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Část I. – Základní údaje o Střední zdravotnické škole a vyšší odborné    

škole Cheb 
 

a) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Zdravotnická škola v Chebu, Hradební 2, PSČ 350 38, je příspěvkovou organizací, jejímž 
zřizovatelem je od 30. září 2001 Krajský úřad Karlovarského kraje. K 1. lednu 2006 se změnil 
její název na Střední zdravotnická škola Cheb. Další změna nastala k 1. září 2008; od tohoto 
data nese škola název Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Ve školním 
roce 2008/2009 vzdělávala žáky v denní i dálkové formě středoškolského studia, obory 
Zdravotnický asistent, Masér sportovní a rekondiční a Sociální péče – pečovatelská činnost, 
dále v denní formě vyššího odborného studia, obor Sociální práce. Dne 18. 5. 2005  získala 
škola od MŠMT rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce dle § 25 zák. 563/04, č.j. 15 
673/05-25. 
   
  Součásti školy: 
1. Střední škola IZO 110 009 711 
2. Vyšší odborná škola IZO 151 039 542 
3. Domov mládeže IZO 110 009 720 
4. Školní jídelna IZO 110 036 077 
5. Školní jídelna - výdejna IZO 150 077 432 

 
SZŠ a VOŠ Cheb spravuje KÚ KK dvě budovy - budovu školy (zastavěná plocha 1156 

m2, plocha dvora 241 m2) a budovu domova mládeže (zastavěná plocha 429 m2, plocha 
zahrady 9021 m2). Budova školy je rekonstruovaná, užívá se od roku 1992, budova domova 
mládeže je po částečné generální opravě v roce 1994. V roce 1996 byly vybudovány v 
zapůjčené části budovy chebské nemocnice šatny pro učitele a žáky a jedna učebna, později 
i učebna druhá. 

V období červenec – listopad 2002 byla provedena celková rekonstrukce střechy školy, 
zateplení horních pater a průběžně plánovitě se tato budova opravuje a modernizuje dle 
finančních možností. 

Dlouhodobé zkušenosti se středoškolským vzděláváním v regionu Cheb potvrdily 
důležitost existence našeho ubytovacího a stravovacího zařízení. Rodiče i žáci vidí ve 
stravování v prostorách školy i DM nesporný klad. 
 Ubytovací a stravovací zařízení školy je podpisem smlouvy dne 29. 8. 2003 zařazeno 
v souladu s vyhláškou MV č. 328/2001 Sb. do integrovaného záchranného systému 
Karlovarského kraje. 
 Škola má smlouvy se zdravotnickými zařízeními pro praktické vyučování. Hlavním 
partnerem je Karlovarská krajská nemocnice a. s. nemocnice v Chebu. Praktické vyučování 
oboru Zdravotnický asistent probíhalo v nemocnici na odděleních: interní, chirurgické, JIP, 
gynekologicko - porodnické, oddělení větších dětí a kojenců. 
 Škola navázala spolupráci se sociálními zařízeními na Chebsku (např. Domov pro 
seniory, Správa zdravotních a sociálních služeb), kde vykonávali praktické vyučování žáci  
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studijního oboru Sociální péče – pečovatelská činnost. Dále byla zahájena spolupráce  
s lázeňskými domy ve Františkových Lázních, Mariánských Lázních a Karlových Varech. V 
těchto zařízeních vykonali praxi žáci studijního oboru Masér sportovní a rekondiční. Pro 
potřebu vykonání odborné souvislé praxe všech studijních oborů uzavírá škola smlouvy 
s dalšími zařízeními v regionu. 

Během školního roku se uskutečnila v souladu s osnovami řada odborných exkurzí 
(ústavy sociální péče, LDN, výzkumné ústavy, fakultní kliniky, muzea a odborné expozice). 

Spolupráce s ředitelem nemocnice v Chebu byla a je velmi racionální a vede k rychlým 
dohovorům, okamžitému řešení nedostatků, prevenci a minimalizaci možných problémů. 

1. září 2008 bylo zahájeno denní studium na vyšší odborné škole, studijní obor Sociální 
práce. Cílem studia je příprava kvalifikovaného sociálního pracovníka, jenž je kvalitním 
způsobem připraven pro budoucí uplatnění, a to zejména s ohledem na moderně 
koncipované sociální služby a komplexní přístup ke klientovi. Studium se ukončuje 
absolutoriem. Student, který úspěšně vykonal absolutorium, obdrží diplom absolventa vyšší 
odborné školy s označením diplomovaný specialista v oboru Sociální práce a vysvědčení o 
absolutoriu. 

Studium na vyšší odborné škole trvá tři roky v denní a čtyři roky v dálkové formě studia. 
Dálkové studium oboru sociální práce bude otevřeno od školního roku 2009/2010. 
Organizace a metody výuky jsou obdobné jako na vysoké škole. Školní rok je rozdělen do 
zimních a letních období zakončených zkouškovým obdobím. Učební plán se koncipuje 
multidisciplinárně. Skládá se ze všeobecně vzdělávacích a profilujících předmětů tak, aby se 
studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení problémů. Zájmovou profilaci umožňují 
výběrové předměty i to, že nad rámec povinné výuky budou zařazovány i předměty volitelné. 
Z počátku studia převažuje teoretická výuka, ke konci studia více praktická výuka.  

 
b) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A VEDENÍ ŠKOLY 
 

 Přepočtený počet pracovníků SZŠ a VOŠ byl 40,890. 
Vedení školy se skládá z 6 členů 
– ředitel školy  
– statutární zástupkyně ředitele školy 
– vedoucí učitelka odborných předmětů střední školy 
– vedoucí učitelka předmětů VOŠ 
– vychovatelka pověřená pedagogickým a metodickým vedením vychovatelek Domova 

mládeže SZŠ a VOŠ Cheb  
– ekonomka školy 
 Poradní orgán ředitele školy tvoří sbor předsedů předmětových komisí (humanitní a 
jazyková, přírodovědná, ošetřovatelství, externích vyučujících) a poradní sbor složený ze 
zkušených interních učitelů.  
 Školská rada byla zvolena dne 25. 11. 2008 a jmenována dne 6. 12. 2008. Skládá se 
ze 6 členů. 

V počtu členů vedení školy nebyly během školního roku provedeny žádné změny. Počet 
učitelů odpovídal počtu tříd. Pro zdárný chod učebny výpočetní techniky napojené na síť 
INDOŠ byl již v srpnu 2002 přijat na ½ úvazku správce sítě a zároveň vyučující VYT.  
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Důchodci pracovali podle potřeby na snížený úvazek. Pět členů učitelského sboru (3 odborné  
učitelky a 2 učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů) dálkově studovalo VŠ, 1 učitelka 
odborných předmětů úspěšně dokončila magisterské studium na konci školního roku. Počet 
THP a ostatních pracovníků je plně vyhovující. 

 
 
 

Složení pracovníků školy 
 
 
 

Pracovníci Počet Poznámka 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 15 včetně vedení 
Odborní učitelé 17 včetně vedení 

Externí učitelé 7 
lékař, aromaterapie, anglický 
jazyk 

Správce sítě 1 částečný úvazek 
Vychovatelky 3  

TH pracovníci 4 
1 pracovník na částečný 
úvazek 

Kuchařky 3  
Vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení 1  
Školník, údržbář 2  
Vrátná 1  
Správce studovny, knihovnice 1 částečný úvazek 

Celkem  40,890  
 
 
 

Krajský úřad KK byl zřizovatelem chebské nemocnice, kde také probíhá praktické 
vyučování. Součástí pedagogického sboru externích vyučujících je i lékař chebské 
nemocnice, jejíž vedení vychází požadavkům školy plně vstříc. Odborné učitelky absolvují 
různé formy celoživotního vzdělávání, např. odborné vzdělávací kurzy, semináře, kongresy, 
e-learningové kurzy, na nichž jsou seznamovány s novými poznatky ve zdravotnictví, sociální 
péči i v masérské praxi. Plní podmínky k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu.  
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c) POČTY TŘÍD A STUDIJNÍCH OBORŮ  

 
Ve školním roce 2008/2009 byly otevřeny třídy: 

 

STUDIJNÍ OBOR 
TYP STUDIA 

Ročník 
POČET 

TŘÍD 
POČET ŽÁKŮ POZNÁMKA 

Zdravotnický asistent denní / 1. 1,5 51 
třída 1. B - 
dvouoborová 

Zdravotnický asistent denní / 2. 1 26  
Zdravotnický asistent denní / 3. 1 29  
Zdravotnický asistent denní / 4. 1,5 40  

