
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Lyţařské kurzy              16-18 

 

 

Obsah 

 Optimalizace středních škol.................... 2 

Naše studijní výsledky v I. pololetí................. 3 

Tolerance v ţivotě ................. 5-9 

Maturitní ples ............... 13-14 

 

 

 

Zdravotnické kapky 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
příspěvková organizace 

Kostelní 9, 460 31 LIBEREC ,Tel. 482710016, tel,fax 485100750 , http://www.szs-lib.cz 

 

 

 

„První dny to bylo 

hrozné, bolelo nás 

celé tělo…“ str. 16 

3. číslo - 2011  Připravované události 

 
• Přijímací  řízení 

 

• Maturita 

 

• Závěrečné zkoušky  

 

• Projekt - „Výchova ke 

zdraví“ 

 

 

 
 

 

PRO ŢÁKY ŠKOLY, PEDAGOGY, RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY , PARTNERY ŠKOLY  
a všechny ostatní, které dění v této škole zajímá 

Opět zde naleznete aktuality o dění ve škole, 

která nás připravuje na povolání, jeţ je současně i 

posláním. 

 

http://www.szs-lib.cz/


 

      

 

 

 

 

 

Něco na dobrou náladu: 

 

Profesor: „Kolikrát můžete odečíst 

7 od 83 a kolik zůstane?” 

Student: „Kolikrát chci, pokaždé 

zůstane 76.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

                                                                                   

 Máš starosti s učením?                                                Nevyhovuje ti styl výuky?          

 Koukají na tebe spolužáci jako na exota?               Nebo máš prostě nějaké trápení ? 

Navštiv výchovnou poradkyni –   

                                              Mgr. Ilonu Kopeckou 

 
konzultační hodiny:     středa  13.35 -15.10    

                                        čtvrtek     11.50 – 12.35  

                                       nebo kdykoliv po osobní dohodě        

 

Je ti hloupé chodit do kabinetu a máš něco na srdci ?     

Vyuţij schránku důvěry – pod nástěnkou se suplováním. 

 

   „Sdílená radost je dvojnásobná radost a sdílené trápení je poloviční trápení“ 

 

 

 
Konečně přišlo jaro! 
 A s ním i svátky Velikonoční, pro 
většinu z nás spjaté s oslavou 
probouzející se jarní přírody. 
 
Veselé a pestré Velikonoce všem 
přeje redakční rada. 

 

Školní rok 2010/2011 

 

 

Adresa naší školy: 

SZŠ a VOŠ zdrav.,  

příspěvková organizace 

Kostelní 9 

Liberec 

Telefon: 

482 710 016 

Fax: 

428 710 016 

 

Web:  

http://www.szs-lib.cz 

 

 

 

 

Stránka 1 

 

„Úspěch není 
definitivní, nezdar 

není osudný: 
význam má pouze 

odvaha 
pokračovat.“ 

 

 

Duben  2011 ● Ročník 1, číslo 3 , Zdravotnické kapky ● 

 

http://www.szs-lib.cz/


 

 

 

 

 

 

Váţení čtenáři. 

Dovoluji si vás oslovit ve věci „Optimalizace středních škol v Libereckém kraji“. Určitě jste 

v posledních měsících zaregistrovali velké mediální „běsnění“ kolem vývoje optimalizace. 

Během měsíce listopadu 2010 byli zástupci škol Libereckého kraje seznámeni s návrhem 

optimalizace. Do ledna 2011 měli zástupci škol moţnost vyjádřit svá stanoviska k uvedenému 

návrhu. Naší Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci se 

optimalizace dotýká zejména v souvislosti se stěhováním z budovy v Kostelní ulici. Jedná se o 

to, ţe majitelem budovy, kde naše škola momentálně (a dlouhá léta) sídlí je město Liberec. 

Zřizovatelem školy je Liberecký kraj. Platnost příkazní smlouvy podle, které budovu vyuţíváme, 

jiţ vypršela a nyní musí Liberecký kraj rozhodnout, kam naší školu přesídlí. Rozhodně se 

optimalizace naší školy nedotýká v útlumu nějakého z oborů a ani se nás netýká slučování 

s nějakou jinou nástupnickou organizací. V našem případě jde pouze o přesídlení do jiného 

objektu. A to do objektu, ve kterém bude majitelem zřizovatel školy. V návrhu optimalizace 

je v této souvislosti jednoznačný směr, kam se naše škola má přesídlit. Tímto místem by měla 

být Tyršova ulice, kde se momentálně nachází Střední průmyslová škola textilní, která by se 

měla sloučit s jinou školou. V současné chvíli dochází k předloţení a projednávání návrhu 

mezi politiky Libereckého kraje  a nám teď nastává čas netrpělivého očekávání, jak se 

budou jednání vyvíjet dál, jelikoţ do dnešního dne není jasné, zda návrhy budou přijaty a 

v jakém časovém horizontu se uskuteční změny. Pro získání úplného přehledu informací a 

vytvoření si vlastního úsudku doplňuji odkazy na www stránky, kde naleznete veškeré 

podklady: http://skolstvi.kraj-lbc.cz/Zmeny-ve-strednich-skolach-Libereckeho-kraje. Ještě 

doplňuji citaci z hlavní stránky webu Libereckého kraje, kde naleznete komentář k úternímu 

(29. 3. 2011) jednání.    

