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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 

 

www stránky: www.szstrutnov.cz 

 

Telefon:  499 840 092 

 

IČ:   13582968 

 

Identifikátor:  600 019 829 

 

IZO SZŠ:  110 010 264 

IZO VOŠZ:  151 037 621  

IZO DM:  110 010 281  

 

Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj 

IČ:  70889546  

Sídlo: Regiocentrum Nový Pivovar,   

Pivovarské nám. 1245/2 

500 03 Hradec Králové 

 

Ředitel školy:  Mgr. Bc. Roman Hásek  

Jihoslovanská 30 

541 01 Trutnov 

 

Odloučená pracoviště:: 

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 

 

Kapacita školy a jejich součástí: 

 

 

 

 

 

Celková kapacita: SZŠ - 350 žáků       VOŠZ - 90 studentů     DM - 76 žáků 

kapacita VOŠ 

DVS 

SZŠ-ZA 

denní 

SZŠ-ZA 

dálková 

SZŠ-ZL 

denní 

DM Fib. DM Bul. 

v 1.ročníku 44 90 34 34 - - 

v oboru 90 285 115 136 40 36 

http://www.szstrutnov.cz/
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Údaje o školské radě: 

 

Školská rada SZŠ Trutnov – vznikla v roce 2005 na základě § 167 zákona č. 561/2004. 

 

Na základě rozhodnutí zřizovatele došlo ke spojení školských rad SZŠ a VOŠZ od 1. 1. 2015. Původní 

školské rady byly zrušeny. Do nové školské rady za zřizovatele byli jmenováni: paní Iva Řezníčková a 

Ing. Marek Šváb (předseda). V tajné volbě za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Stanislava 

Zástavová a RNDr. Zora Radová. Z řad rodičů ředitel po neúspěšných volbách jmenoval ředitel z řad 

zákonných zástupců žáků a zletilých žáků členy: paní Zdeňku Janků a slečnu Kristýnu Prouzovou. Tato 

nová rada se sešla 1x a vzala mimo jiné na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2015.      

 

Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: 

 

Studentská rada – při škole působí Studentská rada složená z volených zástupců všech osmi tříd denní 

formy vzdělávání na SZŠ. Studentská rada se schází čtvrtletně s ředitelem školy a výchovným poradcem 

k řešení aktuálních problémů žáků jednotlivých tříd a požadavků školy.  

 

Mládežnická organizace ČČK – při škole velmi aktivně pracuje MO ČČK, která má 43 členů. Předsedou 

organizace a metodickým vedením MO ČČK byla v tomto školním roce pověřena odborná učitelka 

Mgr. Jana Trejbalová. 

 

Občanské sdružení Educa Corcontica (dále EC) – v červnu 2004 vzniklo při škole občanské sdružení rodičů 

a některých učitelů s cílem podporovat výchovné a vzdělávací aktivity školy. Aktivity sdružení v průběhu 

roku řídí tříčlenný výbor, zaměření činnosti a zprávu o využívání finančních prostředků schvaluje jednou za 

rok Valná hromada, jíž se zúčastňují volení zástupci rodičů všech tříd a členové výboru. Odborné učitelky 

v rámci EC organizují Dny ošetřovatelství, při nichž zajišťují víkendová proškolování zdravotních sester 

z praxe v novinkách v oboru. Výtěžek z této činnosti je využíván k vlastnímu vzdělávání odborných 

učitelek. Ve spolupráci se studenty školy zajišťovala EC organizaci maturitního plesu školy v kulturně 

společenském centru UFFO v Trutnově. 

 

 

Přehled oborů vzdělání 
 

Střední škola: 

 

zdravotnický asistent 53-41-M/01 – 4letá denní forma vzdělání - v tomto školním roce probíhala výuka 

v 1., 2., 3. ročníku a ve 4. ročníku studia podle ŠVP „Praktická sestra“. 

 

V pětileté dálkové formě oboru zdravotnický asistent v tomto školním roce vzdělávání probíhala výuka 

podle ŠVP „Praktická sestra“ ve 2. a 3. ročníku. 

 

zdravotnické lyceum 78-42-M/04 - 4letá denní forma vzdělání - u tohoto oboru probíhala výuka v 1., 2., 3. 

a ve 4. ročníku podle nového ŠVP „Promedicus“. 
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Přehled učebních plánů 

 

Kód oboru Název oboru 

Délka 

studia 

(roky) 

forma 
vydal nebo schválil 

učební dokumenty 
Pod č. j. Platnost od: 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 4 denní ŠVP-ředitel školy  ŠVP-Praktická sestra 1.9.2009 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 5 dálková ŠVP-ředitel školy ŠVP-Praktická sestra 1.9.2009 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 4 denní ŠVP-ředitel školy  ŠVP-Pomedicus 1.9.2011 

 

53-41-N/1. Diplomovaná 

všeobecná sestra 

3 denní MŠMT 11.7.2007 14 160/2007-23/2 1.9.2007 

 

 

Souhrnné počty žáků podle druhu školy a formy vzdělání (stav k 30. 9. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 
  

Činnost obou typů škol (SZŠ a VOŠZ) je zajišťována pedagogickými pracovníky (učitelé a vychovatelky 

domovů mládeže). K zajištění účelného hospodaření a zabezpečení provozu školy i domovů mládeže jsou 

ve škole technicko-hospodářští a provozní pracovníci. 

 

I. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů (dále VVP) 

 

Na škole bylo ve školním roce zaměstnáno celkem 15 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů, z toho 

jedna na mateřské dovolené. Všichni byli kvalifikovaný.  

 

 

II. Učitelé odborných předmětů 

V průběhu školního roku na škole pracovalo celkem 13 odborných učitelek, z toho jedna na mateřské 

dovolené, jedna čerpala neplacené volno. Všechny splňovaly požadavek odborné způsobilosti svou 

kvalifikací zdravotnického pracovníka s odpovídající praxí.  

             

Na oboru vyšší odborné školy - Diplomovaná všeobecná sestra  zajišťovalo výuku 6 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.  
  

forma 

vzdělávání 

počet 

tříd 

počet 

žáků 

průměrný počet žáků 

na jednu třídu 

SZŠ denní 8 214 26,8 

SZŠ dálková 2   34 17 

VOŠZ denní 3   63 21 

Celkem 13 311 23,9 
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III.  Vychovatelky DM 

 

Všechny 4 vychovatelky v DM SZŠ má požadovanou pedagogickou i odbornou způsobilost. 
            
 

IV.  Technickohospodářští pracovníci 

 

Ředitel školy, kromě ostatních vedoucích pracovníků školy, přímo řídí jednak odbornou referentku pro 

vyřizování administrativních záležitostí školy, personalistiky a vedení spisové služby, jednak referentku 

zajišťující provoz školního informačního centra a dále účetní školy. 
 

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 na všech domovech mládeže zajišťují domovnice, které řídí vedoucí vychovatelka domovů 

mládeže. 

 

 
                       

  Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole: 

 

 
 

Kategorie 
Celkový 

počet 

Z toho 

nekvalifikovaní 

%  podílu na 

aprobované výuce 

Učitelé všeobecně 

vzdělávacích předm. 

15 0  44,12 % 

Učitelé odborných 

předmětů – interní 

13 0 38,24 % 

Učitelé všeob.vzděl.  

a odbor. předmětů –

externisté  

6 0 17,64 % 

Učitelé celkem 34 0 100 % 

Vychovatelky 4 0 100 % 
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Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické 

způsobilosti (dle zákona č.563/2004 Sb.): 
 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, vychovatelky 
 

 

 

Osob. č. 

pracov. 

Pracovní zařazení 

(vyučuje předměty) 

Kvalifikace 

odborná (VŠ) 

Kvalifikace 

pedagogická 

Na 

MD 

Délka 

praxe 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

       7 

    245 

133 

34 

201 

103 

222 

    105 

257 

102 

9 

12 

32 

15 

3 

Ředitel (BIO, CHE) 

učitelka (TEV) 

učitelka (ANJ) 

učitelka (IKT) 

učitel (IKT, FYZ) 

učitel (ČJ) 

učitelka (MAT, BIO) 

učitelka (LAJ) 

učitelka (ČJ, D, OBN) 

učitel (BIO, CHE) 

učitel (NEJ, ANJ) 

učitelka (BIO, CHE) 

učitelka (TEV,NEJ) 

učitelka (EKO, MAT) 

učitelka (NEJ) 

VŠ HK 

UK Praha       

VŠ HK 

Univ. HK 

VŠ HK      

UK Praha 

UJEP Brno 

UK Praha 

UJEP Brno 

VŠ HK 

VŠ HK 

VŠ HK 

UK Praha 

Univ. HK 

SU Opava 

Pedagog.fakulta 

FTVS 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Přírod.fakulta 

Teologická fak. 

