
 

Výroční zpráva o činnosti školy  

za školní rok 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Střední zdravotnická škola  
a vyšší odborná škola Cheb, 

příspěvková organizace 
 

 

Hradební 58/10,  350 02 Cheb        tel:    351 011 060,  351 011 061, 351 011 062 
                                                             fax:   351 011 063 
 E-mail :  info@szsavoscheb.cz                                        http://szsavoscheb.cz

http://szsavoscheb.cz/


 

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019 

 

1 

 

 
 

Obsah 
 

 
1. 0 Základní údaje o škole           4  

    1. 1 Charakteristika školy            5  

2. 0 Přehled oborů vzdělání         10 

3. 0 Personální zabezpečení činnosti školy       11 

4. 0 Přijímací řízení a následné přijetí do školy     12 

    4. 1 Střední škola           12  

    4. 2 Vyšší odborná škola         13 

5. 0 Výsledky vzdělávání žáků a studentů       14 

    5. 1 Střední škola          14 

    5. 2 Vyšší odborná škola        17  

    5. 3 Maturitní zkouška        18 

    5. 4 Absolutoria         21 

6. 0 Prevence sociálně patologických jevů      21 

7. 0 Další vzdělávání pedagogických pracovníků     22 

8. 0 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti      23 

    8. 1 Aktivity střední školy        23 

    8. 2 Aktivity domova mládeže       28 

    8. 3 Aktivity vyšší odborné školy       30 

    8. 4 Prezentace školy na veřejnosti      30 

9. 0 Inspekční činnost provedená ČŠI       32 

10. 0 Hospodaření školy         32 

11. 0 Mezinárodní a rozvojové programy     36 

   11. 1 Mezinárodní program        36 

12. 0 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení     37 

13.0 Realizované projekty financované z cizích zdrojů_________________37 

14. 0 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  37 

   14. 1 Smluvní partneři při zajišťování praktického vyučování na střední škole 37  

   14. 2 Smluvní partneři při zajišťování odborné praxe na vyšší odborné škole 38 

   14. 3 Ostatní partneři        40 



 

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019 

 

2 

 

Seznam příloh 

 

Celkový výsledek maturitní zkoušky – statistika Cermat 

Kritéria přijímacího řízení – střední škola, vyšší odborná škola 

Organizační struktura školy 

Organizační zabezpečení školy 

Plán práce 

Plán práce výchovného poradce 

Minimální preventivní program rizikového chování  

Rozhodnutí MŠMT o zápisu do školského rejstříku 

Školní časopis 

Propagační materiál 

 

Seznam použitých zkratek 

 

ČR  Česká republika 

ČŠI  Česká školní inspekce 

DDM  Dům dětí a mládeže 

DM  Domov mládeže 

DS  Dálkové studium 

EU  Evropská unie 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IČO  Identifikační číslo organizace 

IZO  Identifikační znak organizace 

IZS  Integrovaný záchranný sbor 

KÚ KK Krajský úřad Karlovarského kraje 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

MV  Ministerstvo vnitra 

MZ  Maturitní zkouška 

OK  Oborová komise 

PK  Předmětová komise 

PUP  Přiznané uzpůsobení podmínek 

SPU  Specifické poruchy učení 

 

 



 

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019 

 

3 

 

SRPZCH Sdružení rodičů a přátel zdravotnické školy Cheb 

SZŠ a VOŠ Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola 

ŠVP  Školní vzdělávací program 

THP  Technicko hospodářský pracovník 

VŠ  Vysoká škola 

ZČU  Západočeská univerzita 

ZŠ  Základní škola 

ZZS  Zdravotní záchranný sbor 

PP  První pomoc 

MPP  Minimální preventivní program 

ŠPZ  Škola podporující zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019 

 

4 

 

 

1.0 Základní údaje o škole 
Název školy 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace 

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  

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Hrkal 22.11.2018 Ředitel školy 

Statutární zástupkyně ředitele 

školy, pověřená řízením školy 
RNDr. Jana Kabelková 22.11.2018 

Statutární zástupkyně 

ředitele 

Zástupce ředitele pro VOŠ Mgr. Jindřich Novák   

Vedoucí učitelka odborných 

předmětů střední školy 
Mgr.Zlatuše Bobríková 

  

Vychovatelka pověřená 

pedagogickým a metodickým 

vedením vychovatelek 
Vladimíra Hrkalová 

  

Ekonom školy Ing. Petr Čolák   

 

http://szsavoscheb.cz/
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Školská rada 

Školská rada byla ustanovena dne 28. listopadu 2008.  

Datum jednání: 16. 10. 2018  

Přítomni: Ing. Eva Cíchová, Mgr. Pavla Kolářová, Klára Novotná, Mgr. Miluše Zavřelová, 

Kateřina Reidlová 

Host: RnDr. Jana Kabelková – statutární zástupkyně ředitele školy pověřená řízením školy  

 

Program: 

1. Přivítání nového člena školské rady ž. Kateřiny Reidlové, zástupce žáku SZŠ Cheb 

2. Volba zapisovatele – zvolena byla Mgr. Pavla Kolářová 

3. Volba předsedy školské rady – zvolena byla Mgr. Pavla Kolářová 

4. Schválení školního řadu SŠ, VOŠ – řády schváleny jednohlasně, bez připomínek 

5. Schválení výroční zprávy školy – schválena jednohlasně 

6. Různé: 

 P. Seifrtová oznámila ukončení práce ve ŠR, zástupce školy bude žádat KÚ o druhého 

zástupce KÚ 

 Informace VOŠ - žádost o novou akreditaci vzdělávaného oboru  

 Info o naplnění prvních ročníků SŠ, VOŠ 

 Podaná žádost školy na Radu Karlovarského kraje o změnu názvu oborů  od školního 

roku 2019/2020 

- Zdravotnický asistent na Praktická sestra 

- Masér sportovní a rekondiční na Masér ve zdravotnictví 

 Informace zástupce vedení školy o probíhající rekonstrukci – nebyl dodržen termín 

rekonstrukce 

 

1. 1 Charakteristika školy 

SZŠ a VOŠ Cheb, příspěvková organizace spravuje KÚ KK dvě budovy - budovu školy a 

budovu domova mládeže. 