Zdravotnický asistent dálkové / 3. 0,5 16 
třída 3. DS - 
dvouoborová 

Zdravotnický asistent dálkové / 5. 1 25  
Sociální péče - 
pečovatelská činnost 

denní / 1. 0,5 17 
 

Sociální péče -
pečovatelská činnost 

denní / 2. 0,5 11 
třída 2. B - 
dvouoborová 

Sociální péče -
pečovatelská činnost 

denní / 3. 1 26 
 

Sociální péče -
pečovatelská činnost 

denní / 4. 0,5 12 
třída 4. A - 
dvouoborová 

Sociální péče -
pečovatelská činnost 

dálkové / 3. 0,5 17 
 

Masér sportovní a 
rekondiční 

denní / 2. 0,5 12 
 

Masér sportovní a 
rekondiční 

denní / 4. 1 26 
 

Sociální práce denní / 1. 1 33 1. VOŠ 
 
Ve školním roce nastoupilo celkem 341 žáků (250 denní studium, 58 dálkové studium, 33 
vyšší odborné studium). 
Příloha – organizační zabezpečení školy. 

 
d) PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 

 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Zdravotnický asistent, KKOV 53-41-M/007 
Sociální péče-pečovatelská činnost, KKOV 75-41-M/003 
Masér sportovní a rekondiční, KKOV 69-41-M/001 
 
Vyšší odborné vzdělávání 
Sociální práce, KKOV 75-41-N/002 



Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb 
za školní rok 2008/2009 

6 

 

Část II. – 1. Hlavní pracovní činnost vyplývající ze zřizovací listiny 
 

a) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 

 Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 proběhlo v předepsaných termínech. 
Rozhodujícím kritériem pro přijetí žáků ke střednímu odbornému studiu byl průměrný 
prospěch (průměr průměrů) ze základní školy. Přijímacího řízení se zúčastnilo v obou kolech 
celkem 71 přihlášených.  
 Ke studiu na vyšší odborné škole se přihlásilo ve třech kolech celkem 33 zájemců, 
všichni byli přijati. 
 Během celého školního roku 2008/2009 se škola soustavně prezentovala, včetně tří dnů 
otevřených dveří, účasti na výstavě Škola 2009 v Chebu, v Sokolově a v Aši. To vše k 
získání dostatečného počtu uchazečů pro otevření plánovaných tříd. 
 Podle počtu zájemců a následně přijatých byly pak ve školním roce 2008/2009 otevřeny 
dvě třídy čtyřletých maturitních oborů (z toho jedna třída dvouoborová) s celkovým počtem 68 
žáků a jedna třída vyššího odborného studia s počtem 33 studentů.  

 
  b) VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 
   První a druhé pololetí školního roku 2008/2009 

 

Absence  Absence Neoml. abs.  Prosp ěch Prosp ěch 
Třída 

1. pol. 2. pol. 1./2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1. A 52,54 74,00 1,51/0,60 2,81 2,84 

1. B 48,34 58,26 1,09 /0,06 2,73 2,64 

2. A 54,62 51,31 0/0 2,15 2,23 

2. B 51,78 73,00 0,13/0 2,63 2,72 

3. DS  10,79 31,23 0/0 2,25 2,40 

3. A 62,96 59,12 0,96/0,12 2,73 2,32 

3. B 66,17 58,21 2,86/0,07 2,41 2,34 

4. A 51,81 39,89 0/0 2,27 2,39 

4. B 54,40 43,29 0/0 2,17 2,23 

4. M 56,38 46,62 0,19/0,62 2,73 3,17 

5. DS 22,23 15,12 0/0 2,63 3,04 

ŠKOLA  42,82 45,55 0,60/0,13 2,50 2,57 
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c)  MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

V lednu 2008 se konaly opravné maturitní zkoušky oboru zdravotnický asistent. 
Písemnou maturitní práci psaly 3 žákyně (7. 1.), ústní a praktické maturity skládalo 8 žákyň. 
Všechny u zkoušek uspěly. 

Ve školním roce 2008/09 mělo maturitní zkoušky skládat 62 absolventů čtyřletého, resp. 
pětiletého studijního oboru Zdravotnický asistent (kód 53-41-M/007), 15 absolventů 
čtyřletého studijního oboru Sociální péče-pečovatelská činnost (kód 75-41-M/003) a 26 
absolventů čtyřletého studijního oboru Masér sportovní a rekondiční (kód 69-41-M/001). 

V jarním termínu nebylo k MZ připuštěno 8 žáků (4. M – 5, 5. DS – 3) pro neprospěch 
nebo neklasifikaci. Všech osm žáků maturovalo v podzimním termínu, jedna neprospěla 
z jednoho předmětu (OSE), jedna musí opakovat zkoušku celou, včetně písemné práce. 
V jarním období u MZ 4 žáci neuspěli z jednoho předmětu (3 CJL, 1 MAS) a opravnou 
zkoušku úspěšně vykonali v podzimním termínu. K opravné maturitě v podzimním termínu 
se řádně přihlásila i jedna absolventka oboru ZA, jež neuspěla v předchozím roce. Ke 
zkoušce se však nedostavila a neomluvila se. 

Praktické maturitní zkoušky proběhly bez závad. Konaly se v prostorách chebské 
nemocnice na odděleních interním a chirurgickém (ZA – OSN), v masérně školy (MSR – M) 
a v domově pro seniory (SP-PČ). Absolventi oboru SP-PČ též obhajovali závěrečnou práci. 

Písemná zkouška z českého jazyka se konala 6. dubna 2009. Témata – viz příloha. 
 
Seznam maturitních předmětů – obor zdravotnický asistent 

povinné 
teoretické 

český jazyk a literatura (CJL), ošetřovatelství (OSE) 

povinně 
volitelné 

psychologie a komunikace (PSK), anglický jazyk (ANJ), 
německý jazyk (NEJ), matematika (MAT) 

povinné 
praktické 

ošetřování nemocných (OSN) 

 
Seznam maturitních předmětů – obor masér sportovní a rekondiční 

povinné 
teoretické 

český jazyk a literatura (CJL), masáže (MAS - teorie) 

povinně 
volitelné 

psychologie a a péče o klienta (PPK), anglický jazyk 
(ANJ), německý jazyk (NEJ), matematika (MAT), 
ekonomika podnikání (EKP) 

povinné 
praktické 

masáže (MAS - cvičení) 

 
Seznam maturitních předmětů – obor sociální péče-pečovatelská činnost 

povinné 
teoretické 

český jazyk a literatura (CJL), sociální péče (SPE) 

povinně 
volitelné 

psychologie (PSP), speciální pedagogika (SPG), anglický 
jazyk (ANJ), německý jazyk (NEJ), matematika (MAT),  

povinné 
praktické 

odborná praxe (ODP)) 
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Celkové průměrné výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých předmětech 

 
Třída CJL   OSN  OSE PSK ANJ NEJ MAT MASt MAScv EKP PPK ODP SPE PSP SPG 
4. A 2,74 2,08 1,58 1,66 1,00 1,66 1,66     1,80 1,93 1,90 3,00 
4. B 2,24 1,72 2,28 2,07 1,25 2,00 2,50         
4. M 2,80    2,14 1,50 2,40 1,88 2,07 2,22 2,33     
5.DS 3,21 1,96 2,56 2,50  3,00 1,00         
 
 
 

Celková průměrná známka maturitních zkoušek 
 
4. A  2,13 
4. B  2,00 
4. M  2,17 
5. DS  2,37 
celá škola 2,17 

  
d) DALŠÍ VYUČOVACÍ POVINNOSTI 

 
 Škola pořádá kurzy předepsané osnovami; i přes finanční náročnost (podstatnou část 
hradí rodiče) se daří zajistit účast žáků.  
 Sedmidenní lyžařský kurz  (LVK) pro žáky 1. ročníků se uskutečnil v Nových Hutích. 

Turistický kurz , který je určen žákům 2. ročníků, se konal od 15. do 19. června 2009 
v rekreačním středisku Na Pískách ve Svatavě u Sokolova. Žáci měli možnost vyzkoušet si 
střelbu ze vzduchové pistole a základy jízdy na kánoích. Dále si osvojili turistické dovednosti, 
např. práci s buzolou. V rámci kurzu prověřili svou odvahu na lanových dráhách a při noční 
hře. Dále se zúčastnili modelové záchranné akce v terénu.  