Filosof.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

FTVS 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 do 9.10.2018  

            - 

- 

- 

25 

25 

26 

18 

16 

34 

22 

2 

32 

10  

8 

8,5(*) 

21 

12 

12 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

165 

101 

14 

30 

27 

144 

11 

170 

205 

10 

26 

291 

24 

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Ved.prakt.vyučování 

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Zástupkyně ředitele 

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

Odborná učitelka  

 

VŠ-UP-Olomouc  

VŠ UK Praha 

VŠ UK Praha 

VŠ UK Praha 

VŠ Bratislava 

VŠ UP Olomouc 

VŠ UP Olomouc 

VŠ Bratislava 

VŠ České Bud. 

VŠ LF UK 

VŠ Bratislava 

VŠ UK Praha 

VŠ UP Olomouc 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

Filosof.fakulta 

UK-1LF-Pha 

-- 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

-- 

Pedagog.fakulta 

Pedagog.fakulta 

 -- 

Lékařská fakulta 

Filosof.fakulta 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

do 19. 4. 2017 

- 

- 

- 

- 

- 

            - 

17 

29  

31(**) 

9 

11 

20 

15(*) 

16 

17 

18 

16 

29,5 

21 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

149 

301 

163 

17 

 

 

Vedoucí vychovatelka 

Vychovatelka 

Vychovatelka 

Vychovatelka 

 

 

SpgŠ,UK Praha 

SO-SPŠ textilní 

SO-SpgŠ 

SO-SPgŠ 

 

 

Pedagog.fakulta 

DPS vychovatel. 

SPgŠ 

SPgŠ 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

36 

31 

39 

32 

 

  Legenda k předchozí tabulce: (*) – na MD,  (**) neplacené volno, nástup od 9. 2. 2016                                   
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Externí učitelé VOŠZ 

 
 

                
 
 
 
 
 
 

 

 

Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka 
 

 

 

 

 

 

 

Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 

U pedagogických pracovníků                           0 

U nepedagogických pracovníků 0 

 
 

 

THP a provozní pracovníci 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
      Legenda k předchozí tabulce: (*) – částečný invalidní důchod 

 

OS.Č. PŘEDMĚTY VŠ KVALIFIKACE 
PEDAG. 

VZDĚL. 
PRAXE 

3522 

3517 

3523 

3528 

3531 

934 

OŠE v chirurg.oborech  

OŠE v chirurg.oborech 

OŠE v interních oborech 

OŠE v interních oborech 

OŠE v psychiatrii 

Ošetřování nemocných-praxe 

UK Praha LF HK  

UK Praha LF  

UK Praha LF 

UK Praha LF 

UK Praha LF 

 ---- 

ped.min 

 

 

 

 

----- 

 

36 

13,5 

13 

7 

6,5 

4,5 

 

 POČET PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

Školní rok 2015-2016 0 

 

OSOBNÍ 

 

ČÍSLO 

 

PRACOVNÍ 

 ZAŘAZENÍ 

ODBORNÁ KVALIFIKACE  

Vyučení 

(obor) 

Odborné 

(VŠ, ÚSO) 

název školy 

Délka 

praxe 

2 

142 

123 

Ved.tech.úseku 

Sam.odb.referent 

Účetní 

XXX  

XXX     

XXX  

ÚSO - SPŠE                                                        

ÚSO - SEŠ                

ÚSO - OA  

 

28 

25 

9,5 

 

28 

207 

Domovnice - uklízečka 

Uklízečka 

Mechanik 

Švadlena 

XXX  

XXX 

30,5 

6 

25 

5 

204 

Uklízečka 

Uklízečka 

Školník 

Prodavačka 

Prodavačka 

Instalatér 

XXX  

XXX 

XXX 

40 

39 

32,5* 
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Personální změny ve školním roce 2015-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2016 - 2017 
 

     Počet přihlášených uchazečů v denním studiu oboru Zdravotnický asistent byl větší (o 26 přihlášek) 

než na obor Zdravotnické lyceum. Přijímací řízení probíhalo u obou oborů testy v „Pilotním ověřování 

organizace přijímacího řízení SŠ s využitím jednotných testů 2016“ (CERMAT) z českého jazyka a 

matematiky. Pořadí přijímaných uchazečů vycházelo z kritérií stanovených ředitelem školy – u obou oborů 

byly rozhodující výsledky dosažené v předchozím studiu v 8. a 9. třídě na ZŠ. Posuzoval se přitom jednak 

celkový prospěch, dále prospěch v rozhodujících přírodovědných předmětech (biologie a chemie) a znalosti 

prokázané v přijímacích testech. Dále byly zohledňovány výsledky dosažené v okresních a krajských 

olympiádách a mimoškolní aktivity zaměřené na zdravotnictví.  

      V oboru ZA odevzdalo škole v daném termínu 36 uchazečů zápisový lístek a v oboru ZL 15 uchazečů 

zápisový lístek. Na nenaplněná místa proto museli být přijímáni další uchazeči v pořadí na odvolání (v 

rámci autoremedury). Po úplném prvním kole přijímacího řízení bylo ve třídě oboru ZL 30 skutečně 

přijatých uchazečů a ve třídě oboru ZA 50 uchazečů, kteří současně škole odevzdali zápisové lístky. 

Vzhledem k nenaplněné kapacitě v oboru ZA vyhlásila škola 2. kolo přijímacího řízení. Do 2. kola 

přijímacího řízení na obor ZA se přihlásil jeden žák, který vykonal přijímací zkoušku z testu z biologie a na 

základě výsledků byl přijat. Zároveň odevzdal škole zápisový lístek  

      Počet přihlášených uchazečů v dálkovém studiu oboru Zdravotnický asistent byl 27 uchazečů. 

Přijímací řízení u tohoto oboru probíhalo testem z biologie. Pořadí přijímaných uchazečů vycházelo 

z kritérií stanovených ředitelem školy – byly rozhodující výsledky dosažené v posledním ročníku ZŠ, 

posuzoval se celkový prospěch a znalost prokázaná v přijímacím testu. Dále se zohledňovaly výsledy 

dosažené v mimoškolních aktivitách zaměřených na zdravotnictví. Na dálkové studium bylo přijato 23 

uchazečů, 4 uchazeči se nedostavili. Vzhledem k nenaplněné kapacitě oboru bylo vyhlášeno druhé kolo 

přijímacího řízení. Do druhého kola přijímacího řízení se přihlásilo 7 uchazečů, kteří vykonali přijímací 

zkoušku z testu z biologie. Přijato bylo 6 uchazečů, 1 uchazeč přijat nebyl, protože se k přijímací zkoušce 

nedostavil.  

ZMĚNA 
OSOBNÍ 

ČÍSLO 

VÝUKA 

PŘEDMĚTŮ 
NÁSTUP UKONČENÍ DŮVOD 

       + 

+     -  

-      + 

 

+     - 

       - 

       + 

       + 

 102 

 937 

 105 

 

 104 

 103 

 106 

 107 

BIO, CHE 

OŠE – praxe 

LAJ 

 

LAJ 

ČJL 

ANJ 

ČJL 

1. 9. 2016 

14. 9. 2015 

25. 8. 2016 

 

1. 2. 2016 

--- 

1. 8. 2016 

25. 8. 2016 

--- 

30. 6. 2016  

31. 1. 2016 

 

30. 6. 2016 

30. 6. 2016 

--- 

--- 

Nástup za MD 

DPP na dobu určitou 

PP ukončen dohodou 

Nástup za odchozí 

PP na dobu určitou 

PP na dobu určitou 

--- 

Nástup za odchozí 

       - 

       + 

 163 

 302 

Vychovatelka 

Vychovatelka 

--- 

1. 8. 2016 

31. 7. 2016 

--- 

PP ukončen dohodou 

Nástup za odchozí 
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Přehled přijímání žáků při přijímacím řízení v r. 2016 – plán přijetí 
souhrnný údaj o přijímacím řízení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled přijímání žáků při přijímacím řízení v r. 2016 
souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k 30. 9. 2016) 

                        

KÓD 

OBORU 

FORMA NÁZEV 

OBORU 

1. KOLO 2.KOLO KE STUDIU 

NASTOUPILO 

   přihl přij. 