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.  
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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, nadále pokračovalo.  

 

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. 

 

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. Na základě rozhodnutí MŠMT s účinností od 1. 9. 2016 se do 

školského rejstříku zapisuje obor vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel. 

 

Střední škola 

Ve školním roce 2018/19 škola vzdělávala žáky v denní i dálkové formě středního vzdělávání 

s maturitní zkouškou a výučním listem. 

 

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

služeb a získávají odbornou způsobilost pro vázanou živnost. 

Ošetřovatel tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Žáci budou připravováni pro poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem 

zdravotnického pracovníka. 

 

Vyšší odborná škola  

Ve školním roce 2018/19 úspěšně pokračovalo denní studium na vyšší odborné škole, 

vzdělávací program 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. 

 

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 44 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 letošním roce byly 4 pokoj, vybaveny 

kompletně novým nábytkem, včetně rekonstrukce podlah.   
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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 mládež a pro přípravu obědů 

vydávaných v jídelně-výdejně školy. Žáci mají k dispozici kuchyňku – využívá se také 

k nácviku vaření a pečení.  

 

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 

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

Součástí DM je knihovna (slouží také jako studovnou), malá tělocvična se základním 

vybavením 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. Renata Šalátová, kabinet č. 215 

Konzultační hodiny:  

Úterý: 11:45 hod – 12:30 hod 

Čtvrtek: 12:30 hod – 13:20 hod 

Možno i v jiném čase po předchozí domluvě  

 

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: 

 Zprostředkovává žákům informace o možnostech dalšího studia na vysokých a vyšších 

odborných školách. Eviduje nabídku VŠ a VOŠ. Předává zejména žákům maturitního 

ročníku publikace a materiály jednotlivých VŠ a VOŠ, informuje o dnech otevřených 

dveří na VŠ a VOŠ a o podobných akcích, které pomáhají při výběru vhodné VŠ  a 

VOŠ. 

 Poskytuje žákům kariérové poradenství, poradenskou činnost při výběru budoucího 

povolání. Podporuje jejich úspěšné začlenění do pracovního procesu. 
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 Spolu s třídním učitelem a zákonnými zástupci pomáhá řešit kázeňské, osobní a studijní 

problémy žáků. Společně hledají cesty, jak zlepšit nežádoucí stav. Sleduje studijní 

výsledky žáků se slabým prospěchem. 

 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 se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje na tvorbě 

individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory. 

 Koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory, 

sleduje jejich plnění. 

 Pomáhá s výchovnými a vzdělávacími problémy ostatním učitelům. 

 Spolupracuje s preventistkou rizikového chování (konzultace ohledně ohrožených žáků 

a zabezpečení kontaktu s rodinou; spolupráce při prevenci) 

Spolupracující organizace  

 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary - pracoviště Karlovy Vary, 

Sokolov, Cheb 

 Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň - pracoviště Tachov 

 Speciálně - pedagogické centrum Karlovy Vary, Cheb, Plzeň 

 Úřad práce v Chebu, Tachově, Sokolově 

 Organizace pracující s dětmi a mládeží 

 MÚ Cheb, Aš 

 Policie ČR 

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

oblastech: 

 Speciálních vzdělávacích potřeb 

 Specifických poruch učení a chování 

 Chování a prospěchu žáka 

 Dalšího vzdělávání (vysoké školy, vyšší odborné školy, přestup na jinou školu) 

 Pracovních nabídek v regionu, mimo region, mimo ČR 
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Příloha - plán práce výchovného poradce na školní rok 2018/19 

 

Environmentální činnost (přehled) 

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

třídírny odpadu Černošín a Chevaku - čistírna odpadních vod 

 Učitelský sbor byl seznámen s programem environmentální výchovy 

 Učitelé prvky environmentální výchovy zařadili do svých tematických plánů, a tedy i 

do výuky jak odborných, tak všeobecně vzdělávacích předmětů 

 Třídění odpadu ve škole 

 Založení ekotýmu – žáci zajišťují péči o květiny, zlepšení prostorů školy, třídění opadu, 

byly instalovány nové nádoby na tříděný odpad  

 Přihlášení do projektu Ekoškola 

 Sběr papíru 

 

2. 0 Přehled oborů vzdělání 
 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53 - Zdravotnictví      

53-41-M/01 Zdravotnický asistent (denní a dálková forma vzdělávání) 

69 - Osobní a provozní služby 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (denní forma vzdělávání) 

75 - Pedagogika, učitelství a sociální péče 

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

Střední vzdělání s výučním listem 

53 - Zdravotnictví      

53 - 41 - H/01 Ošetřovatel 

Vyšší odborné vzdělávání 

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

75-32-N/001 Sociální práce, denní forma vzdělávání 
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3. 0 Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Vedení školy tvořilo do 22. 11. 2018 5 členů.  Od tohoto data opět vykonává funkci ředitele 

školy Mgr. Zdeněk Hrkal a RNDr. Jana Kabelková statutární zástupkyni ředitele školy. Počet 

členů vedení je 6. Počet učitelů odpovídal počtu tříd. Zdárný chod počítačové sítě a počítačové 

techniky ve škole zajišťuje firma Kancelářské systémy, a. s. Karlovy Vary. Důchodci pracovali 

podle potřeby na snížený úvazek. Počet THP a ostatních pracovníků je plně vyhovující. 

