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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ) 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková 

organizace s odloučeným pracovištěm Česká Lípa 

 

 

Motto:“Vzděláváme…“ „Úspěch není definitivní, nezdar není osudný: význam má 

pouze odvaha pokračovat.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovaly: Mgr. Jana Urbanová, Mgr. Petra Hoffmannová, Mgr. Jitka Teplá,  

Mgr. Petra Hyšková,  

Mgr. Martina Vencelidesová - představitelka managementu kvality, Zuzana Kočová,  

vedoucí předmětových komisí. 

 

Předkládá: Mgr. Jana Urbanová  

 

Projednána a schválena Školskou radou dne 16. 10. 2019                                 
                                                                                              ……….…………………….. 

                

                                                                                               Podpis předsedy školské rady 

 

Místo a datum zpracování:   

SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec, Kostelní 9, p. o.                        17. 10. 2019 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                      

….…………………………. 

                                                                                                                                Razítko                                                        

Podpis ředitelky školy                                                                                            školy 
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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,  

zástupkyně pro VOŠ – Mgr. Petra Hyšková 

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 – 470 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 – 

dobíhající obor 

53-41-M/01 3/D/2012 

4/D/2013 

17. 12. 2003 ANO 

Praktická sestra  53-41-M/03 6/D/2018 16. 08. 2018 ANO 

Ošetřovatel 53-41-H/01 5/D/2013 01. 09.2005 ANO 

Diplomovaná všeobecná 

sestra 

(3 letý obor)  

 

53-41-N/1. MŠMT  

11829/2014 

20. 11. 2014  

(od 01. 09. 2015 do 

31. 08. 2021) 

ANO 

Diplomovaná  

dětská  sestra 

(3 letý obor)  

 

53-41-N/5. MŠMT 

21219/2018-2 

26. 07. 2018 

(od 01. 09. 2018 do 

31. 08. 2024) 

ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení 

 

 

 

 počet nepedagogických pracovníků: 

-   5  TH pracovníků,  průměrná délka praxe 20 let 

 

-   2,55  pracovníků dělnických povolání –  vzdělání :  1 vyučen, 1,55 SŠ 

         průměrná délka praxe: 26 let 

 

 

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

 45 pedagogů, z toho:  25 odborných učitelů – 18 Mgr., 2 MUDr., 4 Bc., 1x SŠ vzdělání 

 Průměrná délka praxe -  19 let 

 20 všeobecných učitelů – 2 Ing., 17 Mgr., 1 BcA 

 Průměrná délka praxe 23 let 

            Nástupy pracovníků:   

     2 TH pracovníci 

                                                           9 ped. pracovníků    

                                        

                                                            

    

            Odchody pracovníků:   2 TH pracovníci 

                                                            1x ped. pracovník 

                                                            1x MD 

 

 
Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) 

  v přepočtených úvazcích 

     

       

počet        
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

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

věk 
důchodový věk celkem 

celkem 1,67 6,33 22,19 11,51 0,19 41,89 

z toho ženy 1,67 3,77 20,62 10,13 0,10 36,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

 mzdové podmínky pracovníků: 

 

 

 

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) 

 v přepočtených úvazcích 

   

     

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

  41,89 8,76 

   
    

 

     

Z toho: 
počet 

(fyzický počet) 
z toho bez 

kvalifikace 

poradenské služby ve škole *:     

výchovný poradce 1,00   

školní metodik prevence 1,00   

školní speciální pedagog     

školní psycholog     

ostatní:     

koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 2,00   

koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00   

koordinátor environmentální výchovy     

     * poradenské služby ve škole - § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. 

  

     Aprobovanost 

    

     

průměrný celkový počet hodin týdně z toho odučených aprobovaně 

z toho 

odučených 

neaprobovaně 

  672,00 531,00 141,00 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017/18 2018/19 

Celkový počet pracovníků 40,35 44,45 

Počet pedagogických pracovníků 33,30 36,94 

Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků 38.070 40.679 

Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků 28.994 29.997 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedag. prac. 7.110 6.799 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedag. prac. 10.560 9.384 



 

 

                                                                      

 

 
 

Rozpracované údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

30.08.2018 Nebezpečně bezpečné je poskytnou první pomoc 

12.09.2018 9. psychoonkologické sympozium 

28.06.2018 Celorepubliková komise OSE 

04.10.2018 Hlavolam, 10. ročník – dny duševního zdraví PL Kosmonosy 

05.10.2018 Urologické ošetřovatelství – Kámen, nůžky, papír 

09.10.2018 Zástupce – včera, dnes a zítra 

10.10.2018 Prevence agrese, agresivity a násilí 

11.10.2018 Marketing ve školství 

16.10.2018 
Efektivní hojení ran – specifika vzniku a cíle léčby ran u onkologických 

pacientů. 

16.10.2018 Školení – Interní auditor systému managementu kvality 

16.11. 2018 Den diabetologie 

17.10.2018 Liberecké psychologické dny 2018 

17.10.2018 Parazité – přátele či nepřátelé 

18.10.2018 Odborná konference pro farmaceutické asistenty a lékárníky 

23.10.2018 Jiří Hošek – Současná Evropa a jiná Británie – přednáška 

06.11.2018 Bakalářská konference 2018 

08.11.2018 Konference anesteziologie a intenzivní péče 

13.11.2018 Podpora KAP PKAP 

14.11.2018 3. metodická konference Klett pro učitele německého jazyka 

22.11.2018 Reálie německy mluvících zemí hravě 

24.11.2018 Asertivita – jak reagovat na kritiku a slovní útoky 

27.11.2018 Kompresivní terapie  

29.11.2018 Statistika pro začátečníky 

30.11.2018 Let it be Christmas-přednáška 

03.12.2018 Ukončení specializačního vzdělávání – Koordinátor ŠVP 

05.12.2018 Alternativní formy práce s třídou 

05.12.2018 Stages – nová výuková metoda nejen pro matematiku 

07.12.2018 Křest knihy a přednáška PhDr. Jana Šolce 

11.12.2018 
Neboj se vrátit domů – Povídání nad knihou zakladatelky českého 

hospicového hnutí 



 

 

                                                                      

 

 
 

20.12.2018 Online školení pro Školního maturitního komisaře 

01.01.2019 Využití mobilních technologií ve výuce 

03.01.2019 Prezenční školení pro Školního maturitního komisaře 

09.01.2019  Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře 

11.01.2019 Učitel a žák – řešení konfliktních pedagogických situací 

15.01.2019 XIV. Ústecký den ošetřovatelství – letem světem internou. 

16.01.2019 Internetové zdroje ke čtenářské gramotnosti 

16.01.2019 Neodkladná péče v kardiologii a traumatologii 

22.01.2019 Líný učitel – skupinová práce, formativní hodnocení 

25.01.2019 Vedení třídnických hodin a budování vztahů v kolektivu třídy 

06.02.2019 Improvizace ve škole 

12.02.2019 Výuka reálií v anglickém jazyce-Velká Británie 

13.02.2019 Poruchy příjmu potravy: Na co jste se báli zeptat 

27.02.2019 Matematika pro život – střední školy 

28.02.2019 Konference k 8. výročí cerebrovaskulárního centra 

28.02.2019 Výuka reálií v anglickém jazyce-USA 

07.03.2019 Základy bezpečného používání informačních technologií 

11.03.2019 Formativní hodnocení 1 

18.03.2019 
Základní pedagogické rozhovory ve škole aneb umění pochvaly, kritiky 

a omluvy 

20.03.2019 Výuka reálií v anglickém jazyce-Austrálie, NZ, Irsko 

22.03.2019 Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování 

25.03.2019 Multioborová konference – Kde medicína pomáhá a často vítězí 

25.03.2019 Počítačová prezentace v MS Power Point 

27.03.2019 Jazyk českých médií – přednáška 

27.03.2019 ÚPK CJL Praha 

28.03.2019 Povinnosti pedagogů vůči žákům s SVP 

03.04.2019 Sestra v akci IX 

10.04.2019 TOC pro praxi III 

11.04.2019 Biografie dle prof. Erwina Böhma 

17.04.2019 CHLAS (chemické látky a směsi) 

12.05.2019 Sestra v EU – mezinárodní konference (módní přehlídka uniforem) 



 

 

                                                                      

 

 
 

18.05.2019 Kazuistiky v pneumologii a alergologii 

20.05.2019 Evropské dialogy Václava Havla: EU mezi včerejškem a zítřkem 

22.05.2019 Konference NLZP KNL, a.s. 

03.06.2019 
Potírání xenofobie, rasismu a antisemitismu pomocí svědectví 

pamětníků, e-learningové aktivity v platformě Iwitness 

08.06.2019 5.česká konference o stresu a vyhoření 

19.06.2019 Formativní hodnocení 2 

20.06.2019 Autoškola – skupina A 

21.06.2019 Zranitelní – závislosti. 

28.1.- 1.2.2019 Colours of Sepsis Ostrava 

06.02.2019 a 19.2.2019 Aktuální otázky výuky práva na SŠ-zdravotnické právo 

1.10.2018 – 30.4.2019 
Kurz rozvoje jazykových a komunikačních schopností pro učitele ZŠ 

SŠ(ANJ) 

10. – 12.4.2019 Naprogramujte si svůj web s pomocí PHP 

Říjen 2018 – květen 2019 Strategické řízení a plánování ve školách  

10/2018-12/2019 Šablony EU – kurz německého jazyka 

11.9. – 12.9.2018 Moderní hojení ran 

12. – 13.5.2019 Mezinárodní festival Svět knihy 

13. – 14.6.2019 XXIII. Harrachovské chirurgické dny 

15.11. – 16.11. 2018 Kompresivní terapie 

18. – 19. 9. 2018, 5. – 6. 11. 

