údaje o výsledcích vzdělávání 
 
a) Přehled prospěchu za 1. a 2. pololetí školního roku 2014/2015 
b) Přehled chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2014/2015 
c) Přehled absence žáků za 1. a 2. pololetí školního roku 2014/2015 
d) Hodnocení maturitních zkoušek   
e) Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 – střední škola  
f) Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 – vyšší odborná škola 
 
Přehled prospěchu za 1. pololetí 
 

Třída Počet Hoši Dívky 
S 

vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměr  

1.AZT 31 3 28 1 22 8 0 2,7 
1.MAS 19 12 7 0 10 9 0 2,71 
1.ZA 15 2 13 1 9 3 0 2,72 

1.ZLY 19 5 14 0 16 2 1 2,57 
1.OŠ 29 5 24 0 10 17 2 2,89 

                2,72 
2.LAS 21 8 13 3 16 2 0 2,08 
2.MAS 28 9 19 0 22 5 1 2,45 
2.NA 22 3 19 0 20 2 0 2,53 
2.ZA 28 1 27 1 18 9 0 2,37 
2.OŠ 17 3 14 0 10 3 2 2,75 

                2,44 
3.AZT 21 4 17 0 21 0 0 2,41 
3.LAS 12 4 8 0 8 4 0 2,21 
3.MAS 16 2 14 0 11 5 0 2,55 
3.NA 13 3 10 0 9 3 1 2,72 
3.ZA 20 2 18 1 18 1 0 1,84 

                2,35 
4.NA 26 3 23 0 17 9 0 2,60 

4.MAS 26 11 15 0 20 4 2 2,34 
4.ZLY 17 4 13 0 13 3 1 2,37 
4.ZA 25 0 25 1 20 4 1 2,39 

                2,43 
Celkem: 405 84 321 8 290 93 11 2,48 

                  
1.ročníky 113 27 86 2 67 39 3 2,72 
2.ročníky 116 24 92 4 86 21 3 2,44 
3.ročníky 82 15 67 1 67 13 1 2,35 
4.ročníky 94 18 76 1 70 20 4 2,43 
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Přehled prospěchu za 2. pololetí 
 

Třída Počet Hoši Dívky S vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměr 
1.AZT 26 3 23 2 20 4 2,54 

1.MAS 18 10 8 0 18 0 2,63 

1.ZA 17 2 15 0 17 0 2,6 

1.ZLY 20 5 15 1 17 2 2,25 

1.OŠ 25 5 20 0 19 6 2,75 

                

2.LAS 21 8 13 2 19 0 2,06 

2.MAS 27 9 18 0 25 2 2,46 

2.NA 22 3 19 0 22 0 2,42 

2.ZA 28 1 27 4 23 1 2,16 

2.OŠ 14 3 11 0 12 2 2,59 

                

3.AZT 21 4 17 0 21 0 2,42 

3.LAS 12 4 8 0 12 0 2,11 

3.MAS 15 1 14 0 15 0 2,34 

3.NA 13 3 10 0 11 2 2,48 

3.ZA 20 2 18 1 19 0 2,03 

                

4.NA 26 3 23 0 24 2 2,55 

4.MAS 26 11 15 1 24 1 2,33 

4.ZLY 17 4 13 0 17 0 2,29 

4.ZA 24 0 24 1     23 0 2,23 

                

Celkem: 392 81 311 11 358 22 2,43 

                

1.ročníky 106 25 81 3 91 12 2,55 

2.ročníky 112 24 88 6 101 5 2,34 

3.ročníky 81 14 67 1 78 2 2,28 

4.ročníky 93 18 75 1 88 3 2,35 
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Přehled chování za 1. pololetí 
 

Třída PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ Podm.vyl. 2 CHOV. 3CHOV. 
1.AZT 4   2 1         
1.MAS 17     1         
1.ZA 11   1 1 1   1   

1.ZLY 9   1 1         
1.OŠ     9 5 2 1 1   

                  
2.LAS 21   1 3         
2.MAS 21     1         
2.NA 5     2 1       
2.ZA 17   7   1       
2.OŠ 3     9 4 1 2   

                  
3.AZT 6     5         

3.LAS 15 2   1         

3.MAS 8               

3.NA 2               

3.ZA 6     1         

                  

4.NA                 

4.MAS 5               

4.ZLY 3   1           

4.ZA   3     1 1 1   

                  

Celkem: 153 2 22 31 9 2 4 0 

1.ročníky 41 0 13 9 3 1 2 0 

2.ročníky 67 0 8 15 6 1 2 0 

3.ročníky 37 2 0 7 0 0 0 0 

4.ročníky 8 3 1 0 1 1 1 0 
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Přehled chování za 2. pololetí 
 

Třída PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ Podm.vyl. 2 CHOV. 3CHOV. 
1.AZT 3 1   0 0 0 0 0 
1.MAS 5 1 3 4 0 0 0 0 
1.ZA 3 2 0 1 1 0 1 0 

1.ZLY 11 1 1 3 0 0 0 0 
1.OŠ 9 0 1 3 3 3 2 1 

                  
2.LAS 7 6 0 3 3 0 0 0 
2.MAS 6 0 0 1 0 0 0 0 
2.NA 11 2 0 1 1 0 0 0 
2.ZA 23 3 0 0 0 0 0 0 
2.OŠ 10 0 0 1 1 0 1 0 

                  
3.AZT 1 0 0 5 3 0 0 0 

3.LAS 1 3 7 1 0 0 0 0 

3.MAS 7 1 0 0 0 0 0 0 

3.NA 1 0 0 0 0 0 0 0 

3.ZA 1 3 0 1 0 0 0 0 

                  

4.NA                 

4.MAS 3 2             

4.ZLY 1 2             

4.ZA 1         1 1   

                  

Celkem: 103 27 12 24 12 3 4 1 

1.ročníky 31 5 5 11 4 3 3 1 

2.ročníky 57 11 0 6 5 0 1 0 

3.ročníky 11 7 7 7 3 0 0 0 

4.ročníky 5 4 0 0 0 1 1 0 
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Přehled absence za 1. pololetí 

Třída Celková  Průměrná Z toho neomluvená  Průměrná neoml. 

1.AZT 1956 63,1 0 0 

1.MAS 1406 74 0 0 

1.ZA 744 49,6 40 2,67 

1.ZLY 853 44,89 6 0,32 

1.OŠ 2945 101,55 2 0,07 

          

2.LAS 920 43,81 0 0 

2.MAS 1705 60,89 2 0,07 

2.NA 1654 75,18 6 0,27 

2.ZA 1670 59,64 6 0,21 

2.OŠ 2611 153,59 50 2,94 

          

3.AZT 1435 68,33 0 0 

3.LAS 1300 108,33 0 0 

3.MAS 1343 83,94 0 0 

3.NA 1150 88,46 0 0 

3.ZA 1048 52,4 0 0 

          

4.NA 2406 92,54 6 0,23 

4.MAS 1780 68,46 0 0 

4.ZLY 1207 71 1 0,06 

4.ZA 2110 84,4 0 0 

          

Celkem: 22339 79,36 71 0,27 

1.ročníky 7904 66,63 48 0,61 

2.ročníky 8560 78,62 64 0,70 

3.ročníky 6276 80,29 0 0,00 

4.ročníky 7503 79,10 7 0,07 
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Přehled absence za 2. pololetí 

Třída Celková  Průměrná Z toho neomluvená  Průměrná neoml. 
1.AZT 2388 91,85 0 0 
1.MAS 1878 104,33 2 0,11 
1.ZA 1633 96,06 14 0,82 

1.ZLY 892 41,6 13 0,65 
1.OŠ 2702 108,08 59 2,36 

          
2.LAS 1953 93 0 0 
2.MAS 2993 110,85 2 0,07 
2.NA 2290 104,09 3 0,14 
2.ZA 2287 81,68 0 0 
2.OŠ 2421 172,93 20 1,43 

          
3.AZT 1989 94,71 0 0 
3.LAS 1446 120,5 0 0 
3.MAS 976 65,07 0 0 
3.NA 1729 133 0 0 
3.ZA 1642 82,1 0 0 

          
4.NA 1647 63,35 0 0 

4.MAS 1485 57,12 0 0 
4.ZLY 901 53 0 0 
4.ZA 1614 67,25 0 0 

          
 

Celkem: 
 25373 95,02 25 0,13 
 
 
 

1.ročníky 9493 88,38 88 0,79 
 

2.ročníky 11944 112,51 25 0,33 
 

3.ročníky 7782 99,08 0 0,00 
 

4.ročníky 4000 59,12 0 0,00 
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Hodnocení maturitních zkoušek jaro 2015 
 
 

Počet ve 
třídě 

Nekonali 
MZK 

Konali 
MZK Prospěli Neprospěli Omluveni 

4.ZA 24 0 24 17 7 0 
4.MAS 26 3 23 12 11 0 
4.ZLY 17 1 16 14 2 0 
4.NA 26 5 21 16 4 1 
Celkem 93 9 84 59 24 0 

Státní část 
ČJL ANJ 

neprospěl  prospěl neprospěl neprospěl  prospěl neprospěl 
DT PP ÚZ počet počet DT PP ÚZ počet počet 

4.ZA 2 0 0 22 2 0 0 0 11 0 
4.MAS 6 0 0 17 6 3 0 1 16 3 
4.ZLY 0 0 0 16 0 0 0 0 4 0 
4.NA 0 0 1 19 1 0 0 0 12 0 
Celkem 8 0 1 74 9 3 0 1 43 3 

NEJ RUJ 

neprospěl  prospěl neprospěl neprospěl  prospěl neprospěl 
DT PP ÚZ počet počet DT PP ÚZ počet počet 

4.ZA 0   2 5 2       1 0 
4.MAS 0   1 1 2           
4.ZLY 0     7 0       1 0 
4.NA 0 1 1 4 2           
Celkem 0 1 4 17 6 0 0 0 2 0 

MAT 

neprospěl  prospěl 
DT   

4.ZA 3 2 
4.MAS 0 0 
4.ZLY 2 2 
4.NA 1 0 
      
Celkem 6 4 

Profilová část 
OSP OSE BIO MP a obhajoba 

prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl 

4.ZA 24 0 23 1         
4.ZLY         16 0 16 0 

MAS REK, VPS PSK Somatologie 
prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl 

4MAS 20 3 22 1 1 0 3 0 
4.ZLY                 

NDP,VLV KN 
prospěl neprospěl prospěl neprospěl 

4.NA 16 0 16 0 
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Opravné zkoušky 
ČJL ANJ NEJ MAT 

prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl prospěl neprospěl 

AZT 2 0 0 1         
MAS                 
ZA         1 0 0 4 
ZLY             0 1 
Celkem 2 0 0 1 1 0 0 5 
 
Hodnocení maturitních zkoušek podzim 2015 

Počet 
ve 
třídě 

Nekonali 
MZK 

Konali 
MZK Prospěli Neprospěli Omluveni Neomluveni 

4.ZA 24   7 4 3     

4.MAS 26 1 13 6 7    1 

4.ZLY 17   3 1 2     

4.NA 26 2 8 4 4     

Celkem 93 3 31 15 16 0 1 

Státní část 

ČJL ANJ 

neprospěl  prospěl neprospěl neprospěl  prospěl 
neprospě
l 

DT PP ÚZ počet počet DT PP ÚZ počet počet 
4.ZA 1     1 1           
4.MAS 2     4 2 1   2 2 2 
4.ZLY           1       1 
4.NA     2 3 2     1 1 1 

Celkem 3 0 2 8 5 2 0 3 3 4 

NEJ RUJ 

neprospěl  prospěl neprospěl neprospěl  prospěl 
neprospě
l 

DT PP ÚZ počet počet DT PP ÚZ počet počet 
4.ZA       2             
4.MAS       1             
4.ZLY                     
4.NA       2             

Celkem 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

MAT 
nepro
spěl  prospěl 

DT   
4.ZA 3   
4.MAS 1   
4.ZLY 1 1 
4.NA 3   

Celkem 8 1 
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Profilová část 

OSP OSE BIO MP a obhajoba 
prosp
ěl 

neprospě
l 

prospě
l 

neprospě
l prospěl 

neprospě
l prospěl 

neprospě
l 

4.ZA     1           

4.ZLY                 

MAS REK, VPS PSK Somatologie 
prosp
ěl 

neprospě
l 

prospě
l 

neprospě
l prospěl 

neprospě
l prospěl 

neprospě
l 

4MAS 3 1 2           

4.ZLY                 

NDP,VLV KN 
prosp
ěl 

neprospě
l 

prospě
l 

neprospě
l 

4.NA 3   3   

Opravné zkoušky z dřívějších ročníků 

ČJL ANJ NEJ MAT 

prospěl 
neprospě
l 

prospě
l 

neprospě
l prospěl 

neprospě
l prospěl 

neprospě
l 

AZT       1         
MAS     1           
Celke
m 0 0 1 1 0 0 0 0 

Vysvětlivky: 
ZA  - Zdravotnický asistent 
MAS - Masér sportovní a rekondiční, ZLY  - Zdravotnické lyceum 
NA - Nutriční asistent, AZT  - Asistent zubního technika 
OSE - Ošetřovatelství, ANJ - Anglický jazyk, ČJL - Český jazyk a literatura 
OSP - Ošetřovatelská péče, MP - maturitní práce 
NEJ - Německý jazyk, MAT - Matematika 
BIO - Biologie   
NDP,VLV - Nutriční a dietologická péče, Výživa a léčebná výživa 
KN - Klinika nemocí 
MAS- Masáže 
REK,VPS - Blok předmětů Vyšetřování pohybového systému a Rekondice  
PSK - Psychologie a komunikace 
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Celková statistika maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 

