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1. Identifikace školy 

 

 

 

 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, 

Trutnov 

IČ: 13582968 

Obory: 

 zdravotnické lyceum - čtyřletá denní forma studia (ZL) 

 praktická sestra - čtyřletá denní forma studia (PS) 

 praktická sestra - tříletá dálková forma studia (PSd) 

 obchodní akademie – čtyřletá denní forma studia (OA) 

 diplomovaná všeobecná sestra - tříletá denní forma studia VOŠ (DVS)  

 

 

2. Kontakty 

 

 

 

 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 

 www.szstrutnov.cz 

 Procházkova 303, Trutnov (sídlo ředitelství školy) 

 e-mail :   zdravstu@szstrutnov.cz 

 telefon kancelář:  499 840 092, 499 846 371, mobil 725 921 031, 725 921 029 

 

Obchodní akademie 

• www.oatrutnov.cz 

• Malé náměstí 158, Trutnov 

• e-mail :  oatu@oatrutnov.cz  

• telefon kancelář:  499 599 300, 499 599 303 

 

Domovy mládeže 

 telefon Domov mládeže, ulice R. A. Dvorského: mobil 601 365 513 

 telefon Domov mládeže, Bulharská ulice: mobil 601 365 503 

 

http://www.szstrutnov.cz/
mailto:zdravstu@szstrutnov.cz
http://www.oatrutnov.cz/
mailto:oatu@oatrutnov.cz


 

 

 

3. Lidé  

 

 

funkce jméno e-mail telefon mobil 

ředitel školy 
Mgr. Bc. Roman 

Hásek 
hasek@szstrutnov.cz 499 846 370 725 921 369 

zástupkyně ředitele Mgr. Lucie Převlocká prevlocka@szstrutnov.cz 499 846 376 725 921 030 

zástupkyně ředitele 

pro OA 

Mgr. Michaela 

Šilingová 
silingova@oatrutnov.cz 499 599 301 737 138 933  

vedoucí  praktické 

výuky SZŠ 

Mgr. Jana 

Trejbalová 
trejbalova@szstrutnov.cz 499 846 373 601 566 358 

třídní učitel ZL 1. RNDr. Zorka Radová radova@szstrutnov.cz 499 846 372  

třídní učitelka PS 1.A 
Mgr. Kateřina 

Součková  

katerinasouckova 

@szstrutnov.cz 
 776 180 824 

třídní učitelka PS 1.B 
Bc. Veronika 

Dědečková 
dedeckova@szstrutnov.cz 499 846 382  

třídní učitelka OA 

1.A  
Mgr. Petra Šípková sipkova@oatrutnov.cz 499 599 316  

třídní učitelka OA 

1.B 

Mgr. Ivana 

Tomanová  
to@oatrutnov.cz 499 599 310  

knihovna a ŠIC 
Mgr. Karolína 

Smetanová 
smetanova@szstrutnov.cz  499 846 380  

mailto:hasek@szstrutnov.cz
mailto:prevlocka@szstrutnov.cz
mailto:silingova@oatrutnov.cz
mailto:trejbalova@szstrutnov.cz
mailto:radova@szstrutnov.cz
mailto:souckova@szstrutnov.cz
mailto:souckova@szstrutnov.cz
mailto:dedeckova@szstrutnov.cz
mailto:smetanova@szstrutnov.cz


 

 

 

4. Identifikace žáků 

 

 
K identifikaci žáků a následně dalšímu použití (slevy na dopravu, otevírání školy, odběr stravy, 

kopírování) budou sloužit žákům ISIC karty. K vystavení ISIC je bezpodmínečně nutné 

získat fotografii žáka, nejlépe v elektronické podobě (jpeg, tiff nebo bmp soubor). Čím 

vyšší kvalita, tím lépe. Zašlete ji prosím co nejdříve (do 1. 8. 2020) na adresu 

balhar@szstrutnov.cz. Fotografie bude využita v souladu s GDPR. K fotografii připojte jméno, 

datum narození a školu (SZŠ nebo OA). Pokud ji nemůžete zaslat elektronicky, zašlete ji 

poštou na adresu školy, pan Balhar Vít. Optimální je formát pro pas nebo občanský průkaz. 

