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1.0 Základní údaje o škole 

 

Název školy 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Sídlo 

Hradební 58/10, Cheb, PSČ 350 02 

Právní forma 

příspěvková organizace 

IČO 

006 69 733 

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 

 

Zřizovatel školy 

Karlovarský kraj    

 

Adresa pro dálkový přístup 

http://szsavoscheb.cz 

Vedení školy 

Tabulka č. 1 

Funkce Jméno a příjmení Změna Jméno a příjmení 

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Hrkal   

Statutární zástupkyně ředitele školy Mgr. Jitka Jašková 1.8.2015 PhDr. Jana Kabelková 

Zástupkyně ředitele pro VOŠ Mgr. Lucie Poláková   

Vedoucí učitelka odborných 

předmětů střední školy 

Mgr. Zlatuše 

Bobríková 
  

Vychovatelka pověřená 

pedagogickým a metodickým 

vedením vychovatelek 

Vladimíra Hrkalová 
  

Ekonomka školy Ing. Petr Čolák   

 

http://szsavoscheb.cz/
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Školská rada 

Školská rada byla jmenována dne 28. listopadu 2008. Skládá se z 5 členů. Ve školním roce 

2014/2015 zasedala rada dne 11. listopadu 2014. 

 

Složení školské rady: 

Předseda:  Ing. Ludmila Jelínková, DiS 

Členové:  Ing. Eva Cíchová 

   Ing. Václav Jakubík 

   Mgr. Veronika Loudová 

   Martin Polívka 

 

1. 1 Charakteristika školy 

 

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. Škola disponuje 2 počítačovými 

učebnami s internetovým připojením pomocí optické technologie s rychlostí 50/50 Mbps. Škola 

nadále udržuje registrované doménové adresy http://szsavoscheb.cz a http://szscheb.cz, které 

umožňují přístup k webovým stránkám školy. Webové stránky školy jsou provozovány za 

pomoci redakčního systému Joomla. 

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. 

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. 

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. 
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Akreditace vzdělávací 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. 

 

Střední škola 

Ve školním roce 2014/15 škola vzdělávala žáky v denní i dálkové formě středního vzdělávání 

s maturitní zkouškou. 

 

Přehled oborů: 

Zdravotnický asistent připravuje žáky pro poskytování ošetřovatelské péče v rámci 

ošetřovatelského procesu a podle stanoveného ošetřovatelského plánu, pro 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 činnost připravuje žáky pro uplatnění jako pracovník sociálních služeb v různých 

ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, pro poskytování sociální 

pomoci dětem i dospělým. Absolventi mají kompetence uplatnitelné v managementu sociálních 

služeb a získávají odbornou způsobilost pro vázanou živnost. 

 

Vyšší odborná škola  

Ve školním roce 2014/15 úspěšně pokračovalo denní studium na vyšší odborné škole, studijní 

obor Sociální práce. Cílem studia je příprava kvalifikovaných sociálních pracovníků, kteří jsou 

kvalitním způsobem připraveni pro budoucí uplatnění v praxi, a to zejména s ohledem na 

moderně koncipované sociální služby a komplexní přístup ke klientovi. 

V průběhu školního roku se studenti všech ročníků 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. 
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Domov mládeže 

Prostorové a materiálně technické podmínky pro ubytování žáků 

Pro kapacitu 55 žáků je k dispozici 17 pokojů se společným sociálním zařízením na poschodí. 

V letošním roce bylo ubytováno v DM 27 žáků. 

 

Rozdělení pokojů 

I. kategorie – 11 pokojů  2 dvoulůžkové 

     9 třílůžkových 

II. kategorie – 6 pokojů  6 čtyřlůžkových 

  

Pokoje žáků jsou vybaveny vším potřebným inventářem, který splňuje požadavky pro přípravu 

na vyučování, odpočinek i relaxaci ve volném čase.   

V polosuterénu DM je kuchyně s jídelnou. Prostory se využívají pro přípravu a výdej snídaní 

(svačin) a večeří pro žáky a studenty ubytované v domově mládeže a pro přípravu obědů 

vydávaných v jídelně-výdejně školy. 

Dále je k dispozici společenská místnost určená pro výchovně vzdělávací činnosti a spontánní 

individuální i skupinové aktivity. Je vybavena šipkami, televizí, videem, DVD přehrávačem a 

třemi počítači s připojením na internet. (Žáci mají k dispozici také notebooky.)  

Součást DM tvoří knihovna se studovnou, malá tělocvična s posilovacím zařízením a stolním 

tenisem. Pro sportovní i odpočinkové aktivity lze též využívat zahradu domova mládeže.  

Vybavení pro volnočasové aktivity žáků je průběžně doplňováno, včetně knih do knihovny. O 

výběru společenských her, knih a sportovního vybavení spolurozhodují ubytovaní.  

 

Výchovné poradenství 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Rambousková, kabinet č. 233 

Konzultační hodiny: úterý 9:00 – 11:00 hod. 

             pátek 9:00 – 11:00  

                                   po předchozí dohodě také v jiném termínu 

Výchovná poradkyně na SZŠ a VOŠ Cheb tvoří spojující prvek mezi vedením školy, ostatními 

pedagogy a žáky a jejich rodiči. Ve své práci se věnuje převážně těmto činnostem: 
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 Zprostředkovává žákům informace o možnostech dalšího studia na vysokých a vyšších 

odborných školách. Eviduje nabídku VŠ, VOŠ a rekvalifikačních kurzů. Předává hlavně 

žákům maturitního ročníku publikace a materiály jednotlivých VŠ, informuje o dnech 

otevřených dveří na VŠ a podobných akcích, které pomáhají při výběru vhodné VŠ. 

 Poskytuje žákům poradenskou činnost při výběru budoucího povolání. Podporuje jejich 

úspěšné začlenění do pracovního procesu organizováním akcí ve spolupráci s Úřadem 

práce v Chebu, v Tachově a v Sokolově. 

 Spolu s třídním učitelem a rodiči pomáhá řešit kázeňské a studijní problémy žáků. 

Společně hledají cesty, jak zlepšit nežádoucí stav. 

 Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného 

poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky s cílem jejich rychlé a 

správné aplikace. Sama se rovněž vzdělává v oblasti nových výchovných trendů. 

 Ve škole sleduje žáky s vývojovými poruchami učení. Dbá na to, aby se co nejlépe 

adaptovali při přechodu ze ZŠ na SŠ a plně a bezproblémově se začlenili do výukového 

procesu., spolupracuje na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. 

 Odpovídá za tvorbu a respektování individuálních vzdělávacích plánů žáků a 

zabezpečuje jejich plnění. 