 

Složení pracovníků školy 

 

Tabulka č. 2 

Pracovníci Počet Poznámka 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 16 včetně vedení 

Odborní učitelé 16 včetně vedení 

Externí učitelé 21  

ICT koordinátor 2 DPP 

Vychovatelky 3 
z toho 1 pracovník na 

částečný úvazek 

TH pracovníci 5 
z toho 2 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 ½ úvazek DPP 

Knihovnice 1 DPP 

Celkem 71 
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Příloha – organizační zabezpečení školy 

 

 

4. 0 Přijímací řízení a následné přijetí do školy 
 

4. 1 Střední škola 

Pro školní rok 2018/2019  

Počet přihlášek: 

Celkem přihlášeno 144 osob (denní forma studia). 

 

Z toho konali zkoušku:  

Celkem konalo zkoušku 112 osob (denní forma studia).   

 

Z toho konali pohovor: 

Celkem 26 osob (denní forma studia).   

 

Počet přijatých ve školním roce 2018/19 k 30. 9. 2018: 

Celkem přijatých 75 osob (denní forma studia).   

 

Celkem přijato 75 žáků do čtyř tříd 1. ročníku 1 třída zdravotnický asistent, 1 třída masér 

sportovní a rekondiční, 1 třída sociální činnost, 1 třída ošetřovatel – denní forma studia. 
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Tabulka č. 3 

Obor Počet přihlášek Zkouška/pohovor 
Přijato k 30. 9. 

2018 

Zdravotnický asistent 61 59 30 

Masér sport. a rekondiční 30 29 13 

Sociální činnost 26 24 14 

Ošetřovatel 27 26 18 

Celkem 144 138 75 

 

 

 

4. 2 Vyšší odborná škola 
 

Pro školní rok 2018/19 proběhla celkem 4 kola přijímacích pohovorů 

Počet přihlášek: 

 

Celkem přihlášeno:  39 

Celkem přijato:  39 

Zapsáno:   35 

1.    Kolo 7 přihlášek, přijato 7 studentů 

2.    Kolo 13 přihlášek, přijato 13 studentů 

3.    Kolo 15 přihlášek, přijato 15 studentů 

4.    Kolo 4 přihlášky, přijati 4 studenti  
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5. 0 Výsledky vzdělávání žáků a studentů 

5. 1 Střední škola 
 

Prospěch jednotlivých tříd - první pololetí roku 2018/2019 

Tabulka č. 4 

Třída 
S 

vyzname 
náním 

Prospělo Neprospělo 
Nehodno 

ceno 
Uvolněno Uznáno Průměr 

1.A 6 24 1 0 2 0 1,81 

1.B 1 10 1 0 0 0 1,99 

1.C 0 11 4 0 0 0 2,3 

1.OŠ 2 10 4 3 2 1 2,54 

2.A 4 23 3 2 2 0 2,05 

2.B 2 17 5 1 1 2 2,15 

2.OŠ 1 10 2 1 0 0 2,4 

3.A 1 23 4 0 11 2 2,4 

3.B 3 13 3 2 7 1 2,17 

3.OŠ 1 8 0 1 1 0 2,1 

4.A 3 15 4 4 10 0 2,57 

4.B 0 21 6 0 5 0 2,37 

3.DS 1 9 3 2 0 4 2,44 

5.DS 3 8 10 3 0 5 2,62 

Celkem: 28 202 50 19 41 15 2,28 
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Prospěch jednotlivých tříd - druhé pololetí roku 2018/2019 

 

Tabulka č. 5 

Třída S vyzname 
náním 

Prospělo Neprospělo Uvolněno Uznáno Průměr 

1.A 6 24 0 2 0 1,92 

1.B 1 9 2 1 0 2,16 

1.C 0 9 1 0 0 2,3 

1.OŠ 2 12 1 2 1 2,29 

2.A 2 26 2 5 0 2,08 

2.B 1 22 1 2 1 2,18 

2.OŠ 1 12 0 0 0 2,55 

3.A 3 21 2 10 2 2,39 

3.B 2 17 1 7 1 2,11 

3.OŠ 0 10 0 1 0 2,27 

4.A 2 18 5 9 0 3,51 

4.B 0 24 3 5 0 3,14 

3.DS 1 10 2 0 4 2,32 

5.DS 0 7 4 0 3 3,15 

Celkem: 19 187 23 38 12 2,45 
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Absence dle jednotlivých tříd za rok 2018/2019                                  

                                       

 Tabulka č. 6 

Třída Ø absence Omluveno Neomluveno Nezapočítávaná Celková absence 

1.A 75,84 3022 1 338 3023 

1.B 69,36 1037 0 89 1037 

1.C 124,41 2887 0 178 2887 

1.OŠ 116,55 2515 138 11 2653 

2.A 118,47 4586 0 554 4586 

2.B 69,64 2431 6 637 2437 

2.OŠ 104,60 1870 0 51 1870 

3.A 152,32 4794 0 482 4794 

3.B 137,75 3306 19 412 3337 

3.OŠ 135,10 1570 15 33 1585 

4.A 102,85 2420 0 0 2420 

4.B 44,15 499 4 13 503 

3.DS 28,19 479 0 0 479 

5.DS 31,96 685 0 0 685 

Celkem: 93,66 32101 183 2798 32296 
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5. 2 Vyšší odborná škola 
Stavy studentů na začátku školního roku 2018/19 

 

Tabulka č. 7 

Třída Typ studia Počet tříd Počet studentů 

1. VOŠ denní 1 35 

2. VOŠ denní 1 14 

3. VOŠ denní 1 7 

Celkem  3 56 

 
 

Stavy studentů na konci školního roku 2018/2019 

(úspěšně zakončili studium v daném období) 

                  

Tabulka č. 8 

Třída Typ studia Počet tříd Počet studentů 

1. VOŠ denní 1 27 

2. VOŠ denní 1 10 

3. VOŠ denní 1 7 

Celkem  3 44 
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5. 3 Maturitní zkouška 

 
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)  

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 
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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 

 

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: 

2. povinné zkoušky (obě) 

  RER - formou ústní zkoušky 

  MAS - formou praktické zkoušky 

3. nepovinné zkoušky (nejvýše dvě) 

  EKO - formou ústní zkoušky 

  MAT – formou písemné zkoušky 

  ANJ – formou ústní zkoušky 

  NEJ - formou ústní zkoušky 

 

 

 

Maturitní zkoušky probíhaly podle platných právních předpisů. Nedošlo k žádné mimořádné 

události. 
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Přehled: 

Tabulka č. 9 

 Jarní termín Podzimní termín 

třída přihlášky konali  uspěli  vyzn. přihlášky konali uspěli  vyzn. 

