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1. Základní údaje o škole/zařízení 

• název, sídlo, právní forma, IČO, identifikátor školy/zařízení: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec,    
            Kostelní 9,    příspěvková organizace;  IČO – 673731; identifikátor zařízení: 600 019 713 

• zřizovatel: Liberecký kraj  
• údaje o vedení školy/zařízení: ředitelka školy – Mgr. Jana Urbanová, statutární zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Petra Hoffmannová, 

vedoucí učitelka praktického vyučování – Mgr. Jitka Teplá 
• údaje o školské radě: Školská rada je zřízena při SZŠ a VOŠ zdr. Její členové jsou voleni dle volebního řádu vydaného Radou 

Libereckého kraje, který byl schválen usnesením Rady LK č. 930/05 RK ze dne 16. 8. 2005. Jednání školských rad probíhá dle 
stanovených ustanovení. 

• datum zařazení do rejstříku: č.j. ZL-1/10-Š, ze dne 26. 1. 2010. 
• kapacita školy/zařízení: SZŠ – 350 žáků, VOŠ zdr. – 90 žáků. 

 
2. Organizace studia (činnosti) 

• přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 
 
Škola – obor Číselný kód oboru Č. j. – učební plán Č. j. – schválení oboru Věstník MŠMT 

Zdravotnický asistent 53-41-M/01 2/D/2010 
3/D/2012 
4/D/2013 

17. 12. 2003 ANO 

Ošetřovatel 53-41-H/01 1/D/2010 
5/D/2013 

01. 09.2005 ANO 

Diplomovaná všeobecná sestra 
(3 letý obor) 

53-41-N/11 15 766/2007-23 11. 12. 2007 ANO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

 
 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení 

• přehled pedagogických pracovníků  
 

počet        
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 let - důchodový 
věk 

důchodový věk celkem 

celkem 2,89 9,67 10,60 8,67 0,96 32,79 
z toho ženy 0,96 8,67 10,60 8,67 0,96 29,86 

 
 

- způsobilost : 

počet                      (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 

32,79  0 
 
 
 

Z toho: počet (fyzický počet) z toho bez kvalifikace 

výchovný poradce 2,00 0,00 
koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 
koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 2,00 0,00 
školní metodik prevence 1,00 0,00 
koordinátor environmentální výchovy 0,00 0,00 
 

• počet nepedagogických pracovníků: 
 

-   3,9  THP pracovníků, vzdělání splněno, průměrná délka praxe 17 let 
 
-   2,7  pracovníků dělnických povolání –  vzdělání –  2,2 vyučeni, 0,5 SŠ 

         průměrná délka praxe: 33 let 



 
 

                                                                      

 

 
 

 
• změny v pedagogickém sboru (nástupy absolventů, odchody pracovníků): 

 
Nástupy pracovníků:             1    

             z toho: absolventů  0 
  ostatní     1 – (všeob. vzděláv. předměty: 1x Mgr.)  
    
            Odchody pracovníků:  1 – rodič. dovol. (všerob. vzděláv. Předm. – Mgr.) 

2 – mateřské dovolené (1 uč. odb. předmětů – Mgr.) 
         (1 uč. všeob. vzděláv. předmětů – Mgr.) 

 
• mzdové podmínky pracovníků: 
 

 2012/13 2013/14 
Celkový počet pracovníků 38,69 38,52 
Počet pedagogických pracovníků 31,54 31,82 
Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků 30471 33657 
Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků 19539 21080 
Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedag.prac. 5364 7509 
Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedag.prac. 4599 6305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

Rozpracované údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

Počet účast. termín akce 
2 08. – 10. 07. 2013 Manažerské trivium 
2 12. – 16. 08. 2013 Letní intenzivní jazykový kurz pro učitele ZŠ a SŠ – ANJ    
5 30. 08. 2013 Konference – Psychologie jinak 
2 10. 09. 2013 Senát – interpelace za vzdělávání 
1 18. 09. 2013 Kurz kanylací – Brno  
1 26. – 27. 09. 2013 Porada ředitelů škol – LK  
1 18. 09. 2013 Konference LINET – mezinárodní projekt 
15 10. 10. 2013 11. Liberecké psychologické dny – psychologie dětského věku 
2 18. – 19. 10. 2013 Vybrané aktuální otázky školského managementu 
1 30. 10. 2013 Databáze mobility – NAEP  
2 06. 11. 2013 Frýdlantský veletrh vzdělávání 
2 06. 11. 2013 Burza středních škol – Turnov  
1 06. 11. 2013 Regionální předmětová komise PSK 
1 06. 11. 2013 Bezpečná infuzní terapie, prevence rizik Bulovka 
1 04. – 06. 11. 2013 Konference ředitelů zdravotnických škol 
2 07. 11. 2013 Linet – oblastní porada  
1 09. – 11. 10. 2014 Zdravý zoubek – dny dětské prevence 
2 12. – 13. 11. 2013 Burza škol Česká Lípa 
1 11. 11. 2013 Ochrana pokožky v chirurgických oborech 
1 Listopad 2013 KOS pro management škol 
1 22. 11. 2013 Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí, SYNDROM  DIABETICKÉ NOHY 
3 25. 11. 2013 Google Apps I. 
1 02. 12. 2013 Mezinárodní konference Linet 
2 03. 12. 2013 Finanční gramotnost, NIDV, Masarykova 28, Liberec 
1 04. 12. 2013 Konference šikana a kyberšikana 
1 09. 12. 2013 Mzdy – dohody  
1 09. 12. 2013 Šikana – Mgr. Kolář, KÚLK 
2 11. 12. 2013 „Seznamte se, Erasmus+“ 



 
 

                                                                      

 

 
 

1 11. 12. 2013 Malé zastavení v čase odd. psychiatrie 
1 17. 12. 2013 Celorepubliková komise OSE 
3 23. 01. 2014 IX. ústecký den ošetřovatelství 
1 28. 01. 2014 Seminář pro budoucí předkladatele projektů zaměřených na odborné vzdělávání – KA1 
25 31. 01. 2014 Komunikační dovednosti 
1 05. 02. 2014 Seminář pro budoucí předkladatele projektů zaměřených na odborné vzdělávání – KA2 
2 10. 02. 2014 Metodika efektivního zapojení interaktivní babule do výuky 
3 12. 02. 2014 Smart ResponseVE, AV MEDIA 
1 14. 02. 2014 Vzdělávací konference Linet 
1 14. 02. 2014 Kolokvium ředitelů Nový občanský zákoník 
1 19. 02. 2014 Garant peer programu PP 
1 05. 03. 2014 Extrémně snadná práce s Extreme Collaboration a SMART Exchange, AV MEDIA 
1 06. 03. 2014 Odborná konference „Sportovní výživa“ 
1 19. 03. 2014 Konference ICT ve školství, IDG Czech Republik, a.s. 
1 27. – 28. 03. 2014 Mezinárodní konference a workshop "Žít všemi smysly" - Koncept Smyslové aktivizace 
1 24. 03. – 28. 03. 2014 Odborná stáž s Asociací ředitelů zdravotnických škol ČR 
1 02. 04. 2014 Ústřední komise českého jazyka a literatury středních zdravotnických škol ČR 
1 08. 04. 2014 Jarní seminář ředitelů zdravotnických škol 
16 09. – 10. 04. 2014 PSK – olympiáda a konference 
1 07. 05. 2014 SMART Klub Liberec, AV MEDIA 
3 21. 05. 2014 VII. Frýdlantské OSE dny 
1 02. – 07. 05. 2014 ŠMAK 
2 07. 05. 2014 Software Bakaláři – rozvrh  
2 15. 05. 2014 Školení k finanční gramotnosti žáků 
1 19. – 20. 05. 2014 XXI. Pražské chirurgické dny 
1 23. 05. 2014 Aktivní úloha gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu 
1 21. 05. 2014 Software Bakaláři – TK 
1 26. 05. 2014 Nové nástroje SMART14, AV MEDIA 
1 28. 05. 2014 Finanční gramotnost na interaktivní tabuli, AV MEDIA 
1  02. 06. 2014 Matematické vychytávky ve SN11 a jeho nadstavbových programech, AV MEDIA 
2 září a červen 2014 Kurz pedagogické přípravy pro učitele středních škol 



 
 

                                                                      

 

 
 

16 11. 06. 2014 Nové trendy ve vzdělávání 
1 18. 06. 2014 Regionální předmětová komise – Děčín  
2 25. 06. 2014 II. Liberecká konference nelékařských profesí 
2 celorok Zadavatelé a hodnotitelé písemných a ústních zkoušek (PUP) 
16 celorok Zadavatelé písemných zkoušek (PUP) 
1 celorok Dvouletý výcvikový kurz – rodinné konstelace Mgr. Igor Pavelčák 
1 22. – 23. 08. 2014 Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu 

 
 
4. Údaje o počtu žáků (dětí, studentů, …) 
 
Škola – obor počet tříd počet žáků φ žáků na třídu φ žáků na učitele 
Zdravotnický asistent 10 230 23 6,76 
Ošetřovatel 2 39 19,5 1,15 
Diplomovaná všeobecná sestra  
(3 letý obor) 

4 74 18,5 1,95 

 
Studijní obor:  Zdravotnický asistent   – čtyřletý   – ukončený maturitní zkouškou 
  Ošetřovatel     – tříletý   – ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 
                       Diplomovaná všeobecná sestra – tříletý   – ukončený absolutoriem 
Obory Zdravotnický asistent a Ošetřovatel jsou pro žáky, kteří absolvovali ZŠ, a jsou vyučovány v SZŠ. Obory Diplomovaná všeobecná sestra jsou 
obory určené pro studenty s ukončeným středním vzděláním – jedná se o pomaturitní obory a jsou vyučovány na VOŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