 Spolupracuje se školní metodičkou prevence 

* konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou 

* spolupráce při prevenci 

Spolupracující organizace - Pedagogicko-psychologická poradna Cheb 

 Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov 

 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 

 Úřad práce v Chebu, Tachově, Sokolově 

 Organizace pracující s dětmi a mládeží 

 MÚ Cheb 

 Policie ČR 
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Na výchovnou poradkyni se lze obracet s dotazy dle vlastního uvážení, ale zejména v 

oblastech: 

 specifických poruch učení a chování,  

 šikany, 

 chování a prospěchu žáka, 

 dalšího vzdělávání (vysoké školy, vyšší odborné školy), 

 pracovních nabídek v regionu, mimo region, mimo ČR 

Aktivity: 

Schůzka s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Chebu 

Vedení tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro žáky 

Setkání žáků 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent se zástupci zaměstnavatelů z Německa  

Školení marketingu Plná škola - Praha 

Školení Zjišťování šikany - Karlovy Vary 

Vzdělávací seminář pro ŠMK- IDVPP Karlovy Vary 

Setkání zástupců ZŠ s výchovnými poradci SŠ - ÚP Sokolov 

Setkání zástupců ZŠ s výchovnými poradci SŠ - gymnázium Cheb 

Účast na Burze škol - ISŠ Cheb 

Účast na Burze škol - SPŠ Ostrov 

Účast na Burze škol - ISŠTE Sokolov 

Účast na Burze škol - KD Mže Tachov 

Příprava a realizace prezentačního filmu o škole  

Organizování prezentací žáků školy na ZŠ v našem regionu 

Dny otevřených dveří – 2. 10. 2014, 6. 11. 2014, 10. 1. 2015 

Příloha - plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/15 

 

Environmentální činnost (přehled) 

 Seznámení žáků s obnovitelnými zdroji el. energie – návštěva vodní elektrárny Skalka 

 Učitelský sbor byl seznámen s programem environmentální výchovy 
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 Učitelé prvky environmentální výchovy zařadili do svých tematických plánů, a tedy i 

do výuky jak odborných, tak všeobecně vzdělávacích předmětů 

 Třídění odpadu ve škole 

 Sběr papíru 

 

 

2. 0 Přehled oborů vzdělávání 

 
Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M Ošetřovatelství 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent (dle ŠVP Zdravotní sestra, denní a dálková forma 

vzdělávání) 

69-41-M Osobní služby 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (dle ŠVP Masér sportovní a rekondiční, denní forma 

vzdělávání) 

75-41-M Sociální činnost 

75-41-M/01 Sociální činnost (dle ŠVP Sociální činnost, denní a dálková forma vzdělávání) 

Vyšší odborné vzdělávání 

75-41-N/002 Sociální práce, denní forma vzdělávání 

75-32-N/001 Sociální práce, denní forma vzdělávání 

 

 

3. 0 Personální zabezpečení 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. 

Důchodci pracovali podle potřeby na snížený úvazek. 

Počet THP a ostatních pracovníků je plně vyhovující. 
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Složení pracovníků školy 

 

Tabulka č. 2 

Pracovníci Počet Poznámka 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 16 včetně vedení 

Odborní učitelé 14 včetně vedení 

Externí učitelé 18  

Správce sítě 1 částečný úvazek 

Vychovatelky 3 
z toho1 pracovník na 

částečný úvazek 

TH pracovníci 4 
z toho1 pracovník na 

částečný úvazek 

Kuchařky 3 

1 pomocná kuchařka na 

částečný úvazek + řidička 

na částečný úvazek 

Vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení 1  

Školník, údržbář, domovník 2  

Vrátná 1  

Knihovnice 1 částečný úvazek 

Celkem 64  

 

Příloha – organizační zabezpečení školy 

 

 

4. 0 Přijímací řízení a následné přijetí do školy 

 

4. 1 Střední škola 

 

Pro školní rok 2014/2015 proběhla celkem 4 kola přijímacího řízení pro denní formu studia.  

Počet přihlášek: 

 

Denní forma studia:    a) obor zdravotnický asistent –     45 

b) obor masér sportovní a rekondiční –     30 

c) obor sociální činnost -      33 

Dálková forma studia:  a) obor zdravotnický asistent -     22 

     b) obor sociální činnost -      26  

Celkem přihlášeno 108 osob (denní forma studia) 

Celkem přihlášeno 48 osob (dálková forma studia) 
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Z toho konali zkoušku:  

Denní forma studia:   a) obor zdravotnický asistent –      43 

     b) obor masér sportovní a rekondiční –     29  

     c) obor sociální činnost -       28 

Dálková forma studia:  a) obor zdravotnický asistent -     20 

     b) obor sociální činnost -      26 

 

Počet přijatých (shodný s počtem žáků, kteří nastoupili ve školním roce 2014/15  

k 30. 9. 2014): 

 

Denní forma studia:    a) obor zdravotnický asistent –       24 

b) obor masér sportovní a rekondiční –      15 

c) obor sociální činnost –         15 

Dálková forma studia:  a) obor zdravotnický asistent –      15  

     b) obor sociální činnost -       19  

 

Celkem přijato 54 žáků do dvou tříd 1. ročníku (1 třída zdravotnický asistent, 1 třída 

dvouoborová - masér sportovní a rekondiční a sociální činnost – denní forma studia). 

Celkem přijato 34 žáků do 1. ročníku (1 třída dvouoborová – zdravotnický asistent, sociální 

činnost) 

 

 

4. 2 Vyšší odborná škola 
 

Pro školní rok 2014/15 proběhla celkem 3 kola přijímacích pohovorů 

 

Počet přihlášek: 

 

Celkem přihlášeno  49 osob (denní forma studia) 

Celkem přijato  44 včetně odvolání. 

 

Příloha – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2014/15 

Příloha – statistika přihlášek k maturitní zkoušce 
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5. 0 Výsledky vzdělávání žáků a studentů 

 
5. 1 Střední škola 
 

Prospěch jednotlivých tříd - první a druhé pololetí roku 2014/2015 

 

Tabulka č. 3 

Třída 

Prospěch 1. pololetí Prospěch 2. pololetí 

prospěl 

s vyznam. 

prospěl neprospěl průměr prospěl 

s vyznam. 

prospěl neprospěl průměr 

1.A 0 12 3 3,01 0 21 2 2,76 

1.B 0 16 6 2,55 0 22 7 2,58 

2.A 0 19 7 2,49 0 28 0 2,32 

2.B 0 12 14 2,59 0 26 3 2,58 

3.A 2 15 6 2,53 2 17 2 2,31 

3.B 0 16 4 2,47 0 20 2 2,38 

4.A 0 18 6 2,56 0 22 2 2,59 

4.B 0 12 4 2,77 0 16 2 2,66 

4.C 1 11 4 2,49 1 20 2 2,34 

1.DS 2 21 4 2,25 3 24 3 2,14 

4.DS 0 10 4 1,99 3 13 1 1,92 

         