2018 
Mentoring 

20.5.-21.5.2019 S komiksem do hodiny – seminář, workshop 

2018 – 2019 Clil – NJ 

2018 – 2019 Pedagogické minimum 

2018 – 2019 Magisterské studium 

23.-25.1. 2019 Prague Onco 

27.-28.5.2019 V. Děčínské chirurgické dny 

3. - 21. 12. 2018 E-learningové studium školních maturitních komisařů 

6.-7.6.2019 XI. Odborná konference a setkání spinálních jednotek 

Podzim – 2018 Profesní průprava zástupců ředitele 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

4. Údaje o počtu žáků (dětí, studentů, …) 

 

 zhodnocení vývoje počtu žáků (příp. v jednotlivých oborech), přijímacího řízení a zájmu o vzdělávání  

v jednotlivých oborech 

 

Škola-obor stav  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

počet tříd počet žáků žáků na třídu 

Zdravotnický asistent 

 

8 191 23,9 

Ošetřovatel 

 

4 74 18,5 

Praktická sestra  3 87 29 

Diplomovaná všeobecná sestra  

 

3 52 17,33 

Diplomovaná dětská sestra 1 8 8 

 

 

Škola – obor stav  

PO PEDAGOGICKÉ RADĚ KONEC 

ŠKOLNÍHO ROKU 

počet 

tříd 

počet 

žáků 

Ø žáků na třídu Ø žáků na učitele 

Praktická sestra 3 78 26 2,53 

Zdravotnický asistent 8 180 20 5,84 

Ošetřovatel 4 61 15,25 1,98 

Diplomovaná všeobecná sestra (3 letý 

obor) 
3 37 12,33 6,94 

Diplomovaná dětská sestra 1 7 7 1,31 

 

 

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 je obor určený pro studenty s ukončeným středním vzděláním – jedná 

se o pomaturitní obory a jsou vyučovány na VOŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

 údaje o přijímacím řízení  

 

Údaje o přijímacím řízení 

 počet 

 
  SŠ a VOŠ počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 239 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 6 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 141 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 98 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 37 

        z toho vyřešeno autoremedurou 34 

        z toho postoupeno krajskému úřadu 3 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 6 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 13 

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 22 

Počet podaných přihlášek do 2.a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 20 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 16 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 

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 9 

o změně oboru vzdělání 6 

o přerušení vzdělávání 19 

o opakování ročníku 0 

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 5 

o vyloučení podle § 31 ŠZ 3 

o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka 1 

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 43 

   

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 zhodnocení vývoje počtu žáků (příp. v jednotlivých oborech), přijímacího řízení a zájmu o vzdělávání v 

jednotlivých oborech 

 

 

 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 

55 28 27 0 0 0 22 11 11 

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 0 0 0 0 0 0 

 

Úspěšnost žáků při absolutoriu – 

počet       

zkoušky v řádném termínu bez 

opravných zkoušek 

zkoušky v náhradním termínu bez 

opravných zkoušek 
opravné zkoušky 

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 

14 13 1 2 2 0 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

 údaje o výchovných opatřeních  

    

 
1. pololetí 2. pololetí 

 pochvala třídního učitele 47 41 

 pochvala učitele odbor. výcviku 0 0 

 pochvala ředitele školy 60 29 

 jiná ocenění 0 0 

 napomenutí 9 12 

 důtka třídního učitele 16 25 

 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 

 důtka ředitele školy 10 5 

 sníž. známka  z chování 2 3 

  

 přehled prospěchu žáků 

 

 

 

1. pololetí 2. pololetí 

 prospěl s vyznamenáním 26 33 

 prospěl 266 275 

 neprospěl 30 12 

 nehodnocen 18 1 

 

     

 

 přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 

 

Studijní obor  

 

Počet žáků 

Absence celková 

Celková 

absence  

(v 

hodinách) 

Průměrná absence na 

žáka a jednotlivé 

pololetí 

Neomluvená 

absence celkem 

Praktická sestra – 1. ročníky 

(1. pololetí 83 // 2. pololetí 78) 

4394 52,94 44 

4805 61,6 27 

Zdravotnický asistent – 2. až 4. ročník 

(1. pololetí 191 // 2. pololetí 180) 

14348 75,12 170 

10830 59,51 55 

Ošetřovatel  

(1. pololetí 66 // 2. pololetí 61) 

5141 75,92 108 

4043 66,28 45 

Diplomovaná všeobecná sestra (3letý obor) 

(zimní období 51 // letní období 37) 

0 0 0 

0 5,34 0 

Diplomovaná dětská sestra (3letý obor) – 

1. ročník 

(zimní období 10 // letní období 7) 

0 0 0 

235 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

 uplatnění absolventů 

 

Rozdělíme-li absolventy dle oborů, tak stále platí, že většina absolventů středního vzdělávání plánuje další 

vzdělávání a oddalují nástup do praxe. Z celkového počtu absolventů oboru Ošetřovatel nastoupili do praxe 3 

z nich. Ostatní buď pokračují v navazujícím studiu oboru Podnikání, žádají o přijetí do vyššího ročníku oboru 

Praktická sestra nebo odcházejí mimo obor.  

Z absolventů maturitního oboru šlo do praxe minimum. Jedná se o jednotlivce, rozhodně ne skupiny. Většina z 

nich pokračuje ve studiu na VŠ nebo VOŠ různých oborů. Výchovná poradkyně opětovně potvrzuje v průměru 

5–6 přihlášek pro 1 maturanta. Pravděpodobnost uchycení se na VŠ či VOŠ při úspěšně složené maturitní 

zkoušce je velmi vysoká.  

Celkový počet studentů v oboru studujících na VOŠ má klesající tendenci. Řada z nich se nechá zlákat 

smlouvami se zdravotnickými zařízeními a sliby, že jim budou umožňovat docházet na výuku, ale realita je 

opačná a řada z nich zanechává studia. Je to krátkozraké, protože si neuvědomují, že bez dokončeného vzdělání 

budou pracovat s omezenými kompetencemi, a tím pádem na nižších pracovních pozicích a s nižším platovým 

ohodnocením. Ve školním roce 2018/2019 se nám podařilo otevřít nový obor, a to Diplomovaná dětská sestra. 

Zájem byl slabší (DEMOGRAFICKÝ POKLES), ale přikládáme to také na vrub schválení akreditace oboru 

v letních měsících, kdy řada studentů byla již zapsána na jiné obory.  

 

 

6. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

a) zapojení zaměstnavatelů do tvorby koncepčních záměrů rozvoje školy – na podkladě požadavku KNL a.s. 

vytvoření pracovního týmu ve spolupráci s managementem KNL a.s. – příprava akreditace oboru Diplomovaný 

zdravotní laborant – pravidelné schůzky od jara 2019 

 

b) umožnění účasti odborníka z praxe u absolutorií – obor DVS – KNL a.s. Mgr. M. Fryaufová, Nemocnice 

Jablonec nad Nisou Mgr. Řehořová J., MBA 

 

c) zabezpečení spolupráce se zaměstnavateli v oblasti dalšího vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků 

teoretického i praktického vyučování u zaměstnavatelů 

stáž dvou pedagogů – odborných vyučujících v rozsahu 40 hod. u zaměstnavatele – Mgr. P. Hyšková 

Nemocnice Na Bulovce, Mgr. J. Veverková Psychiatrická klinika Kroměříž – hrazeno ze Šablon I OP VVV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

Sociální partneři 

     počet 

     
      

Zaměstnavatel Forma spolupráce 
Počet 

žáků 
Počet pedagogů 

Podpora 

vzdělávání 

v tis. 

Kč 

Krajská nemocnice 

Liberec a.s. Nemocnice 

Turnov 

Zabezpečení praktického 

vyučování 
203 

      

Projednávání školních 

vzdělávacích programů 
 √ 

      

Zapojení do tvorby 

koncepčních záměrů 

rozvoje školy 
 √ 

      

Účast odborníka z praxe 

v rámci teoretické 

odborné přípravy 

  

      

Účasti odborníka z praxe 

u profilové části maturitní 

zkoušky         

Další vzdělávání a stáže 

pedagogických 

pracovníků   20     

Nemocnice Jablonec nad 

Nisou p.o. 

Zabezpečení praktického 

vyučování 12       

Projednávání školních 

vzdělávacích programů  √        

Účast odborníka z praxe 

v rámci teoretické 

odborné přípravy         

Zapojení do tvorby 

koncepčních záměrů 

rozvoje školy 
 √ 

      

Další vzdělávání a stáže 

pedagogických 

pracovníků   4     

Nemocnice s poliklinikou 

Česká Lípa, a.s. 

Zabezpečení praktického 

vyučování 
1 

      

Projednávání školních 

vzdělávacích programů 
 √ 

      

Zapojení do tvorby 

koncepčních záměrů 

rozvoje školy 
 √ 

      

Účast odborníka z praxe 

v rámci teoretické 

odborné přípravy 

  

      

EUC a.s. Nemocnice 

Frýdlant  

Zabezpečení praktického 

vyučování 7       

Projednávání školních 

vzdělávacích programů         

Zapojení do tvorby 

koncepčních záměrů 

rozvoje školy         

Oblastní nemocnice Jičín 
a.s. 

Zabezpečení praktického 

vyučování 1       

Nemocnice Tanvald s.r.o. 

Zabezpečení praktického 

vyučování 6       

Projednávání školních 

vzdělávacích programů         



 

 

                                                                      

 

 
 

Ordinace praktického 

lékaře Liberec Růžodol; 

MUDr. Zdeněk Skalický, 

MUDr. Blanka Skalická 

Zabezpečení praktického 

vyučování 
6 

      

Dětské centrum Liberec, 

p.o. 

Zabezpečení praktického 

vyučování 
59 

      

Projednávání školních 

vzdělávacích programů 
  

      

Zapojení do tvorby 

koncepčních záměrů 

rozvoje školy         

Diecézní charita 

Litoměřice, pracoviště 

CHOPS Liberec 

Zabezpečení praktického 

vyučování 
12       

Dům seniorů Liberec – 

Františkov, p.o. 

Zabezpečení praktického 

vyučování 59       

Domov pro seniory 

Vratislavice nad Nisou, 

p.o.,  

Zabezpečení praktického 

vyučování 
27       

Domov pro seniory U 

Přehrady - JabloDSJ s.r.o. 

Zabezpečení praktického 

vyučování 2       

Centrum zdravotní a 

sociální péče Liberec, p.o. 

- pracoviště Dětské zařízení  

Projednávání školních 

vzdělávacích programů 8       

Zabezpečení praktického 

vyučování         

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 
Zabezpečení praktického 

vyučování 2       

Léčebna respiračních 

nemocí Cvikov, p.o. dětská 

léčebna 

Zabezpečení praktického 

vyučování 
1 

      

Gynekologická ordinace, 

Liberec, MUDr. Ivo Vrkoč 

Zabezpečení praktického 

vyučování 
1 

      

Ordinace praktického 

lékaře pro dospělé, Liberec 

Horní Růžodol; MUDr. 

Katarína Ferjenčíková, 

s.r.o. 

Zabezpečení praktického 

vyučování 
1 

      

ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, 

p.o. 

Zabezpečení praktického 

vyučování 
4 

      

Dětská ordinace 

Dobiášova - ordinace 

praktického lékaře pro děti 

a dorost Liberec: MUDr. 

Milada Rosenbergerová 

Zabezpečení praktického 

vyučování 
1 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

PŘEHLED SMLUVNÍCH ZAŘÍZENÍ ŠKOLY   

pro praktickou výuku 

 

NEMOCNICE 

1. Liberec Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Husova 10, 460 63 Liberec 1 

Fúze s Panochovou nemocnicí Turnov od 1. 