• údaje o přijímacím řízení  
 
SŠ a VOŠ počet 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 137 
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 2 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 96 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 41 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 23 
        z toho vyřešeno autoremedurou 22 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 2 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 
Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 44 
Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 10 
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 36 
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 8 
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 
        z toho vyřešeno autoremedurou 0 
        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

• údaje o rozhodnutích vydaných ředitelkou/ ředitelem školy  
 

Rozhodnutí: počet 
o přestupu do jiné SŠ 49 
o změně oboru vzdělání 6 
o přerušení vzdělávání 27 
o opakování ročníku 0 
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 8 
o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 1 
o vyloučení podle § 31 ŠZ 0 
o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 
o povolení individuálního vzdělávání žáka 28 
o zrušení povolení  individuálního vzdělávání žáka 0 
o odkladu povinné školní docházky 0 
o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 
o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 
celkem 119 
 
 
 
5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

• údaje o výsledcích závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií  
 
 

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách – počet      
zkoušky v jarním zkušebním období bez 

opravných zkoušek 
zkoušky v podzimním zkušebním období bez 

opravných zkoušek 
opravné zkoušky v jarním i podzimním 

zkušebním období 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, kteří 
prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, kteří 
prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

63 31 32 3 0 3 8 3 5 



 
 

                                                                      

 

 
 

Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách – počet 

zkoušky v jarním zkušebním období bez 
opravných zkoušek 

zkoušky v podzimním zkušebním období bez 
opravných zkoušek 

opravné zkoušky v jarním i podzimním 
zkušebním období 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, kteří 
prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, kteří 
prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

12 12 0 1 1 0 0 0 0 

 
Úspěšnost studentů při absolutoriu – počet       

zkoušky v řádném termínu bez opravných 
zkoušek 

zkoušky v náhradním termínu bez opravných 
zkoušek 

opravné zkoušky 

počet studentů, 
kt. konali 
zkoušku 

počet studentů, 
kteří prospěli 

počet studentů, 
kt. neprospěli 

počet studentů, 
kt. konali 
zkoušku 

počet studentů, 
kteří prospěli 

počet studentů, 
kt. neprospěli 

počet 
studentů, kt. 

konali 
zkoušku 

počet studentů, 
kteří prospěli 

počet studentů, 
kt. neprospěli 

18 17 1 ? ? ? ? ? ? 

 

Poznámka: počet studentů konajících zkoušku v náhradním termínu a opravné zkoušky nelze nyní zpracovat. Termín stanoven na 22. – 23. 10. 2014. 
  

• údaje o výchovných opatřeních  
 

 1. pololetí 2. pololetí 
pochvala třídního učitele 87 40 
pochvala učitele odbor. výcviku 0 0 
pochvala ředitele školy 0 5 
jiná ocenění 0 0 
napomenutí 18 10 
důtka třídního učitele 18 22 
důtka učitele odbor. výcviku 0 0 
důtka ředitele školy 10 4 
sníž. známka  z chování 6 0 

 



 
 

                                                                      

 

 
 

• přehled prospěchu žáků 
   
 1. pololetí 2. pololetí 
prospěl s vyznamenáním 9 7 
prospěl 192 219 
neprospěl 37 37 
nehodnocen 40 6 

 
 

• přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 
 

Absence celková Studijní obor  
 
Počet žáků 

Celková absence  
(v hodinách) 

Průměrná absence na žáka a 
jednotlivé pololetí 

Neomluvená absence celkem 

14 255 60,15 328 Zdravotnický asistent  
(1. pololetí 237 // 2. pololetí 230) 12 488 54,30 150,5 

3 163 79,075 96 Ošetřovatel 
(1. pololetí 40 // 2. pololetí 39) 

3 746 96,5 86 
1 108 21,3 0 Diplomovaná všeobecná sestra (3letý obor) 

(zimní semestr 52 // letní semestr 74) 975 13,5 0 
 
 

• uplatnění absolventů 
 
Z pohledu několikaleté zpětné vazby hodnotíme velmi pozitivně uplatnění absolventů naší školy na trhu práce, a to ze všech oborů. Absolventi oboru 
Ošetřovatel nacházejí uplatnění v oblasti následné péče (DD, LDN), ale i na akutních lůžkách. Absolventi oboru Zdravotnický asistent nastupují do 
klinické praxe asi z 1/3. Zbylé 2/3 pokračují ve studiu na naší VOŠ či jiné vysoké škole (dále jen VŠ). Mají velkou úspěšnost při přijetí na VŠ. 
Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra nastupují do pracovního procesu ve 100 %. Nacházejí uplatnění na JIPech, ARO, ale i standardních 
odděleních. Pokud pokračují na VŠ, tak pouze v kombinovaných formách studia, a to jen a jen z důvodu nátlaku vedení zdravotnických zařízení. Stále 
je znatelné i v odborné praxi, že většina managementu zdravotnických zařízení akceptuje kvalifikaci Diplomované všeobecné sestry jen a jen 
z pracovního pohledu a ne z pozice sestry plně kvalifikované a stejně kompetentní, jako sestry s vysokoškolským titulem.  



 
 

                                                                      

 

 
 

Naší snahou je ponechat vzdělávání sester na úrovni vyšších odborných a vysokých škol. V současné době se mnohé české nemocnice potýkají 
s nedostatkem sester, i proto je dobré zachovat obě úrovně vzdělávání a zaměřit se na umožnění prostupnosti mezi VOŠ  a VŠ. V současné době nové 
vzdělávací programy na VOŠ s kreditním systémem, odpovídajícím studijní zátěži v průběhu studia a hlavně obsahově sjednocené. S tím souvisí                   
i jednotný výstup pro zaměstnavatele. Současné vzdělávací programy VOŠ jsou připravené tak, aby byl v případě zájmu absolventům umožněn 
přestup na vysokou školu do 3. ročníku. Toto je ztíženo nejednotností vysokoškolských programů. Přidanou hodnotou programů na VOŠ je spolupráce 
a vedení studentů v 1. ročníku na praxi v nemocnici odbornou učitelkou, která má pro vedení odborné praxe požadované vzdělání jak odborné, tak               
i pedagogické na vysoké škole (ošetřovatelství, didaktika, metodologie, pedagogická psychologie) v magisterském stupni vzdělání. Řada odborných 
učitelek vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze, obor učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy, pod vedením Doc. PhDr. Marty 
Staňkové, CSc, významné členky Světové asociace sester. Odborná učitelka je významným prvkem hlavně pro vzdělávání studentů, kteří absolvovali 
jinou, než zdravotnicky zaměřenou, střední školu. Počet hodin teoretické i praktické výuky na VOŠ odpovídá evropským směrnicím a je totožný jako 
u vysokoškolských programů. Přidanou hodnotou studentů VOŠ je studium odborného cizího jazyka po celou dobu studia, zakončené absolutoriem 
(jsou vybaveni pro práci v zahraničí). Ozývá se stále víc zdravotnických zařízení ze SRN a žádají absolventky VOŠ. Naši absolventi jsou vybaveni 
stejnými kompetencemi jako absolventi vysokých škol. V praxi se lépe uplatní pro svoji praktickou vybavenost, v praxi setrvávají (neodchází tak často 
mimo zdravotnictví jako bakalářky). Výuku odborných předmětů na vyšších školách zajišťují lékaři z praxe, se kterými se studenti setkávají i na 
konkrétních pracovištích – provázanost teoretické a praktické výuky a předávání praktických zkušeností. 
Výše zmíněné informace bychom rády doplnily o doklad o tom, že Evropské země (a to hlavně SRN) přijímají krom absolventů VOŠ, též absolventy 
maturitních oborů, kteří mají možnost studovat v duálním systému pro získání plné kvalifikace všeobecné sestry. Dle tvrzení zástupců vzdělávacího 
systému ve SRN odchází do duálního systému vzdělávání 75 % mladých lidí. Naši absolventi maturitní úrovně (Zdravotničtí asistenti) musí během 
studia v Německu získat jazykovou úroveň B2. K tomu chceme dodat, že tuto úroveň B2 splňují absolventi oboru VOŠ splněním podmínek 
absolutoria v cizím jazyce, tudíž jsou již po svém absolvování plně kvalifikovaní pro nástup do praxe. Jediné, co je čeká, je nostrifikační 
zkouška v cizině, stejně tak, jako cizince u nás. Podporujeme vzdělávání všech úrovní nelékařských zdravotnických profesí, a to oboru Ošetřovatel, 
Zdravotnický asistent, Diplomované všeobecné sestry, všeobecné sestry jako absolventky bakalářského studia, ale samozřejmě, že i sestry absolventky 
magisterských a doktorandských studií. Všechny úrovně jsou pro kvalitní péči potřeba. Nerady bychom opomněly i sanitáře, kteří jsou též členy  
ošetřovatelských týmů, ti získávají kvalifikace v převážné míře jako absolventi kurzů.  
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6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení 
 

• přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných školou, případně školským zařízením 
 

název 
programu 

směr (výběr 
z nabídky) 

druh (výběr z 
nabídky) 

akreditace rozsah forma 
studia 

způsob 
ukončení 

počet 
účastníků 

počet 
absolventů 

sociální 
partneři  

poznámka 

           

 
Ve školním roce 2013/2014 nenabízela škola žádný vzdělávací program. V průběhu školního roku se připravoval společně s CVLK kvalifikační kurz 
Sanitář, který byl zaslán k akreditaci na MZČR. Akreditace byla CVLK udělena dne 13. 5. 2014. Platnost akreditace vzdělávacího programu je 
udělena do 31. 5. 2019. Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář bude zahájen v průběhu začátku školního roku 2014/2015.    
 