         

1.VOŠ 0 0 0  0 0 0  

2.VOŠ 0 0 0  0 0 0  

3.VOŠ 0 0 0  0 0 0  

         

 

Absence dle jednotlivých tříd za rok 2014/2015                                   

                                       

 Tabulka č. 4 

Třída 

Absence za rok 2014/2015 

Ø na žáka 

omluveno neomluveno 

1.A 109,67 0,19 

1.B 89,52 0,48 

2.A 185,54 0 

2.B 150,97 0,10 

3.A 151,58 0,08 

3.B 116,85 3,33 

4.A 43,38 0 

4.B 36,71 0 

4.C 75,13 3,26 

1.DS 25,86 0 
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4.DS 38,92 0 

1.VOŠ 0 0 

2.VOŠ 0 0 

3.VOŠ 0 0 

   

 

  

5. 2 Vyšší odborná škola 
 

Stavy studentů na začátku školního roku 2014/15 

 

                       Tabulka č. 5 

Třída Typ studia Počet tříd Počet studentů 

1. VOŠ denní 1 39 

2. VOŠ denní 1 34 

3. VOŠ denní 1 20 

Celkem  3 93 

 

 

Stavy studentů na konci školního roku 2014/15 

(úspěšně zakončili studium v daném období) 

 
                       Tabulka č. 6 

Třída Typ studia Počet tříd Počet studentů 

1. VOŠ denní 1 32 

2. VOŠ denní 1 33 

3. VOŠ denní 1 18 

Celkem  3 83 

 
 

5. 3 Maturitní zkouška 

 

Maturitní zkoušky probíhaly podle platných zákonných předpisů. Předměty byly žákům 

oznámeny ve stanoveném termínu. 

obor: Zdravotnický asistent, kód 53-41-M/01  

a) společná část: 

1. povinná zkouška bez volby (CJL) 

2. povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ)  
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viz zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 

b) profilová část: 

3. povinné zkoušky (obě) 

  OSK - formou ústní zkoušky 

  OSN - formou praktické zkoušky 

4. nepovinné zkoušky (nejvýše dvě) 

 Bio-psycho-sociální profil osobnosti nemocného - formou 

vypracování maturitní práce a její obhajoby 

  MAT – formou písemné zkoušky 

  ANJ – formou ústní zkoušky 

  NEJ - formou ústní zkoušky 

obor: Sociální činnost, kód 75-41-M/01  

a) společná část: 

1. povinná zkouška bez volby (CJL) 

2. povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ) 

viz zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 

b) profilová část: 

3. povinné zkoušky (obě) 

SPO - formou ústní zkoušky 

Přímá péče a osobní asistence - formou praktické zkoušky 

4. nepovinné zkoušky (nejvýše dvě) 

 Sociální péče o klienta - formou vypracování maturitní 

práce a její obhajoby 

  MAT – formou písemné zkoušky 

  ANJ – formou ústní zkoušky 

  NEJ - formou ústní zkoušky 
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obor: Masér sportovní a rekondiční, kód 69-41-L/02 

a) společná část: 

1. povinná zkouška bez volby (CJL) 

2. povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ) 

viz zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 

b) profilová část: 

3. povinné zkoušky (obě) 

  RER - formou ústní zkoušky 

  MAS - formou praktické zkoušky 

4. nepovinné zkoušky (nejvýše dvě) 

  EKO - formou ústní zkoušky 

  MAT – formou písemné zkoušky 

  ANJ – formou ústní zkoušky 

  NEJ - formou ústní zkoušky 

 

Termíny maturitních zkoušek, školní rok 2014/2015 

12. 5. – 26. 5. 2015 – praktické maturitní zkoušky 

26. 5. – 6. 7. 2014 – ústní maturitní zkoušky 

Ve školním roce 2014/15 se k jarnímu termínu přihlásilo ze 3 tříd posledního ročníku studia 67 

žáků: 

4. A –  zdravotnický asistent        23 žáků 

4. B –  zdravotnický asistent        21 žáci 

4. C –  masér sportovní a rekondiční      11 žáků 

sociální činnost        12 žáků 

 

Ještě před maturitními zkouškami opustily školu 4 žákyně (4. A 1, 4. B 3) 

Z celkového počtu 67 žáků nebylo k maturitním zkouškám v jarním termínu připuštěno 8 žáků 

(4. A– 2, 4. B – 2, 4. C – 4), a to pro neprospěch nebo pro nehodnocení v řádných termínech. 

K jarnímu termínu se přihlásilo ještě 10 žáků, kteří neuspěli u MZ v předchozích letech, jedna 

žákyně se omluvila, ostatní zkoušky složili. 
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K podzimnímu termínu se přihlásilo 21 žáků, z toho 4 žákyně, jež neuspěly v předchozích 

letech. Jednalo se vesměs o státní část MZ, resp. o didaktické testy; ústní nebo praktické 

zkoušky pak skládalo 8 žáků, z nich jedna z předchozího ročníku. V podzimním termínu 

neuspělo 5 žáků.  

Výsledky MZ 2014/15 

 

jarní termín podzimní termín 

třída přihl. konalo uspělo vyzn. neuspělo třída 1. termín 
opravný 

 termín 
uspělo vyzn. neuspělo 

4. A 23 22 16 1 6 4. A 0 6 4 0 2 

4. B 21 16 13 2 3 4. B 1 3 4 0 0 

4. C 23 19 19 3 5 4. C 2 5 4 0 2 

opr. 10 9 9 0 0 opr. 0 4 4 0 0 

 

Počet vyznamenání: 

4. A – 1 

4. B – 2 

4. C – 3 

Příloha - celkový výsledek jarního kola MZ – statistika Cermat (výsledky podzimního kola 

dosud nepřišly)  

 

Hodnocení maturitní zkoušky 

Celkové hodnocení maturitních zkoušek nelze ještě vyhodnotit, neboť souhrnné výsledky za 

jarní i podzimní období zpřístupní Cermat až v listopadu po uzavření všech odvolání (slova 

pracovnice help-desk Cermatu). Vyhodnotit lze pouze výsledky termínu jarního, z něhož už 

výsledky a srovnání máme. Úspěšnost našich žáků lze hodnotit jako dobrou, v českém jazyce 

pak velmi dobrou, v matematice jako slabou (viz příloha - statistika Cermat). Škola si udržela 

přední místo mezi školami v regionu i v celorepublikovém srovnání škol stejného zaměření. 

Výsledky v jednotlivých předmětech rozeberou příslušné předmětové komise. 
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5. 4 Absolutoria 
 

V roce 2014/2015 absolutoria proběhla bez problémů, předsedkyně komise Mgr. Jana 

Homolová je zhodnotila velmi kladně. Absolutoria úspěšně složilo 17 studentů, 12 prospělo 

s vyznamenáním (4 uspěli se samými výbornými). 

