
 

Výroční zpráva o činnosti školy  

za školní rok 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  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 2021/2022 

 

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         14 

5. 0 Naplňování cílů školního vzdělávacího programu    14 

6. 0 Výsledky vzdělávání žáků a studentů     15  

    6. 1 Střední škola          15 

    6. 2 Vyšší odborná škola        17  

    6. 3 Maturitní zkouška        19 

    6. 4 Absolutoria         22 

7. 0 Prevence sociálně patologických jevů      22 

8. 0 Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 25 

9. 0 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti      29 

    9. 1 Aktivity střední školy        29 

    9. 2 Aktivity domova mládeže       32 

    9. 3 Aktivity vyšší odborné školy       34 

    9. 4 Prezentace školy na veřejnosti      35 

10. 0 Inspekční činnost provedená ČŠI       38 

11. 0 Hospodaření školy         38 

Přílohy          40 



 

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

příspěvkové organizace za školní rok 2021/2022 

 

2 

 

Seznam příloh 

 

Celkový výsledek maturitní zkoušky – statistika Cermat 

Organizační struktura školy 

Organizační zabezpečení školy 

Plán práce 

Plán práce výchovného poradce 

Minimální preventivní program rizikového chování  

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 

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 



 

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

příspěvkové organizace za školní rok 2021/2022 

 

3 

 

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 2021/2022 

 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://szsavoscheb.cz/
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Vedení školy 

Tabulka č. 1 

Funkce Jméno a příjmení Změna  

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Hrkal   

Statutární zástupkyně ředitele školy  RNDr. Jana Kabelková   

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   

 

Školská rada 

Školská rada byla ustanovena dne 28. listopadu 2008.  

Složení školské rady: 

Předseda: Pavla Kolářová 

Členové: Mgr. Veronika Burešová 

  Mgr. Jana Roubalová 

  Ing. Pavel Hojda 

  Michal Žiga 

  Ira Olah 

Dne 13. září 2022 došlo ke schválení výroční zprávy školy. 

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 Škola OnLine. Aplikace je přístupná přes 

webové rozhraní. Aplikace Škola OnLine 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 2021/22 škola vzdělávala žáky v denní i dálkové formě středního vzdělávání 

s maturitní zkouškou a výučním listem. 
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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. 

Praktická sestra poskytuje bez odborného dohledu základní ošetřovatelskou péči a vykonává 

jednoduché úkony při poskytování zdravotní péče. Pod odborným dohledem se podílí na 

specializované ošetřovatelské péči. 

Masér ve zdravotnictví poskytuje léčebně rehabilitační péči pod odborným dohledem 

fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační 

a fyzikální medicíny. Možnost provozování živnosti. 

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. 

Ošetřovatel je 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 2021/22 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. 
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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 byla realizována výměna podlah na prvním patře. Sedm pokojů bylo vybaveno 

novým nábytkem, celkem je kompletně zrekonstruováno 11 pokojů. 

Jeden pokoj je možné využít jako izolaci. 

V letošním roce bylo ubytováno v DM 44 žáků. 

 

Rozdělení pokojů 

I. kategorie – 11 pokojů  5 dvoulůžkové 

6 třílůžkových 

II. kategorie – 6 pokojů  5 čtyřlůžkových 

1 pětilůžkový 

 

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

na vyučování, odpočinek i relaxaci ve volném čase. Proběhla rekonstrukce podlah pokojů na 

druhém patře. 

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. 
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Výchovné poradenství  

 
Výchovná poradkyně: Mgr. Renata Šalátová, kabinet č. 215; pracoviště ŠPP č. 233 

Konzultační hodiny:  

úterý: 11:45 hod – 12:30 hod  

středa: 12:30 hod – 13:15 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. 

 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 se školním metodikem prevence (konzultace ohledně ohrožených žáků a 

zabezpečení kontaktu s rodinou; spolupráce při prevenci) a sociálním pedagogem 

v rámci práce školního poradenského pracoviště. 

Příloha – plán práce výchovného poradce na školní rok 2021/2022 

 

 



 

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

příspěvkové organizace za školní rok 2021/2022 

 

10 

 

Environmentální činnost (přehled) 

 Seznámení žáků s obnovitelnými zdroji elektrické energie  

 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 

 Ekotým – žáci zajišťují péči o květiny, vermikompostér, zlepšení prostorů školy, 

třídění opadu, nádoby na tříděný odpad, úspora vody, elektrické energie a spotřebního 

materiálu  

 Sběr papíru 

  Exkurze – VOČ, úklidová celorepubliková akce Ukliďme Česko 

 

 

2. 0 Přehled oborů vzdělání 
 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53 - Zdravotnictví     

53-41-M/03 Praktická sestra (denní a dálková forma vzdělávání)  

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

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví (denní forma vzdělávání) 

75 - Pedagogika, učitelství a sociální péče 

75-41-M/01 Sociální činnost (denní 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 
 

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 

 Počet Poznámka 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 16 včetně vedení 

Odborní učitelé 17 včetně vedení 

Externí učitelé 26  

ICT koordinátor 3 DPP – 2, PP1/2 - 1 

Vychovatelky 3  

TH pracovníci 4  

Kuchařky 3  

Vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení 1  

Školník, údržbář, domovník 2  

Knihovnice 2 DPP 

Celkem 77 
 

 

 

Příloha – organizační zabezpečení školy 
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4. 0 Přijímací řízení a následné přijetí do školy 
 

4. 1 Střední škola 

 

Pro školní rok 2021/2022 

Počet přihlášek: 

Celkem přihlášeno 179 osob (denní forma studia + dálková forma studia). 