 
 
 

Část II. – 2. KONTROLY A OPATŘENÍ  
 

a) vnější 
Ve školním roce 2008/09 byly státními orgány provedeny tyto kontroly: 

 Krajská hygienická stanice K. Vary 
02.12.2008 - Státní zdravotní dozor – kuchyně  
Bez závad 
21.05.2009 - Státní zdravotní dozor – škola 
Bez závad 

 b) vnit řní 
Škola má fungující systém vnitřní kontroly, jímž prověřuje stav i čerpání finančních 

prostředků, náklady na školení zaměstnanců, doplňkovou činnost školy atd.  
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Vnitřní kontroly provedené ve školním roce 2008/2009 

 
Předmět kontroly Datum provedení kontroly 

Školení 16.10., 10.12., 26.03. 
Výplaty platů 16.10., 24.04. 
Cestovní náhrady 16.10.,10.12.,26.03. 
Pořízení DDHM 16.10.,24.04. 
Ohlašovací povinnost vůči OSSZ 24.09. 
Dodavatelské faktury – změna 
názvu školy 

24.10. 

Pokladny 12.11.,31.03.,03.06. 
Ceniny  13.11.,31.03. 
Pořízení učebních pomůcek 11.12. 
Předběžná řídící kontrola 30.04. 
ELDP 11.05. 
Služební vozidla 12.05. 
Závodní stravování – nárok na 
stravenku 

13.05. 

FKSP - rekreace 08.06. 
Dary - přijaté 25.06. 

 
 

Zjištěné nedostatky 
Nedodržen termín ohlašovací povinnosti vůči OSSZ. 
Nebyly vystaveny ELDP u 6 zaměstnanců, 1 ELDP nebyl odeslán, nedodržena lhůta pro 
odeslání. 
U dodavatelských faktur - chybný název naší školy (nezohledněna změna od 01.09.2008). 
Nedostatky byly odstraněny.   
Systém vnitřních kontrol se osvědčil a bude se v něm pokračovat. 

 
 

Část II. – 3. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 

Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2008 obsahuje příloha výroční 
zprávy. 

 

Část III. – Další prospěšná školní a mimoškolní činnost a aktivity 
 
 

1 Úvod 
 

SZŠ a VOŠ je zapsána v povědomí veřejnosti jako škola s četnými školními i 
mimoškolními aktivitami určenými jak dětem, tak široké veřejnosti. Řada akcí pomáhá 
žákům lépe si osvojit učivo a připravit se na budoucí profesi, dále vhodným způsobem  
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vyplňuje jejich volný čas a pěstuje morálně volní vlastnosti žádoucí pro život v moderní 
demokratické společnosti. 

 
 

2 Zájmové kroužky ve škole 
 

Otvírají se dle zájmů žáků. 
Ve škole pracoval odborný kroužek Červeného k říže. Žáci pomáhali organizovat akce 

pro veřejnost, vzdělávací i jiná zařízení nebo podniky v Chebu i okolí. Spolupracovali 
s kroužky červeného kříže na základních školách, pomáhali zde s výukou první pomoci žáků 
vyšších ročníků, ale i žáků na prvním stupni. Zájemce procvičili i v naší škole v odborných 
učebnách, neboť máme nové modely a simulátory pro výuku resuscitace a imitace poranění  

Žáci zajišťovali první pomoc i při různých mediálně známých soutěžích, např. při 
olympiádě z dějepisu na Gymnáziu Cheb a při Mistrovství republiky v orbě.  

Při škole pracoval umělecko-odborný kroužek arteterapie , který pomáhá rozvíjet 
osobnost žáka, vyplnit jeho volný čas, zvládat náročné životní situace a především získat 
potřebné kompetence k zajištění volnočasových aktivit pro nemocné a klienty.  

Žáci uspořádali mnoho výstav nejen ve škole, ale i v místní nemocnici a prostorách 
některých veřejných institucí. Každý rok vytvářejí nástěnný kalendář, který velice vkusně 
reprezentuje naši školu v ambulancích praktických lékařů, dále ve veřejných institucích, 
nemocnicích a v některých školách. 

 
 

3 Soutěže 
 

Hovoříme–li v souvislosti s činností SZŠ a VOŠ Cheb o soutěžích, je třeba v jejich 
bohatém výčtu odlišit ty, jichž se zúčastnili sami studenti školy jako soutěžící, od těch, které 
škola v rámci zvýšení zdravotnické přípravy dětí, mládeže i dospělých pro předlékařskou 
první pomoc a zdravotnickou osvětu pořádala sama. 

 
 Soutěže pro studenty SZŠ a VOŠ Cheb 

 

Z odborných sout ěží, jichž se studenti naší školy každoročně účastní, nelze opomenout 
soutěž hlídek Mladý zdravotník , která proběhla ve spolupráci s ČSČK Cheb. Při této akci 
se žáci setkávají s budoucími zájemci ze základních škol o studium na naší škole. 

Všeobecné znalosti  poměřují naši žáci s ostatními studenty středních škol při 
Olympiád ě v českém jazyce . Úspěch zaznamenaly naše žákyně v okresním kole 
olympiády; žákyně Kateřina Schveinerová (4. M) obsadila pěkné 5. místo, žákyně M. 
Vosyková (4. A) a B. Schneiderová (4. B) se umístily do 10. místa. 
  Z všeobecně vzdělávacích předmětů ještě nelze opomenout účast studentů 
v matematické sout ěži. Školní kolo se konalo 16. března 2009. Vítězové Křemenová (1. A), 
Růžičková (1. B), Bílková (1. B), Künzelová (2. A), Kroftová (2. A), Liška (2. B), Kupcová (2. 
B) Poulová (3. A), Doležalová (3. B), Bilčíková (3. B) Medvecová (4. A), Vozková (4. B), 
Schveinerová (4. M) a Nejedlý (4. M) postoupili do celostátního kola, které se konalo na ISŠ  
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Cheb. 

SZŠ a VOŠ Cheb také nominuje své zástupce na sportovní sout ěže a turnaje, ať je již 
vyhlašuje nebo pořádá AŠSK, či jiný subjekt. Zúčastnili jsme se soutěží v atletice, volejbalu, 
házené, florbalu a basketbalu. V házené se dívky umístily na 1. místě. 

Značné pozornosti celé školy se těší i tradiční předvánoční volejbalový mač 
studentského a učitelského družstva. 

Žákyně Kateřina Schveinerová ze 4. M byla oceněna nadací Schola ludus jako nejlepší 
studenka školy.  

  
 Soutěže pro ve řejnost i žáky ZŠ  

 
Ze sportovních soutěží, jež pořádá naše škola, má již tradici regionální soutěž 

středoškoláků ve skoku vysokém Mikulášská la ťka, ve které se naši žáci umístili na 
pěkném 2. místě. 
 
 

4    Přednášky, školení, seminá ře a jiná osv ětová činnost  
 

4.1  Pro studenty školy 
 

Pro zvýšení zájmu žáků o probíranou látku zapojují učitelé do výuky besedy a přednášky. 
Jako každý rok se uskutečnila přednáška k sexuální výchově pro 1. ročníky vedená MUDr. 
R. Kalátovou S tebou a o tob ě.  

Na počátku školního roku byl do naší školy pozván lektor mezinárodního křesťanského 
sdružení ACET se sídlem v Karlových Varech pan Zdeněk Pospíšil, aby žáky 1. a 2. ročníků 
seznámil s možnostmi prevence šíření HIV. Zajímavým a zábavným způsobem byli žáci 
informováni o možných způsobech přenosu HIV a především o bezpečném a odpovědném 
sexuálním výběru partnera 

Žáci 1. a 2. ročníků se zúčastnili dvou takticko - prověřovacích cvi čení složek IZS  
okresu Cheb. Tématem byly: hromadná dopravní nehoda osobních aut a dále unikání plynu 
po zřícení budovy s následným vznikem požáru. Žáci se podíleli na maskování, na simulaci 
poranění a na pracích v terénu. 

 Žáci se dobrovolně podrobili dotazníkovému šetření o výskytu sociáln ě patologických 
jevů (zvláště alkoholismu) a o výchov ě k rodi čovství , který se v naší škole prováděl ve 
spolupráci s SZŠ a VOŠ Karlovy Vary a sloužil jako podklad pro diplomové práce. 