Pokud si fotografii budete pořizovat sami, prosíme o jednobarevné pozadí, nikoli v přírodě či 

s pohledem do prostoru. Takovéto fotografie Vám budou vráceny a požadovány nové. 

Cena ISIC karty činí 240 Kč, žák platí 130 Kč (škola 110 Kč). Při ztrátě za duplikát hradí žák 

plnou cenu karty. Pro využití mimo školu (slevy v obchodech, muzeích, dopravě atd.) je po 

roce zapotřebí zakoupit revalidační známku za 180 Kč. Pro využití ve škole ale tato známka 

není potřeba. 

  

  

 

 

 

 

 

výchovná poradkyně 

SZŠ 

Mgr. Stáňa 

Zástavová 
zastavova@szstrutnov.cz 499 846 382 777 128 216 

výchovná 

poradkyně OA 
Mgr. Lenka 

Talábová 
talabova@oatrutnov.cz 499 599 309   

vedoucí 

vychovatelka DM 
Iva Kvasničková kvasnickova@szstrutnov.cz  723 547 596 

správa budov a IT Vit Balhar balhar@szstrutnov.cz 499 846 378 725 921 028 

sekretariát SZŠ Jana Švandová svandova@szstrutnov.cz 499 840 092 725 921 031 

účetní  Dagmar Hartlová hartlova@szstrutnov.cz 499 846 374  

sekretariát OA Petra Sauerová sekretariat@oatrutnov.cz 499 599 300  

mailto:balhar@szstrutnov.cz
mailto:zastavova@szstrutnov.cz
mailto:talabova@oatrutnov.cz
mailto:kvasnickova@szstrutnov.cz
mailto:balhar@szstrutnov.cz
mailto:svandova@szstrutnov.cz
mailto:hartlova@szstrutnov.cz
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5. Organizace školního roku 2020/2021 

 

 

 Výuka začne v úterý 1. září 2020  v 8:00 hodin.  

 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.  

 Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 

2021.  

 Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 29. října a 30. října 2020. 

 Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 

3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.  

 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2020. 

 Jarní prázdniny 15. února až 21. února 2021. 

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. 

 Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 

 Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.  

 

 

6. Stravování  

 

Možnost stravování ve školní jídelně Gymnázia Trutnov (SZŠ a OA) nebo ZŠ kpt. 

Jaroše Trutnov (OA). 
 

o Veškeré informace a přihlášku ke školnímu stravování naleznete na 

http://www.gymnaziumtu.cz/stranka/skolni-jidelna. (Školní jídelna Gymnázia Trutnov -  

vedoucí paní Güntherová, telefon 499 815 627) nebo na 

http://www.zskptjarose.cz/index.php/jidelna/zakladni-informace (Školní jídelna ZŠ kpt. 

Jaroše – vedoucí paní Novotná, tel.: 499 813 070).  

o K odběru je nutná ISIC karta. 

o Snídaně, obědy a večeře pro ubytované v domovech mládeže jsou povinné. 

o Výběr ze tří jídel, objednávky přes internet nebo přímo v jídelnách. 

o Další možnosti občerstvení  - SZŠ - 3 automaty  k  občerstvení v budově školy, bufet 

ve škole a na gymnáziu, samoobsluha na Jiráskově náměstí, OA – automat 

k občerstvení v budově školy, bufet ve škole. 

o Pozor na podmínky odhlašování a přihlašování stravy!  

http://www.gymnaziumtu.cz/stranka/skolni-jidelna
http://www.zskptjarose.cz/index.php/jidelna/zakladni-informace


o Ceny v současné době: snídaně 25 Kč, oběd 33 Kč, večeře 30 Kč. Obědy na ZŠ 

kpt. Jaroše cena obědů 30 Kč. Ceny stanovuje jídelna, od září jsou pravděpodobné 

změny. 

 

7. Spolupráce školy a rodičů při Obchodní akademii - SRPŠ 

(Sdružení rodičů a přátel školy) 

 

 

 

 
• SRPŠ je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým sdružením rodičů a dalších 

zákonných zástupců žáků, zletilých žáků i všech, kteří se zajímají o výchovu a 

vzdělávání mládeže. 

