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 „Úspěch není definitivní, 
nezdar není osudný: význam 
má pouze odvaha 
pokračovat.“ 

 Milí noví srdcaři,  

dostává se Vám do rukou 
průvodce, kterým bychom Vám 
chtěli usnadnit cestu k adaptaci                  
u nás ve škole a samozřejmě                           
i během celého studia. Jsem moc 
ráda, že jste rozšířili naše řady                       
a budete se podílet na 
udržování vysokého standardu 
naší školy. Věřím, že se nám 
společnými silami podaří 
dosáhnout dalšího rozkvětu                    
a povznášení naší Liberecké 
zdrávky mezi nejlepší školy                      
v republice.  

A proč jsme srdcaři? Protože nám není lhostejné co se kolem nás i uvnitř 
nás děje a snažíme se dělat vše proto, abychom tyto hodnoty přenesly                
i do naší společné práce.  

V následujícím vyjádření naleznete naše hodnoty, které se snažíme ctít 
a pracujeme na jejich společném prosazování. Není to nikdy jen                                 
o jednotlivci. Je to o týmové práci a moc dobře si uvědomujeme, že jsme 
na sebe navázáni. Proto věřím, že budete hrdi, že k nám patříte.  
 



  

L – lidskost v přístupu 
I – individualita; její respekt a rozvoj 
B – bezpečí; atmosféra důvěry a 
vzájemného propojení 
E – energie, se kterou do všeho u nás 
„jdeme“ 
R – respekt každého jednotlivého z 
vás/nás i všech ostatních, se kterými 
spolupracujeme 
E – empatie = citlivost projevující se v 
našem chování, jednání = se srdcem 
na dlani 
C – certifikace kvality Liberecké 
zdrávky, jediné zdrávky s tímto 
oceněním v ČR 
K – kreativita; prolíná se procesy, 
které se na škole uplatňují 
Á – autentičnost = pravost, 
původnost, hodnověrnost naší školy 

Z – zdravotnická profese, kterou nemůže vykonávat jiný absolvent školy než – li 
zdrávky 
D – důvěryhodnost = vzájemná důvěra Ž – U – R (Žák, Učitel, Rodič/zákonný 
zástupce) 
R – radost; smích a zábava při hodinách i mimo školních aktivitách 
Á – angažovanost = zapojení do charitativních akcí, propagačních aktivit, výpomoci 
V – vzdělanost a výsledky; jsou za námi vidět již desítky let a nehodláme polevit 
K – komunikace „uvnitř i ven“; je to klíčová oblast, které se intenzivně věnujeme 
A – anděl strážný (to jsme tu my pro vás) = sloužící jako posel mezi lidmi; andělská 
křídla, 

.................. která si můžete představit i v našem logu. 

Moc se na VÁS všechny těším  

Mgr. Jana Urbanová, MBA 
ředitelka školy 



  

TROCHA TYPOLOGIE   
BAREV A TAKÉ NĚCO  
O NÁS…  

Zelená     
jistota, rovnováha, klid 
 Vedení školy:  
„Jsme vaší oporou.“ 
 
Oranžová      
radost, elán, kreativita 
Technicko-hospodářští 
pracovníci:  
„Rádi vám pomáháme.“  

 
Červená        
energie, síla, vznešenost  
Pedagogové: 
„Stimulujeme vás k práci.“  
  
Modrá         
moudrost, nekonečnost, harmonie 
Žáci a studenti:  
„Jsme vaší inspirací.“  
„Vidíte ve mně část našeho loga? Jo jo! 
Červená a modrá barva symbolizují toky 
odkysličené a posléze okysličené krve, která v srdci proudí.                                          
A to, že jsme lidé, kteří mají srdce na dlani, to už o nás určitě víte!“  

 
A já jsem 
duch naší 

školy! 