 

 

6. 0 Prevence sociálně patologických jevů 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015: 
 

V tomto školním roce se podařilo ve spolupráci s preventistkou rizikového chování Mgr. 

Marcelou Benešovou, výchovnou poradkyní, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, 

Policií ČR – PIS Cheb a jinými složkami regionu Karlovy Vary zajistit většinu plánovaných 

přednášek a akcí. 

 

Akce 

 Motivační dny 1. ročníku 

 Prevence AIDS – přednáška na KHS  

 Přednáška: Dluhové poradenství  

 Přednáška MUDr. R. Uzla – Rizika sexu  

 Mezinárodní den chudoby - téma Negramotnost - (projektové vyučování) 

 Projektové vyučování – „Uměl bys to zvládnout?“   

 Vánoční koncert žáků SZŠ  

 Příprava „Vánočního dne pro seniory“ 

 Sportovní den na SZŠ  

 Přednáška ve spolupráci s PČR-PIS Cheb na téma: Trestní odpovědnost nezletilých“  

 Projektové vyučování – Znáš své tělo? 

 Projektové vyučování: Doktora se nebojíme 

 Projektové vyučování: Den zdraví 

 Beseda při příležitosti Světového dne prevence syndromu CAN  

 Katastrofy lidského těla – Muzeum Cheb  
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 Adopce na dálku 

 Srdíčkový den – výtěžek věnován dětským oddělením a zařízením pečujícím o 

nemocné, postižené a opuštěné děti v rámci České republiky.  

 Bílá pastelka – celostátní dobročinná veřejná sbírka na podporu nevidomých a 

slabozrakých 

 Sbírková akce Život dětem 

 Český den proti rakovině 

 Tyflomat – aneb maturita ze slepoty 

 

Příloha – Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 

 

 

 

7. 0 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
DVPP organizované školou a akreditované MŠMT ČR 
 

Označení: 01/15 Základní kurz pro instruktory školního lyžování 

Místo konání: Špičák - Šumava 

Stručný popis: kurz byl určen pro pedagogické pracovníky bez aprobace tělesná výchova, kteří 

po absolvování kurzu získali průkaz instruktora školního lyžování 

 

Označení: 02/15 Základní kurz pro instruktory školního snowboardingu 

Místo konání: Špičák - Šumava 

 

Stručný popis: kurz byl určen pro učitele tělesné výchovy a pro další zájemce bez kvalifikace 

instruktor školního snowboardingu 

 

Označení: 03/15 Doškolovací (prolongační) kurz pro instruktory školního lyžování 

Místo konání: Šumava – Špičák, Velký Javor 

Stručný popis: kurz byl určen pro držitele kvalifikace instruktor školního lyžování, kteří si musí 

prodloužit platnost průkazu ještě před ukončením jeho platnosti 
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Označení: 04/15 Doškolovací (prolongační) kurz pro instruktory školního snowboardingu 

Místo konání: Šumava – Špičák, Velký Javor 

Stručný popis: kurz byl určen pro držitele kvalifikace instruktor školního snowboardingu, kteří 

si musí prodloužit platnost průkazu ještě před ukončením jeho platnosti 

 

Označení: 05/15 nové trendy ve výuce lyžování 

Místo konání: Monte Bondone – Itálie, Trentino 

Stručný popis: seznámení s novinkami v technice a metodice školního lyžování a s novými 

trendy lyžování 

 

DVPP, školení, semináře, konference 

Pedagogičtí pracovníci školy se během školního roku účastnili odborných školení. Byly 

upřednostňovány akce zaměřené na přípravu státních maturit a na autoevaluaci školy. Prioritou 

vedení školy je především kvalita všech složek výchovně vzdělávacího procesu. Ostatní kurzy 

a školení se týkaly výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Peníze na školení 

byly čerpány z tzv. prostředků ONIV. Všichni hodnotitelé i zadavatelé písemných prací byli 

opět proškoleni, rovněž tak pro hodnocení ÚZ z CJL. Proškoleni byli též hodnotitelé ÚZ z NEJ 

a ANJ.  

 

Přehled vybraných školení 

 Ve spolupráci s KKN Nemocnicí v Chebu se uskutečnily v prostorách SZŠ odborné 

semináře pro zdravotnické pracovníky a učitelky odborných předmětů – Vlhké hojení 

ran, kurz péče o PŽK, nutriční podpora pacienta 

 Změny v Moodle na serveru  Moodle 2 

 Ve spolupráci s KKN Nemocnicí v Chebu se uskutečnily v prostorách SZŠ odborné 

semináře pro zdravotnické pracovníky a učitelky odborných předmětů – Problematika 

nozokomiálních nákaz ve zdravotnickém zařízení  

 Vzdělávací akce Sestra IN „Poruchy autistického spektra“ v Římskokatolické farnosti 

Cheb pro učitelky odborných předmětů  

 Konference v KC Svoboda pořádaná Českou asociací sester „Psychická náročnost 

zdravotnické profese“ pro učitelky odborných předmětů  
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 Workshop „ Osvěta a pozitivní propagace náhradní rodinné péče v ČR“ pořádaný 

Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb 

 Přátelské setkání paní poslankyně Mgr. Jany Pastuchové v Karlových Varech ve 

spolupráci KKN a. s. s nelékařským zdravotnickým personálem v Karlovarském kraji, 

zúčastnili se ředitel, zástupkyně školy a výchovná poradkyně  

 Kvalifikační studium pedagogiky organizované NIDV úspěšně dokončily: Mgr. 

Ladislava Zilvarová a Bc. Simona Truhlářová 

 Školení pro učitelky odborných předmětů ve SZŠ a VOŠ v Chebu – obsluha 

zdravotnických prostředků – PC EKG organizovaný firmou POLYMED medical CZ 

 Konference -  Psychologická náročnost zdravotnické profese, KC Svoboda 

 Seminář - Sebereflexe a supervize, SZŠ Cheb 

 Regionální setkání vyučujících PSK, SZŠ a VOŠ Plzeň 

 Seminář - Poruchy autistického spektra, Fara Cheb 

 Seminář - Nozokomiální nákazy, SZŠ Cheb 

 Přednáška – La Strada (úskalí práce v zahraničí), SZŠ Cheb 

 Letní konverzační kurz angličtiny – Come Share the World – angličtina s rodilými 

mluvčími – Tandem Praha  

 INDSTANT,o.s. - sebezkušenost a sebereflexe 

 INDSTANT,o.s. - seminář a supervize  

 Bludiště - Prevence a rozpoznávání zanedbávaných dětí ve školním prostředí 

 Sestra IN - Poruchy autistického spektra 

 Teorie a praxe v ICT lektorování 

 Konference Ideas that work 

 Plzeň - Informační seminář k projektu Na praxi do Německa 2014-2015 - Tandem 

 Cheb - Angličtina - PET příprava - certifikát TOEIC Bridge - Winfield jazyková škola 

 Cheb - Konzultační seminář k PP z CJL - Cermat 

 Silberbach / SRN - Aspergerův syndrom - APLA Praha 

 Kurz RT plosky nohy Praha 

 Odborná konference Jáchymov 

 Tejpování FIXTAPE 
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8. 0 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Škola vyvíjí celou řadu aktivit v různých oblastech, které mají za cíl školu zviditelnit a 

prezentovat ji. Hlavními oblastmi zájmu jsou prezentace činností spojených s praxí, účast na 

sportovních soutěžích, organizace akcí apod. 

