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Základní údaje o škole 
 

Název školy 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

 

Sídlo 
Hradební 2, Cheb, PSČ 350 38 
 

Právní forma 
příspěvková organizace 
 

IČO 
006 69 733 

 

Zřizovatel školy 
Krajský úřad Karlovarského kraje 

 

Adresa pro dálkový p řístup 
http://szsavoscheb.cz 

 

Vedení školy  
se skládá z 6 členů: 
- ředitel školy  
- statutární zástupkyně ředitele školy 
- vedoucí učitelka odborných předmětů střední školy 
- vedoucí učitelka předmětů VOŠ, od 1. července 2010 došlo ke změně funkce na zástupkyni 
ředitele VOŠ 
- vychovatelka pověřená pedagogickým a metodickým vedením vychovatelek Domova 
mládeže SZŠ a VOŠ Cheb  
- ekonomka školy 

 

Školská rada 
Školská rada byla jmenována dne 28. listopadu 2008. Skládá se z 11 členů. Ve školním roce 
2009/10 se sešla jednou a předmětem jednání bylo schválení Jednacího řádu a Výroční 
zprávy školy za období 2008/09. Rada dále vzala na vědomí informaci o možném otevření 
bakalářského studia a informaci o možném zateplení školy na základě výsledků tepelného 
auditu. Hostem jednání byl ředitel školy. 
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Charakteristika školy 
 

Střední škola 
Ve školním roce 2009/10 škola vzdělávala žáky v denní i dálkové formě středoškolského 
studia. 
Přehled obor ů: 
Zdravotnický asistent připravuje žáky pro poskytování ošetřovatelské péče v rámci 
ošetřovatelského procesu a podle stanoveného ošetřovatelského plánu, získávání a 
shromažďování informací potřebných pro sestavení ošetřovatelských diagnóz, pro práci se 
zdravotnickou dokumentací. 
Masér sportovní a rekondiční připravuje žáky pro výkon sportovní a rekondiční masérské 
praxe. 
Sociální péče – pečovatelská činnost připravuje žáky pro osobní práci s klienty. Obor je 
zaměřený na tělesnou, psychickou a sociální podporu klientů, organizaci jejich volného času 
s ohledem na schopnosti a možnosti klientů. 
 

Vyšší odborná škola 
Ve školním roce 2009/10 úspěšně pokračovalo denní i dálkové 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. 
 
Pro velký zájem studentů 1. ročníku dálkového studia byl jako třetí cizí jazyk otevřen ruský 
jazyk. 
 
V průběhu školního roku se studenti zúčastňovali odborných praxí. Reference a hodnocení 
z pracovišť, kde souvislé praxe vykonávali, jsou pro školu velmi potěšující. Dokládají 
zejména to, že se daří naplňovat cíl vytyčený při otevření vyšší odborné školy, maximálně 
propojit teoretickou a praktickou část přípravy budoucích sociálních pracovníků a vybavit tak 
studenty pro budoucí profesi dostatečným množstvím reálných zkušeností z terénu. 
 
Studenti druhého ročníku vybrali společně s vyučujícími témata prvních absolventských 
prací, které budou ve školním roce 2010/11 obhajovat u absolutorií. 
 

Domov mládeže  
V domově mládeže bylo během roku ubytováno 55 žáků v 17 pokojích se společným 
sociálním zařízením na poschodí.  
 
Rozdělení pokojů 
I. kategorie – 11 pokojů 3 dvoulůžkové 
 8 třílůžkových 
II. kategorie –  6 pokojů 5 čtyřlůžkových 
 1 pětilůžkový 
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Kapacita domova mládeže byla zcela naplněna. Pokoje žáků jsou vybaveny potřebným 
inventářem, který splňuje požadavky pro přípravu na vyučování, odpočinek i relaxaci ve 
volném čase.  
 
Součástí domova mládeže je dále kuchyně s jídelnou, společenská místnost vybavená 
šipkami, televizí, videem, DVD přehrávačem a třemi počítači s připojením na internet (další 
možností je využití notebooků), knihovna se studovnou, malá tělocvična s posilovacím 
zařízením a stolním tenisem. Pro sportovní i odpočinkové aktivity je též k dispozici prostorná 
zahrada. Vybavení pro volnočasové aktivity žáků se průběžně doplňuje. 
 

Akreditace vzd ělávací instituce 
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 zdravotnická škola  IZO 110 009 711 
2. Vyšší odborná škola IZO 151 039 542 
3. Domov mládeže IZO 110 009 720 
3. Školní jídelna IZO 110 036 077 
4. Školní jídelna – výdejna IZO 150 077 432 
 
SZŠ a VOŠ Cheb spravuje KÚ KK dvě budovy - budovu školy a budovu domova mládeže. 
Dále v roce 1996 byly vybudovány v zapůjčené části budovy chebské nemocnice šatny pro 
učitele a žáky a jedna učebna, později i učebna druhá. 
 
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. 
 

Výpočetní technika 
V průběhu roku 2010 byla provedena změna poskytovatele internetového připojení školy. 
Původní ADSL technologie s rychlostí 4/0,5 Mbps byla nahrazena bezdrátovou symetrickou 
WiFi technologií na frekvenci 10 GHz s rychlostí 10/10 Mbps a s agregací 1:1. Tato nová 
technologie zrychlila přístup k webovým stránkám školy provozovaným na vlastním serveru. 
Dále urychlila přístup k elektronické poště a k internetu v rámci školní sítě.  
 
Během školního roku 2009/2010 bylo vyměněno několik PC a notebooků za nové 
s operačními systémy Windows 7 a bylo pořízeno několik dataprojektorů. 
 
Škola nadále udržuje zaregistrované doménové adresy http://szsavoscheb.cz a 
http://szscheb.cz, které umožňují přístup k webovým stránkám školy. Dále provozuje 
redakční systém pro VOŠ pod doménou http://voscheb.ic.cz. 
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Informace týkající se prospěchu, docházky a vlastního rozvrhu poskytuje škola studentům, 
rodičům a pedagogickým pracovníkům přes aplikaci ŠkolaOnLine. Aplikace je přístupná přes 
webové rozhraní. Aplikace ŠkolaOnLine umožňuje také zpracovávat ze zákona povinnou 
školní matriku. 
 

Výchovné poradenství 
Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Jaroslava Rambousková. Svou činnost v letošním roce 
zaměřila na řešení výchovných problémů, pomoc žákům 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, 
individuální konzultace a anonymní dotazníky. 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. 
 
Příloha - plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/10 
 

Školní knihovna 
Kvalitní informační centrum školy pro potřeby žáků a pedagogů, jehož budování začalo v 
minulých letech, pokračovalo i s omezenými finančními prostředky. Jedná se především o 
činnost knihovny. Knihovní fond ke konci školního roku čítal 5 910 svazků. Trvalých výpůjček, 
které tvoří především knihy, jež učitelé potřebují pro svou práci, bylo 1 006, žáci a studenti si 
během školního roku vypůjčili 720 titulů. 
 

Enviromentální činnost (přehled) 
- seznámení žáků s obnovitelnými zdroji el. energie – návštěva vodní elektrárny Skalka  
- návštěva úpravny vody v Nebanicích 
- 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 
 
 

Přehled obor ů vzdělávání 
 
Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 
 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
53-41-M Ošetřovatelství 
53-41-M/007 Zdravotnický asistent, denní a dálková forma vzdělávání 
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69-41-M Osobní služby 
69-41-M/001 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání 
75-41-M Sociální činnost 
75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost, denní a dálková forma vzdělávání 
 
Vyšší odborné vzdělávání 
75-41-N/002 Sociální práce, denní a dálková forma vzdělávání  
 
 

Rámcový popis personálního zabezpe čení činnosti školy 
 
Vedení školy tvořilo 6 členů. Počet učitelů odpovídal počtu tříd. Zdárný chod počítačové sítě 
a počítačové techniky ve škole zajišťuje správce sítě, který pracuje na ½ úvazek a současně 
je také vyučujícím předmětů IKT, VTA a VYT.  
 
Ve školním roce 2009/10 ukončila jedna vyučující magisterské studium a splnila tím 
kvalifikační předpoklady pro výkon povolání. Další čtyři ve studiu pokračovaly, jedna vyučující 
zahájila dvouleté navazující magisterské studium a jedna učitelka se připravovala na 
obhajobu diplomové práce. Obhajovat by ji měla na podzim roku 2010. 
 
