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Část I.

Základní údaje o škole

Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Trutnov, Procházkova 303
sídlo: Procházkova 303, 541 01 Trutnov
Právní forma: příspěvková organizace
e-mail :
zdravstu@szstrutnov.cz
web:
http://www.szstrutnov.cz
tel:
499 840 092
IČO:
13582968
Identifikátor: 600 019 829
Vyšší odborná škola :
IZO: 151 037 621
Domov mládeže:
IZO: 110 010 281
Zřizovatel školy:
IČO zřizovatele:
Sídlo:

Královéhradecký kraj
70889546
Regiocentrum Nový Pivovar, Pivovarské nám. 1245/2
500 03 Hradec Králové

Ředitel školy:

Mgr. Bc.Roman Hásek
Jihoslovanská 30
541 01 Trutnov

Druh školy a typy součástí školy:
Domov mládeže, R.A.Dvorského 309, 541 01 Trutnov
Domov mládeže, Bulharská ul. 52, 541 01 Trutnov
Datum a č.j. posledního Rozhodnutí o zápisu změny do školského rejstříku:
17. 6. 2011 č.j. 16155/2011-25
Celková kapacita školy: V prvním ročníku 44, celkem 90 v oboru.
Údaje o školské radě
Školská rada VOŠZ Trutnov: na zákl. § 167 zákona č. 561/2004 na škole vznikla školská rada
složená ze tří členů. Mgr. Zástavová (zástupce pedagogů), Ing. Gonák (zastupitel
Královéhradeckého kraje) a studentka VOŠZ Viktorie Krsková.
V průběhu školního roku se Školská rada sešla dvakrát. Na prvním jednání dne 9. 10. 2013.
byli členové rady seznámeni s výroční zprávou. Jednotlivé body podrobně společně
prodiskutovali. Na závěr byla tato výroční zpráva schválena všemi členy rady. V diskuzi se
členové rady zabývali materiálními podmínkami školy. Při druhém jednání dne 9. 4. 2014
byli členové rady seznámeni s hospodařením školy v roce 2013..
Údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady dalšího vývoje. Návrhy
k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele.
VOŠZ Trutnov vznikla v závěru školního roku 2006/2007. Kapacita studentů v ročníku je 44
studentů. Na středních zdravotnických školách se v současné době studuje studijní obor
Zdravotnický asistent 53-41-M/01, kde se předpokládá možnost dalšího navazujícího
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vzdělávání. Vzhledem k poměrné značné spádovosti zdravotnické školy a trvalému
nedostatku zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních Královéhradeckého
kraje, pokládáme za nutné udržet možnost studia na vyšších odborných školách
zdravotnických, které připravují samostatné zdravotnické pracovníky v oboru 53-41-N/1.
Diplomovaná všeobecná sestra. Vedení školy na konci školního roku 2009/10 zažádalo o
prodloužení akreditace, která končí 30. 6. 2013. Platnost akreditace vzdělávacího programu
byla prodloužena do 30. 9. 2016.

Část II.

Přehled oborů vzdělání

Obor vzdělávání:
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
vzdělávání
Vzdělávací program: 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

- 3letá denní forma

Celkové údaje o VOŠZ Trutnov – stav ke 30. 9. 2013:
Počet tříd: 3
Počet studentů:
V prvním ročníku: 28
V druhém ročníku: 24
V třetím ročníku: 20

Celkové údaje o VOŠZ Trutnov ke konci školního roku 2013/2014 – stav k 29. 6.2014
Počet studentů:
V prvním ročníku: 25
V druhém ročníku : 24
V třetím ročníku: 20

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR
Kód oboru: 53-41-N/1.
Název oboru: Diplomovaná všeobecná sestra
Vydal n.schválil učeb. dokumenty: MŠMT 11.7.2007
Pod č.j.: 14160/2007-23/2
Platnost od: 1.9.2007
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Část III.