„Jsem rád, že někteří zastupitelé reagovali na pozvání a projevili zájem o řešení 

problematiky. Jsme neustále na začátku cesty, která bude ještě dlouhá a náročná. Víme, že 

pokud se nic nestane, školy nám postupně vyhladoví, některé obory budou zanikat, 

zaměstnavatelům se nebude dostávat technicky vzdělaných lidí a úroveň vzdělání se bude 

dále snižovat. Nyní přišel čas konečně se napříč politickým spektrem dohodnout, jak se 

s problémy ve školství vypořádat a pak zvolený směr důsledně dodržovat, aby změny mohly 

být skutečně účinné,“ řekl náměstek hejtmana pro resort školství Radek Cikl, který bod 

týkající se slučování středních škol z úterního jednání Zastupitelstva LK, kterého se zúčastnil i 

ministr školství Josef Dobeš, nakonec stáhl, aby dal prostor pro další projednávání 

problematiky napříč politickým spektrem. Zdroj: http://www.kraj-lbc.cz//id:109922. 

Na závěr mi dovolte váţení čtenáři popřát nám všem, kteří jsou optimalizací jakkoliv dotčeni 

pevné nervy v dalších jednáních a naplnění návrhů řešení tak, aby byly smysluplné a účinné. 

 

       Mgr. Jana Urbanová 

        ředitelka SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec 
 

 

 

 

 

http://skolstvi.kraj-lbc.cz/Zmeny-ve-strednich-skolach-Libereckeho-kraje
http://www.kraj-lbc.cz/id:109922


 

 

   Naše studijní výsledky v I.pololetí 

 
První pololetí školního roku 2010/2011 je jiţ dávno za námi, přesto předkládáme výsledky 

hodnocení jednotlivých tříd v následující tabulce. 

 

Zdravotnický  

asistent 

Počet 

ţáků 

Průměrný prospěch Průměrná hodinová 

absence na ţáka 

I. ZAA 27 2,467 59,7 

I. ZAB 30 2,617 48,86 

I. ZAC 29 2,821 51,79 

II. ZAA 29 2,834 70,89 

II. ZAB 30 2,684 73,93 

III. ZAA 19 2,514 78,21 

III. ZAB 23 2,511 72,13 

IV. ZAA 28 2,022 78,82 

IV. ZAB 27 2,146 56,40 

    

Ošetřovatel Počet 

ţáků 

Průměrný prospěch Průměrná hodinová 

absence na ţáka 

I. OSE 21 2,646 135,9 

III. OSE 14 2,267 98,0 

Údaje počtu ţáků v jednotlivých třídách jsou aktuální k 31.1.2011 

 

 

 

Nezapomeňte, přiblíţily se nám poslední 3 měsíce školy a poslední moţnosti vylepšení 

známek z jednotlivých předmětů.  

 

 

Celý učitelský sbor vám přeje zdárné dokončení tohoto 

školního roku a plně věříme, ţe se v příštím roce všichni 

setkáme. 

  

 
 

 

 

 

 



 

Blíţí se nám klasifikační období dalšího čtvrtletí a také maturity a 

závěrečné zkoušky, proto jistě mnozí z nás uvítají několik rad, jak se 

co nejefektivněji učit.  

O některé rady se s námi podělili ţáci 2.ZAB a 

3.ZAB.   
 

 

 

 

Můj systém učení spočívá více méně v průběţném a nahlas pronášeném opakování. Je 

důleţité, abych se před učením řádně uvolnil a během učení odpočíval. Rozhodně není v 

pořádku, kdyţ jsou v mém okolí při učení rušivé elementy, jako třeba zapnuté rádio, televize, 

telefonující člen rodiny.  

K celkovému zlepšení a efektivnosti učení je také potřeba čerstvý vzduch, často si 

nechávám v pokoji průvan, kdyţ se učím. Je také dobré učit se vleţe, snad je to tím, ţe se 

krev snadněji dostává do hlavy.  

Abych to shrnul, nejlepší je se učit průběţně, nahlas a hlavně se neučit aţ ve chvíli, kdy mi 

„teče do bot“. 

                                                                                                                                      Honza  

 

Nejefektivnější způsob učení 

 
 

 

 

Efektivně znamená to, ţe efektu a kvality máme dosáhnout za co nejkratší čas – rychle. 

 Podle sebe vím, ţe nejdůleţitější je, kdyţ dáváme ve škole pozor při výkladu učitele. 

Pokud látku pochopím při vyučování a jeho následném procvičování, pak je to podle mě 

nejefektivnější. Doma si ji jen zopakuji. Učení ve škole má několik výhod. Výklad slyším, 

zároveň vidím v učebnici nebo na tabuli a na závěr, co vidím a slyším, si zapisuji do sešitu. Je 

prý dokázané, ţe čím víc smyslů je při učení zapojených, tím je učení efektivnější. 

Pokud látce porozumím jiţ ve škole, nemusím se jí uţ tolik věnovat doma. V opačném 

případě, kdyţ jde o něco sloţitějšího a musím se učit i doma, pak mi nejlépe vyhovuje učení 

zejména večer před spaním. Občas se dozvídáme o trendech, jako je odříkávání si látky 

nahlas nebo ještě navíc při poslechu hudby a mnoho dalšího, ale já preferuji spíš ticho a klid. 