Exkurze, semináře, besedy a výstavy umožňují žákům a studentům seznámit se především 

s praktickou oblastí daného oboru nebo prohlubovat získané teoretické znalosti. Uskutečňují se 

v rámci plánů jednotlivých předmětových komisí nebo komisí oborových. 

 

 

8. 1 Aktivity střední školy 
 

Povinné kurzy 

Turistický kurz 

Místo: Svatava, rekreační středisko Na Pískách 

Cílem turistického kurzu bylo seznámit žáky se základy vodní turistiky, práce s azimutem, dále 

zdravověda a střelba ze vzduchové pistole. Účastníci měli možnost vyzkoušet si lanové dráhy 

a množství her v přírodě. Součástí turistického kurzu byla i modelová záchranná akce. 

Lyžařský kurz 

Místo: Bergcentrum PAM, Nové Město u Jáchymova 

Cílem lyžařského kurzu bylo seznámit žáky se základy sjezdového lyžování a carvingového 

lyžování. 

 

Zájmové kroužky 

Kroužky se otevírají dle zájmů žáků.  

Exkurze 
 

OK oboru zdravotnický asistent 

 Exkurze v rámci výuky ošetřovatelství do KKN Nemocnice v Chebu  

 DOP-HC Rychnov  

 Jedličkův ústav Praha  

 KKN a.s. – kardiologie  

 Sokolov dialýza  
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 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech  

OK oboru sociální činnost 

 Jedličkův ústav Praha  

 Exkurze do zařízení sociálních služeb v Chebu v rámci výuky odborných předmětů 

 Hospic sv. Jiří Cheb  

 DPS Mírová, seznámení s provozem a aktivizací seniorů 

 Exkurze - Útočiště Cheb 

 Státní oblastní archiv Cheb – k příležitosti Mezinárodního dne archivů, téma „Historie 

nemocniční a špitální péče v Chebu“  

OK oboru masér sportovní a rekondiční 

 Solná jeskyně, muzeum lázeňství – Františkovy Lázně 

 Lázeňský hotel Pyramida Františkovy Lázně 

 Exkurze – konference Jáchymov 

 Exkurze – Mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha 

 Jedličkův ústav Praha 

PK přírodovědných předmětů 

 Dny vědy a techniky Plzeň 

 Vodní dílo Skalka, Cheb  

 FN Plzeň – Klinika zobrazovacích metod, Planetárium v Rokycanech  

 Chemický cirkus 

 Věda před radnicí 

 Přírodovědná stanice DDM Sova 

 EkoDepo Černošín 

PK společenskovědních a humanitních předmětů 

 Národní divadlo v Brně – Veselé paničky windsorské + výstava Bodies 

 Zájezd do Velké Británie – Londýn, Oxford 

 Vánoční trhy Drážďany 

Další  

 Katastrofy lidského těla – 1. a 2. ročník se zúčastnil výstavy voskových figurín – 

anatomické anomálie, které jsou zapsány v Guinessově knize rekordů  
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Soutěže 

OK oboru zdravotnický asistent 

 Osvětové akce u příležitosti Světového dne hygieny rukou - pořadatel KKN Nemocnice 

v Chebu, AMICA CENTRUM  

 Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků – pořadatel Oblastní spolek ČČK 

Cheb  

 Zajištění první pomoci při celostátní olympiádě z dějepisu organizované Gymnáziem 

Cheb 

 Olympiáda z PSK  

Jsme členem regionální předmětové komise ošetřovatelství severozápad a regionální 

předmětové komise psychologie. Tyto komise se pravidelně scházejí a zástupci škol konzultují 

aktuální otázky svých oborů a spolupracují na tvorbě a inovaci ŠVP.  

OK oboru sociální činnost 

 Olympiáda z psychologie – téma „Jak si navzájem lépe porozumět“, školní kolo - vítěz 

- J. Jestřáb 3. B 

 Olympiáda z psychologie - regionální kolo Plzeň – vítěz J. Jestřáb 3. B 

 Olympiáda z psychologie - celostátní kolo Zlín  

PK společenskovědních a humanitních předmětů 

 Olympiáda v ANJ - školní kolo, okresní kolo  

 Olympiáda v NEJ - školní kolo, okresní kolo – kategorie III. A 

 Olympiáda v CJL – školní kolo – postup do okresního kola 

PK přírodovědných předmětů 

 Pišqorkový turnaj – třídní, školní a oblastní kola 

 Matematická soutěž – celostátní kolo 

 Navrhni projekt – soutěž pro oblast Severozápad 

 Středoškolská odborná činnost – krajské kolo, celostátní kolo 

PK tělesné výchovy 

Okresní kola soutěže: 

 1. místo okresní kolo ve futsalu 

 3. místo okresní kolo v přespolním běhu 

 3. místo okresní kolo ve fotbalu 
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 1. místo okresní kolo ve stolním tenisu 

 2. místo okresní kolo ve florbalu 

Krajská kola soutěže: 

 3. místo krajské kolo ve futsalu 

 1. místo krajské kolo ve stolním tenisu 

 Republikové finále: 9. místo ve stolní tenisu, 1. místo v jednotlivcích 

Semináře  

 Dětský úsvit – realizátor projektu Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, osvěta a 

pozitivní propagace náhradní rodinné péče – pěstounské péče v ČR  

 Dluhové poradenství pro žáky 3. ročníku ve spolupráci s Diecézní charitou  

 V rámci celorepublikové akce „Týden rané péče“ jejímž cílem je zvyšovat povědomí o 

této sociální službě mezi odbornou i laickou veřejností, proběhla prezentace na SZŠ a 