  

 DŮLEŽITÉ KONTAKTY  

   Vedení školy  

Mgr. Jana Urbanová, MBA  
  
ředitelka školy 
e-mail: jana.urbanova@szs-lib.cz 
tel: +420 488 880 142 
 
Mgr. Petra Hoffmannová  
  
statutární zástupkyně ředitelky 
e-mail: info@szs-lib.cz 
petra.hoffmannova@szs-lib.cz 
tel: +420 488 880 145 

 
Mgr. Petra Hyšková      
  
zástupkyně ředitelky pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou 
e-mail: petra.hyskova@szs-lib.cz 
tel.: +420 488 880 149 

Mgr. Jitka Teplá        
  
vedoucí učitelka praktického vyučování 
e-mail: jitka.tepla@szs-lib.cz 
tel: +420 488 880 145 

 

mailto:jana.urbanova@szs-lib.cz
mailto:info@szs-lib.cz
mailto:petra.hoffmannova@szs-lib.cz
mailto:petra.hyskova@szs-lib.cz
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 DALŠÍ KONTAKTY  

   Zuzana Kočová   
  
         sekretářka ředitelky školy  
             e-mail: zuzana.kocova@szs-lib.cz 

          tel: +420 488 880 141 

 
   Nikola Šubrová   

  
         asistentka školy 
               email: nikola.subrova@szs-lib.cz 
          tel: +420 488 880 140 

 
 
Lenka Hovorková      
    
knihovna, studovna 
e-mail: lenka.hovorkova@szs-lib.cz 
tel: +420 488 880 144 

 

 

 

 

 

 

Jsme technicko-
hospodářští 
pracovníci,  

o všem, co se 
kde šustne, 

víme!  

mailto:zuzana.kocova@szs-lib.cz
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INFORMACE PRO 
NAŠE     
„NOVÁ SRDCE“ 
 

ŽÁCI   
1. ROČNÍKŮ  

 
Těšíme se na všechny naše žáky                  
1. ročníků ve středu 1. 9. 2021                          
v 8.00 hod. V tento den bude                       
ve vestibulu školy vyvěšena 
navigační tabule, která žáky 
nasměruje do správného patra                           
a do správné učebny. 
 

1. PSA   Třídní vyučující: Mgr. Kamila Podobská   
1. PSB  Třídní vyučující: Mgr. Jana Lacinová    
1. PSC   Třídní vyučující: Mgr. Ilona Kopecká    
1. OSE   Třídní vyučující: PhDr. Libor Drábek   
  

Veškeré nezbytné informace ke studiu i to, jak na Liberecké 

zdrávce žijeme, najdete na našich webových stránkách 

www.libereckazdravka.cz (součástí je Školní řád, hodnocení žáků, 

sankční řád, GDPR, výroční zprávy, akce školy). 

 A je to 
tady! 

http://www.libereckazdravka.cz/


  

 PRAKTICKÉ RADY  

 Ubytování  

Domov mládeže Jungmannova  
Domov mládeže Zeyerova 
460 01 Liberec 
 tel.: 488 880 397, 485 106 674  

 Stravování  

Základní škola Barvířská, Liberec 
Proboštská 38/6, 
46007 Liberec 7 
Tel. 485 108 790  
 
Základní škola, Liberec 
U Soudu 369/8 
Liberec 2 
460 01 
Tel. 485 108 417 

 
 

Věci do školy  
 
Určitě si vezměte přezůvky a visací zámek, typ ideálně nezacvakávací, 
kvalitní, s minimální šířkou 4 mm.  

 
 

 

Já hlava 
děravá….. 

A co ještě s sebou 
do školy 

nezapomenout? 



  

SEZNAM POVINNÉ  
LITERATURY 

Knihovna, studovna  

Seznam povinné literatury, tedy 
učebnic, pracovních sešitů, sbírek 
úloh atp., která je nutná pro 
studium na naší škole, naleznete 
na webových stánkách školy 
www.libereckazdravka.cz. 
 
 

 
 

Do naší knihovny a studovny, kterou naleznete v přízemí budovy školy,                               
si přijďte vybrat z široké nabídky odborných učebnic a odborných 
časopisů. Většinu knih je možné zapůjčit za obdobných podmínek jako 
v jiných veřejných knihovnách. Součástí školní knihovny je i archiv 
všech absolventských prací školy. 