 

přihl. přij. 

 

k 1.9. k 30.9. 

78-42-

M/04 

denní 

4-letá 

Zdravotnické  

lyceum  

54 30 0 0 30 30 

53-41-

M/01 

denní 

4-letá 

Zdravotnický  

asistent 

80 50 1 1 51 50+3* 

53-41-

M/01 

dálková 

5-letá 

Zdravotnický    

asistent        

27 23 7 6 29 29 

   CELKEM 161 103  8    7 110 110+3* 

                   * přestup  

 

 ZL 
DENNÍ 

ZA 
DENNÍ 

ZA 
DÁLKOVÉ 

Plán 
přijetí 

30 60 34 
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Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBORY (třídy) ZL 
denní 
1 kolo 

ZA 
denní 
1. kolo 

ZA 
denní 
2. kolo 

ZA 
dálkové 
1. kolo 

ZA 
dálkové 
2. kolo 

Přihlášeno 54 80 1 27 7 

Předalo zápis.lístek 15 36 1 --- --- 

Zrušilo záp.lístek 0 0 0 --- --- 

Dostavilo se k PZ 54 80 1 23 6 

Nedostavilo se k PZ 0 0 0 4 1 

Přijato  30 50 1 23 6 

Nepřijato  24 20 0 0 1 

Odvolalo se 15 15 0 0 0 

Přijato po odvolání 15 14 0 0 0 

Předalo zápis.lístek 15 14 0 --- --- 

Přijato celkem 30 50 1 23 6 

Termín přij.zkoušky 22. 4. 2016 22. 4. 2016 16.5.2016 
 

22.4.2016 24.8.2016 

Nenastoupilo ke studiu 0 0 0 0 0 

  P 5   
absence na žáka 
celkem neomluv. třídní učitel 

z toho hodnocení snížená 
známka Ch prospěch 

průměrný 
žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

zpracováno dne: 30.09.2016 

1. pololetí školního roku 2015/16 

50.00 2.084 - 0 28 - 1 Mgr. Kotyková Libuše, DiS 29 - ZA1. 

43.00 2.340 - 2 26 1 - Mgr. Tumová Eva 29 - ZA2. 

38.46 2.634 - 0 6 3 4 Mgr. Zástavová Stanislava 13 - ZA2D 

51.86 2.403 0.09 1 21 1 - Mgr. Havelková Eva 23 - ZA3. 

20.56 2.373 0.50 0 14 2 - Mgr. Nývltová Ivana 16 - ZA3D 

55.61 2.175 0.03 1 30 - - Mgr. Hampelová Irena 31 - ZA4. 

43.28 1.663 - 9 14 - 2 RNDr. Radová Zora 25 - ZL1. 

63.78 1.795 10.9 11 15 - 2 Mgr. Čadová Petra 28 - ZL2. 

81.20 1.766 - 7 13 - - Mgr. Dytrych Tomáš 20 - ZL3. 

89.39 1.833 - 6 19 1 2 Mgr. Janáková Lea 28 - ZL4. 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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Hodnocení maturitních zkoušek 

 

 
      

Maturity 2016 

u
ko

n
če

n
í s

tu
d

ia
 

název třídy 
zdravotnické lyceum zdravotnický asistent 

denní 
zdravotnický asistent 

dálková 

počet žáků ke dni zakončení studia 28 31 0 

prospěli na konci 4. ročníku 20 27 0 

prospěli na konci 4. ročníku s vyznamenáním 6 1 0 

neprospěli na konci 4.ročníku 2 3 0 

počet žáků, kteří postoupili k jarní MZ včetně opakujících z podzimu 27 30 3 

počet žáků, kteří postoupili po opravných zkouškách k podzimní MZ 1 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

  P 5   
absence na žáka 
celkem neomluv. třídní učitel 

z toho hodnocení snížená 
známka Ch prospěch 

průměrný 
žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

zpracováno dne: 30.09.2016 

2. pololetí školního roku 2015/16 

65.03 2.042 - 0 29 - - Mgr. Kotyková Libuše, DiS 29 - ZA1. 

54.31 2.336 - 3 26 - - Mgr. Tumová Eva 29 - ZA2. 

41.00 2.357 - 2 6 2 - Mgr. Zástavová Stanislava 10 - ZA2D 

51.43 2.456 0.57 1 20 2 - Mgr. Havelková Eva 23 1 (1+0) ZA3. 

29.62 1.923 - 4 10 2 - Mgr. Nývltová Ivana 16 - ZA3D 

36.41 2.158 0.03 1 29 1 - Mgr. Hampelová Irena 31 - ZA4. 

58.48 1.661 0.16 9 16 - - RNDr. Radová Zora 25 - ZL1. 

55.55 1.767 - 11 16 - - Mgr. Čadová Petra 27 - ZL2. 

109.35 1.807 - 7 12 1 - Mgr. Dytrych Tomáš 20 - ZL3. 

61.57 1.748 - 6 21 1 - Mgr. Janáková Lea 28 - ZL4. 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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ja
rn

í č
ás

t 
m

at
u

ri
tn

í z
ko

u
šk

y 

počet žáků, kteří absolvovali MZ v jarním termínu 26 30 3 

maturovali z českého jazyka 25 28 2 

prospěli z českého jazyka 25 26 0 

neprospěli z českého jazyka 0 2 2 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 0/0/0 2/0/0 2/0/1 

procento neúspěšných z českého jazyka 0,00 7,14 0,00 

maturovali z anglického jazyka 22 27 0 

prospěli z anglického jazyka 21 21 0 

neprospěli z anglického jazyka 1 6 0 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 1/1/0 6/0/1 0/0/0 

procento neúspěšných z anglického jazyka 4,55 22,22 0,00 

maturovali z německého jazyka 0 0 2 

prospěli z německého jazyka 0 0 0 

neprospěli z německého jazyka 0 0 2 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 0/0/0 0/0/0 1/1/0 

procento neúspěšných z německého jazyka 0,00 0,00 100,00 

maturovali z matematiky 4 2 0 

prospěli z matematiky 3 0 0 

neprospěli z matematiky 1 2 0 

procento neúspěšných z matematiky 25,00 100,00   

název praktického předmětu k maturitě odborná maturitní práce ošetřování nemocných ošetřování nemocných 

maturovali z praktického předmětu 26 28 0 

prospěli z praktického předmětu 26 28 0 

neprospěli z praktického předmětu 0 0 0 

procento neúspěšných z praktického předmětu 0,00 0,00 0,00 

název profilového předmětu biologie ošetřovatelství ošetřovatelství 

maturovali z profilového předmětu 18 28 0 

prospěli z profilového předmětu 18 25 0 

neprospěli z profilového předmětu 0 3 0 

procento neúspěšných z profilového předmětu 0,00 10,71 0,00 

názvy volitelných dalších profilových předmětů 

chemie 6                 
psychologie  15                  

zdravotnická propedeutika  
12      

psychologie          
somatologie 

  

maturovali z dalšího volitelného profilového předmětu 33 28 0 

prospěli  z dalšího volitelného profilového předmětu 33 27 0 

neprospěli  z dalšího volitelného profilového předmětu 0 1 0 

procento neúspěšných  z dalšího volitelného profilového 
předmětu 0,00 3,57 0,00 

celkem prospělo 17 15 0 

tj. procent 62,96 50,00 0,00 

celkem prospělo s vyznamenáním 7 3 0 

tj. procent 25,93 10,00 0,00 

celkem neprospělo 2 12 3 

tj. procent 7,41 40,00 100,00 
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p
o