  Počet ve třídě Nekonali MZK Prospěli Neprospěli Omluveni 
4.ZA 24 0 21 3 0 
4.MAS 26 1 18 7 0 
4.ZLY 17 0 15 2 0 
4.NA 26 2 20 4 0 
Celkem 93 3 74 16 0 

Státní část - neprospěli 
ČJL MAT ANJ NEJ RUJ 

4.ZA 1 3 0 0 0 
4.MAS 2 1 2 0 0 
4.ZLY 0 1 1 0 0 
4.NA 2 3 1 0 0 
Celkem 5 8 4 0 0 

Profilová část - neprospěli 
4.ZA 0 
4.MAS 1 
4.ZLY 0 
4.NA 0 
Celkem 1 
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Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 – střední škola  
 

Počet žáků:  začátek školního roku (k 30.9.) SZŠ: 408 VOŠ: 149  

  konec 1. pololetí   SZŠ: 380 VOŠ: 136    

konec školního roku   SZŠ: 392 VOŠ: 123 

I. Personální zajištění vzdělávání  

Vedení školy:  7 (ředitelka, zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, vedoucí oboru 

ZA, OŠ MAS a NA, vedoucí oboru DFA a LAS, vedoucí oboru DZT a 

AZT, vedoucí VOŠ) 

Počet učitelů:  87 (přepočteno na plně zaměstnané 58,3)    

Počet interních učitelů: 60 (přepočteno na plně zaměstnané 53,5)    

Počet externích učitelů: 27 (přepočteno na plně zaměstnané 4,8)  

V tomto školním roce nastoupili 3 noví interní učitelé: učitel tělesné výchovy na částečný 

úvazek, učitelka odborných zdravotnických předmětů, učitelka odborných předmětů oboru 

MAS.  

 

II. Vzd ělávání žáků a studentů 

V letošním roce byly otevřeny 4 první ročníky čtyřletého denního studia s maturitní 

zkouškou, 1 ročník tříletého denního studia s výučním listem, 3 první ročníky vyššího 

odborného studia. Celkový počet tříd SŠ – 19. Střední škola připravuje žáky v oborech 

středního studia s maturitní zkouškou (17 tříd denní formy) a středního studia s výučním 

listem (2 třídy denního studia). Počet studijních skupin VOŠ – 10. 

 

1. Prospěch a chování žáků (viz tabulkové přílohy) 

1. pololetí 

Průměrný prospěch všech žáků SZŠ byl 2,48. 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. ZA (1,84). K nejhorším třídám z hlediska prospěchu patří 1. OŠ, 1. ZA, 

1. MAS, 1. AZT, a 3. NA.  

Z 408 žáků 7 prospělo s vyznamenáním, 244 prospělo, 72 neprospělo a 57 bylo nehodnoceno 

k datu hodnotící pedagogické rady 20. 1. 2015. Po ukončení zkoušek k doplnění hodnocení 

byly výsledky: 8 prospělo s vyznamenáním, 290 prospělo, 93 neprospělo a 11 bylo 

nehodnoceno. 
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Za 1. pololetí bylo uděleno 153 pochval třídního učitele, 2 pochvaly ředitelky školy, 22 

napomenutí třídního učitele, 31 důtek třídního učitele, 9 důtek ředitelky školy. 2 žáci byli 

podmíněně vyloučeni. Byly uděleny 4 snížené známky z chování stupně uspokojivé. Nejvíce 

kázeňských problémů se řešilo v prvních a druhých ročnících. Tyto ročníky ale také měly 

nejvíce pochval za aktivní činnost.   

2. pololetí 

Průměrný prospěch všech žáků SZŠ byl 2,43. 3. ročníky měly nejlepší studijní výsledky, další 

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

prospěchem byla 3. ZA (2,03). K nejhorším třídám z hlediska prospěchu patří 1. OŠ, 1. ZA, 

1. MAS, 1. AZT, a 4. NA.  

Z 392 žáků 12 prospělo s vyznamenáním, 358 prospělo, 22 neprospělo. 

Za 2. pololetí bylo uděleno 103 pochval třídního učitele, 27 pochval ředitelky školy, 12 

napomenutí třídního učitele, 24 důtek třídního učitele, 12 důtek ředitelky školy. 3 žáci byli 

podmíněně vyloučeni. Byly uděleny 4 snížené známky z chování stupně uspokojivé a 1 

neuspokojivé.  

 

2. Absence 

V 1. pololetí průměrná absence všech žáků SZŠ byla 79,36 hodin, průměrná neomluvená 

absence byla 0,27. Průměrná absence se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 

zhoršila o 13 hodin. Třídy s nejlepší docházkou byly: 2. LAS, 1. ZLY, 1. ZA (průměr pod 50 

hodin), nejhorší 2. OŠ, 1. OŠ a 3. LAS (průměr nad 100 hodin). Nejvíce neomluvených hodin 

měla 2. OŠ a  1. ZA. Pořadí ročníků podle nejvyšší absence: 3. ročníky, 4. ročníky, 2. ročníky, 

1. ročníky. 

V 2. pololetí průměrná absence všech žáků SZŠ byla 95,02 hodin, průměrná neomluvená 

absence byla 0,13. Průměrná absence se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 

zhoršila o 22 hodin.  Třídy s nejlepší docházkou byly: 1. ZLY, 4. ZLY (průměr pod 53 hodin), 

nejhorší 2. OŠ, 1. OŠ a 3. LAS (průměr nad 100 hodin). Nejvíce neomluvených hodin měla 2. 

OŠ, 3. LAS, 2. MAS, 1. OŠ, 1. MAS. Pořadí ročníků od nejvyšší absence: 2. ročníky, 3. 

ročníky, 1. ročníky, 4. ročníky. Průměrná absence se velmi zhoršila. Příčiny byly: 

Dlouhodobá nemoc žáků, sportovní aktivity žáků (hokejisté). 

 

III. Kontrolní činnost  

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

případné nedostatky byly zaznamenány a vyřešení zkontrolováno následující týden. Při 
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větších nedostatcích byly problémy řešeny osobně. Třídní kniha je vedena 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. Hospitace 

byly především zaměřeny na nové učitele a stížnosti žáků. 

IV. T řídnictví  

V září byli slavnostně přivítáni žáci prvních ročníků střední školy. Cílem tohoto způsobu 

zahájení studia je posílení pocitu příslušnosti ke škole, seznámení s vedením školy apod. 

Adaptační pobyty se letos nekonaly, pouze třída 1. MAS uspořádala tzv. „Noc ve škole“ 

s cílem lépe se vzájemně poznat.  

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

kázeň apod. Velká pozornost je věnována žákům se SPU. Byly vytvořeny přehledy žáků 

s IVP (v tzv. aplikacích), s kterými mohou učitelé lépe pracovat. Učitelé pololetně hodnotí 

realizaci IVP a posun žáků. S hodnocením pak pracuje výchovná poradkyně. 

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 

Všechny ročníky všech oborů studují podle ŠVP. Některé ŠVP byly v letošním roce upraveny 

na základě zkušeností s dosud probíhající výukou. ŠVP jsou k dispozici na www školy a 

v ředitelně. Na konci pololetí byl sledován počet odučených hodin a plnění osnov a 

tematických plánů (v předmětových komisích).  

Výuka odpadala především z důvodu nepřítomnosti externích vyučujících, nemoci nebo 

vzdělávání vyučujících, účasti vyučujících na soutěžích a jiných akcích školy.  
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VII. Akce školy, projekty 

Průběžně byly organizovány exkurze, besedy, zájezdy, vzdělávací a kulturní 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 bylo školní divadelní představení v den vydávání pololetního 

vysvědčení. Hlavní organizátorkou byla Mgr. Klepalová.  

V letošním roce se naše škola zapojila do nového projektu EU s názvem Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji. V rámci tohoto projektu byla 

zřízena a vybavena učebna fyziky, byly zmodernizovány učebny pro vybrané laboratorní 

metody a dentální techniku. Pro žáky SŠ byly organizovány kroužky chemie a fyziky. Hlavně 

o chemii byl velký zájem, kroužky byly opravdu velmi pěkné a zajímavé. V těchto oblastech 

škola spolupracovala také se 4 základními školami a organizovala kroužky chemie a fyziky 

pro jejich žáky. V rámci projektu žáci jezdili na interaktivní výstavy, odborné exkurze do 

závodů apod. Cílem celého projektu je zvýšit zájem žáků ZŠ a SŠ o studium technických a 

přírodovědných předmětů. Projekt obohatil a zpestřil výuku a podnítil zájem žáků o chemii a 

fyziku. Motivováni jsou i učitelé, kterým se lépe s novým vybavením pracuje. 

VIII. Sout ěže 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 2014 proběhly náhradní a opravné maturitní zkoušky za školní rok 2013 – 2014. 

Z 28 žáků 17 (60,71 %) žáků prospělo, 11 (39,29 %) žáků neprospělo. (Podrobný přehled je 

součástí Výroční zprávy za školní rok 2013 – 2014). 1 žákyně byla omluvena. 

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

ve školním roce 2014 – 2015 v předepsaného termínu. Všichni dostali výpisy přihlášek. 

Všechny třídy 4. ročníků byly podrobně seznámeny zástupkyní školy s maturitními 

zkouškami, jejich organizací, povinnostmi žáků apod. formou přednášky a prezentace na 

třídnických hodinách.  Informace o maturitních zkouškách jsou na www školy a na nástěnce 

ve škole.  

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

z matematiky jako nepovinný předmět v rozsahu 2 hodiny týdně v 1. pololetí a 4 hodiny týdně 

ve 2. pololetí. Další konzultace byly nabízeny žákům průběžně během školního roku. 

Vyučující a vedení školy průběžně nabízí a zajišťuje žákům 4. ročníků další možnosti 

přípravy k maturitním zkouškám např. Maturitní trénink spol. Scio.  

V jarním termínu maturitních zkoušek se zúčastnilo zkoušek 84 žáků z celkového počtu 93 

žáků 4. ročníků. 9 žáků neprospělo na konci 4. ročníku. V tomto termínu 59 žáků prospělo a 

24 žáků neprospělo. Viz příloha Hodnocení maturitních zkoušek jaro 2015. 

Opravné zkoušky na konci 4. ročníků z 9 žáků nesplnili 2 žáci oboru Nutriční asistent a 1 žák 

oboru Masér sportovní a rekondiční. Podzimního termínu se zúčastnilo celkem 31 žáků. 

Z nich 15 prospělo a 16 neprospělo.  

 

X. Přijímací řízení 

Přijímací řízení bylo vyhlášeno do 5 oborů s maturitní zkouškou - zdravotnický asistent, 

masér sportovní a rekondiční, zdravotnické lyceum, laboratorní asistent a nutriční 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. Přijímací zkouška se koná formou pilotního šetření vyhlášeného 

MŠMT. Do oboru ošetřovatel se přijímací zkoušky nekonají. Ve dnech 9. – 10. 1. 2015 se pro 

zájemce o studium konaly dny otevřených dveří. Zájemci získali také informace na výstavě 

škol v Ostrově a v Sokolově a na schůzkách s rodiči žáků ZŠ, kam byli vysláni učitelé naší 

školy. V rámci přijímacího řízení proběhla 3 kola – 15. 4. 2015, 1. 6. 2015 a 31. 8. 2015. 

Celkem bylo odevzdáno 129 zápisových lístků. 
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Závěrečná hodnotící zpráva školní rok 2014/2015 – vyšší odborná škola 
 
 
Ve  školním roce 2014/15 studovali studenti a studentky ve vyšším odborném studiu v těchto 

oborech: 

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

• Diplomovaný zubní technik   1.,3. ročník 

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

• Diplomovaná dentální hygienistka  2. ročník 

• Diplomovaný nutriční terapeut   3. ročník 

 

Porady VOŠZ – se konaly v rámci pedagogických porad školy a v rámci předmětových 

komisí jednotlivých oborů. 

 
Přehled studia VOŠZ: 
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Zimní období Letní období 
1. DVS Mgr. Jitka Ščerbová 18 23 2 45 23 18 0 63 

2. DVS Mgr. Jaroslava Slavíková 24 16 1 35 16 15 1 50 

3. DVS Bc. Eva Musilová 10 10 1 78 11 9 2 87 

1. DFA Mgr. Helena Pěnkavová 22 15 0 41 15 15 1 44 

2. DFA RNDr. Danuše Považanová 13 13 1 56 13 13 1 65 

3. DFA Bc. Pavla Skořepová 9 9 0 87 9 9 0 76 

1. DZT Jiří Kupeček 21 15 1 69 15 14 1 67 

3. DZT Mgr. Bohumil Řezáč 10 10 0 52 11 11 0 65 

2. DDH Mgr. Veronika Rausová 13 11 0 65 11 10 0 78 

3. DNT Mgr. Marcela Němcová 8 7 1 74 7 7 1 62 

celkem Obory VOŠZ 148 129 7 60 131 121 7 66 
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Hodnocení studijních skupin: 
 
 
1. DVS:  

� Velká studijní skupina bez závažných problémů. 