Také je důleţité, jaký předmět se vlastně učíme. Nemůţeme se jedním způsobem učit 

na všechny předměty. V matematice hodně pomáhají různé náčrtky, v jiných předmětech 

nepomůţe nic jiného, neţ číst si látku stále a stále dokola. 

Způsobů učení je opravdu velmi mnoho a je velice individuální, který z nich je pro 

kaţdého ten nejefektivnější.                                                                                    

                                                                                                                              Tereza 

 

 



 Den psychologie  -  soutěţ 

     

Dne 9.2.2011se konalo na naší škole školní kolo soutěţe, letos na téma    

                                        „Tolerance v ţivotě“ 

 

 
Letošní školní kolo se konalo v přátelském duchu, do ţákovské poroty zasedli zdatní 

soutěţící z minulých kol - Adam Lešák  ze  4.ZAB a Štefanová Lucie ze 4.ZAA -  úspěšná 

účastnice loňského ústředního kola v Kyjově. Dále z dospěláků Mgr.Jana Jalovegová-

policejní psycholoţka, Jiří Suchánek –instruktor soběstačnosti ze Spinální jednotky KNL a Mgr. 

Ilona Kopecká, jako vedoucí školní, regionální a celostátní předmětové komise Psychologie 

a komunikace. Soutěţ úspěšně moderovala Mgr. Petra Hyšková a o zázemí se postarala Mgr. 

Eva Kosáková, obě členky předmětové komise Psychologie a komunikace. Na úvod 

všechny zúčastněné přišla pozdravit a podpořit paní ředitelka Mgr. Jana Urbanová. 

Fotodokumentaci zajistila milá paní Renata z knihovny. 

Soutěţící se tvářili vyděšeně, ale nakonec zdárně odprezentovali své práce. Odměnou jim 

byl potlesk a výborné občerstvení, na jehoţ kvalitě se podílela i váţená paní učitelka Mgr. 

Jaruška Ţiţková. 

Téma tolerance v ţivotě soutěţící uchopili z více pohledů. Někteří hovořili o toleranci 

k postiţeným spoluobčanům, jiní o toleranci k ţenám či o toleranci mezi lidmi vůbec. Některé 

práce byly opravdu osobní a vyvolaly u poroty obdiv. 

 

Přestoţe vybrat vítěze bylo opravdu náročné, neboť zvítězil uţ ten, kdo se zúčastnil, nakonec 

to porota „ zmákla“. 

Do regionálního kola , které se koná  dne 24.3.2011 na SZŠ Rumburk postupují :  

na prvním místě Justýna Bendlová ze 2 ZAB 

na druhém místě Lenka Hübnerová ze2 ZAA  - 

              drţíme velmi palce, uţ proto, ţe celostátní – ústřední kolo se letos koná 13.-14.dubna 

u nás v Liberci.  

  

Paní Ilonu Kopeckou dosti mrzel určitý nezájem některých aktérů , ptáme se – kde se 

stala chyba ? 

Pojďme si všichni sáhnout do svědomí a příště nesráţejme snahu a práci druhých 

vlastní lhostejností. V opačném případě by nás to jistě také mrzelo. 

 

Ovšem přes veškerá úskalí se dílo podařilo a v závěrečném „ kolečku“, kdy se mohl 

kaţdý vyjádřit , jsme si vytvořili krásnou atmosféru. Trošku té radosti přinesly i pěkné ceny, 

diplomy ( vloţit do portfolia ☺) a pamětní listy. 

Téma příštího kola rozhodne celostátní komise právě v Liberci u příleţitosti konání kola 

celostátního. 

 

Děkujeme všem zúčastněným za krásný záţitek. 

 

                                         Pro Zdravotnické kapky     Bára Bělohorcová 1 ZAA 

 



 

 

Regionální kolo –  

Den psychologie – Tolerance v ţivotě 

 

24. března 2011  Rumburk 
 

 
Regionální kolo soutěţe se konalo v reprezentativním prostředí hotelu Luţan. Soutěţe se 

účastnilo 12 soutěţících ze všech regionálních zdravotnických škol. V odborné porotě 

zasedla kromě místních odborníků z praxe také naše Lucka Štefanová ze 4 ZAA, vítězka 

loňského regionálního kola. Soutěţ měla dobrou úroveň, hodně se střídala témata o 

toleranci k homosexuálům, netoleranci k týrání a k násilí lidí i zvířat. Naše reprezentantky 

Lenka Hübnerová z II. ZAA a Justýna Bendlová z II. ZAB zazářily s netolerancí k ţenám a 

s tolerancí k handicapovaným lidem. Ačkoliv jsme se neumístily na prvním místě, byl to 

zajímavý a rozvíjející záţitek. Zanedbatelné nebylo také v Rumburku tradičně bohaté 

občerstvení. Cestou jsme se seznámily s kolegyněmi z Turnova a udělaly si vzpomínkové foto 

na výpravu za Liberecký kraj. Ústřední kolo soutěţe se koná 13.-14. dubna u nás v Liberci a 

vystoupí na něm se svou prací Justýna Bendlová. Jako diváci se soutěţe zúčastní ţáci 1. 

ročníků oboru zdravotnický asistent. 