Členové Tyflocentra  v Chebu připravili přednášku s výstavou kompenzačních pomůcek 
pro nevidomé; součástí přednášky byla ukázka práce s asistenčními psy. Žákům 
organizátoři přiblížili život se zrakovým hendikepem. 
 Pro učitelky odborných předmětů a žáky 2., 3. a 4. ročníků se uskutečnila prezentace 
výrobk ů firmy SARSTEDT.  Regionální manažer poutavou formou předvedl manipulaci 
s novými pomůckami a upozornil na nejčastější chyby při odběru biologického materiálu. 

 V prvním pololetí se žáci zapojili do Projektu MF DNES Studenti čtou a píší  noviny . 
Všichni studenti měli v tomto období možnost denně využívat nejen v hodinách, ale i mimo 
ně výtisky MF Dnes. Žáci vyhledávali informace, které potom uplatnili ve výuce CJL, DEJ,  
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OBN.  

V rámci semináře Ochrana člověka za mimo řádných událostí proběhla evakuace 
školy. 

Hodiny TEV doplnily různé aktivity, např. plavecký nebo vodácký výcvik, bruslení a 
nácvik country tanců. V rámci výuky plavání v tělesné výchově zhlédli žáci ukázku potáp ění  
v chebském bazénu, kterou připravili potápěči Policie ČR. Žáci se seznámili s potápěčskou 
výstrojí a výzbrojí, dozvěděli se zajímavosti z technik potápění. Na závěr si mohli v bazénu 
vyzkoušet potápění s technikou. 

V lednu se žáci třídy 1. A oboru Zdravotnický asistent zúčastnili přednášky o  
spole čenském stravování a stolování , jejíž součástí byl též slavnostní oběd. Žáci si 
zopakovali důležité zásady společenského chování a stolování, o nichž se hovoří v hodinách 
občanské nauky. 

Žáci 4. ročníku besedovali s příslušníkem Policie ČR na téma trestní právo a mladiství. 
Pro žáky 2. a 3. ročníků byla určena přednáška týmu EGER Znásiln ění, nebo manželská 
povinnost . 

 
4.2  Pro ve řejnost 

 
Odborné učitelky školí zaměstnance různých institucí v poskytování první pomoci .  
Dále se žáci školy pravidelně účastnili akcí na základních školách, především při 

demonstraci první pomoci. 
 Každoroční tradicí se už stalo výchovné dopoledne pro děti mateřských škol Doktora se 
nebojíme . Cílem této akce je zbavit děti strachu z návštěvy zdravotnického zařízení a naučit 
naše žáky komunikaci s dětmi předškolního věku. Žáci třídy 2. B studijního oboru Masér 
sportovní a rekondiční připravili různá stanoviště, na kterých předškoláci procházeli 
situacemi, s nimiž se setkávají u lékaře. Děti si vyzkoušely ošetření rány, péči o kojence, 
poslechly si tlukot vlastního srdce pomocí fonendoskopu. Malým překvapením byla pohádka 
v podání žáků třídy 3. B, kterou s nimi připravila PhDr. Zlatuše Janovská. Na závěr si malí 
„zdravotníci“ odnášeli dárečky, které jim vyrobili žáci třídy 2. B a 3. B studijního oboru 
Sociální péče – pečovatelská činnost. 

Vědomostní soutěž Znáš své t ělo  pro žáky osmých tříd základních škol směrovala 
zájem žáků vycházejících tříd ke studiu zdravotnických oborů, prohloubila jejich teoretické 
znalosti a praktické dovednosti v oblasti první pomoci, ochrany zdraví a prevenci nemocí. 
Celé akci udělila záštitu MUDr.Berenika Podzemská, uvolněná zastupitelka Karlovarského 
kraje. Soutěž proběhla ve dvou kolech. Pro první kolo na ZŠ naši žáci připravili vědomostní 
test zaměřený na biologii člověka a první pomoc. Druhé kolo proběhlo na naší škole a 
zúčastnili se ho 2 nejlepší řešitelé testu z každé zúčastněné třídy. Součástí druhého kola 
byla také ukázka práce členů Hasičského sboru města Cheb v součinnosti s Městskou 
policií Cheb a pracovníky Záchranné zdravotní služby v Chebu při vyprošťování raněných 
osob z havarovaného automobilu. Zajistili jsme také prohlídku vozu RZP. Všichni soutěžící 
dostali pamětní listy a propisovací tužky s logem soutěže, výherci pak věcné ceny a diplomy. 

V měsíci září se žáci 1. ročníku podíleli na akci Nevidomí za volantem  na chebském 
letišti. Zajišťovali průvodcovskou službu při pohybu nevidomých na ploše letiště a zároveň si 
vyzkoušeli kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké. 
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V prosinci se uskutečnila v Domově pro seniory v Dragounské ulici Cheb mikulášská 

besídka.  Žákyně oboru Sociální péče – pečovatelská činnost ze třídy 4. A připravily pro 
klienty občerstvení, vystoupení na motivy starých vánočních zvyků a zazpívaly si s nimi 
koledy. Během vystoupení další žákyně navštívily seniory upoutané na lůžka. Rozdaly jim 
přáníčka, která pro ně vyrobily ve spolupráci s jinými třídami. Klientům i zaměstnancům se 
tato aktivita líbila a uvítali ji. Podobná akce se uskutečnila i v léčebně dlouhodobě 
nemocných Amica Cheb. 

Město Cheb – odbor sociálních věcí a zdravotnictví pořádá každoročně setkání senior ů 
před Vánoci . Při této příležitosti se obrací na naši školu o pomoc při zajištění této akce. Pod 
vedením odborné učitelky se jí zúčastnilo 5 žáků.  
 V rámci odborné praxe navštívili před Vánocemi žáci 4. ročníků všechna oddělení 
nemocnice Cheb, zazpívali si s nemocnými  vánoční koledy a navodili tak na odděleních 
sváteční atmosféru. Akce vždy vzbudí veliký ohlas mezi pacienty (děkovné dopisy od 
pacientů i jejich rodinných příslušníků). 

Besídky s nadílkou  v Jeslích a stacionáři pro děti s očními vadami se konaly v průběhu 
roku u příležitosti Vánoc, Velikonoc a Mikuláše. 

Třída 3. A v rámci předmětu organizace volného času připravila pro děti ze 16. MŠ 
v Chebu sportovní olympiádu s liškou.  Žáci připravili sportovní a zábavné disciplíny, jichž 
se děti postupně účastnily. Na konci dostaly všechny děti sladkou odměnu a medaili. Akce se 
velmi vydařila a v dalších letech v ní hodláme pokračovat. 

V červnu se naši žáci a pedagogové zúčastnili 4. ročníku dětského festivalu Pohádková 
zahrádka  v Přírodním amfiteátru Františkovy Lázně. Tato akce slouží převážně jako možnost 
vhodného jednodenního výletu pro ZŠ a MŠ, včetně speciálních škol. Naši žáci a učitelé 
formou projektového vyučování předváděli a učili děti předškolního a mladšího školního věku 
zásadám první pomoci a péče o zdraví. 

Letos jsme už podruhé pomáhali zajišťovat zdravotnický dozor závodu v přírodním 
víceboji pod názvem PSK Surfoval , který pořádá Policejní sportovní klub Cheb v měsíci 
srpnu. Této soutěže se pravidelně účastní i zahraniční týmy z Finska, Velké Británie, 
Estonska, Polska, Řecka.  

 
 
5 Výlety, exkurze 

 
 … v rámci odborných p ředmětů 
 
Říjen 
 
Agentura Domácí péče pozvala na setkání všechny, kteří jakýmkoliv způsobem 
spolupracovali s agenturou. Vzpomínalo se na počátky jejího vzniku a také na pracovní 
úspěchy po dobu trvání a poskytování péče nemocným v domácím prostředí. Účastnily se 
2 žákyně a 1 odborná učitelka. 
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Duben 
 
Žáci 4. ročníků oboru Zdravotnický asistent navštívili Domov pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním PATA v Hazlově. Obeznámili se s problematikou poskytování pomoci a 
podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. 
Poznali specifiku práce při poskytování pobytové služby v domově pro osoby se 
zdravotním postižením. Tedy osobám, které mají kvůli zdravotnímu postižení sníženou 
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Květen 
 
Žáci 3. B se zúčastnili exkurze v Praze, kde měli možnost 
poznat zdravotnické pracoviště v rámci ČR špičkově vybavené 
-  kardiologické a kardiochirurgické oddělení IKEM. V úvodní 
prezentaci náměstkyně pro ošetřovatelskou péči paní 
Mrkvičková informovala o historii, oblastech činností a struktuře 
personálního obsazení nemocnice, dále o možnosti práce v 
zařízení. V další části exkurze pak vrchní sestry provedly žáky 
po výše uvedených odděleních, ukázaly vybavení pokojů a 
informovaly o ošetřovatelské péči na odděleních. 
 