VOŠ v Chebu  

 Preventivní vlak  

 Interaktivní seminář na téma „Obchodování s lidmi a vykořisťování“ uspořádala obecně 

prospěšná společnost LA STRADA Praha  

Ostatní akce 

 Žáci 1. ročníku oboru ZA se podíleli na výuce předlékařské první pomoci žáků 

základních škol 

 Mikuláš v nemocnici 

 Adopce na dálku  

 Vánoční den – vánoční masírování 

 Velikonoční masírování pro veřejnost 

 Vánoční koncert SZŠ a VOŠ Cheb  

 Vánoční den pro nemocné v KKN Cheb a v zařízeních sociální péče 

 Žáci 4. ročníku se zúčastnili besed s pracovníky zdravotnických i sociálních zařízeních, 

v nichž mohou ihned po absolvování studia najít pracovní uplatnění  

 Srdíčkový den – výtěžek věnován dětským oddělením a zařízením pečujícím o 

nemocné, postižené a opuštěné děti v rámci České republiky.  
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 Bílá pastelka – celostátní dobročinná veřejná sbírka na podporu nevidomých a 

slabozrakých 

 Charitativní sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov 

 Sbírková akce prodej vlastnoručně upečených perníčků v předvánočním čase pro 

Hospic sv. Jiří v Chebu  

 Sbírka ošacení pro Azylový dům Cheb a Azylový dům pro matky s dětmi Aš 

 Doktora se nebojíme pro MŠ Pohádka,  

 Divadelní představení v ZČ divadle Cheb, pohádka „Princezna ze zlatou hvězdou na 

čele“ 

 Dramatizace pohádky „O šípkové Růžence“ pro MŠ  

 Sportovní den 

 KRESYP 

Výstavy a veletrhy 

 Veletrh fiktivních firem Sokolov – FF RS Hawai, s.r.o., FF Masáže Petr Klíč 

 21. Mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha – FF Masáže Petr Klíč 

 Slavnostní otevření workoutového hřiště 

 Instalace a vernisáž výstavy Barbory Rybové –Život je běh na dlouhou trať 

 

 

8. 2 Aktivity domova mládeže 
 

Probíhající celoročně: 

Příprava na vyučování – využívaní knihovny (doplněny knihy povinné četby), práce na PC, 

organizace studijní doby a pomoc vychovatelů a spolužáků při přípravě na vyučování, 

spolupráce se školou. Odstraňování nedostatků v přípravě na vyučování, pravidelná příprava. 

 

Výtvarná a rukodělná činnost - zaměření nejen na významné dny a svátky ve školním roce, ale 

i výroba šperků z korálků, výroba drobných dárků (šité sovy, polštářky), různé výtvarné 

techniky, malování na cokoliv. 

Aktivní odpočinek – cvičení v DM pod vedením vychovatelek, ve Fr. Lázních - Aqaforum, 

Kalora, SZŠ, poznávání Chebu, využívání zahrady pro sport a relaxaci. 
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Ostatní - sledování sportovních přenosů, poznávacích, naučných a dokumentárních pořadů (př: 

pořad Víkend, Televizní noviny, Holky pod zámkem), pečujeme o své okolí – květiny, úklid 

okolí DM.  

 Tematické aktivity: 

 Bezpečnost a ochrana zdraví, počáteční poučení, nácvik evakuace v DM, poučení před 

prázdninami 

 Vánoční svátky 

 Prezentace školy na veřejnosti  

 Kdo si čte, nenudí se  

 Spolupráce s mateřskou školou 

 Zájmová činnost 

 Staráme se o své okolí  

Aktivity domova mládeže:  

 Poznáváme Cheb – žáci 1. ročníku, chebské niky – ostatní žáci 

 Návštěva lanového centra – trénujeme odvahu a sebedůvěru 

 DDM SOVA – nabídka zájmových kroužků, nejen v DDM 

 Posezení na zahradě, opékání vuřtů, společenské hry – spolupráce žáků 

 Stacionář „Mája“ - den otevřeních dveří  

 Upečme si něco dobrého – pečení v průběhu roku jen tak pro radost a na chuť 

 Návštěva kina – jdeme se společně bavit 

 Návštěva bazénu – aktivní trávení volného času, relaxace 

 Návštěva divadla –„Pane, vy jste vdova“ 

 Výroba adventních věnců, dekorací a vánočních dárků  

 Návštěva vánočních trhů – atmosféra Vánoc 

 Návštěva kluziště na vánočních trzích 

 Pečení vánočního cukroví      

 Příprava a organizace slavnostní vánoční večeře     

 Výroba jarních dekorací, výzdoba DM 

 Přednáška „ Finanční gramotnost“ aktivní spolupráce žáků s pracovníkem banky 

 Přednáška „Zdravé stravování“ a „Stravování v DM „ + navrhni jídelníček 
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 A co takhle hrát si? Žabí skok, aktivity 

 Posezení u ohně a nejen jednou      

 Využijme počasí – pojďme na zahradu – volejbal, badminton, košíková, posilování, 

opalování     

 Chebské dvorky – návštěva výstav – žáci samostatně 

 Cesta za zdravím – něco se dozvím, předám své znalosti 

 

 

8. 3 Aktivity vyšší odborné školy 
 

Besedy 

 Představení centra pro integraci cizinců. 

 Seminář s Ing. Bráborcem na téma „Člověk s mentálním postižením“  

 Seminář s Ing. Bráborcem na téma „Postavení lidí s mentálním postižením v současné 

společnosti“  

 Seminář s Ing. Bráborcem na téma „Péče o dítě s mentálním postižením v rodině“  

 Seminář s Ing. Bráborcem na téma „Alternativní a augmentativní komunikace ve 

výchově a vzdělávání lidí s mentálním postižením“  

 Seminář s Ing. Bráborcem na téma „Standardy kvality sociální služby“  

 Beseda ve škole se Sašou Tutterem z PČR Cheb na téma „Romové na Slovensku“. 

 Úvod do teologie + nábor k vysokoškolskému studiu s ThDr. Davidem Toncarem 

Konference 

 Konference 2. ročníku VOŠ v Plzni na téma „Rodinná politika a práce“ 

 Silberbach / SRN - Aspergerův syndrom 

Stáže 

 Třítýdenní praxe v Berlíně ve dnech 14. 6. – 4. 7. 2015 se zúčastnili dva studenti 

druhého ročníku v rámci Programu podpory odborných praxí. Program podpory 

odborných praxí je od roku 2000 realizován Koordinačním centrem česko-německých 

výměn mládeže Tandem. Na jeho financování se velkou měrou podílí Česko-německý 

fond budoucnosti a program EU Erasmus+.  
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Exkurze 

 Studenti 1. ročníku VOŠ – organizace Pomoc v nouzi o. p. s. Sokolov 

 Studenti 1. a 2. ročníku VOŠ – Den otevřených dveří na PMS Cheb 

 Studenti 2. ročníku VOŠ – organizace TOTEM Plzeň 

Výcvik 

 Zdravotní nauky – 1. ročník – Doubrava u Aše a Cheb 

 Profesionální rozhovor – 2. ročník – Cheb 

 Osobnostně sociální rozvoj – 1. ročník – Cheb 

 Aplikovaná kriminologie – všechny ročníky – Doubrava u Aše 

 

8. 4 Prezentace školy na veřejnosti 

 

Propagace školy 

 Ozvěny Patafestu aneb den pro Františku 

 Křest knihy Barborky Fanynky Pošmourné + beseda s Jaroslavem Duškem 

 Františkolázeňská 24hodinovka (benefiční akce) 

 Jarmark radosti (vánoční) 

 Silvestrovský běh „Rozběhnito“ 

 Organizační zabezpečení  „1/2 maraton Karlovy Vary“ 

 Olympijský běh v Chebu 

 Jarmark radosti – Garden party 

 3. místo VOŠKA roku pro školní rok 2014/2015 za vítězství mezi vyššími odbornými 

školami v celé ČR (od České studentské unie). 