� V řádných zkouškových obdobích ZO i LO období velká část studentů nesplnila 

podmínky studia a využívali opravné termíny, zejména z předmětu AFG, určité 

problémy měli i s cizími jazyky, zejména ANJ 

� Odborná praxe:  v ZO proběhla od 1.12.2014 – 9.1.2015 , v LO 11.5.-5.6.2015 

v rozsahu dle plánu, tj. 4 týdny v každém studijním období. Studenti pracovali na 

pracovištích dle smlouvy na interních a chirurgických odděleních nemocnic 

v Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Kadani, v LDN v Nejdku, v DOP v Dolním 

Rychnově, studenti byli hodnoceni většinou kladně.  

� Exkurze proběhla v rámci ODP I na Dialyzačním oddělení firmy Fressenius 

v Karlových Varech, v LO návštěva kliniky v Bad Elster v Německu 

� Odpadlé hodiny byly minimální, výuka byla nahrazena 

� Konzultace studenti využívali ojediněle ( v ZO 1 studentka - cizinka) 

� V ZO 1 studentka - řešila problém s pobytem v ČR, nesplnila proto podmínky studia 

ZO a studium ukončila, v LO nesplnilo podmínky studia 6 studentů, z nich jedna 

studentka požádala o opakování 1. ročníku, ostatním bylo ukončeno vzdělávání, jedna 

studentka studium přerušila. 1 studentovi bylo v LO uděleno kázeňské opatření důtka 

učitelky odborné praxe za nerespektování pravidel docházky při ODP II 

 

2. DVS:  

� Na počátku ZO došlo k úbytku studentů, zejména pro nezvládnutí nároků studia 

prvního ročníku, zejména z předmětu AFG a ANJ. Nyní je studijní skupina již stabilní, 

bezproblémová 

� V řádných zkouškových obdobích ZO i LO splnila podmínky studia většina studentek, 

opravné termíny využíval jen malé míře, jedna studentka nezvládla nároky studia a 

požádala o opakování ročníku 

� Odborná praxe  v ZO proběhla od 13.10.2014 - 9.1.2015, v LO 23.3.-5.6.2015 

v rozsahu dle plánu, tj. 10 a 11 týdnů. Studentky pracovaly dle smlouvy na pracovištích 

KKN, nemocnice Ostrov, Sokolov, Planá, DOP Dolní Rychnov, Dětský domov v KV, 

jesle, pracoviště praktických lékařů, praxe proběhly celkem bez problémů, studentky 
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byly hodnoceny většinou kladně, občas se objevily drobné problémy 

v interpersonálních vztazích  

� Studijní skupina se v ZO zúčastnila exkurze v KKN na novorozeneckém oddělení a 

porodním sále a na novorozenecké JIP, v LO v Hospicu v Plzni 

� Odpadlých hodin bylo málo, byly řešeny zadáním samostudia  

� Konzultace studentky využívaly v předmětech psychologie 

� 1 studentce bylo v ZO uděleno kázeňské opatření DŘŠ za nevhodné chování při praxi a 

k vyučující 

 

3. DVS:  

� Malá studijní skupina bez vážných problémů, studenti se zodpovědně připravili 

k absolutoriu, všichni, kteří jej konali, byli úspěšní – 4x vyznamenání, 2x samé výborné 

� V řádném zkouškovém období ZO nesplnilo podmínky studia 9 studentů, využili 

opravné termíny, v LO  2 studenti přerušili studium z důvodu nezvládání nároků studia 

� Odborná praxe v ZO proběhla od 3.11.2014 – 9.1.2015, v LO 23.3.-15.5.2015 

v rozsahu dle plánu, tj. 8 týdnů. Studenti pracovali dle smlouvy na pracovištích KKN, 

Nemocnice Ostrov, Sokolov a Cheb, v ordinacích praktických lékařů, HC-DOP Dolní 

Rychnov, Dětská psychiatrická nemocnice Louny, ADP Medika Louny, Domácí péče 

Jana-care 93, Domácí hospic Cheb, Psych. ÚSP Mája, onkologie Sokolov, Domácí péče 

Ladara, onkologická amb. KV, domácí péče RES VITAE Ostrov, HC, zubní ord. 

Studenti byli hodnoceni ze všech pracovišť kladně.  

� Exkurze byly četné, zejména organizované VUSS -  v ZO proběhly na očním oddělení 

– Nemocnice Sokolov, v Centru pro zdravotně postižené KV, v Armádě spásy KV, v 

LS Mánes KV, na ORL oddělení- Nemocnice KV, v Tyfloservisu KV, v LO 16. 2. 

2015- exkurze - Farní charita Stará Role, Synagoga v Karlových Varech, sociálně 

terapeutické dílny Fokus Karlovy Vary, Onkologická klinika FN Plzeň, Centrum na 

podporu integrace cizinců Stará Role, ADP Ladara,  

� Odpadlých hodin bylo málo, řešeny zadáním samostudia 

� Konzultace studenti využívali zejména k tvorbě absolventských prací 
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1. DFA:  

� Celkem bezproblémová studijní skupina, jedna studentka - cizinka měla ve výuce 

problémy s porozuměním, tento problém řešen ve spolupráci s vedoucí oboru DFA, 

v LO přerušila studium, 2 studenti ukončili v LO vzdělávání na vlastní žádost 

� V řádných zkouškových obdobích v ZO i LO někteří nesplnili podmínky studia, 

zejména z předmětu ANF využívali opravné termíny, které úspěšně zvládli 

� Odborná praxe v ZO není, v LO v rozsahu 4 týdny v období 11.5.-5.6. 2015, studenti 

pracovali v lékárnách zejména na Karlovarsku, byli hodnoceni kladně 

� Studijní skupina se nezúčastnila ani v ZO ani v LO žádné exkurze  

� Odpadlých hodin bylo minimum, řešeny zadáním samostudia a konzultacemi  

� Konzultace studenti využívají, a to zejména v předmětech příprava léčiv,  

farmakognozie, chemie a biochemie 

 

2. DFA:  

� Se studijní skupinou jsou vyučující spokojeni. Většina studentů plní své studijní 

povinnosti velmi dobře. 

� V řádném zkouškovém období v ZO nesplnilo podmínky studia 8 studentů, v LO 2 

studenti, využili opravné termíny a zkoušky úspěšně zvládli 

� Odborná praxe v ZO není, v LO v rozsahu 4 týdny v období 11.5.-5.6. 2015, studenti 

pracovali ve vybraných lékárenských zařízeních dle harmonogramu, všichni splnili 

podmínky k udělení zápočtu 

� Exkurze v tomto semestru neproběhly, studijní skupina se zúčastnila v ZO 8.10.2014 

Dne pro zdraví – pořádaný ÚO Svazu diabetiků v KV, v LO exkurze v Yokeru v Chebu 

� Odpadlé hodiny byly minimální, řešeny zadáním samostudia 

� Konzultace studenti využívají v předmětech  FAG,CHL,PRL,PSK 

 

3. DFA:  

� Stabilní studijní skupina bezproblémová, studenti se zodpovědně připravili 

k absolutoriu a všichni jej úspěšně zvládli – 6x vyznamenání, 4x samé výborné 

� V řádném zkouškovém období nesplnilo podmínky studia 7 studentů, budou využívat 

opravné termíny 

� Odborná praxe proběhla v ZO v termínu 1.12.2014 – 9.1.2015 v rozsahu dle plánu, tj. 

4 týdny,  v LO v termínu 23.4.-15.5.2015, 3 týdny - v souladu s modulem. Studenti byli 

hodnoceni ze strany lékáren velmi kladně, zápočet získali všichni. 



 31

� Studijní skupina se v ZO nezúčastnila žádné exkurze, v LO odborná přednáška 

regionální manažerky Lékárna Český Holding Dr. Max  

� Odpadlých hodin bylo málo, z různých předmětů, řešeny samostudiem  

� Konzultace studenti využívají minimálně, pouze v případě odpadlých hodin u Přípravy 

léčiv - cvičení a zejména k tvorbě absolventských prací 

 

1. DZT:  

� Skupina studuje bez problémů 

� V řádných zkouškových obdobích nesplnilo podmínky několik studentů, využívali 

opravné termíny 

� Odborná praxe v ZO není, v LO v rozsahu 3 týdny – 11.-29.5.2015 na pracovištích 

v zubních laboratořích, hodnoceni většinou kladně 

� Studijní skupina se zúčastnila Dentální výstavy Pragodent, Praha, LO žádná exkurze 

neproběhla 

� Odpadlých hodin bylo minimálně, z různých předmětů, řešeny samostudiem 

� Konzultace studenti nevyužívali 

 

3. DZT:  

� Stabilní studijní skupina bezproblémová, studenti se zodpovědně připravili 

k absolutoriu a téměř všichni jej úspěšně zvládli – 3x vyznamenání, 1 studentka 

neprospěla z NEJ a konala opravnou zkoušku 21.9.2015 - úspěšně 

� Odborná praxe v proběhla v ZO v termínu 1.12.2014. – 19.12.2014, v rozsahu 3 

týdny, pracovišti odborných praxí jsou zubní laboratoře, převážně v místech bydliště 

jednotlivých studentů, kde pracují pod odborným vedením vedoucích pracovníků 

zubních laboratoří nebo stomatologů.  Studenti byli kladně hodnoceni na všech 

pracovištích, v LO odborná praxe není 

� Studijní skupina se zúčastnila exkurze jen v ZO - Dentální výstava – Pragodent, Praha  

� Odpadlých hodin bylo málo z různých předmětů, řešeny zadáním samostudia 

� Konzultace studenti využívali zejména k tvorbě absolventské práce 

 

2. DDH:  

� Malá studijní skupina, bez vážných problémů, některé nesplnily podmínky studia 

v řádném zkouškovém období a konaly je v opravných termínech 
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� Odborná praxe proběhla v ZO v termínu 24. 11.2014 – 19. 12. 2014, v LO 11.5.-

5.6.2015 v souladu s modulem v rozsahu 4 týdny, pracovišti odborných praxí jsou 

ordinace zubních lékařů, kde studentky pracovaly pod jejich odborným vedením. 

S výjimkou jedné studentky byly všechny ostatní kladně hodnoceny. 

� Studijní skupina v ZO připravila přednášku a instruktáž dentální hygieny pro MŠ 

Tuhnice, MŠ Stará Role, pro pacienty s mentálním poškozením v Chráněném bydlení 

Sokolov, ZŠ Otovice 

� Odpadlé hodiny byly minimální, řešeny samostudiem 

� Konzultace studentky nevyužívaly  

� Většina studentek studuje bez závažných problémů, 4 slabší studentky - studijní 

nedostatky souvisí také s jejich vysokou absencí, jedna studentka z důvodu vysoké 

absence nezískala hodnocení a požádala o přestup na jinou VOŠ  

 

 

3. DNT:  

� Velmi malá studijní skupina, nevykazuje žádné závažné problémy, kolektiv 

spolupracuje, studijní skupina se připravila zodpovědně k absolutoriu – 3x 

vyznamenání (1x samé výborné) 

� Odborná praxe NDP II proběhla v termínu 8.12.2014 -9.1.2015 v souladu s modulem 

v rozsahu 4 týdny, v LO v termínu 27.4.-15.5.2015 v rozsahu 3 týdny. Studentky 

pracovaly na smluvních pracovištích dle vlastního výběru v souladu s VP DNT. 

Všechny byly hodnoceny kladně a získaly zápočet 

� Studijní skupina se zúčastnila v ZO celostátní odborná konference v IKEMu, Praha – 

Mýty a trendy ve výživě  

� Odpadlých hodin bylo málo, řešeny samostudiem 

� Konzultace studentky využívaly individuálně dle dohody s vyučujícími (studentka 

s IVP) a všechny studentky zejména k tvorbě absolventské práce 
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Hodnocení absolutorií ve školním roce 2014/2015: 
 

Studijní skupiny: 3. DVS, 3. DFA, 3. DZT , 3.DNT 
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15.-16.6. 9 9 1,59 4 5 0 0 

3. DFA: 
 

17.-18.6. 9 9 1,37 6 3 0 0 

3. DZT 
 

15.-16.6. 11 11 1,73 3 7 1 1  
21.9.2015 

3.DNT 
 

17.-18.6. 7 7 1,6 3 4 0 0 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Charakteristika Minimálního preventivního programu školy 

 Cílem preventivního programu školy je klást důraz na rozvoj vědomostí i sociálních 

dovedností, podněcující kooperaci a zdravý životní styl žáků a formování vhodných postojů 

k návykovým látkám Minimální preventivní program je sestavován dle aktuálních a 

individuálních potřeb školy, jejich žáků a pedagogů, je pravidelně dvakrát ročně 

vyhodnocován. Sledována je celková účinnost minimálního preventivního programu, (do jaké 

míry bylo dosaženo stanovených cílů) i jeho průběh, (jak program postupoval). Měřena je 

také efektivita jednotlivých aktivit, které byly v rámci minimálního preventivního programu 

realizovány. Při hodnocení efektivity využíváme dotazníků pro prevenci rizikového chování a 

Mapy školy a zejména její SWOT analýzy a výsledků vlastních šetření. Ve školním roce 

2014/2015 jsme se na základě Individualizované zprávy Mapy školy a výsledků průzkumného 

šeření na užívání alkoholu u našich žáků v našem Minimálním preventivním programu 

zaměřili zejména na: 

• vztahy mezi žáky a zlepšení klima školy 

• rozvoj zdravého sebevědomí a schopnosti sebekritiky 

• výskyt negativních jevů (především požívání alkoholu a s tím související další 

riziková chování - rizikové sexuální chování a kuřáctví). 