Nezařazeno 
 
Hospic Sv. Jiří – valná hromada, setkání přátel a příznivců pro vytvoření a fungování 
hospice v Chebu. Účastníci byli seznámeni se záměrem a plány pro vybudování a 
následného poskytování hospicové paliativní péče. Setkání se z naší školy zúčastnily 2 
odborné učitelky.  
 
3. A a 1. VOŠ navštívili hospic v Plzni. Exkurze byla pro všechny studenty sociální péče a 
sociální práce jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se zařízením tohoto typu. 
 
V rámci předmětu Problematika dětské populace navštívili studenti 1. VOŠ Krajský dětský 
domov pro děti do 3 let v Aši a seznámili se s jeho chodem. 
 
 … v rámci p řírodov ědných p ředmětů 
 
Září 
 
Na začátku školního roku se vybraní žáci zúčastnili akce Dny 
vědy a techniky v Plzni. Během exkurze si mohli prohlédnout 
řadu vystavovaných exponátů, pokusů z oblasti fyziky, 
biologie, astronomie, matematiky Dále se mohli sami aktivně 
zapojit do činnosti na jednotlivých stanovištích, vyzkoušet si,  
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jak věci „fungují“, vyrobit si jednoduché modely, např. vznášedlo, papírová letadélka, 
skládanky z papíru, rakety atd.  
 
Prosinec a leden 
 
1. A a 1. B (ZA) navštívili chebské nádraží za účelem ověřování Newtonových zákonů 
dynamiky. 
 
Březen 
 
V jarních měsících žáci tříd 1. A, 1. B SP a 2. B 
navštívili DDM Sova v Chebu. Nejprve prošli 
venkovní areál s výběhy koníků, voliérami, 
naučnými stezkami – biologická a geologická. 
Potom se v teráriu a ve skleníku zúčastnili krátké 
přednášky. Viděli také využití obnovitelných zdrojů 
energie – vodní fontánku poháněnou energií ze 
solárního panelu. 
 
Duben 
 
Tradiční podzimní exkurze vodní elektrárny v hrázi 
vodního díla Skalka byla v tomto školním roce 
přesunuta do dubna, čímž se sice exkurze přiblížila 
době výuky výroby elektrické energie v hodinách fyziky, 
na druhou stranu ale nepadal sníh. Hrázný vodního díla 
seznámil žáky 2. A s historií a účelem vodního díla, 
poskytl jim základní informace o výrobě elektrické 
energie v malých vodních elektrárnách a jejich 
začlenění do rozvodné sítě. Poté si mohli prohlédnout jednotlivé stupně výroby - od čištění 
vody přicházející do turbín přes strojovnu, velín až po místo, kde voda vytéká z elektrárny.  
 
Červen 
 
Na samém konci školního roku se uskutečnila exkurze třídy 2. A do plzeňské pobočky 
Českého hydrometeorologického ústavu a na Radiodiagnostické oddělení Fakultní 
nemocnice v Plzni. V hydrometeorologickém ústavu si žáci mohli vytvořit přehled o 
rozsahu činnosti ČHÚ, dozvěděli se základní informace o předpovídání počasí, měření 
hladin řek a o určování znečištění ovzduší, viděli přístroje, které slouží k získávání 
informací potřebných pro výše uvedené činnosti.  
Ve Fakultní nemocnici pak laboranti předvedli práci personálu s diagnostickými přístroji 
počítačové tomografie a magnetické rezonance. Žáci nejen viděli výstupy z těchto 
přístrojů, ale seznámili se i s možnostmi dalšího zpracování a vyhodnocování. Na 
magnetické rezonanci si mohli na četných snímcích ověřit své znalosti ze somatologie.  
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Ukázky byly zaměřeny i prakticky – součástí byly instrukce o tom, jak informovat pacienty 
o vyšetření, jak připravit pacienty na vyšetření a o rizicích metod. Ve fakultní nemocnici si  
žáci mohli prohlédnout hyperbarickou komoru, seznámit se s parametry, hlavními oblastmi 
a způsoby využití tohoto zařízení. 
 
Žáci třídy 1. B navštívili v rámci fyziky akciovou společnost 
CHEVAK CHEB. Během prohlídky se seznámili s prací 
mechanicko-biologické čistírny, prohlédli si její jednotlivé 
části. Nejvíce žáky zaujaly aktivační nádrže. V druhé části 
exkurze prošli laboratořemi. 

 
 
 

Další akcí byla návštěva Techmánie třídou 1. B. Žáci viděli 
řadu fyzikálních pokusů, které si mohli sami vyzkoušet a 
bádat nad jejich principem. V programu Vlastnosti a šíření 
zvuku vyplňovali test, odpovědi na otázky nalezli právě 
pozorováním jednotlivých pokusů a přístrojů.  

 
 
Nezařazeno 
 
Žáci naší školy navštívili v rámci cvičení z přírodovědných předmětů akci Gymnázia Cheb 
Věda před radnicí. Postupně se po skupinách vystřídali na jednotlivých stanovištích 
všichni žáci prvních a druhých ročníků. Účast na této akci umožnila propojení teoretických 
poznatků s praxí a motivovala žáky ke zvýšení vlastní aktivity při studiu.  
 
Mgr. H. Veselá se zúčastnila semináře o energii, který pořádala firma ČEZ pro učitele 
fyziky. Seznámila se s nabídkou exkurzí, materiálů pro výuku a zapojila se aktivně do 
ukázky zajímavých forem výuky.  
 
 … v rámci humanitních a spole čensko v ědních p ředmětů 
 
Říjen 
 
Žáci z 1. a 2. ročníku se zúčastnili v Kláře hudebních programů zaměřených na varhanní 
hudbu. 
 
Duben 
 
Žáci třídy 2. B, studijní obor Masér sportovní a rekondiční, navštívili v rámci předmětu EKP 
VZP v Chebu, kde jim byly poskytnuty informace z oblasti zdravotního pojištění při 
podnikání. 
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Květen 
 
Žáci 3. B se zúčastnili dvoudenní exkurze do Prahy. První 
den byl zaměřen odborně na návštěvu IKEMu. Hlavní 
akcí druhého dne pak byla exkurze v Senátu PČR. Žáci 
se kromě odborné prohlídky historických částí 
Valdštejnského paláce seznámili s historií horní komory 
parlamentu nejen u nás, ale i ve světě, hlavními úkoly a 
oblastmi činnosti, způsobem volby apod. Dále měli 
možnost sledovat činnost Senátu při přijímání Lisabonské 
smlouvy. 

 
Žáci 4. ročníku navštívili ke konci školního roku Úřad práce v Chebu, kde jim odborní 
pracovníci poskytli základní informace, které jim umožní lepší vstup a uplatnění na trhu 
práce. 

 
Žáci prvních a druhých ročníků navštívili hudební představení Johanka z Arku ve 
Františkánském kostele. 
 
Již tradičně žáci 2. ročníku vyjeli na literárně historickou 
exkurzi do Prahy. Po prohlídce pamětihodností zamířili 
do budovy Národního divadla, kde zhlédli představení 
Lucerna od A. Jiráska. 

 
Červen 
 
Žáci prvního ročníku navštívili jazykovou školu Winfield v Chebu, kde viděli výuku v této 
škole a mohli se i aktivně se zapojit. V některých kurzech probíhala příprava na testy PET 
a FCE, jiné kurzy byly zaměřeny konverzačně s tématy blízkými našim žákům (výlety, 
rodina ...). 
 
Spolupráce s GVU v Chebu – žáci v rámci výuky VYV navštívili výstavu dětské kresby 
v hlavní budově GVU. 
 
Žáci naší školy si jako každoročně prohlédli expozice výstavy Chebské dvorky a seznámili 
se s alternativami výtvarného umění. 
 