 

                    
 

 



Přinášíme celé znění soutěţní práce postupující do 

krajského kola  ţákyně Justýny Bendlové z 2ZAB          

na téma : „Tolerance v ţivotě“  

 
S tolerancí jako takovou se setkáváte v kaţdodenním ţivotě. Vy tolerujete různé věci,ale 

naopak různé věci jsou tolerovány vám. Tak to má být, ale všichni moc dobře víme a 

uvědomuje si, ţe to tak není. Kdyţ se zeptáte deseti lidí, co si pod pojmem tolerance 

představují, určitě vám kaţdý odpoví jinak. Mladá slečna odpoví, ţe toleruje příteli jeho 

kamarádky. Starší nekuřačka, ţe má manţela kuřáka. Matka, ţe její dítě má svoje zájmy, se 

kterými ona nesouhlasí. Já si pod tímto slovem představuji snášenlivost, ochotu, schopnost, 

případně moţnost přijímat či snášet něco samo o sobě spíše neţádoucího, nepříjemného 

nebo neobvyklého. Čekala jsem asi týden, neţ mě napadlo zaměření  na toto téma. 

Dočkala jsem se. Vybrala jsem si toleranci mentálně a tělesně postiţených lidí. Jsem budoucí 

zdravotní sestra (snad). Mám mladšího bratra. Je mu 12 let a chodí do 6. třídy. Před 

narozením se doktoři obávali, ţe má Downův syndrom, ale máma i přesto, ţe byla několikrát 

varována, na potrat nešla. Po narození sice tělesně postiţený nebyl, ale byla 

diagnostikována mentální retardace, autismus a k těmto onemocněním se později přidala 

epilepsie.  Proto jsem šla na zdravotnickou školu. Chtěla bych pomáhat lidem, kteří to 

nedokáţou sami. Jako studence zdravotnické školy se mi otevírají nové moţnosti poznat 

tělesně a mentálně postiţené lidi blíţ. Jezdím na různé akce, které pořádá Sdruţení tělesně a 

mentálně postiţených jako asistentka. Poznala jsem lidi s různým postiţeným a s různými 

ţivotními příběhy. Někdy si říkám, ţe je to nespravedlivé. Ţe člověka, který se ničím neprovinil, 

nic špatného neudělal, postihne takový osud. Někdy i přemýšlím nad tím, kdo rozhodl, ţe 

vrah můţe ţít ţivot normálně a postiţený chlapec musí mít někoho, kdo se o něj 24 hodin 

denně stará. Oni sami osobně si nestěţují i přesto, ţe někteří si uvědomují odlišnost od 

ostatních. Můţu vám upřímně říct, ţe je mám hrozně ráda. Kaţdý z nich má jinou osobnost, 

jiný charakter, na kaţdém mám ráda něco jiného. Jsou bezprostřední, neskrývají emoce 

(nebojí se plakat nebo radovat, nejsou sobečtí, zlí, sebestřední, povrchní…Samozřejmě, ţe 

mezi bílými se najde občas černá ovce. A teď uţ k tématu. Zamyslete se. Tolerujete takto 

postiţené lidi? Odpovězte si kaţdý sám. Asi si odpovíte, ţe určitě ano. Jak byste taky takové 

lidi netolerovali, kdyţ za to nemohou, ţe?  Ale věřte mi, ţe se mezi vámi najde víc neţ dost 



lidí, kteří si toto nemyslí. Kaţdý má právo na svůj názor a nikdo mu ho nemůţe rozmlouvat 

nebo brát, ale i přesto by se měli lidé zamyslet nad svým jednáním a chováním. Nebo se 

taky můţe stát, ţe patříte mezi tu „pozitivní skupinu“ a tolerujete lidi s postiţením, jste 

přesvědčeni o správném chování k nim, ale kdyţ se s nimi setkáte tváří v tvář, můţe se váš 

názor i chování změnit. Není to nic, za co bychom měli někoho odsuzovat. Jediný den 

s touto skupinou lidí se můţe stát velmi psychicky náročným. U mě to je jiné, jsem na to asi 

zvyklá. Vyrůstám vedle toho od dětství. Jaká je vlastně reakce lidí na člověka s tělesným 

postiţením? Většina lidí, kdyţ uvidí vozíčkáře, začne ho litovat. V tu chvíli, kdy ho uvidí, si 

uvědomí, ţe má tělesné postiţení. Najdou se i tací, kteří se mu smějí, nebo ukazují prstem a 

nedej Boţe mají hloupé připomínky. Ale jak je to u mentálně postiţených? Kdyţ uvidíte 

takového člověka, v první chvíli si vůbec nemusíte uvědomit, ţe je odlišný od nás všech. 

Vypadá normálně, ale normálně se nechová. U takového případu si můţete říct: "Ten je 

nevychovaný". Opět většina z vás, kdyţ zjistí váţnost jeho stavu, ho začne litovat, nebo se 

aspoň zamyslí nad tím, jaké má štěstí, ţe je zdravý. Určitě se taky najdou lidi, kteří se začnou 

smát, ukazovat si prstem a mít blbé připomínku typu ,,to je ale blbec". Teď by se kaţdý z nás 

měl zamyslet, ke které skupině patří. Jestli tyto lidi toleruje nebo mu to přijde bezvýznamné. Ti, 

kteří si myslí, ţe je to bezvýznamné se mnohem mýlí. Lidi s nějakým postiţením potřebují 

vědět, ţe je ostatní lidé tolerují, potřebují vědět, ţe je nikdo neodsuzuje! Měli bychom tyto lidi 

tolerovat, protoţe kaţdý je jiná osobnost a kaţdý je součást tohoto světa. Tolerovat bychom 