Z toho konali zkoušku: 

Celkem konalo zkoušku 133 osob (denní forma studia + dálková forma studia).   

Počet přijatých ve školním roce 2021/222 k 30. 9. 2021: 

Celkem přijatých 112 osob (denní forma studia + dálková forma studia).   

 

Celkem přijato 112 žáků do pěti tříd 1. ročníku 1 třída praktická sestra, 1 třída masér ve 

zdravotnictví, 1 třída sociální činnost, 1 třída ošetřovatel – denní forma studia.  

1 třída praktická sestra – dálková forma studia. 
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Tabulka č. 3 

 Počet přihlášek Zkouška/pohovor 
Přijato k 30. 9. 

2021 

Praktická sestra (denní) 𝟓𝟗 57 30 

Masér ve zdravotnictví 𝟐𝟐 22 15 

Sociální činnost 𝟐𝟔 25 13 

Ošetřovatel 𝟑𝟗 0 25 

Praktická sestra - DS 33 29 29 

Celkem 179 133 112 
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4. 2 Vyšší odborná škola 
 

Pro školní rok 2021/22 proběhla celkem 3 kola přijímacích pohovorů 

Počet přihlášek: 

Celkem přihlášeno:  38 

Celkem přijato:  38 

Zapsáno:   35 

1. Kolo 9 přihlášek, přijato 9 studentů 

2. Kolo 18 přihlášek, přijato 18 studentů 

3. Kolo11 přihlášek, přijato 11 studentů 

 

5. 0 Naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Ředitel s pedagogickou radou jako svým poradním orgánem projednává všechny podstatné 

náležitosti týkající se vzdělávání žáků, což dokladují přehledně vedené záznamy z jednotlivých 

jednání. 

Sledovaná výuka je promyšlená a vychází ze školního vzdělávacího programu. Větší část 

vzdělávacích cílů je zaměřena na znalosti a dovednosti, v menší míře na postojovou složku 

vzdělávání. 

Žáci jsou seznamováni s plánovaným průběhem hodiny, učivem a jejich cílem. Pedagogové 

zpravidla volí frontální způsob výuky v kombinaci se samostatnou i skupinovou prací žáků. 

Rovněž dochází k diferencování učiva vzhledem k možnostem žáků se speciálně vzdělávacími 

potřebami. 

Empatický přístup pedagogů se pozitivně odráží v motivaci žáků a jejich dobrém výkonu. V 

hodinách jsou využívány prvky činnostního učení, práce s chybou i mezipředmětové vztahy, 

což zvyšuje zájem žáků o předkládané učivo. V hojné míře jsou používány didaktické 

pomůcky. Jejich účelné využívání podporuje rozvoj představivosti a přispívá k názornosti 

výuky.   

Klíčové kompetence stanovené v profilu absolventa se naplňují převážně v odborných 

předmětech.  

Z důvodu nepříznivé pandemické situace a online výuky byl neodučený obsah učiva převeden 

ze školního roku 2020-21 do školního roku 2021-22. V tomto roce byly splněny cíle ŠVP a 

výstupy jednotlivých předmětů. 
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Příloha - učivo převedené do školního roku 2021/2022 

 

6. 0 Výsledky vzdělávání žáků a studentů 

 

6. 1 Střední škola 
 

Prospěch jednotlivých tříd - první pololetí školního roku 2021/2022 

 

Tabulka č. 4 

 

Třída 
S vyzname 

náním 
Prospělo Neprospělo Uvolněno Uznáno Průměr 

1. A 2 27 0 1 0 2,13 

1. B 2 16 5 0 1 2,32 

1. OŠ 0 22 1 0 1 2,46 

2. A 5 22 1 0 1 2,05 

2. B 6 19 3 0 0 1,69 

2. OŠ 1 10 5 0 2 2,37 

3. A 1 17 2 0 2 2,14 

3. B 1 16 3 0 0 1,87 

3. OŠ 4 11 0 3 2 1,91 

4. A 10 17 1 5 0 2,00 

4. B 5 19 3 0 2 1,98 

1.DS 1 8 6 0 10 2,49 

3.DS 2 12 2 0 8 2,04 

Celkem: 40 216 34 12 26 2,11 
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Prospěch jednotlivých tříd - druhé pololetí školního roku 2021/2022 

 

Tabulka č. 5 

 

Třída 
S vyzname 

náním 
Prospělo Neprospělo Uvolněno Uznáno Průměr 

1. A 4 25 1 0 0 2,48 

1. B 4 20 2 0 1 2,23 

1. OŠ 1 17 3 0 0 2,46 

2. A 5 25 0 2 0 2,00 

2. B 6 22 0 0 0 1,71 

2. OŠ 0 13 1 1 2 2,24 

3. A 3 17 0 1 0 2,06 

3. B 3 15 2 0 0 1,91 

3. OŠ 1 7 1 2 2 2,13 

4. A 1 13 0 2 0 2,38 

4. B 0 17 3 0 1 2,11 

1. DS 1 10 2 0 10 2,48 

3. DS 2 14 0 0 8 2,05 

Celkem: 31 215 15 8 25 2,14 
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Absence dle jednotlivých tříd za rok 2021/2022                                 