Nezařazeno  
 
Během školního roku jsme pro zájemce z řad žáků připravili zájezd na divadelní 
představení v anglickém jazyce. Tentokráte to byla hra Charlese Dickense „Christmas 
Carol“ v podání Tour De Force Theatre Company v Selesiánském divadle v Praze. Tour 
De Force Theatre Company je divadelní společnost složená z britských herců, kteří prošli 
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předními britskými divadly (Skotské národní divadlo v Edinburgu) nebo působili v britských 
televizních pořadech. 
 
Nabídky programů muzea v Chebu jsme sice nevyužili, ale žákyně 1. B Jana Ursch 
zhotovila adventní věnec pro výstavu adventních věnců pořádanou muzeem.  
 
Při hodinách výtvarné výchovy se žáci 2. B seznámili s výrobou papírových košíčků pod 
vedením učitelky 5. ZŠ Mgr. Jany Kadlecové. 
 
Žáci 3. ročníku navštívili v průběhu školního roku soudní jednání. 
 
 … v rámci t ělovýchovy 
 
Červen 
 
Ke konci školního roku se uskutečnilo pochodové 
cvičení, které prověřilo fyzické schopnosti žáků 
prvních ročníků. Za chladného a mírně deštivého 
počasí žáci spolu s vyučujícími svižným tempem 
ušli trasu dlouhou přibližně 13 km, cílem byla 
Bismarckova rozhledna poblíž vysílače Zelená 
hora. Pohled z rozhledny byl odměnou za 
namáhavý výšlap. 
 
 

6 Spolupráce, partnerství s organizacemi nebo škola mi (včetně zahrani čních) 
 

6.1 … s českými školami 
 

Snažíme se spolupracovat se SZŠ a VOŠ v Karlových Varech. Nejde jen o vzájemnou 
pomoc při maturitních zkouškách a výměnu zkušeností mezi pedagogy, ale též o vytváření 
společného programu, zvláště při otevírání nových studijních oborů. Pokud je v Karlových 
Varech vyšší odborné studium Všeobecná sestra, které není zcela naplněno studenty, 
neotevíráme stejný obor, ale nabízíme obory jiné. Jedná se o obory Sociální péče – 
pečovatelská činnost a vyšší odborné studium Sociální práce.  

Dále jsme se snažili navázat spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a nabídnout 
veřejnosti další možnosti studia. Po počátečních úspěšných jednáních ovšem Krajský úřad 
v Karlových Varech rozhodl a spolupráce byla ukončena. Plánujeme tedy navázat spolupráci 
se Západočeskou univerzitou v Plzni. 
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6.2 … se zahrani čními partnery 

 
Kontakty s partnerskými n ěmeckými školami a organizacemi  
 
Naše škola organizuje pravidelně již několik let vzájemná setkávání českých a 

německých studentů.  
Udržujeme a prohlubujeme kontakty se školami a organizacemi, s nimiž jsme v minulých 

letech již různé akce pořádali, našli jsme ale i nové partnery. 
V termínu od 08.09. do 12.09.2008 navštívili naši školu žáci z německého Eberswalde, 

účastnili se semináře, který spolupořádala braniborská organizace Europa-Zentrum-
Brandenburg-Berlin/EZBB. Název tohoto semináře zněl Prevence patologických jevů. Žáci 
společně navštívili krizové K-centrum v Karlových Varech, Městskou policii v Chebu, 
zúčastnili se řady přednášek a diskuzí o problematice prevence. Reciproční seminář 
s obdobným programem se pak pro naše žáky konal od 28.09. do 03.10. v německém 
Kolbergu. V pořádání seminářů s EZBB budeme pokračovat i v budoucnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po celý školní rok 2008/2009 se pedagogové a žáci naší školy účastnili projektu 

Evropské unie RADAR (Rural-Areas-Defense-Against-Racism). Roční projekt se zabýval 
prevencí rasismu v hraničních regionech Německa, Česka, Maďarska a Polska. Slavnostní 
zahájení se konalo v září v Německu, další setkání německých odborníků na rasové 
problémy se zástupci chebských organizací a městských a státních policistů se uskutečnilo 
v Chebu od 13. do 15.01.2009. Žáci SZŠ a VOŠ vyslechli odborné referáty a účastnili se 
diskuzí o problematice národnostních menšin na Chebsku. 
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Další fáze RADARu proběhla opět v Kolbergu v termínu 21.-25.04.2009. Na programu byly 

znovu zejména přednášky odborníků - představení hnutí Tolerantní Braniborsko, informace 
o evropské politice v Braniborsku, historie a současnost extremistické německé strany NPD, 
prevenční práce proti rasismu, antisemitismu a 
xenofobii, práce Ústavního soudu, praktické 
příklady práce týmů v jednotlivých regionech 
zúčastněných zemí. Během závěrečného 
workshopu v Drážďanech - 29.06.-02.07.2009 
- setkání představitelů čtyř zúčastněných zemí,  
jsme zhodnotili výsledky naší práce a 
uvažovali nad tématy, jimiž se chceme zabývat 
v budoucnu. Poznatky z projektu uplatníme při 
práci se žáky v hodinách německého jazyka a 
občanské nauky. 

Naším novým partnerem je německá organizace Lazarus. Spolupráce s ní začala 
vzhledem ke společné oblasti zájmu - sociální práci. Připravili jsme společně v rámci 
projektu Let’s go 09 plzeňské organizace Tandem stáž pro 4 studenty VOŠ oboru Sociální 
práce na červen 2010 (délka pobytu v cizině 21 dnů). Studenti budou pracovat 
ve zdravotnických a sociálních zařízeních s postiženými lidmi. Po dobu praxe budou 
vykonávat činnosti spojené s odbornou péčí o klienty, s jejich zaměstnáváním, organizací 
volného času a mohou využít své znalosti v oboru ergoterapie a arteterapie. V rámci svých 
volnočasových aktivit se seznámí s okolím místa, kde budou práci vykonávat, naváží nové 
mezilidské kontakty, poznají podobnosti i odlišnosti života v sousední zemi. Po celý školní 
rok jsme tedy s organizací Lazarus vedli jednání, zástupcům jsme v březnu představili 
prostory naší školy a seznámili je s regionálními zdravotnickými a sociálními zařízeními. 
Další spolupráce bude pokračovat. 

Po celý školní rok jsme se na pravidelných schůzkách připravovali na tříletý projekt 
Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko, který začne v září 2009. Je financován 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, navazuje na náš předchozí úspěšný projekt 
Společná výuka zdravotnického personálu v regionu Euregio Egrensis. V plánu máme 
vzájemné hospitace vyučujících všech tří zúčastněných škol, společnou výuku žáků, 
přeshraniční praxe, společné exkurze, jazykovou výuku a česko-bavorské odborné 
konference. Náš projekt zaštítily také Elisabeth Schroedter - poslankyně Evropského 
parlamentu a Elisabeth Scharfenberg - poslankyně Spolkového sněmu, hovořili jsme o něm 
s představiteli KÚ KK a Města Cheb. Tento ojedinělý přeshraniční projekt bude prezentovat 
naši školu nejen v rámci regionu, ale i v celé republice a zahraničí. 

 
6.3     … s ostatními institucemi (p řehled) 

 
- s MŠ a ZŠ v Chebu a celém regionu (viz výše) 
- s charitativními organizacemi  (viz níže) 
- s Městským ú řadem  v Chebu (viz výše) 
- s nemocnicí  v Chebu (viz výše) 
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7 Obecně prosp ěšná práce 

 
V souvislosti s charakterem školy podporuje vedení veškerou účast studentů i učitelů při 

veřejně prospěšné činnosti, dbá však na to, aby pomáhali při takových aktivitách, které 
korespondují se zaměřením našeho vzdělávacího ústavu. Proto byli žáci i pedagogický 
dozor ve školním roce 2008/09 uvolněni na různé akce, vždy se jednalo o zdravotnický 
dozor několika žáků (podle požadavků pořádající organizace, někdy byl zapotřebí i 
pedagogický dozor). 