Personální zabezpečení činnosti školy

Činnost VOŠZ je zajišťována pedagogickými pracovníky (učitelé všeobecně vzdělávacích
předmětů, interní učitelé odborných předmětů a externí učitelé odborných předmětů).
K zajištění účelného hospodaření a zabezpečení provozu školy i domovů mládeže jsou ve
škole technicko-hospodářští a provozní pracovníci.
I. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů
Při výuce VOŽ bylo ve školním roce zaměstnáno 5 učitelů všeobecně vzdělávacích
předmětů. Odborná i pedagogická způsobilost učitelů zcela odpovídá kvalifikačním
požadavkům i potřebám školy.
II. Interní učitelé odborných předmětů
V průběhu školního roku se na výuce podílelo 10 odborných učitelek. Všechny splňovaly
požadavek odborné způsobilosti svou kvalifikací zdravotnického pracovníka s odpovídající
praxí.
III. Externí učitelé odborných předmětů
Na oboru vyšší odborné školy - Diplomovaná všeobecná sestra zajišťovalo výuku 5 externích
učitelů – z toho 5 lékařů. Všichni lékaři byli aprobovaní v lékařském oboru, který vyučovali
(chirurgie, interna a psychiatrie). Předměty: Ošetřovatelství v interních oborech,
Ošetřovatelství v chirurgických oborech a Ošetřovatelství v psychiatrii vyučoval lékař
společně s odbornou učitelkou tak, že lékař se v hodinách teorie zabýval výukou nemocí,
diagnostikou, léčbou, odborná učitelka poté v hodinách cvičení vyučovala ošetřovatelské
postupy a péči o klienta s daným onemocněním.
IV. Technickohospodářští pracovníci
Ředitel školy kromě ostatních vedoucích pracovníků školy, přímo řídí jednak odbornou
referentku pro vyřizování administrativních záležitostí školy a vedení spisové služby, jednak
referentku zajišťující provoz školního informačního centra.
Úkoly související se zajištěním ekonomické stránky provozu školy a personalistiky řeší
vedoucí ekonomického úseku. Jejími podřízenými jsou účetní a vedoucí technického provozu,
který řeší správu budov školy (vč. PC sítě) a domovů mládeže.
V. Provozní pracovníci
Úkoly související se zajišťováním provozu školy a drobných oprav v budovách školy a
domovů mládeže přiděluje vedoucí technického úseku školníkovi., který sám řídí práci
uklízeček školy. Úklid a zajišťování provozu zajišťují na všech domovech mládeže
domovnice, které řídí vedoucí vychovatelka domovů mládeže.
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Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole:
údaje o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti
(dle zákona č.563/2004 Sb.):
Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
Osob.
č.prac.
34
201
165
32
203

Pracovní
Zařazení
Učitelka (IKT,
BCH)
učitel
IKT,BFY
odb.uč. + AJ

Délka
praxe
16

Kvalifikace
odborná (VŠ)
Univ. HK

Kvalifikace
pedagogická
Pedag. fak.

VŠ HK

Pedag.fak.

14

VŠUP Olomouc a Pedag.fak.
UK Praha
UK Praha
FTVS

13

učitelka
(TEV,NEJ)
učitel
(ČJ, UK Praha
LAJ)

18

Pedagog.fak.

32

Pracovní
Zařazení

Kvalifikace
odborná (VŠ)

Kvalifikace
pedagogická

Délka
praxe

Odb.učitelka
Odb.učitelka
Odb.učitelka
Odb.učitelka
Odb.učitelka
Odb.učitelka
Zástupkyně ředitele
Odb.učitelka
Odb.učitelka
Odb.učitelka

VŠ UK Praha
VŠ UK Praha
VŠ UK Praha
VŠ Bratislava
VŠ UP Olomouc
VŠ Bratislava
VŠ České Bud.
VŠ LF UK
VŠ Bratislava
VŠ UK Praha

Pedag. Fak.
Filosof.fak
UK-1LF-Pha
-Pedag.fak.
-Pedagog.fak.
Ped.f.Olomo
-LF

27
29
7
9
13
14
15
16
17
27,5

předměty VOŠZ

VŠ kvalifikace

Délka praxe

3522

OŠE v chir.oborech

UK Pha LF HK

35

3517

OŠE v chir.oborech

UK Pha LF HK

11,5

3523

OŠE v inter.oborech

UK Pha LF HK

11

3528

OŠE v inter.oborech

UK Pha LF

5

3531

OŠE v psychiatrii

UK Pha LF HK

Osob.
č.prac.
101
14
30
27
11
170
205
10
26
291
Os.číslo
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Část IV.