7. Zapojení do projektů  
 
1/ Realizace projektu Praxe bez hranic - Experience without limits 
(CZ/12/LLP-LdV/IVT/134208) v rámci programu Leonard o da Vinci – Mobility IVT 
Mgr. Dana Metelcová (projektová manažerka) 
Doba trvání projektu: 1. 9. 2012  -  28. 2. 2014 
Cílem projektu byla účast žáků SZŠ a studentů VOŠ zdravotnické  
na mezinárodních stážích, jejichž náplní byla odborná příprava a praxe realizovaná ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních – v domovech  
pro seniory a domovech pro postižené v Plymouth ve Velké Británii.  
V září 2013 se uskutečnilo posledních sedm mobilit z celkového počtu 22 mobilit.  
 
2/ Podání žádosti o grant v rámci programu Erasmus+: Klí čová akce 1 – Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání a příprava s názvem 
„Nurses on the Move“  
 
 
3/ Partner projektu  v podané žádosti o grant v rámci programu Erasmus+:  
KA1 - Learning Mobility of Individuals, VET learner and staff mobility Project. Název projektu „ EUROPEAN STANDARDS AT VOCATIONAL 
EDUCATION“ 



 
 

                                                                      

 

 
 

4/ Partner projektu  v podané žádosti o grant v rámci programu Erasmus+:  
KA 2 -  Projekty spolupráce. Název projekt: "Activate your history with Orienteering" 
 

Body 2, 3, 4 – výsledky výběrového řízení vyhlášeny – byly jsme zvoleni náhradníky. 
 

5/ Realizace projektu Bez nás to nejde – Ohne uns geht es nicht! 
(CZ/11/LLP-LdV/IVT/134207) v rámci programu Leonard o da Vinci – Mobility IVT 
Mgr. Petra Hyšková (projektová manažerka) 
Doba trvání projektu: 01. 10. 2011  -  31. 3. 2013 
Náš projekt v rámci Leonardo da Vinci - Projekty Mobility umožnil celkem 23 žákům a studentům naší školy SZŠ a VOŠ zdr. Liberec získat odborné 
zahraniční zkušenosti. Zúčastnili se ho žáci oboru Zdravotnický asistent a oboru Diplomovaná všeobecná sestra. V rámci organizační, kulturní                       
a jazykové přípravy vytvořili určení vyučující výukové materiály určené konkrétně pro tento projekt. V rámci jazykové přípravy se jedná o slovníček         
s německou odbornou terminologií, pro odbornou přípravu to byli např. prezentace o ošetřovatelských postupech, které se liší od naší praxe. Tyto 
materiály mohou sloužit i pro výuku ostatních studentů. Účastníci vykonávali svoji praxi na školních pracovištích Weiterbildungsakademie gGmbH 
Dresden. Studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra v prvním běhu pracovali na  Kardiologické klinice v Drážďanech a v Domě pečovatelské 
služby německého Červeného kříže. Další běhy, které převážně absolvovali žáci oboru Zdravotnický asistent, se uskutečnili na Rehabilitační klinice 
Bavaria v Kreischa. Účastníci se přímo zapojili do klinické ošetřovatelské praxe, což jim umožnilo zdokonalit si odbornou zdravotnickou terminologii 
a rozšířit si své komunikační dovednosti při kontaktu s německými klienty a zdravotnickým personálem. Seznámili se také s organizační strukturou 
německého zdravotnického systému, s odlišnými kompetencemi zdravotnických pracovníků než je tomu u nás a v neposlední řadě si měli možnost 
vyzkoušet a naučit se některé ošetřovatelské postupy, které se u nás nepoužívají. Například pracovali s jiným uzavřeným systémem pro odběry žilní               
a kapilární krve. Na operačních sálech běli možnost přihlížet na kardiologické OP výkony - implantace kardiostimulátoru, kardiovertru, apod. V rámci 
terénní péče se seznamovali i se sociální situací v německých rodinách. Na rehabilitační klinice měli možnost se zdokonalovat a rozšiřovat si své 
dovednosti v rehabilitačním ošetřovatelství. Zařízení tohoto typu a na takové úrovni se v našem regionu nevyskytuje. V rámci volnočasových aktivit si 
žáci a studenti rozšiřovali sociální a komunikativní dovednosti v rámci společných aktivit s německými studenty - společná večeře, Den otevřených 
dveří na německé zdravotnické škole, návštěva Hygienického muzea, komentovaná prohlídka Drážďan. Své jazykové znalosti využili všichni 
studenti oboru Diplomovaná všeobecná setra v rámci absolutoria, kde vykonali úspěšně zkoušku z německého jazyka. Také žáci oboru 
Zdravotnický asistent si v rámci státní části maturitní zkoušky většinou volili německý jazyk a tuto zkoušku velmi dobře zvládli.  Ohlasy všech 
žáků a studentů na odbornou stáž byli veskrze pozitivní. Z autoevaluačních dotazníků vyplývalo, že účastníci hodnotili přípravu, organizaci a průběh 
stáže velmi dobře. Většina z nich by ráda na stáži zůstala i déle. Všichni účastníci odbornou stáž bez problémů zvládli. Velmi nás těšilo, že ohlasy 
z německé strany byli také velmi pozitivní. Všichni účastníci obdrželi po skončení akce za slavnostních podmínek Europass mobility.   
V současné době realizujeme společně s WAD další projekt CZ/13/LLP-LdV/IVT/134253 s názvem Zahraniční stáž pro multioborový tým 
žáků – Ausländisches Praktikum für ein interdisziplinäres Schülerteam. 
Doba trvání projektu: 01. 10. 2013  -  31. 3. 2015 



 
 

                                                                      

 

 
 

 
 6/ EU peníze školám - Šablony pro SŠ svým projektem Inovace a zkvalitňování výuky oborů ZA a OSE. 
Mgr. Petr Němec (projektový manažer) 
Doba trvání projektu: 01. 08. 2012 do 31. 07. 2014 
Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám - Šablony pro SŠ svým projektem Inovace a zkvalitňování výuky oborů ZA a OSE. Projekt byl 
realizován od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2014. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na 
střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou 
a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Dva naší vyučující (Mgr. D. Metelcová a Mgr. P. Němec) se 
zúčastnili dvoutýdenních metodických jazykových kurzů v zahraničí (šablona II/5 – Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí). V rámci 
šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vzniklo 18 sad inovativních digitálních učebních materiálů pro předměty český jazyk, 
anglický jazyk, matematika (2 sady), fyzika, chemie, informační a komunikační technologie (2 sady), psychologie a komunikace (2 sady), 
somatologie, první pomoc, ošetřování nemocných (2 sady), ošetřovatelství (3 sady) a pro předmět patologie, epidemiologie a hygiena. Celkem bylo 
vytvořeno a ve výuce ověřeno 360 nových digitálních materiálů. Na tvorbě těchto materiálů se podílelo 17 našich pedagogických pracovníků               
(Mgr. K. Lajksnerová, Mgr. D. Metelcová, Ing. A. Fáberová, Ing. E. Semusiová, Mgr. M. Vencelidesová, Mgr. P. Němec, Ing. H. Mezeiová,               
Mgr. P. Hyšková, Mgr. I. Kopecká, MUDr. M. Schleiderová, Mgr. P. Hoffmannová, Mgr. L. Macounová, Mgr. J. Stejskalová, Mgr. M. Kopecký, 
Mgr. J. Veverková, Mgr. J. Urbanová a Mgr. I. Nováková). Cílem těchto aktivit bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které 
využívají digitální technologie. Šlo o takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují 
ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. V rámci šablony VI/2 - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností 
v oblasti finanční gramotnosti vznikly 2 sady digitálních učebních materiálů, které byly následně opět ověřeny ve výuce. Autorkami těchto materiálů 
jsou Ing.A. Fáberová a Ing. H. Mezeiová. Jejich záměrem bylo zlepšení vzdělávání v rámci výuky finanční gramotnosti tak, aby se žáci naší školy 
orientovali ve správě osobních/rodinných financí v souladu se standardem finanční gramotnosti. S touto šablonou úzce souvisí 
i šablona VI/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol. 
Dva pedagogové naší školy (Mgr. M. Vencelidesová a Mgr. J. Bér) se pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zapojí do zavádění 
finančního vzdělávání do výuky. Během projektu se nám podařilo rozšířit materiální vybavení školy o 6 kusů PC s příslušenstvím a potřebným 
softwarovým vybavením, 3 interaktivní tabule, software potřebný k tvorbě interaktivních digitálních materiál ů, 4 dataprojektory 
s příslušenstvím a  jeden server pro ukládání vytvořených  DUMů, vše v celkové výši 383.225,65 Kč. Učební pomůcky byly doplněny 
o 15 učebnic ekonomie a 3 metodické sady pro učitele k těmto učebnicím (v hodnotě 5.604,- Kč). Pedagogičtí pracovníci, kteří se podíleli na 
realizaci projektu, např. tvorbou DUMů nebo jeho řízením, byly odměněni v celkové výši 468.800,- Kč. Na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků šlo 77.351,14 Kč. Režijní náklady projektu se vyšplhaly na 5.013,- Kč. Celkem v rámci projektu Peníze EU školám SŠ škola 
získala 939.993,79 Kč. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na realizaci projektu podíleli, protože bez jejich skvělé práce by se nám nepodařilo přispět ke 
zkvalitnění a inovaci výuky středoškolských oborů (zdravotnický asistent a ošetřovatel) na naší škole. 