 Žáci učí žáky – propagace SZŠ na ZŠ 

 Burza škol Cheb  

 Burza škol Sokolov  

 Burza škol Tachov  

 Prezentace školy učiteli a žáky na třídních schůzkách ZŠ Karlovarského kraje 

 Prezentace školy učiteli a žáky v 8. třídách ZŠ Karlovarského kraje 

 Masáže Mistrovství lukostřelby Eska Cheb 
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 Burza škol Sokolov v Parkhotelu - SCZ pro veřejnost 

 24hodinovka - masáže, měření 

 Navázání spolupráce s tenisovým oddílem vrcholového týmu 

 Studentské centrum zdraví 1x za měsíc 2 hodiny pro veřejnost 

 Masáže pro veřejnost  

 Spolupráce s Trinity clubem – masáže pro klienty  

 Poutní maratón – masáže pro běžce 

 Cesta za zdravím- osvětová akce pro MŠ, ZŠ, SŠ 

 Aktualizace fotogalerie na www školy 

 Vznik FB 

Projektové vyučování 

 Projektový den „Den chudoby“ pro žáky chebských ZŠ a SŠ 

 Den s Tyflocentrem – organizace nevidomých a slabozrakých  

 Doktora se nebojíme  

 Cesta za zdravím, téma kyberšikana 

 Znáš své tělo- soutěž v biologii člověka pro 8. třídy ZŠ 

 Projektové dny BIO, volnočasové aktivity, soutěž, exkurze – spolupráce se ZŠ 

 Projekt Betlém den chudoby 

 Projektové vyučování ZTV - masáže pro 3. ZŠ Cheb  

Školení organizovaná SZŠ a VOŠ Cheb 

 Sebereflexe a supervize 

 Kurz masér pro absolventy oboru masér  

Soutěže organizované SZŠ a VOŠ Cheb 

 Soutěž na téma Tolerance - spolupráce na přípravě psychologické soutěže na téma 

Tolerance. 

 Znáš své tělo? - příprava a organizace 1. a 2. kola soutěže Znáš své tělo? Určené žákům 

8. tříd osmnácti ZŠ chebského a sokolovského regionu. 

Další formy prezentace 

 Umožnění výzkumů, potřebných při získávání podkladů psaní diplomových prací našim 

absolventkám 
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 Ve spolupráci s vysokou školou ekonomickou v Chebu se naši žáci zapojili do akce 

Kýbl akademické krve – stali se tak z nich platní dárci krve 

 Spolupráce při výzkumech našich sociálních partnerů 

 Zajištění odborné pedagogické praxe pro studenty vysokých škol 

 

 

9. 0 Inspekční činnost provedená ČŠI 

 

Inspekční činnost: 

Česká školní inspekce – státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, 

provedena dne 6. 5. 2015. Nebylo zjištěno porušení předpisů. 

 

Česká školní inspekce – zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů, 

zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, kontrola dodržování 

vybraných právních předpisů. Zahájení inspekční činnosti dne 21. 10. 2014. 

 

Česká školní inspekce – získávání informací o organizaci a průběhu pilotního ověřování 

přijímacího řízení s využitím jednotných testů, provedena dne 15. 4. 2015. 

 

Kontrolní činnost: 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – kontrola bezpečnosti potravin, zákon č. 

258/2000 Sb., provedena dne 18. 9. 2014. Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Cheb – periodická kontrola plnění plateb na 

veřejné zdravotní pojištění, provedena dne 27. 11. 2014. Byl zjištěn přeplatek na pojistném. 

 

 

10. 0 Hospodaření školy 

 
Příloha – základní údaje o hospodaření školy  
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11. 0 Mezinárodní a rozvojové programy 

 
11. 1 Mezinárodní program 

Program podpory odborných praxí 

Na praxi do Německa 2014-2015 - projekt v rámci Erasmus+ - viz příloha 

 

Další zapojení školy do programů 

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

Základní charakteristika 

Do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání se škola zapojila v září 2013, 

projekt bude ukončen v roce 2015. Projekt je financován Evropským sociálním fondem – OP 

Vzdělání pro konkurenceschopnost. Záměrem projektu je podpořit zájem žáků o přírodovědné 

předměty a rozšířit spolupráci středních a základních škol. 

V rámci projektu byla modernizována učebna biologie, byla vybavena novými modely a 

pomůckami pro výuku biologie člověka, somatologie, anatomie - např. modelem se svaly 

v životní velikosti, interaktivním modelem stáří, modelem oka. Zároveň bylo pořízeno 

technické vybavení – LCD mikroskop s kamerou, notebook, dataprojektor, interaktivní tabule. 

Partnerské školy: 

3. ZŠ Cheb, 4. ZŠ Cheb, 5. ZŠ Cheb, ZŠ a MŠ Aš, ZŠ Lázně Kynžvart, ZŠ Dolní Žandov, ZŠ 

Kynšperk 

Realizované akce: 

Společná výuka žáků SZŠ a zapojené ZŠ s využitím nových pomůcek. Žáci SZŠ připravili pod 

vedením učitelů přírodovědná témata, témata z biologie člověka a samostatně vedou výuku 

žáků ZŠ. 

Kroužky atraktivní biologie. Žáci ZŠ, SZŠ mají možnost navštěvovat zájmový kroužek. 

 

Projekt prevence onemocnění AIDS 

Zapojení do interaktivního projektu prevence onemocnění AIDS 
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12. 0 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

V daném období probíhalo ve škole dálkové studium v oborech zdravotnický asistent a sociální 

činnost (1. a 4. ročník), a to na střední škole. 

 

Mgr. Zilvarová Ladislava a Bc. Truhlářová Simona – v červnu 2015 dokončeno studium 

pedagogiky - Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 

Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v 

platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-

25.  

 

Závěrečná zkouška rozšiřujícího studia anglického jazyka pro učitele – Ing. Jahn 

 

Západočeská univerzita v Plzni - ukončení studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením 

na rozšíření odborné kvalifikace – Rozšiřující studium anglického jazyka pro učitele SŠ – Mgr. 