Údaje o přijímacím řízení pro šk. rok 2014/2015
I. kolo

II. kolo

Přihlášeno

53

13

9

Dostavilo se k PZ

43

7

8

Nedostavilo se k PZ

10

6

1

Přijato

30

7

8

Nepřijato

23

6

1

Odvolalo se

0

0

0

Přijato po odvolání

0

0

0

Přijato celkem

30

7

8

23. a 25. 6.
2014
9

22. 8. 2014

29. 9. 2014

2

0

Termín přij. zkoušky
Nenastoupilo ke studiu

III. kolo

Pro první kolo přijímacích zkoušek na obor Diplomovaná všeobecná sestra podávali uchazeči
přihlášky do 30. 5. 2014. Vzhledem k tomu, že uchazeči vykonávají přijímací zkoušky na
řadu škol a termíny zkoušek se často kryjí, byly zvoleny pro první kolo přijímacího řízení
termíny dva. V přijímacím řízení byly hodnoceny výsledky vzdělávání vyjádřené na
vysvědčení ze střední školy a výsledky pohovoru. Cílem tohoto pohovoru bylo zjistit zájem
uchazečů o práci zdravotní sestry, jejich nadšení pro studium a studijní předpoklady.
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Část V.
Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání studentů,
studujících a o ukončení či přerušení studia
Přehled 1.DVS
Zapsaní studenti na začátku školního roku

28

Studium přerušili

0

Studium v průběhu ukončili

5

Prospěli

2

Neprospěli

4

Nástup po přerušení studia, přestup z jiné školy

1

Počet studentů na konci školního roku

21

Přehled 2.DVS
Zapsaní studenti na začátku školního roku

24

Studium přerušili

1

Studium v průběhu ukončili

0

Prospěli

24

Neprospěli

0

Nástup po přerušení studia, Přestup z jiné školy

1

Počet studentů na konci školního roku

24
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Přehled 3.DVS
Zapsaní studenti na začátku školního roku

20

Studium přerušili

0

Studium v průběhu ukončili

0

Prospěli

20

Neprospěli

0

Nástup po přerušení studia, Přestup z jiné školy

0

Počet studentů na konci školního roku

20

Výsledky absolutoria:
Absolutorium DVS 3.
Termín
konání
23. – 25. 6.
2014

Předseda komise
Mgr.Kadeřávková

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním
8

11

Neprospělo

Celkem

1

20

Z důvodu neúspěchu 1 studentky se konal opravný termín absolutoria :
Termín
konání
16 .9. 2013

Předseda komise

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním
Mgr.Kadeřávková
0
1

8

Neprospělo

Celkem

0

1

Část VI.

Údaje o aktivitách studentů mimo budovu školy

Preventivní akce na VOŠZ a SZŠ Trutnov
V rámci týdne prevence realizovali naši studenti 1. ročníku oboru diplomovaná sestra
několik desítek preventivních přednášek na základních školách trutnovského a náchodského
okresu. Součástí těchto přednášek byla také praktická cvičení. Témata preventivních akcí byla
následující:
- prevence pohlavních chorob a onemocnění AIDS
- prevence alkoholismu
- prevence kouření
- prevence drogových závislostí
- prevence poruch výživy (obezity, mentální anorexie a bulimie)
- první pomoc při úrazech, KPR
- prevence rakoviny prsu
- prevence stresu
- pohybová aktivita, správné držení těla
Akce je přínosem nejen pro žáky základních škol, kteří byli cílovou skupinou, ale také pro
naše studenty, kteří si vyzkoušeli jeden z úkolů zdravotnických pracovníků – předcházení
vzniku nemocí. Preventivní akce se setkaly s velmi pozitivním ohlasem, o čemž svědčí nejen
vysoký zájem základních škol o tyto aktivity, ale také pochvalné dopisy, které nám školy
zaslaly.
Teoretická výuka byla doplněna celou řadou odborných exkurzí např. do Hygienického
muzea v Drážďanech, do azylových domů v Trutnově, v mikrobiologické, biochemické a
spánkové laboratoři v Trutnově, Hospici v Červeném Kostelci.
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Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

V letošním školním roce se učitelé zúčastnily řady odborných seminářů, exkurzí a
přednášek. Chodily také na náslechy svých kolegů do vyučovacích hodin. Cílem vzdělávání
bylo rozšíření odborných znalostí, včetně organizování ošetřovatelských dnů, seznámení
s novinkami v oblasti výpočetní techniky. V hodinách pak získávali nové podněty pro vlastní
výuku.
Přehled vzdělávání jednotlivých učitelů
osob.
termín
číslo
druh studia, kurzu, semináře

pořádá

1.11.2013

165 Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

8.11.2013
10.21.3.2014

EC OS při SZŠ Trutnov
Cork English World, Cork,
Ireland

10.6.2014

165 OŠE dny - Alzheimerova demence
English Language Training and Irish
165 Culture
Rehab.metodiky v praxi a v přípravě
165 sportovců

1.11.2013

101 Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

8.11.2013

101 OŠE dny - Alzheimerova demence

22.5.2014

101 Právo ve škole

EC OS při SZŠ Trutnov
Mgr.Veselá, Orlík nad
Vltavou

1.11.2013

30

Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

8.11.2013

30

EC OS při SZŠ Trutnov

11.6.2014

30

OŠE dny - Alzheimerova demence
Diagnostika aktuálního funkčního stavu
organismu.Lateralita.Aktuální tělesná
hmota.