1. 2014 

28. října 1000, 511 01 Turnov 

DOBA NEURČITÁ 

Od 1. 9. 2013  

2. Česká Lípa Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa 

DOBA NEURČITÁ 

Od 1. 9. 2010 

3. Frýdlant  Nemocnice Frýdlant s.r.o. 

V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant v Čechách 

DOBA NEURČITÁ 

Od 1. 9. 2010 

4. Jablonec n/N Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

Nemocniční 15, 466 01 Jablonec nad Nisou  

DOBA NEURČITÁ 

Od 1. 9. 2010 

5. Jičín Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

Bolzanova 512, 506 43 Jičín 

DOBA NEURČITÁ 

Od 1. 9. 2011 

6. Semily MMN a.s. Nemocnice Semily 

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. Varnsdorf Nemocnice Varnsdorf, p.o. 

Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf 

DOBA NEURČITÁ 

Od 1. 1. 2011 

9. Rumburk  Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk, 

a.s.,  

Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk 

DOBA NEURČITÁ 

Od 17. 12. 2012 

  

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 

 

10. Liberec Dětské centrum Sluníčko, p.o. 
Pekárkova 572/5, Liberec 460 01  

DOBA NEURČITÁ 

Od 1. 9. 2010 

11. Litoměřice Diecézní charita Litoměřice,  

Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice  

pro pracoviště Tanvaldská 345, Liberec XXX - 

Vratislavice nad Nisou, 463 11 

DOBA NEURČITÁ 

Od 1. 9. 2011 

12. Liberec Dům seniorů Liberec – Františkov, p.o. 

Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 

DOBA NEURČITÁ 

Od 1. 9. 2012 

13. Liberec Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, 

p.o.,  

U Sila 321, Liberec 30, 463 11 

DOBA NEURČITÁ 

Od 1. 9. 2010 

14.  Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, 

p.o. 

460 06 Liberec 6, Krejčího 1172/3 

Pracoviště: Dětské zařízení Holečkova 381/8, 

460 07 Liberec  

DOBA URČITÁ 

Od. 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017 

15.  Domov pro seniory U Přehrady - JabloDSJ 

s.r.o. 

U Přehrady 5282/69, 466 02, Jablonec nad 

Nisou 

DOBA URČITÁ 

 

16. Praha IKEM 

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 

DOBA URČITÁ 

Od. 5. 9. 2016 do 23. 9. 2016 

Od 6. 2. 2017 do 17. 2. 2017 

17. Liberec - 

Chrastava 
Oblastní charita Liberec 

Pracoviště Domov pokojného stáří – Domov sv. 

DOBA URČITÁ 

Od. 21. 11. 2016 do 2. 12. 2016 



 

 

                                                                      

 

 
 

 

SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec, p.o. ve školním roce 2018/2019 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. a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a. s., která byla velmi významným partnerem 

pro vznik odloučeného pracoviště v České Lípě.   

V 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), Diplomovaná dětská sestra (zkratkou DDS) a Odborný výcvik a odborná praxe oboru 

Ošetřovatel (zkratkou OSE).  

Žáci a studenti jsou při praktickém vyučování 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 - registrované sestry dle 

platné legislativy MZČR, které se účastní schůzek staničních a vrchních sester, řady seminářů a dalších 

vzdělávacích akcí. Odborných seminářů se účastní i studenti oboru DVS a DDS. Škola úzce spolupracuje 

s mnoha nemocnicemi a organizacemi nejen v Libereckém kraji. Škola poskytuje roční statistiku přesných 

odpracovaných hodin každého žáka/studenta, který slouží k odpočtu daní v dané organizaci.  

 

 

 

7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení 
 

 
název 

programu 

směr (výběr 

z nabídky) 

druh (výběr z 

nabídky) 
akreditace rozsah 

forma 

studia 

způsob 

ukončení 

počet 

účastníků 

počet 

absolventů 

sociální 

partneři  
poznámka 

Sanitář - 

teoretická část 

kurzu 

5-sociální a 

zdravotnický 

A-

rekvalifikační 

kurz 

MZČR 
100 

teorie 
prezenční osvědčení 67 64 

KNL a.s.; 

Nemocnice 

JBC p.o.;  

organizátor, 

držitel 

akreditace 

kurzu 

CVLK 

Masérský kurz 

dle Národní 

soustavy 

kvalifikací - 

Sportovní 

masáž 

5-sociální a 

zdravotnický 

A-

rekvalifikační 

kurz 

MŠMT 150 prezenční osvědčení 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vavřince Školní 124, Chrastava, 463 31  

18. Mimoň Sociální služby města Mimoň, p.o. 

Pražská 273/1, 471 24 Mimoň  

DOBA URČITÁ 

Od. 21. 11. 2016 do 2. 12. 2016 

 

19. Rokytnice nad 

Jizerou 
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, 

p.o. 

512 44 Rokytnice nad Jizerou 291 

DOBA URČITÁ 

Od. 21. 11. 2016 do 2. 12. 2016 

 

20. Liberec Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 

Pod Perštýnem 321/10, 460 01 Liberec IV 

DOBA URČITÁ 

Od. 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

8. Údaje o zapojení do projektů 

 

Dnešní doba klade stále vyšší nároky na kvalitu ošetřovatelského personálu, jejich profesní provázanost  

a kompetence. Proto vidíme jako nezbytnou součást přípravy našich budoucích zdravotníků získání zkušeností  

i v zahraničí. Pokud chceme, aby se naši absolventi uplatnili na evropském trhu práce, musíme je připravit 

odborně, kulturně i jazykově, k čemuž může přispět právě zahraniční stáž. 

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Liberec, p.o. realizovala v letech 2017/19 projekt 

Erasmus + "Do Evropy na zkušenou" č.p.: 2017-1-CZ01-KA102-034681, který byl určen pro žáky oboru 

Ošetřovatel, Zdravotnický asistent a studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Projekt vznikl na základě 

zkušeností naší školy s projekty mobilit v programu Leonardo da Vinci a Erasmus+, které měly na účastníky 

velmi pozitivní dopad a přinesly mnoho cenných podnětů pro inovaci vzdělávacího procesu na naší škole.  

Klíčovou aktivitou projektu byla mobilita žáků v odborném vzdělávání. Projekt byl vytvořen na základě potřeby 

vytvořit pro žáky podnětné prostředí pro získávání odborných, kulturních a jazykových zkušeností, které jim 

umožní lépe se uplatnit na evropském trhu práce.  

Hlavním cílem projektu bylo získání odborných zahraničních zkušeností ze zahraničních zdravotnických 

pracovišť. Žáci se seznámili se zahraničními ošetřovatelskými postupy, materiály a metodami, vyzkoušeli si 

nové způsoby organizace práce, seznámili se s odlišnými sociokulturními podmínkami. Projekt měl žákům 

umožnit zlepšit jejich jazykové dovednosti a rozšířit jejich slovní zásobu v odborné anglické či německé 

terminologii. Dílčím cílem odborné zahraniční stáže byl rozvoj osobnosti jednotlivých žáků s ohledem na jejich 

měkké kompetence. Naučili se respektovat jednotlivé členy týmů, museli spolupracovat, být flexibilní                          

a adaptovat se na nové prostředí. Získání těchto zkušeností jim umožnilo zvýšit sebevědomí. Velmi důležitým 

cílem projektu je pomoci žákům lépe se uplatnit na evropském trhu práce. 

Záměrem tohoto projektu byla spolupráce dvou zahraničních partnerů s naší školou. Partnerská organizace 

Tellus z Plymouth, Anglie zprostředkovala mobilitu  pro 40 našich žáků z 3. a 4. ročníku oboru Zdravotnický  

asistent. Partnerská organizace  Weiterbildungsakademie gGmbH Dresden z Německa přijala 20 našich žáků                

z 3. a 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent a 1., 2. a 3. ročníku oboru Všeobecná sestra.  

Při přípravě projektu jsme úzce spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi. Na podkladě národní 

kvalifikační soustavy jsme připravili jednotky učení v systému ECVET, které nám umožnili ověřovat, uznávat      

a akumulovat praktické dovednosti a znalosti získané během zahraniční stáže našich žáků tak, aby tyto 

zkušenosti přispěly k  rozšíření jejich odborné kvalifikace.  

Účastníci projektu obdrželi Europass mobility, který doložil jejich kompetence a zkušenosti získané během 

zahraniční odborné praxe.  

Projekt měl dopad na úrovni školy - posílil školní klima ve smyslu aktivního přístupu žáků ke vzdělávání, 

napomohl tvorbě sounáležitosti v týmu žáků. Projekt podpořil zájem o odbornost na naší škole a posílil image 

školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Hlavními aktivitami tohoto období bylo pro školu mimo jiného i zapojení do spolupráce se zřizovatelem. První 

z nich se týkala aktivního zapojení do soutěže o nejlepší výtvarné dílo z  aktivity školy „Má vlast 

v proměnách století“, kde jsme získali ocenění mezi nejlepšími deseti školami Libereckého kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhou z nich byla vernisáž v rámci Výstavy 100 let v bílém plášti, která ukazovala vývoj zdravotnictví 

v regionu. Zde jsme měli tu čest a byli jsme jedním z hlavních bodů zahajovací části vernisáže na Krajského 

úřadu Libereckého kraje (KÚLK) – zrealizovali jsme spolu se studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra ve 

spolupráci s odborem zdravotnictví KÚLK a se švadlenou paní Kamilou Altovou přípravu čtyř historických 

uniforem, které se v našem zdravotnictví používaly od roku 1902 – 1910, následovaly ji dvě varianty, za prvé 

pracovní, a za druhé slavnostní uniformy z doby první republiky a poslední ušitou byla pracovní uniforma z 

poválečného období po roce 1945. Pak byly představeny modely, které jsou ještě dostupné (třeba i u nás na 

škole) až do doby současně používaných ve zdravotnických zařízeních a pro studenty studia Diplomovaná 

všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

V neposlední řadě jsme byli součástí velké akce na konci školního roku  a to LODM 2019, která se v měsíci 

červnu konala v Libereckém kraji. Komplexně jsme se přípravě věnovali od února 2019. Připravili jsme 

materiální zajištění na všechna stanoviště a zajistili jsme ve spolupráci se ZZS LK zdravotnické zabezpečení. 