Zařazení primární prevence do osnov 

 Informace týkající se jednotlivých oblastí sociálně patologických jevů 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, které souvisí, s prevencí 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 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 další období.  

Koordinátoři: vedoucí jednotlivých předmětových komisí. 
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Zajištění dostupnosti informací pro žáky v obtížných životních situacích 

 Nadále jsou v budově školy cíleně rozmístěny do tříd nástěnky informující žáky a 

studenty o problematice jednotlivých sociálně patologických jevů (např. xenofobie, šikany, 

kouření, pohlavně-přenosných chorob). 

 Koordinátorka Mgr. M. Janečková. 

Spolupráce s žáky a rodiči žáků 

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

schůzkách rodiče a žáky všech prvních ročníků, seznámila je s organizací školního roku, 

pravidly vzájemné spolupráce a komunikace. 

 Školní metodička prevence navštívila rovněž v září žáky 1. ročníků, kde se jim 

představila, vyzvala je ke spolupráci v preventivních aktivitách školy, nabídla jim pomoc 

v případě potíží v oblasti rizikového chování a školní docházky a poradenství v 

případných  krizových situacích. 

 Rodiče byli pravidelně 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. 

Vzdělávání Školního metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků v oblasti 

prevence 

 Školní metodička prevence již v loňském školním roce, za podpory vedení školy, 

zahájila v Praze na UK, Klinika adiktologie, specializační studium pro školní metodiky 

prevence, akreditované MŠMT DVPP:11366/2013-201, které bude zakončeno v říjnu 2015. 

 Další absolvovaná školení k uvedené problematice: Právní náležitosti v oblasti 

rizikového chování dětí a mládeže. Lektor semináře: Mgr. Jaroslav Šejvl (Klinika 

adiktologie, LF UK a VFN v Praze), kde jsme byly proškoleni v oblasti zákonů, vyhlášek a 

metodických doporučení, právních ideálů a substituce právem, návykových látek, rizikového 

chování v dopravě, šikany a kyberšikany, poruch příjmu potravy, homofobie, extremismu, 

rasismu, xenofobie, antisemitismu, záškoláctví, sexuálního rizikového chování, testování dětí 

při důvodném podezření na akutní intoxikaci. 

 Dne 30. 1. 2015 školní metodička prevence na mimořádné pedagogické radě 

seznámila pedagogické pracovníky školy s požadavky MŠMT v oblasti prevence na školách 
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a s cíli prevence rizikového chování na naší škole na 2. pololetí školního roku 2014/2015. 

Dále zde prezentovala výsledky šetření provedeného v loňském školním roce - Požívání 

alkoholu u žáků a studentů naší školy. Dle výsledků tohoto šetření jsme upravili preventivní 

aktivity i v následujícím období na prevenci rizik spojených s užíváním alkoholu a rizikové 

chování s tím spojené, neboť toto rizikové chování je nejen dle našeho interního šetření, ale 

také dle Evropské školní studie ESPAD dlouhodobým celosvětovým problémem s narůstající 

tendencí. 

Prevence rizikového sexuálního chování 

Peer preventisté v prevenci proti šíření pohlavních chorob a HIV 

Naši peer preventisté, v oblasti prevence rizikového sexuálního chování a šíření 

pohlavních chorob a HIV, žáci třídy 3. ZA, v letošním školním roce pokračovali již v letité a 

úspěšné spolupráci naší školy s Krajskou hygienicko - epidemiologickou stanicí v Karlových 

Varech a Národním ústavem zdraví na organizaci projektu Národního programu podpory 

zdraví a Národního programu boje proti AIDS: „Hrou proti AIDS“. 

Žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent v tomto programu účinkovali ve dnech  

7-8. 10. 2014 a 14. 10. 2014 jako moderátoři na jednotlivých stanovištích výše zmíněného 

projektu, kde šířili osvětu a učili předcházet riziku šíření nákazy HIV virem, své vrstevníky 

z různých středních škol Karlovarského kraje viz přiložený časový harmonogram. 

Termín realizace: dne 7. 10. 2014 - SPŠ keramická a sklářská K. Vary, dne 8. 10. 2014 - SOŠ 

pedagogická, gymnázium a VOŠ K. Vary, dne 14. 10. 2014 - Obchodní akademie K. Vary 

Akce probíhala v prostorách SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ v Karlových Varech. 

Touto formou jsme dále v celodenní školní akci dne 23. 9. 2014 proškolili zábavnou a 

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

V návaznosti na tuto akci, jsem jako Školní metodička prevence osobně navštívila ve třídách 

všechny naše 1. ročníky, provedla s nimi zhodnocení akce, získala jsem zpětnou vazbu a 

odezvu žáků na akci a rozdala jim osvětové materiály a pomůcky sloužící k prevenci. 

S tímto peer programem jsme navštívili a navázali tak nově spolupráci se základními 

školami a to: ZŠ v Hroznětíně (9. 4. 2015) a 3. ZŠ v Ostrově (29. 4. 2015), kde jsme s touto 

problematikou seznámili žáky jejich 8. a 9. ročníků. Programy jsou úspěšné a setkávají se 

s oblibou, bohužel všechnu poptávku nejsme schopni uspokojit, proto jsme se v tomto roce 

snažili uspokojit především poptávku základních škol, kde můžeme působit na žáky 

rozhodující se k volbě povolání a motivovat je tím ke studiu na naší škole. 
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Akce byla hodnocena pořadateli, účinkujícími žáky i zúčastněnými žáky kladně a byla 

přínosem pro všechny zúčastněné. 

Dále byly v budově školy rozvěšeny na preventivních nástěnkách aktuální informace 

s kontakty, kam je možné se obrátit na poradenské služby a testování ohledně této 

problematiky. 

Zároveň je systematicky a postupně v jednotlivých třídách prezentována problematika 

AIDS prostřednictvím výukového filmu „Život bez naděje“ doporučovaného Centrem 

výchovy a prevence v Praze, dále také hraným filmem „Mezi nimi“ doporučeným MŠMT 

určeným pro nekomerční projekci ve vyučování (film popisuje situace, do kterých se může 

dostat každý mladý člověk a řeší následky neuváženého sexuálního chování). Cílem je 

nenásilnou a poutavou formou informovat mladé lidi o infekci virem HIV o způsobech 

přenosu a ochrany. Po shlédnutí filmu následuje vždy diskuse pedagoga s žáky na danou 

problematiku. 

Prevence xenofobie, rasismu, negativního působení sekt a výchova k multikultuře 

Kroužek náboženství a etiky 

Pravidelně vždy ve čtvrtek od 14. 15 hod. probíhal v budově školy pro zájemce 

kroužek náboženství a etiky s cílem u žáků posilovat a  rozvíjet emoční inteligenci a 

předcházet vzniku a rozvoji rasismu, antisemitismu a xenofobie. V prvním pololetí školního 

roku 2014/2015 se věnoval především tématice světových náboženství (taoismu, hinduismu, 

buddhismu, judaismu, islámu), poselství Vánoc - adventním a vánočním zvykům, 

problematice svědomí a etiky - rozlišování dobra a zla, mravnímu vědomí, právu a 

spravedlnosti a Desateru božích přikázání. V druhém pololetí školního roku byl věnován 

zejména problematice etiky, mezilidských vztahů, multikultuře, vzájemnému soužití 

s příslušníky jiných náboženství a etnik. 

Beseda o cizincích  

V měsíci květnu se žáci (1. ZA a 3. ZA) zúčastnili přednášky, kterou pořádali 

pracovníci Centra pro integraci cizinců v Karlových Varech. Žáci byli seznámeni s 

národnostními menšinami žijícími v Karlovarském kraji, jejich zvyky, tradicemi, specifiky a 

zvláštnostmi v komunikaci. 
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Beseda na téma Judaismus 

Dne 21. 1. 2015 se žáci tříd 1. ZA, 1. MAS, 1. ZLY, 4. ZLY zúčastnili besedy 

seznamující se základy judaismu. 

Beseda o rizicích a nebezpečí sekt 

V měsíci červnu jsme pro naše žáky (2. NA, 2. MAS) uspořádali cyklus Besed o 

rizicích a nebezpečí sekt. Žáci zde byli seznámeni s nejčastějšími sektami, jejich podstatou, 

důraz byl kladen na kritické myšlení, formování vhodných postojů k dané problematice a 

nácvik asertivních technik.  

Exkurze do zařízení věnující se multikulturní problematice 

V průběhu školního roku se některé vytipované třídy zúčastnili exkurzí v zařízeních pro 

komunikaci a pomoc cizincům a různým národnostním menšinám např. Centrum na podporu 

integrace cizinců ve S. Roli (3. DVS), Lazara S. Role (1. DVS), Synagoga K. Vary, Farní 

charita S. Role. 

Prevence užívání návykových látek 

Protidrogová prevence 

 V prvním pololetí školního roku 2014/2015 jsme se věnovali problematice 

protidrogové prevence u žáků 1. ročníků zprostředkováním dramatického pořadu Umělecké 

agentury Rajcha - Oto Rajmana na motivy knihy Radka Johna Memento. Představení se 

konalo dne 3. 10. 2014 a zúčastnili se jej tyto ročníky:1. ZA, 1. MAS, 2. LAS, 2. ZA, 2. NA, 

2. MAS, 3. ZA, 3. MAS. 

Prevence užívání tabákových výrobků 

Již tradičně jsme se aktivně připojili k protikuřácké kampani dne 31 5. 2014. Žáci třídy 

2. ZA si připravili pro všechny naše 1. ročníky střední školy u příležitosti Světového dne bez 

tabáku (kampaň zaměřená proti kouření), cyklus interaktivních besed a workshopů na danou 

problematiku. Zároveň vyzdobili společné prostory školy osvětovými tabulkami 

s protikuřáckými hesly. 
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Prevence užívání alkoholu 

Zřízením školního bufetu škola předchází návštěvám žáků v blízkých prodejnách a 

restauracích s nabídkou alkoholických nápojů a hracích automatů. 

Cílem preventivního programu školy bylo klást důraz na rozvoj vědomostí i sociálních 

dovedností, podněcující kooperaci a zdravý životní styl žáků a formování vhodných postojů 

k návykovým látkám, to je také účinné v prevenci požívání alkoholu u našich žáků. Nadále 

jsme se v tomto ohledu více zaměřili na dostupnost a předávání informací pro žáky o účincích 

alkoholu na lidský organismus.  

Prevence rizikového chování – šikany 

Program „spaní ve škole“ 

Na základě v předchozích letech zpracované Individualizované zprávy Mapy školy a 

její SWOT analýzy, kde se jako slabá stránka naší školy ukázal vztah mezi žáky (žáci se 

nedokážou dohodnout na společných záležitostech) a vztah mezi učiteli a žáky (v druhém, 

třetím a čtvrtém ročníku) se tyto vztahy snažíme zkvalitnit, zlepšit a posílit pořádáním 

programu: „spaní ve škole“. Ve školním roce 2014/2015 jsme uspořádali tuto akci pro třídu  

1. MAS naší střední školy. Vlastní akce začala po skončení vyučování daného dne a končila 

přespáním v budově školy (tělocvična) a společnou snídaní. Při této akci jsme využili dobré a 

příjemné zázemí budov naší školy. Během pobytu jsme žáky zapojili do seznamovacích, 

stmelujících a spolupráci podporujících her a soutěží. Po ukončení akce žáci vyplnili krátký 

dotazník, který byl vyhodnocen. Z výsledků vyplynulo, že akce splnila očekávání žáků a další 

třídy projevili o akci také zájem (2. MAS), kterému se budeme snažit vyhovět v příštím roce. 

 
Během celého období školního roku byly v budovách školy stanoveny a prováděny 

dozory (před vyučováním, o přestávkách, v šatnách, včetně volných hodin) jsou stanoveny na 

každý výukový den a jsou pověřeny sledovat dodržování zásad prevence rizikového chování. 

Dále sledují dodržování zásad prevence rizik vzniku úrazů ve třídách a v areálu školy, včetně 

prevence šikany a vandalismu. 

Před každou školní akcí mimo budovu školy jsou žáci opětovně upozorněni na 

opatření, které obsahuje školní řád v oblasti zneužívání návykových látek a prevence rizik 

vzniku úrazů. Tuto skutečnost byla rovněž ztvrzována a zapisována vyučujícími do třídní 

knihy.  
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Preventisté v poskytování první pomoci 

 Rovněž již několik let probíhá na naší škole program založený na aktivní účasti 

předem připravených žáků v prezentaci a poskytování první pomoci. Tito žáci prezentovali 

své vědomosti a dovednosti získané studiem na naší škole, zdůraznili veřejnosti nutnost 

osvojení základů první pomoci a prováděli praktický nácvik první pomoci u žáků základních a 

středních škol v Karlovarském kraji (např. dne 11. 6. 2015 - 7. +8. třídy ZŠ Komenského K. 