                                       

 Tabulka č. 6 

 

Třída Omluveno Neomluveno Nezapočítávaná 
Průměrná 

absence 

Celková 

absence 

1. A 3986 0 893 124,56 3986 

1. B 4011 14 91 129,39 4048 

1. OŠ 3664 1 32 140,92 3665 

2. A 5222 0 196 163,19 5222 

2. B 4838 74 262 166,83 4913 

2. OŠ 2468 5 2 117,52 2473 

3. A 2415 0 41 115,00 2415 

3. B 3225 0 237 161,25 3225 

3. OŠ 1212 11 0 60,60 1223 

4. A 5794 0 100 186,90 5795 

4. B 6184 0 83 220,86 6184 

1.DS 652 0 0 20,38 652 

3.DS 430 0 0 23,89 430 

Celkem: 33645 127 1754 98,67 33774 
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6. 2 Vyšší odborná škola 
 

Stavy studentů na začátku školního roku 2021/22 

 

Tabulka č. 7 

 

 Typ studia Počet tříd Počet studentů 

1. VOŠ denní 1 35 

2. VOŠ denní 1 13 

3. VOŠ denní 1 18 

Celkem  3 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavy studentů na konci školního roku 2021/2022 

(úspěšně zakončili studium v daném období) 

                  

Tabulka č. 8 

 

 Typ studia Počet tříd Počet studentů 

1. VOŠ denní 1 25 

2. VOŠ denní 1 11 

3. VOŠ denní 1 18 

Celkem  3 54 
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6. 3 Maturitní zkouška 

 
Nabídka maturitních předmětů pro školní rok 2021/2022 

 

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 

     OSK - formou ústní 

    OSN - formou praktické zkoušky 

    ANJ – formou ústní a písemné práce – povinná s volbou 

    NEJ - formou ústní a písemné práce – povinná s volbou 

    CJL – formou ústní a písemné práce 

 

   4. nepovinné zkoušky (nejvýše dvě) 

    Bio-psycho-sociální profil osobnosti nemocného - formou               
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vypracování maturitní práce a její obhajoby 

    MAT – formou písemné zkoušky 

    BIO - formou písemné 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 

    SPO - formou ústní zkoušky 

    Přímá péče a osobní asistence - formou praktické zkoušky 

    NEJ - formou ústní a písemné práce – povinná s volbou 

    ANJ - formou ústní a písemné práce – povinná s volbou 

    CJL – formou ústní a písemné práce 

   4. nepovinné zkoušky (nejvýše dvě) 

    Sociální péče o klienta - formou vypracování maturitní práce a její obh.              

   MAT – formou písemné zkoušky 

    EKO – formou ústní zkoušky 

 

obor: Masér ve zdravotnictví, kód 53-41-M/04 

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) 

    FYT - formou ústní zkoušky 
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    MAS - formou praktické zkoušky 

    NEJ – formou ústní a písemné práce – povinná s volbou 

    ANJ – formou ústní a písemné práce – povinná s volbou 

    CJL – formou ústní a písemné práce 

   4. nepovinné zkoušky (nejvýše dvě) 

    EKO - formou ústní zkoušky 

   

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

události. 

 

 

obor: Ošetřovatel, kód 53 - 41 - H/01 

     1. písemná práce 

     2. praktická zkouška 

     3. ústní zkouška 

 

Přehled: 

Tabulka č. 9 

Jarní termín 

 

třída žáků 
při- 

puštěn
o k MZ 

neuspěl
i 

celkem 

neuspěli z vyzn. 

PP 
CJL 

PP 
ANJ 

PP 
NEJ 

DT ústních zk.  

 
CJ
L 

AN
J 

NE
J 

CJ
L 

AN
J 

NE
J 

odb. 

4. A 30 26 
11 

0 0 2 7 1 6 2 0 2 0 11 

4. B 28 23 
14 

0 0 4 10 1 10 1 0 5 1 6 
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Maturitní zkoušky v letošním školním roce 2021/22 začaly písemnými pracemi z českého 

jazyka a jazyků cizích, tedy buď z angličtiny, nebo z němčiny. Letos již patřily do profilových 

zkoušek školy, opravovali je tedy kmenoví učitelé naší školy. Písemky se psaly 26. a 27. 

dubna. Od 2. do 4. května skládali maturanti státní část - didaktické testy. Povinně všichni 

řešili test z češtiny, dále si volili buď test z matematiky, nebo test z cizího jazyka, který po 

čtyři roky studovali. Od 10. do 18. května 2022 probíhaly praktické maturity všech tří oborů. 

Od 23. května 2022 do 2. června 2022 skládali ústní maturitní zkoušky před komisí. K MZ se 

nepřihlásil žádný repetent. 