d
zi

m
n

í č
ás

t 
m

at
u

ri
tn

í z
ko

u
šk

y 

počet žáků, kteří absolvovali MZ v podzimním termínu 4 12 1 

maturovali z českého jazyka 2 4 1 

prospěli z českého jazyka 2 3 0 

neprospěli z českého jazyka 0 1 1 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 0/0/0 1/0/1 1/0/0 

procento neúspěšných z českého jazyka 0,00 25,00 100,00 

maturovali z anglického jazyka 3 7 0 

prospěli z anglického jazyka 3 4 0 

neprospěli z anglického jazyka 0 3 0 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 0/0/0 3/0/0 0/0/0 

procento neúspěšných z anglického jazyka 0,00 42,86 0,00 

maturovali z německého jazyka 0 0 0 

prospěli z německého jazyka 0 0 0 

neprospěli z německého jazyka 0 0 0 

z toho z didaktického testu/písemné práce/ústní části 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

procento neúspěšných z německého jazyka 0,00 0,00 0,00 

maturovali z matematiky 1 1 0 

prospěli z matematiky 1 0 0 

neprospěli z matematiky 0 1 0 

procento neúspěšných z matematiky 0,00 100,00 0,00 

název praktického předmětu k maturitě 
odborná maturitní 

práce 
ošetřování 
nemocných 

ošetřování 
nemocných 

maturovali z praktického předmětu 1 2 0 

prospěli z praktického předmětu 1 1 0 

neprospěli z praktického předmětu 0 1 0 

procento neúspěšných z praktického předmětu 0,00 50,00 0,00 

název profilového předmětu 
biologie, 

zdr.propedeutika ošetřovatelství ošetřovatelství 

maturovali z profilového předmětu 2 5 0 

prospěli z profilového předmětu 1 5 0 

neprospěli z profilového předmětu 1 0 0 

procento neúspěšných z profilového předmětu 50,00 0,00 0,00 

názvy volitelných dalších profilových předmětů 
psychologie 

psychologie          
somatologie 

psychologie          
somatologie 

maturovali z dalšího volitelného profilového předmětu 2 3 0 

prospěli  z dalšího volitelného profilového předmětu 2 3 0 

neprospěli  z dalšího volitelného profilového předmětu 0 0 0 

procento neúspěšných  z dalšího volitelného profilového 
předmětu 0,00 0,00 0,00 

celkem prospělo 3 6 0 

tj. procent 75,00 50,00 0,00 

celkem prospělo s vyznamenáním 1 0 0 

tj. procent 25,00 0,00 0,00 

celkem neprospělo 1 6 1 

tj. procent 25,00 50,00 100,00 
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Výsledky maturitních zkoušek – jaro 2016 

V roce 2016 se na VOŠZ a SZŠ Trutnov již pošesté realizovaly státní maturitní zkoušky podle školského 

zákona a nové vyhlášky. Jednotlivé části maturitních zkoušek byly dobře připravené po stránce formální, 

organizační i obsahové, všechny použité dokumenty odpovídaly stanoveným předpisům. V průběhu 

zkoušek nedošlo k žádným rušivým jevům, všechny komise pracovaly zodpovědně a objektivně, dodržovaly 

platné předpisy. Klasifikace maturantů u profilové části odpovídala vědomostem, využívání 

mezipředmětových vztahů, logickému uvažování a praktické aplikaci do praxe. Přístup zkoušejících 

v jednotlivých předmětech byl přiměřeně náročný, otázky byly srozumitelné a věcné. Maturanti měli 

dostatek prostoru k vyjádření vlastních myšlenek.   

Maturitní zkouška se podle aktuální platné legislativy skládala ze společné a profilové části. Žák získá 

střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část 

maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to ze zkoušky z českého jazyka a zkoušky z cizího jazyka (ANJ, 

NEJ) nebo matematiky. Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka se skládá z písemné části (DT, PP) a ústní 

části. Zkouška z matematiky se skládá písemně (DT). Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří 

povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek, dále stanoví formu, témata a termíny 

konání těchto zkoušek. Žák se podle platné legislativy k maturitní zkoušce musí přihlásit a to vždy 

k určitému datu k jarnímu či podzimnímu termínu.  Pro třídy oboru ZA byly ředitelem školy  stanoveny  

předměty profilové maturitní zkoušky: praktická maturitní zkouška z předmětu ošetřování nemocných, 

teoretická odborná zkouška z předmětu ošetřovatelství, volitelný odborný předmět byl psychologie a 

komunikace nebo somatologie. Pro obor ZL byly ředitelem stanoveny předměty profilové maturitní 

zkoušky:  odborná maturitní práce a její obhajoba, dva volitelné odborné předměty z nabídky: biologie, 

psychologie, chemie, fyzika nebo zdravotnická propedeutika.  Maturanti si zvolili volitelné předměty podle 

svého dalšího studia či zájmu o předmět. 

 

Výsledky MZ v jarním termínu 

Z 59 žáků v maturitních třídách v závěru 2. pololetí celkově prospělo 54 žáků, 1 neprospěla ze 2 předmětů a 

4 žáci byli neklasifikováni. K 1. opravnému termínu přistoupili u oboru ZA 2 maturanti z denního a 1 

maturant z dálkového studia, ke 2. opravnému termínu 2 maturanti z dálkového studia.  K 1. opravnému 

termínu přistoupila u oboru ZL denního studia 1 maturantka,  a to ze dvou předmětů. Takže k maturitní 

zkoušce v jarním termínu přistoupilo 60 maturantů, 54 v řádném termínu a 6 k opravnému termínu. Jedna 

maturantka v řádném termínu se pro nemoc omluvila z ústní části MZ, písemnou část a obhajobu maturitní 

práce úspěšně zvládla a k ústní části je přihlášena k MZ v podzimním termínu. 

 

 

Z celkového počtu 60 maturantů v jarním termínu prospělo celkem 42, z toho 10 prospělo  

s vyznamenáním. Neprospělo 17 maturantů, z toho 2 ze dvou předmětů a 15 neprospělo  

z jednoho předmětu. Z celkového počtu maturantů v řádném termínu přistoupilo k maturitním zkouškám 54 

maturantů denního studia, prospělo 42, z toho 10 prospělo s vyznamenáním, 11 neprospělo a  1 maturantka 

pro nemoc byla řádně omluvena u ústní části MZ.  

U maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním ve třídě  ZL 4. 7 maturantů, ve třídě ZA 4. 3 

maturantky. Mezi předměty neprospěchu v řádném termínu byly anglický jazyk DT, český jazyk DT, 

matematika DT ve společné části a  u profilové části ošetřovatelství a somatologie Maturant oboru ZL 

neprospěl 1, a to za DT z matematiky. 

 Maturanti oboru ZA v řádném termínu neprospěli: 5 z anglického jazyka ( DT) a 2 z českého jazyka (DT)a 

3 z ošetřovatelství a 1 ze somatologie.  U maturantů ZA dálkového studia neprospěla ani jedna ze tří 

maturantek v opravných termínech, 2 měly již 2. opravný termín, takže pro ně maturitní zkoušky skončily a 

jedna má ještě 2. opravný termín a je přihlášena na podzimní termín MZ z DT z českého jazyka a literatury. 

U maturantek oboru ZL i ZA  
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z denního studia také ani jedna maturitní zkoušky nezvládla, takže dvě jsou přihlášené na podzimní termín a 

jedna se chce přihlásit až na jarní termín MZ 2017. 

Neprospěli: 1 z DT z matematiky, 1 z DT a z PP z anglického jazyka a 1 z DT a z ústní části anglického 

jazyka.  

V dálkovém studiu neprospěly tři maturantky, dvě z DT z českého jazyka, jedna z DT a jedna z PP 

z německého jazyka. Maturantky s neprospěchem z DT a PP z německého jazyka by potřebovaly více času 

na přípravu na tuto zkoušku z jazyka. V dálkovém studiu není jednoduché se připravit, neboť výuka probíhá 

formou konzultací a příprava je závislá  na jejich domácí přípravě, což pro ně není snadné při nižší 

schopnosti se učit jazyk..  