měli jejich chování, názory, potřeby! Představte si, ţe jste rodič a máte tělesně i mentálně 

postiţené dítě. Jak by vám asi bylo, kdybyste jeli autobusem a ostatní cestující by se na něj 

koukali jako na něco nepatřičného, co nemá co dělat ve společnosti normálních lidí? Asi by 

vám do smíchu nebylo, tedy určitě byste se nesmáli. Je tedy na kaţdém z nás, jak se 

k tomuto postaví. Kaţdý z nás si musí uvědomit, ţe nezáleţí na tom, jak člověk vypadá nebo 

jak se chová, kdyţ za to nemůţe. Věřte mi, ţe tito lidé si svůj ,,postoj" nevybrali, a uţ vůbec si 

ho nevybrali jejich rodiče. Často si také neuvědomujeme, jaké máme štěstí. Jsme zdraví, 

máme moţnost  vzdělání, máme kde bydlet, máme rodinu, která nás podrţí v těch 

nejhorších chvílích, kamarády, kteří nás mají rádi. Oni takové štěstí nemají. Postiţené děti sice 

mají rodiče, kteří je milují jak nic jiného na světě, ale kvůli tomu jací jsou, je pro ně těţké si 

najít kamarády, většinou mají i zdravotní problémy. Starší lidé s postiţením ţijí však v různých 

sociálních zařízeních, kde sice mají asistentky, ale jsou bez rodiny, bez příbuzných a málokdy 

jim někdo řekne větu: ,,Mám tě rád". Někteří nepoznali ani rodiče. Jedni dali dítě do ústavu 
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       ze sociálních důvodů, druzí dítě odloţili kvůli jeho postiţení. Jestli ještě nevíte, jak byste měli 

začít takové lidi tolerovat, začněte třeba u toho, ţe pustíte postiţeného sednout v autobuse, 

nebo pomůţete vozíčkáři přejet silnici. Také můţete chodit jako dobrovolník na různé akce, 

kde těmto lidem pomáháte. Je důleţité jim pomáhat. Oni nemají moţnost ţít svůj vlastní 

ţivot, nemohou dělat věci, které my děláme kaţdý den. Můţete se na ně i usmát. Úsměv je 

zadarmo, a přesto udělá radost. Tolerujme ostatní lidské ţivoty, lidské chování. Tolerujme 

věci, které se tolerovat dají, protoţe jenom tak na světě bude hezky. Chovejme se jako 

rozumní a dospělí lidé. Na závěr to malinko shrnu. Tolerujme ostatní (i kdyţ rozdílné) názory, 

způsoby ţivota tělesně a mentálně postiţených, protoţe ostatní lidé nám tolerují také spoustu 

věcí, které nám mohou přijít bezvýznamné nebo úplně normální. Lidé jsou odlišní a také mají 

odlišné názory, ale někdy bychom se měli v něčem shodnout.  Na závěr své práce na téma 

,,Tolerance v ţivotě“ můţu upřímně a s čistým svědomím říct, ţe svého mladšího brášku miluju 

jako nikoho na světě a udělala bych pro něj vše, co by bylo nutné. 

 

 
 

Jus 
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Den otevřených dveří 

 

 

 

        Termín konání : 7. – 8. ledna 2011 

        Počet návštěvníků :  83 

 

 

 

Proč na naší školu: 

 

- Vychováváme kvalitní 

odborníky pro oblast  

léčebné a zdravotní péče 

- Absolventi našeho studia 

mají výbornou 

uplatnitelnost na trhu 

práce doma i v zahraničí 

- Snažíme se budovat a 

posilovat atmosféru důvěry 

a vzájemné tolerance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace 

absolventských prací 

třídy III. DVS 

24. -25. ledna 2011 proběhla 

Absolutoria  IV.DVS 

Třída IV.DVS absolvovala v počtu 

13 studentek a všechny úspěšně 

splnily poţadavky zdárného 

ukončení studia na Vyšší odborné 

škole zdravotnické v Liberci. 

Slavnostní předání diplomů 

proběhlo na Radnici dne 

26.ledna 2011. 

 

Dne 31.1.2011 proběhl na naší 

škole seminář – „Prezentace 

absolventských prací“ 

 

Semináře se zúčastnily všechny 

studentky  III. DVS, které 

odprezentovaly  své práce a 

seznámily tak přítomné s tématy 

svých prací. 

 

Přejeme jim úspěšné dokončení 

absolventských prací a zejména 

zdárný průběh absolutorií, která je 

čekají v červnu 2011. 

 

 
 

 

Absolutoria – leden 2011 

Přejeme všem jiţ bývalým studentkám naší 

školy zdárné vykročení do ţivota a splnění 

osobních a pracovních přání. 
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Maškarní ples 1 ZAA  

 
Po dlouhých přípravách plných nejistot a peripetií to konečně vypuklo! Ač jsme opakovaně 

zvali celou školu osobně i přes paní ředitelku školním rozhlasem, účast nebyla úplně největší. 

Vlastně jen půlka naší třídy a jeden odváţlivec z druháku a I. OSE.  Zato pedagogický sbor 

nezklamal. V čele s čarodějkou Dobrodějkou (p. ředitelka) se dostavila Šeherezáda I. ( p.u. 

Teuflová), Šeherezáda II. (p.u. Veverková), krásná mladá dokonalá fotografka (p.u. 