LODM jsme rozpočítáno na osoby hodinově pokryli takto: PONDĚLÍ – 188,5 hodiny, ÚTERÝ – 199 hodin, 

STŘEDA – 185 hodin, ČTVRTEK – 86,5 hodiny. Zaměstnanci se podíleli na realizaci svou aktivní činností 

přímo na stanovištích spolu se žáky v rámci poskytování první pomoci. Rozplánovali si „směny“, tak abychom 

celou hodinovou dotaci pro sportoviště v Liberci, Bedřichově i Jablonci nad Nisou pokryli. Měli jsme 

organizačně zajištěno i pokrytí pohotovostních osob (žáků i zaměstnanců), které byli připraveny k doplnění 

v případě nenadálé situace. Každý den bylo využití pohotovostních osob na 100%. Doprovodně jsme zajišťovali 

i náhradní doplňkový program pro žáky, kteří nemohli být na DM – podíleli se na realizaci také a spali ve škole. 

Těm byl připraven každý večer komponovaný program (v úterý doplněn o besedu s olympioniky – Jiřím 

Magálem, Mirkem Dvořákem a Jiřím Malcem). Dohled i přes noc nad nimi vykonávali technicko – hospodářští 

zaměstnanci. 

 

Toto už je fotogalerie z předání sladké odměny od ředitelky školy za odvedenou práci během LODM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

Akce žáci 

 

Počet účastníků Termín AKCE 

1. PSA + 4 uč. 5. - 6. 9. 2018 Harmonizační dny pro třídu 1. PSA Penzion Podvrší, Osečná 

1. PSB + 4 uč. 10. – 11. 9. 2018 Harmonizační dny pro třídu 1. PSB Penzion Podvrší, Osečná 

1. OSE + 4. uč. 12. – 13. 9. 2018 Harmonizační dny pro třídu 1. OSE Penzion Podvrší, Osečná 

1. PSC + 4. uč. 17. – 18. 9. 2018 Harmonizační dny pro třídu 1. PSC Penzion Podvrší, Osečná 

1. OSC + 4 uč. 19. – 20. 9. 2018 Harmonizační dny pro třídu 1. OSC Penzion Podvrší, Osečná 

9 13. 9. 2018 Závod horských kol do vrchu 

11 20. 9. 2018 Středoškolský atletický pohár 

18 4. 10. 2018 Okresní kolo dětí a mládeže v přespolním běhu 

1. PSC + 1. OSC 5. 10. 2018 Program prevence – Advaita 

7 9. 10. 2018 Krajské kolo v přespolním běhu 

 12. – 13. 10. 2018 Exkurze do Osvětimi 

1. PSA, 1. PSB, 1. 

OSE 
17. – 18. 10. 2018 Program prevence – Advaita 

4 26. 10. 2018 Krajské finále ve stolním tenisu 

 23. – 24. 11. 2018 Exkurze do Salzburku 

5 tříd 27. 11. 2018 Projekt filmové projekce Příběhy bezpráví 

6 3. 12. 2018  Krajské kolo v plavání Jilemnice 

48 10. – 11. 12 2018 Exkurze Krakov 

3. ZAC 7. 12. 2018 Workshop – Projekt finanční gramotnosti 

16 13. 12. 2018 Odborná exkurze – Neviditelná výstava 

48 18. 12. 2018 Exkurze Budyšín – prohlídka města a vánoční trhy 

3 třídy 18. 12. 2018 Odborná exkurze – Bulovka Praha 

1. PSC, 1. OSC 18. 12. 2018 Odborná exkurze – Drážďany 

56 7. 1. – 11. 1. 2019 Lyžařský výcvik 

 28. 1. 2019 Školní olympiáda v anglickém jazyce 

6 28. 1. 2019 Republikové finále v plavání Jindřichův Hradec 

9 15. 2. 2019 Okresní kolo ve Florbale 

12 19. 2. 2019 Okresní kolo ve Florbale 

3 19. 2. 2019 Okresní kolo v běhu na lyžích 

1. PSB 18. – 22. 3. 2019 Zimní výcvikový kurz 

80 21. 3. 2019 Projektový den na ZŠ Sokolovská – Poskytování PP 

 3. – 4. 4. 2019 Předmětová komise PSY 

34 5. 4. 2019 IQ Landie přednáška 

21 11. 4. 2019 Odborná exkurze Ikem 

6 24. – 25. 4. 2019  Lhotka u Mělníka 

3. ZAA 30. 4. 2019 Odborná exkurze Ikem 

 3. 5. 2019 Hlídky mladých zdravotníků Jablonec n. N. 

1. DVS, 1. DDS 6. 5. 2019 Odborná exkurze gynekologicko-porodnická klinika Praha 

11 13. 5. 2019 Konference sestra v EU 



 

 

                                                                      

 

 
 

 20. – 21. 5. 2019 První pomoc „Neváhej a zachraňuj“ Hamr na Jezeře 

 20. – 21. 5. 2019 Workshop „S komiksem do hodiny“ 

 23. – 24. 5. 2019 Soustředění Bílý Potok před zahájením souvislé praxe 

2 třídy 22. 5. 2019 Divadlo Jablonec N. N 

 3. – 7. 6. 2019 Cyklo – turistický kurz 

11 2. – 15. 6. 2019 Projekt Erasmus Plymouth Anglie 

30 3. 6. 2019 Odborná exkurze Praha 

3 třídy 19. – 20. 6. 2019 První pomoc „Neváhej a zachraňuj“ Hamr na Jezeře 

2. OSE 21. 6. 2019 Odborná exkurze Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

Akce školy uspořádané v kalendářním roce 2018 se zaměřením na problematiku první pomoci, edukací 

mládeže v otázkách zdravotnické problematiky 

 

Projektový den na ZŠ Velké Hamry 

Téma:      POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI (zkratkou PP) 

Objednavatel projektového dne: Mgr. Arana Šourková  

Počet tříd, které se akce zúčastní: 4. třídy 2. stupně 60 žáků ZŠ (8. a 9. třída) 

Datum konání:   9. 1. 2018  

Cíl projektového dne: zvýšit informovanost a praktické dovednosti žáků při záchraně lidského 

života,  upozornit na důležitost poskytování PP 

Prováděli:    modelové situace a výuku žáků prováděli žáci SZŠ 

 

Beseda na téma HIV, AIDS 

Téma:     HIV, AIDS 

Účastníci:    žáci 4. ročníků oboru Zdravotnický asistent 

Datum konání:   29. 1. 2018 

Organizátoři:    Mgr. Jitka Teplá a zaměstnanci Domu světla Praha 

Cíl: beseda s HIV pozitivním člověkem, prevence rizikového chování, poučení 

zdravotníků jak pracovat s HIV pozitivními pacienty 

 

Prevence rakoviny prsu, samovyšetřování 

Téma:     prevence rakoviny prsu, samovyšetřování prsů 

Účastníci:    ženy – zájemkyně 

Datum konání:   30. 1. 2018 

Organizátoři:    studentka 3. ročníku DVS 

Cíl: naučit samovyšetření prsů ženy, které mají o tuto akci zájem, dobrovolná 

akce studentky, která píše absolventskou práci na dané téma 

 

Práce sálové sestry 

Téma: práce sálové sestry 

Účastníci: žáci 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent a 1. ročníku oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra 

Datum konání: 1. 2. 2018 

Cíl:  objasnit problematiku práce sester na operačních sálech, příprava pacientů 

v předsálí a péče o pacienty po operacích na dospávacích pokojích 

 

Novinky v poskytování první pomoci 

Téma:     Novinky v poskytování první pomoci 

Účastníci: Zaměstnanci Dětského diagnostického ústavu, Střediska výchovné péče a 

základní škola, Liberec, U Opatrovny 444/3, 460 01 Liberec 4 
Datum konání:  21. 2. 2018 a 14. 3. 2018 

Cíl projektového dne: zvýšit informovanost a praktické dovednosti žáků při záchraně lidského 

života,  upozornit na důležitost poskytování PP 

Prováděli: modelové situace a výuku prováděli odborné učitelky SZŠ 

 

 

Regionální soutěž první pomoci 

Téma: poskytování první pomoci v modelových situacích 

Účastníci: 2 čtyřčlenná družstva žáků 3. ročníků oboru ZA 

Datum konání: 27. 3. 2018 

Organizátoři: SZŠ Děčín 

Cíl: ověření si znalostí z PP 



 

 

                                                                      

 

 
 

 

Projektový den na SPŠT Liberec 

Téma:      POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI (zkratkou PP) 

Objednavatel projektového dne: Ing. Dagmar Renčínová - ZŘŠ 

Počet tříd, které se akce zúčastní: 100 žáků SPŠT 

Datum konání:   16. 4. 2018  

Cíl projektového dne: zvýšit informovanost a praktické dovednosti žáků při záchraně lidského 

života,  upozornit na důležitost poskytování PP 

Prováděli:    modelové situace a výuku žáků prováděli žáci SZŠ 

 

První pomoc v přírodě 

Téma:      soutěž v poskytování PP 

Organizátor: SZŠ Mělník 

Účastníci:    3 žáci SZŠ – 3. ročník oboru ZA 

Datum konání:   25. 4. – 26. 4. 2018  

Cíl: ověření si znalostí z PP 

 

Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků 

Téma:  soutěž družstev mladých zdravotníků v poskytování první pomoci  

Objednavatel:     ČČK Jablonec nad Nisou  

Datum konání:   2. 5. 2018 

Počet tříd:    1 třída v roli figurantů a organizátorů 

 

Český den proti rakovině – 21. Květinový den 

Ve spolupráci s ARCUS  SOP Liberec, Společnost onkologických pacientů a jejich rodinných příslušníků a 

přátel 

Datum konání:   16. květen 2018 

Účastníci:    žáci SZŠ 

 

Zážitkový projektový den – první pomoc „Neváhej a zachraňuj“ 

Datum konání:  21. 5. – 22. 5. 2018 

Účastníci:  4 třídy  

Místo konání:  stanice Báňské záchranné služby v Hamru na Jezeře 

Organizátoři: Báňské záchranná služba v Hamru na Jezeře společně se školou 

Cíl:  Soutěž první pomoci „Neváhej a zachraňuj“ 

praktické poskytování první pomoci 

 

 

Soustředění před souvislou praxí 

Datum konání:  24. – 25. 5. 2018 

Účastníci akce:  3. ročník oboru zdravotnický asistent 

Místo konání:  Bílý Potok rekreační zařízení 

Cíl: příprava žáků na 4 týdenní souvislou praxi ve zdravotnickém zařízení 

Libereckého kraje – součástí je opakování první pomoci, zásady BOZP 

s důležitou prevencí proti hepatitis B, přenosu HIV – rizika při manipulaci 

s ostrým materiálem, biologickým materiálem 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