 
 

                                                                      

 

 
 

  
 

� předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

Projekty  
Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky 

„Agresi stop – bezpečně do školy i ve škole“ 
Preventivní programy realizované školami a školskými 
zařízeními – Specifická primární prevence rizikového chování 

příjemce 0,- Kč 

Psychologická olympiáda – Hrdinství není přežitek – Ústřední 
kolo 

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec 

příjemce 0,- Kč 

CZ/13/LLP-LdV/IVT/134253 s názvem Zahraniční stáž pro 
multioborový tým žáků, Ausländisches Praktikum für ein 
interdisziplinäres Schülerteam 

NAEP příjemce 24 820,- EUR 

  
8. Spolupráce se sociálními partnery 
 
SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec, p.o. ve školním roce 2013/2014 pokračovala v mnohaleté spolupráci s řadou sociálních partnerů. Hlavním sociálním 
partnerem školy je Krajská nemocnice Liberec, a. s., Nemocnice v Jablonci nad Nisou, p.o. V těchto nemocnicích probíhá výuka předmětů: Ošetřování 
nemocných – obor Zdravotnický asistent (zkratkou ZA), Ošetřovatelská praxe, Odborná praxe a Odborná prázdninová praxe oboru Diplomovaná 
všeobecná sestra (zkratkou DVS) a Odborný výcvik a odborná praxe oboru Ošetřovatel (zkratkou OSE). Žáci a studenti jednotlivých oborů 
odpracovali za školní rok 2013/2014 v KNL a.s. celkem 4863 hodin (obor ZA 2691 hodin, obor DVS 1689 hodin, obor OSE 483 hodin). Žáci             
a studenti jsou při praktickém vyučování v KNL a.s. pod vedením odborných učitelek zapojeni do aktivní ošetřovatelské péče, která odpovídá  
nejvyšším standardům. Přenos nových informací týkajících se rozšíření odborných vědomostí a dovedností žáků a studentů školy zajišťují odborné 
učitelky a jeden odborný učitel (všichni jsou zároveň registrovanými sestrami dle platné legislativy MZČR), kteří se účastní schůzek staničních                     
a vrchních sester, řady seminářů a dalších vzdělávacích akcí KNL a.s.. Odborných seminářů se účastní i studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra. 
Škola úzce spolupracuje s mnoha nemocnicemi a organizacemi nejen v Libereckém kraji (viz tabulka Přehled smluvních zařízení pro praktickou 
výuku ve školním roce 2013/2014). V těchto níže jmenovaných zařízeních rovněž probíhá praktická výuka žáků a studentů školy.                             
Dále spolupracujeme s Ligou proti rakovině, se Sdružením rodičů a dětí s mentálním postižením Downův syndrom, s občanským sdružením Život 
dětem, s Diecézní charitou, Dětským centrem Sluníčko, Jedličkovým ústavem Liberec, Domovem pro mentálně postižené v Harcově. Nově škola 
navázala spolupráci se sdružením Slunce všem v Turnově, které je Centrem denních služeb pro těžce mentálně postižené s autismem. Žáci 
školy se ve svém volném čase zúčastňují pro některé výše jmenované organizace různých akcí a finančních sbírek. V některých zařízeních probíhá též 
praxe žáků a studentů naší školy. Žáci mají možnost srovnat problematiku primární sféry, preventivních programů, následné péče atd.. Škola se                     
i nadále podílí na dlouhodobé spolupráci s Magistrátem města Liberce, na zajištění pomoci při Vítání občánků. Dále škola spolupracuje na různých 



 
 

                                                                      

 

 
 

akcích organizovaných Magistrátem města Liberce jako zdravotnický dozor, atd. Magistrát města Liberce, konkrétně Fond pro podporu a rozvoj 
vzdělávání vyhlašuje opakovaně oblasti podpory, kde podporuje finančně i akce zdravotnické školy. 
 

Přehled smluvních zařízení pro praktickou výuku ve školním roce 2013/2014 
 

č. Město Název nemocnice Platnost smlouvy 
 
NEMOCNICE 
 

0 Liberec Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
Husova 10, 460 63 Liberec 1 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2013  

1 Česká Lípa Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2010 

2 Frýdlant  Nemocnice Frýdlant s.r.o. 
V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant v Čechách 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2010 

3 Jablonec n/N Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
Nemocniční 15, 466 01 Jablonec nad Nisou  

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2010 

4 Jičín Oblastní nemocnice Jičín a.s. 
Bolzanova 512, 506 43 Jičín 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2011 

5 Lomnice n/P Nemocnice následné péče Lomnice nad Popelkou 
Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou  

DOBA NEURČITÁ 
Od 12. 12. 2011 

6 Semily Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p.o. 
3. května 421, 513 31 Semily 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2011 

7 Tanvald Nemocnice Tanvald s.r.o. 
Nemocniční 287, 468 41 Tanvald 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2011 

8 Turnov Panochova nemocnice Turnov s.r.o. 
28. října 1000, 511 01 Turnov 
Od 1. 1. 2014 sloučení s KNL a.s. 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2010 

9 Trutnov Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2010 

10 Varnsdorf Nemocnice Varnsdorf 
Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 1. 2011 



 
 

                                                                      

 

 
 

11 Rumburk  Lužická nemocnice s poliklinikou Rumburk, a.s., Jiráskova 1378/4, 408 01 
Rumburk 

DOBA NEURČITÁ 
Od 17. 12. 2012 

12 Jilemnice Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, Metyšova 465, 514 01 Jilemnice DOBA URČITÁ 
Od 26. 5. 2014 – 31. 8. 2015 

13 Mladá Boleslav Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s. nemocnice středočeského kraje 
třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav 

DOBA URČITÁ 
Od 26. 5. 2014 – 20. 6. 2014 

  
OSTATNÍ ZA ŘÍZENÍ 
 
1a Liberec Dětské centrum Sluníčko, p.o. 

Pekárkova 572/5, Liberec 460 01  
DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2010 

2a Litoměřice Diecézní charita Litoměřice,  
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice  
pro pracoviště Liberec, Markova 4, 460 14  

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2011 

3a Jindřichovice pod 
Smrkem 

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o., 463 66 Jindřichovice pod 
Smrkem 238 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9.2012 

4a Liberec Dům seniorů – Františkov, p.o. 
Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 

DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2012 

5a Liberec Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o., U Sila 321, Liberec 30, 463 11 DOBA NEURČITÁ 
Od 1. 9. 2010 

6a Velké Hamry Domov důchodců Velké Hamry, p.o. 
468 45 Velké Hamry 

DOBA URČITÁ 
27. 5. 2013 – 30. 6. 2014 

7a Mimoň Sociální služby města Mimoň, p.o. 
Pražská 273/1, 471 24 Mimoň 

DOBA URČITÁ 
1. 6. 2013 – 30. 6. 2014 

8a  Zákupy Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o. 
Nové Zákupy 500, 471 23 Zákupy 

DOBA URČITÁ 
27. 5. 2013 – 30. 6. 2014 

9a Smržovka SMRŽO-MEDIC s.r.o. – domácí péče 
Tyršova 1340, 468 51 Smržovka  

DOBA URČITÁ 
7. 4. 2014 – 31. 8. 2014 

10a Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou 
Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou 

DOBA URČITÁ 
16. 6. 2014 – 31. 8. 2015 

11 a Turnov SLUNCE VŠEM Centrum denních služeb pro těžce mentálně postižené 
s autismem 
Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov 

DOBA URČITÁ 
1. 7. 2014 – 31. 8. 2015 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

 
9. Další aktivity a prezentace školy/zařízení na veřejnosti 

Všichni vyučujících se podílí a spolupracují na akcích, které napomáhají zvýšit prestiž a věhlas SZŠ a VOŠ zdr. Liberec. Mezi tyto 
aktivity řadíme: 
� zapojení do projektu Hodnocení kvality na školách v LK 
� přípravu a realizaci projektů CVLK;  
� spolupráci s Radou kvality KNL a. s. – standardy ošetřovatelské péče 
� příprava organizace a účast na výstavě EDUCA s doprovodným odborným programem; 
� Den otevřených dveří – hlavně pro žáky 8. a 9. tříd základních škol; 
� schůzky se sestrami partnerských  zdravotnických zařízení, kde se setkáváme s hlavními zástupci oddělení kvůli zhodnocení probíhající praxe        

a kvůli zajištění co nejlepší spolupráce;  
� spolupráci se smluvními zdravotnickými zařízeními; 
� účast odborných učitelek na seminářích NCO NZO Brno, IP VZ Praha; 
� všeobecně vzdělávající učitelé se pravidelně účastní seminářů a akcí jejich aprobace 
� spolupráci s nemocnicí a TU Liberec na realizaci bakalářského studia oboru Ošetřovatelství; 
� publikační činnost; 
� kola Psychologické soutěže; 
� spolupráci s vybranými občanskými sdruženími; 
� spolupráci s KHS a SZÚ v Liberci  při realizaci preventivních programů;  
� celý pedagogický sbor se aktivně zapojil do přípravy a realizace oslav významných výročí školy;  
� inovované webové stránky školy splňují  potřeby maximální prezentace a informovanosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

Sportovní  a jiné akce, soutěže, kterých jsme se účastnili: 
Akce žáci 

Počet účastníků termín akce 
40 celorok Vítání občánků (výběr tříd 2. ročníků) 
18 03. 09. 2013 Dny duševního zdraví – Kosmonosy  

90 
03. – 04. 09. 2013 
05. – 06. 09. 2013 
09. – 10. 09. 2013 

Harmonizační dna 1. ročníků 

Všichni žáci a studenti 03. – 06. 09. 2013 Odborné exkurze a náhradní rozvrh z důvodu konání Maturitních zkoušek – spádová škola  
16 09. 09. 2013 Sbírka – Světluška  
5 12. 09. 2013 XV. ročník závodu horských kol do vrchu 
10 16. 09. 2013 Sbírka – Život dětem – „Srdíčkový den“ 
4 16. 09. 2013 Festival dalšího vzdělávání 
12 18. 09. 2013 32. ročník – Corny – středoškolský pohár 
60 19. 09. 2013 Projekt – S tebou o tobě 
5 25. 09. 2013 32. ročník – Corny – Krajské finále – středoškolský pohár 