Teplá),krásná neznámá (p.u. Hoffmannová), fantom operety (p.u. Němec), tajemný cizinec 

s těstovinovým salátem (náš pan školník), ambiciózní myška (p.u.Kopecká), dáma s apartním 

kloboučkem (p.u. Sojáková) a dvě dámy ohne maska (p.u. Zelinková a p.u. Lacinová). 

Prostě bomba. Naše třídní dámy měly krásné róby , úplný ples v opeře.Moc jim to slušelo. 

Marná ovšem nebyla ani metalistka Jitka Ţabková a retro Lucka Ţantová. Překvapením byla 

Pipi Dlouhá punčocha v podání Jany Blaţkové. 

Do megafonu ples úspěšně moderovala Kristýna Kapicová. Po zahájení Kačka Polmová – 

hlavní organizátorka, poděkovala paní ředitelce Janě Urbanové a paní učitelce Kopecké za 

podporu při přípravách plesu( móóóc krásná červená gerbera). Následovala „veselá 

zahřívací hra “ s míčkem pod bradou. Poté valčíček z Harryho Pottera. Obzvlášť se blýskla 

soutěţní dvojice p.u. Hoffmannová a p.ř. Urbanová. Jediný odváţný muţ Dominik Neumann 

bohuţel dorazil později, a tak to byla dámská jízda. ( Dospělí muţi zrovna něco řešili…). Po 

tomto reji následovala draţba kantorských dárečků. Dost překvapila cena čokolády Milka, 

která se vyšplhala aţ na 40,- Kč. Řeţba byla také o plyšovou blešku p.u.Blechové.  Největší 

bojovník a přihazovač p.u. Němec se nás snaţil zruinovat, ale nakonec podlehl ţenské 

přesile. Celkový výtěţek z draţby byl 800,-Kč, a to se vyplatí !!!  Děkujeme všem laskavým 

vyučujícím.  

Po náročné aukční licitaci jsme přivítali občerstvení od pana školníka a dali si pauzičku. 

S plnými bříšky jsme pak vyhlásili krále plesu Dominika jako jediného odváţného chlapíka a 

Verunku Seibtovou, protoţe je prostě nejlepší a moc nám pomohla. No a pak uţ bylo jenom 

sólo pro královský pár, který obdrţel krásné fialové šerpy a dárky z VZP od „paní školníkové“. 

Nakonec jsme obdarovali malými dárečky z VZP všechny přítomné a daly závěrečné 

tanečky a úklid. 

I kdyţ nás bylo málo, dost jsme si to uţili. Kaţdý začátek je těţký a jestli se příští rok ještě 

vybičujeme, doufáme, ţe se k nám připojí další nadšenec 

 

 Pro Zdravotnické kapky tajný dopisovatel z 1. ZAA 

 

 

 

 

 

Duben 2011 ● Ročník 1, číslo 3 ● Zdravotnické kapky●  

Titulek popisující obrázek nebo grafiku 

 



Maturitní a absolventský ples 

 
Ohlasy na maturitní a absolventský ples tříd 4.ZAA, 4.ZAB a 3.OSE  naší školy, který se konal dne 5.3.2011 v 
Domě kultury : 
Tak se všichni dočkali a největší společenská událost školního roku úspěšně proběhla. 
Jak svůj maturitní ples vnímali naši maturanti? 

 

 

 

 

 

Líbil se mi projev 
Ester a bylo 
příjemné si připít s 
učitelkami. 

 

Maturiťák byl 
nezapomenutelný 
zážitek. 

 

Atmosféra byla nabitá emocemi, 
v mnoha očích se objevily 
dokonce slzy, jak vše bylo silné a 
dojemné. Byl to 
nezapomenutelný Den, naše 
poslední velká show na této 
škole.                                 Alena 

 

Byl to skvělý večer, při 
kterém jsme se všichni 
výborně bavili, i když byl pro 
mě velice náročný. Začalo to 
přípravou šatů, líčení, účesu, 
přes nácvik nástupu, 
šerpování, až po moje 
taneční vystoupení. O tom, 
jak rychle utekl, se ani 
zmiňovat nebudu.       Radka 
 

 

Ples jako takový se mi líbil. 
Celková zábava byla super, až na 
ty nervy před plesem, které mu 
předcházely. Ples proběhl bez 
trapasů, karambolů a karamelek 
a myslím, že na něj máme 
všichni krásnou vzpomínku.  
Hela 

 



                          

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                             

 

 

                                                      Poznámka očitého svědka: Všechny jste byly princezny. (K.L.)    

 

Všem maturantům  a absolventům přejeme úspěšné sloţení maturitních a absolventských 

zkoušek a dobrý start do profesního ţivota. 

 

 

Maturitní ples byl nejlepší, 
nejkrásnější, a to hlavně proto, že 
byl můj. Moderátoři byli zábavní a 
kapela hrála skvěle a celý večer 
jsem si užila do poslední chvíle, a to 
i přesto, že jsem byla střízlivá! Na 
závěr musím říct, že ten stres s 
přípravou plesu stál za to. Parádně 
jsem si ples užila. Líbil se jak rodině, 
tak i přátelům.                           Zuzka 

 

Ples byl podle očekávání zábavný. 
Nesetkal jsem se s žádnou 
negativní situací, celý ples jsem si 
velice užil.       Honza 

 



       

 

LYŢAŘSKÝ VÝCVIK 1.ZAC 
 

   Lyţařský výcvik byl pro mě zcela novým 

záţitkem, takţe jsem v podstatě nevěděla, co 

očekávat a čím se správně vyzbrojit.  