K podzimnímu termínu se přihlásilo 15 žáků ze 4. A a 17 žáků ze 4. B (11 Sociální činnost a 

6 Masér ve zdravotnictví). 

 

6. 4 Absolutoria 
 

Absolutoria ve školním roce 2021/2022 proběhla bez problémů, předsedkyně komise Mgr. 

Hana Kašparová opakovaně oceňovala jak výkony studentů, tak přístup pedagogů a celkovou 

atmosféru zkoušek. Z 16 studentů prospělo 14 studentů s vyznamenáním. 
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7. 0 Prevence sociálně patologických jevů 
 
Tento školní rok byl v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřen dle MPP na 

pozitivní klima třídy a pozitivní klima školy.  Základními tématy byla – komunikace, 

naslouchání, empatie, bezpečí, důvěra, reflexe a sebereflexe.  Proběhla cílená práce s 

jednotlivými třídami a jejich třídními učiteli. / Práce se třídou během roku v 1. OŠ, 1. A., 2. OŠ, 

2. A., 2. B., 3. B., 4. B. / Dále byla uskutečněna beseda na téma vztahy v kolektivu a prevence 

sociálně patologických jevů v DM SZŠ a VOŠ Cheb. Zejména na téma - bezpečí, důvěra, 

komunikace, solidarita. Byla zde nově nastavená pravidla chování, včetně sankcí při jejich 

porušení. / Beseda proběhla 12. 10. 2021 / 

V rámci prevence sociálně patologických jevů byl vypracován projekt “Klima třídy” pro 2. A 

na který jsme získali dotaci od KV KÚ v hodnotě 40 000,-Kč. Projekt se uskuteční v září 2022.  

V rámci prevence sociálně patologických jevů se promítaly filmy s touto problematikou napříč 

všemi ročníky. / Např. “V síti”, “Jakub”, “Sociální dilema”, “Katka”, “Pravidla lží” a mnoho 

dalších / Poté následovala reflexe od skupin a besedování o problému. / kouření, závislosti na 

omamných látkách, bezdomovectví, šikana, kyberšikana, agrese.../  

Jako reflexi na školní rok 2021/2022 studenti vyplnili dotazník na téma “Klima ve třídě”. 

Výsledky poté vyhodnotila metodička prevence a konzultovala s třídními učiteli a vedením 

školy. 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2021/2022: 
 

V současné době je zcela zřejmé, že nejen drogová problematika, ale i jiné druhy rizikového 

chování narůstají do takových rozměrů, že je nutné je řešit. Jedním z nejsložitějších úkolů je 

rozpoznat tyto jevy, účinně jim předcházet a umět též poskytnout erudovanou pomoc. Je proto 

nutné navázat na primární prevenci základních škol a pokračovat v ní. Včasná a správně vedená 

prevence může pomoci mnoha mladým lidem a uchránit je nejen před budoucím kriminálním 

chováním, ale i před abúzem drog, předčasným těhotenstvím a dalším sociálním selháním.  

Prevencí rozumíme sociálně právní činnost zaměřenou na odstraňování příčin a podmínek, 

které vedou ke vzniku rizikového chování. Nejefektivnější proto není likvidace již vzniklého 

rizikového chování, ale jeho účinná prevence. Ta vyžaduje spolupráci a systémové řízení celé 

společnosti. Proto je důležité věnovat se této problematice ve všech třech úrovních prevence, a 

to primární, sekundární a terciární.  Preventivní program je součástí ŠVP, definuje 
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dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle. Oddaluje a snižuje výskyt rizikového chování. 

Podporuje zdravý životní styl a usiluje o předávání vyvážených informací a dovedností. 

Pojmenovává problémy v oblasti rizikového chování. 

  

Primárně-preventivní přístup SZŠ a VOŠ Cheb je upravován těmito dokumenty:  

1. Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)  

2. Minimální preventivní program (dále jen MPP)  

  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 ve znění zveřejněném v lednu 2012.  

 

Personální zajištění ve školním roce 2021/2022  

Výchovná poradkyně:  

Mgr. Renata Šalátová 

Kontakt: salatova@szsavoscheb.cz 

Školní metodik prevence:  

Mgr. Kateřina Slavíková  

Kontakt: 737281001 

slavikova@szsavoscheb.cz  

    

Cíle minimálního preventivního programu  

Podpora zdravého životního stylu a s tím spojená prevence rizikového chování se ve školním 

roce 2021/2022 bude zaměřovat především na zlepšování mezilidských vztahů, podporu 

vzájemné tolerance a rozvoj etických hodnot (výchova k „lidství“).  Zaměření na klima školy 

a klima třídy. Budování bezpečného prostředí na naší škole pro žáky i zaměstnance. 

 

Měření a hodnocení efektivity primárního preventivního programu je náročný úkol. Ve snaze 

zjistit alespoň elementární dopady MPP na žáky zahrnuje tento proces měření následující 

aktivity:  

 Čtvrtletní porovnávání prospěchu, kázně, záškoláctví a případných dalších projevů 

sociálně patologických jevů (pedagogické porady, kontakty s třídními učiteli a 

ostatními pracovníky školy).  
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 Informování výchovného poradce.  