 

 

Výsledky MZ v podzimním termínu 2016 

V podzimním termínu přistoupili poprvé k maturitní zkoušce 4 žákyně – 2 žákyně  oboru zdravotnický 

asistent a 2 žákyně  oboru zdravotnické lyceum. K prvnímu opravnému termínu přistoupilo 11 žáků (10 

žáků obor ZA a 1 žákyně obor ZL), ke druhému opravnému termínu 2 žákyně (1 žákyně obor ZL a 1 žákyně 

obor ZA – dálková forma studia). Další  žákyně   byla přihlášena ke druhému opravnému termínu z ANJ DT 

a ANJ ÚZ, k maturitní zkoušce však nenastoupila a důvod své nepřítomnosti v daném termínu řádně 

neomluvila. Druhý opravný termín jí proto propadá. 

 Ze 4 žákyň, které přistoupily k řádnému termínu podzimní maturitní zkoušky, prospěly 2 žákyně (1 

žákyně ZL a 1 žákyně ZA),  přičemž jedna žákyně (ZL) prospěla s vyznamenáním. Žákyně, která 

neprospěla v řádném podzimním termínu oboru ZL bude opakovat ústní maturitní zkoušku z biologie. 

Žákyně oboru ZA bude opakovat praktickou maturitní zkoušku z ošetřování nemocných a ústní zkoušku 

z českého jazyka. 

 Z 11 žáků, kteří skládali první opravnou zkoušku, je 10 žáků z oboru zdravotnický asistent. První 

opravnou maturitní zkoušku z oboru ZA složilo úspěšně 5 žáků. Dalších 5 žáků u maturitní zkoušky 

neprospělo. Předměty neprospěchu jsou: matematika (1x), anglický jazyk – DT (3x), český jazyk DT (1x). 

První opravnou zkoušku z oboru ZL skládala 1 žákyně, která ji složila úspěšně a prospěla.  

 Ve druhém opravném termínu prospěla 1 studentka  oboru ZL a neprospěla 1 studentka oboru ZA – 

dálková forma studia. Předmětem neprospěchu byl český jazyk DT. Vzhledem k tomu, že se jednalo již o 

druhý opravný termín, maturitní zkoušku nesložila.  
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 

Učitelé odborných předmětů 

 

 

TERMÍN OSOB.ČÍSLO DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁŘE POŘÁDÁ 

6.11.2015 165 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

20.11.2015 165 America today Descartes v. o. s. Svratouch 

8.8.-

12.8.2016 

165 Angličtina s rodilými mluvčími Tandem škola jazyků, Praha 

1.9.2016 – 

30. 6. 2017 

101 Kurz anglického jazyka Mgr. Chmelařová, Trutnov 

6.11.2015 101 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

8.10.2015 27 Psychologické dny - rodina a 

nemoc 

ČAS 

6.11.2015 27 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

24.11.2015 27 Konference o roztroušené skleróze Domov sv. Josefa Žíreč 

25.2.2016 27 Konzultační semináře pro 

předsedy zkušebních maturitních 

komisí  

NIDV Hradec Králové 

15.3.-

17.3.2016 

27 Nové přístupy k výuce 

ošetřovatelské péče o nemocné s 

psychiatrickým onemocněním 

SZŠ Kroměříž 

6.11.2015 144 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

24.11.2015 144 Konference o roztroušené skleróze Domov sv. Josefa Žíreč 

15.3.-

17.3.2016 

144 Nové přístupy k výuce 

ošetřovatelské péče o nemocné s 

psychiatrickým onemocněním 

SZŠ Kroměříž 

6.11.2015 30 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

24.11.2015 30 Konference o roztroušené skleróze Domov sv. Josefa Žíreč 

6.11.2015 170 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

5.11.2015 205 Konference-Zástupce ředitele 

školy-a co ještě 

CEVRO Institut Praha 

6.11.2015 205 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

24.11.2015 205 Konference o roztroušené skleróze Domov sv. Josefa Žíreč 

4.4.2016 205 Odborný seminář ředitelů 

zdravotnických škol 

Asociace zdravotnických škol 

ČR 
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6.11.2015 11 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

15.-

16.9.2015 

10 Zdravý úsměv LF UK HK a FN Hradec Králové 

8.10.2015 10 Psychologické dny - rodina a 

nemoc 

ČAS 

6.11.2015 10 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

24.11.2015 10 Konference o roztroušené skleróze Domov sv. Josefa Žíreč 

8.10.2015 26 Psychologické dny - rodina a 

nemoc 

ČAS 

6.11.2015 26 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

24.11.2015 26 Konference o roztroušené skleróze Domov sv. Josefa Žíreč 

6.11.2015 291 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

10.12.2015 291 Záškoláctví Lektor MK, Tábor 

31.3.2016 291 Konzultační semináře pro školní 

maturitní komisaře 

NIDV Hradec Králové 

1.9.2015 – 

31.8.2016 

24 Studium pro výchovné poradce Univerzita Hradec Králové 

6.11.2015 24 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

29.-

30.1.2016 

24 Diabetologie pro sestry v praxi ČAS  

14. - 

15.4.2016 

24 52. diabetologické dny v 

Luhačovicích 

Sekce NLZP České 

diabetologické společnosti ČLS 

JEP 

24.11.2015 10 Konference o roztroušené skleróze Domov sv. Josefa Žíreč 

8.10.2015 26 Psychologické dny - rodina a 

nemoc 

ČAS 

6.11.2015 26 Ošetřovatelské dny Educa Corcontica, z.s. Trutnov 

 

 

Učitelé všeobecných  předmětů 
 

TERMÍN OSOB. 

ČÍSLO 

DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁŘE POŘÁDÁ 

17.2.2016 9 Konzultační semináře pro 

předsedy zkušebních maturitních 

komisí  

NIDV Hradec Králové 

4.3.2016 9 Angličtina hrou Descartes, Svratouch 
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21.3.2016 9 Konzultačníční semináře k ústní 

zkoušce z anglického jazyka 

NIDV Hradec Králové 

25.-

26.1.2016 

245 Prevence zranění v míčových 

hrách 

Masarykova univerzita Brno 

27.-

29.1.2016 

245 Inovace zimních výcvikových 

kurzů 

Masarykova univerzita Brno 

15.6.-

15.9.2015 

7 Odborná stáž Polsko Universita pedagogiky Krakow 

2.-

4.11.2015 

7 Konference ředitelů 

zdravotnických škol 

NCONZO Brno 

16.-

17.11.2015 

7 11.Mezinárodní seminář studentů 

doktorského studia oboru 

Didaktika chemie 

UNIVERZITA KARLOVA v 

Praze 

1. - 2. 7. 

2016 

7 12.mezinárodní doktorský 

seminář Teorie vyučování chemie 

Universita pedagogiky Krakow 

27. - 

29.4.2016 

103 Škola českého jazyka a literatury 

pro pedagogy 

Středisko společných činností 

AV ČR, v. v .i., Praha 

7.10.2015 15 Dotace EU pro školy: období 

2014-2020 

Seminaria,s.r.o. Praha 5 

3.11.2015 222 Biochemické pochody v těle 

člověka 

DESCARTES, v.o.s. Svratouch 

11.12.2015 222 Seminář k didaktickému testvu z 

MAT 

Národní institut pro další 

vzdělávání 

17.2.2016 3 Film vs. Kniha aneb je možné 

zhlédnout film a tvrdit, že jsme 

přečetli knihu? 

Životní vzdělávání, z.s. Jablonné 

nad Orlicí 

16.3.2016 3 Metodický weinář - metody pro 

práci s literárními i neliterárními 

texty 

Životní vzdělávání, z.s. Jablonné 

nad Orlicí 

8.6.2016 3 Připrava efektivní formy 

čtenářského deníku 

Životní vzdělávání, z.s. Jablonné 

nad Orlicí 

22.10.2015 32 Nácvik konverzačních aktivit v 

NJ 

NIDV Praha 

16.10.2015 257 Psaní velkých písmen ŠZPDVPP Hradec Králové 

27. - 

29.4.2016 

257 Škola českého jazyka a literatury 

pro pedagogy 

Středisko společných činností 

AV ČR, v. v .i., Praha 
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Vychovatelky 

 
TERMÍN OSOB. 