4. A 26 19 13 1 8 8 5 0 

4. B 27 22 17 0 7 7 3 0 

5. DS 23 11 8 1 11 10 0 0 

opakující 10 10 7 0 3 3 1 0 

celkem 86 62 45 2 29 28 9 0 

 

 

 

 

 

26 27

23

19
22

11
13

17

8

1 0 1

0

5

10

15

20

25

30

4. A 4. B 5. DS

P
o

če
t 

žá
ků

Název osy

Jarní termín

přihlášky konali uspěli vyzn.

8
7

11

8
7

10

5

3

00 0 0
0

2

4

6

8

10

12

4. A 4. B 5. DS

P
o

če
t 

žá
ků

Název osy

Podzimní termín

přihlášky konali uspěli vyzn.



 

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019 

 

21 

 

Jako největší problém se u státní části MZ opět jevily didaktické testy, a to z českého jazyka 

(maturanti si nejvíce stěžovali na délku textů) a z německého jazyka. 

Problematické jsou výsledky žáků dálkové formy studia. V podzimním termínu maturovali 

převážně ti, kteří nebyli v jarním termínu ke zkoušce připuštěni. Na podzim pak neuspěli. 

Přípravu vesměs podcenili. 

Souhrnné výsledky jarního termínu MZ poskytnuté Cermatem ukazují, že ve srovnání 

s ostatními obory stejného zaměření uspěli žáci všech oborů denní formy studia průměrně, 

máme menší procento neúspěšných než obory stejné skupiny vzdělávání Čistá míra 

neúspěšnosti (tj. žáci, kteří byli klasifikováni) žáků je srovnatelná s obory stejného zaměření.  

 

Profilová část MZ, tedy praktické zkoušky a ústní zkoušky z odborných předmětů, proběhla 

bez problémů, neuspěl pouze jeden žák dálkové formy studia, a to v podzimním termínu. Po 

ukončení podzimního termínu lze mat. zkoušky 2018/19 hodnotit jako slabší – především díky 

výsledkům žáků dálkové formy studia. Maturity žáků denní formy studia lze hodnotit jako 

dobré . 

Srovnání obou termínů zatím není k dispozici, neboť Cermat musí nejprve vyřešit žádosti o 

přezkum výsledků. Konkrétní výsledky jednotlivých částí zkoušek, jež Cermat škole poskytl, 

byly předány předsedům předmětových komisí, aby je komise analyzovaly a přijaly opatření 

vedoucí k lepším výsledkům v dalším ročníku MZ.  

 

5. 4 Absolutoria 
Absolutoria ve školním roce 2018/2019 proběhla bez problémů. Ze 7 studentů prospěli 4 

s vyznamenáním.  

 

6. 0 Prevence sociálně patologických jevů 
 

Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2018/2019: 
 

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. 
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Akce: 

 Dobrovolnická činnost studentů SZŠ a VOŠ Cheb 

 Nehodou to začíná – 4. a 2. ročník 

 Brýle – přednáška PČR 

 Přednáška ve spolupráci s PČR-PIS Cheb na téma: Kyberšikana“  

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

 Blázníš, no a? 

 

Příloha – Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2018/2019 

 

7. 0 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
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.  

 Studium UJEP Ústí nad Labem, obor fyzioterapie (1zaměstnanec) 

 Seminář Šablony - Komunikace s problémovým žákem, rodiči  

 Celostátní setkání PK PSK Liberec 

 DVPP Šablony 1 

 NIDV 2018/2019 – zvýšení kvalifikace dokončena s certifikátem (Mgr. Soňa 

Vrečková) 

 Youtube – práce s videi 

 Google 

 Finanční gramotnost 

 Ukončení 1. semestru rozšiřujícího studia aprobace TEV pro 3. stupeň škol (Mgr. Šárka 

Valhová) 
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 Seminář Vánoční inspirace k tvoření z levných materiálů   

 Seminář Kreativní tvoření s dětmi i seniory z levných materiálů, výtvarné techniky pro 

všechny věkové kategorie 

 Platforma KARIPO 

 

Přehled vybraných školení 

 Školení GDPR ve zdravotnictví 

 Školení předsedů maturitních komisí  

 Školení zadavatelů e-learning 

 

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: Vltava 

Cílem turistického kurzu bylo seznámit žáky se základy vodní turistiky. 

Lyžařský kurz 

Místo: Chata Plzeňka, Pernink 

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

lyžování. 
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Zájmové kroužky 

Kroužky se otevírají dle zájmů žáků.  

 

Exkurze 
 

OK oboru zdravotnický asistent 

 Kardiologie KKN Karlovy Vary   

 Dialyzační středisko Sokolov  

 Městský psí útulek Horní Hraničná  

 Dialýza Fresenius Sokolov 

 Iktová jednotka Nemos Sokolov 

 Transfúzní a mikrobiologické oddělení KKN  

 Vyšetřovací zobrazovací metody FN Lochotín 

 FN Plzeň  

 Zdravotnická zařízení - Nemocnice v Chebu, Františkovy Lázně 

 Domovy pro seniory 

 KKN oddělení kardiochirurgie 

 

OK oboru sociální činnost 

 Exkurze – Jedličkův ústav 

 Centrum Magdala pro oběti domácího násilí a oběti obchodu s lidmi v Praze 

 Hospic Nejdek 

 Charita Cheb 

 Zařízení sociálních služeb v regionu Karlovarský kraj v rámci výuky odborných 

předmětů 

 Hospic sv. Jiří Cheb 

 

OK oboru masér sportovní a rekondiční 

 Domov pro seniory, JOKER z. s. 