Důchodci pracovali podle potřeby na snížený úvazek.  
 
Počet THP a ostatních pracovníků je plně vyhovující. 

 
 

Složení pracovníků školy 
 
 

Pracovníci Počet Poznámka 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 15 včetně vedení 
Odborní učitelé 19 včetně vedení 
Externí učitelé 14  
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  49  
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Přijímací řízení a následné p řijetí do školy 
 

Střední škola 
Pro školní rok 2009/10 proběhla celkem 2 kola přijímacího řízení. Jako složitější se ukázalo 
přijímací řízení pro dálkové studium, kde zájem převyšoval plánovanou kapacitu obou oborů 
zdravotnický asistent i sociální péče – pečovatelská činnost. 
 
Počet přihlášek: 
Denní forma studia:  a) obor zdravotnický asistent – 72 
    b) obor masér sportovní a rekondiční – 49 
    c) obor sociální péče – pečovatelská činnost – 44 
 
Dálková forma studia:   a) obor zdravotnický asistent – 40 
    b) obor sociální péče – pečovatelská činnost – 29 
 
Celkem přihlášeno 234 osob (denní forma studia 165, dálková forma studia 69) 
 
Počet přijatých (shodný s počtem žáků, kteří nastoupili ve školním roce 2009/10): 
Denní forma studia:  a) obor zdravotnický asistent – 55 
    b) obor masér sportovní a rekondiční – 30 
    c) obor sociální péče – pečovatelská činnost – 27 
 
Dálková forma studia:   a) obor zdravotnický asistent – 30 
    b) sociální péče – pečovatelská činnost – 29 
 
Celkem přijato 171 osob (denní forma studia 112, dálková forma studia 59) 
 
Příloha – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009/10 
 

Vyšší odborná škola 
Pro školní rok 2009/10 proběhla celkem 3 kola přijímacích pohovorů, a to v termínech 22. 6. 
2009, 30. 6. 2009 a 18. 9. 2009. 
 
Počet přihlášek: 
1. kolo 22. 6. 2009 denní forma studia – 107 
   dálková forma studia – 55 
2. kolo 30. 6. 2009 denní forma studia – 7 
  dálková forma studia – 1 
3. kolo 18. 9. 2009 denní forma studia – 11 
 
Celkem přihlášeno 181 (denní forma studia 125, dálková forma studia 56) 
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Počet přijatých (shodný s počtem studentů, kteří nastoupili ve školním roce 2009/10): 
Denní forma studia: 22 
Dálková forma studia: 29 
 
Celkem přijato 51 
 
Příloha – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009/10 
 
 

Přehled t říd 
Ve školním roce 2009/2010 byly otevřeny třídy: 
 
 

Střední škola 
(počet žáků k 30. září 2009) 

 

Studijní obor 
Typ studia/ 

Ročník 
Počet 

tříd 
Počet 
žáků 

Poznámka 

Zdravotnický asistent denní/1   2 55  

Zdravotnický asistent denní/2 1,5 39 třída 2. B dvouoborová 
Zdravotnický asistent denní/3   1 26  
Zdravotnický asistent denní/4   1 26  
Zdravotnický asistent dálkové/1   1 33  
Zdravotnický asistent dálkové/4 0,5 12 třída 4. DS dvouoborová 
Sociální péče – 
pečovatelská činnost 

 
denní/1 

   
  1 

 
27 

 

Sociální péče – 
pečovatelská činnost 

 
denní/2 

 
0,5 

 
12 

 
třída 2. B dvouoborová 

Sociální péče – 
pečovatelská činnost 

 
denní/3 

 
0,5 

  
 9 

 
třída 3. B dvouoborová 

Sociální péče – 
pečovatelská činnost 

 
denní/4 

   
  1 

 
25 

 

Sociální péče – 
pečovatelská činnost 

 
dálkové/1 

   
  1 

 
24 

 

Sociální péče – 
pečovatelská činnost 

 
dálkové/4 

 
0,5 

 
15 

 
třída 4. DS dvouoborová 

Masér sportovní a 
rekondiční 

 
denní/1 

   
  1 

 
30 

 

Masér sportovní a 
rekondiční 

 
denní/3 

 
0,5 

 
12 

 
třída 3. B dvouoborová 

 
Střední škola – celkem žáků 345 (261 denní studium, 84 dálkové studium) 
Počet tříd - 13 
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Vyšší odborná škola 
(počet studentů k 30. září 2009) 

 

Studijní obor 
Typ studia/ 

ročník 
Počet 

tříd 
Počet 

studentů 

Sociální práce denní/1 1 22 
Sociální práce denní/2 1 22 
Sociální práce dálkové/1 1 29 

 
Vyšší odborná škola – celkem 73 studentů (44 denní studium, 29 dálkové studium) 
Počet tříd – 3 
 
Ve školním roce nastoupilo celkem 418 žáků a studentů (305 denní studium, 113 dálkové 
studium). 
 
Příloha – organizační zabezpečení školy 
 
 

Výsledky vzd ělávání žák ů a student ů 
 

Střední škola 
 

      První a druhé pololetí školního roku 2009/2010 
 
 

Třída 
Absence 
1. pololetí 

Neoml. ab. 
1. pololetí 

Absence 
2. pololetí 

Neoml. ab. 
2. pololetí 

Prospěch 
1. pololetí 

Prospěch  
2. pololetí 

1. A 71,32 5,04 97,88 6,08 2,67 2,82 
1. B 47,81 0,07 57,62 4,23 3,01 2,89 
1. M 52,00 0,03 69,13 3,00 3,17 3,19 
1. S 57,62 5,90 81,54 6,54 2,80 2,71 
1.DS A 18,38 0,00 13,00 0,00 2,93 2,51 
1. DS B 10,48 0,00 17,57 0,00 2,28 1,90 
2. A 50,50 0,00 63,00 0,33 2,36 2,22 
2. B 49,32 0,18 65,59 2,70 2,45 2,36 
3. A 44,81 0,00 57,54 0,00 2,11 1,86 
3. B 65,95 0,73 75,09 0,09 2,75 2,60 
4. A 62,60 1,40 77,67 3,21 2,38 2,35 

4. B 59,50 0,00 62,31 0,00 2,37 2,18 

4. DS 22,61 0,00 17,38 0,00 2,48 2,39 
Škola 38,04 0,87 49,37 1,77 2,60 2,46 
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Vyšší odborná škola 
 

Stavy studentů na konci školního roku 2009/10 
(úspěšně zakončili studium v daném období) 

 

Třída 
Typ 

studia 
Počet  

tříd 
Počet 

studentů 

1. VOŠ denní 1 11 

1. VOŠ DS dálkové 1 15 

2. VOŠ denní 1 13 

 
 

Maturitní zkouška 
Z celkového počtu 50 žáků 4. ročníku nebyly k maturitním zkouškám v jarním termínu 
připuštěny 4 žákyně (obor zdravotnický asistent 1, obor sociální péče – pečovatelská činnost 
3). Všechny pak maturovaly v termínu podzimním. Tehdy jedna žákyně neprospěla 
v předmětu speciální pedagogika (obor sociální péče – pečovatelská činnost) a jedna 
neprospěla ze čtyř předmětů. Opravná zkouška se bude konat na konci října, celou maturitu 
zopakuje žákyně v novém kalendářním roce v lednu. 
 
 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2009/2010 
 
 

4. A – Zdravotnický asistent 4. B – Sociální péče - pečovatelská činnost 

Předmět Průměrná známka Předmět Průměrná známka 

maturitní 
písemná práce  

 
3,04 

maturitní písemná 
práce 

 
3,95 

český jazyk a 
literatura 

 
2,30 

český jazyk a 
literatura 

 
3,30 

ošetřovatelství 1,73 sociální péče 2,20 

ošetřování 
nemocných 

 
1,73 

obhajoba maturitní 
práce 

 
2,10 

psychologie a 
komunikace 

 
1,80 

speciální pedagogika  
3,14 

německý jazyk 2,17 německý jazyk 2,00 

anglický jazyk 1,75 anglický jazyk 1,50 

matematika 2,67 matematika 3,00 

--- --- psychologie 2,88 

Ø prospěch třídy 2,02 Ø prospěch třídy 2,51 
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Průměrná známka maturitních zkoušek obou tříd 2,27 
Celkový počet vyznamenání – 13 (třída 4. A 9, třída 4. B 4) 
Neprospěli – 2 (třída 4. B) 
 

Mimo řádná událost 
Žákyně 5. DS u opravného termínu maturity z OSE opět neuspěla. Proti hodnocení se 
odvolala. Problém řešila ČŠI.  
 