Žáci SZŠ a VOŠ 02. – 03. 10. 2013 Studentské volby 
Žáci SZŠ a VOŠ 17. 10. 2013 Celodenní program Exit Tour – přednášky s 2X zachráněným dítětem (Thomas Graumann) 

Výběr žáků 23. 10. 2013 Krajské kolo družstev ve stolním tenise 
49 24. – 25. 10. 2013 Zážitkový projektový den PP (Hamr) 
100 11. 11. 2013 Příběhy bezpráví – měsíc filmu ve školách 
30 31. 10. 2013 Odborná exkurze – Ústav plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 
5 27. 11. 2013 Peer program PP – ZŠ Ještědská 
7 28. 11. 2013 Okresní kolo v plavání 
30 28. 11 2013 V-klub Správná třída! (preventivní program) 
7 06. 12. 2013 Krajské kolo v plavání 
20 13. 12. 2013 Odborná exkurze – Hrdličkovo muzeum  
80 12. 12. 2013 Odborná exkurze – Hygienické muzeum  



 
 

                                                                      

 

 
 

33 11. 12. 2013 Odborná exkurze – Hospic Sv. Štěpán  
20 17. 12. 2013 Peer program PP – ZŠ Frýdlant v Čechách 
24 16. 12. 2013 Odborná exkurze – Hospic Štrasburk, psychiatrická nemocnice – Praha Bohnice  
20 03. 02. 2014 Odborná exkurze – muzikoterapie Praha 
9 03. – 04. 10. 2013 Expodent 
30 20. – 24. 01. 2014 LVVK 1. ZAB 
55 03. 02. 2014 Testování studijních předpokladů maturantů – ISEA  
24 18. 02. 2014 Mimoškolní aktivita – představení v Národním divadle 
25 17. – 21. 02. 2014 LVVK 1. OSE 
26 06. 03. 2014 Odborná exkurze – KNL, a.s. – psychiatrické odd. 
30 17. – 21. 03. 2014 LVVK 1. ZAA 
24 01. 04. 2014 Odborná exkurze – Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 
37 08. 04. 2014 Odborná exkurze – Chirurgie ruky 
23 11. 04. 2014 Odborná exkurze – Gynekologicko-porodnická klinika v Praze 
65 22. – 23. 05. 2014 Odborná příprava – Soustředění před souvislou praxí 
26 18. 06. 2014 Odborná exkurze – Německo (Oyibin, Johnsdorf) 
24 18. 06. 2014 Historicko-přírodopisná exkurze 
50 19. – 20. 06. 2014 Zážitkový projektový den PP + Soutěž PP – Hamr na jezeře 
30 25. – 26. 2014 Odborná exkurze – Lázně Libverda 
30 25. 06. 2014 Odborná exkurze – ZZS LK 
60 25. – 26. 06. 2014 Odborná exkurze – Osvětim 
140 23. 06. 2014 Projektová výuka – Výchova ke zdraví 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

SPORTOVNÍ AKCE: 
Počet účastníků termín akce Výsledky soutěží 

6 12.9. 2013 XV. ročník závodu horských kol do vrchu 
chlapci- 8.,16.,20.,23.místo 
dívky- 1.,2. místo 
 

8 18.9. 2013 
31. ročník – Corny – středoškolský pohár 
okresní kolo - Liberec 

Jen dívky – družstva 2. místo 
Jednotlivci-1x 1.m, 2x 2m.,2x 3.místo 
 

8 25.9.2013 
31. ročník – Corny – středoškolský pohár 
krajské kolo - Turnov 

Jen dívky – družstva 5. místo 
Jednotlivci-1x 2.místo, … 
 

5 4.10.2013 Okresní kolo v přespolním běhu Jen chlapci – 8. místo, 12. a 20. místo 

3 23.10. 2013 Krajské kolo Středních škol - stolní tenis Družstvo dívek obsadilo 6. místo 

 5.11. 2013 
Krajská liga škol 2013 ve futsale – chlapci 
Okresní kolo Liberec 

4. místo ve skupině 

 7.11. 2013 
Krajská liga škol 2013 ve futsale – dívky 
Okresní kolo Liberec 

3. místo ve skupině 

6 28.11. 2013 Okresní kolo v plavání 1.místo 

6              30. 11. 2013 
 
Krajské kolo v plavání 
 

 
1.místo 

10              duben 2014 
 
Okresní kolo ve florbale – dívky 

5. místo 

1.ZAB 20.-24.1. 2014 LYŽAŘSKÝ KURZ  
1.ZAA 17.-21.3. 2014 LYŽAŘSKÝ KURZ  
1.OSE 17.-21.2. 2014 LYŽAŘSKÝ KURZ  

2.ZAA,B 17.-21.5 2014 CYKLOTURISTICKÝ KURZ  



 
 

                                                                      

 

 
 

 
10. Poradenské služby 
Zpráva o činnosti výchovného poradce pro školní rok 2013/2014 a jeho výstupy tvoří přílohu č. 1, také činnost metodika rizikového chování pro 
školní rok 2013/2014 a jeho hodnocení je součástí tohoto dokumentu a tvoří  přílohu č. 2. 
Cíle výchovného poradce a i metodika rizikového chování  byly splněny.  
Cíle preventivních programů nabízených během studia na naší škole: 

- poskytnout přehled možných rizik 
- předat informace o konkrétních rizicích sociálně patologických jevů, jejich prevenci,  příčinách, důsledcích i možnostech řešení / např. rizika 

spojená s užíváním drog, alkoholu, nezodpovědným promiskuitním sexuálním chováním, záškoláctvím, porušováním právních norem / 
- pochopit a respektovat lidská práva a multikulturní přístup k druhým lidem 
- ovlivnit postoje k rizikovému chování žáků žádoucím směrem  
- formovat pozitivní charakterové a volní vlastností žáků 
- zprostředkovat výměnu názorů členů skupiny 
- nabídnout možnosti smysluplného trávení volného času 

 
Formy preventivních programů : přednášky, besedy, diskuse, workshopy, exkurze, výukové či dokumentární filmy, dny otevřených dveří vybraných 
organizací, oslavy významných dnů či historických výročí, výstavy, soutěže a další.  
 
Ve školním roce 2013/14 se  metodik prevence rizikového chování (MPRCH) podílel na řešení výchovných problémů zejména v prvních ročnících 
studijních oborů : Ošetřovatel a Zdravotnický asistent. Řešení výchovných problémů pokračovalo i ve třídě 2.ZAB prostřednictvím spolupráce se SVP 
Čáp. MPRCH se spolu s výchovnou poradkyní (VP), třídními učiteli (TU) a zástupci vedení školy podílel na řešení individuálních problémů, které 
vyžadovaly svolání výchovných komisí. Z těchto jednání jsou evidovány standardní zápisy u VP včetně navrhovaných preventivních opatření. Další 
požadavky na řešení závažnějších výchovných problémů žádný pedagog, žák ani jeho zákonný zástupce nevznesl. Běžná konzultační činnost                        
s  preventivně výchovnou tématikou  probíhala podle potřeb jednotlivých vyučujících. 
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI – RODIČE – třídní schůzky (listopad, duben) 

- předání informací o možnosti pomoci ve svízelné situaci, seznámení s náplní činnosti metodika prevence rizikového chování prostřednictvím 
třídních učitelů 

- třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků  (červen 2014 -26.6.) 
Byly předány informace o činnost MP v prostředí SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci , zejména o plánovaných preventivních aktivitách. 
 
 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

UČITELÉ 
- VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování ve školním roce 2013/2014 proběhlo formou  samostudia. 31. 01. 2014 
učitelé absolvovali školení „Efektivní komunikace“, které organizovalo vedení školy. 

- INFORMACE 
Ve školním roce 2013/2014 byly učitelům předány informace o novém metodickém pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských 
zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1 vysvětlené a komentované na Konferenci k problematice šikany a kyberšikany  pořádané MŠMT                      
dne 04. 12. 2013 v Praze. 
PRŮBĚŽNĚ 
Nabídka dalších aktuálních školících akcí /nástěnka sborovna/, nabídka odborných časopisů s preventivní tématikou: PREVENCE, ZÁVISLOSTI, 
nabídka individuálního jednání s učiteli nebo zákonnými zástupci při řešení konkrétních výchovných problémů, spolupráce s VP , spolupráce se členy 
zejména PK PSK, PK OSE při organizaci a přípravě preventivních akcí, spolupráce se všemi pedagogy – monitorování rizik, případně preventivních 
opatření v jednotlivých třídách., 
 
 
 
 
Ve výchovném poradenství se zaměřujeme na tyto oblasti: 
 
1. V oblasti spolupráce s vedením školy: 
 
a) Spolupodílet se na vytváření a sledování podmínek pro zdravý psychický, sociální a mravní vývoj žáků a na navrhování a přijímání, příp. realizaci 

opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 
b) Pomáhat řešit pedagogicko-psychologické otázky profesionální orientace žáků, věnovat pozornost systematické informační činnosti související s 

uplatněním absolventů při dalším studiu i na trhu práce. 
c) Věnovat pozornost zajištění odpovídající a účinné péče o žáky se zdravotním postižením, o žáky se specifickými poruchami chování a učení a o 

žáky se sociálními riziky. V této souvislosti koordinovat, příp. zprostředkovávat metodickou a odbornou pomoc ve spolupráci s metodikem 
prevence rizikového chování. 

d) Pomáhat vytvářet podmínky pro práci s žáky talentovanými a nadanými. 
e) Spolupracovat při přípravě mimoškolních aktivit žáků. 
f) Využívat styku s veřejností a se základními školami k účinné propagaci školy. 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

2. V oblasti spolupráce s ostatními pedagogy a výchovnými pracovníky: 
 
a) Pomáhat rozvíjet vzájemnou informovanost mezi pedagogickými pracovníky o psychosociálním klimatu na škole. 
b) Společné hodnocení kázně a prospěchu. 
c) Upozorňovat na tzv. rizikové skupiny žáků, společně řešit problémové situace. 
d) V případě potřeby poskytnout nebo zajistit pedagogickým a výchovným pracovníkům metodickou pomoc při řešení aktuálních výchovných 

problémů. 
e) Úzce spolupracovat s metodikem primární prevence. 
 