 Vedení evidence o problémových žácích, jejich přestupcích, potížích a opatřeních ke 

zlepšení, změnách u problémových žáků (zhoršení, nebo zlepšení).  

 Zhodnocení úspěšnosti primárního preventivního programu na konci školního roku.  

 Neustálé a průběžné sledování žáků, vztahů mezi žáky a školního prostředí.  

 Zhodnocení klimatu ve  třídách - dotazníkem 

 Zhodnocení klimatu školy – dotazníkem 

/Dotazníky budou sloužit pro vedení školy jako reflexe na preventivní práci za rok 

2021/2022/ 

 

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

K 29. 6. 2022 bylo ve školní evidenci 34 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – 

s doporučením ŠPZ. Tři žáci byli vzděláváni podle IVP z důvodu SVP. V maturitním ročníku 

bylo 5 žáků se SVP, jeden z nich odmaturoval v řádném termínu. V závěrečném ročníku 

učebního oboru byl 1 žák se SVP, získal výuční list. Dva žáci se SVP opakují ročník, dva žáci 

kvůli neprospěchu odešli ze vzdělávání na naší škole.  Škola neevidovala žáky s nadáním nebo 

mimořádným nadáním, ani žáky s nárokem na poskytování jazykové přípravy. 

Příloha – Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2021/2022 

 

 

8. 0 Další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

 
DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad: 

 každý pedagogický pracovník má stejnou možnost účasti na dále uvedených formách a 

druzích DVPP za podmínek a možností uvedených v tomto plánu 

 vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním 

vzděláváním a jednorázovými akcemi 

 základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet 

školy 

 studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním 

zařazení podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky výchovného 
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poradce, koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora školních 

vzdělávacích programů, preventistu sociálně patologických jevů, koordinátora 

environmentální výchovy) má přednost před dalším studiem. 

 mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č. 

75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 

(metodik informačních a komunikačních technologií). 

 účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro 

pracovníky školy podle zákoníku práce povinná 

 po stanovení priorit mohou vybírat další vzdělávání zaměstnanci dle vlastního zájmu a 

potřeby 

 povinností zaměstnanců je po absolvování jednotlivých modulů DVPP předat na 

personální oddělení školy kopie osvědčení 

  

Konkrétní formy a druhy DVPP 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317) 

V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace 

podle ZPP u tohoto pracovního zařazení: 

 učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy  

 učitel odborných předmětů střední školy  

 učitel praktického vyučování 

 

V uvedených případech bude škola podporovat studium vedoucí k dosažení plné kvalifikace 

podle ZPP: 

 v bakalářských a magisterských studijních programech 

 vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na přípravu učitelů střední školy  

 studium pedagogiky 

 

Studium pedagogiky 

V současné době si doplňují toto vzdělání učitelky odborných předmětů: 

Bc. Hana Hoblová 

Ing. Dita Čepcová 
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Mgr. Kateřina Slavíková se připravuje na další školní rok 

Studium pro asistenty pedagoga 

V současné době škola nemá pracovníky na tomto pracovním zařazení, studium nebude nikdo 

absolvovat. 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

Ředitel školy je absolventem tohoto studia podle § 5 V317 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317) 

Studium pro výchovné poradce 

Škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce (Mgr. Renata Šalátová) 

 

Studium k výkonu specializovaných činností 

Pracovníci pro výkon specializovaných činností, kteří absolvovali studium podle § 7 V317: 

 Koordinátor ŠVP - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a 

vzdělávacích programů vyšších odborných škol (Mgr. Jana Kozáková) 

 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO (Mgr. Šárka Valhová) 

 Studijní program koordinátor ICT (Luděk Brettl) 

 Specializační studium prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Kateřina Slavíková) 

  

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s 

procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky 

z pedagogiky a didaktiky, pedagogické a školní psychologie, zdravotnických a sociálních oborů 

a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnost a ochrana 

zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. 

Ve VOŠ se zaměříme na současnou problematiku sociální práce, sociálních služeb, sociálně 

znevýhodněných skupin a jejich sociálně právní ochrany. Průběžné vzdělávání se bude týkat 

zejména legislativy v soc. službách a systému sociálního zabezpečení, dále pak aktuálních 

trendů metod sociální práce s klíčovými cílovými skupinami SS. Pro vyučující VOŠ jsou 

relevantní kurzy akreditované MPSV více než MŠMT. Kurzy akreditované na MŠMT cílené 

pro obor sociální práce se vyskytují v nabídce velmi zřídka a jsou tak pro zkvalitnění výuky na 



 

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

příspěvkové organizace za školní rok 2021/2022 

 

28 

 

VOŠ jen velmi málo efektivní. Zapotřebí je zejména vzdělávání odborné, které nabízí například 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 

 

Formy průběžného vzdělávání  

 škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo 

na pracovišti s docházkou lektorů do školy 

 dále je možná individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka trvání 

vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny. 

 

Přehled vzdělávání ve školním roce 2021/2022 

Pro rok 2021/2022 byla zařazena témata k následujícím oblastem: 

 BOZP (nácvik evakuace při požáru, práce požárních hlídek na DM) 

 trénink paměti pro pedagogické pracovníky 

 řešení krizových situací ve školním vzdělávacím procesu 

 

Příloha - přehled vzdělávání ve školním roce 2021/22 

 

Dlouhodobý plán DVPP 

Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, lektoři budou docházet přímo do 

školy a zpracují vzdělávací témata s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na 

odbornost jednotlivých vyučujících a potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů.  