Výpůjční doba školní knihovny: 

Pondělí  8:00-10:00 12:00-13:00 
Úterý 8:00-10:00 12:00-13:00 
Středa 8:00-10:00 12:00-13:00 
Čtvrtek  8:00-10:00 12:00-13:00 
Pátek  8:00-10:00 12:00-13:00 

 

To toho zase 
bude, učení 

mučení? Ne ne, 
na zdrávce to 

dáme! 

http://www.libereckazdravka.cz/


  

PO CELOU DOBU STUDIA 
JSME S VÁMI   

¨ Školní poradenství  

Výchovný poradce  
   
 
Mgr. Dana Metelcová 
e-mail:  
dana.metelcova@szs-lib.cz 
tel.: +420 488 880 152 
 
Výchovný poradce poskytuje 
poradenství nejen žákům                              
a studentům, ale také zákonným 
zástupcům.  

 
Jedná se především o konzultační, intervenční a diagnostické činnosti, 
což znamená např. konzultace v případě výukových a výchovných obtíží 
a jejich prevence, řešení školního neúspěchu a vytváření vhodných 
podmínek pro tělesný, psychický a sociální rozvoj osobnosti. Mezi další 
činnost patří spoluzajišťování péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami i péče o žáky mimořádně nadané, dále prevence projevů 
rizikového chování, práce s třídními kolektivy, poradenství o další 
studijní orientaci žáků i pomoc v náročných situacích.  

Samozřejmostí je zachovávání důvěrnosti v nakládání s citlivými 
informacemi a údaji, stejně jako dodržování profesního etického 
kodexu. 

mailto:dana.metelcova@szs-lib.cz


  

Metodik prevence a rizikového 
chování     
 

 
Mgr. Ilona Kopecká 
e-mail: ilona.kopecka@szs-lib.cz 

Metodik prevence rizikového 
chování je učitel se speciálním 
postgraduálním vzděláním, který 
realizuje a koordinuje aktivity 
zaměřené na prevenci záškoláctví, 
závislostí, šikany a dalšího 
rizikového chování. Takového, 
které může ublížit jak vám, tak 
vašim blízkým i širšímu okolí. 

 

Nabízíme krátké individuální konzultace s osobními problémy                                   
s následným doporučením kvalifikovaných odborníků. 

Opět platí maximální diskrétnost,  
vstřícnost a empatie.  

  
 

Super! Když si nebudu 
vědět rady, vím, kam 

mám jít! 



  

POVINNÉ PLATBY 

Sdružení zákonných  
zástupců a přátel školy 

Sdružení funguje na naší škole již 
řadu let a tvoří pojítko mezi 
vedením školy, pedagogy a rodiči 
našich žáků. Zastoupeni jsou 
zákonní zástupci žáků středního                      
i vyššího vzdělávání, a to po 
jednom z každé třídy. Sdružení se 
spolupodílí na organizování 
školních akcí a spolufinancuje 
nadstandardní odborné exkurze, 
kterých by se někteří naši žáci 
nemohli z finančních důvodů 
zúčastnit. 
 

o Částka: 500,- Kč. 

o Termín platby: do konce října 2021. 

o Platbu prosíme převodem.  

o Číslo účtu SZZP z. s. je 43-1006810287/0100. 

o VARIABILNÍ SYMBOL = „UNIKÁTNÍ KÓD ŽÁKA“ – bude platný po 

celou dobu studia a obdržíte jej od třídního vyučujícího. 

o Do zprávy pro příjemce uveďte SZZP. 

o Nutno doložit doklad o zaplacení převodu třídnímu vyučujícímu. 



  

Studentská karta ISIC 

ISIC (International Student Identity 
Card) je jediný celosvětově 
uznávaný doklad prokazující status 
studenta střední, vyšší odborné 
nebo vysoké školy. Průkaz vydává 
světová organizace ISIC Association 
pod záštitou UNESCO. 

Vám bude karta sloužit nejen jako 
průkaz žáka, ale také vám umožňuje 
vstup do školy. Nezbytné je proto 
včasné vyjádření podle pokynů.  

 
 

o Částka: 290 Kč. 

o Termín platby: do 3.9.2021. 

o Platbu prosíme převodem.  

o Číslo účtu školy je 30731461 / 0100. 

o VARIABILNÍ SYMBOL = „UNIKÁTNÍ KÓD ŽÁKA“ 

o Do zprávy pro příjemce uveďte: ISIC. 

o K realizaci ISIC karty je nezbytná fotografie žáků, pro 

fotografování platí následující termíny. Na focení je již ideální 

přinést vyplněnou Žádost o vystavení průkazu ISIC. 