 Františkovy Lázně LD Brusell - balneoprovoz 

 Kladruby, Slapy - rehabilitační ústavy 

 Františkovy. Lázně LD Pawlik - Lázeňská klinika 

 Sokolov - fitness Ural 
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 Mariánské Lázně  - LD Olympie – balneoprovoz 

 

PK přírodovědných předmětů 

 Dny vědy a techniky Plzeň – Techmánie 

 Zobrazovací metody FN Plzeň 

 Techmania Science centrum 

 Vodní dílo Skalka 

 Úřad práce 

 Ekocentrum Dolní Dvory 

 Třídírna odpadu Černošín 

 Chevak čistírna odpadních vod 

 Antropologické muzeum Praha 

 Svět knihy 

 

PK společenskovědních a humanitních předmětů 

 Návštěva Západočeského divadla v Chebu – Úsměvy smutných mužů  

 Návštěva Městské knihovny v Chebu – seznámení s chodem knihovny 

 G. Orwell – Farma zvířat – rozbor 

 Literárně-historická exkurze Praha – Národní divadlo  

 Redakční rada školy vydala 4 čísla školního časopisu Tempus studiorum 

 Vánoční povídání – Kostel sv. Kláry 

 Historická exkurze Chebem – 1. ročníky 

 Návštěva soudního procesu u Okresního soudu v Chebu 

 Exkurze Berlín 

Soutěže 

OK oboru zdravotnický asistent 

Naše škola se aktivně podílí na zajištění soutěží a různých programů sociálních partnerů: 

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.  
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OK oboru sociální činnost 

 PSK olympiáda – školní kolo, regionální kolo, ústřední kolo Liberec  

 

PK společenskovědních a humanitních předmětů 

 Olympiáda v CJL – školní kolo  

 Olympiáda v ANJ – školní kolo  

 

PK přírodovědných předmětů 

 Celostátní kolo matematické soutěže středních škol 

 Školní kolo matematické soutěže středních škol 

 

Sportovní soutěže 

 Stolní tenis: 

Dívky – okresní kolo – 2. místo 

             krajské kolo – 3. místo 

Hoši – okresní kolo – 4. místo 

 Házená: 

Dívky - krajské kolo – 1. místo 

             kvalifikace sk. A – 4. místo 

 Florbal: 

Dívky - okresní kolo – 2. místo 

Hoši - okresní kolo – 6. místo 

 

Semináře  

 Beseda Tyflocentrum   

 Přednáška - Ergonomická kancelář – obor masér 

 VZPoura úrazům pro  

 Beseda se zástupkyní Lázeňského hotelu Olympia v Mariánských Lázních  

 Seminář pro žáky oboru SČ „Hospicová péče“ 

 Seminář pro žáky oboru ZA „Dítě s poruchou autistického spektra v ordinaci lékaře“ 
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 žáci 4. ročníku se zúčastnili besed s pracovníky zdravotnických i sociálních 

zařízeních, kde mohou ihned po absolvování studia najít pracovní uplatnění (březen – 

duben 2019) 

 

Ostatní akce 

 Vánoční koncert SZŠ a VOŠ Cheb  

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

 Prezentace oborů vzdělání na třídních kroužcích a ve vyučovacích  hodinách základních  

škol 

 Relaxace jinak – výtvarné tvoření  

 Mikuláš v nemocnici 

 Vánoční den pro klienty v sociálních zařízeních 

 Čtyři čísla školního časopisu Tempus studiorum 

 Sázení národního stromu na DM 

 Vánoční trhy v Německu 

 Halloween  

 

Sbírkové charitativní akce 

 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 

 Charitativní sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov 

 Sbírková akce Život dětem 

 Finanční příspěvky pro Hospic sv. Jiří v Chebu 

 Perníčky pro Hospic 

 

Výstavy a veletrhy 

 Veletrh fiktivních firem Most 2018 - FF Masáže Petr Klíč 

 Veletrh fiktivních firem Sokolov 2019 - FF Masáže Petr Klíč, FF Zdravej kancl s.r.o. 
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 25. Mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha – FF Masáže Petr Klíč 

 

8. 2 Aktivity domova mládeže 
 

Organizované 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 (podzimní věnce, pletení z papíru), různé 

výtvarné techniky, malování na cokoliv. 

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

SZŠ, poznávání Chebu, využívání zahrady pro sport a relaxaci, nabídka volnočasových aktivit 

jiných organizací. 

Ostatní - sledování sportovních přenosů, poznávacích, naučných a dokumentárních pořadů (př: 

pořad Víkend, Televizní noviny, hudební pořady), pečujeme o své okolí – květiny, úklid okolí 

DM. Nácvik vaření a pečení – i to lze dělat pro radost. 

 

Tematické aktivity 

 Seznámení s Chebem – žáci 1. Ročníků, Chebské niky – ostatní žáci 

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

prázdninami 

 Posezení u ohně, hry, opékání vuřtů – spolupráce žáků všech ročníků – poznáme se 

blíž, seznamovací a motivační hry, volejbal – návštěva spolužáků 

 Návštěva DDM SOVA, nabídka volnočasových aktivit 

 Návštěva vánočních trhů, výzdoba DM, vánoční pečení, nácvik na vánoční koncert, 

vánoční posezení -spolupráce všech žáků 

 Prezentace školy a domova mládeže na veřejnosti – školy v oblasti Tachova 

 Kdo si čte, nenudí se – jak začít číst, nabídka knih, povídání o knihách 

 Příprava a organizace Dne dětí pro mateřskou školu Zlatý Vrch.  