Liberecká 155 

Datum konání:  8. 6. 2018 

Účastníci akce:  žáci a studenti 3. ročník oboru ZA, DVS 

Místo konání:  terén pod lanovkou na Ještěd 

Cíl: figuranti při cvičném zásahu a soutěži záchranářů v terénu 

 

Odborné stáže v zahraničí – ERASMUS „Do Evropy na zkušenou“: 

Datum konání:   3. 6. 2018 – 16. 6. 2018 

Místo konání:    Plymouth Anglie 

Účastníci:    10 žáků a studentů SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

Téma:     pracovní stáž ve zdravotnickém zařízení 

 

SENIOŘI ČR z.s 

Datum konání: 11. 6. 2018 

Účastníci akce: senioři LK 

Místo konání: Koloseum Liberec 

Cíl: zapojení seniorů do sportovních aktivit - dopomoc seniorů při sportovních 

hrách, zapojení mladých do spolupráce se seniory 

Prováděli: žáci 1. ročníků oboru Praktická sestra  

 

Protidrogový vlak 

Datum:    25. 6. 2018 

Účastníci akce:   žáci 1 a 2. ročníku oboru ZA, PS 

Místo konání:    vlakové nádraží 

Cíl:     prevence rizikového chování - drogy  

 

 

Harmonizační dny žáků 1. ročníků SZŠ: 

Datum konání:  každá třída 2 dny v září 2018 

Účastníci:  žáci 1. ročníků oboru praktická sestra, ošetřovatel 

Cíl:  vytvoření dobrého kolektivu třídy 

prevence rizikového chování žáků, stresu, informace o možnostech pomoci 

v případě krizových situací 

Místo konání:    Penzion Podvrší Osečná 

 

DOD Jablonec nad Nisou 

Datum konání: 26. 9. 2018 

Téma: prohlídka pracovišť Nemocnice Jablonec nad Nisou v rámci dne 

otevřených dveří  

Účastníci:  žáci 3. ročníků oboru zdravotnický asistent, ošetřovatel 

Cíl: specifika práce jednotlivých oddělení Nemocnice Jbc 

 se zaměřením na prevenci onemocnění 

Místo konání: Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. 

 

Odborná exkurze LZZS Liberec 

Datum konání:   podzim 2018 

Téma:     poskytování předlékařské a lékařské PP  

Účastníci:    žáci a studenti 1-3 ročníků ZA, PS, DVS, DDS 

Cíl: ukázka specifikace poskytování první pomoci záchranáři letecké 

zdravotnické služby, zaměření se na poskytování laické první pomoci    

Místo konání: stanoviště letecké záchranné služby Liberec  



 

 

                                                                      

 

 
 

 

Preventivní program – návštěva nízkoprahového zařízení ADVAITA Liberec 

Téma: poukázat na riziko sebedestruktivního chování při požívání návykových 

látek 

Datum konání:   17. - 18. 10. 2018 

Účastníci: žáci 1. ročníků oboru PS, OSE – 90 žáků SZŠ Liberec a Česká Lípa 

 

Projektový den na ZŠ Lesní  

Téma:      POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI (zkratkou PP) 

Objednavatel projektového dne: Mgr. Ondřej Pražák  

Počet tříd, které se akce zúčastní: 60 žáků 

Datum konání:   1. 11. 2018  

Cíl projektového dne: zvýšit informovanost a praktické dovednosti žáků při záchraně lidského 

života,  upozornit na důležitost poskytování PP 

Prováděli:    modelové situace a výuku žáků prováděli žáci SZŠ 

 

Projektový den na D-PG: Doctrina - Podještědské gymnázium Liberec  

Téma:      POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI (zkratkou PP) 

Objednavatel projektového dne: Mgr. Jiří Jansa 

Počet tříd, které se akce zúčastní: 47 žáků septimy a oktávy gymnázia 

Datum konání:   20. 11. 2018  

Cíl projektového dne: zvýšit informovanost a praktické dovednosti žáků při záchraně lidského 

života,  upozornit na důležitost poskytování PP 

Prováděli:    modelové situace a výuku žáků prováděli žáci SZŠ 

 

Příběhy bezpráví 

Téma: preventivní program zaměřený na setkání mladých lidí s pamětníky 

totalitního režimu. Akce vede mladé lidi k úctě ke stáří, upevnění 

morálních hodnot a uvědomění si současných možností pro rozvoj mládeže 

 

Datum konání:   27. 11. 2018 

Účastníci:    žáci 1. a 2. ročníků oboru PS, ZA 130 žáků SZŠ Liberec 

 

Preventivní tramvaj proti AIDS 

Téma:     prevence AIDS pro veřejnost, anonymní testování 

Pořadatel:    Česká společnost AIDS Praha 

Datum konání:   29. 11. 2018 

Počet žáků:    8 SZŠ 

 

 

Odborné stáže v zahraničí – ERASMUS „Do Evropy na zkušenou“: 

Datum konání:   18. 11. 2018 – 1. 12. 2018 

Místo konání:    Plymouth Anglie 

Účastníci:    10 žáků a studentů SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

Téma:     pracovní stáž ve zdravotnickém zařízení 

 

 

Odborné stáže v zahraničí – ERASMUS „Do Evropy na zkušenou“: 

Datum konání:   25. 11. 2018 – 1. 12. 2018 

Místo konání:    Klinik Bavaria Kreischa Drážďany Německo 

Účastníci:    8 žáků a studentů SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

Téma:     pracovní stáž ve zdravotnickém zařízení 



 

 

                                                                      

 

 
 

 

 

PEER program Zdravé koule: 

Datum konání:   12. 12. 2018 – 13. 12. 2018 

Místo konání:    SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant 

Účastníci:    žáci SŠ hospodářské a lesnické Frýdlant 

Prováděli:    4 žákyně a studentky SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

Organizátor:    SZÚ Liberec 

Téma:     prevence rakoviny prsu a varlat 

 

 

 

 

 

 

Odborné exkurze žáků a studentů SZŠ a VOŠ zdr. Liberec se zaměřením na zdravotnickou 

problematiku: 

 

Jednotlivá oddělení KNL a.s. a Nemocnice Jablonec nad Nisou 

Liberecké psychologické dny – konference pro sestry pořadatel SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

Anatomický ústav 1. LF Praha 

Neviditelná výstava Praha 

Zdravotnická záchranná služba Liberec 

Dětské centrum Sluníčko 

V klub komunikace, řešení problémů, práce s emocemi, zvládání agresivity 

Hygienické muzeum Drážďany 

Výstava Bodies Praha 

Odborná exkurze nemocnice Moto, Královské Vinohrady, Podolí 

Odborná exkurze IKEM, Všeobecná nemocnice Praha 

Odborná exkurze Ústav plastické chirurgie a chirurgie ruky Vysoké nad Jizerou 

Psychiatrická nemocnice Praha Bohnice 

 

 

 

V Liberci dne 11. 12. 2018     Sepsala Mgr. Jitka Teplá   

vedoucí učitelka praktického vyučování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

Akce školy uspořádané v kalendářním roce 2019 se zaměřením na problematiku první pomoci, edukací 

mládeže v otázkách zdravotnické problematiky 

 

Projektový den na SOŠO Liberec 

Téma:      POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI (zkratkou PP) 

Objednavatel projektového dne: Ing. Soňa Havelková, ředitelka školy  

Počet tříd, které se akce zúčastní: všechny třídy SŠ školy 70-80 žáků 

Datum konání:   31. 1. 2019  

Cíl projektového dne: zvýšit informovanost a praktické dovednosti žáků při záchraně lidského 

života,  upozornit na důležitost poskytování PP 

Prováděli:    modelové situace a výuku žáků prováděli žáci SZŠ 

 

 

Projektový den na ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Liberec 

Téma:      POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI (zkratkou PP) 

Objednavatel projektového dne: Mgr. Lenka Hánová – učitelka   

Počet tříd, které se akce zúčastní: 70 žáků ZŠ 

Datum konání:   20. 2. 2019  

Cíl projektového dne: zvýšit informovanost a praktické dovednosti žáků při záchraně lidského 

života,  upozornit na důležitost poskytování PP 

Prováděli:    modelové situace a výuku žáků prováděli žáci SZŠ 

 

Odborná exkurze žáků a studentů SZŠ a VOŠ Liberec 

Téma:     Dárcovství krve 

Objednavatel:    odborné vyučující 2. ročníků oboru ZA; 1. ročníku oboru DVS 

Počet tříd:    4 třídy – 70 žáků a studentů 

Data konání:    měsíc únor 2019 

Cíl:     zvýšit informovanost mezi žáky a studenty na téma dárcovství krve 

 

 

Prevence rakoviny prsu, samovyšetřování 

Téma:     prevence rakoviny prsu, samovyšetřování prsů, mamograf 

Účastníci:    2 DVS 

Datum konání:   11.3.2019 

Organizátoři:    Mgr. Kateřina Sassmann vyučující 2 DVS 

Cíl: naučit samovyšetření prsů ženy, mamograf – konzultace s mamologem 

přímo na pracovišti EUC klinika Klášterní, Liberec 

 

Projektový den na ZŠ Sokolovská 328, Liberec  

Téma:      POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI (zkratkou PP)  

Objednavatel projektového dne: Mgr. Pavlína Roudná, ředitelka školy  

Počet tříd, které se akce zúčastní:  80 žáků ZŠ  

Datum konání:   21. 3. 2019 čtvrtek  

Cíl projektového dne: zvýšit informovanost a praktické dovednosti žáků při záchraně   lidského 

života, upozornit na důležitost poskytování PP 

 

 

Preventivní akce o bezpečnosti na železnici a první pomoci při železničním neštěstí: 

Datum:    23. – 25. 4. 2019 

Účastníci akce:   žáci 1 a 2. ročníku oboru ZA, PS 

Místo konání:    vlakové nádraží 

Cíl:     prevence rizikového chování  



 

 

                                                                      

 

 
 

 

Celostátní soutěž v první pomoci Lhotka 2019 

 

Téma:     celostátní soutěž v první pomoci  

Organizátor:    soukromá SZŠ Mělník, o.p.s.  