10.10.2013

27

Psychologie dětského věku

UK, FTVS Praha
Česká asociace sesterped.sekce

1.11.2013

27

Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

8.11.2013

27

EC OS při SZŠ Trutnov

10.4.2014

27

10.6.2014

27

25.6.2014

27

OŠE dny - Alzheimerova demence
Konzultační semináře pro
zadavatele+PUP
Rehab.metodiky v praxi a v přípravě
sportovců
Seminář SOČ pro pedagog.pr.k
hodnoc.prací

od 7.3.2014

170 Kvalifikační studium pedagogiky

ŠZPVPPKK Hradec Králové

8.11.2013

170 OŠE dny - Alzheimerova demence
Rehab.metodiky v praxi a v přípravě
170 sportovců

EC OS při SZŠ Trutnov

10.6.2014

10

UK, FTVS Praha

NIDV Hradec Králové
UK, FTVS Praha
NIDV Praha

UK, FTVS Praha

od 7.3.2014

170 Kvalifikační studium pedagogiky

ŠZPVPPKK Hradec Králové

1.11.2013

205 Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

8.11.2013
31.5.1323.5.14

205 OŠE dny - Alzheimerova demence
Studium pro koordinátory ŠVP 250 e205 learning

EC OS při SZŠ Trutnov

20.6.2014

205 Aktuální změny ve školské legislativě

10.10.2013

10

Psychologie dětského věku

ŠZPVPPKK Hradec Králové
Česká asociace sesterped.sek.

1.11.2013

10

Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

8.11.2013

10

OŠE dny - Alzheimerova demence

EC OS při SZŠ Trutnov

1.11.2013

26

Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

8.11.2013

26

EC OS při SZŠ Trutnov

10.6.2014

26

OŠE dny - Alzheimerova demence
Rehab.metodiky v praxi a v přípravě
sportovců

30.-1.10.13

291 Dny prevence

SPPZ Praha

1.11.2013

291 Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

8.11.2013

291 OŠE dny - Alzheimerova demence

3.12.2013
24.1.1313.6.14

291 Prevence ve škole-co dělat,když…..

EC OS při SZŠ Trutnov
Mgr.Veselá, Orlík nad
Vltavou
Semiramis o.s. Mladá
Boleslav

1.11.2013

24

Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

8.11.2013
21.22.2.2014
10.11.4.2014

24

OŠE dny - Alzheimerova demence
Využití nových pom.a mat.pro edukaci
pacientů léčených inzulínem v praxi

EC OS při SZŠ Trutnov
Česká asociace sesterdiab.sek.
Česká diabetolog.spol. ČLS
JEP

11.6.2014

24

9.4.-30.9.13
5.11.2013
25.9.25.11.13

291 Spec.studium pro šk.metodiky prevence

24
24

50.diabetologické dny
Diagnostika aktuálního funkčního stavu
organismu.Lateralita.Aktuální tělesná
hmota.

Infra s.r.o., Třebíč

UK, FTVS Praha

UK, FTVS Praha

34

výchovné a kariérové poradenství ekariéta+
ActivConference-používání tabletů ve
výuce

34

Inform.systém školy, webová prez.školy NIDV Praha

34

11

NÚV Praha
Profimedia Opava

14.4.2014

34

Google pro začátečníky

IDV Praha

28.4.2014

34

Google pro mírně pokročilé

IDV Praha

34

CHE-MAT-učitelství 2. a 3. stupně

Technická univerzita Liberec

1.11.2013

133

ŠZPVPPKK Hradec Králové

17.3.2014

133

Třídní klima
Konzultační semináře pro
šk.maturit.kom.

1.11.2013

103

Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

1.11.2013

15

Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

1.11.2013

201

Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

18.11.2013

201

ČEZ, Praha

10.6.2014

201

Svět energie
Rehab.metodiky v praxi a v přípravě
sportovců

1.11.2013

32

Třídní klima

ŠZPVPPKK Hradec Králové

28.11.2013

32

NIDV Hradec Králové

10.6.2014

32

Konverzační aktivity v hodinách NJ
Rehab.metodiky v praxi a v přípravě
sportovců

Část VIII.