  Po noci strávené na internetu jsem zcela 

nevyspalá, ale otevřená novým záţitkům vyrazila 

s lyţemi a batohem ke své sestřence. Společně 

nás její rodiče odvezli vstříc novým záţitkům. Na 

běţky jsem se těšila, ale hned prvních pár 

šlápnutí mě zarazilo, nebyla to zase taková 

legrace. Při své první jízdě z kopce jsem upadla a lehce si poranila koleno, nicméně směrem 

k Šámalově chatě jsem vyrazila, bohuţel s lyţemi na ramenou. 

   První den nás personál chaty přivítal výbornou svíčkovou, po prosbě jsme si mohli do 

omáčky naloţit i brusinky, a tudíţ jsme byli spokojení. S panem Macháčkem vyrazilo naše třetí 

druţstvo trochu protáhnout nohy na malou túru, pan učitel nám „nešikům“ poradil, ukázal, 

jak má běh na lyţích vypadat a dodal nám odvahu k našemu prvnímu sjezdu z mírného 

kopce. Na večeři nás čekal výtečný smaţený sýr a poté přednáška o tom, jak bychom se 

měli na horách chovat. 

   V úterý jsme také vyrazili na túru, tentokrát s paní Mezeiovou. Jeli jsme si v klidu ve vlastním 

tempu, ale občasný pád nás neminul. Oběd většinu z nás moc nenadchnul, ale vyhladovělí 

z túry jsme snědli, co se do nás dostalo a po 

malém odpočinku jsme vyrazili na další okruh. 

Bohuţel na této cestě jsem po několika pádech 

své koleno oddělala úplně, tudíţ to byla má 

poslední jízda. Neměla jsem ani pořádnou chuť 

na večeři, bylo mi zle a po návratu jsem šla 

rovnou spát. 

  Středeční dopoledne jsem opět celé prospala a 

šetřila koleno, holky dorazily lehce zdrchané a 

doufaly, ţe odpoledne bude volnější. Naštěstí 

ano, ţe i já jsem se mohla zapojit. Byli jsme 

rozřazeni do týmů a měli jsme pomocí šifry nalézt 

pokyny, kde jsme měli spoustu otázek a úkolů. 

Práce nám zabrala celé odpoledne, ale velmi jsme se u toho pobavili. 

   Čtvrteční dopoledne jsem strávila balením svých věcí, zbytek kurzu vyrazil na svou nejdelší 

trasu. Odpoledne jiţ pro mě přijel otec a odvezl mě domů. Bylo mi líto, ţe poslední noc 

nestrávím na chatě, ale bolest byla opravdu veliká. 

  I kdyţ jsme k pár věcem moţná měli připomínky, tak si myslím, ţe většina z nás bude na 

lyţařský kurz vzpomínat v dobrém, i já budu. Naučili jsme se základy běhu na lyţích, dozvěděli 

jsme se spoustu zajímavých věcí o tom, jak se o lyţe starat, jaké uţívat vosky, jak mazat a co 

vše při výpravě na trať nesmíme nechat doma.  

  Jediné, co mohu na závěr říct je, ţe uţ teď se těším na další společnou akci s naší skvělou 

třídou. Poděkování si od nás zaslouţí personál chaty, pan učitel i paní učitelky a nám 

nezbývá neţ se pochválit, jak jsme náš kurz pěkně zvládli. 



 

LYŢAŘSKÝ VÝCVIK 1.ZAB 
 

 

Na lyţařském výcviku snad nebylo nic, co by se mi nelíbilo. 

 Počasí bylo krásné, chata úţasná, výborně tam vařili, pokoje byly prostorné a postele 

pohodlné. I běţky jsem si celkem oblíbila, i kdyţ při stoupání do kopce jsme všechny 

nadávaly, sjezd z kopce to zase spravil. První dny to bylo hrozné, bolelo nás celé tělo a 

skálopevně jsme tvrdily, ţe na běţky uţ nikdy nepůjdeme. Pak jsme si začaly zvykat a uţ to 

bylo lepší. Věřím, ţe kdybychom na lyţařském kurzu byly o týden déle, naučily bychom se 

běţkovat o mnoho lépe a pádů by ubylo. Kdyţ to shrnu, byl to výborný lyţák! :) 

Nicole 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

V pondělí ráno 28.2. se většina naší třídy dopravila do Bedřichova.  

 S vypětím všech sil jsme se doštrachaly aţ na Šámalovu chatu, kde nás čekal výborný oběd. 

Vybalily jsme si věci a po poledním klidu se vyrazilo běţkovat. Po namáhavém kopci nás 

čekal dlouhý sjezd. Některé zabrzdily, někdo zatočil, někdo se zastavil o strom, o příkop a 

někdo vůbec. Slunné počasí nám přálo po celou dobu pobytu.  

Spatřily jsme nádherně zasněţenou Černou Nisu, Josefův důl i výhled z Krásné Máří. V pátek 

jsme se dokutálely zpět do Bedřichova na autobus, zaţily poslední nárazy pusou do sněhu a  

mohly vyrazit domů. 