Počet žáků:    4 žáci 3. ročníku oboru ZA  

Data konání:    25.4.2019 

Cíl:     ověření si znalostí budoucích zdrav. pracovníků v poskytování PP  

 

Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků 

Téma:  soutěž družstev mladých zdravotníků v poskytování první pomoci  

Objednavatel:     ČČK Jablonec nad Nisou  

Datum konání:   3. 5. 2019 

Počet tříd:    několik žáků třídy v roli figurantů a organizátorů 

 

 

Český den proti rakovině – 23. Květinový den 

Ve spolupráci s ARCUS SOP Liberec, Společnost onkologických pacientů a jejich rodinných příslušníků a 

přátel 

Datum konání:   15. květen 2019 

Účastníci:    žáci 3. ročníků SZŠ 

 

 

Zážitkový projektový den – první pomoc „Neváhej a zachraňuj“ 

Datum konání:  20. 5. – 21. 5. 2019; 19. – 20. 5. 2019 

Účastníci:  žáci a studenti 1. ročníků oboru PS, 2 ročníky oboru ZA, OSE, DVS  

Místo konání:  stanice Báňské záchranné služby v Hamru na Jezeře 

Organizátoři: Báňské záchranná služba v Hamru na Jezeře společně se školou 

Cíl:  Soutěž první pomoci „Neváhej a zachraňuj“ 

praktické poskytování první pomoci 

 

Soustředění před souvislou praxí 

Datum konání:  23. – 24. 5. 2019 

Účastníci akce:  3. ročník oboru zdravotnický asistent 

Místo konání:  Bílý Potok rekreační zařízení 

Cíl: příprava žáků na 4- týdenní souvislou praxi ve zdravotnickém zařízení 

Libereckého kraje – součástí je opakování první pomoci, zásady BOZP 

s důležitou prevencí proti hepatitis B, přenosu HIV – rizika při manipulaci 

s ostrým materiálem, biologickým materiálem 

 

Projektový den pro ZŠ Lesní  

Téma:      POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI (zkratkou PP) 

Objednavatel projektového dne: Mgr. Monika Fiebigerová  

Počet tříd, které se akce zúčastní: žáci 5. třídy 60 žáků 

Datum konání:   4. 6. a 7. 6. 2019 místo konání SZŠ a VOŠ zdr. Liberec  

Cíl projektového dne: zvýšit informovanost a naučit žáky praktické dovednosti při poskytování 

PP a záchraně lidského života, upozornit na důležitost poskytování PP 

Prováděli:    modelové situace a výuku žáků prováděli žáci SZŠ 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

Projektový den na MŠ Srdíčko Liberec 

Téma:      PRVNÍ POMOC formou hry (zkratkou PP) 

Objednavatel projektového dne: Kadlečková Jitka, ředitelka školy  

Počet tříd, které se akce zúčastní: vybrané třídy MŠ 30 žáků 

Datum konání:   11. 6. 2019  

Cíl projektového dne: nacvičit formou hry poskytování jednotlivých úkonů PP 

Prováděli:    modelové situace a výuku žáků prováděli žáci 2. ročníku SZŠ 

 

 

Odborné stáže v zahraničí – ERASMUS „Do Evropy na zkušenou“: 

Datum konání:   2. 6. 2019 – 15. 6. 2019 

Místo konání:    Plymouth Anglie 

Účastníci:    10 žáků a studentů SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

Téma:     pracovní stáž ve zdravotnickém zařízení 

 

Odborné exkurze žáků a studentů SZŠ a VOŠ zdr. Liberec se zaměřením na zdravotnickou 

problematiku: 

 

Jednotlivá oddělení KNL a.s. a Nemocnice Jablonec nad Nisou 

Liberecké psychologické dny – konference pro sestry pořadatel SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

Horská služba Bedřichov – 1. ročníky v rámci lyžařského kurzu zaměřeno na poskytování PP v terénu 

Anatomický ústav 1. LF Praha 

Neviditelná výstava Praha 

Zdravotnická záchranná služba Liberec 

Dětské centrum Sluníčko 

V klub komunikace, řešení problémů, práce s emocemi, zvládání agresivity 

Hygienické muzeum Drážďany 

Odborná exkurze nemocnice Motol, Královské Vinohrady, Podolí 

Odborná exkurze IKEM, Všeobecná nemocnice Praha 

Odborná exkurze Ústav plastické chirurgie a chirurgie ruky Vysoké nad Jizerou 

Psychiatrická nemocnice Praha Bohnice 

 

V Liberci dne 30.06.2019    Sepsala Mgr. Jitka Teplá   

vedoucí učitelka praktického vyučování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

Sportovní  akce: 

 

Výsledky soutěží pro rok 2018/2019 

Soutěž + datum Vybraní studenti Výsledky 

13. 9. 2018 Kolo do 

vrchu – krajské 

finále 

Havlová Eliška 4. ZAB 

Slancová Anna 3. ZAA 

Křepelová Sandra 2. OSE 

Mašek Jan 1. PSA 

Boháčková Petra 1. PSA 

Podešvová Magdaléna 3. ZAB 

Fořtová Anna 3. ZAB 

1. a 2. místo celkově 

dívky + rekord trati 

20. 9. 2018 Atletický 

pohár CORNY 

Musilová Petra 1. PSA 

Procházková Eliška 1. PSA 

Janáková Michaela 1. PSB 

Bártlová Lucie 2. ZAA 

Skuhrová Tereza 2. ZAA 

Adámková Tereza 2. ZAC 

Pelcová Kateřina 4. ZAB 

Polomská Ema 3. ZAA 

Návesníková Michaela 2. OSE 

4. místo celkem 

1. místo běh na 60m 

1. místo běh na 200m 

3. místo vrh koulí 

3. místo štafeta 4x100m 

26. 10. 2018 Stolní 

tenis – krajské 

finále 

Vokál Marek 4. ZAB 

Hoang Dominik 3. ZAB  
13. místo 

4. 10. 2018 

Přespolní běh – 

okresní kolo 

Liberec 

Slancová Anna 3. ZAA 

Šustrová Michaela 4. ZAB 

Machačková Nikola 3. ZAB 

Vacková Kateřina 1. PSA 

Bělková Eliška 1. PSA 

Čadílek Vojtěch 3. ZAA 

Valeš Marián 3. ZAA 

Badasco Kristián 3. ZAC 

Borovyk Oleksandr 3. ZAC 

Mašek Jan 1. PSA 

Děvčata: 2. místo a 

postup do KF do 

Jablonce n. Nisou  

 

Chlapci: 3. místo 

9. 10. 2018 

Přespolní běh – 

krajské finále 

Jablonec n. N. 

Slancová Anna 3.ZAA 

Süsserová Kristýna 3. ZAB 

Šustrová Michaela 4. ZAB 

Kateřina Pelcová 4. ZAB 

Bělková Eliška 1. PSA 

Havlová Eliška 4. ZAB 

3. místo 

3. 12. 2018 Plavání 

– krajské finále 

Jilemnice 

Hájková Vendula1. PSB 

Vacková Kateřina 1. PSA 

Kovářová Anna 3. OSE 

Slancová Anna 3. ZAA 

Boháčková Petra 1. PSA 

Hrůzová Kateřina 2. ZAC 

 

2. místo celkově 

2. místo štafeta 6x50m 

VZ 

1. místo štafeta 4x50 PZ 

1. místo motýlek 

2. a 3. místo znak 

3. místo VZ 

3. a 6. místo prsa 

19. 2. 2019 Okresní 

kolo v Běhu na 

lyžích školních 

družstev a 

jednotlivců 

Krejzlová Adéla 1. PSB 

Zemanová Tereza 1. PSB 

Chadimová Karolína 2. ZAC  

 

1., 2., 3. místo 



 

 

                                                                      

 

 
 

 

15. 2. 2019 Okresní 

kolo SLSŠ ve 

florbale 

+ 25. 2. 2019 finále 

 

 

 

 

 

 

19. 2. 2019 Okresní 

kolo SLSŠ ve 

florbale 

Dívky: 

Návesníková Michaela 2. OSE 

Zárubová Kateřina 3. ZAB 

Podešvová Magdalena 3. ZAB 

Valášková Zuzana 3. ZAB 

Drangovská Andrea 1. PSB 

Krejčová Karolína 1. PSB 

Dostrašilová Nikol 1. PSB 

Brožová Veronika 3. ZAC 

Přibová Michaela 3. ZAC 

Šustrová Michaela 4. ZAB 

Bártová Tereza 4. ZAB 

Tokárová Tereza 4. ZAB 

 

Chlapci: 

Vokál Marek  4. ZAB  

Rajdl Kristián 4. ZAB  

Valeš Marián 3. ZAA  

Čadílek Vojtěch 3. ZAA  

Hoang Dominik 3. ZAB  

Badasco Cristián 3. ZAC  

Borovyk Oleksandr 3. ZAC  

Mašek Jan 1. PSA  

Kučera Martin 1. PSA 

2. místo v okresním 

kole 

3. místo ve finále 

 

 

 

 

 

 

4. místo v okresním 

kole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

10. Poradenské služby 

Zpráva o činnosti výchovného poradce pro školní rok 2018/2019 a jeho výstupy tvoří přílohu č. 1, také činnost 

metodika rizikového chování pro školní rok 2018/2019 a jeho hodnocení je součástí tohoto dokumentu a tvoří  

přílohu č. 2. 

Cíle výchovného poradce (VP) a i metodika rizikového chování  (MPRCH) byly splněny.  

 

Poradenská a konzultační činnost VP:  

 
Činnost Počet ve 

školním roce 

2014/15 

Počet ve 

školním roce 

2015/16 

Počet ve 

školním roce 

2016/17 

Počet ve 

školním roce 

2017/18 

Počet ve 

školním roce 

2018/19 

Konzultace IVP 3 + průběžně 0 3 průběžně 8 

Individuální konzultace s 

rodiči 

2 se zápisem 

+ průběžně 

3  12 35 včetně 

telefonátů 

23 

Protokolární výchovný 

pohovor s rodiči, 

žákem a ředitelkou školy 

– výchovná komise 

3 + 1 9 6 5 13VK, 8ZoP 

Poradenská konzultace s 

žáky 

85 (minimálně 

jednou) + 

průběžně 

125 

(minimálně 

jednou) + 

průběžně 

průběžně 28 „pohovorů 

u VP“, cca 

160 

individuálních 

setkání 

s neklas. či 

neprosp. žáky 

53 + průběžně 

Poradenská konzultace s 

vyučujícími 

průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně 

Řešení skupinových 

problémů ve třídě 

 průběžně průběžně 1 5 3 

Kariérové poradenství 83 + průběžně 37 + průběžně průběžně průběžně průběžně 

Konzultace s PPP, SPC 5 3 + 1 

(OSPOD) 

průběžně průběžně 3x osobně, 

průběžně e-

maily, 

telefonáty 

Konzultace s VŠ, VOŠ 3 1 2 5 VOŠ – 

průběžně, VŠ  

- 4x 

Prezentace školy 5 5 průběžně 6 3x 

Konzultace s PČR 1 1 0 0 0 

Realizace preventivních 

programů 

35 20 35 40 30 

Počet evidovaných 

incidentů 

- - 0 1 0 

 

Metodická činnost VP:  

 Průběžně byla poskytována vyučujícím metodická pomoc při práci se žáky se specifickými vývojovými 

poruchami učení a chování, pro přípravu třídnických hodin apod.  