 
 

8 Charitativní činnost 
 

 Škola sama charitativní činnost nevyvíjela, žáci se však zapojili do těchto akcí: 
 

Srdíčkový den  – akce Občanského sdružení Život dětem, které se naši žáci účastnili  
opakovaně v září, prosinci 2008 a dubnu 2009. Výtěžek byl věnován dětským oddělením a 
zařízením pečujícím o nemocné, postižené a opuštěné děti v České republice. 
Bílá pastelka  – společnost pro slepé a slabozraké konala veřejnou sbírku, které se 
zúčastnilo 10 žáků 1. a 2. ročníků. Výtěžek sbírky byl jako každoročně poskytnut na nákup 
kompenzačních a učebních pomůcek pro děti s vadami zraku. 
Květinový den  – sbírková akce zaměřená na vyhledávání a prevenci nádoru prsu. 
Cheb Open – turnaj vozíčkářů ve stolním tenisu. Naši žáci pomáhají s organizací turnaje. 
Tato akce je vždy prezentována v médiích a naše škola je zde uvedena jako 
spoluorganizátor. 
 

 
9 Dny otev řených dve ří a Burza škol 

 
Dny otevřených dveří chápeme stejně jako návštěvy v ZŠ jako jeden z pilířů prezentace 

školy a náboru nových žáků. Škola pořádala celkem tři dny otevřených dveří jak ve škole, 
tak v domově mládeže (viz plán práce). 

Další akcí, na které byly prezentovány studijní obory naší školy, byla Burza škol v Chebu, 
Sokolově a Aši. Cílem výstavy bylo informovat žáky 9. tříd o možnostech studia na naší 
škole. Do akce se zapojili žáci i učitelé. Prezentace naší školy probíhaly i ve vyučovacích 
hodinách 9. tříd ZŠ. 

 
 

10 SZŠ a VOŠ - otev řená škola 
 

 10.1   Rekvalifikace – celoživotní vzd ělávání dosp ělých 
 

V letošním školním roce naše škola realizovala v rámci celoživotního vzdělávání dva 150 
hodinové rekvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a 150 hodinový 
kvalifikační kurz Všeobecný sanitář ve spolupráci s AMICA s. r. o. Cheb. MZČR udělilo naší  
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škole akreditaci pro kvalifikační kurz Masér. Proběhl v měsíci srpnu. Nově získané profese 
významně zvýší absolventům šance uplatnit se na trhu práce. 

 
10.2   Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů zabezpečené školou 

 
SZŠ Cheb v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008–

2009 úspěšně zabezpečila na Šumavě, v Krušných horách a Alpách čtyři kurzy pro 
instruktory školního lyžování: 
- základní kurz pro pedagogické pracovníky bez aprobace tělesná výchova 
- doškolovací (prolongační) kurz pro instruktory školního lyžování, jenž je určen pro držitele 
kvalifikace instruktor školního lyžování, kteří si musí prodloužit platnost průkazu ješně před 
ukončením jeho platnosti 
- nové trendy ve výuce lyžování pro učitele tělesné výchovy a instruktory školního lyžování 
- základní kurz pro instruktory školního snowboardingu, který je určen učitelům tělesné 
výchovy a dalším zájemcům bez kvalifikace instruktor školního snowboardingu. 

Těchto kurzů akreditovaných MŠMT ČR se zúčastnilo celkem 50 pedagogických 
pracovníků a získalo průkaz (resp. si prodloužilo jeho platnost) instruktora školního lyžování, 
bez něhož se nemohou školního lyžařského výcviku žáků zúčastnit. 

 
10.3 VOŠ 

 
Střední zdravotnická škola se rozrostla o vyšší odbornou školu, která právě ve školním 

roce 2008/09 zahájila svou činnost.  
V průběhu školního roku vyšší odborná škola získala svoji jistotu a stabilitu. Základní 

hodnoty a směřování školy mají již, díky všem zúčastněným (pedagogům i studentům), 
konkrétní podobu, a tak je vytvořen základ nezbytný pro budoucí motivaci a chuť do práce. 
Máme za sebou první zkušenosti se zápočty, zkouškami, odbornými praxemi a supervizními 
semináři. Velkou osobní zkušeností pro všechny studenty byly tři výcvikové dílny 
osobnostně sociálního rozvoje, které i přesto, že nebyly vždycky pro každého lehké, byly 
ideální příležitostí k vlastnímu sebepoznání i příležitostí ke stmelení celého ročníku. Dílny 
proběhly pod vedením PhDr. Marka Hermana, autora knihy Najděte si svého Marťana, a za 
přispění a vydatné pomoci Mgr. Lucie Polákové, vyučující stěžejních odborných předmětů 
prvního ročníku.  

Hlavním cílem, který jsme si v prvním roce fungování vyšší odborné školy stanovili, bylo  
maximální propojení teoretické a praktické přípravy studentů sociální práce. Zpětné vazby, 
které jsme dostali z pracovišť odborné praxe ukázaly, že se nám tento cíl podařilo úspěšně 
naplnit. Studenti, kteří vydrželi tvrdě a poctivě pracovat a splnili úspěšně požadavky všech 
předmětů, postoupili do druhého ročníku školy a začínají intenzivně přemýšlet o tématech 
prvních absolventských prací.  
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11 Další aktivity školy  

 
11.1 Enviromentální činnost (přehled) 

 
- seznámení žáků s obnovitelnými zdroji el. energie – návštěva vodní elektrárny Skalka  
- učitelský sbor byl seznámen s programem enviromentální výchovy 
- učitelé prvky enviromentální výchovy zařadili do svých tematických plánů, a tedy i do 

výuky jak odborných, tak všeobecně vzdělávacích předmětů 
- třídění odpadu ve škole 

 
11.2 Výpočetní technika  

 
Škola má dvě učebny výpočetní techniky. V původní učebně ICT je 17 osobních počítačů 

připojených do domény s přístupem k internetu. Na všech pracovních stanicích je 
nainstalován operační systém Windows XP Professional a kancelářský balíček Microsoft 
Office 2003 Profesionál a jako alternativní kancelářský balíček Open Office.org 2.0. Dále 
jsou na stanicích nainstalovány Zoner Photo Studio 8, Zoner Callisto 4, Zoner Context, 
PSPad editor, Amicus (zdravotnická evidence) a ATF. Tyto programy jsou využívány pro 
výuku žáků. V počítačové síti je využit program Master Eye pro zintenzivnění výuky a 
snadnější komunikaci mezi učitelem a studentem. V učebně slouží výuce dataprojektor, 
scaner, síťová laserová tiskárna s oboustranným tiskem a kamera. Síť v učebně je připojena 
k výkonnému serveru se dvěma pevnými disky a síťovým operačním systémem Windows. K 
výuce se využívají cestovní profily a sdílené disky. Všechny stanice mají přistup ke 
sdílenému internetu, který lze podle potřeby studentům omezit. Internet je typu DSL o 
rychlosti 4 Mb/s bez omezení stažených dat. Používaným prohlížečem internetu je Internet 
Explorer 7. 

Stavebními pracemi byl vytvořen ze tří malých místností jeden velký prostor pro novou 
učebnu výpočetní techniky. Do učebny bylo zakoupeno 9 nových speciálních stolů a 18 
polstrovaných židlí. Jeden stůl je připraven pro osazení dvou počítačových sestav. Stoly a 
židle splňují požadavky ergonomického pracoviště. V učebně je k dispozici 16 pracovních 
stanic spojených do sítě a s přístupem k internetu. Základní jednotky typu tower jsou 
osazeny procesory Intel 2,5 GHz, 2 GB operační paměti DDR2, pevným diskem 500 GB, 
mechanikou DVD-RW. Grafická, zvuková a síťová karta jsou integrovány na základní desce. 
USB porty jsou dostupné z přední strany 
základní jednotky. K základní jednotce jsou 
připojeny kabelová klávesnice, optická myš a 
19” LCD monitor s vestavěnými reproduktory. 
Na PC je nainstalován operační systém 
Windows Vista Business s SP2, kancelářský 
balíček Microsoft Office ve verzi 2007, program 
na zpracování fotografií Corel Paint Shop Pro 
Photo X2, Adobe Reader 9, prohlížeč internetu 
IE8 a antivirový program Eset Nod32 Antivirus.  
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V učebnách se vyučuje předmětům IKT (VYT, VTA), OBK (obchodní korespondence), 

anglickému jazyku a příležitostně i dalším předmětům. Vzhledem k tomu, že všechny 
stanice jsou připojeny na internet, studenti zde běžně zpracovávají referáty i seminární 
práce. Starší učebna byla denně volně přístupná v době mimo vyučovaní od 7:30 do 7:50 h 
a po výuce do 17:00 h všem žákům i zaměstnancům školy. 