NIDV, Hradec Králové

UK, FTVS Praha

UK, FTVS Praha

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

A) Prezentace školy na veřejnosti
Vzhledem k tomu, že škola má značnou regionální působnost, věnovali jsme se propagaci
studia na VOŠZ na veřejnosti. Na tomto úseku jsme zajišťovali v uplynulém školním roce
2013/2014 následující:
 aktualizace propagačních letáků o možnostech a náplni studia na VOŠZ Trutnov
 zajištění a aktualizace informací o studiu na webových stránkách školy
 osobní návštěva a diskuse s zájemci z řad studentů na vybraných školách ( gymnáziu
a SOŠ Úpice, SOŠ Hostinné a Evangelická akademie Náchod v maturitních
ročnících)


Také proběhly pohovory s žáky na VOŠZ a SZŠ Trutnov v maturitních ročnících
oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.



Dny otevřených dveří na naší škole, kdy byl ve všech učebnách školy prezentován
obsah výuky a podávány informace o studiu oboru Diplomovaná všeobecná sestra .
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aktualizace propagačních letáků o možnostech a náplni studia na VOŠZ Trutnov
propagační letáky rozdávány při náborových akcích, dnech otevřených dveří,
přepracovány pro informační panel v DM ul. Bulharská



zajištění a aktualizace informací o studiu na webových stránkách školy. Na webových
stránkách jsou informace průběžně aktualizovány.

Část IX.

Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí

Inspekce se v tomto školním roce nekonala.

Část X.

Základní údaje o hospodaření školy

Přílohou výroční zprávy SZŠ a VOŠZ jsou výsledky hospodaření školy za rok 2013.

Část XI.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

V tomto školním roce byla z projektu Erasmus + připraven návrh na dvoutýdenní stáž, která
proběhne v dubnu 2015 v celkem deseti zdravotnických zařízeních v Londýně. Stáž bude
zaměřena především na získání znalostí v oblasti multikulturního ošetřovatelství, na nové
postupy v léčbě dekubitů, nové pomůcky a postupy v rehabilitačním ošetřovatelství a
zdokonalení zdravotnické angličtiny.

Část XII.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení

V návaznosti na platnost zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 423/2004 Sb. vznikla pro
pracovníky ve zdravotnictví nově povinnost soustavného profesního vzdělávání. Odborné
učitelky VOŠZ a SZŠ Trutnov organizačně zajišťují odborné konference již od roku 2007
pod názvem Ošetřovatelské dny na VOŠZ a SZŠ v Trutnově. Zajišťováním přednášek
odborníků, využíváním prezentací firem dodávajících novou zdravotnickou techniku,
pomůcky a materiály zajišťujeme inovaci a aktualizaci poznatků potřebných pro kvalitní práci
ve zdravotnických a sociálních zařízeních regionu. S nejnovějšími poznatky se mohou
bezplatně seznamovat i naši studenti, pro něž jsou přednáškové akce volně přístupné.
Konference proběhla ve dnech 8. 11.2013. Zajímavá témata byla z oblasti Alzheimerova
demence.

Část XIII. Údaje o realizovaných projektech
V tomto školním roce se projety pro VOŠZ nekonaly.
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Část XIV. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V letošním školním roce probíhala odborná praxe v Oblastní nemocnici Trutnov, Oblastní
nemocnici Náchod, Oblastní nemocnicí Jičín, či Oblastní nemocnicí Rychnov nad Kněžnou.
V Agentuře domácí péče Kostandinovská, v Agenturě domácí péče Kholová, u praktických
lékařů, Riaps Trutnov, v Domově důchodců v Náchodě, Hronově, Charitativní
ošetřovatelskou péčí Náchod či s Bílkovým sanatoriem Trutnov. Nově byla navázána
spolupráce s fakultní nemocnicí Hradec Králové. S každým pracovištěm je podepsána
smlouva o podmínkách, právech a povinnostech smluvních stran, odpovědnosti za škodu atd.

V Trutnově dne 30 .9.2014

Zpracovala: …………………………..
Mgr. Převlocká Lucie

Výroční zpráva byla schválena Radou VOŠZ Trutnov dne 14.10.2014
……………………………………………

Mgr. Roman Hásek
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