• Zastupování zájmů žáků a jejich rodičů. 

• Podpora kvalitní výchovy a vzdělávání. 

• Zajišťování odměn pro vzorné a reprezentující žáky.  

• Podpora náborových aktivit školy.  

• Zlepšování materiálních podmínek výuky a mimoškolní činnosti.  

• Pomoc při zajišťování sponzorských prostředků od rodičů a sponzorů, kteří podnikají 

nebo pracují v soukromých sektorech.  

• Přispívání na kulturní a sportovní akce. 

• Každý student na začátku školního roku přispívá do sdružení částkou 300 Kč.  

Ve výboru SRPŠ jsou zástupci rodičů jednotlivých tříd. 

 

 

8. Spolupráce školy a spolku EDUCA CORCONTICA při 

Střední zdravotnické škole 

 

 

 
 Spolek rodičů, zaměstnanců, studentů a dalších přátel školy vytvořené za účelem 

podpory školních i mimoškolních aktivit VOŠZ a SZŠ. 

 Zajišťování odměn pro vzorné a reprezentující žáky. 



 Podpora náborových aktivit školy. 

 Podpora pitného režimu žáků. 

 Zlepšování materiálních podmínek výuky a mimoškolní činnosti. 

 Pomoc při zajišťování sponzorských prostředků od rodičů a sponzorů, kteří podnikají 

nebo pracují v soukromých sektorech. 

 Personální pomoc při zajištění mimoškolní činnosti. 

 Každý student na začátku školního roku přispívá do sdružení částkou 320 Kč. 

   

 

 

9. Další organizační pokyny pro žáky Obchodní akademie 

 

 

 

 
• Úvodní rodičovské schůzky pro 1. ročník – čtvrtek 3. 9. 2020 od 17.30 hod. 

• Oděv a boty do skříněk (uzamčeno vlastním doneseným visacím zámkem) – 

přezouvání nutné.  

• Výuka 8.00 – 16.00 h, vyučovací hodina = 45 min, velká přestávka 9.40 – 10.00 h.  

• Každý vyučující poskytuje konzultační hodiny (upřesněno v září). 

• Pomůcky k výuce – sešity, učebnice, kalkulačka, sportovní oděv na Tv. 

• Učebnice – viz seznam učebnic, po domluvě s jednotlivými vyučujícími bude 

upřesněno, plánovaná burza učebnic počátkem září (termín bude upřesněn), možnost 

zapůjčení učebnic sociálně slabším (doklad z úřadu o pobírání sociálních dávek).   

• Odborná knihovna a studovna – možnost půjčení knih, časopisů, přístup na internet. 

• Podzimní adaptační kurz   

o Jednodenní pobyt se stravou, celodenním programem.  

o Předpokládaná cena 500 Kč – závisí na počtu účastníků. 

o Termín – první polovina září. 

• Lyžařský výcvik v 1. ročníku 

o Záloha 500 Kč v září, (sociálně slabší možnost příspěvku – např. 

zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna, MěÚ), omezená možnost zapůjčení 

výstroje. 



o Cena přibližně: 3 500 Kč (zahrnuje – strava, pobyt, permanentky).  

o Další informace na 1. rodičovském sdružení. 

• Zájmové kroužky – upřesněno v září (stabilně – sportovní hry, cizí jazyky, volejbal, 

jóga, první pomoc, znaková řeč, mariáš, šachy – vše dle zájmu).  

• Ubytování v DM – informuje paní Iva Kvasničková (vedoucí vychovatelka). 

• V září je potřeba donést originál vysvědčení z 9. třídy k ověření. 

• Nástup do školy: 1. 9. 2020 v 8.00 hod. v budově OA, Malé náměstí 158, Trutnov 

o Délka vyučování 1. den: 8.00 – 10.00 hod. 

o Náplň: organizační pokyny, školní řád, učební plán, rozvrh. 

o Co s sebou: přezůvky, zámek na šatní skříňku, psací potřeby, papír, peníze 

(cca 15 Kč) – na studijní průkaz, fotografie – formát na OP. 

o 2. den vyučování – 1. hodina – rozřazovací testy z cizích jazyků, 2. až 4. hodina 

– třídnické hodiny. 