Žáci nep řipušt ění k maturitní zkoušce 
K řádnému termínu maturitních zkoušek v jarním období nebyly připuštěny 4 žákyně (jedna 
ze 4. A kvůli rizikovému těhotenství, tedy neklasifikaci v předmětu OSN, tři ze třídy 4. A pro 
neklasifikaci nebo neprospěch). K podzimnímu termínu maturitních zkoušek byly připuštěny 
všechny 4 žákyně. Neprospěly 2 žákyně ze 4. A. Jedna z jednoho předmětu, a proto vykoná 
opravnou zkoušku v termínu stanoveném ředitelem školy na 21. 10. 2010, jedna neprospěla 
z předmětů čtyř, a tak musí opravné maturitní zkoušky (včetně písemné maturitní práce, 
neboť byla v  řádném jarním termínu hodnocena známkou nedostatečně) skládat v novém 
kalendářním roce. Ředitel školy stanovil termíny takto: maturitní písemná práce: 3. 1. 2011, 
ústní zkoušky (včetně obhajoby závěrečné práce): 10. 1. 2011. 
 
Příloha – statistika přihlášek k maturitní zkoušce 
 
 

Prevence sociáln ě patologických jev ů 
 

Hodnocení minimálního preventivního programu za ško lní rok 2009/2010 
V tomto školním roce se podařilo ve spolupráci s preventistkou rizikového chování Mgr. P. 
Kolářovou (dříve preventistkou sociálně patologických jevů), výchovnou poradkyní, 
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, rodiči našich žáků, členy SRPZCH, Policií ČR 
– PIS Cheb a jinými složkami regionu Karlovy Vary zajistit většinu plánovaných přednášek a 
akcí. 
 
Na webové stránky naší školy jsme umístili metodiku rizikového chování, která obsahuje 
informace a kontakty jak pro žáky, tak i pro jejich rodiče. Zákonným zástupcům budoucích 
žáků 1. ročníku byl předán tiskopis Souhlasné prohlášení pro rodiče a plnoleté žáky 
k možnosti orientačního testování na přítomnost drog. Souhlas s testováním vyjádřilo 93 % 
dotázaných. 
 
V druhé polovině školního roku žáci opět vyplňovali anonymní dotazník týkající se domácího 
násilí. Cílem bylo zjistit, jak se povědomí žáků naší školy v tomto ohledu změnilo (vzhledem 
k předešlému období) a zda došlo k rozšíření vědomostí. Vyhodnocení ukázalo, že většina 
ví, co je domácí násilí, znají jeho různé formy, ale stále ještě mnozí nevědí, kde hledat radu a 
odbornou pomoc ve svém bydlišti nebo v místě školy. Z tohoto důvodu bude v následujícím 
školním roce zařazena beseda s příslušníky Policie ČR zabývajícími se touto problematikou 
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a jedna beseda s pracovníky krizového centra. 
 
Ve sledovaném období dále proběhla beseda na téma Šikana a násilí v kolektivu třídy. 
Přednášející byla Mgr. Dagmar Pitnerová, PhD. z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. 
 
 

Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

DVPP organizované školou a akreditované MŠMT ČR 
Označení: 01/09 Základní kurz pro instruktory školního lyžování 
Termín konání: 5. 1. 2010 až 10. 1. 2010 
Místo konání: Bublava 
3 účastníci 
Stručný popis: kurz byl určen pro pedagogické pracovníky bez aprobace tělesná výchova, 
kteří po absolvování kurzu získali průkaz instruktora školního lyžování 
 
Označení: 02/09 Základní kurz pro instruktory školního snowboardingu 
Termín konání: 5. 1. 2010 až 10. 1. 2010 
Místo konání: Bublava 
2 účastníci 
Stručný popis: kurz byl určen pro učitele tělesné výchovy a pro další zájemce bez kvalifikace 
instruktor školního snowboardingu 
 
Označení: 03/09 Doškolovací (prolongační) kurz pro instruktory školního lyžování 
Termín konání: 17. 12. 2009 až 20. 12. 2009 
Místo konání: Šumava – Špičák, Velký Javor 
20 účastníků 
Stručný popis: kurz byl určen pro držitele kvalifikace instruktor školního lyžování, kteří si musí 
prodloužit platnost průkazu ještě před ukončením jeho platnosti 
 
Označení: 04/09 Nové trendy ve výuce lyžování 
Termín konání: 18. 3. 2010 až 21. 3. 2010 
Místo konání: Alpy – Gaming – Hochkar 
8 účastníků 
Stručný popis: kurz byl určen pro učitele tělesné výchovy a pro držitele kvalifikace instruktor 
školního lyžování 
 

DVPP, školení, seminá ře 
Pedagogičtí pracovníci školy se během školního roku zúčastnili více než třiceti odborných 
školení. Byly upřednostňovány akce zaměřené jednak na přípravu státních maturit, jednak na 
tvorbu ŠVP a na autoevaluaci školy. Ostatní kurzy a školení se týkaly výuky odborných i 
všeobecně vzdělávacích předmětů. Peníze na školení byly čerpány z tzv. prostředků ONIV. 
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Proškolen byl každý pedagogický pracovník. 
 
Přehled vybraných školení 
Národní projekt Koordinátor S1 – Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů středních 
odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP v SOŠ a SOU 
Termíny konání: 28. 8. a 29. 8. 2009, 16. a 17. 10. 2009 
Místo konání: Vonšov – Kazdův Dvůr 
Účastníci: většina pedagogických zaměstnanců školy 
 
Mezinárodní vzdělávací akce Kinestetická mobilizace – preventivní rehabilitace v rámci 
projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko 
Termín konání: 19. 11. 2009  
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb 
Účastníci: vedoucí učitelka odborných předmětů střední školy 
 
Seminář s tématem Péče o seniory 
Termín konání: 1. 2. 2010 
Místo konání: Sozialakademie Silberbach, SRN 
Přednášky a diskuse se týkaly standardů péče a řízení kvality v České republice a 
v Bavorsku, vývoje ambulantní a stacionární péče. 
Účastníci: ředitel školy, zástupkyně ředitele VOŠ, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů 
 
ŠVP – interaktivní formy výuky v matematice 
Termín konání: 11. 2. 1010  
Místo konání: Karlovy Vary 
Účastníci: 2 učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů 
 
Okresní hospodářská komora Cheb – školení daně z příjmů fyzických osob, r. 2010 
Termín konání: 22. 2. 2010 
Místo konání: ISŠ Cheb 
Účastníci: učitelka ekonomických předmětů 
 
Mezinárodní vzdělávací akce Management výživy v péči o nemocné a o seniory v rámci 
projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko 
Termín konání: 10. 3. 2010  
Místo konání: Egerland Kulturhaus Marktredwitz  
Účastníci: vedoucí učitelka odborných předmětů střední školy 
 
Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta, interaktivní seminář Finanční 
gramotnost  
Termín konání: 4. 5. 2010  
Místo konání: Praha 
Účastníci: učitelka ekonomických předmětů 
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Základy reflexní terapie plosky nohy 
Termín konání: 25. až 27. 6. 2010 
Místo konání: Studio Letná, Praha 7 
Účastníci: učitelka odborných předmětů 
 
Proškolení k nové maturitě (hodnotitel) 
Termín konání: průběžně ve školním roce 
Účastníci: CJL – 3 vyučující, NEJ – 2 vyučující, ANJ – 1 vyučující 
 
Proškolení k nové maturitě (zadavatel) 
Termín konání: průběžně ve školním roce 
Účastníci: 2 vyučující 
 
 

Aktivity a prezentace školy na ve řejnosti 
 

Aktivity st řední školy 
 
Povinné kurzy 
Lyžařský výcvikový kurz 
Účastníci: všichni žáci 1. ročníku 
Termíny konání: 1. kurz 10. až 16. 1. 2010, vedoucí kurzu Zuzana Šnajdrová 
       2. kurz 16. až 22. 1. 2010, vedoucí kurzu Mgr. Zdeněk Hrkal 
Místo konání: Nové Hutě 
Kurz byl veden podle programu, který připravil vedoucí kurzu a schválil ředitel školy. Žáci se 
učili základům lyžování, tvorbě carvingového oblouku a byli formou přednášek seznámeni s 
lyžařskou výzbrojí a výstrojí, s mazáním a údržbou lyží a dále s pravidly desatera 
bezpečného chování na sjezdovkách. 
 