3. V oblasti spolupráce s rodiči: 
 
a) Informovat rodiče o aktivitách školy v oblasti výchovného poradenství. 
b) Spolupracovat s rodiči při realizaci školních a mimoškolních aktivit školy. 
c) Nabídnout rodičům možnost spolupráce při řešení problémových situací s Pedagogicko psychologickou poradnou, či jiným pomáhajícím 

specializovaným zařízením. 
d) Pomáhat v rámci možností a kompetencí při řešení závažných výchovných problémů v rodině, informovat o dostupnosti jiné psychosociální péče. 
 
4. V oblasti spolupráce s žáky: 
 
a) Poskytovat odborné individuální porady žákům při řešení výchovných a výukových problémů, v otázkách další profesní přípravy (studia) a situace 

na trhu práce (volná místa). 
b) Nabídnout možnost využívání tzv.“ schránky důvěry.“ 
c) Podporovat žákovské aktivity (soutěže, přednášky, kulturní a sportovní akce, zapojení do humanitárních akcí atp.). 
d) Nabídnout co nejširší časový prostor pro konzultace dle rozpisu na vývěsce a kdykoli po předchozí domluvě. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

5. V oblasti spolupráce s dalšími organizacemi: 
 
a) Úzce metodicky spolupracovat s Pedagogicko psychologickou poradnou, Speciálními pedagogickými centry dle aktuálních potřeb žáků, 

Střediskem výchovné péče, specializovanými odděleními KNL, Policií ČR ve spolupráci s metodikem primární prevence. Navštěvovat metodické 
vzdělávací akce těmito organizacemi pořádané. 

b) V případě potřeby spolupracovat s : 
• výchovnými poradci základních a středních škol. 
• Městským úřadem v Liberci – s odborem sociální péče a probační službou. 
• Úřadem práce – především s oddělením pro volbu povolání 
• regionálními sdělovacími prostředky. 

 
V rámci výchovného poradenství je vedena funkční evidence a dokumentace (evidence zpráv PPP, SPC, sešit záznamů VP, přílohy). 
 
11. Řízení školy/zařízení 
• Hlavním úkolem školy je poskytování výchovy a vzdělání žákům a studentům ve výše uvedených studijních oborech. Škola má zastoupení              

v metodických komisích na všech úrovních – pochopitelně pravidelně pracují metodické komise v rámci školy a spolupracují prostřednictvím 
zástupců z řad našich pedagogů s komisemi na krajské i celostátní úrovni. Spolupodílejí se na tvorbě pedagogických dokumentů. Tato spolupráce 
nabývá nadále na důležitosti vzhledem ke schváleným RVP pro oba naše středoškolské studijní obory – Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Opět  
jsme se během školního roku 2012/2013 věnovali inovaci ŠVP pro obor Zdravotnický asistent a také pro obor Ošetřovatel. Ten byl Školskou radou 
dne 27. 6. 2013 projednán a následně schválen. Od září 2013/2014 se podle nových inovovaných ŠVP vyučují první ročníky těchto oborů . 

 
• Pokračovali jsme v realizaci reakreditace programu „Všeobecný sanitář“, který akreditovalo CVLK. My jsme následně jako každý kurz -  

vykonavatelem jeho teoretické části. Přehled těchto aktivit je uveden  v přehledu v bodě č.6. SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci se stala institucí 
s pověřením k uskutečňování programů s celostátní platností, a plní tak úkol, kterým se zavázala rozvíjet nabídku programů celoživotního 
vzdělávání. 

 
• Zapojení školy do grantových schémat - výčet aktivit SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci je uveden v bodě č.7. Škola je se svými  preventivními 

programy platným článkem vzdělávací soustavy kraje. 
 
 
• Podle zákona č.561/2004 „Školský zákon“  je směrnicí ředitelky školy rozpracován podrobný harmonogram autoevaluace a ve spolupráci 

s vyučujícími, žáky, studenty i jejich zákonnými zástupci je autoevaluace průběžně prováděna. Je nastavena systematická sebekontrola, která je 



 
 

                                                                      

 

 
 

pravidelně prováděna. Účelem je systematické hodnocení dosažených cílů podle předem stanovených kritérií a je prováděno pracovníky školy. 
Výsledky poskytují zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených výsledků vzhledem k předpokládaným a projektovaným cílům. Především je 
nutné zjišťovat stávající kvalitu a využívat nástrojů, jak ji dále zlepšit. Snažíme se s učiteli i ostatními zaměstnanci konzultovat evaluační kriteria. 
Za nejdůležitější cílovou oblast je i nadále zvolen AE komisí monitoring klimatu na naší škole.  Níže jsou popisovány výsledky konkrétní oblasti 
šetření, které proběhlo na třídních schůzkách dne 29. 04. 2014: 
Počet odevzdaných dotazníků: 

1.ročník 44 
2.ročník 23 
3.ročník 24 
4.ročník 24 
celkem 116 

Otázky v dotazníku: 

1. Jak jsem spokojen(a)  s kvalitou výuky ve škole? 

      2013/2014 2011/2012  

  1 2 3 4 5 počet hodnocení  počet hodnocení   

1.ročník 22 15 6 1   44 1,7 55 1,6  

2.ročník 8 11 4     23 1,8 64 1,8  

3.ročník 9 8 4 1   22 1,9 30 1,9  

4.ročník 9 10 4   1 24 1,9 23 2,2  

celkem 48 44 18 2 1 113 1,8 172 1,8 
 
 

2. Do jaké míry inspiruje výuka mého syna – dceru k získávání nových informací? 

      2013/2014 2011/2012  
 

  1 2 3 4 5 počet hodnocení  počet hodnocení   

1.ročník 11 25 8 1   45 2,0 53 1,6  



 
 

                                                                      

 

 
 

2.ročník 6 11 5 1   23 2,0 66 1,9  

3.ročník 6 9 7 1   23 2,1 28 2,0  

4.ročník 8 9 4 1   22 1,9 23 2,2  

celkem 31 54 24 4 0 113 2,0 170 1,9 

 
 
 
 

3. Jak hodnotíte  materiální vybavení školy? 

      2013/2014 2011/2012  
 

  1 2 3 4 5 počet hodnocení  počet hodnocení   

1.ročník 14 19 7 1   41 1,9 50 1,8  

2.ročník 8 10 4 1   23 1,9 67 2,3  

3.ročník 6 9 7     22 2,0 30 2,2  

4.ročník 7 10 3 2   22 2,0 22 2,5  

celkem 35 48 21 4 0 108 1,9 169 2,2 

 
 
 
 

4. Do jaké míry je systém Bakalář umožňující Vám získávat přehled o prospěchu a chování Vašeho dítěte dostačující pro Vaši informovanost? 
(změna: studijní průkazy v minulých letech)  

      2013/2014 2011/2012  
 

  1 2 3 4 5 počet hodnocení  počet hodnocení   

1.ročník 24 12 3 1   40 1,5 55 1,8  



 
 

                                                                      

 

 
 

2.ročník 11 9 2     22 1,6 67 2,1  

3.ročník 10 7 2     19 1,6 30 2,0  

4.ročník 8 6 1 2 2 19 2,2 23 1,9  

celkem 53 34 8 3 2 100 1,7 175 2,0 

 
 
 

5. Do jaké míry jsou informace poskytované vyučujícími na třídních schůzkách dostačující? 

      2013/2014 2011/2012  
 

  1 2 3 4 5 počet hodnocení  počet hodnocení   

1.ročník 29 13 1   1 44 1,4 54 1,2  

2.ročník 17 5 1     23 1,3 67 1,4  

3.ročník 14 8 1     23 1,4 30 1,4  

4.ročník 14 4 1 1 2 22 1,8 23 1,6  

celkem 74 30 4 1 3 112 1,5 174 1,4 

 
 
 
 

6. Jak hodnotíte přístup učitelů k Vašemu  dítěti? 

      2013/2014 2011/2012  

  1 2 3 4 5 počet hodnocení  počet hodnocení   

1.ročník 18 19 5 2   44 1,8 55 1,5  

2.ročník 8 11 4     23 1,8 66 1,6  

3.ročník 9 8 6 1   24 2,0 30 1,8  

4.ročník 12 4 4 2   22 1,8 23 2,1  



 
 

                                                                      

 

 
 

Způsob hodnocení:  
Jednotlivé otázky hodnotili rodiče – zákonní zástupci známkami jako klasifikace ve škole (1 až 5). 

 

 

celkem 47 42 19 5 0 113 1,8 174 1,7  

7. Jak si myslíte, že se Vaše dítě ve školním kolektivu cítí? 

      2013/2014 2011/2012  

  1 2 3 4 5 počet hodnocení  počet hodnocení   

1.ročník 18 9 10 1   38 1,8 54 1,6  

2.ročník 7 10 5     22 1,9 66 1,7  

3.ročník 11 11 1   1 24 1,7 30 1,8  

4.ročník 7 9 5 1   22 2,0 23 2,0  

celkem 43 39 21 2 1 106 1,9 173 1,8  

8. Jak je podle Vašeho názoru  využívána možnost výuky i mimo školní lavice (exkurze, stáže, výlety..)  

      2013/2014 2011/2012  

  1 2 3 4 5 počet hodnocení  počet hodnocení   

1.ročník 24 14 4 1   43 1,6 51 1,6  

2.ročník 11 8 2 2   23 1,8 66 1,9  

3.ročník 10 7 5 1   23 1,9 29 1,7  

4.ročník 8 10 3   1 22 1,9 23 1,9  

celkem 53 39 14 4 1 111 1,7 169 1,8  



 
 

                                                                      

 

 
 

Celkové hodnocení:  
• Hodnocení žádné otázky nepřesáhlo (v průměru) známku 2. 
• Pro srovnání je v tabulkách uvedeno i hodnocení ve školním roce 2011/2012, kdy bylo dotazníkové šetření provedeno stejným způsobem. 