  

 

 

10. Další organizační pokyny pro žáky Střední zdravotnické  

školy 

 

 

 
 

 Úvodní rodičovské schůzky pro 1. ročník – pondělí 31. 8. 2020 od 17.00 hod 

 Oděv a boty do skříněk (uzamčeno vlastním doneseným visacím zámkem) – 

přezouvání nutné. 

 Výuka  8.00 – 16.00 hod, vyučovací hodina = 45 min, velká přestávka 9.40 – 10.00. 

 Každý vyučující poskytuje konzultační hodiny (upřesněno v září). 

 Pomůcky k výuce – sešity, učebnice, kalkulačka, slovník AN (NJ), sportovní oděv na 

TV, bílý plášť – výuka ošetřovatelství u praktických sester a v lyceu na přírodovědné 

předměty (ve 3. ročníku PS si žáci zakoupí uniformu a boty). 

 Učebnice – viz seznam učebnic, po domluvě s jednotlivými vyučujícími bude 

upřesněno, plánovaná burza učebnic 2. 9. 2020, možnost zapůjčení učebnic sociálně 



slabším (doklad z úřadu o pobírání sociálních dávek, z toho vyplývá bezplatné 

zapůjčení učebnic a získání příspěvku na kurzy...).  

 Odborná knihovna a školní informační centrum – na základě průkazu – možnost 

půjčení knih, časopisů, přístup na internet, možnost kopírování. 

 Podzimní adaptační kurz   

o Dvoudenní pobyt se stravou, celodenním programem.  

o Předpokládaná cena 1000,- Kč (výběr na začátku roku). 

o Termín a místo budou upřesněny na začátku školního roku. 

 Lyžařský výcvik v 1. ročníku  

o Nutná rezervace - platba již v září, lze na splátky, (sociálně slabší – možnost 

příspěvku), omezená možnost zapůjčení výstroje.  

o Cena přibližně: 3600 Kč (cena zahrnuje vše – strava, pobyt, permanentky, 

doprava…). 

 Sportovně turistický kurz ve 2. ročníku – předběžné informace o možnostech 

výběru z kurzů: 

1) Kostelec nad Orlicí  (ne – pá) – sportovně-vodácký kurz – 1300 Kč 

2) Chorvatsko – sportovní kurz 10 dní – 4300 Kč (podmínkou je 25 žáků) 

 Zájmové kroužky – upřesněno v září (stabilně – sportovní hry, cizí jazyky, volejbal, 

jóga, první pomoc, znaková řeč – vše dle zájmu). 

 Ubytování v DM – informuje paní Iva Kvasničková (vedoucí vychovatelka). 

 V září je potřeba donést originál vysvědčení z 9. třídy k ověření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Seznam učebnic 

 
 

Seznam učebnic ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM – denní studium - 1. ročník 

 

Český jazyk:                 Nová literatura pro střední školy - učebnice pro 1. ročník středních škol a 
gymnázií s ukázkami literárních děl + pracovní sešit 

                                                            - vydavatelství TAKTIK - ISBN 978-80-7563-194-7 
                                                                                                                    

Komunikace v českém jazyce pro střední školy - učebnice + pracovní sešit 
                                                            - vydavatelství Didaktis - ISBN 978-80-7358-228-9 U  
   Učebnice objednáme hromadně na začátku školního roku. 
 
Cizí jazyk I:  AJ       Maturita Solutions 2nd Edition Pre-Intermediate Student´s Book Czech 
                                 Edition 
                                  Maturita Solutions 2nd Edition Pre-Intermediate Workbook + Audio CD 
                                  Czech Edition 
   
Cizí jazyk II:  NJ     Schritte international NEU 1. nakl. Hueber (lépe koupit předem, společná objednávka 

  trvá dlouho) 
 
Dějepis:                    Dějepis pro SOŠ – P. Čornej 
 
Matematika:         Matematika pro SŠ – 2. díl – pracovní sešit + učebnice 
                                  (Didaktis, bude se objednávat společně na začátku školního roku, 
                                  předpokládaná cena 300,- Kč) 
 