Turistický kurz  
Účastníci: žáci 2. ročníku 
Termín: 14. až 18. 6. 2010 
Místo konání: Svatava, rekreační středisko Na Pískách 
Cílem kurzu bylo seznámit žáky se základy vodní turistiky, azimutu, zdravovědy, střelby ze 
vzduchové pistole. Dále měli možnost vyzkoušet lanové dráhy a množství her v přírodě. 
Součástí turistického kurzu byla i modelová záchranná akce. 
 

Zájimové kroužky 
Otevírají se dle zájmů žáků. Ve sledovaném období 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. 
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Exkurze 
 
OK oboru zdravotnický asistent 
Účastníci: žáci 3. A  
Termín konání: 24. 11. 2009 
Místo konání: Mateřská škola v Chebu, Do Zátiší 3 
Význam: seznámení s výchovným zaměstnáváním dětí batolecího a předškolního věku 
 
Účastníci: žáci 2. A  
Termín konání: 9. 2. 2010 
Místo konání: Kojenecký ústav a Dětský domov v Aši 
Význam: seznámení s funkcí kojeneckého ústavu, podmínkami adopce, ošetřovatelskou péčí 
a výchovným zaměstnáváním dětí kojeneckého a batolecího věku 
 
Účastníci: žáci 4. ročníku 
Termín konání: 6. 4. 2010 
Místo konání: Dolní Rychnov u Sokolova, Dům ošetřovatelské péče (sociální služby - Vila 
Maria – Domov se zvláštním režimem) 
Význam: prohlídka moderní ošetřovací jednotky, péče o staré a chronicky nemocné 
 
Účastníci: žáci 2. ročníku  
Termín konání: 27. 4. 2010 
Místo konání: Fakultní nemocnice Plzeň – Gynekologicko–porodnická klinika a 
Radiodiagnostické oddělení 
Význam: seznámení s radiodiagnostickými vyšetřeními v praxi, prohlídka moderní ošetřovací 
jednotky, zásady práce při přetlakové oxigenoterapii 
 
Účastníci: žáci 3. A 
Termín konání: 20. 5. 2010 
Místo konání: Kojenecký ústav v Aši 
Význam: přiblížení práce a ostatní problematiky v těchto typech zdravotnických zařízení 
 
OK oboru masér sportovní a rekondi ční 
Účastníci: žáci 3. B 
Termín konání: 16. 9. 2009 
Místo konání: Františkovy Lázně, Aquaforum  
Význam: nácvik vodních procedur pod odborným dozorem, cvičení ve vodě, zjišťování 
informací o místních léčivých pramenech 
 
Účastníci: žáci 3. B 
Termín konání: 23. 9. 2009 
Místo konání: bazén Sokolov, sauna 
Význam: nácvik správného postupu saunování 
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Účastníci: žáci 3. B 
Termín konání: 5. 2. 2010 
Místo konání: Františkovy Lázně – solná jeskyně 
Význam: krátkodobý pobyt v solné jeskyni a kontraindikace tohoto pobytu 
 
Účastníci: žáci 3. B 
Termín konání: 28. 4. 2010 
Místo konání: Františkovy Lázně – solná jeskyně 
Význam: ukázka thajské masáže v masérském studiu, kterou prováděla masérka thajského 
původu s certifikátem o absolvování kurz v Thajsku v rozsahu 150 hodin; masáž trvala 60 
minut 
 
víceoborové t řídy 
Studijní obor: zdravotnický asistent, sociální péče – pečovatelská činnost 
Účastníci: žáci 4. DS 
Termín konání: 23. 9. 2009 
Místo konání: Praha, Jedličkův ústav 
Význam: seznámení se zásadami výchovy zdravotně znevýhodněných a jejich integrací do 
společnosti, komunikace s tělesně postiženými 
 
Studijní obor: zdravotnický asistent, masér sportovní a rekondiční 
Účastníci: žáci 3. A a 3. B 
Termín konání. 9. 2. 2010  
Místo konání: Nízkoprahové denní centrum Betlém Cheb 
Význam: socální pomoc lidem vyloučeným, struktura sociálního centra 
 
Studijní obor: zdravotnický asistent, sociální péče – pečovatelská činnost 
Účastníci: žáci 4. DS 
Termín konání: 6. 4. 2010 
Místo konání: Plzeň, Hospic sv. Lazara 
Význam: seznámení s problematikou zařízení typu hospic, s péčí o klienty a komunikací s 
klienty 
 
PK přírodov ědných p ředmětů 
Dny vědy a techniky 
Účastníci: 20 žáků 1. až 3. ročníku 
Termín konání: 18. 9. 2009 
Místo konání: Plzeň 
Význam: návštěva výstavy fyzikálních a chemických pomůcek, zhlédnutí ukázek pokusů, 
možnost vyzkoušet si zajímavé experimenty z oblasti fyziky, chemie a biologie zábavnou 
formou 
 
Věda před radnicí 
Účastníci: žáci 1. až 3. ročníku (v jednotlivých vyučovacích hodinách předmětů fyzika, 
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chemie, biologie)  
Termín konání: první týden v říjnu 2009 
Místo konání: Cheb 
Význam: návštěva výstavy fyzikálních a chemických pomůcek, zhlédnutí ukázek pokusů 
 
Vodní dílo Skalka 
Účastníci: žáci 2. ročníku oboru zdravotnický asistent 
Termíny konání: listopad a prosinec 2009 
Místo konání: Cheb, Skalka 
Význam: seznámení s výrobou el. energie v malé vodní elektrárně, začlenění do rozvodné 
sítě, řešení problému sinic ve vodním díle; exkurze je zařazena do environmentální výchovy 
a vzdělávání 
 
Fyzika v praxi 
Účastníci: žáci 1. S, 2. B (sociální péče – pečovatelská činnost) 
Termíny konání: 15. 12. 2009, 5. 1. 2010  
Místo konání: Cheb, vlakové nádraží 
Význam: ověření Newtonových zákonů při posunování železničních vagónů, pozorování 
fyzikálních jevů – pohyb, setrvačnost, tření 
 
Planetárium Praha, Národní muzeum 
Účastníci: žáci 1. M, 1. S 
Termín konání: 26. 4. 2010 
Místo konání: Praha 
Program: Planetárium – pořad Astrofyzika, v předsálí výstava modelů souhvězdí; seznámení 
s poznatky o vzniku a vývoji vesmíru, o vesmírných objektech, jejich rozdělení, vývoji a 
sledování 
Národní muzeum – výstava Příběh planety Země poskytla žákům možnost pomocí 
informačních panelů, mnoha fotografií a videa, názorných demonstrací, soutěží a her získat 
informace o Zemi jako planetě sluneční soustavy, o jejím vzniku a vývoji, dále o vývoji 
ekosystémů 
 
Chevak, a. s., Cheb 
Účastníci: žáci 1. B, 1. S, 1. A, 1. M 
Termíny konání: 14. 6., 15. 6., 23. 6., 24. 6. 2010  
Místo konání: Cheb  
Význam: návštěva laboratoře, seznámení s procesem čištění odpadních vod 
 
Chevak - úpravna vody Nebanice 
Účastníci: žáci 2. A, 2. B 
Termín konání: 25. 6. 2010 
Místo konání: Nebanice 
Význam: seznámení s činností a technologiemi úpravny pitné vody; exkurze je zařazena do 
environmentální výchovy a vzdělávání 
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Komerční banka Cheb 
Účastníci: žáci 3. B, 4. A, 4. B 
Termíny konání: 12. 11. 2009, 9. 2. 2010, 14. 1. 2010 
Místo konání: Cheb 
Význam: seznámení s činností komerční banky a se základními službami klientům 
 