 VP sledovala změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství i změny 

v kariérovém poradenství a informovala o nich ostatní vyučující. Jednalo se i nově o nastavování 

jednotlivých stupňů podpůrných opatření a tvorbu, realizaci                            a vyhodnocování Plánu 

pedagogické podpory. 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

Informační činnost VP:  

 Průběžně jsem informovala žáky končících ročníků o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených 

dveří na VŠ, VOŠ, o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a přijímacím řízení, o administrativě 

přihlášek, o možnostech práce v zahraničí (nástěnka, individuální konzultace, návštěva tříd, emailová 

korespondence).  

 

Spolupráce VP s dalšími organizacemi:  

 Účastnila jsem se akcí pro výchovné poradce organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a 

úřadem práce (např. Poradenský den).  

 Spolupracovala jsem s dalšími orgány – Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a Jablonci. 

 

Spolupráce VP s metodikem prevence rizikového chování:  

 Navrhovaly jsme doplňující výchovné a preventivní akce pro konkrétní žáky i pro konkrétní skupinu 

(besedy, exkurze, přednášky apod.). 

 Na září jsem připravila a společně s MPRCH realizovala Harmonizační dny pro 1. ročníky. 

 Spolu s MPRCH jsme sledovaly žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na 

základě doporučení třídního učitele jsem ředitelce školy podala návrh na svolání výchovné komise. 

 

Spolupráce VP s vedením školy:  

 S ředitelkou školy jsme řešily návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.  

 Vypracovala jsem roční plán činností výchovného poradce a vyhodnotila své činnosti v závěrečné 

zprávě.  

 S VUPV a ZŘŠ jsme řešily možnosti uzpůsobení podmínek pro žáky s SVP při skládání závěrečných 

zkoušek u oboru OSE a pro absolutoria u oboru DVS. 

 

Metodik prevence rizikového chování  (MPRCH) 

 

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. 

 

Časové rozvržení: je přizpůsobováno aktuálním potřebám a provozu školy. 

Schůzky s učiteli, rodiči i žáky dle potřeby.  

UČITELÉ, ŽÁCI – monitorace klimatu školy, jednotlivých tříd a výskytu rizikových jevů během 

výchovně vzdělávacího procesu - spolupráce s třídními učiteli, autoevaluační komisí, parlamentem žáků, 

výchovnou poradkyní, předmětovými komisemi (s důrazem na PK PSK, PK OSE) a jednotlivými 

vyučujícími 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

RODIČE 

 

- listopad, duben – třídní schůzky – informační blok (prostřednictvím TU), monitorace školního klimatu 

z pohledu zákonných zástupců žáků (výstup z AE šetření) 

- červen – schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků – informační blok MPRCH,  

vypracování informačního letáku a osobní předání informací  

 

Celoročně možnost využívání informačního zdroje prostřednictvím systému BAKALÁŘI, možnost 

komunikace rodičů s pedagogy, přístup k průběžným výsledkům klasifikace žáků, aktuálním změnám 

rozvrhů, k mimořádným situacím ve škole i k plánovaným organizačním změnám.   

 

 

11. Řízení školy/zařízení 

 

Podpora přátelského, vstřícného a konstruktivního vztahu na všech úrovních – TO JE NÁŠ HLAVNÍ SMYSL. 

Výuku zakládat na partnerském přístupu, vychovávat v žácích/studentech (Ž/S) velkou míru samostatnosti  

a zodpovědnosti za své jednání, přistupovat k hodnocení a klasifikací Ž/S podle zásad pozitivní motivace. Ve 

spolupráci s předmětovými komisemi stanovit kritéria kvalitní výuky v jednotlivých oblastech, zaměřit 

hospitační činnost na efektivitu a kvalitu výstupů vzdělávacího procesu, analyzovat výsledky závěrečných 

zkoušek. Obnovovat průběžně školní, klasifikační a sankční řád podle nových poznatků a zkušeností. Další 

nedílnou součástí řízení školy je ještě významně aktivnější komunikace s budoucími zaměstnavateli – možnost 

produktivní práce žáků/studentů, doporučení vhodného žáka/studenta pro zaměstnavatele. Stále efektivně 

komunikujeme s budoucími zaměstnavateli o možném spolupodílení se na výchově  a vzdělávání žáků/studentů 

jako jejich budoucích zaměstnanců eventuálně formou stipendií. Probíhají pravidelné schůzky s ředitelkami 

ošetřovatelské péče KNL a. s.  Mgr. Fryaufovou a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa  

Mgr. Šperlíkovou, kde tuto problematiku aktivně, kromě jiného řešíme. 
Plynule uvádíme do školské praxe nové zákony, vyhlášky a nařízení, pružně vytváříme a aktualizujeme vnitřní 

směrnice a pokyny, snažíme se udržovat příznivou stabilní skladbu pedagogického sboru. Podporujeme 

vylepšení systému motivačního finančního ohodnocení podle moderních zásad managementu, pružně pracujeme 

s nenárokovou složkou ohodnocení v rámci pozitivní motivace pracovníků, snažíme se udržet mzdy nad 

celostátním průměrem. Pokračujeme v zavedených formách sebehodnocení pedagogů, zdokonalujeme systém 

motivace podle míry splnění stanovených osobních profesních cílů vyučujících se zaměřením na původním 

záměru zavádění Kariérního řádu – profesního rozvoje pedagogických pracovníků.  

Maximálně podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků, kdy jsme k tomu využili možnost 

v zapojení do „Šablon“, ve kterých pokračujeme. Chtěli bychom prohloubit a zakotvit vzdělávací a společenské 

aktivity nebo supervizi, které by zmírňovaly negativní dopad možného syndromu vyhoření pracovníků školy. Je 

potřebné podpořit vzájemný respekt, loajalitu. 

Současné formy poskytování informací veřejnosti doplňujeme stále o nové. Zkvalitňujeme podobu webových 

stránek školy, a to jak po stránce vzhledové, tak především po stránce obsahové.  

V komunikaci mezi všemi účastníky procesu vzdělávání uplatňujeme zásady otevřenosti, věcnosti 

a partnerského přístupu. Udržujeme a budeme se snažit zvyšovat úroveň řízení a vedení lidí, aby hodnocení 

kontrolními orgány bylo pozitivní. Dosud školou vydané právní a organizační normy pokrývají rovnoměrně 

všechny procesy řízení. V řízení a vedení lidí zachováváme demokratický styl s participací co nejširšího okruhu 

zaměstnanců, pro tento styl řízení jsou stanovena a v praxi ověřena pravidla a kompetence  

(např. v organizačním řádu školy, ve školním řádu, v pracovních náplních apod.). Hledáme další a efektivnější 

cesty v komunikaci a vzájemné spolupráci uvnitř vedení, mezi vedením a zaměstnanci, mezi vedením a žáky.  

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

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.   

Činnost autoevaluační komise ve školním roce 2016/2017 je podrobně rozpracována v následující tabulce, 

všechny soubory jsou v elektronické podobě uložené na sdíleném školním disku U: školní sítě, archivovány jsou 

v písemné podobě. 

 

Autoevaluační komise (dále uváděno jen AE komise) pracovala ve školním roce 2018/2019 v tomto složení: 

Ing. Helena Mezeiová - učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů: IKT, MAT  

 Oblast působení - zpracování výsledků dotazníkových šetření a zpráv, dohled na plnění termínů 

Mgr. Monika Dlouhá – učitelka odborných předmětů 

Oblast působení – sestavení dotazníků zejména týkajících se odborné praxe (a jejich distribuce v KNL) 

Mgr. Lucie Macounová – učitelka odborných předmětů 

Oblast působení – sestavení dotazníků zejména týkajících se odborné praxe (a jejich distribuce v KNL) 

Mgr. Pavla Jakschová - učitelka ANJ 

 Oblast působení – sestavování dotazníků po obsahové stránce 

 

Dotazníková šetření, která jsou  hlavní náplní práce AE, byla v tomto školním roce upravena, protože uplynulo 

tříleté období, ve kterých se odpovědi v jednotlivých dotaznících meziročně srovnávaly. Dotazníky byly 

upraveny tak, aby monitorovaly ty oblasti vzájemných vztahů, ve kterých se vyskytly problémy či situace, které 

je třeba dále sledovat. 

Výsledky a hodnocení všech dotazníkových šetření (včetně samotných dotazníků) byly průběžně zveřejňovány a 

ukládány v elektronické podobě na disku U: školní sítě, archivovány jsou v písemné podobě. 

 

Přehled procesních částí: 

 
Plán autoevaluace 

 Zpracován v září 2018 

 Elektronická forma – soubor plán AE 2018_19 

 Za AE zpracovala Ing. Helena Mezeiová 

 

Portfolia pro žáky 1. ročníků 

 Příprava v říjnu 2018 

 Žáci byli s portfolii seznámeni v předmětu Informační a komunikační technologie, do výuky bylo zařazeno 

vytváření příspěvků v textovém editoru MS WORD.  

 Portfolia byla žákům předána elektronickou formou – soubor portfolio 2018_19_PS 

 Příprava Ing. Helena Mezeiová 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

Dotazníkové šetření klimatu mezi žáky ve třídách 

 Příprava i průběh dotazníkového šetření v listopadu 2018 

 Provedení dotazníkového šetření – písemná forma  

 Dotazované oblasti: dobré vztahy se spolužáky, spolupráce se spolužáky 

 Závěr: vyhodnocení dotazníkového šetření bylo obdobně jako v předcházejících letech pracovním materiálem pro 

třídní učitele, prostřednictvím něhož mohli monitorovat situaci ve třídě a dále s třídním kolektivem pracovat, ale i 

pracovním materiálem pro ostatní vyučující, kteří vyučují v jednotlivých třídách.  

 Formuláře i vyhodnocení za AE zpracovala Ing. Helena Mezeiová (elektronická forma – vyhodnocení klima ve 

třídě 18_19) 

 

Dotazníkové šetření vztahu: žák – učitel 

 Příprava i průběh dotazníkového šetření v prosinci 2018 

 Provedení dotazníkového šetření (anonymní) – každý učitel si dotazníky zadal sám nejméně ve dvou třídách či 

studijních skupinách (pro možnost porovnání). 