 

Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku školy 

směrem k rodičům a uchazečům o studium. 

 

Škola si zajistí DVPP např. v oblastech 

 Základní pedagogické a psychologické dovednosti učitele. Studium by mělo 

prohloubit teoretické znalosti pedagogů i jejich praktické dovednosti. 

 Specifické poruchy učení a chování, jejich příčiny, projevy a nápravné metody. 

Účastníci získají dovednosti v rozpoznávání poruch, jejich projevech v oblasti chování 

a vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech, seznámí se s nápravnými 

metodami. 
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 Sociálně patologické jevy. Neustále se rozšiřující oblast patologických jevů v chování 

mládeže vyžaduje, aby se pracovníci školy seznamovali průběžně s jejich druhy, 

projevy, jak proti nim účinně zasahovat a jaká jsou možná preventivní opatření. 

 Klima školy a cesty k jejímu zlepšení – supervize + teambuldingy 

 Inkluze – práce s žáky s IVP 

 Distanční výuka a On - line 

 

Témata budou zařazena do ročních plánů DVPP školy podle aktuálnosti.  

 

VOŠ: 

 Základy mezinárodního humanitárního práva, 25 hodin (Červený kříž, MSMT-

39875/2020-2-903) - Cibulka 

 Úvod do prevence založené na důkazech, 40 hodin (Univerzita Karlova), Cibulka 

 Stres a jeho zvládání, 4 hodiny (Descartes, MSMT-22201/2017-1) – Novák 

 ZPĚTNÁ VAZBA JAKO NÁSTROJ K ROZVOJI JEDNOTLIVCE A TÝMU, 8 

hodin (Prázdninová škola Lipnice, MSMT 28589/2019-1) – Novák, Poláková 

 Kreativní využívání funkcí Google k výuce anglického jazyka 6 hodin (Descartes, 

MSMT-22201/2017-1) – Novák 

 Zážitková pedagogika, 80 hodin (Prázdninová škola Lipnice) – Poláková 

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků: 

Školení: 

  Roční zúčtování daní ze závislé činnosti (D. Valovičová) 

  Legislativní změny pro rok 2022 (D. Valovičová) 

  Evidenční listy (D. Valovičová) 

 

 

9. 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. 
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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. 

 

9. 1 Aktivity střední školy 

 

Povinné kurzy 

Lyžařský kurz 

 Místo: Pernink, termín: 27. 2. – 4. 3. 2022, počet účastníků 41 

Turistický kurz 

 Místo: Svatava, počet účastníků 45 

Zájmové kroužky 

Pořádány dle zájmu žáků 

 

Exkurze 
 

OK oboru praktická sestra 

 Ošetřovací jednotka KKN nemocnice Cheb – 1. ročník obor PS a OŠ  

 2. A - obor Praktická sestra - Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín, Klinika 

zobrazovacích metod a kardiochirurgické oddělení 

 3. A - obor Praktická sestra - sokolovská nemocnice a Dialyzační středisko s 

nefrologickou ambulancí Fresenius NephroCare Sokolov 

 intové neurologické centrum a RTG oddělení nemocnice v Sokolově 

 

OK oboru sociální činnost 

 Zařízení sociálních služeb v Chebu v rámci výuky odborných předmětů  

 2. B obor Sociální činnost  - Domov Pramen v obci Mnichov, který je určen pro osoby 

se zdravotním postižením 

 4. B obor SČ – Jedličkův ústav Praha 

 3. B exkurze Hospic sv. Lazara Plzeň 
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OK oboru masér sportovní a rekondiční, masér ve zdravotnictví 

 Rehabilitační ústav Kladruby  

 

PK přírodovědných předmětů 

  Techmanie 

 Věda na ulici Plzeň 

 Ukliďme Česko 

 Spolupráce s Čistírnou odpadních vod CHEVAK 

 Návštěva přírodovědné stanice 

 Věda před radnicí, Cesta za zdravím 

 Techmania Science centrum 

 Zobrazovací metody, léčebná rehabilitace 

 

PK společenskovědních a humanitních předmětů 

 Národní muzeum Praha  

 Historické jádro Chebu 

 

Soutěže 

OK oboru zdravotnický asistent, praktická sesra 

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.  