 

Eliška 

 
 

 



LYŢAŘSKÝ VÝCVIK 1.OSE 

 
Lyţařského výcviku spolu s třídou  I.ZAB se zúčastnily také ţákyně třídy I.OSE. Bohuţel však 

v minimálním počtu čtyřech, přičemţ kurz dokončily pouze 3. 

Anička Petíková, Pavla Vávrová, Mel Nitscheová, které ale svým obrovským nasazením 

nejen pro sport uhájily čest třídy. 

 

                                                                               

      

  
 

 

 

 

 



EYOWF 2011 
 

 

Ve dnech 12. – 19. 2. 2011 se především v Liberci, ale i v Jablonci nad Nisou a Kořenově 

konal 10. Zimní evropský olympijský festival mládeţe – EYOWF 2011. 

Do Liberce se sjeli sportovci ze 44 evropských zemí, i z tak neobvyklých jako je Arménie nebo 

Moldavská republika. 

Soutěţilo se v osmi různých disciplínách: krasobruslení, běh na lyţích, lední hokej, 

snowboarding, severská kombinace, alpské disciplíny, biatlon, skoky na lyţích. 

 

Festival odstartoval Zahajovacím ceremoniálem v Tipsport areně. 

Vystoupila zde řada osobností, mezi které patřil Roman Kumpošt – prezident organizačního 

výboru EYOWF, Jacques Rogge – prezident Mezinárodního olympijského výboru,  

Patrick Hickey – prezident Evropských olympijských výborů a Milan Štěch – předseda Senátu. 

V doprovodném programu vystoupila taneční skupina A – styl z Liberce a na závěr kapela 

Eddie Stoilow, která zahrála i oficiální písničku tohoto festivalu „Hey You“. 

 

Nejvíce medailí během festivalu získala výprava Německa: 6 zlatých, 5 stříbrných  

a 5 bronzových medailí. Na druhém místě se v počtu získaných medailí umístilo  

Norsko: 5 zlatých, 4 stříbrné a 6 bronzových. 

Třetí místo obsadilo Švédsko: 4 zlaté, 1 stříbrná a 1 bronzová medaile. 

Česká republika obsadila 7. příčku se 2 zlatými medailemi, za něţ vděčíme krasobruslaři Petru 

Coufalovi, který po vynikajícím výkonu ve volné jízdě poskočil ze třetího místa  

na vrchol. 

Druhou zlatou medaili vybojovala Ester Ledecká, která zazářila ve snowboardovém 

paralelním slalomu. 

 

 

 

 

Motto EYOWF: „Step out from the crowd, carve a path!“ 

    „Vystup z davu, zanech stopu!“ 

    motto symbolizuje originalitu a specifičnost kaţdého z nás, důraz na      

    individuální činy, odvahu vystoupit z davu, hledat nové, třeba i odlišné cesty   

    zanechat pozitivní stopu na planetě Zemi 

 

Logo EYOWF: rozevřená dlaň symbolizuje vstřícnost, důvěru a přátelství 

napřaţená pravice je výrazem spolupráce,  

spříznění i vzájemné úcty člověka vůči člověku, sportovce vůči sportovci 

 

 

 

 

Více informací naleznete na: www.eyowf2011.cz  

Karolína Ouředníková : 2. ZAA 

 

 

 

http://www.eyowf2011.cz/


Stránka 15 

 

Stránka1 9 

       
Sportovní události: 
Další sportovní akce, kterých se účastnili ţáci a ţákyně SZŠ 

 

ÚNOR  
 COOL DEN 7.2.2001 - soutěţní program pro 10- ti členné týmy –  

     soutěţili studenti třídy 4.ZAB -  3. místo  

 

 

 PŘEBOR STŘEDNÍCH ŠKOL V BĚŢECKÉM LYŢOVÁNÍ  – Bedřichov – 15.2.2011   

     PETRA ŘÍPOVÁ (4.ZAB) – 3.místo 

     MARUŠKA HUBKOVÁ, RADKA PATZAKOVÁ, KAMILA POTOČKOVÁ - 4.ZAB  

     KATEŘINA NOVÁKOVÁ, VERONIKA VANEROVÁ, ANIČKA PETRUŢÁLKOVÁ, KAROLÍNA  

     ZELINKOVÁ – 1.ZAC 

     BERGLOVÁ TEREZA, JOHANOVSKÁ LENKA – 1.ZAA 

     ČERNÁ NIKOLA – 1.ZAB 

 

BŘEZEN  
OKRESNÍ KOLO VE FLORBALE SŠ  

         3. MÍSTO DRUŢSTVO SZŠ LIBEREC 

 

POSLEDNÍ vyCOOL ená akce pro střední školy – 28.3. 2011- 

     sportovně vědomostní soutěţ pro středoškolské  týmy –  

                              PEVNOST BOYARD 1.ZAC 

     ŠPILAROVÁ KATEŘINA, ZELINKOVÁ KAROLÍNA, PAVELKOVÁ KATEŘINA, PTAŠOVÁ ANDREA,  

     VERONIKA VANEROVÁ, RADKA SPILLEROVÁ, VNOUČKOVÁ KATEŘINA – 1.ZAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOLNÍ TENIS – přebor středních škol – 29.3. 2011 

      VNOUČKOVÁ KATEŘINA (1.ZAC– 3. MÍSTO 

      JIRÁSKOVÁ BOHDANA – 1.ZAA 

 PACLTOVÁ NIKOLA, NOVÁKOVÁ PETRA -3.ZAA 
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