Vary, dne 9. 4. 2015 - 5. + 6. třídy ZŠ v Hroznětíně a dne 29. 4. 2015 - 5. + 6. třídy 3. ZŠ 

v Ostrově). Ve školním roce 2014/2015 jsme zapojili do této akce a navázali oficiální 

spolupráci také s Městským úřadem města Karlovy Vary. (Neoficiálně tato spolupráce 

funguje již několik let). Výcvik preventistů v poskytování první pomoci odborně garantovali 

učitelky odborné praxe. Naše škola v tomto směru aktivně spolupracuje také se složkami 

integrovaného záchranného systému, jako je Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje a Městská policie a Červený kříž.  

Dobrovolnická činnost 

 Někteří žáci naší školy se aktivně účastní dobrovolnické činnosti. Nadále jsme je 

v této činnosti podporovali a podařilo se nám zapojit i další žáky a studenty naší školy v 

aktivní účasti při dobrovolnické činnosti ve spolupráci s Dětským domovem v Karlových 

Varech a Karlovarskou krajskou nemocnicí, kde jsme uspořádali pro děti domova a děti 

hospitalizované v nemocnici Vánoční besídku (5. 12. 2014). Dále jsme se ve spolupráci 

s Farní charitou ve Staré Roli, zúčastnili Tříkrálové sbírky ve prospěch klientů charity (5. 9. 

1. 2015). 

  Již tradičně se žáci a studenti naší školy zapojili do dobrovolnické akce při 

organizování mezinárodní sportovní akce ½ Maraton Mattoni. Celkem se této akce zúčastnilo 

93 žáků a studentů školy, kteří nás příkladně reprezentovali v rolích záchranných hlídek a 

vlajkonošů (třídy:1. AZT, 1. ZA, 1. ZLY, 1. MAS, 2. OŠ, 2. MAS, 2. ZA, 2. NA, 3. ZA,  

1. DVS, 2. DVS). 
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Výchova ke zdravému životnímu stylu  

Kroužek Nordic Walking 

 Dle přízně počasí a zájmu žáků a studentů probíhal v úterý kroužek instruktáže, 

nácviku a tréninku chůze s Nordic Walking holemi. Učíme takto žáky efektivně trávit volný 

čas, využít pohyb k regeneraci organismu, propagovat zdravý životní styl, posilovat tělesnou 

kondici a imunitní systém.  

Zásady hygieny dutiny ústní 

V tomto školním roce proběhlo na toto téma několik akcí. Jedna byla zaměřena na 

studenty VOŠ dne 7. 4. 2015 workshop s názvem: Obecné nároky na hygienu (třídy 1. DZT, 

3. DZT, 2. DDH). Další s názvem: Dentální hygiena se zúčastnili všechny první ročníky naší 

střední školy dne 30. 4. 2015  

Aktivisté v Zásadách hygieny dutiny ústní 

Studenti ze třídy 2. DDH si připravili preventivní osvětový program, kde prezentovali 

zásady hygieny dutiny ústní pro ZŠ ve S. Roli (dne 31. 3. 2015)a pro děti z MŠ Dalovice  

(dne 5. 5. 2015), dále pak pro klienty nadace Člověk v tísni v Sokolově (dne 24. 2. 2015). 

Koordinátorka Mgr. P. Vojtová 

Ostatní aktivity 

 Na půdě školy se odehrávaly různé besedy a přednášky s tématikou výchovy ke 

zdravému životnímu stylu, prevence nádorových a civilizačních onemocnění a posilování 

právního vědomí z nabídky různých společenských, státních a nestátních institucí.  

 Škola se zúčastnila řad, výstav, divadelních a filmových představení a organizovala 

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

Varech, Nemocnice v Sokolově, FN Plzeň – Bory, Hemodialyzační středisko v Karlových 

Varech, Denní stacionář Mateřídouška v Chodově, Sociálně-terapeutické dílny-Fokus v  

K. Varech, a další (viz zpráva jednotlivých předmětových komisí). 

  

  

 

 



 42

Výroční zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2013/2014 
 

Celý školní rok byly průběžně plněny úkoly, které byly stanoveny v plánu práce na tento 

školní rok. Systematicky bylo ve spolupráci s ostatními vyučujícími působeno na studující 

tak, aby bylo rozvíjeno jejich etické a právní cítění v podnětném klimatu třídy. Snažili jsme se 

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

prostředí, pozitivním vztahem k práci a 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 nemyslitelná. 

 

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  a 

chování, jako je dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, ADD, ADHD atd. 

Pro tyto žáky, (kromě uvolněných z tělesné výchovy), byly vypracovány individuální 

výchovně vzdělávací programy, které jsou návodem pro všechny vyučující, jak s těmito žáky 

odlišně pracovat především z hlediska metodiky výuky, aby bylo zohledněno jejich 

znevýhodnění nebo postižení. V letošním školním roce se vzdělávalo podle IVP celkem 52 

žáků, z toho bylo 24 žáků z nově příchozích prvních ročníků. S politováním je nutné 

konstatovat, že letos poprvé se stalo, že čtyři žáci, kterým byla přiznána SPU a kterým byl 

následně vypracován IVP, o nějž řádně zažádali, nebyli za celý školní rok schopni informovat 

o této skutečnosti své vyučující a nechat si IVP od nich podepsat a následně vrátit originál 

výchovné poradkyni pro další práci. Zohlednění ve výuce se na ně tedy vztahovat nemohlo, 
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přestože obsah IVP byl dávno uložen a vyučujícím zpřístupněn v elektronické podobě ve 

vnitřní školní databázi. 

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

našich žáků a studentů, 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 školním roce se nám podařilo získat částku ve výši téměř 3 000,- Kč od nadace Život 

dětem, což je přibližně stejně jako vloni. Poděkování patří našim žákům, kterým se podařilo 

prodat hodně „dárečků“ na podporu nezaopatřených dětí, které se dostaly do obtížné životní 

situace. Jedná se o polovinu vybrané a odevzdané částky v rámci sbírky této nadace. Tento 

fond bude určen výhradně jako finanční podpora pro naše sociálně potřebné studující pro 

překlenutí náhlé hmotné nouze formou nevratné půjčky. 

 

Pro první ro čníky byla zorganizována beseda „S tebou o tobě“ na téma osobní hygiena, 

kterou vedla Dr. Kalátová a zorganizovala Mgr. Dudová. 

Pro první ročníky byla dále zajištěna ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary beseda 

na téma „Právní a neprávní normy ve společnosti“, „Domácí násilí“. 

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

téma „Jak se nestát obětí trestného činu“ a „Studentka nebo maminka, rodičovství 

nezletilých“. 

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

téma „Šikanování prostřednictvím moderních komunikačních prostředků“. Problematika 

kyberšikany se stává s rozvojem facebooku a podobných sociálních sítí čím dál aktuálnější. V 

letošním školním roce se městský strážník pan Pavel Dawidko na toto téma cíleně zaměřil. 

Sledujeme tím prevenci patologických jevů mezi mládeží. 

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

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

přístup“. Tato problematika se stala druhým zásadním tématem, ve kterém se přímo na naše 

přání Městská policie zaměřila na praktický nácvik profesionálních reakcí našich žáků na 

nevhodné poznámky klientů při ošetřování romskými zdravotnickými odborníky. 

 

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. Jak bylo již 
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uvedeno, 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 

studující, 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 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 vedoucí úřadu 

sdělila, 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 je možné 

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

sledován již řadu let a zůstává nezměněn. Je to pro nás jistě velmi potěšující, že naši studující 

nacházejí uplatnění na trhu práce. 

 

Školou adoptovaný chlapeček Nelson Daka ze Zambie úspěšně ukončil pátý ročník své 

školní docházky. Charitas nám opět poslala jeho studijní výsledky – vysvědčení a jeho 

aktuální fotografii. V letošním školním roce se oproti loňsku zlepšil o 11%, splnil na 63%. 

Naši žáci sledují dění kolem Nelsona s obdivuhodným zájmem. Ve škole máme speciální 

nástěnku, kde je vystavena korespondence našich žáků s Nelsonem, obrázky, fotografie, 

Nelsonovo vysvědčení a další materiály, které nám Charitas jako zprostředkovatel pravidelně 

posílá. 

Kulturní akce zajišťovala především Mgr. Z. Klepalová ve spolupráci s ostatními kolegyněmi 

a kolegy. 

Konzultace ke studiu na VŠ a VOŠ pro čtvrté ročníky byly prováděny 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. 
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Mezi studujícími se v letošním školním roce jsme řešili opět 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, studující bydlí ze 

závažných osobních důvodů odděleně od rodičů). V několika případech se studující dostali do 

dočasně neřešitelné existenční situace (nejen finanční), pak pomohla opakovaná 

psychoterapie, na kterou na vlastní žádost studující docházeli k výchovné poradkyni.              

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 Naše dítě. Nově jsou rodiče a zletilí žáci 

informováni o možnosti získat dávku – mimořádná 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 života školy. 

Ve spolupráci se školskou radou a dalšími zúčastněnými zorganizovaly kolegyně Mgr. M. 

Černá a Bc. Hana Chalupná maturitní ples, který proběhl jako každoročně s náležitou 

noblesou. Vyúčtování nákladů spojených s organizací maturitního plesu bylo předloženo 

školské radě na její schůzce 10. 3. 

Ve spolupráci se školskou radou zorganizovaly výše jmenované kolegyně vyřazení maturantů, 

které rovněž proběhlo ve slavnostním sále Grandhotelu Pupp v dojemné atmosféře dne 5. 6. 

Multikulturní výchovu ve formách uvedených výše zajišťovaly v rámci vlastního výchovného 

programu kolegyně Mgr. J. Slavíková, Mgr. A. Dvořáková, Bc. M. Janečková, Mgr. M. Černá 

a Mgr. J. Ščerbová. 

V letošním školním roce bylo již popáté v souvislosti se státní maturitou ošetřeno zkoušení 

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

 
Na konci školního roku bude, stejně jako každý školní rok, doplněna souhrnná tabulka 

informacemi za 2. pololetí pro žáky s SPU, ze které jednoznačně vyplyne účelnost práce s 

IVP a bude možné porovnat práci těchto žáků za obě pololetí ve smyslu jejich zlepšení či 

nikoli.  

Vyhodnocení práce žáků se SVP probíhá ve spolupráci s vyučujícími, kteří tyto žáky učí.                                      

Souhrnnou informaci o účelnosti IVP ve smyslu pomoci žákovi v uzpůsobení podmínek jeho 

vzdělávání vyhodnotí třídní učitelé a dále s ní pracují směrem k rodičům např. na třídních 

schůzkách nebo i při telefonickém či osobním kontaktu. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání učitelů 

Pro vzdělávání učitelů má škola vytvořený plán vzdělávání. Na jeho základě probíhalo 

vzdělávání takto: 

1. Studium ke splnění kvalifika čních požadavků: 

Studium na vysoké škole 

Počet studujících celkem: 6 

Z toho učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů: 1 (studium ukončeno během zimního 

semestru ze zdravotních důvodů) 

Z toho učitelé odborných předmětů: 5  

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

Studium na vyšší odborné škole 

Počet studujících celkem: 1 

Z toho učitelé odborných předmětů: 1 

Studium pedagogiky 

Studium zajišťuje NIDV Karlovy Vary  

Počet studujících celkem: 2 

Z toho učitelé odborných předmětů: 2  

2. 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 odborných oblastí, 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. 

Podrobný rozpis je součástí samostatného přehledu vzdělávání. 

3. Studium k výkonu specializovaných činností 

Koordinátor ŠVP – Studium pro koordinátory ŠVP 250 e – learning, INFRA, s.r.o., od 

školního roku 2013/2014 

Preventista sociálně patologických jevů - 1.LF UK Praha, Specializační studium školního 

metodika prevence, 3 semestry, od r. 2013/2014 
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Vzdělávání učitelů ve školním roce 2014/2015 
 

JMÉNO DATUM AKCE MÍSTO 
Janečková Viola 1. 9.2014-  

31. 9. 2016 
 
 

Mgr. Studium učitelství pro 
ZŠ a SŠ, UK 
 
 

Praha, UK, Pedf 
 

5. 10. 2014 
 

Kurz Baňkování  a Gua Sha Praha, EduSpa College 

5, 11. 2014 
 

Digitální fotografie pro 
učitele 
 

Sokolov, Pedagogické fakulta UK 
 

11. 11. 2014 
 

Inkluzivní vzdělávání 
 

Karlovy Vary, INSTAND 
 

5, - 7. 12. 2014 Základní norma 
zdravotnických znalostí pro 
pedagogické pracovníky 

Záchranný kruh, Nové Hamry 

17. 2. 2015 Právní náležitosti v oblasti 
rizikového chování dětí a 
mládeže 

Krajská knihovna K. Vary 

Ilona Kopšová 28.8.14 
8.11.14 
 
 
18.3.15 
 
22.4.15 

Využití filmu ve výuce 
Ideas that work – 
konference anj 
Konzultační seminář 
k ústní zk. z anj 
Metodologický seminář: 
Bridge Springs 

Praha - kino Aero 
Plzeň  
 
 
NIDV K.Vary 
 
Praha 

Věra Buštíková 9.9.2014 
 
 
14.3.2015 
 

Jednání celostátní PK CJ 
Zakotvení výuky odbor. ciz. 
j. v ŠVP 
Konference pro vyučující 
něm. Jazyka – neurodidakt. 
Přístupy ve výuce NJ 

Praha – VOŠ stavební a SPŠ stavební 
 
 
Praha ČVUT 

Miroslava 
Preislerová 

3.-5.10. 2014 Základní norma 
zdravotnických znalostí pro 
pedagogické pracovníky 

Záchranný kruh, Nové Hamry 

Kateřina Poláková 3.-5.10. 2014 Základní norma 
zdravotnických znalostí pro 
pedagogické pracovníky 

Záchranný kruh, Nové Hamry 

Jaroslava Slavíková 3.-5.10. 2014 Základní norma 
zdravotnických znalostí pro 
pedagogické pracovníky 

Záchranný kruh, Nové Hamry 

 7.10.2014 Odborná konference 
dětského a gynekologicko-
porodnického oddělení 

Nemocnice Karlovy Vary 
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 6.11.2014 Co může ovlivnit 
ošetřovatelská péče? 