Okresní soud Cheb 
Účastníci: žáci 3. B 
Termín konání: 24. 5. 2010  
Místo konání: Cheb 
Význam: účast na soudním jednání – aplikace teoretických znalostí v praxi 
 
PK spole čenskov ědních p ředmětů 
Návštěva Marktredwitz 
Účastníci: 27 žáků 2. ročníku – němčináři (11 z 2. A, 16 z 2. B) 
Termín konání: 2. 12. 2009 
Místo konání: SRN – Marktredwitz 
Význam: navštěva místa bývalé Krajinné výstavy, prohlídka vánoční výzdoby města a 
adventních trhů s výstavou dřevěných vánočních ozdob a betlémů 
 
Literárně historická exkurze do Prahy 
Účastníci: žáci 2. ročníku 
Termín konání: 5. 5. 2010 
Místo konání: Praha 
Význam: poznání Prahy (historické centrum, Slavín), návštěva představení Radúz a 
Mahulena v Národním divadle 
 

Soutěže 
 
PK přírodov ědných p ředmětů 
Matematická soutěž – školní kolo 
Účastníci: vybraní žáci 1. až 3. ročníku 
Termín konání: 15. 3. 2010 
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb 
Nejlepších výsledků ve školním kole dosáhla Cornélie Habartová z 2. A. V celostátním kole 
matematické soutěže, které se konalo 26. 3. 2010 na ISŠ Cheb, naši školu reprezentovali: 2 
žáci 1. A, 2 žákyně 1. M, 2 žáci 2. A, 2 žákyně 2. B, 2 žákyně 3. A, 1 žákyně 3. B.  
 
Celostátní matematická soutěž středních zdravotnických škol 
Účastníci: vybraní žáci 1. až 3. ročníku 
Termín konání: 7. 4. 2010 
Místo konání: SZŠ a VZŠ Karlovy Vary 
Žáci naší školy si vedli dobře, Tibor Tomi z 1. A obsadil 3. místo. 
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PK tělesné výchovy 
Finále okresního kola – volejbal dívky 
Účastníci: 6 žákyň školy 
Termín konání: 8. 12. 2009  
Místo konání: Cheb 
Výsledek: 2. místo 
 
Krajské kolo – volejbal dívky 
Účastníci: 6 žákyň školy 
Termín konání: 15. 12. 2009  
Místo konání: Karlovy Vary 
Výsledek: 5. místo 
 
Finále okresního kola – florbal hoši 
Účastníci: 6 žáků školy 
Termín konání: 13. 1. 2010  
Místo konání: Cheb 
Výsledek: 6. místo 
 
Finále okresního kola - plavání dívky 
Účastníci: 5 žákyň školy 
Termín konání: 5. 2. 2010  
Místo konání: Cheb 
Výsledek: 2. místo 
 
Krajské kolo - plavání dívky 
Účastníci: 5 žákyň školy 
Termín konání: 12. 2. 2010  
Místo konání: Cheb 
Výsledek: 3. místo 
 
PK spole čenskov ědních p ředmětů 
Olympiáda v německém jazyce 
Účastníci: 3 žáci 1. A, 2 žákyně 2. A, 1 žákyně 3. A, 2 žákyně 3. B 
Termín konání: 8. 1. 2010  
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb 
Do okresního kola v kategorii III. A postoupily podle počtu získaných bodů Tereza Černá a 
Markéta Vošmiková ze 3. B. Okresní kolo proběhlo 15. 2. 2010 na Gymnáziu Cheb. 
 
Školní kolo Olympiády v českém jazyce (36. ročník) 
Účastníci:16 žáků 2. až 4. ročníku 
Termín konání: 4. 12. 2009 
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb 
Výsledky: 3 žáci postoupili do okresního kola (viz níže)) 
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Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 
Účastníci: 2 žákyně 3. A, 1 žák 4. B 
Termín: 16. 3. 2010 
Místo konání: Gymnázium Cheb 
Výsledky: K. Vlasáková 3. místo, M. Cupák 6.–7. místo, B. Slavíková 10.–11. místo 
 
Celostátní kolo recitační soutěže zdravotnických škol 
Účastníci: 5 žáků 3. A  
Termín: 25. 3. 2010 
Místo konání: SZŠ a VOŠZ Plzeň 
Výsledky: žádné výrazné umístění; získávání zkušeností žáků v soutěži, jíž jsme se zúčastnili 
poprvé 
 

Seminá ře 
S tebou o tobě 
Účastníci: žáci 1. ročníku 
Termín konání: září 2009 
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb 
Výchovně vzdělávací program o dospívání, reprodukčním zdraví a hygieně.  
 

Besedy  
Šikana a násilí v kolektivu třídy 
Účastníci: žáci 1. a 2. ročníku 
Termín konání: 3. 11. 2009  
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb 
Přednášejícím byla Mgr. Dagmar Pitnerová, PhD. z  Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. V rámci besedy žáci vyplnili anonymní dotazník. Výsledky šetření 
byly použity při činnosti metodičky prevence rizikového chování a dále budou začleněny i v 
plánu práce pro školní rok 2010/2011. 
 

Výstavy 
2. ročník osvětové putovní výstavy Ligy proti rakovině s názvem Každý svého štěstí strůjcem 
Účastníci: žáci 1. a 2. ročníku 
Termín konání: 1. a 2. 10. 2009 
Místo konání: Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
Význam: zdravý způsob života a prevence rakoviny, poradenství odborníků 
 
Další kuturní aktivity 
 
PK spole čenskov ědních p ředmětů 
Divadelní představení hry Oscara Wilda The Importance of Being Earnest (Jak je důležité 
míti Filipa v podání Tour de Force Theatre Copany) 
Účastníci: zájemci z řad žáků (angličtinářů) SZŠ a VOŠ Cheb 
Termín konání: 9. 12. 2009  
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Místo konání: Praha 
Význam: rozšíření vědomostí o britské kultuře, porozumění mluvenému slovu v anglickém 
jazyce 
 
Galerie výtvarného umění v Chebu, návštěva stálé sbírky  
Účastníci: 1. DS, obor sociální péče – pečovatelská činnost 
Termín konání: 15. 11. 2009 
Místo konání: Cheb 
 
Koncertní síň Klára, vánoční koncert 
Účastníci: 1. A, 1. B  
Termín konání: 8. 12. 2009 
Místo konání: Cheb 
 
Keramická dílna 5. ZŠ  
Účastníci: 1. DS, obor sociální péče – pečovatelská činnost 
Termíny konání: 7. 1. a 11. 2. 2010 
Místo konání: Cheb 
 
Chebské dvorky  
Účastníci: 1. S, 2. B  
Termín konání: 10. až 12. 6. 2010 
Místo konání: Cheb 
 
Výstava dětské kresby 
Účastníci: 1. S  
Termín konání: 24. 6. 2010 
Místo konání: Cheb 
 
Význam (všechny akce zaměřené na výtvarnou kulturu): posílení estetického vnímání žáků, 
seznámení s výtvarnými, hudebními díly a výtvarnými materiály (jejich zpracováním) 
 
Vysvětlivky: 
PK – předmětová komise 
OK – oborová komise 
 

Aktivity domova mládeže 
 
organizované celoro čně 
Příprava na vyučování – organizace studijní doby, využívaní knihovny, práce na PC, pomoc 
vychovatelů a spolužáků, spolupráce se školou; odstraňování nedostatků v přípravě na 
vyučování 
Výtvarná a rukodělná činnost – výroba šperků z korálků, výroba drobných dárků, malování na 
netkanou textilii, malování – technika encaustic 
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Aktivní odpočinek – cvičení na DM pod vedením vychovatelek a dále v Aquaforu ve 
Františkových Lázních, poznávání Chebu 
 
tematické aktivity 
Návštěva oděvního salónu 
Termín: 8. 9. 20110 
Účastníci: 4 žákyně školy ubytované v DM 
 
Beseda s ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Hrkalem 
Termín: 20. 10. 2010 
Účastníci: 44 žáků školy ubytovaných v DM 
 
Pečení vánočního cukroví 
Termín: 3. 12. 2010 
Účastníci: 6 žákyň školy ubytovaných v DM 
 