 Staráme se o své okolí – péče o květiny, úklid okolí DM 

 Zdravá výživa – naučíme se jak se správně stravovat, co jíst i mlsat. 

 



 

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019 

 

29 

 

Aktivity domova mládeže  

 Poznáváme Cheb – žáci 1. Ročníků, Chebské niky – ostatní žáci 

 Míčové hry volejbal – návštěva spolužáků, opakování akce 

 DDM SOVA – nabídka zájmových kroužků, nejen v DDM 

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

 A co takhle společenský tanec – nabídka kurzu 

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

 Pozvání rodičů do DM – upečeme, posedíme, popovídáme. 

 Návštěva kina – jdeme se společně bavit 

 Návštěva bazénu – aktivní trávení volného času, relaxace 

 Halloweenská diskotéka v DM – pořádaná žáky 

 Výroba adventních věnců, dekorací a vánočních dárků  

 Návštěva vánočních trhů – atmosféra vánoc, inspirace 

 Návštěva kluziště na vánočních trzích 

 Nácvik vystoupení na Vánoční koncert 

 Pečení vánočního cukroví      

 Příprava a organizace slavnostní Vánoční večeře    

 Výroba jarních dekorací, výzdoba DM 

 A co takhle hrát si? Aktivity, hlavolamy 

 Posezení u ohně a nejen jednou      

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

opalování    

 Cesta za zdravím – něco se dozvím, předám své znalosti 

 Organizace dne dětí pro mateřskou školku – využití zahrady  

 A co takhle minigolf – návštěva minigolfového hřiště. 

 Společné stolování jak se chováme ve společnosti a společné posezení s žáky, 

závěrečné posezení tentokrát v DM 
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8. 3 Aktivity vyšší odborné školy 

 

Besedy, semináře 

 Blázníš?, No A! – seminář Fokus Mladá Boleslav z. s. o problematice lidí s duševním 

onemocněním 

 Bc. Robert Netuka (Centrum demokratického vzdělávání a Zatoupení Evropské komise 

v ČR) – diskuse na téma „Fungování Evropské unie a její aktuální otázky“ 

 JUDr. Tereza Patočková (Exekutorský úřad Cheb) - přednáška na téma „Rodičovství a 

paragrafy“ v rozsahu 2 hodiny. 

 Bc. Rudolf Tippan – promítání dokumentárního filmu „Ulice“ a diskuse na téma „Život 

lidí bez přístřeší“ 

 "Dobrovolnictví a studium - proč ANO?" 

 

Výcvik 

 Zdravotní nauky 1+2 – 1. ročník – Cheb 

 Osobnostně sociální rozvoj – 1. ročník – Cheb 

 

8. 4 Prezentace školy na veřejnosti 

 

Propagace školy 

 Věda před radnicí 

 Návštěvy na ZŠ průběžně  

 Burza škol Cheb  

 Burza škol Sokolov  

 Burza škol Tachov  

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

 Studentské centrum zdraví – pravidelná aktivita 

 Vítkův chodník MŠ Diakonie  

 Vítkův chodník  mateřské školy 

 Pomoc s organizací výuky předlékařské první pomoci při příležitosti Dne otevřených 

dveří firmy LAGARDE  
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 Pomoc s organizací Světového dne hygieny rukou  

 Pomoc s organizací na mezinárodním turnaji ve stolním tenise vozíčkářů Open 2019  

 Dárcovství krve – aktivní získávání dárců na akcích organizovaných školou  

 Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků – pořadatel Oblastní spolek ČČK 

Cheb  

 Zajištění první pomoci při celostátní olympiádě z dějepisu organizované Gymnáziem 

Cheb  

 Finanční příspěvky pro Hospic sv. Jiří v Chebu  

 Františkolázeňská 24hodinovka (benefiční akce) 

 Svoboda není samozřejmost (vzpomínková akce k výročí 17. listopadu 1989) 

 Jarmark radosti – (benefiční akce)  

 Bazar – zachraňme si planetu (benefiční akce) 

 

Projektové vyučování 

 Znáš své tělo 

 Doktora se nebojíme  

 Cesta za zdravím 

 Den zdraví 

 Společná projektová výuka oborů Masér sportovní a rekondiční a Sociální činnost -  

aplikace tepla 

 Školský projekt organizovaný FOKUS Mladá Boleslav z.s.  

 „Blázníš no a?“ zaměřený na prevenci duševních nemocí u dospívajících pomocí 

zážitkového workshopu 

 Obor ošetřovatel účast na výukovém programu Diecézní charity Cheb na téma “Boj 

proti chudobě“ 

 Den s TYFLOCENTREM  

 Program Mimořádné události /Svět rizik v Karlových Varech  

 

Další formy prezentace 

 Umožnění výzkumů potřebných při získávání podkladů psaní diplomových prací našim 

absolventkám 
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 Spolupráce při výzkumech našich sociálních partnerů 

 Zajištění odborné pedagogické praxe pro studenty vysokých škol 

 Prezentace školy (burzy škol, ZŠ) 

 

9. 0 Inspekční činnost provedená ČŠI 
 

Nebyla provedena 

 

Kontrolní činnost: 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými směsmi. Kontrolovaná osoba- SZŠ a VOŠ Cheb, příspěvková 

organizace, školní jídelna – výdejna při SZŠ a VOŠ Cheb, příspěvková organizace. 