ČÍSLO 

DRUH STUDIA, KURZU, SEMINÁŘE POŘÁDÁ 

6.-

7.11.2015 

149 Celostátní konference 

vychovatelů školských zařízení 

ŠZPDVPP Hradec Králové 

26.2.2016 149 Aktuální změny právních 

předpisů vztahující se k činnosti 

DMI 

ŠZPDVPP Hradec Králové 

27.11.2015 17 Kurz drátování Dům pod jasanem Trutnov 

16.10.2015 301 Pletení z pedigu Dům pod jasanem Trutnov 

9.4.2016 301 Skleněná mozaika Dům pod jasanem Trutnov 

 
V průběhu školního roku 2015/2016 proběhlo školení pro pedagogy – neodborníky v předlékařské první pomoci. Dále 

byli všichni zaměstnanci proškoleni v BOZP a PO.
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Přehled činnosti a aktivit ve školním roce 2014/15 

 

Přehled akcí ve školním roce 2015/16 školní rok 2015/16 

  Termín Akce Třídy Učitelé 

  

1.9. 
(Út) 

  

  
Proškolení ubytovaných VŘ DM, BOZP, PO 

proškolení proti podpisu ubytovaných Z: skupinové 
vychovatelky 

    

  

  

2.9. 
(St) 

  

  
Orientační vycházka po Trutnově 1.roč 

Trutnov, město ve kterém studuji Z: pí. Novotná 
    

  

  

3.9. 
(Čt) 

  

  
DMD: seznamovací hry 

Z: pí. Novotná 
    

  
DMB: výzdoba interiérů, diagnostické testy, 
seznamovací hry 

Z: pí. Matějková, Švarcová 
    

  

  

7.9. 
(Po) 

  

9:45-10:00 
focení nových učitelů 

v učebně KLP 
    

  Světluška     

  odborná stáž Univerzita Krakow   Hásek Roman 

  

  

8.9. 
(Út) 

  

  odborná stáž Univerzita Krakow   Hásek Roman 

  
DMB: Nikdo nemusí být sám - seznamování 
Z: pí. Švarcová 

    

  

seznamovací pobyt, SEVER Horní Maršov, 
ZL ., Zora Radová 

Seznamovací pobyt třídy ZL 1. ve středisku SEVER v 
Horním Maršově spojený s environmentální výchovou. 

ZL1. Radová Zora 

  

  

9.9. 
(St) 

  

  odborná stáž Univerzita Krakow   Hásek Roman 

  praktické maturitní zkoušky     

  
seznamovací pobyt, SEVER Horní Maršov, 
ZL ., Zora Radová 

Seznamovací pobyt třídy ZL 1. ve středisku SEVER v 

ZL1. Radová Zora 
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Horním Maršově spojený s environmentální výchovou. 

  adaptační kurz ZA1. Kotyková Libuše 

  

  

10.9. 
(Čt) 

  

  odborná stáž Univerzita Krakow   Hásek Roman 

  

seznamovací pobyt, SEVER Horní Maršov, 
ZL ., Zora Radová 

Seznamovací pobyt třídy ZL 1. ve středisku SEVER v 
Horním Maršově spojený s environmentální výchovou. 

ZL1. Radová Zora 

  adaptační kurz ZA1. Kotyková Libuše 

  

  

11.9. 
(Pá) 

  

  Výlet ZL4   Janáková Lea, Šklubalová Lenka 

  

  

14.9. 
(Po) 

  

  ústní maturitní zkoušky     

  
Oba DM: seznamovací turnaj ve stolním 
tenise 

Z: pí. Novotná, Matějková 
    

  

  

15.9. 
(Út) 

  

10:00-11:00 

Organizační schůzka (P. Křapka - velitel 
směny A) 
Organizační pokyny k plánovanému námětovému 
cvičení s HZS TU 

  Kotyková Libuše 

  
Výběr zástupců do žákovské samosprávy a 
studijních referentů 

Z: skupinové vychovatelky 
    

  
Projekt "Zdravý úsměv" 

Vzdělávací akce - "Zdravý úsměv" Dvůr Králové nad 
Labem 

  Trejbalová Jana 

  

  

16.9. 
(St) 

  

  
Projekt "Zdravý úsměv" 

Vzdělávací akce "Zdravý úsměv" ve Dvoře Králové nad 
Labem 

  Trejbalová Jana 

  

  

17.9. 
(Čt) 

  

13:00-18:00 
školení Moodle 

vybraní učitelé a Víťa 
  

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Hanlová Stanislava, Hásek 
Roman, Havelková Eva, 
Janáková Lea, Kotyková Libuše, 
Matějcová Miluše, Nývltová 
Ivana, Petrskovský Martin, 
Převlocká Lucie, Radová Zora, 
Říhová Petra, Scholzeová Iva 
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21.9. 
(Po) 

  

  Srdíčkový den     

  

  

25.9. 
(Pá) 

  

8:00- 9:00 
"Můj kamarád je epileptik" (1. tř, ZŠ 
Náchodská) 
PP při záchvatu epilepsie 

  Kotyková Libuše 

10:00-13:20 Evropský den jazyků 

ZA1., ZA2., 
ZA3., ZL1., 
ZL2., ZL3., 
ZL4. 

Dytrych Tomáš, Janáková Lea, 
Říhová Petra, Scholzeová Iva 

  
Porada vychovatelek 8:45 

Z: pí. Kvasničková 
    

  

  

30.9. 
(St) 

  

  
Výběr do zájmových kroužků do DM 

Kroužek relaxace o jógy, Klub kreativity, znakový jazyk, 
D- klub, Body nice Z: pí. Kvasničková 

    

  
DMB: Buď kreativní - SRAPBOOKING 

Z: pí. Švarcová 
    

  

  

1.10. 
(Čt) 

  

13:25-14:10 
Informativní schůzka zájemců o 
dobrovolnictví 

    

  
DMB: návštěva výstavy - Spolek 
krkonošských výtvarníků 

Z: Matějková 
    

  

  

5.10. 
(Po) 

  

  
DMB: masérské dovednosti 
zahájení cyklu Z: pí. Śvarcová 

    

  
DMB: Kouzlo vůní a doteků 

Z: pí. Švarcová 
    

  

  

6.10. 
(Út) 

  

10:00-11:40 
Divadlo v ANJ 

60 Kč - zaplatí žáci 

ZA2., ZA4., 
ZL2., ZL3., 
ZL4., DVS1 

  

  

  

7.10. 
(St) 

  

  školení projektové období 15/16 Praha   Matějcová Miluše 
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8.10. 
(Čt) 

  

15:00-16:00 
Kroužek PP 

Exkurze na ZZS 
    

  
DMB: cvičení pro dívky 

Z: pí. Śvarcová 
    

  
DMD: fotosoutěž 

" Poznáš mě? " Z: pí. Novotná 
    

  Psychologické dny - Liberec     

  

  

13.10. 
(Út) 

  

12:00-13:15 exkurze pivovar ZL4.   

15:00-16:40 Rada školy   
Hásek Roman, Převlocká Lucie, 
Radová Zora, Zástavová 
Stanislava 

  
DMD: stolní tenis s chlapci z DMB, 
antistresové kreslení 
Z: pí. Novotná 

    

  
DMB: středeční vaření 
zdravé saláty Z: pí. Matějková 

    

  
DMB: Etiketa 

pravidla zdvořilostního chování Z: pí. Matějková 
    

  

  

14.10. 
(St) 

  

14:00-16:40 krajská komise SOČ HK   Hásek Roman, Matějcová Miluše 

  
DMB: Buď kreativní 
malování na hedvábí : Z: pí. Švarcová 

    

  
DMB: Víme -nevíme 

přednáška O tradiční čínské medicíně Z: pí. Švarcová 
    

  

  

15.10. 
(Čt) 

  

11:30-17:00 
koncepce zdravotnictví KHK - Hradec 
Králové 

  Hásek Roman, Převlocká Lucie 

15:00 
Kroužek PP 

Exkurze u HZS + spaní ve škole 
  Kotyková Libuše, Tumová Eva 

  
DMB: středeční vaření 
zdravé saláty Z: pí. Matějková 

    

  
DMB: základy pletení a háčkování 
Z: pí. Matějková 

    

  

  

16.10. 
(Pá) 

  

  
DM: porada vychovatelek 8:40 

Z: pí. Kvasničková 
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19.10. 
(Po) 

  

  
DMB: Kouzlo vůní a doteků 

relaxační masážní techniky Z: pí. Švarcová 
    

  