Ostrov 

 4.12.2014 Etické problémy medicíny 
na prahu 21. století 

Praha 

Hana Švejstilová  
9. 10. 2014  

Teorie a praxe ICT 
v lektorování, standardy 
využívání notebooků a 
tabletů při lektorování. 

 
FM Consulting s.r.o. Karlovy Vary 

  
10. 10. 2014 

 
Novela školského zákona 

 
Comenius Agency 
SPgŠ Karlovy Vary 

  
14. 10. 2014 

 
Kolokvium ředitelů 

 
LS Thermal 
Karlovy Vary 

  
3.-5.11.2014 

 
Konference ředitelů 
zdravotnických škol ČR 

 
NCO NZO Brno 

  
28. 11. 2014 

 
Změny v zákoně o 
pedagogických pracovnících 

 
Comenius Agency 
SPgŠ Karlovy Vary 

 8. 6. 2015 Změny v Zákoně č. 96/2004 
Sb., o nelékařských  
zdravotnických povoláních 

Poslankyně Mgr. Pastuchová ve 
spolupráci KKN a.s. 
Karlovy Vary – KKÚ 

Jindra Bursová 3.-5.10. 2014 Základní norma 
zdravotnických znalostí pro 
pedagogické pracovníky 

Záchranný kruh, Nové Hamry 

 19.11.2014 Oddělení soudního lékařství 
a toxikologie, Nemocnice 
Sokolov 

ČAS a KKN 

 4.12.2014 Etické problémy medicíny 
na prahu 21. století 

Praha 

 11.12.2014 Nemoc, umírání a smrt 
v pojetí tradičního 
rabínského judaismu 

Karlovarská synagoga- Chaim Kočí 

 8.2.2015 Způsobilost k výkonu 
funkce zadavatel 

Centrum pro zajišťování výsledků 
vzdělávání 

 24.2.2015 Etické poradenství ve 
zdravotnictví 

Centrum paliativní péče 

 19. 3.2015 Konzultační seminář pro 
předsedy maturitních komisí 

NIDV K. Vary 
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 25.3.2015 Když je pacient nezpůsobilý 
rozhodovat o zdravotní péči  

Centrum paliativní péče  

 29.5.2015 Perinatální paliativní péče Centrum paliativní péče 

Ivana Babinská 
 
 

20.10.2014 
 
10.2. 2015 
 
 
8.- 9.6. 2015 

Kurz odborné němčiny pro 
zdravotnické obory 
Konzultační seminář k ústní 
zkoušce z německého jazyka 
 
Kurz finančního vzdělávání 
DVPP 

NIVD Praha 
 
NIDV Karlovy Vary 
 
 
Praha 

Jiří Kupeček 
 

22.-24.9.2014 Zásuvné spoje+teleskopická 
korunka Erkodent 

Zubní laboratoř – Milan Kořánek 
Milevsko 

 23. 5. 2015 CAD/CAM - vzdělávací 
kurz 

Německo - Glashütte 

 2.-13.2.2015 Osvědčení o způsobilosti 
k výkonu funkce – 
ZADAVATEL společné 
části maturitní zkoušky 

NIVD 

Bohumil Řezáč 2.-13.2.2015 Doplněk k osvědčení o 
způsobilosti k výkonu 
funkce – ZADAVATEL pro 
žáky s PUP MZ 

NIVD 

 23. 5. 2015 CAD/CAM - vzdělávací 
kurz 

Německo - Glashütte 

Michaela 
Halámková 

2.-13.2.2015 Osvědčení o způsobilosti 
k výkonu funkce – 
ZADAVATEL společné 
části maturitní zkoušky 

NIVD 

 23. 5. 2015 CAD/CAM - vzdělávací 
kurz 

Německo - Glashütte 

 21. 6. až 26. 6. 
2015 

Odborné školení – 
Kombinované práce  - 
částečné snímací náhrady, 5 
dní  

Slovinsko - Celje 

Hana Chalupná  2.-13.2.2015. Osvědčení o způsobilosti 
k výkonu funkce – 
ZADAVATEL společné 
části maturitní zkoušky 

NIVD 

 23. 5. 2015 CAD/CAM vzdělávací kurz Německo - Glashütte 
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 8. 6. 2015 Změny v Zákoně č. 96/2004 
Sb. o nelékařských  
zdravotnických povoláních 

Poslankyně Mgr. Pastuchová ve 
spolupráci KKN a.s. 
Karlovy Vary – KKÚ 

Petra Vojtová 13. 2. 2015 „Škachův den“ Praha 
školení a workshop pro DH 

Soukromá vyšší odborná škola pro 
dentální hygienistky, s.r.o., Praha 

Zuzana Přibylová 8.11.2014 
 
Prosinec 2014 

Konference   pro výuku ANJ 
PF Plzeň,  
Aktualizační školení 
hodnotitelů CJL formou 
 e-learningu, 
21.3. konference ACERT 
Praha – Moderní přístupy 
k výuce jazyků  
 

 

Andrea Dvořáková 3.-5.10. 2014 Základní norma 
zdravotnických znalostí pro 
pedagogické pracovníky 

Záchranný kruh, Nové Hamry 

 6.11.2014 Co může ovlivnit 
ošetřovatelská péče? 

Ostrov 

Miroslava 
Zemanová 

3.-5.10. 2014 Základní norma 
zdravotnických znalostí pro 
pedagogické pracovníky 

Záchranný kruh, Nové Hamry 

 6.11.2014 Co může ovlivnit 
ošetřovatelská péče? 

Ostrov 

Marie Janečková 3.-5.10. 2014 Základní norma 
zdravotnických znalostí pro 
pedagogické pracovníky 

Záchranný kruh, Nové Hamry 

 6.11.2014 Co může ovlivnit 
ošetřovatelská péče? 

Ostrov 

 4.12.2014 Etické problémy medicíny 
na prahu 21. století 

Praha 

 4.12.2014 Etické problémy medicíny 
na prahu 21. století 

Praha 

  17. 2. 2015 Právní náležitosti v oblasti rizikového 
chování dětí a mládeže 

Helena Pěnkavová 18.10.2014 
12.11.2014  

Konference ADHD 
StudentLab  

Praha  
Ústí n/L 

 
Monika Maléřová 

21. 11.2014 
 
 
10. 2.2015 
 
27.2.2015 
 
18.2.2015 

Kurz odborné němčiny pro 
zdravotnické obory 
 
Konzultační seminář k ústní 
zkoušce z německého jazyka 
Konzultační seminář k DT z 
Nj 
Konzultační semináře 
k slohu z Nj 

NIVD Praha 
 
 
NIVD Karlovy Vary 
 
NIDV KV 
 
NIDV KV 

Daniela Vintrová 19. 11. 2014 Odborný seminář Oddělení 
soudního lékařství a 
toxikologie, Nemocnice 
Sokolov 

Nemocnice K. Vary 
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 4.12.2014 Etické problémy medicíny 
na prahu 21. století 

Praha 

 11.12. 2014 Nemoc, umírání a smrt 
v pojetí tradičního 
rabínského judaismu 

Karlovarská synagoga- Chaim Kočí 

 24.2.2015 Etické poradenství ve 
zdravotnictví 

Centrum paliativní péče 

 19. 3.2015 Konzultační seminář pro 
předsedy maturitních komisí 

NIDV K. Vary 

 25.3.2015 Když je pacient nezpůsobilý 
rozhodovat o zdravotní péči 

Centrum paliativní péče 

 29.4.2015 Perinatální paliativní péče Centrum paliativní péče 

Ščerbová Jitka 19.2.-21.2. 2015 40. Angiologické dny 2015 
Mezinárodní kongres 

Praha 

Eva Musilová 5. - 7. 12. 2014 Základní norma 
zdravotnických znalostí pro 
pedagogické pracovníky 

Záchranný kruh, Nové Hamry 

 11.12. 2014 Nemoc, umírání a smrt 
v pojetí tradičního 
rabínského judaismu 

Karlovarská synagoga- Chaim Kočí 

Veronika Rausová 28.8.2014  
 
 
18.10.2014 
 
22.11.2014 
 
 
15.-17.1.2015 

Teaching English: 
Secondary Schools – I.  
 
Cambridge Day in Prague  
 
Setkání učitelů klasických 
jazyků ALFA 
 
Mezinárodní konference 
Sharing Innovations 
Research Methodology and 
Best Practices – Latin 
Medical Terminology 
Section 

OUP, Praha  
 
 
VŠE, Praha  
 
FF UK Praha 
 
 
Fakulta sociálních studií MU Brno 

Dagmar 
Chmelíková 

21.11.2014 Příroda známá – neznámá  
Školení pro učitele biologie 
– pořádá PF UK Praha 

Botanická zahrada Bečov nad Teplou 
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 12.3.2015 školení koordinátorů EVVO 
- rok půdy a světla 
 

KÚ Karlovy Vary 

 19.3.2015 koordinátoři EVVO MÚ Karlovy Vary 

 
 

25.3.2015 školení zadavatelů PUP NIDV Karlovy Vary 

 
 

11.6.2015 školení koordinátorů EVVO MÚ Karlovy Vary 

Ladislav Kuba 28. 11. 2014 Smart Board ve výuce, 
interaktivní výuka 
(DVP_KV_U3) 

První české gymnázium KV 

Jana Homolová 1., 9. 10. 2014 
 
 
 
 
26. 11. 2014 
 
 
27. 11. 2014 

Teorie a praxe ICT 
v lektorování, standardy 
využívání notebooků a 
tabletů při lektorování. 
 
 
Týden vzdělávání dospělých 
v KK 
 
Podporované rozhodování a 
vytváření sociální sítě kolem 
člověka s postižením 

FM Consulting s.r.o. Karlovy Vary 
 
 
 
 
 
AIDV ČR, o.s., ÚP K. Vary 
 
 
INSTAND, o.s., akreditace MŠMT – 
DVPP, Hestia K. Vary 
 
 
 

Zlatka Klepalová 24. 11. – 5. 12. 
2014 
 
Duben – květen 
2015 - 4 soboty 

Hodnotitel ústní MZ z ČJL 
 
 
4x 6 hodin – Současná česká 
literatura 

e-learning,, Cermat 
 
 
Praha – Akademie Literárních novin 

Hana Kaňovská 24. 11. – 5. 12. 
2014 
 
Duben – květen 
2015 - 4 soboty 

Hodnotitel ústní MZ z ČJL 
 
 
4x 6 hodin – Současná česká 
literatura 

e-learning,, Cermat 
 
 
Praha – Akademie Literárních novin 

Martina Laitlová 4.10.2014 
1.11.2014 
6.12.2014 
10.1.2015 

Come Share the World – 
angličtina s rodilými 
mluvčími 
Akreditace MŠMT 
12 102/2013-201-248 
 

Tandem, Praha 

 18. 3. 2015 Konzultační seminář k ústní 
zkoušce z anglického jazyka 
15-20-15-AJ-01/9 
 

NIVD Karlovy Vary 

Zuzana Ledvinová 
 
 
 

26. 11. 2014 
15. 1. 2015 
 
 
21. 1. 2015 
19. 3. 2015 

Konference – šikana 
Specializační seminář pro 
VP – MŠMT 18105/2014-1-
452 
Celostátní PK MAT 
Seminář předsedů ZMK 

Celostátní konference KV 
Karlovy Vary 
 
 
Praha 
NIDV KV 
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Hana Křiklavová 7.2.2015 Baňkování, Gua Sha  Edu Spa College 
 Praha 

Andrea Pazderková 8.2.2015 Způsobilost k výkonu 
funkce zadavatel 

Centrum  pro zajišťování výsledků 
vzdělávání 

Jaroslava 
Hrudkajová 

12. 3. 2015 
18. 3. 2015 

Kariérní systém učitelů 
Konzultační seminář k ústní 
zkoušce z ANJ 

NIDV K. Vary 

Martina 
Nová 

18. 4. 2015 Školení – Zdravotnické 
prostředky 
pořadatel KZT ČR 

Praha 

 23. 5. 2015 CAD/CAM vzdělávací kurz Německo - Glashütte 

 8. 6. 2015 Změny v Zákoně č. 96/2004 
Sb. o nelékařských  
zdravotnických povoláních 

Poslankyně Mgr. Pastuchová ve 
spolupráci KKN a.s. 
Karlovy Vary – KKÚ 

 21. 6. až 26. 6. 
2015 

Odborné školení – 
Kombinované práce  - 
částečné snímací náhrady, 5 
dní 

Slovinsko, Celje 
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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 (vše je podrobně uvedeno v kapitole „Prevence 

sociálně patologických jevů), jako například: 

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

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

dietního plánu a další) . 