 

10. 0 Hospodaření školy 

 
Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 

2018/19 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Tabulka č. 10 

 

Základní údaje o 

hospodaření školy v tis. Kč 

k 31. 12. 2018 k 30. 6. 2019 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 30 321 551,- 982 974,- 17 292 275,- 326 996,- 

2. Výnosy celkem 30 390 542,- 994 538,- 17 300 631,- 360 373,- 

3. Hospodářský výsledek 

před zdaněním 68 991,- 11 564,- 8 356,- 33 377,- 

 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace k 31. 12. 2018 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

6 520 000,- 

    z toho:  
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 Rekonstrukce sociálního zařízení 6 520 000,- 

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem 5 593 872,- 

   z toho:  

          běžné provozní výdaje 4 958 254,- 

 Posílení Investičního fondu na opravy 0,- 

 Příspěvek na budoucí projekt FYZIO 480,- 

 Příspěvek na minulé projekty 67 828,- 

 Udržitelnost Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 52 615,- 

 Příspěvek na stipendia 358 500,- 

 Příspěvek – STOP násilí na školách – prevence kriminality 40 000,- 

 Příspěvek na odborné vzdělávání učitelů 16 195,- 

 Příspěvek – Studentská poradna zdraví 100 000,- 

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu 

zřizovatele celkem 21 687 176,- 

    z toho:   

 ÚZ 33353 – Dotace na přímé NIV 21 559 997,- 

 ÚZ 33049 – Podpora odborného vzdělávání 127 179,- 

  

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 65 309,- 

  z toho: EU – OP VK Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání 0,- 

 EU – OP VK 33 063 šablony I 25 309,- 

 ÚP ČR – Příspěvek na účelně zřízené pracovní místo 0,- 

 Město Cheb  - příspěvek na činnost fiktivních firem 15 000,- 

 Město Cheb  - Cesta za zdravím, Studentské centrum zdraví 25 000,- 

Přehled přijatých darů za období školního roku  

Sponzor - dárce Účel daru Částka 

Báča stavební, s.r.o. Vzdělávání 10 000,- 

Dary CELKEM  10 000,- 
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Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti: 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje dne 27.  11. 2017 zahájil „Kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky se zaměřením na inventuru a inventarizaci majetku a závazků a kontrola 

přijatých opatření z veřejnosprávní kontroly č.j. 163/KN/16“ podle §9 odst. 1 a ve smyslu §11 

odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaným obdobím 

bylo období 1. 1. 2016 až 30. 6. 2017 a období účetně a věcně související. 

Protokol o kontrole byl vyhotoven 16. 2. 2018 a bylo konstatováno: 

Nebyly shledány nedostatky v oblasti inventarizace (dokladová, fyzická, plán inventur, inv. 

Zpráva, provedena namátková inventura), vymáhání pohledávek, účtování Fondu investic, 

FKSP. 

Nedostatky shledány: vyúčtování cestovních náhrad (zaměstnanec nevyúčtoval pracovní cestu) 

a v oblasti jednání ředitele příspěvkové organizace jménem zaměstnavatele vůči vlastní osobě. 

Byla uložena nápravná opatření, tato byla splněna a oznámena kontrolnímu orgánu dne 6. 3. 

2018. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, nebyly uloženy žádné sankce. 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje oznámila zahájení kontroly na 13. 11.2018 – 

kontrolní činnost vykonaná dle zákona č. 255/2012 Sb., nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 a podle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. 

Místem kontroly byla škola a školní jídelna – výdejna Hradební 58/10, Cheb. 

Byly zjištěny nedostatky týkající se maleb stěn, podlah, omítek v umývárnách a toaletách, 

malby ve výdejně a absenci stavebně oddělené úklidové místnosti s výlevkou. 

Ve zprávě o nápravných opatřeních bylo sděleno, že nedostatky budou napraveny během 

rekonstrukce sociálního zařízení, která probíhá a bude ukončena v dubnu 2019. 

Nebyly uloženy žádné sankce 

Okresní správa sociálního zabezpečení ČR, pobočka Cheb – plánovaná kontrola plnění 

povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 

sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č.  
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187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb. a zákonem č. 589/1992 Sb. v platných zněních. 

Předmětem kontroly nebyly vlastní úhrady plateb a jejich včasnost. Kontrola proběhla ve dnech  

 

20. 6. 2018 v sídle zaměstnavatele, dále bylo pokračováno v kontrole ve dnech 10. a 17. 7., 11. 

a 21. 9. a 4. 10. 2018 v sídle OSSZ. Protokol č. 440002/026694/18/010/BG. Kontrolované 

období 1. 9. 2015 – 30. 4. 2018. V oblasti plnění povinností v nemocenském pojištění nebyly 

zjištěny nedostatky. 

V oblasti plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění byly zjištěny nedostatky, které 

byly odstraněny v průběhu kontroly, nebyla stanovena opatření k nápravě. 

V oblasti plnění povinností v oblasti pojistného byly zjištěny nedostatky, které byly odstraněny 

v průběhu kontroly, byl zjištěn přeplatek na pojistném v celkové výši 331,- Kč. Tento byl OSSZ 

vrácen na účet zaměstnavatele po ukončení kontroly. 

V oblasti plnění povinností v oblasti důchodového pojištění byly zjištěny nedostatky, které byly 

odstraněny v průběhu kontroly, nebyla stanovena opatření k nápravě. 

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

veřejné zdravotní pojištění za období od 6. 11. 2014 do 23. 8. 2018, provedená dne 29. 8. 2018, 

protokol č. 2-90/2018. V rámci kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR. 

Úřad práce ČR – kontrolní činnost vykonaná dle zákona č. 255/2012 Sb. a podle § 65 zákona 

č. 117/1995., o státní sociální podpoře. Kontrolované období 1. 9. 2016 – 21. 2. 2018. 