Peroutková 

 

Maidstone, UK – program Comenius  - 2 Week Course for Teachers of English at Secondary 

Level – Creative Activities  and Motivating Materials for the Secondary Classroom 

 

Ukončeno vysokoškolské studium – Mgr. Novák 

 

 

 

13. 0 Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

 

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost - Peníze středním školám 
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
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14. 0 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve 

         vzdělávání 

 
14. 1 Smluvní partneři při zajišťování praktického vyučování na 

střední škole 

 
Při výchovně vzdělávací činnosti naše škola realizuje praktické vyučování v organizacích, ve 

kterých mohou absolventi školy najít pracovní uplatnění. Spolupráci se sociálními partnery 

využíváme k realizaci praktických odborných předmětů a k individuální souvislé odborné 

praxe, již žáci absolvují v zařízeních v místě svého bydliště. Žáci mají možnost adekvátně 

využít teoretických znalostí a pojmů, prokázat tak integraci teorie a praxe. Sociální partnery 

kontaktujeme i při uskutečňování odborných exkurzí z profilově zaměřených předmětů 

jednotlivých oborů vzdělávání. Na výchově a vzdělávání se tak podílejí kromě učitelů 

odborných předmětů i odborníci z praxe. 

 

Hlavním smluvním partnerem pro obor vzdělávání zdravotnický asistent je zdravotnické 

zařízení Karlovarská krajská nemocnice a. s. Spolupracujeme také se zdravotnickým zařízením 

Nemos Plus s. r. o. Nemocnicí v Ostrově, Sokolově a CARVAC s.r.o.  

 

Při výuce v oboru vzdělávání sociální činnost škola spolupracuje se sociálními zařízeními 

v Chebu. Jedná se hlavně o Domov pro seniory Skalka, dále Domov pro seniory v Dragounské 

ulic, Amica centrum s. r. o, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Diecézní charita 

Plzeň, Chráněné dílny Joker o. s., Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA 

v Hazlově, Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková 

organizace, Pečovatelská služba se sídlem Dlouhá 1, 352 01 Aš, Domov pro seniory v Lázních 

Kynžvart, příspěvková organizace. 

 

Žáci oboru vzdělávání masér sportovní a rekondiční vykonávají praktické vyučování 

v provozovnách, studiích, salonech, v zařízeních sociální péče a v lázeňských domech. Úspěšně 

spolupracujeme s firmou Lázně Františkovy Lázně a. s. a ostatními společnostmi, které zajišťují 

lázeňské a wellness služby ve Františkových a Mariánských Lázních a v Karlových Varech. 
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14. 2 Smluvní partneři při zajišťování odborné praxe na vyšší     
           odborné škole 
 

5. 10. 2010 byla podepsána první z řady plánovaných smluv o partnerství a spolupráci mezi 

VOŠ Cheb a občanským sdružením Kotec. VOŠ se tak stává klinickým pracovištěm Kotce, 

které bude se školou spolupracovat také při zadávání témat absolventských prací. V praxi to 

znamená, že výsledky praktických částí absolventských prací reálně poslouží například ke 

zkvalitnění poskytovaných služeb jednotlivých zařízení či ke zmapování poptávky konkrétní 

cílové skupiny klientů v chebském regionu. 

 

Mezi zařízeními, kde studenti vyšší odborné školy realizovali odborné praxe, byly ve školním 

roce 2014/15 tyto organizace:  

Centrum podpory rodiny Tachov, K. H. Borovského 521, 347 01 Tachov 

Centrum sociálních služeb Sokolov, Pečovatelský dům, Vítězná 2046, Sokolov 

Dětský domov Cheb, Goethova 16, Cheb 350 02 

Diecézní Charita Plzeň, Azylový dům Betlém Cheb, Komorní 2467/3, Cheb Nízkoprahové 

denní centrum Cheb, Svobody 29, Cheb 350 02 

Diecézní charita Plzeň, Farní charita Aš, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, 

Klicperova 4, 352 01 Aš 

Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově, se sídlem Skalka u Hazlova 60, 

351 32 Hazlov 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace. Luby 731, 351 

34 Skalná  

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni - Domažlice, Havlovice 5,344 01 Domažlice 

Dům na půl cesty, Kynšperk nad Ohří, J. Nerudy 494 

Joker o.s., Hradební 16, 350 02 Cheb 

K-CENTRUM CHEB, Kostelní náměstí 15, 350 02 Cheb 

KOTEC o. s., K - centrum Cheb, Kostelní náměstí 15, Cheb 35002 

KOTEC o. s., Marie Majerové 1764, 356 01 Sokolov 

KOTEC o.s., Provaznická 9, Cheb, 

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Vladivostocká 9, Aš,  
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Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, Aš: Městská policie, Hlavní 49, 35201 Aš 

Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, OSVZ-odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Hlavní 49, 

35201 Aš 

Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 1, s pracovištěm odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví, ul. 26. dubna 4 

Městský úřad Tachov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Úsek sociálně právní ochrany 

dětí, T. G. Masaryka 1326, Tachov 347 01 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ,,Pohoda'', Karlova 17, 350 02 Cheb, 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Aš, organizační složka města, Dlouhá 1, Aš, 352 01 

Pomoc v nouzi o. p. s., Azylové domy Sokolov, Fibichova 852, Sokolov 

Probační a mediační služba ČR - středisko Cheb, Lidická 2, 350 02 Cheb 

SONS Cheb, Karlova 17, Cheb, 354 430 924, cheb-odbocka@sons.cz 

Úřad práce Cheb, Svobody 52, Cheb, 26. dubna , Cheb 

Úřad práce v Aši, Vysoká 24, Aš 352 01 

Útočiště, o.p.s. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Dobrovského 78/19, Cheb, 350 02 

Cheb 2) 

EJF gemeinnützige AG (Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk), Königsberger Str. 28, 

12207 Berlin SRN - plánování a realizace stáže studentů VOŠ v sociálních zařízeních EJF v 

Berlíně, projekt zahraničních odborných praxí v rámci programu EU Leonardo da Vinci 

Europäischer Regionaler Förderverein e.V., Technologie- und Gemeindezentrum 8b, 16278 

Pinnow SRN - příprava a realizace seminářů pro žáky SZŠ a studenty VOŠ  

Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum Fichtelgebirge gGmbH Marktredwitz (KPS)  

Berufsfachschule für Altenpflege der bfz gGmbH Marktredwitz (APS)  

Tandem Plzeň – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže - plánování a 

realizace stáže studentů VOŠ 

 

14. 3 Ostatní partneři 

 

Městský úřad Cheb, živnostenský odbor  založení fiktivní provozovny 

Živnostenská škola Sokolov    fiktivní firma 
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Trinity Cheb      předváděcí akce 

Úřad práce Cheb     přednášky 

Firma Hartmann     semináře 

ISŠ Cheb      rekvalifikace prostřednictvím úřadů práce  

 

 

 