Výlet do Karlových Varů, Vánoční dům 
Termín: 8. 12. 2010 
Účastníci: 8 žákyň školy ubytovaných v DM 
 
Vánoční besídka – společenské hry, vánoční tematika 
Termín: 17. 12. 2010 
 
Návštěva kina Svět, film Avatar 
Termín: 11. 1. 2010 
Účastníci: 9 žáků školy ubytovaných v DM 
 
Návštěva Západočeského divadla v Chebu, představení Práskni do bot 
Termín: 24. 2. 2010 
Účastníci: 4 žákyně školy ubytované v DM 
 
Přednáška o sebeobraně – spolupráce s Městskou policií Františkovy Lázně 
Termín: 12. 4. 2010 
Přednášející: p. Coufal 
 
Návštěva kina Svět, film Ženy v pokušení 
Termín: 13. 5. 2010 
Účastníci: 4 žákyně školy ubytované v DM 
 
Akce Západočeského divadla v Chebu Svatojánská noc na krajince 
Termín: 23. 6. 2010 
Účastníci: 12 žáků školy ubytovaných v DM 
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Aktivity vyšší odborné školy 
 
Exkurze 
Účastníci: studenti 1. VOŠ 
Termín konání: březen 2010 
Místo konání: Domov pro seniory Spáleniště v Chebu 
 
Účastníci: studenti 1. VOŠ 
Termín konání: duben 2010 
Místo konání: Denní centrum svaté Alžběty a K-centrum, o. s. Kotec 
 

Seminá ře 
Péče o seniory 
Účastníci: 14 studentů 2. VOŠ  
Termín konání: 1. 2. 2010 
Místo konání: Sozialakademie Silberbach, SRN 
Přednášky a diskuse se týkaly standardů péče a řízení kvality v České republice a 
v Bavorsku, vývoje ambulantní a stacionární péče. 
 
Seminář s tématem Burn-out syndrom  
Účastníci: 5 studentů 2. VOŠ  
Termín konání: 5. až 7. 5 2010 
Místo konání: Sozialakademie Silberbach, SRN 
Přednášky, diskuse a workshopy se týkaly syndromu vyhoření v oblasti sociálních prací. 
 

Besedy 
Den bílé hole; beseda se zrakově hendikepovanou sportovkyní a malířkou Pavlou Francovou 
Kovaříkovou; divadelní představení Mezi dvojím zasyčením kosy 
Účastníci: studenti 1. a 2. VOŠ 
Termín konání: 19. 10. 2009 
Místo konání: krajská knihovna v Karlových Varech 
Význam: objasnění metod práce s nevidomými klienty, zmapování kompenzačních pomůcek 
 
Beseda s přední socioložkou a publicistkou PhDr. Jiřinou Šiklovou 
Účastníci: studenti VOŠ 
Termín konání: 21. 5. 2010  
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb 
Debata se točila zejména kolem sociální práce, perspektivy tohoto oboru a kolem zvyšující 
se poptávky společnosti po sociálních pracovnících i v souvislosti se sociodemografickým 
vývojem. Přítomní se dozvěděli, jakými dovednostmi by měl být sociální pracovník vybaven, i 
to, že tato profese je spjata s osobní angažovaností každého jednotlivce v rámci vlastní 
komunity i místa, které považuje za svůj domov. Zajímavé bylo také vyprávění o okolnostech 
vzniku první katedry Sociální práce, kterou právě doktorka Šiklová zakládala; za tento počin jí 
byla udělena Medaile Alice Masarykové.  
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Konference 
VI. AT konference o prevenci a léčbě „Příběhy závislostí“ v Plzni, kterou pořádalo Centrum 
protidrogové terapie a prevence, o. p. s. 
Účastníci: studenti VOŠ 
Termín konání: 8 a 9. 7. 2010 
Místo konání: Plzeň 

 
Výcvik 
Osobnostně sociální výcvik 
Účastníci: studenti 1. VOŠ 
Termín konání: květen 2010 
Zaměření: sebepoznání a rozvoj komunikace ve skupině; výcvik probíhal 3 dny pod vedením 
zkušené lektorky osobnostní a sociální výchovy Mgr. Renaty Vordové z Plzně 
 

Prezetace školy na ve řejnosti 
 

Propagace školy 
Účastníci: žáci SZŠ a VOŠ Cheb oborů zdravotnický asistent, masér sportovní a rekondiční a 
sociální péče – pečovatelská činnost 
Termín konání: listopad 2009 
Místo konání: základní školy v Chebu, chebském a sokolovském regionu 
Význam: seznámit žáky 9. tříd ZŠ s možnostmi studia na SZŠ a VOŠ Cheb a možnostmi 
uplatnění v praxi 
 
Burza škol 2010 v Chebu a v Sokolově 
Účastníci: žáci 2. A 
Termín konání: Cheb 27. a 28. 11. 2009, Sokolov 20. a 21. 11. 2009 
Místo konání: Cheb - sportovní hala Lokomotivy Cheb, Sokolov - hala ISŠTE Sokolov 
Význam: prezentace studijních oborů žákům 9. tříd ZŠ, informace o přijímacím řízení 
 
Účast vyučujících na informativních schůzkách pro žáky základních škol v regionu Cheb, 
Sokolov, Tachov 
Účastníci: vyučující SZŠ a VOŠ Cheb 
Termín konání: říjen až prosinec 2009 
Místo konání: základní školy v regionu Cheb, Sokolov, Tachov 
Význam: poskytnout informace o možnosti přijetí na SZŠ a VOŠ Cheb 
 

Projektové vyu čování 
Den zdraví, 5. MŠ Cheb 
Účastníci: 5 žáků 3. ročníku, obor sociální péče – pečovatelská činnost 
Termín konání: 12. 11. 2009 
Místo konání: 5. MŠ Cheb 
Akce určená pro děti, rodiče i širokou veřejnost zaměřená na zdravý životní styl. Přítomní si 
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mohli nechat změřit TK, cholesterol, BMI a současně propojit příjemné posezení 
s ochutnávkou zdravé výživy.  
 
Zdravý úsměv, MŠ Cheb 
Účastníci: žáci 2. B 
Termín konání: prosinec 2009 
Místo konání: MŠ Cheb 
Význam: seznámit děti s technikou správného čištění zubů a zdravé životosprávy formou 
pohádky; nácvik výchovy ke zdraví 
 
Čert a Mikuláš, předvánoční čas 
Účastníci: žáci 3. a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent 
Termín konání: prosinec 2009  
Místo konání: KKN Cheb 
Význam: posílení kladného vztahu k pacientům, navození vánoční atmosféry v nemocnici 
 
Doktora se nebojíme 
Termín konání: 16. 2. 2010 
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb 
Význam: seznámit děti předškolního věku s pomůckami a nástroji zdravotníků, zbavit děti 
strachu ze zdravotnického prostředí, výchovně zaměstnávat děti předškolního věku 
 
Celé Česko čte dětem 
Účastníci: 9 žáků 1. S  
Termín konání: pravidelné čtení (každý čtvrtek) bylo zahájeno 18. 2. 2010 
Místo konání: odd. větších dětí KKN Cheb 
 
Labestra – láska beze strachu 
Účastníci: žáci 2. B 
Termín konání: únor 2010 
Místo konání: ZŠ Kynšperk nad Ohří, 1. ZŠ Sokolov, 3. ZŠ Cheb 
Význam: seznámit žáky základních škol s bezpečným sexuálním životem; nácvik výchovy ke 
zdraví 
 
Pohádková zahrádka, dětský festival 
Termín konání: 14. až 18. 6. 2010  
Místo konání: Přírodní amfiteátr Františkovy Lázně 
Význam: setkání dětí s pohádkovými postavami, seznámení s řemesly; stanoviště 
zdravotníků, hasičů a policistů, kteří si s dětmi pohovořili o všem důležitém, co je může v 
životě potkat, a jak se v takových situacích zachovat 
 

Školení organizovaná SZŠ a VOŠ Cheb 
Školení žáků 8. tříd 3. ZŠ v Chebu v resuscitaci 
Účastníci:1. A 
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Termín konání: únor 2010 
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb  
Význam: naučit žáky resuscitaci; motivovat je ke studiu na naší škole 
 