 

OK oboru sociální činnost 

 Olympiáda PSK – školní kolo a regionální kolo  

 

OK oboru masér ve zdravotnictví 

  Mezinárodní veletrh fiktivních firem  

 

PK společenskovědních a humanitních předmětů 

 Školní kolo Olympiády v českém jazyce 

  Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce 
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Sportovní soutěže 

 AŠSK KOPANÁ (hoši) okresní kolo  

 Pohár středních škol Subterra Cupp (chlapci)  

 Pohár středních škol Subterra Cupp (dívky)  

 

Semináře  

 žáci 4. ročníku maturitních oborů a žáci 3. ročníku oboru Ošetřovatel se zúčastnili besed 

s pracovníky zdravotnických i sociálních zařízení, kde mohou ihned po absolvování 

studia najít pracovní uplatnění  

 Vzdělávací program „Blázníš no a“, který pořádá nezisková organizace FOKUS Praha 

 Přednáška o dospívání a problémy s ním spojené, kterou pořádala MP Education – 

listopad 2021 

 

Ostatní akce 

 On-line výuka s odborníky z praxe rámci projektu šablony II a šablony IROP ve 

spolupráci s učiteli odborných předmětů  

 Motivační dny 1. A, 1. B – pomoc žákům s adaptací  

 Virtuální akademie pro žáky 1. ročníku - představení virtuální reality žákům a 

učitelům s teoretickým úvodem a praktické ukázky aplikací VR, příprava na pracovní 

trh budoucnosti 

  Halloween 

  Školní časopis 

 

Sbírkové charitativní akce 

  Bílá pastelka 

 

Výstavy a veletrhy 

 Veletrh pracovních příležitostí v Karlovarském kraji v Chebu v KC Svoboda  

 

9. 2 Aktivity domova mládeže 
 

Organizované celoročně 
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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. 

Patřičná pozornost je věnována žákům se SVP a IVP. 

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. Výroba malých dekorací s drátků a korálků. 

Aktivní odpočinek – cvičení v DM pod vedením vychovatelek, relaxační cvičení, 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. 

 Třídění dopadů. 

 

Aktivity domova mládeže  

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

 Halloween – výzdoba DM, výroba masek do školy. 

 Výroba adventních věnců, dekorací a vánočních dárků  

 Návštěva vánočních trhů – atmosféra vánoc, inspirace 

 Návštěva kluziště na vánočních trzích 

 Pečení vánočního cukroví      

 Příprava a organizace slavnostní Vánoční večeře    

 Výroba jarních dekorací, výzdoba DM 

 A co takhle hrát si? Aktivity, hlavolamy  

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

závěrečné posezení tentokrát v DM 

 

9. 3 Aktivity vyšší odborné školy 

 

Besedy, semináře 

 Beseda s pracovníky Organizace pro sociální začleňování  

 Březen 2022 – Realizace kurzu „Respektovat a být respektován“ ve spolupráci s KOS, 

z.s. 

 

Výcvik 

 Zdraví a nemoc 1+2 – 1. ročník - Cheb 

 Krizová intervence – 3. ročník - Cheb 

 Profesionální rozhovor – 3. ročník – Cheb 

 Management neziskových organizací – 3. ročník – Cheb 

 

Ostatní 
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 Říjen 2021 - Organizace připomínky výročí 103 let založení Československa – „Káva 

na zdraví a oslavu svátku republiky“ 

 Návrh a realizace happeningu Ptačí sněm, který má celorepublikový i přeshraniční 

dopad. Iniciátory happeningu byla VOŠ CHEB ve spolupráci s KOS z.s.  k akci se 

připojila největší galerie současného umění DOX a celostátní platforma Festival 

Svobody a České školy v zahraničí. Velká publicita akce na sociálních sítích, ale také 

v MF DNES, Chebský deník, WEST BOHEMIA TV, Rádio Proglas 

 Zapojení studentů VOŠ do organizace výstavy Ondřeje Němce – Václav Havel 

k připomínce výročí 17. listopadu 

 Organizace „Dobrovolnického pečení“ u komunitní pece v Chebu – společenské 

setkání a poděkování dobrovolníkům z řad studentů a absolventů a přátel VOŠ a KOS 

za dobrovolnickou pomoc při první a druhé vlně COVIDU  

 Zapojení v dobrovolnickém vzdělávacím projektu „Den pro školu“ 

https://www.denproskolu.cz/dobrovolnik/lucie-polakova (také iniciátorka zapojení 

studentky Věry Luhanové do projektu „Den pro školu“ 

https://www.denproskolu.cz/dobrovolnik/vera-luhanova ) 

 

9. 4 Prezentace školy na veřejnosti 

 

Propagace školy 

 Studentské centrum zdraví,  

 Cesta za zdravím – pravidelná aktivita  

 Bílá pastelka  

 Žáci se podíleli na propagaci dne Hygieny rukou, kterou pořádala KKN a.s. nemocnice 

v Chebu 

 Cvičení IZS na Letišti v Chebu jako figuranti leteckého neštěstí. 

 Organizace mezinárodního turnaje ve stolním tenise vozíčkářů Cheb OPEN 2022 

 „Zdravé lidské tělo“ 

 Výuka PRP žáků základních škol v Chebském regionu 

 Pořádání mikulášských a vánočních besídek pro klienty zdravotnických a sociálních 

zařízení 

 Den seniorů v Aši - tato akce se konala pod záštitou hejtmana Karlovarského Kraje.  

https://www.denproskolu.cz/dobrovolnik/lucie-polakova
https://www.denproskolu.cz/dobrovolnik/vera-luhanova
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 Perníčky pro Hospic – pečení perníčků a sbírková akce  

 

Projektové vyučování 

 Společná projektová výuka oborů Masér ve zdravotnictví a Praktická sestra zaměřený 

na vertikalizaci a polohování pacientů 

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

zážitkového workshopu 

 Projektový den na DM pro 1. ročník ve spolupráci HZS 

 Praktické ukázky záchrany tonoucího na řece Ohři ve spolupráci s HZSp Správy 

železnic, JPO Cheb  

Projektový den - Toulky za lázeňskými prameny ve Fr. L. 