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

akcí pro další školy a veřejnost, každoroční soutěž mladých zdravotníků v Sokolově 

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. 
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Uskutečněné akce ve školním roce  2014/2015 
Datum Název Třída 

2.10.2014 Výlet do Oberwiesenthalu v rámci Dne jazyků 2.LAS,NA, MAS  

23.9.  2014 
Preventivní akce Hrou proti HIV/AIDS pro 1. 
Ročníky SZŠ K. Vary 3. ZA 

11.9.2014 Jazyková animace 1.ZLY,MAS,ZA 

25.9.2014 Den jazyků-Goethe Rallye 1.ZLY 

9.10.2014 
Výjezd na představení Frankenstein 
v Salesiánském divadle v Praze zájemci z různých tříd 

26.9.2014 Den jazyků-Atrium, Ruský kostel 1.MAS, 2.MAS 

10.10. 2014 Den jazyků – beseda s Texasany Všechny mimo praxi 

10. 10. 2014 Dentální výstava Pragodent, Praha 3. DZT, 3. AZT 

11. 10. 2014 Dentální výstava Pragodent, Praha 1. DZT 

7.10.2014 Den pro zdraví 
3. LAS 
1.,2.DFA,3.DNT 

16.9.2014 Exkurze FN Plzeň laboratoře 3. LAS 

18.9.2014 Botanicus – Lysá nad Labem 1.ZLY,2.LAS 

7.10. – 10.10.2014 Terénní exkurze - Oberwiesenthal 4.ZLY 

7.10.,8.10.,14.10.2
014 

Preventivní akce Hrou proti HIV/AIDS pro SŠ 
a SOŠ V Karlovarském kraji 3. ZA 

21. 10. 2014 
Přednáška studentek 2. DDH v MŠ Tuhnice 
(Péče o zuby) 2. DDH 

31. 10. 2014 Divadlo Archa, Praha  Vybraní studenti 

4. 11. 2014 
Přednáška studentek 2. DDH v MŠ Stará Role 
(Péče o zuby) 2. DDH 

11.-12.11.14 Studentlab Ústí n. Labem 3.LAS, 2. LAS 

12.11.2014       
TANDEM  Praha  ,intenz. jazyk. příprava 
maturantů Všechny 3.a 4.r. 

10. 11 až 11.11. 
2014 

Školení „Zirkon“ firma VITA, školitel: Čeněk 
Neruda 3. AZT 

11. 11. 2014 

Instruktáže dentální hygieny pro pacienty 
s mentálním postižením v Chráněném bydlení 
Sokolov 2. DDH 
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12.11.2014 
Konverzace s rodilými mluvčími v jazykové 
škole Tandem v Praze 

4.ZLY, 4. NA, 3.MAS, 4. 
ZA 

4.11.2014 
Techmania – Projekt přírodovědného 
vzdělávání 1.ZLY,1.MAS 

14. 11. 2014 
Zážitková výstava Naše cesta Výstaviště Praha 
Holešovice 1.ZA, 2.ZA,4.ZA,2.OŠ 

18. 11.2014 
Preventivní akce Hrou proti HIV/AIDS pro 8. a 
9. ročníky ZŠ Chodov ve Školní ulici 3. ZA 

18.11.2014 
Exkurze v Denním stacionáři Mateřídouška v 
Chodově 3. ZA 

19.11. 2014 
Zážitková výstava Naše cesta Výstaviště Praha 
Holešovice 2.MAS, 3.ZA 

20.11.2014 Exkurze – Ryor Kyšice 1.ZLY,2.LAS 

25.11.2014 
Zážitková výstava Naše cesta Výstaviště Praha 
Holešovice 1.MAS, 3. MAS, 4.MAS 

25.11.2014 Výjezd na Den latiny na FF UK v Praze zájemci z různých tříd 

4.a 11.12 2014 
Muzeum Karlovy Vary projekt Učíme se 
v muzeu,program Zde založím město  1.MAS,1.AZT,1.ZLY1.ZA 

2.12.2014 Advent v Drážďanech zájemci 

Prosinec 2014 Školní kolo OČJ 3.ročníky a  zájemci  

4. 11. 2014 Výstava vzdělávání Gaudamus Brno 4. ročníky 

21. 1. 2015 Divadlo Tartuffe 2. ročníky 

22. 1. 2015 Divadlo Sen čarovné noci 1. ročníky, 4. ZA 

21.1. 2015 Beseda na téma judaismus 1.ZA,1.MAS,1.ZLY,4.ZLY 

28. 1. 2015 

Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne 
památky obětí holocaustu 
 

4 studenti školy 
(2. LAS, 3. LAS, 4. ZLY) 

29. 1. 2015 Akademie SŠ – vybrané třídy 

2. 2. až 6. 2. 2015 
Kurz „TOP zubní technik 2015“ Jeseníky , 
firma YESdent Student 3. DZT  

10. 2. 2015 
Přednáška pro DH, paní Gallová,firma – 
Colgate, téma: Eroze 2. DDH 

13. 2. 2015 
„Škachův den“ Praha, workshop pro dentální 
hygienistky   2. DDH 

16.2.2015 
Exkurze –Farní charita  
ve Staré Roli 3.DVS 
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23.2.2015 Exkurze- Synagoga v Karlových Varech 3.DVS 

24. 2. 2015 
Přednáška studentek 2. DDH v nadaci Člověk 
v tísni, Sokolov (Péče o zuby) 2. DDH 

25.2.2015 Exkurze- sociálně terapeutické dílny- Fokus  3.DVS 
 
26.2.2015 Exkurze – Coca-Cola, Praha 1.AZT,1.ZA,1.ZLY 

26.2.2015 Exkurze- Onkologická klinika FN Plzeň 4.ZA, 2.DVS 

26.2.2015 Exkurze FN Plzeň – interní odd. Bory 2.OŠ 

27.2.2015 
Exkurze- sociálně terapeutické dílny FOKUS, 
Tyfloservis 4.ZA 

9.3.2015 
Exkurze- Centrum na podporu integrace 
cizinců, Kostel- Stará Role 3. DVS 

12. 3. 2015 

Školení „E-max“  
firma HenrySchein  
školitel: Adam Ondřej 3. AZT a 3. DZT 

16.3.2015 Exkurze- Lazara- Stará Role 1.DVS 

18.3.2015 Exkurze do Muzea hygieny v Drážďanech 1.ZLY,2.ZA 

26.3.2015 
Div. představení – Havlovy jednoaktovky 
Audience, Vernisáž 3. a 4. ročníky 

26.3.2015 Beseda s policií - právo 1.OŠ 

31.3. 2015 
Přednáška studentek 2. DDH v ZŠ Stará Role 
(Péče o zuby) 2. DDH 

 7. 4. 2015 

Obecné nároky na správnou hygienu (nejen) 
ortodontického pacienta" + workshop pro DH, 
firma: Curaprox 

1.DZT, 3. DZT  
a 2. DDH  

14. 4. 2015 DPS Plzeň 2. DVS, 2. DDH 

15.4.2015 Exkurze Yoker Cheb  Všichni DFA, 3.LAS 

15.4.2015  Exkurze   plzeňský pivovar 3.NA 

15. 4. 2015  
Exkurze Krajský dětský domov pro děti od 0 do 
3 let, Zítkova ul. 1. OŠ 

15.4.2015 Exkurze Neviditelná výstava  1.MAS, 2.MAS, 3.MAS 

16.4.2015 Beseda s hosty z Texasu Všechny skupiny ANJ 

21.4. 2015 
Přednáška studentek 2. DDH v ZŠ Stará Role 
(Péče o zuby) 2. DDH 

28. 4. 2015 KDD K. Vary 2. DDH 

30.4.2015 Botanická zahrada Bečov 1.DFA 
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30. 4. 2015 

Přednáška dentální hygieny, pan Irman 
společně se studentkami 2. DDH pro žáky naší 
školy (1.MAS, 2.ZA, 1.ZA, 1.ZLY, 1.OŠ) 2. DDH 

5. 5. 2015 
Přednáška studentek 2. DDH pro MŠ Dalovice 
(Péče o zuby), děti z MŠ navštívily naši školu. 2. DDH 

22.-23.6.2015 Expedice Mariánská  3.LAS 

15.4.2015 Exkurze v KKN - K. Vary 1.ZA 

15.4.2015 Exkurze Památník Lidice 2. ZA, 2. NA 

22.4.2015 
Diabetologický den – 
 Svaz diabetiků Ostrov 3.ZA 

9.4. 2015 

Preventivní edukační činnost –Zásady 
poskytování první pomoci pro žáky SŠ-1.ročník 
Obchodní akademie K.Vary 2.ZA 

9. 4.2015 Edukace PRP pro ZŠ 2.ZA 

28.4.2015 

Preventivní akce Hrou proti HIV/AIDS pro 9. 
ročník ZŠ Hroznětín 
Preventivní edukační činnost- Zásady 
poskytování první pomoci pro 7.a 8.ročníky 
Hroznětín 3.ZA 

29.4.2015 

Preventivní akce Hrou proti HIV/AIDS pro 9. 
ročník 3. ZŠ Ostrov 
Preventivní edukační činnost- Zásady 
poskytování první pomoci pro 7.a 8.ročníky 
3.ZŠ Ostrov 3.ZA 

25.2.2015 Zástupci Kliniky Bad Elster na naší škole  

9.4.2015 Edukace PRP pro ZŠ 2.ZA 

22. 4. 2015 
Beseda Rakovina není náhoda (Agentura 
J.L.M.,Praha) 3.ZA,3.NA,3.AZT,3.LAS 

30.4.2015 
Akce- spolupráce s MP Karlovy Vary – 
dopravní hřiště Stará Role 2.OŠ 

7.5.2015 
Exkurze  a výklad o laboratorní technice 
Fakultní nemocnice Plzeň 2.LAS,3.LAS 

7.5.2015 
Exkurze – Dům ošetřovatelské péče Dolní 
Rychnov 2.0Š 

11.5.2015 Úpravna vody - Březová 3.NA, 3.LAS 

23 5.2015 Dobrovolnictví na 1/2Maratonu Karlovy Vary 

2. ZA, 3. ZA, 2.OŠ, 1.AZT, 
1.ZLY, 2.DVS,1,MAS, 
2.MAS, 2.NA 

4.6.2015 Konverzace s Američany  
1.ZA, 2.NA, 1.MAS, 
1.AZT, 2.LAS 
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5.6.2015 výstava Evoluce – K.Vary 1.ZLY 

10.6.2015 Prevence: Beseda: Riziko sekt 2. NA, 2. MAS 

11.6.2015 Edukace PRP pro ZŠ 2.ZA 

16. 6. – 17. 6. Abertamy, Plešivec 2. LAS 

22.6.2015 
Dům pro matky s dětmi, Týdenní stacionář - 
Farní charita K. Vary 1. OŠ 

 
 
 
 

Soutěže ve školním roce 2014/2015 

Název Datum Kolo Organizuje 
Počet 
žáků Umístění 

Středoškol.pohár-atletika 17.9. OK OK AŠSK 14 dívky 3.místo 

Středoškol.pohár-atletika 17.9.2014 OK OK AŠSK 14 hoši 6.místo 
Fotbal-Pohár JM 11.9.2014 OK MŠMT 12 semifinále 
Fotbal-ISF 30.9. OK MŠMT 12 semifinále 

Přespolní běh 2.10. OK OK AŠSK 9 

dívky 
4.místo, hoši 
7 

Škola roku 2014, KZT ČR 10.10.2014   KZT 2 2x 1. místo 

Stolní tenis 31.10.2014 OK OK AŠSK 6 
dívky 4., hoši 
zákl.kolo 

Plavání 11.11.2014 OK OK AŠSK 10   

Piškvorky 13.11.2014 
oblastní 
turnaj   15 

2 týmy ve 
čtvrtfinále 

Basketbal,turnaj k 
17.listopadu 13.11.2014   OK AŠSK 10 5.místo 
Basketbal,turnaj k 
17.listopadu 14.11.2014   OK AŠSK 8 2.místo 
Volejbal 20.11.2014 OK OK AŠSK 10 3.místo 

Pohár Královské 
mincovny-dějepisná 
regionální soutěž 2.12.2014 krajské 

Muzeum 
KarlovyVary 2.1 4. 