Většina pracovišť školy (kanceláře vedoucích pracovníků, sborovna a kabinety učitelů) je 
propojena do sítě se sdílenými složkami a tiskárnami a možností přístupu k internetu a 
elektronické poště. Dále jsou k této síti včetně výše jmenovaných služeb připojeny odborné 
učebny (VOŠ, fyzika, somatologie a učebny OSE). Ve třech učebnách – fyzika, somatologie 
a VOŠ – jsou instalovány kvalitní dataprojektory, ke kterým jsou připojeny PC s možností 
využití internetu a vnitřní sítě školy. V učebnách fyziky a VOŠ jsou k dispozici pro výuku 
interaktivní tabule s ozvučením a v učebnách fyziky a somatologie jsou připojena videa s 
možností promítat přes dataprojektory. V kabinetech se zvýšil počet přípojných míst, byly 
pořízeny výkonnější repasované PC a na všech počítačích je nahrán operační systém 
Windows XP Professional, kancelářský balíček Microsoft Office 2003 Profesionál nebo 
Microsoft Office 2007 Profesionál a antivirový program AVG 8.5. 

Na domově mládeže byl prodloužen na další rok přistup k internetu pomocí bezdrátové  
technologie WiFi o rychlosti 1,5Mb/s. Ubytování žáci mají k dispozici 3 stolní PC a 1 

notebook pro školní přípravu a komunikaci s blízkými. Nově bylo pořízeno na domov 
mládeže laserové multifunkční zařízení pro tisk a kopírování studijních materiálů a digitální 
fotoaparát. 

Škola má zakoupeny domény www.szscheb.cz a www.szsavoscheb.cz. Provozuje 
vlastní webové stránky, na kterých poskytuje informace o škole. Obsah stránek je průběžně 
doplňován, obměňován a aktualizován. 

Pro vedení školní matriky a vedení třídnické dokumentace přes webové rozhraní byla 
nadále požívána aplikace Škola on-line (katedra). Aplikace byla využita i k evidenci 
přijímacího řízení a k evidenci maturitních zkoušek, včetně tisku vysvědčení. Školní matrika 
byla odevzdána ve stanoveném termínu. 

 
11.3 Školní knihovna 
 

V minulých letech započalo budování kvalitního informačního centra školy pro potřeby 
žáků a pedagogů. Podařilo se zajistit nového zaměstnance, který zprovoznil činnost 
knihovny, byl zaveden řádný výpůjční systém.  

Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné provést další úpravy. 
 
11.4 Školní časopis 
 

Již sedmým ročníkem pokračovalo vydávání školního časopisu Tempus studiorum. Letos  
se podařilo rozšířit redakční radu o 4 studenty, což se příznivě odrazilo v obsahu i kvalitě 
všech čtyř čísel. Do tvorby se opět zapojili i žáci dálkového studia. Časopis si získal další 
příznivce – čtenáře i mimo náš vzdělávací ústav. (viz příloha) 
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11.5 Školní parlament 
 

Školní parlament pro nezájem studentů ve škole nefunguje. 
 

11.6 Hodnocení minimálního preventivního programu 
 

V tomto školním roce se nám podařilo ve spolupráci s preventistkou rizikového chování 
(pí P. Kolářová), výchovnou poradkyní, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, rodiči 
našich žáků, členy SRPZCH, Policií ČR – PIS Cheb zajistit většinu plánovaných přednášek 
a akcí naší školy. Plán metodika rizikového chování se vesměs podařilo splnit. 

Na stránkách školy lze nalézt informace a kontakty jak pro žáky, tak i pro jejich rodiče.V 
první polovině školního roku byl vyhotoven nový tiskopis Souhlasné prohlášení pro rodiče a 
plnoleté žáky k možnosti orientačního testování na přítomnost drog. Byl předán zákonným 
zástupcům a plnoletým žákům k vyplnění. Souhlas s testováním vyjádřilo 90 % dotázaných.  

V druhé polovině školního roku žáci vyplňovali anonymní dotazník týkající se domácího 
násilí. Cílem bylo zjistit, jaké vědomosti mají žáci v této oblasti. Vyhodnocení ukázalo, že 
většina neví, kde hledat radu a pomoc v případě domácího násilí, jak se bránit jakémukoliv 
násilí. Činnost preventistky se v příštím školním roce zaměří právě na tyto oblasti. 

 
11.7 Výchovné poradenství 
 

Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Jaroslava Rambousková. Svou činnost v letošním 
roce zaměřila na řešení výchovných problémů, pomoc studentům 4. ročníků při volbě dalšího 
studia nebo hledání zaměstnání. Se žáky 1. tříd řešila problémy spojené s nástupem na 
střední školu, besedovala se žáky o vztazích v nefunkčních rodinách, s třídními učiteli 
průběžně řešila výchovné problémy v kolektivu. 

Při svém působení používá i nástěnky zaměřené na problematiku výchovného 
poradenství, individuálních konzultací a anonymního dotazníku. Průběžně spolupracuje 
s výchovnými poradci ZŠ, jejich vedením. Na schůzkách je seznamuje s nabídkou 
otevíraných studijních oborů pro absolventy základních škol a s informacemi o 
akreditovaných programech pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 
11.8 Sonda maturant 

 
Žáci třetího ročníku se podrobili testování Sonda maturant. Měli možnost vyzkoušet si 

druh úloh, jež je zřejmě budou čekat v příštím roce při skládání státní maturity. Poměrně 
slušných výsledků dosáhli v českém jazyce (neuspěly by jen 2 studentky). V jazycích cizích 
se jako problém ukázal poslechový subtest, ovšem i díky nekvalitní nahrávce. V matematice 
by uspěly čtyři pětiny žáků.  
 
11.9 Maturita nane čisto 
 

Škola se zapojila do akce Maturita nanečisto po 11 letech. Studenti všech tří tříd 4. 
ročníku řešili testy z českého i cizího jazyka a z matematiky. Ve srovnání s ostatními  
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středními školami dosáhli průměrných výsledků. Porovnáním s výstupy testů před 11 lety lze 
konstatovat, že se úroveň znalostí snížila. Je to však všeobecný trend. 

 
11.10 Aktivity domova mládeže 
 

V domově mládeže bylo během roku ubytováno 50 žáků. Naši žáci jsou povinni 
dodržovat domovní řád, režim dne a bezpečnostní pravidla, jejichž znalost byla prověřena 

dvakrát za školní rok cvičnou evakuací DM při 
požárním poplachu. Součástí režimu dne je také 
příprava na vyučování, při kterém žáci hojně 
využívali knihovnu DM pod vedením paní 
vychovatelky a počítačů s připojením na internet. 

 Volný čas vyplňovali žáci obvykle aktivní 
činností, ať už sportovními akcemi, výrobou a 
dekorací různých předmětů či akcemi s kulturním 
zaměřením. K dispozici měli zařízení a vybavení 
DM (např. pingpongový stůl, posilovací přístroje 

včetně rotopedu, gymnastické žebřiny a míče), včetně krásné velké zahrady okolo domu. 
V dubnu se konal turnaj ve stolním tenise. Žáci také pravidelně navštěvovali zájmové kroužky 
mimo DM, dále plavání a fitness ve Františkových Lázních v doprovodu vychovatelek. 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Jiní se pod dohledem vychovatelky věnovali ručním pracím zaměřeným na události roku, 
Vánoce – pečení cukroví, Velikonoce – dekorace, Den učitelů – výroba drobných dárků, nebo 
výzdobu pokojů. Dále žáci pletli z pedigu nebo barvili pomocí šablon. Nejvíce zaujala 
dekorace hrnečků a zkrášlování triček. 
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V průběhu školního roku žáci navštěvovali kulturní akce konané v Chebu – filmová 

představení a koncert v kostele sv. Mikuláše. 
Zajímavou a téměř již tradiční akci pro žáky připravila Městská policie Cheb, která 

uspořádala soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Nejlepší střelci byli oceněni zajímavými dárky. 
 

 
 

 
Na závěr školního roku se na zahradě DM opékaly vuřty a všichni ubytovaní strávili u 

ohně příjemný podvečer. 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Část IV. – Autoevaluace školy 
 

Podle nařízení školského zákona byl vytvořen materiál Autoevaluace SZŠ za školní roky 
2006/07 a 2007/08. Je uložen v sekretariátu školy. 