  

20.10. 
(Út) 

  

  
DMB: Buď kreativní - mýdlové tvoření 
Z: pí. Švarcová 

    

  
DMD: beseda pro 1.roč. 18:00 

" Jak se mám učit?" s vých. poradce školy Z: Mgr. S. 
Zástavová, pí- Kvasničková 

    

  

  

21.10. 
(St) 

  

  
středoškolské hry ve volejbale dívek 

Hampelová 
    

  
porada ředitelů 

Hradec Králové 
  Hásek Roman 

  

  

22.10. 
(Čt) 

  

15:00 
Kroužek PP 

Základy slaňování 
  

Kotyková Libuše, Petrskovský 
Martin 

  
Středoškolské hry - basketbal dívky 

Hampelová 
    

  

  

26.10. 
(Po) 

  

6:05-12:30 
Odborná exkurze v nemocnici HK 

Fakultní nemocnice HK - emergency, ARO 
DVS1 Kotyková Libuše 

  ředitelské dny     

  

  

27.10. 
(Út) 

  

  ředitelské dny     

  

  

28.10. 
(St) 

  

  podzimní prázdniny     

  

  

29.10. 
(Čt) 

  

  podzimní prázdniny     

  



 

24 
Výroční zpráva SZŠ Trutnov – školní rok 2015/16 

                                                                                  

  

30.10. 
(Pá) 

  

  podzimní prázdniny     

  

  

2.11. 
(Po) 

  

  porada ředitelů SZŠ Brno   Hásek Roman 

  
DMD: příprava na školní recitační soutěž 

průběžně celý měsíc Z: Kvasničková 
    

  

  

3.11. 
(Út) 

  

  
Biochemické pochody v těle člověka - 
seminář HK 

Seminář pro učitele SŠ 
  Radová Zora 

  porada ředitelů SZŠ Brno   Hásek Roman 

  

  

4.11. 
(St) 

  

  porada ředitelů SZŠ Brno   Hásek Roman 

  

  

5.11. 
(Čt) 

  

  
DMD: pečení perníčků pro DD a MČČK 

po celý měsíc Z: pí.Novotná 
    

  
DMB: návštěva výstavy - Dolanského 
rozhledny 

Z: Matějková 
    

  Školení - Praha   Převlocká Lucie 

  

  

6.11. 
(Pá) 

  

12:00-18:00 ošetřovatelské dny     

  
celostátní konference DM v HK a ADMIN 
asociace DM 

účast pí. Kvasničková, Švarcová 
    

  

  

7.11. 
(So) 

  

  
Cekostátní konference DM a ADMIN 
asociace DM 

účast na seminářích : pí. Kvasničková, Švarcová 
    

  

  

9.11. 
(Po) 

  

  
DMB: masérské dovednosti 
Z: pí. Švarcová 
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10.11. 
(Út) 

  

13:25-14:10 Projekt Mindset ZA4.   

15:05 čtvrtletní klasifikační porada   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Hampelová Irena, Hanlová 
Stanislava, Hásek Roman, 
Havelková Eva, Janáková Lea, 
Merbsová Zuzana, Kotyková 
Libuše, Kracíková Táňa, Lepš 
Jaroslav, Matějcová Miluše, 
Nývltová Ivana, Petrskovský 
Martin, Převlocká Lucie, Radová 
Zora, Rouha Karel, Říhová Petra, 
Scholzeová Iva, Šklubalová 
Lenka, Trejbalová Jana, Tumová 
Eva, Vymlátilová Milena, 
Zástavová Stanislava, 
Smetanová Karolína 

  

  

11.11. 
(St) 

  

  
DMD: vánoční tvoření, adventní věnec, 
kalendář 

pí. Novotná 
    

  

  

13.11. 
(Pá) 

  

16:00-17:30 Rodičovské schůzky   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Hampelová Irena, Hanlová 
Stanislava, Hásek Roman, 
Havelková Eva, Janáková Lea, 
Merbsová Zuzana, Kotyková 
Libuše, Kracíková Táňa, Lepš 
Jaroslav, Matějcová Miluše, 
Nývltová Ivana, Petrskovský 
Martin, Převlocká Lucie, Radová 
Zora, Rouha Karel, Říhová Petra, 
Scholzeová Iva, Šklubalová 
Lenka, Trejbalová Jana, Tumová 
Eva, Vymlátilová Milena, 
Zástavová Stanislava, 
Smetanová Karolína 

  
DM: třídní schůzky na DM 14:45-15:45 

informační schůzky s rodiči Z: skupi.vychovatelky DM 
    

  

  

16.11. 
(Po) 

  

  
DMD: neodjezdový večer 

posezení při svíčkách : Z: pí. Kvasničková 
    

  

  

17.11. 
(Út) 

  

  
DMD: Studentský den na pohodu 

Bowlingový turnaj Z: pí. Kvasničková 
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18.11. 
(St) 

  

11:45-16:40 
Studentská laťka 

závody ve skoku vysokém 
    

  

  

19.11. 
(Čt) 

  

10:55-12:30 Divadelní představení ZA4., ZL4. Janáková Lea, Trejbalová Jana 

  
DMB: pletení, vyšívání 
Z: Matějková 

    

  

  

20.11. 
(Pá) 

  

  
porada vychovatelek DM 8:45 

Z: pí. Kvasničková 
    

  

  

23.11. 
(Po) 

  

  
Srdíčkový den 

Nývltová-Sbírka celá škola-5.12. akce pro veřejnost 
    

  
DMB: beseda pro děti z družinek ZŠ Poříčí 
Zdravé zoubky Z: Švarcová 

    

  
DMB: masérské dovednosti 
Z: pí. Švarcová 

    

  

  

24.11. 
(Út) 

  

  
Školení EVVO 

!Odpady a obaly" - školení EVVO - HK 
  Radová Zora 

  
DMB: Buď kreativní 
malování na hedvábí : Z: pí. Švarcová 

    

  

  

25.11. 
(St) 

  

8:00-12:00 soutěž PPP pro základní školy   

Hanlová Stanislava, Havelková 
Eva, Merbsová Zuzana, 
Kracíková Táňa, Nývltová Ivana, 
Převlocká Lucie, Trejbalová 
Jana, Tumová Eva, Vymlátilová 
Milena, Zástavová Stanislava 

  
DMB: pletení, vyšívání 
Z: Matějková 

    

  

  

26.11. 
(Čt) 

  

  
DMD: pečení perníčků s dětmi v MtŠ Čistá 
Černý Důl 
Z: Novotná 

    

  

    
DMB: masérské dovednosti 
Z: pí. Švarcová 
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30.11. 
(Po) 

  
  

DM: Skutečný dárek - podpora charit. akce 

výběr finanční podpory Z: pí. Novotná, Matějková 
    

  

  

1.12. 
(Út) 

  

13:00-15:00 Soutěž v recitaci   
Lepš Jaroslav, Říhová Petra, 
Šklubalová Lenka 

  
DMB velký adventní věnec pro školu 

pí.Švarcová 
    

  
DMD: účast v porotě recitační soutěže 

Z: Kvasničková 
    

  

  

2.12. 
(St) 

  

  
DM - vánoční přání, dárky,výzdoba, pečení 
vychovatelky DM 

    

  
Mikuláš -Nývltová 

Jesličky,SON Trutnov 
    

  

  

3.12. 
(Čt) 

  

14:00-17:00 Olympiáda v ANJ     

  

  

4.12. 
(Pá) 

  

15:00-18:00 Den otevřených dveří   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Hampelová Irena, Hanlová 
Stanislava, Hásek Roman, 
Havelková Eva, Janáková Lea, 
Merbsová Zuzana, Kotyková 
Libuše, Kracíková Táňa, Lepš 
Jaroslav, Matějcová Miluše, 
Nývltová Ivana, Petrskovský 
Martin, Převlocká Lucie, Radová 
Zora, Rouha Karel, Říhová Petra, 
Scholzeová Iva, Šklubalová 
Lenka, Trejbalová Jana, Tumová 
Eva, Vymlátilová Milena, 
Zástavová Stanislava, 
Smetanová Karolína 

  
Dem otevřených dveří DM 

info, letáčky, exkurz do DM Z: pí. Novotná 
    

  