Sálová kopaná 9.12.2014 OK OK AŠSK 10 4.místo,dívky 
Sálová kopaná 10.12.2O14 OK OK AŠSK 10 semifinále 
Volejbal 14.1.2015 OK OK AŠSK 7 7. místo-hoši 

Volejbal 15.1.2015 OK OK AŠSK 10 
7.místo-
dívky 

Školní kolo Olympiády v 
českém jazyce 16.12.2015 ŠK PK ČJL 50 

1. - 3. místo - 
postup 
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Florbal 27.1.2014 OK OK AŠSK 12 9.místo-hoši 

Florbal 28.1.2014   OK AŠSK 10 
7.místo-
dívky 

košíková 24.2.2015 OK OK AŠSK 8 
4._6.místo- 
hoši 

košíková 25.2.2015 OK OK AŠSK 6 
4._6.místo-
divky 

Matematický klokan 20.3.2015 
mezinárod
ní soutěž JČMF Olomouc 

19 
(12+7) 

Phuong DAO 
DUY, 
Vacková 

Okresní kolo Olympiády v 
NJ 11.2 OK   2 5.místo a 10. 

silový víceboj 24.3.2015 OK OK AŠSK 10 
2.místo,dívky 
- 3.místo,hoši 

silový víceboj 1.4.2015 krajské KK AŠSK 5 dívky 

Mezinárodní soutěž Lidice 
pro 21. století únor-březen 

mezinárod
ní soutěž 

Památník 
Lidice,MŠMT,ÚSTR,
FF UK   

absolvovali 
1. kolo  

Matematická soutěž 

13.-
14.4.celostát
ní    Olomouc   1. + 3. místo 

Matemat. soutěž SOŠ, 
SOU 27.3.2015 celostátní Sokolov     
silový víceboj   celostátní Karviná 5 účast 

Juniorský maraton štafet 7.4.2015 semifinále K.Vary 12 8.místo 

basket 3 X 3 8.4.2015 KK KK AŠSK 12 
3.místo-
dívky 

Taneční soutež Shooldance 30.4.2015 celostátní Edulab ČR, Tančírna 2   

plážový volejbal 22.5.2015 OK OK AŠSK 10 
4.dívky ,6. 
hoši 

Pohár Primátora- LA 10.5.2015 OK OK AŠSK 26 

1.místo 
dívky,5. 
místo hoši 

Hry 3. tisíciletí,sport.akce 16.-18.6. 15   OK OK AŠSK 13 
kolektivní 
soutěže 

Sředoškol.olympiada,výsle
dky celoroční   OK AŠSK 

kolektiv 
SZŠ 

1. místo ve 
stř.šk.bez 
gymnázií,dív
ky 

          

2.místo v 
hodnocení i s 
gym.,dívky 

          

5.místo hoši 
v celkové 
soutěži 
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9.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

V termínu od 17. do 20. 2. 2015 proběhla na škole 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 zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího 

programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 

174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Dále kontrola dodržování vybraných ustanovení 

školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. 

d) školského zákona a veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního 

rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaným kraji podle ustanovení § 

160 odst. 1 písm. d) a § 163 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, 

vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona.   

(Protokol s č. j. ČŠIU – 235/15 – U)  

 

V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů. 
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10.   Základní údaje o hospodaření školy 
 
Základní údaje o hospodaření školy ve školním roce 2014 - 15 
Základní údaje o hospodaření 

školy v tis. Kč 
k 31. 12. 2014 k 30. 6. 2015 
činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 
1. Náklady celkem 41 480 635,34 408 519,32 18 811 706,62 148 383,50 
2. Výnosy celkem 41327531,98 627 268,00 18 578 393,57 422 790,00 
3. Hospodářský výsledek před 

zdaněním 
-153 103,36 218 749,00 -233 313,05 274 406,50 

 
Přijaté příspěvky a dotace 
Přijaté příspěvky a dotace k  31. 12. 2014 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele 
celkem 

             0,00 

    z toho:  
  
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 
celkem 

6 029 750,00 

    Z toho:  
           běžné provozní výdaje  5 607 000,00 
           Proplacení SCIO testů       22 750,00 
           Fin.podpora pro kvalifikaci učitelů          100 000,00 
           Dotace do IF – PD na opravu fasády 
          Vratka  nevyčerpaných prostředků- kvalif.učitelů 
 

    300 000,00 
      63 229,00 

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím 
rozpočtu       zřizovatele celkem 

 
28 519 564,00 

    z toho:   
             ÚZ  33353 28 226 832,00 
             Vratka - 33353         34 581,26 
             Příspěvek – MZ v podzimním termínu 
             Vratka - MZ 
             Zvýšení platů prac.reg.školství-UZ 33051 
                                                                -UZ33052 

        55 184,00 
          1 429,00 
        53 937,00 
      183 611,00 
  

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů  
  z toho: projekty MŠ                    0,00         
                            OP VK       2 171 606,90  
 
Přehled přijatých darů za období školního roku  
Sponzor - dárce Účel daru částka 

- - - 
   
   
 
Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti: 
Vnit řní kontroly prob ěhly bez zjištění nedostatků a chyb. 
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Ve školním roce 2014 - 15  nerealizovala škola žádný mezinárodní projekt financovaný 
z prostředků EU.   
 
 
 
12.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
 
Realizované kvalifikační kurzy ve školním roce 2014/2015 

 
 

Zubní instrumentářka 

 

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

Akreditace:      MZ ČR 

 

Zahájení:         7. 11. 2014 

Ukončení výuky:      4.  9.  2015   

Závěrečné zkoušky: 18. 9.  2015 

 

Počet přihlášených:   19   

Počet studujících:   19 

                                                                

Počet posluchačů, kteří úspěšně absolvovali v řádném termínu:  19   

      

                                                                       

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 a ve společnosti 

   AURINKO formou odborné praxe 
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13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  
        z jiných zdrojů 
 
 
 
1. Název projektu: Podpora výuky cizích jazyku na SŠ 
 

Registrační číslo  
CZ.1.07/1.1.00/56.0981 

Datum zahájení realizace 1. 7. 2015 
Datum ukončení 
realizace 

31. 12. 2015 

 
 
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků ve školách. V rámci 

projektu se dva vyučující zúčastnili jazykově vzdělávacího pobytu v zahraničí. Dále 10 žáků 

střední školy jazykově poznávacího a vzdělávacího pobytu v Anglii. Výstupem jsou 

certifikáty. 

 
 
 
2. Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském 

kraji 
 

Registrační číslo  
CZ.1.07/1.1.00/44.0004 

Datum zahájení realizace 1. 9. 2013 
Datum ukončení 
realizace 

30. 6. 2015 

Udržitelnost 5 let 
 
 
Projekt je zaměřen na spolupráci základních a středních škol karlovarského kraje v oblasti 

přírodovědného a technického vzdělávání formou vzdělávacích kroužků, exkurzí, praktických 

cvičení a dalších společných aktivit. Zároveň došlo díky projektu k modernizaci 

přístrojového, nástrojového i materiálního vybavení odborných technických laboratoří. 
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3. 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 2015 skončil třetí rok z  pětiletého období udržitelnosti. V průběhu roku bylo 

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

oborový portál Českého jazyka a portál Analytické chemie byl využíván pro účely samostudia 

žáků a studentů školy. Byly vytvořeny nové výukové materiály pro předmět Psychologie a 

komunikace a Ošetřovatelství. 

 
 
 
 
4. 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 

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

3. Monitorovací období – 1. 7. 2013 – 30. 11. 2013 

4. Monitorovací období – 1. 12. 2013 – 30. 4. 2014 

 

Závěrečná monitorovací zpráva za období od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014 
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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 Ostrov 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 

 
 
 
 



 71

15.  Evaluace školy 
 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary se zapojila do 

projektu Mapa pro střední školy, který je zaměřen na zjišťování klimatu jako významné 

složky vzdělávacího procesu. Projektu se zúčastnilo 31 škol v celkovém počtu 11 299 

respondentů, z toho 7 659 žáků, 2 481 rodičů, 850 učitelů, 93 nepedagogických pracovníků a 

216 absolventů.  

Ve zdravotnické škole vyplnilo dotazníky celkem 373 žáků, 95 rodičů a 32 učitelů.  

Výsledkem dotazníkového šetření jsou ucelené informace o podmínkách, průběhu a 

výsledcích vzdělávání z pohledu všech důležitých aktérů školního života.  

V následujícím výstupním listu jsou stručně shrnuty průměrné výsledky dotazníkového 

šetření tak, jak se k některým otázkám, mapujícím vzájemné vztahy či postoje, názory na 

výuku a vzdělávání, vyjádřily jednotlivé skupiny respondentů naší školy, tedy žáci, rodiče a 

učitelé. Výsledky jsou rozřazeny podle jednotlivých oblastí a jsou uvedeny ve srovnání s 

průměrnými výsledky ostatních škol zapojených do Mapy pro střední školy, srovnání je tedy 

spíše orientační.  

 

PODMÍNKY VZD ĚLÁVÁNÍ  

Kvalita vzdělávání je vždy ovlivněna řadou faktorů, z nichž k těm nejdůležitějším patří 

odbornost učitelů, zájem žáků a jejich předpoklady ke studiu, materiální podmínky školy a v 

neposlední řadě podpora ze strany rodičů.  

S materiálním vybavením školy jsou učitelé spíše spokojeni, žáci hodnotí vybavení školy 2,94 

body a rodiče 2,98 body ze 4 možných. Jde o podprůměrný výsledek. V hodnocení škola 

předstihla 10 % ostatních zúčastněných škol.  

Zájem žáků o studium hodnotí ze všech skupin respondentů nejvýše rodiče, a to 3,49 body ze 

4 možných.  

 

PRŮBĚH A KVALITA VÝUKY  

Průběh vzdělávání je ovlivněn především snahou školy naplňovat své hlavní cíle. Těmi jsou v 

současné době vedle snahy předat žákům potřebné množství znalostí a vědomostí také vedení 

žáků k osvojování si dovedností a kompetencí, k nimž patří např. schopnost samostatného 

učení a řešení problémů, schopnost spolupracovat, vést diskuzi a argumentovat, respektovat 

ostatní a životní prostředí. Důležitou roli hraje i to, zda výuka probíhá zajímavým způsobem a 

je např. zaměřena na využití v běžném životě.  
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Učitelé hodnotí kvalitu výchovy z hlediska možnosti využití získaných znalostí a dovedností 

v běžném životě 3,42 body ze 4 možných, rodiče se domnívají, že žáci své znalosti v běžném 

životě spíše využijí.  

V hodnocení žáků s ohledem na zajímavost výuky předstihla vaše škola 31 % ostatních 

zúčastněných škol, ve schopnosti učitelů vysvětlit žákům učivo 51 % všech škol (hodnoceno z 

pohledu žáků). Učitelé se domnívají, že žákům vysvětlit dobře učivo umí většina.  

V hodnocení kvality výuky předstihla vaše škola z pohledu žáků 44 % ostatních zúčastněných 

škol, z pohledu učitelů 53 %. Celkově je výsledek hodnocení kvality výuky z pohledu všech 

respondentů průměrný.  

 

VÝSLEDKY A HODNOCENÍ  

Stres, přetěžování, nedostatek času, vlastní neochota a další okolnosti mohou být překážkou 

pro dosahování lepších výsledků, na druhé straně spravedlivé hodnocení, možnost se projevit, 

zájem učitelů a jejich osobní přístup sehrávají důležitou roli pro motivaci k učení.  

Přetěžování vnímá jako problém 46 % žáků školy, zatímco 81 % učitelů se domnívá, že žáci 

přetěžováni nejsou.  

Pro 47 % žáků je chození do školy stresující.  

 

PODPORA ŠKOLY ŽÁK ŮM  

Podpora nadaných žáků a na druhé straně handicapovaných žáků, individuální přístup 

vyučujících, schopnost poradit žákům, jak zlepšit své výsledky, jsou známkou moderní školy.  

Žáci ohodnotili individuální podporu ze strany učitelů 2,05 body ze 4 možných, celkově ji 

vnímají negativně. 100 % učitelů se snaží svým žákům individuálně radit, jak zlepšit své 

výsledky.  

43 % žáků se domnívá, že učitelé jsou k nim spravedliví, avšak 50 % žáků nedovede 

odhadnout, jakou známku za svůj výkon dostane.  

 

VZÁJEMNÉ VZTAHY ŠKOLY, ŽÁK Ů A RODIČŮ  

Otevřenost učitelů a žáků ke spolupráci, respekt a autorita, vzájemná komunikace a 

spolupráce jsou podmínkami úspěšné školy. Jak si v této oblasti vede vaše škola?  

44 % žáků hodnotí pozitivně autoritu svých učitelů. Svoji ochotu ke spolupráci s žáky vidí 

pozitivně 100 % dotázaných vyučujících.  

O tom, že by v případě křivdy měli zastání u svých kolegů, se domnívá většina učitelů.  
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ATMOSFÉRA A PROSTŘEDÍ ŠKOLY  

Na kvalitu vzdělání a výchovu žáků má značný vliv to, zda žáci chodí do školy rádi, cítí se 

zde dobře, těší se do školy. Příjemná atmosféra je důležitá pro všechny, kteří vstupují do 

vzdělávacího procesu, a všichni se na ní společně podílejí. Zahrnuje nejen příjemné prostředí, 

ale také např. možnost obrátit v případě potřeby na učitele, mít ve škole kamarády apod.  

Atmosféra školy je hodnocena z možných 4 bodů učiteli 3,52 body a rodiči 3,09 body. Žáci 

vnímají atmosféru a prostředí jako spíše příjemné. V tomto hodnocení předstihli 27 % 

ostatních škol.  

79 % žáků se vyjádřilo, že v jejich třídě jsou kamarádské vztahy, totéž vnímá i 91 % učitelů a 

73 % rodičů.  

 

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI A ŽÁKY  

Komunikace školy uvnitř i navenek, a to především s rodiči, jejich informovanost, možnost 

ovlivňovat chod školy a míra vzájemné spolupráce jsou další významnou složkou školy.  

Rodiče vnímají možnost komunikace a spolupráce se školou jako dostatečnou, v hodnocení 

předstihla vaše škola 65 % ostatních škol. Oblastí, které by rodiče nejraději ovlivňovali, jsou: 

způsob komunikace rodičů se školou (23 % respondentů), formy výuky (17 %), cíle a 

směřování školy (14 %). 55 % rodičů odpovědělo, že nemají zájem ovlivňovat nic. 
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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 
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       razítko školy      Mgr. Hana Švejstilová    

       ředitelka školy 
                    