Hodnocení je velmi obdobné, rozdíly jsou  ±0,1 až 0,2.  
• Rozdíl oproti minulému testování je v otázce č. 4, týkající se způsobu informování rodičů a zákonných zástupců o prospěchu a chování žáků 

prostřednictvím systému Bakalář. Ve většině dotazníků je zpřístupnění Bakalářů hodnoceno velmi pozitivně, ale někteří dotazovaní 
uvádějí, že se dosud se systémem neseznámili. 

• Pozitivnější hodnocení se projevuje i v otázce č. 3 – materiální vybavení školy.  
 

Závěr: 
Z dotazníkového šetření nejsou patrné žádné závažné problémy v komunikaci mezi školou a rodiči (zákonnými zástupci) – přestože v každém ročníku 
se vyskytlo ojediněle zcela negativní hodnocení, které reprezentuje názor nespokojeného jedince, nikoliv početnější skupiny, či většiny. 
 
 
 
 
 
• Hodnocení managementu kvality 
Naše škola pracuje na kvalitě za vedení představitelky managementu kvality (PMK) a školní odborné asistentky, které ve spolupráci s vedením školy 
stanovují Politiku kvality a zpracovávají její cíle. Je zpracována Příručka kvality, Mapa procesů a prošli jsme i několika interními audity, které provádí 
interní auditoři na škole.  
Jednotlivá hodnocení a výsledky složek systému managementu kvality (dále v textu SMK) na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci za období školního 
roku 2013-2014.  Zpracovala:  Mgr. Martina Vencelidesová – PMK 

Podkladem pro zpracování byly: 

• přehled činnosti autoevaluační komise, 
• průběžné zprávy z interních auditů a Zpráva z interních auditů - shrnutí,  
• formuláře hodnocení procesů zpracované vlastníky procesů. 

 

 



 
 

                                                                      

 

 
 

1. Přezkoumání Politiky kvality a Cílů kvality 

Prvním bodem Politiky kvality je zavedení systému kvality podle ISO 9001. Od září 2013 probíhá na naší škole zkušební období, během kterého 
dochází ke změnám a doladění činností jednotlivých oblastí SMK. Cíle kvality zahrnují činnosti, které vedou k naplnění Politiky kvality. 
Jednotlivé body byly v průběhu roku průběžně plněny. Termíny stanovené pro autoevaluační komisi nebyly v průběhu školního roku dodrženy, 
byly přizpůsobeny průběhu školního roku. Pro školní rok 2014-2015 byly zvoleny termíny, které jsou z hlediska činnosti autoevaluační 
komise reálné. Termíny byly schváleny autoevaluační komisí na úvodní schůzce v srpnu 2014. 

1. Přezkoumání interních auditů 

Interní audity probíhaly podle Plánu interních auditů vyškolenými interními auditory Ing. Fáberovou a Mgr. Kopeckým. O každém proběhlém 
interním auditu byla zpracována zpráva interního auditu. Interní auditoři vždy v předstihu seznámili vlastníka procesu s otázkami, které souvisely 
s interním auditem, a dále po dohodě s vlastníkem procesu interní audit provedli. V rámci interních auditů a revize jednotlivých procesů byla 
zjištěna potřeba přepracování procesu P30 Nápravná a preventivní opatření. S vlastníkem procesu Mgr. Teplou byl předběžně domluven termín 
přepracování do 15. 12. 2014. V rámci průběhu interních auditů byly zjištěny drobné nedostatky, které vždy byly řešeny s vlastníkem 
procesu  a následně opraveny. 

2. Přezkoumání jednotlivých procesů vlastníky procesů 

V průběhu měsíce června 2014 probíhaly revize jednotlivých procesů jejich vlastníky. Vlastníci procesů dále zpracovávali formuláře pro 
hodnocení jednotlivých procesů za uplynulé sledované období. Výsledky hodnocení jednotlivých procesů jsou uvedeny v následujícím textu. 

R10 – Řízení školy 

Ukazatele hodnocení procesu jsou vlastníkem procesu hodnoceny jako vyhovující. Vzhledem k termínu vyhodnocení grantů v rámci EU, které 
jsou ukazatelem vyhodnocení procesu, je nutné změnit termín hodnocení procesu R10 na 31.8. 

R 30 - Řízení finančních zdrojů 

Plnění úkolů bylo hodnoceno v oblasti přidělených provozních prostředků jako vynikající  (zisk), v oblasti přidělených prostředků přímých NIV 
vyhovující (vyrovnaný rozpočet). Hodnocení celého procesu lze těžko jednoznačně objektivně hodnotit, vzhledem k personálním změnám 
v průběhu kalendářního roku. 

Návrhy na zlepšení v současné době nejsou. 



 
 

                                                                      

 

 
 

R40 – Řízení lidských zdrojů 

Proces R40 Řízení lidských zdrojů je vlastníkem procesu hodnocen ukazatelem vynikající , celkově je proces hodnocen jako efektivně nastaven. 

R41 – Řízení lidských zdrojů 

Splnění Plánu vzdělávání je hodnoceno jako vynikající , všichni zaměstnanci mají možnost vzdělávání 

R 50 – Infrastruktura správa budov 

Plnění úkolů bylo hodnoceno jako vyhovující (úkoly byly splněny z 90 %, v den hodnocení nebyl subdodavatelem dodán protokol o revizi regálů).  

Lhůtník revizí a kontrol za uplynulé období byl splněn. Hodnocení celého procesu lze těžko objektivně hodnotit, vzhledem k personálním  

změnám v průběhu kalendářního roku. Návrhy na zlepšení v současné době nejsou. 

H10 – Přijímací řízení 

Celkový počet přihlášených žáků na naši školu byl 191, plánovaný počet přijatých žáků 124, skutečně přijatých žáků 116, hodnocení počtu 
přijatých žáků je 93,55% tedy vynikající. Vlastník procesu nemá připomínky k nastavení celého procesu a nepožaduje žádné materiální ani lidské 
zdroje. 

H20 – Výchovně- vzdělávací proces 

V hodnocení celého procesu jsou uvedeny tabulky, shrnující údaje o prospěchu a chování našich žáků a studentů. Vlastník procesu nemá 
připomínky k nastavení celého procesu a nepožaduje žádné materiální ani lidské zdroje. 

H30 – Ukončování vzdělávání 

Hodnocení celého procesu obsahuje shrnutí výsledků maturitní zkoušek v oboru Zdravotnický asistent -  nevyhovující (úspěšnost nižší než 69%), 
výsledky jednotné závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel – vynikající  (úspěšnost vyšší než 90%) a výsledky Absolutorií oboru DVS – vynikající  
(úspěšnost vyšší než 90%). Uvedená fakta jsou výsledkem přístupu žáků a studentů ke studiu na naší škole. Nastavení podmínek ze strany 
pedagogů je hodnoceno jako ideální. V rámci hodnocené celého procesu vlastní uvádí, že z důvodu nestandardních výstupů z protokolů jarních               
a podzimních termínů zkoušek bylo nutné změnit tabulku s výsledky (F108_02). Žáci se mohou přihlásit k maturitní zkoušce do 5 let po ukončení 
4. ročníku. To samé platí o opravných a náhradních termínech maturitní zkoušky. Návrh na zlepšení uvádí zlepšení motivace žáků a pozitivního 
působení na zákonné zástupce žáků a studentů. 



 
 

                                                                      

 

 
 

H40 – Výchovné poradenství 

Hodnocení tohoto procesu je provedeno bývalou a stávající výchovnou poradkyní. Bývalá výchovná poradkyně ukazatele hodnocení hodnotí jako 
vyhovující. V porovnání s loňským školním rokem se zvýšil počet konzultací s Policií ČR. Stávající výchovná poradkyně vzhledem ke krátké 
době působen ve funkci (od 01. 05. 2014) tento proces nehodnotí.  

H50 – Další vzdělávání 

Celkové hodnocení procesu je nevyhovující. Z uvedeného ukazatele není identifikovatelná účast jednotlivých pedagogů. Někteří jsou aktivnější, 
jiní mají malou účast na dalším vzdělávání. Dalším nedostatkem je pozdní oznamování DVPP a nerespektování postupů a posloupnosti povolování 
účasti na DVPP. V rámci návrhu na zlepšení vlastník procesu přetvořil tabulku evidence DVPEDP, aby byly oddělené jiné aktivity od 
DVPEDP. 

P10 - Stížnosti a oznámení 

Vlastník procesu stávající proces hodnotí jako maximálně efektivní, nastavené ukazatele jako vyhovující. V průběhu školního roku byla 
evidována 1 stížnost, která byla vyřešena s vyhovujícím výsledkem. 

P20 – Vnitřní kontrola a interní audity  

Interní audity jsou vlastním procesu (PMK) hodnoceny jako vyhovující. Na úvodní schůzce PMK a interních auditorů došlo pouze k projednání 
sjednocení vyplňování příslušných formulářů. ZŘŠ nastavení procesu hodnotí jako vyhovující. Doporučuje přepracovat oblasti kontroly činnosti 
jiných osob a vyhodnocování ŠVP. Z hlediska požadavků vlastník procesu apeluje na zvýšení odpovědnosti zaměstnanců k plnění svých 
povinností. 

P30 – Nápravná a preventivní opatření 

Proces nelze správně hodnotit. Proces vychází ze všech stávajících procesů v naší škole. Proces bude přepracován a více zaměřen na 
preventivní opatření BOZP. Dále bude doplněna Směrnice P30_S03_01. 