Z kontrolovaných 79 studentů byly zjištěny nedostatky u 3 bývalých žáků – příjemců sociální 

podpory, kteří nenahlásili ÚP ukončení či přerušení studia. Nedostatky byly nahlášeny 

příslušným oddělením nepojistných sociálních dávek. Pro organizaci nevyplynuly z kontroly 

žádné sankce ani nápravná opatření. 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje dne 28. 05. 2018 provedl podle ustanovení 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

PO“) a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., 

tematickou požární kontrolu. 

Kontrola byla provedena ve školní budově v Chebu, Hradební 58/10. Předmětem kontroly bude 

kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 
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Protokolem o kontrole č..j. HSKV-1311-2/2018-CH bylo konstatováno u 17 z 18 

kontrolovaných oblastí bez nedostatků. 

V oblasti „Kontrola dodržování technických podmínek požární ochrany staveb uvedených v 

projektové dokumentaci (požárně bezpečnostním řešení stavby)“ byly zjištěny nedostatky resp.  

 

rozdíly mezi dělením požárních úseků uvedených v požární zprávě pro kolaudační řízení z roku 

1985 a skutečným stavem. Byla uložena lhůta pro podání zprávy o odstranění nedostatků. 

Zpráva byla podána ve smyslu iniciace zpracování nové Požární zprávy. Byla uložena sankce 

ve výši 5.000,- Kč. 

 

11. 0 Mezinárodní a rozvojové programy 

 
11. 1 Mezinárodní program 
 

Nebyl realizován 

 

Další zapojení školy do programů: 

 Získaní dotace z KK na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků 

onemocnění pro Studentské centrum zdraví - nákup pomůcek - - zařízení ergonomické 

kanceláře v rámci SCZ 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje: 

- Na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 

zřizovaných Karlovarským krajem (dotační program) 

 

Podpora podnikavosti, kreativity a iniciativy 

 Přihlášení do soutěže na podporu podnikavosti, kreativity a iniciativy v KK  

- schůzky s mentorem 3. B 10x a exkurze s mentorem MŠ Kraslice, Vítkův chodník v 

MŠ Kraslice 

- schůzky s mentorem 2. B 10x a exkurze Rehabilitační ambulance Aš, Komorní 

Hůrka lázeňský hotel 

- 7. 6. 2019 soutěž finální prezentace KV 
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 Projekt Šablony I: 

- stáže učitelky odborných předmětů na pracovištích praktického vyučování a 

možných zaměstnavatelů absolventů naší školy, interní sdílení pro ostatní pedagogy 

školy 

- zapojení odbornice z praxe (vrchní sestry) do výuky odborných předmětů 

 

12. 0 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Vzdělávací program akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle 

Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k 

získání kvalifikace - studium pro výchovné poradce - Celoživotní vzdělávání FPE ZČU Plzeň 

 

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

činnost (3. a 5. ročník), a to na střední škole. 

 

 

13. 0 Realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

Nebyly uskutečněny. 

 

14. 0 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve 

         vzdělávání 

 
14. 1 Smluvní partneři při zajišťování praktického vyučování na 

střední škole 

 
Již druhým rokem působí na škole Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele   

v rámci projektu Šablony 1 pro SZŠ a VOŠ Cheb 

Působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Pomáhá škole a zaměstnavatelům zajistit 

realizaci spolupráce dle oborů vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s 

firmami/institucemi daného oborového zaměření.  
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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 vzdělání 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 vzdělání sociální činnost škola spolupracuje se sociálními zařízeními v 

Chebu. Jedná se hlavně o Domov pro seniory Skalka, Domov pro seniory Spáleniště, 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, příspěvková 

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

Kynžvart, příspěvková organizace a jiné. Spolupráci jsme nově zahájili se zařízením KOTEC 

o.p.s. Se vznikem nové pracovní pozice chůvy v mateřské škole jsme získali ke spolupráci 

dětská zařízení (mateřské školy, denní stacionáře) a umožnili tak přípravu našich žáků k práci 

s dětmi. 

Žáci oboru vzdělání 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. 

 

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,  
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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. 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o. p. s., Sokolov 

Dětský domov Aš 

Diecézní charita Plzeň, Sociální služby Cheb 

Dolmen, z. ú. Liberec, pracoviště Sokolov 

DOZP Pata Hazlov 

Farní charita Aš 

Fokus Mladá Boleslav z. s., pracoviště Cheb 

Hospic Sv. Jiří, o. p. s. Cheb 

Joker z. s. Cheb 

KOTEC o. p. s., Aš 

KOTEC o. p. s., Cheb, Kontaktní centrum 

KOTEC o. p. s., Mariánské Lázně 

KOTEC o. p. s., Mariánské Lázně, NZDM 

KOTEC o. p. s., Sokolov 

KOTEC o. p. s., Sokolov, NZDM Půda 

Léčebné lázně Lázně Kynžvart 

Město Františkovy Lázně – OSV + pečovatelská služba 

Městský úřad Aš 

Městský úřad Mariánské Lázně 

Městský úřad Sokolov 

PaCiHol o. p. s. Aš. 

Pomoc v nouzi o. p. s. Sokolov 

REVA, o. p. s., Liberec 

Rubikon Centrum, Praha, pracoviště Karlovy Vary 

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Aš 

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Cheb 
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14. 3 Ostatní partneři 
Městský úřad Cheb, živnostenský odbor   

Živnostenská škola Sokolov  

 Úřad práce Cheb  

Partneři akce Cesta za zdravím:  

Město Cheb 

Karlovarský kraj 

TyfloCentrum Cheb 

HZS Karlovarského kraje 

HZS SŽDC 

Věznice Kynšperk Vězeňská služba ČR 

Městská policie Cheb 

VZP pobočka Cheb 

VZP vzpoura-úrazům 

Červený kříž oblastní spolek Cheb 

Kraw Maga club 

Vítkův chodník 

Bosá turistika 

Zdravej kancl 

Tým silniční bezpečnosti – Na kole jen s přilbou 

OZP  

 
     