26.-30.7.2021 (od 8:00 do 13:00 hod.) 

23.-27.8. a 30.-31.8.2021 (od 8:00 do 13:00 hod.) 

 
Tak bez toho se 

opravdu neobejdu!  
Už si uháním vyřídit! 



  

                Harmonizační dny 

 
Harmonizační dny se konají vždy 
začátkem školního roku. Žáci 
prvních ročníků tráví tři dny 
společně se svým třídním učitelem, 
výchovným poradcem a dalšími 
učiteli, povídají si o tom, jak to na 
škole funguje, jaká jsou jejich 
práva, ale i povinnosti, dozvídají se 
nejrůznější tipy a triky                                           
k efektivnímu studiu na škole, ale 
hlavně mají možnost se mezi sebou 
seznámit. Termín pro realizaci 
Harmonizačních dnů se počítá                   
od 8. do 10. září 2021.  

 

 

 

 

 

o Částka: 830 Kč.  

o Termín platby: do 3.9.2021. 

o Platbu prosíme převodem.  

o Číslo účtu školy je 30731461 / 0100. 

o VARIABILNÍ SYMBOL = „UNIKÁTNÍ KÓD ŽÁKA.“  

o do zprávy pro příjemce uveďte: HARMONIZAČNÍ DNY 

 

To si ujít 
nenechám, 

poznám nové 
přátele i řadu 

učitelů! 



  

STIPENDIA PRO 

OŠETŘOVATELE  
 

Žáci všech ročníků učebního oboru 

Ošetřovatel jsou zařazeni do 

Stipendijního programu pro žáky 

středních škol v Libereckém kraji. 

Žáci mohou, pokud splní podmínky 

pro získání stipendijního 

příspěvku, získat MOTIVAČNÍ                       

i PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM.  

 

 

 

Výše motivačního stipendia se pohybuje v současné době                                          

ve výši 500 Kč na měsíc, prospěchové stipendium je staveno pro žáky 

1. ročníku oboru Ošetřovatel na 1 000 Kč za pololetí. U obou 

stipendijních programů je nezbytné se řídit Stipendijním řádem 

Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji                                                    

ve vybraných oborech vzdělání, který schvaluje Zastupitelstvo 

Libereckého kraje a který je k dispozici na 

https://www.libereckazdravka.cz/studium/osetrovatel/.  

 

 

 

 

https://www.libereckazdravka.cz/studium/osetrovatel/


  

VY A PRAXE VE 

ZDRAVOTNICKÝCH 

ZAŘÍZENÍCH  

 
Povinná praxe probíhá u žáků 

střední školy od 2. ročníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámíte se s lůžkovými odděleními nemocnic v našem kraji, 

konkrétně s lůžkovým oddělením chirurgie, traumatologie, urologie, 

interny, neurologie, neurochirurgie, ortopedie, rehabilitace, spinální 

jednotky, následné péče, ORL, s očním oddělením nebo s pediatrií. 

Budete mít příležitost poznat také ambulantní složku chirurgie, 

tramatologie nebo interní příjem. Praxe se rovněž koná v domovech pro 

seniory v Liberci a okolí.  

V rámci výuky vás čekají odborné exkurze v nemocnicích v Liberci i celé 

České republice. Cílem jsou zpravidla specializované lůžkové jednotky, 

diagnostické a laboratorní provozy, sterilizace nebo stravovací provoz.  

 Tak tady všude budu, 
nudit se rozhodně 

nebudeme! 



  

VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY   
 

V prvních ročnících je povinná 
aktivní účast v hodinách, dotace                  
2 hodiny týdně. 
 
V rámci tělesné výchovy                                 
v 1. ročnících je součástí výuky 
zimní výcvikový kurz. Kurz je 
povinnou součástí výuky tělesné 
výchovy a probíhá s denní 
docházkou. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Termín:  10. – 14. 1. 2022 (1. PSA, 1. PSC), 17. – 21. 1. 2022 (1. PSB, 1. OSE)  
Místo: Bedřichov, stadion v Jizerských horách 
Cena:  cca 100 Kč (v ceně kurzu: odměny, vstupy, dále vosky, smývače              
         vosků, a technický materiál) 
Doprava:  ve vlastní režii (sraz vždy v 9,00 hod. v Bedřichově, na konečné     
           MHD, stadion, rozchod po absolvování denního programu              
                  v Bedřichově na konečné MHD cca 15,00 hod.)  