 

 

 



 
 

                                                                      

 

 
 

P 40 – Knihovna 

Výkonnost procesu byla dodržena z 95%. Přetrvává nedostatečná zpětná vazba v požadavcích a nárocích uživatelů knihovny. VP navrhuje 
vypracovat oficiální dotazník pro uživatele knihovny, v něm uvést požadavky na obnovu a doplnění knihovního fondu. Dále VP navrhuje 
vylepšit komunikaci a propojení uživatelů knihovny s administrativní pracovnicí knihovny (dále v textu APKN). 

 
Vzhledem k prvnímu termínu hodnocení procesů není možné provést porovnání s předešlým obdobím. Hodnocení procesů  R30, R50 a H40 je 
ovlivněno změnou vlastníků procesů. 

 
3. Závěr 

 
V této zprávě jsou shrnuty výsledky přezkoumání SMK na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci. Z uvedených výsledků vyplývá, že některé zjištěné 
nedostatky již byly odstraněny např:  

• nová tabulka pro evidenci DVPEDP,  
• upraven termín pro hodnocení procesu R10, 
• sjednocení vyplňování formulářů interního auditů,  
• dohoda PMK a autoevaluační komise na změně termínů její činnosti v rámci Cílů politiky kvality. 

Do příštího období SMK doporučuji  

• pracovat na motivaci žáků a zákonných zástupců k přípravě na maturitní zkoušky, 
• přepracovat proces P30 Nápravná a preventivní opatření, 
• zlepšit komunikaci mezi APKN a uživateli knihovny, 
• odstranění nedostatků, které zjistili jednotliví vlastníci procesů v rámci jejich hodnocení. 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                      

 

 
 

Spolupráce se Školskou radou SZŠ a Školskou radou pro VOŠ, rodiči, zákonnými zástupci 
 
• Spolupráce se Školskou radou 
Dle nastavených legislativních pravidel ve školním roce 2012/2013 proběhlo dvakrát zasedání Školské rady. Na svých jednáních projednávala školská 
rada základní dokumenty školy, jako jsou:  Zpráva o hospodaření, rozpočet školy, Organizační řád, Školní vzdělávací program atd.. Spolupráce se 
zástupci školské rady je na velmi kvalitní úrovni, kterou dokládá i bezproblémová komunikace a kooperace.  
 
•  Sdružení zákonných zástupců (SZZ) 
 V tomto sdružení jsou zastoupeni zákonní zástupci žáků SZŠ a VOŠ, po jednom z každé třídy. Napříč školou se jedná o maximální podporu žáků       
a studentů  i v tomto sdružení. SZZ se spolupodílí na organizování školních akcí, spolufinancuje nadstandardní odborné exkurze, kterých by se někteří 
naši žáci a studenti nemohli z finančních důvodů zúčastnit. Se Sdružením zák. zástupců je velmi dobrá spolupráce, i pokud se týká pomoci při 
nákupech pomůcek či vybavení školy, financování drobných upomínkových dárků při školních soutěžích, maturitního plesu školy, předávání 
vysvědčení maturantům a výučních listů žákům studijního oboru Ošetřovatel na Liberecké radnici aj. Do SZZ jsou rodiče zapojeni na prvních 
schůzkách ve škole – v případě prvních ročníků ještě v červnu (po přijímacím řízení). Rodiče jsou i tímto způsobem – prostřednictvím svých zástupců 
v SZZ informováni o základních dokumentech školy, jako je – Školní řád spolu s klasifikačním, Organizační řád školy. Dále jsou seznámeni se 
způsoby omlouvání případné absence, dobou konání a náklady spojenými s sportovním soustředěním, harmonizační dny atd.  
 
12. Další záměry školy/zařízení, zhodnocení, závěr 
 
Pro další záměry školy a naplnění její vize, vynakládá vedení školy spolu se svými zaměstnanci maximální úsilí pro podporu zdravotnického 
vzdělávání. Podle požadavků trhu práce, tedy ve spolupráci s ostatními sociálními partnery a zaměstnavatelskými organizacemi, tak jak je popisujeme 
výše, soustavně propracováváme nabídku dalšího vzdělávání. Organizujeme možnosti dalšího vzdělávání různého charakteru a délky trvání – 
dlouhodobé i krátkodobé kurzy, rekvalifikační kurzy i kurzy pořádané za účelem získání nebo doplnění kvalifikace, ale i programy, které by bylo 
možné zahrnout do oblasti celoživotního vzdělávání. Tímto způsobem máme v úmyslu reagovat nejen na vývoj demografické křivky, ale i na 
požadavky trhu práce. Potenciál zaměstnanců, který máme na škole a získání zaměstnanců pro aktivní přístup k práci se žáky, studenty, sociálními 
partnery a ostatními, přináší očekávané dosažení cílů. V některých rozměrech se cíle naplnily nad očekávání. Projevilo se, že vynaložené úsilí na 
neustálé zlepšování využití všech zdrojů, kterými SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci disponuje, se vyplácí. Nadále se budeme orientovat na efektivní 
styl vedení,  na optimální využívání pracovních sil, na personální a sociální rozvoj zaměstnanců a zejména na zdravé mezilidské vztahy. Největší 
význam spatřujeme v tvorbě, uskutečňování a zajištění fungování systému komunikace se zaměstnanci. Pro zaměstnance je nastaveno průhledné 
hodnocení aktivit jako každoroční hodnocení nebo-li bilancování roku nejen písemnou podobou, schůzkami s ředitelkou školy nad písemnými 
sebehodnotícími dotazníky a také pořádáním neformálních akcí. Věříme, že se nám bude nadále dařit v oblasti společného úsilí o vstřícnost, 
komunikativnost, efektivní spolupráci a lidské jednání s našimi žáky/studenty, jejich rodiči a partnery školy. 



 
 

                                                                      

 

 
 

• vzdělávací, výchovné, investiční záměry. 
 
Interaktivní formy výuky všeobecných i odborných předmětů nám umožňuje zejména ICT vybavení, modernizace počítačové učebny, modernizace 
pomůcek pro odbornou výuku (výukové modely – figuríny, moderní polohovatelná lůžka aj.) a v neposlední řadě i doplňování literatury pro výuku. 
Daří se nám zvyšovat profesionalitu pedagogických i nepedagogických pracovníků a zlepšovat pracovní podmínky všem zaměstnancům. Průběžně 
zajišťujeme vzdělávání učitelům v souladu s platnými právními předpisy, realizujeme další vzdělávání učitelů v maximální možné míře – podle 
možností a potřeb školy, ale i podle zájmu pedagogů, v souvislosti s  průběžně probíhajícími změnami v legislativě věnujeme zvýšenou pozornost také 
ostatním provozním pracovníkům (školní matrika, statistiky a hlášení, personalistika a mzdy, účetnictví). Opět během minulých školních let bylo 
vyvoláno několik jednání se zástupci majitele budovy města Liberec a KÚ LK, získali jsme tak opětovně podobu dodatku nájemní smlouvy za 
akceptovatelných podmínek. Stále je však nejistý vývoj budoucího umístění Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci. 
Tato nejistota nás velmi poškozuje zejména v oblastech materiálně technického zabezpečení výchovně vzdělávacího cíle školy. Závazné ekonomické 
limity nám zatím umožňují zajišťovat základní úkoly školy – to je výchova a vzdělávání žáků a studentů. Vylepšení vybavení školy zajišťujeme 
doplňkovou činností a zapojením do projektových programů.. Doplňková činnost pomáhá alespoň z části zajistit případné chybějící finanční 
prostředky. Kvalitní a někdy nadstandardní učební pomůcky, které jsou v současné době finančně stále náročnější ( především odborné pomůcky, ale               
i interaktivní tabule, dataprojektory atd.), jsou pořízeny na základě grantové činnosti – po ukončení grantu zůstávají v majetku školy.  

 
• vývojové trendy. 

 
Je i nadále nutné do budoucna školu koncipovat jako nedílnou součást vzdělávací nabídky pro všechny typy vzdělávání. Jak učňovské (obor 
Ošetřovatel) tak maturitní (obor Zdravotnický asistent) a vyšší odborné vzdělávání (obor Diplomovaná všeobecná sestra). 
 
13. Údaje o výsledcích kontrol 
 
Ve školním roce 2013/2014 proběhly na škole dvě kontroly. První z nich byla Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení Školského zákona 
zaměřená na organizaci a průběh maturitní zkoušky v podzimním období roku 2013, kterou uskutečnila ČŠI ve dnech 02. 09. a 04. 09. 2013  i druhá  
byla Státní kontrola podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) Školského zákona zaměřená na podmínky a průběh maturitní zkoušky v jarním zkušebním 
období školního roku 2013/2014, kterou uskutečnila ČŠI dne. 29. 05. 2014.  Škola svou činností zajišťuje v těchto oblastech kontroly dodržování                  
a aplikaci platné legislativy. Kopie výsledků kontrol jsou uváděny v samostatných přílohách: 3 a 4.  
 
 
 
  



 
 

                                                                      

 

 
 

14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení 
Tato kapitola je shodná s obsahem závěrečné zprávy za rok 2013 ze dne 23. 4. 2014, jež byla projednávána na jaře 2014. Jelikož nedošlo od 
projednávání k jejímu přepracování nebo zásadní změně, zůstává v platnosti, tudíž ji znovu nepřikládáme. 
 
 
15. Seznam příloh: 

 
 
1. Zpráva o činnosti výchovného poradce za rok 2013/2014 
2. Zpráva o činnosti metodika prevence za školní rok 2013/2014 
3. Protokol o kontrole ČŠI ze dne 09. 09. 2013 
4. Protokol o kontrole ČŠI ze dne 16. 06. 2014 
5. Zprávy a poděkování – ostatní činnosti školy. 

 