Školení a soutěž žáků 6. a 7. tříd 3. ZŠ v Chebu v poskytování první pomoci 
Účastníci: vybraní žáci z 1. A, 1. B, 2. A, 2. B 
Termín konání: duben 2010 
Místo konání: 3. ZŠ v Chebu 
Význam: naučit žáky základnímu ošetření zraněných, umět se rychle rozhodnout a reagovat 
 
Školení v první pomoci pro žáky 6. ZŠ Cheb 
Termín konání: pravidelně ve středu v průběhu 1. a 2. pololetí (do 14. 4. 2010) 
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb 
Význam: procvičení první pomoci, přiblížení zdravotnické problematiky 
 
Školení v první pomoci pro žáky ZŠ v Kynšperku nad Ohří 
Účastníci: žáci 2. A, 2. B  
Termín konání: červen 2010 
Místo konání: Kynšperk nad Ohří 
Význam: seznámit žáky základní školy s první pomocí; nácvik výchovy ke zdraví 
 

Soutěže organizované SZŠ a VOŠ Cheb 
Znáš své tělo? 
Účastníci: žáci tříd 2. A, 1. A, 1. B 
Termín konání: 10. 6. 2010 
Místo konání: SZŠ a VOŠ Cheb 
Význam soutěže: porovnání znalostí žáků 8 tříd čtrnácti základních škol chebského, 
sokolovského a tachovského regionu o stavbě a funkci lidského těla, jejich dovedností v 
poskytování první pomoci a znalostí zdravého životního stylu.; dále zajištění prohlídky naší 
školy s poskytnutím informací o otevíraných studijních oborech; seznámení s prací 
záchranářů 
 

Další formy prezentace 
6 žáků školy ubytovaných na domově mládeže se zúčastnilo organizace dětského dne pro 
děti z mateřské školy v Chebu. Jedná se o pravidelnou akci, která se realizuje v zahradě 
domova mládeže. 
 
Vyšší odborná škola spoluorganizovala a částečně personálně zabezpečila dne 15. 7. 2010 
besedu v prostorech K-centra o. s. Kotec, která byla v rámci projektu XY určena 16 
německým studentům. Němečtí studenti se velmi zajímali zejména o terénní program pro 
uživatele návykových látek, který v Chebu pro Kotec řídí Robert Herák, Dis. Pohled na 
problematiku uživatelů drog ze strany státní organizace nabídl posluchačům Bc. David 
Böhm.  
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Ve školním roce 2009/10 vyšla 4 čísla 8. ročníku školního časopisu Tempus studiorum, 
podařilo se rozšířit řady redakční rady o žáky 1. ročníku. 
 
Naše škola umožnila a vedla odbornou pedagogickou praxi 2 studentkám 2. ročníku oboru 
Ošetřovatelství – navazující magisterské studium Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Odborná praxe probíhala od 19. 4. do 14. 5. 2010. 
 

Ocenění 
Nadace Schola Ludus na návrh vedení školy ocenila práci 2 členů redakční rady – Martin 
Polívka (3. A) a Martin Cupák (4. B). 
 
 

Inspek ční činnost provedená ČŠI 
 

Česká školní inspekce provedla ve školním roce 2009/10 dvě kontrolní šetření. 
 
Termín kontroly: 8. 6. 2010 
Zaměření kontroly: dodržování vybraných ustanovení právních předpisů při ukončování 
studia ve střední škole při opravné maturitní zkoušce z teoretické zkoušky z odborného 
předmětu ošetřovatelství konané dne 31. 5. 2010 absolventkou dálkového studia oboru 
vzdělávání 53-41-M/007 Zdravotnický asistent 
Výsledek kontroly:  
- porušení ustanovení § 21 odst. 3 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve 
středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, tím, že ředitel nestanovil termín 
opravné zkoušky v období 1. pololetí školního roku 2009/10 
-  porušení ustanovení § 22 odst. 2 věty třetí vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia 
ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při opravné zkoušce 
z odborného předmětu ošetřovatelství konané ve škole nebyl předsedou zkušební komise 
ředitel školy, popř. zástupce ředitele školy 
 
Následná kontrola 
Termín kontroly: 28. 6. 2010 
Zaměření kontroly: průběh maturitní zkoušky z předmětu ošetřovatelství konané žákyní dne 
28. června 2010 na základě nařízení krajského úřadu, podle ustanovení § 22 odst. 1, 
ustanovení § 9 odst. 12 a ustanovení § 20 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování 
studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů 
Výsledek kontroly: 
- nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů 
 
 

Hospoda ření školy 
 
Příloha – základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2009 



Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb 
za školní rok 2009/2010 

 

28 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
program ů 

 

Projekt  
 
Společné ošet řovatelské postupy ČR - Bavorsko 
 
Základní charakteristika: 
Tříletý projekt Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko začal v září 2009. Je 
financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, navazuje na předchozí úspěšný projekt 
Společná výuka zdravotnického personálu v regionu Euregio Egrensis. V plánu tří let jsou 
vzájemné hospitace vyučujících všech tří zúčastněných škol, společná výuka žáků, 
přeshraniční praxe, společné exkurze, jazyková výuka a česko-bavorské odborné 
konference. Tento ojedinělý přeshraniční projekt prezentuje naši školu nejen v rámci regionu, 
ale i v celé republice a zahraničí. 
 
Partnerské školy: 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 
Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum Fichtelgebirge gGmbH Marktredwitz (KPS) 
Berufsfachschule für Altenpflege der bfz gGmbH Marktredwitz (APS) 
 
Cheb 17 žáků 3. A – němčináři 
KPS 31 žáků 2. ročníku 
APS 17 žáků 2. ročníku 
 
Realizované akce: 
01.09.2009 - oficiální zahájení projektu 
09.09.2009 - Cheb - schůzka pracovního týmu  
14.10.2009 - Cheb - schůzka odborných učitelek - náslech, příprava společné výuky 
29.10.2009 - Marktredwitz - slavnostní zahájení projektu  
06.11.2009 - Nürnberg - virtuální třída - schůzka s IT experty 
09.11.2009 - Marktredwitz - náslech - Polohování a manipulace s pacientem 
10.11.2009 - Marktredwitz - společná česko-bavorská snídaně  
19.11.2009 - Cheb - konference - Kinestetická mobilizace 
25.11.2009 - Marktredwitz, Cheb - společná výuka - Polohování a manipulace s pacientem 
04.12.2009 - Marktredwitz - schůzka pracovního týmu 
13.01.2010 - Marktredwitz - schůzka pracovního týmu  
27.01.2010 - Marktredwitz, Cheb - společná výuka – Bobath koncept/Zábaly/Masáže 
30.01.2010 -  Cheb - interkulturní program, prohlídka města 
03.02.2010 -  Cheb - žáci APS na praxi v Nemocnici Cheb 
04.02.2010 - Cheb - žáci APS na praxi v Nemocnici Cheb 
24.02.2010 - Cheb - žáci KPS na praxi v Nemocnici Cheb 
03.03.2010 - Cheb - žáci KPS na praxi v Nemocnici Cheb 
10.03.2010 - konference – Marktredwitz – Výživa 
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24.03.2010 - Marktredwitz, Cheb - společná výuka – Bobath koncept/Zábaly/Masáže 
31.03.2010 - Marktredwitz  - žáci SZŠ na praxi v domech pro seniory v SRN 
14.04.2010 - Marktredwitz  - žáci SZŠ na praxi v nemocnice Klinikum Fichtelgebirge 
16.04.2010 - Marktredwitz - schůzka pracovního týmu KPS 
21.04.2010 -  Cheb - žáci KPS na praxi v Nemocnici Cheb 
28.04.2010 - Cheb - žáci KPS na praxi v Nemocnici Cheb 
12.05.2010 - Dresden - návštěva Muzea hygieny 
19.05.2010 - Marktredwitz, Cheb - společná výuka - Bobath koncept/Zábaly/Masáže 
12.06.2010 - Luisenburg, Felsenlabyrint - interkulturní program, prohlídka skalního městečka 
16.06.2010 - Marktredwitz - náslech v APS  
29.06.2010 - Marktredwitz - schůzka pracovního týmu 
18.–20.08.2010 Berlin - návštěva Německého Spolkového sněmu; pamětihodností metropole 
 