Fyzika:                     - 
 
Chemie:                   Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. + 2. díl – Mareček - doporučená 
 
Biologie:                  Biologie pro gymnázia – Jelínek Jan - doporučená                          
                                                              
Latinský jazyk:     Latina pro střední školy se zdravotnickým zaměřením – úvod do latinské  
                                 terminologie - Seinerová (Fortuna) 
                                 Stručný lékařský slovník – pouze doporučujeme 
 
Výchova ke zdraví:   Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy – Čevela, Čeledová (Grada) 
 

 

 

 

 

 

 



Seznam učebnic PRAKTICKÁ SESTRA  - denní studium - 1. ročník 
 

Český jazyk a literatura:  Nová literatura pro střední školy - učebnice pro 1. ročník středních škol 
a gymnázií s ukázkami literárních děl+ pracovní sešit 

                                                                                                                   - vydavatelství TAKTIK  
                                                                                                                   - ISBN 978-80-7563-194-7 
                                                                                                                   

Komunikace v českém jazyce pro střední školy - učebnice + pracovní 
sešit 

                                                                                                                   - vydavatelství Didaktis 
                                                                                                                   - ISBN 978-80-7358-228-9 U 
    Učebnice objednáme hromadně na začátku školního roku. 

 
 

Cizí jazyk:  AJ                     Maturita Solutions 2nd Edition Pre-Intermediate Student´s Book Czech 
                                           Edition 
                                            Maturita Solutions 2nd Edition Pre-Intermediate Workbook + Audio 
   CD Czech Edition 
                                                                                    
Latinský jazyk:      Latina pro střední školy se zdravotnickým zaměřením – úvod do 

latinské   terminologie -  Seinerová ( Fortuna) – pouze doporučujeme 
   Stručný lékařský slovník – pouze doporučujeme  
 
Občanská nauka:        - 
 
Dějepis:          Dějepis pro SOŠ – P. Čornej 
 
Matematika:    Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SOU a nástavbové studium –            
                                                    Hudcová, Kubičíková (růžová) 
 
Fyzika :    - 
 
Chemie:        -   
 
Biologie:            Biologie pro zdravotnické školy – Odstrčil (jen rok vydání 2008) – 

pouze doporučená 
                                             
Somatologie:         Somatologie – učebnice – Rokyta, možné i Základy anatomie a 

fyziologie člověka - Dylevský                                                                                    
 
Ošetřovatelství:         Ošetřovatelství I – Rozsypalová, Šafránková (nové vydání) 
                                           (možné i starší vydání zakoupit na burze učebnic) 
 
Výchova ke zdraví:             Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy – Čevela, Čeledová 

(Grada)    
                                                   
 



Seznam učebnic OBCHODNÍ AKADEMIE – denní studium - 1. ročník 
 

NJ    Schritte 1 NEU, nakl. Hueber            (nákup v září ve škole) 

AJ Tim Falla. Maturita Solutions Pre-Intermediate.(3rd edition) Oxford  

 (nákup v září ve škole) 

CJ Komunikace v ČJ pro SŠ. Didaktis (pro všechny 4 ročníky, učebnice a prac. sešit) 
               (nákup v září ve škole) 

CL ČJL Nová literatura 1 pro SŠ (učebnice a pracovní sešit), nakl. Taktik    (nákup v září ve       
škole) 

EKO Klínský, Münch, aj., EKONOMIKA 1 pro ekonomicky zaměřené obory SŠ, Eduko 2019 
               (nákup v září ve škole) 
 
DEJ P. Čornej a kol. Dějepis pro SOŠ. SPN, Praha 2002 

MAT Calda a kol. Matematika 1. Prometheus 

 Odvárko a kol. Matematika 2. Prometheus 

 Jirásek a kol. Sbírka úloh z matematiky 1. část. Prometheus 

 

HOZ Baar V. Hospodářský zeměpis. Česká geografická spol. 

        Školní atlas světa 

 

ZSV Společenské vědy pro 1. ročník SŠ. Didaktis, 1. vydání, 2009  

 Společenské vědy pro střední školy – 2. díl. Didaktis, 1. vydání, 2010 

 

 
 