 Forma – buď písemně nebo elektronickou cestou formou dotazníku – aplikace formuláře Google disku (v režii 

každého vyučujícího) 

 Vyhodnocení – výsledky a závěry si vyvodil každý vyučující sám pro sebe 

 Do této činnosti se zapojilo 33 vyučujících, dotázáno bylo celkem 1100 žáků; nárůst oproti minulému školnímu 

roku je způsoben tím, že dotazníkové šetření proběhlo i na odloučeném pracovišti v České Lípě. 

 Statistický přehled za AE zpracovala Ing. Helena Mezeiová – v souboru vyhodnocení učitel – žák 2018_19 

 

Kvalita školy a vztahy mezi zaměstnanci školy dotazníky a následující osobní pohovor s ŘŠ 
 Příprava i průběh dotazníkového šetření i pohovorů probíhal v únoru a březnu 2019 

 Dotazníky, pohovory i vyhodnocení provedla ŘŠ Mgr. Jana Urbanová  

 

Dotazníkové šetření kvality školy – zákonní zástupci 

 Příprava šetření proběhla v dubnu 2019 

 Dotazníkové šetření proběhlo v průběhu třídních schůzek 25. 4. 2019 

 Dotazníkové šetření bylo v tomto školním roce zaměřeno na způsob komunikace mezi zákonnými zástupci a 

učiteli, zejména na využívání programu BAKALÁŘI, protože v minulém školním roce bylo zjištěno, že právě 

v této oblasti jsou ze strany zákonných zástupců značné rezervy. 

 Dále si AE komise dala za úkol zjistit, zda by zákonní zástupci žáků měli zájem, aby třídní schůzky v jarním 

období probíhaly konzultačním způsobem – vyučující by ve stanoveném termínu byli přítomni ve škole a zákonný 

zástupce žáka by mohl individuálně řešit problémy svého dítěte. Obdobně by třídní učitel či jiný vyučující mohl 

na tyto schůzky pozvat zákonného zástupce žáka, s kterým by potřeboval řešit problémové situace. 

 Ve srovnání s minulými lety se většina zákonných zástupců přihlašuje svými přístupovými údaji, ale 14 procent 

zákonných zástupců si neuvědomuje, že tímto přihlášením mají přístup i k jiným údajům, než jen přihlášením 

prostřednictvím přihlašovacích údajů samotných žáků. 

 V komunikaci mezi zákonnými zástupci žáků a učiteli mírně převládá telefonický způsob (včetně SMS zpráv) – 

polovina zákonných zástupců, prostřednictvím Bakalářů komunikuje jen asi čtvrtina zákonných zástupců. 

 Vyjádření se k způsobu konání třídních schůzek v jarním období je vzácně vyrovnané – 47 % zákonných zástupců 

by uvítalo konzultační způsob, 46 % by ponechalo dosavadní způsob. Poměrně velké procento zákonných 

zástupců se třídních schůzek jakýmkoliv způsobem konaných neplánuje účastnit. 

 Vyhodnocení za AE zpracovala Ing. Helena Mezeiová (vyhodnocení ZZ 2019) 

 

Dotazníkové šetření – vztahy na odborné praxi 

 Dotazníkové šetření proběhlo v 2. pololetí školního roku 2018/2019 v průběhu dubna 2019  

 Každý žák hodnotil své působení na jednom oddělení, kde probíhá praktická výuka jejich třídy pod vedením 

odborné učitelky. V minulých obdobích hodnocení probíhalo vždy na dvou odděleních, z důvodů objektivity je 

třeba v příštím školním roce opět hodnotit dvě oddělení. 

 Dotazníky byly výrazně změněny, každý žák hodnotil své osobní pocity (úspěšná i neúspěšná činnost) vzhledem 

ke svým spolužákům, odborné učitelce, personálu příslušného oddělení i pacientů. 

 Dotazníky byly žákům zadány v písemné podobě a jsou uloženy u vedoucí učitelky praktického vyučování. 



 

 

                                                                      

 

 
 

 Do šetření se zapojilo celkem 144 žáků. 

 Z hodnocení dotazníků je patrné, že žáci vnímají své působení na odděleních, kde probíhá praktická výuka 

poměrně pozitivně. Pocit, že jsou za svou práci chváleni, výrazně převyšuje pocity z toho, že jsou kritizováni, či 

že jsou jim vytýkány chyby.  

 Dotazy, které směřovaly k připravenosti na praktickou výuku, hodnotí žáci tak, že většina (80 %) bývá připravena 

občas, 20 % vždy, nikdo nemá pocit, že by chodil na výuku nepřipraven. Sami žáci odpovídají, že většina (80 %) 

z nich cítí důvod své občasné nepřipravenosti v tom, že se neučí, jen 20 % pociťuje nedostatek informací ze školy.  

 Až na výjimky žáci mají pocit, že svou práci zvládají, byť s drobnými chybami. Nikdo neuvádí, že by svou práci 

nezvládal. Jen výjimečně (2 % žáků) má pocit, že svou práci nestíhá. 

 V posledním bodu dotazníku žáci mohli uvést problémové situace, které na praxi zažívají – předáno k řešení 

vedoucí učitelce pro praktické vyučování Mgr. Jitce Teplé, které všechny dotazníky byly předány. 

 Statistické zpracování provedla – Ing. Helena Mezeiová (elektronická forma – vyhodnocení praxe 2019) 

 

Shrnutí činnosti: 
 Všechny plánované činnosti AE komise byly uskutečněny, z výsledků dotazníkových šetření vyplývá, že činnost 

školy probíhá v klidné a přátelské atmosféře bez závažných problémů.  

 V průběhu činnosti bylo zjištěno, že je třeba posunout dotazníkové šetření na odděleních, kde probíhá praktická 

výuka tak, aby vyhodnocení mohlo proběhnout i s žáky 4. ročníků před jejich ukončením studia. Z důvodů zcela 

změněného dotazníku je třeba zhodnotit s vedoucí učitelkou praktického vyučování, zda informace tímto 

dotazníkem získané jsou přínosem pro praktickou výuku nebo zda je vhodné provést nějaké úpravy. 

 Vzhledem k úvahám zda by zákonní zástupci žáků měli zájem, aby třídní schůzky v jarním období probíhaly 

konzultačním způsobem, bude vhodné dotazníkové šetření, zaměřené na monitorování vztahů mezi zákonnými 

zástupci žáků a učiteli, zařadit do průběhu podzimních třídních schůzek. 

 

 

 

         Za autoevaluační komisi zpracovala  

         Ing. Helena Mezeiová 

 

 

12. Další záměry školy/zařízení, zhodnocení, závěr 

 

Vedení školy velmi efektivně a ve vzájemné spolupracující atmosféře zprostředkovala záměr Libereckého 

kraje – zřizovatele školy a sociálního partnera Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a. s. zřízení 

odloučeného pracoviště naší školy v České Lípě. Toto odloučené pracoviště Střední zdravotnické školy               

a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec, p. o. bylo prozatímně vybudováno v budově Obchodní 

akademie nám. Osvobození 422, Česká Lípa. Od školního roku 2018/2019 poskytuje velmi úspěšně 

vzdělávání pro zájemce o zdravotnická povolání ve vzdělávacích programech oboru Praktická sestra (již 

dle nově platného zákona o zdravotnických pracovnících) a oboru Ošetřovatel. „Liberecká zdrávka“ pro 

odloučené pracoviště poskytla své know – how, které se setkalo s vnímáním vysokého kreditu této části 

školy i v oblasti Českolipska.  Což se promítá do dalších ročníků vzdělávání a zájemců o toto odloučené 

pracoviště roste každým rokem.  

 

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. 

 

Záměrem rozvoje naší školy jsou i nadále aktivity směřující k budoucnosti zdravotnického vzdělávání ve 

vlastní budově v Liberci a následně i ukotvení odloučeného pracoviště, protože by tak bylo možné 

dosáhnout rovnocenného rozvoje školy a našeho vzdělávání zdravotnických pracovníků, jako je tomu i 

v jiných školách, městech a oborech. Nápomocná by mohla být aktivita v následujícím programovém 

období, kdy se plánují nová Centra odborného vzdělávání (COV). A rozhodně COV zdravotnického 

směru si v Liberci své místo určitě najde. 

Záměrem VOŠ Liberec je dotáhnout zdárně do konce realizaci akreditace nového vzdělávacího programu pro 

obor Diplomované zdravotní laboranty. Škola se zintenzivnila navázanou spolupráci s Technickou univerzitou 

Liberec – Pedagogickou fakultou v rámci přípravy nového oboru VOŠ. Zapojení interaktivní formy výuky 

všeobecných i odborných předmětů nám umožňuje zejména ICT vybavení, modernizovaná počítačová učebna, 

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). 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 

také pořízeny na základě grantové činnosti – po ukončení grantu zůstávají v majetku školy.  

 

 vývojové trendy. 

 

Je i nadále smysluplné do budoucna školu koncipovat jako nedílnou a provázanou součást vzdělávací 

nabídky pro všechny typy vzdělávání. Jak učňovské (obor Ošetřovatel) tak maturitní (obor Praktická 

sestra) a vyšší odborné vzdělávání (obor Diplomovaná všeobecná sestra a to i ve zkrácené formě studia 

„4+1“/Diplomovaná dětská sestra/Diplomovaný zdravotní laborant). Vysokým kreditem pro školu je 

návaznost jednotlivých kompetencí absolventů, kteří jsou ve zdravotnických a jiných zařízeních velmi 

úzce spolupracujícími profesemi. Tuto jedinečnou provázanost spolupráce a kompetenční návaznost mají 

možnost žáci a studenti zažít již při vzdělávání ve škole, ale také při svých odborných praxích ve 

smluvních zařízeních. Vývojovým trendem pro školu je udržet tuto provázanost i do budoucna a pro trh 

práce připravit takto jedinečné pracovníky v rámci jejich uplatnitelnosti a uspokojení potřeb našich 

spolupracujících sociálních partnerů na Liberecku a Českolipsku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 

 
 

 

 

13. Údaje o výsledcích kontrol 

 

Ve školním roce 2018/2019 proběhly na škole:  

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2018. Kopie výsledku kontroly je 

uváděna v samostatné příloze: 3 

Výsledky testování školy v rámci ČŠI elektronickou formou v oblasti jazykové gramotnosti. Samostatná 

příloha: 4 
 

 

  

14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení 

 

Tato kapitola je shodná s obsahem závěrečné zprávy za rok 2018 ze dne 18. 04. 2019, jež byla projednávána na 

jaře 2019. 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 2018/2019 

2. Zpráva o činnosti metodika prevence za školní rok 2018/2019 

3. Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2018 

4. Výsledky testování školy v rámci ČŠI elektronickou formou v oblasti jazykové gramotnosti 

5. Zprávy a poděkování – ostatní činnosti školy. 