 No hurá! Dřepkins! 
Prostě Sněženky  

a machři! 



  

Lyžařský kurz probíhá jako kurz 
běžeckého lyžování, kde se žáci 
naučí základní dovednosti jako je 
stabilita a obratnost na lyžích, 
sjíždění, brždění, základy 
klasického soupažného a střídavé-                                  
ho běhu, pro učenlivější i základy 
bruslení. Neodmyslitelnou sou-
částí kurzu je spolupráce ve 
skupině a stmelování kolektivu 
prvních ročníků.  

Škola nabízí zapůjčení celého 
vybavení (lyže, hole, boty) za 
symbolickou cenu 100 Kč/týden. 
Vybavení je ale v omezeném 
množství, proto je vítáno, pokud 
má žák možnost využití vlastního 
vybavení.  

V případě neúčasti z vážných zdravotních důvodů nebo v případě 
akutního onemocnění bude požadováno lékařské potvrzení, případně 
přezkoumání zdravotního stavu, vzhledem ke studovanému oboru. 
Docházku je poté nutné doplnit a to náhradním programem (3 dny) 
v srpnu 2022.  

 
 
 
 
 



  

       Zvláštní   tělesná výchova                                      
 

Pro žáky se zdravotním omezením  
(zákaz běhů na tratích delších než 
300 m, alergie všeho druhu, které 
znemožňují účast v běžných 
hodinách TEV – nekorigované 
astma, apod.) je možno požádat 
ředitelku školy o zařazení do hodin 
Zvláštní tělesné výchovy, kde je 
obsahem zdravotní tělesná 
výchova, dechová cvičení, cvičení 
s overbally, powerjoga... Cvičení 
jsou vybírána s ohledem na 
aktuální zdravotní stav žáků.  
 
Pro zařazení do těchto hodin je 
třeba doložit žádost s potvrzením 
od lékaře – dodat nejpozději do 
konce září, do té doby navštěvuje 
žák hodiny Tělesné výchovy, aby 
nenaskakovala absence. 
 
 
 
 
 
 

Ve zdravém 
těle zdravý  
duch…A to 

jsem já!  



  

NA CO SE TĚŠIT?  
 
Naše školní i mimoškolní 
aktivity…  

V 1. ročníku vás čeká:  

• Harmonizační dny 

• Fasování plášťů 

• Lyžařský kurz 

• Soutěže, olympiády  

• Exkurze 

• Nové zajímavé předměty  

• A řada mimoškolních aktivit.  

V dalších ročnících 
absolvujete: 

• Vítání sester do praxe 

• Projektová výuka „Neváhej  
a zachraňuj“ 

• Cyklisticko-turistický kurz  

• Liberecké psychologické 
dny 

• Vítání občánků  

• Den otevřených dveří  

• Ples školy 

• Veletrh vzdělávání Educa  

• Řadu vědomostních  
i sportovních klání 

• Exkurze, odborné besedy, 
semináře  

• Dobrovolnické akce                                                

• Soustředění před souvislou. 
praxí 

• Zahraniční stáže a praxe  



  

CHCETE NÁS NOSIT NEJEN      

V SRDCI ALE TAKÉ NA 

HLAVĚ? 

Pro všechny naše žáky a studenty 
jsme připravili možnost nákupu 
sportovních čelenek ve dvou 
letních a ve dvou zimních 
variantách. Pokud ji chcete osobně 
vlastnit, předejte tuto informaci 
svému třídnímu učiteli nejpozději 
do 17. září 2021. Cena čelenky je 
vyčíslena na 120 Kč 

 



  

 

A to je jen minimum toho, JAK 
MY SPOLEČNĚ NA ZDRÁVCE 
žijeme! 
    

JSME RÁDI, ŽE U TOHO  
BUDETE S NÁMI!  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   STAŇTE SE  
   S NÁMI LIDMI SE  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 Tak  1. září 
2021! 