 Den zdraví a bezpečí“, který pořádaly Komunitní centrum Chebsko, KKN a.s. a  Diakar 

z. ú., složky IZS, Městské policie, Armády ČR se do této  významné akce pro širokou 

veřejnost zapojila také naše škola 

 Pohádková cesta – charitativní akce, výtěžek získá Hospic Sv. Jiří Cheb na poskytování 

poradenství při perinatální ztrátě 

 Pro děti z Waldorfské základní školy Cheb ukázka fyzioterapeutické metody 

MÍČKOVÁNÍ, překážkovou dráhu, stimulační chodníček a nestabilní plochy a nácvik 

první pomoci 

 Pro děti MŠ projektový den Doktora se nebojíme, děti si vyzkoušeli  situace ze 

zdravotnického prostředí, se kterými se mohou setkat a neměly by se jich bát 

 Projekt „Čistíme zoubky“, kterého se účastnily děti z MŠ Skalka 

 Vedení výuky preventivních programů na ZŠ Kostelní náměstí 

 

Další formy prezentace: 

 Spolupráce při výzkumech našich sociálních partnerů 

 Zajištění odborné pedagogické praxe pro studenty vysokých škol 

 Spolupráce se sdružením Nádech – pomoc s humanitární sbírkou pro uprchlíky 

z Ukrajiny 

 Pomoc Ukrajině na Chebské zdravotnické škole – sbírková akce  

 

Prezentace VOŠ na veřejnosti 



 

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

příspěvkové organizace za školní rok 2021/2022 

 

37 

 

 Rozhovor Krajské listy červen 2022 – dobrovolnictví, VOŠ, KOS ( http://www.kr-

karlovarsky.cz/krajske_listy/tisk/Documents/krajske_listy_2022_06_web.pdf) 

 Den národnostních menšin   - prezentace VOŠ   

 Ocenění MV za dobrovolnictví 1. místo v celé ČR (12 nominací = 1 za každý kraj) – 

aktivizace dobrovolníků z řad studentů, absolventů a vyučujících (nominaci podalo 

Regionální dobrovolnické centrum Instand KV) (31. 5. 2022 Praha – Ministerstvo 

vnitra) 

 Návštěva u hejtmana KK (8. 6. 2022 Krajský úřad KV) – dobrovolnictví, VOŠ, KOS 

 

Další formy prezentace 

 Umožnění výzkumů potřebných při získávání podkladů psaní diplomových prací našim 

absolventkám 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/tisk/Documents/krajske_listy_2022_06_web.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/tisk/Documents/krajske_listy_2022_06_web.pdf
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10. 0 Inspekční činnost provedená ČŠI 
 

ČŠI – ve školním roce 2021/2022 neproběhla žádná inspekční činnost.  

 

11. 0 Hospodaření školy 

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

2021/22 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Tabulka č. 10 

 

 

Základní údaje o hospodaření 

školy v tis. Kč 

k 31. 12. 2021 k 30. 6. 2022 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 44 601 447,75 565 211,58 22 798 342,13 281 252,10 

2. Výnosy celkem 44 597 601,14 577 022,23 22 468 036,94 487 175,67 

3. Hospodářský výsledek před 

zdaněním 
- 3 846,61 11 810,65 - 330 327,69 205 923,57 
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Přijaté příspěvky a dotace 

 

Přijaté příspěvky a dotace k 31. 12. 2021 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

 0,- 

    z toho:  

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

6 454 466,- 

    toho:  

          běžné provozní výdaje 5 723 000,- 

 Posílení Investičního fondu na oprav osvětlení tělocvičny 300 000,- 

 Příspěvek na budoucí projekt FYZIO 0,- 

 Příspěvek na minulé projekty 41 700,- 

 Náborový příspěvek pro pedagogy 267 600,- 

 Příspěvek na stipendia 72 250,- 

 Příspěvek – IKAP II 792,- 

 Příspěvek – Projekt Hravě zdravě 49 124,- 

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu 

zřizovatele celkem 
36 661 696,- 

    z toho:   

 ÚZ 33353 – Dotace na přímé NIV 36 661 696,- 

 ÚZ 33049 – Podpora odborného vzdělávání 0,- 

 ÚZ 33076 – vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

ped. prac. 
0,- 

 ÚZ 33077 – podpora při zavádění nového financování 0,- 

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 380 106,- 

  z toho: EU – OP VK Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání 
0,- 

 EU – OP VK 33 063 šablony II 355 106,- 

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

 Město Cheb  - psychologická olympiáda 0,- 

 Město Cheb  - Studentské centrum zdraví 10 000,- 

 Město Cheb  - příspěvek na činnost fiktivních firem 0,- 

 Město Cheb  - Cesta za zdravím 15 000,- 

 

Přehled přijatých darů za období školního roku  

 

Sponzor - dárce Účel daru Částka 

Dary CELKEM  0,- 
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Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhly žádné kontroly v ekonomické oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