Prezentace projektu: http://www.szs.cheb.indos.cz/proj2.html 
 

Odborná stáž 
 
Let’s go 09 – evropské odborné stáže 
 
Základní charakteristika: 
Program Leonardo da Vinci  
Číslo projektu: CZ/09/LLP-LdV/IVT/134132 
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Koordinační centrum česko-
německých výměn mládeže – Tandem, kancelář: Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 2, 350 38 Cheb 
EJF gemeinnützige AG (Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk), Königsberger Str. 28, 
122 07 Berlin SRN 
Termín: 17. 6. až 7. 7. 2010 
Čtyři žákyně 2. VOŠ, Mgr. Renata Šalátová 
 
Program stáže: 
Mosaik-Werkstätten für Behinderte gGmbH Gärtnerei 
Keilerstraβe 19 
Berlin 13503 
– práce s klienty s mentálním postižením v chráněné dílně (zahradnictví) 
Alena Hudousková 
 
Diakoniezentrum Heiligensee  
Tagespflege Bärensprung  
Am Bärensprung 46, 
13503 Berlin  
– denní péče o staré a nesoběstačné klienty, také s tělesným omezením 
Eliška Strádalová 
Lebensraum Verbund Darßer Straße 
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Kinder- und Jugendhaus 
Debenzer Str. 36-44 
12683 Berlin 
– práce s dětmi a mládeží v domově pro osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným 
postižením 
Beáta Jureková 
Jana Sidorjaková 
 
Víkendový program (volnočasové aktivity): 
19. 6. a 20. 6. 
Prohlídka památek – Kurfürstendamm, Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, Unter 
den Linden, Brandenburger Tor, Berliner Dom, Marienkirche, Museumsinsel, 
Gendarmenmarkt a okolí zámku Charlottenburg 
26. 6. a 27. 6. 
Projížďka lodí po Sprévě, návštěva olympijského stadionu, vycházka kolem budov 
kancléřství, odpočinek u jezera Weißensee, pevnost ve Spandau 
3. 7. a 4. 7. 
Návštěva galerie Tacheles, židovského hřbitova Weißensee, East Side Gallery se zbytky 
berlínské zdi, Checkpoint Charlie, Friedrichstraße 
7. 7. – na cestě zpět do Chebu prohlídka zámeckých parků v Postupimi 
 
Prezentace stáže: http://www.szs.cheb.indos.cz/proj4.html 
 
 

Zapojení školy do dalšího vzd ělávání v rámci 
celoživotního u čení 

 
V daném období probíhalo na škole dálkové studium (viz výše) v oborech zdravotnický 
asistent a sociální péče – pečovatelská činnost (1. a 4. ročníky), a to na střední škole, dále 
v oboru sociální práce na vyšší odborné škole. 
 
 

Spolupráce s dalšími partnery p ři pln ění úkol ů ve 
vzdělávání 

 

Smluvní partne ři při zajiš ťování praktického vyu čování na st řední škole 
Při výchovně vzdělávací činnosti realizuje naše škola praktické vyučování v organizacích, ve 
kterých mohou absolventi školy najít pracovní uplatnění. Spolupráci se sociálními partnery 
využívá škola k realizaci praktických odborných předmětů a k individuální souvislé odborné 
praxi, kterou žáci absolvují v zařízeních v místě svého bydliště. Žáci mají možnost adekvátně 
využít teoretických znalostí a pojmů, prokázat tak integraci teorie a praxe. Sociální partneři 
jsou kontaktováni i při uskutečňování odborných exkurzí z profilově zaměřených předmětů 
jednotlivých oborů vzdělání. 



Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb 
za školní rok 2009/2010 

 

31 

Hlavním smluvním partnerem pro obor vzdělání zdravotnický asistent je zdravotnické 
zařízení Karlovarská krajská nemocnice a. s. Na výchově a vzdělávání se tak podílejí kromě 
učitelů odborných předmětů i odborníci z praxe. 
 
Pro výuku v oboru vzdělání sociální péče – pečovatelská činnost škola navázala spolupráci 
se sociálními zařízeními v Chebu. Jedná se hlavně o Domov pro seniory v Dragounské ulici, 
Domov pro seniory Skalka, Amica centrum s. r. o, Správa zdravotních a sociálních služeb 
Cheb, Diecézní charita Plzeň, Chráněné dílny Joker o. s.  
 
Žáci oboru vzdělání masér sportovní a rekondiční vykonávají praktické vyučování 
v provozovnách, studiích, salonech a v zařízeních sociální péče. Dále byla zahájena 
spolupráce s lázeňskými domy ve Františkových Lázních, Mariánských Lázních a Karlových 
Varech. 
 

Charitativní činnost 
Den pro nevidomé 
Dne 12. 9. 2009 se na chebském letišti konala akce Nevidomí za volantem. 2 žákyně naší 
školy se akce zúčastnily, zajišťovaly doprovod nevidomých. 
 
Občanské sdružení Život dětem 
Srdíčkový den – sbírková akce 
Ve dnech 7. a 8. 12. 2009, dále 19. a 20. 4. 2010 se žáci 1. až 3. ročníku naší školy zúčastnili 
prodeje upomínkových předmětů. Výtěžek byl věnován dětským oddělením a zařízením 
pečujícím o nemocné, postižené a opuštěné děti v České republice. 
 
Bílá pastelka 
Celostátní dobročinné veřejné sbírky na podporu nevidomých a slabozrakých, která proběhla 
dne 15. 10. 2009, se zúčastnilo10 žáků 1. a 2. ročníku naší školy. 
 
Farní charita Cheb 
8 žáků 2. a 3. ročníku oboru zdravotnický asistent ve dnech 12. a 13. 3. 2010 pomáhalo 
v Sadové kavárně ve Františkových Lázních při zajištění odborné konference na téma 
Hospicová péče. Velkým osobním přínosem bylo setkání s našimi předními odborníky, kteří 
zajišťují hospicovou péči, a získání nových informací z této oblasti. 
 

Smluvní partne ři při zajiš ťování odborné praxe na vyšší odborné škole 
Ve školním roce 2009/10 zahájila škola intenzivní jednání s občanským sdružením Kotec, 
které se školou spolupracuje jako poskytovatel míst odborných praxí. Pro příští školní rok je 
připravena smlouva o partnerství a spolupráci mezi vyšší odbornou školou a o. s. Kotec. 
Vyšší odborná škola se tak stane klinickým pracovištěm občanského sdružení. Spolupráce 
bude probíhat i formou zadávání absolventských prací dle aktuálních potřeb o. s. Kotec. 
 
Mezi zařízeními, kde studenti vyšší odborné školy realizovali odborné praxe, byly ve školním 
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roce 2009/10 tyto organizace: Azylový dům Bétlém, Cheb; Dětský domov a MŠ Horní 
Slavkov; Dětský domov Tachov; Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ Nazlob; 
Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája, Cheb; Domov 
pro seniory „Spáleniště“ v Chebu; Domov pro seniory v Chebu; Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Luby; EJF gemeinnützige AG, Berlin; Hiporehabilitační sdružení 
Vraník, Cheb; Joker o. s., Cheb; Kontakt bB o. s. pro studium, rehabilitaci a sport bez Bariér; 
Kotec o. s., K-centrum Cheb, Kostelní náměstí 15, Cheb; Kotec o. s., K-centrum Sokolov; 
Kotec o. s., kontaktní místo Aš; Kotec o. s., Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně; Krajský 
dětský domov pro děti do 3 let, Aš; Město Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví; Město 
Kynšperk nad Ohří; Nízkoprahové centrum – NAŠE KLUBOVNA-Karlova 17, Cheb; OSSZ, 
Obrněné brigády Cheb, oddělení nemocenského pojištění, oddělení OSVČ; Pomoc v nouzi 
o. p. s., Sokolov; Probační a mediační služba ČR Cheb; Sociální služby, Domov pro seniory 
Kynšperk nad Ohří; TyfloCentrum Karlovy Vary o. p. s., středisko Cheb, Sokolov; Úřad práce 
v Aši, oddělení SSP; Úřad práce v Chebu, oddělení SSP; Útočiště o. p. s., Cheb; Základní 
škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve školním roce 2009/10 škola nepředkládala a nerealizovala projekty financované 
z cizích zdrojů. Dále nespolupracovala s odborovou organizací, ani organizacemi 
zaměstnavatelů. 