  

7.12. 
(Po) 

  

13:25-15:00 beseda - Úřad práce     

  

  11:45-13:20 beseda Úřad práce     
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8.12. 
(Út) 

  
12:00-14:00 Olympiáda ČJL   Šklubalová Lenka 

  

  

9.12. 
(St) 

  

  
DM - Česko zpívá koledy 

pí.Novotná, Matějková 
    

  
DMB : Buď kreativní 
výroba svíček Z: pí. Švarcová 

    

  Okresní kolo ve florbale dívek     

  

  

10.12. 
(Čt) 

  

14:00-15:30 Olympiáda v NEJ   Říhová Petra, Scholzeová Iva 

  
DMB: DOD - vánoční dílny pro děti ZŠ 
Poříčí 
Z: Švarcová 

    

  

  

11.12. 
(Pá) 

  

  
Konzultační seminář k didaktickému testu z 
matematiky 

  Radová Zora 

  

  

14.12. 
(Po) 

  

  
DMB: předvánoční tvoření 
Z: Švarcová 

    

  

  

15.12. 
(Út) 

  

  
DM: Skutečný dárek - podpora charit. akce 

výběr finanční podpory Z: pí. Novotná, Matějková 
    

  

  

16.12. 
(St) 

  

13:00-14:30 
Vánoční zpívání - Domov pro seniory R. 
Frimla 

  Trejbalová Jana 

  
DM - vánoční klubové posezení 
skupin. vychovatelky DM 

    

  

  

17.12. 
(Čt) 

  

16:00 Pedagogická rada v UFFu   

Brát Zdeněk, Buršová Monika, 
Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Hampelová Irena, Hanlová 
Stanislava, Hásek Roman, 
Havelková Eva, Janáková Lea, 
Merbsová Zuzana, Kořínek 
Pavel, Kozáková Zuzana, 
Kotyková Libuše, Kracíková 
Táňa, Lepš Jaroslav, Matějcová 
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Miluše, Nývltová Ivana, 
Petrskovský Martin, Převlocká 
Lucie, Radová Zora, Rouha 
Karel, Říhová Petra, Scholzeová 
Iva, Šklubalová Lenka, Šolcová 
Lucie, Trejbalová Jana, Tumová 
Eva, Vymlátilová Milena, 
Zástavová Stanislava, 
Bernkopfová Lucie, Haasová 
Alena, Smetanová Karolína 

  
porada vychovatelek UFFO 

Z: Kvasničková 
    

  
DMB: předvánoční tvoření 
Z: Švarcová 

    

  

  

18.12. 
(Pá) 

  

  Patologie HK-Nývltová     

  

  

21.12. 
(Po) 

  

  
DMB : Buď kreativní 
výroba svíček Z: pí. Švarcová 

    

  
DMB: předvánoční tvoření 
Z: Švarcová 

    

  

  

22.12. 
(Út) 

  

  
Vánoční hrátky 

1.-3. ročník s TU 
    

  
Advedt v naší škole 

tvoření se studenty, vánoční koledy a písně u piána - 
vychovatelky DM 

    

  

  

3.1. 
(Ne) 

  

  
LVZ 

lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
    

  

  

4.1. 
(Po) 

  

  
DMD: běžecký trenažer - celý leden 

zábavné běhání a soutěž Z: Novotná 
    

  
LVZ 

lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
    

  

  

5.1. 
(Út) 

  

  
DMB: Buď kreativní 
dárkové balení, papírové krabičky Z: Švarcová 

    

  LVZ     
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lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 

  

  

6.1. 
(St) 

  

10:55-12:30 
Odborná exkurze ON Trutnov 

Ošetřovací jednotka (interní, chirurgické a dětské 
oddělení) 

ZA1. 
Merbsová Zuzana, Kotyková 
Libuše, Převlocká Lucie 

  
LVZ 

lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
    

  
Odborná exkurze Praha - FN Motol, 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

DVS1, DVS3 
Hanlová Stanislava, Trejbalová 
Jana 

  

  

7.1. 
(Čt) 

  

12:30-13:30 
Beseda: Poruchy příjmu potravy ( Mgr. 
Vymlátilová) 

    

  
LVZ 

lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
    

  

  

8.1. 
(Pá) 

  

  
LVZ 

lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
    

  

  

9.1. 
(So) 

  

15:00-18:00 Den otevřených dveří   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Hampelová Irena, Hanlová 
Stanislava, Hásek Roman, 
Havelková Eva, Janáková Lea, 
Merbsová Zuzana, Kotyková 
Libuše, Kracíková Táňa, Lepš 
Jaroslav, Matějcová Miluše, 
Nývltová Ivana, Petrskovský 
Martin, Převlocká Lucie, Radová 
Zora, Rouha Karel, Říhová Petra, 
Scholzeová Iva, Šklubalová 
Lenka, Trejbalová Jana, Tumová 
Eva, Vymlátilová Milena, 
Zástavová Stanislava, 
Smetanová Karolína 

  
DOD 

letáčky info a prohlídka DM Z: Kvasničková 
    

  

  

10.1. 
(Ne) 

  

  
LVZ 

Lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
    

  

  

11.1. 
(Po) 

  
LVZ 

Lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
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12.1. 
(Út) 

  

  
LVZ 

Lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
    

  

  

13.1. 
(St) 

  

  
DMD: výroba - šumivé bomby do koupele 

Z: Novotná 
    

  
DMB: pohyb po Vánocích 

Z: Švarcová 
    

  
LVZ 

Lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
    

  

  

14.1. 
(Čt) 

  

  
LVZ 

Lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
    

  

  

15.1. 
(Pá) 

  

  
LVZ 

Lyžařský výcvik Paseky nad Jizerou 
    

  

  

18.1. 
(Po) 

  

  
DMB: Etiketa 

pravidla - test Z: Matějková 
    

  

  

19.1. 
(Út) 

  

  
DMB: beseda pro děti z družinek ZŠ Poříčí 
Zdravé zoubky Z: Švarcová 

    

  

  

20.1. 
(St) 

  

  
DMD: soutěž o nejšílenější účes 

Z: Novotná 
    

  

  

22.1. 
(Pá) 

  

  
Porada vychovatelek 8:40 

Z: Kvasničková 
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26.1. 
(Út) 

  

13:00 pololetní klasifikační porada   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Hampelová Irena, Hanlová 
Stanislava, Hásek Roman, 
Havelková Eva, Janáková Lea, 
Karel Tomáš, Merbsová Zuzana, 
Kotyková Libuše, Lepš Jaroslav, 
Matějcová Miluše, Kasperová 
Renata, Nývltová Ivana, 
Petrskovský Martin, Převlocká 
Lucie, Radová Zora, Rouha 
Karel, Říhová Petra, Scholzeová 
Iva, Šklubalová Lenka, 
Trejbalová Jana, Tumová Eva, 
Vymlátilová Milena, Zástavová 
Stanislava 

  

  

27.1. 
(St) 

  

  
MISS SZŠ 2016 

celoškolní akce Národní dům - generálka 8:00-12.00 
školní akce 13:00 - 15:00 Z: Kvasničková I. 

    

  

  

28.1. 
(Čt) 

  

  Preventivní besedy pro 1. ročník     

  

  

29.1. 
(Pá) 

  

  pololetní prázdniny     

  

  

1.2. 
(Po) 

  

  
DMD: beseda o grafologii 
pí.Novotná 

    

  

  

2.2. 
(Út) 

  

  
DMD: výroba jarního věnce 

Z: Novotná 
    

  
DMB: pečení jablkového koláče 

Z: Matějková 
    

  

  

3.2. 
(St) 

  

13:00-14:00 Projekt "Zdravý úsměv" MŠ Novodvorská   Trejbalová Jana 

  
DMB: soutěž ve společenských hrách 

pí. Matějková 
    

  DMB: pečení meruňkového koláče     
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Z: Matějková 

  
DMD: anketa 1.roč "půlrok v DM" 

pí.Novotná 
    

  

  

5.2. 
(Pá) 

  

  Florbal-chlapci     

  

  

8.2. 
(Po) 

  

13:00-16:00 Školní kolo psychologické olympiády   
Kotyková Libuše, Trejbalová 
Jana, Tumová Eva 

  

  

9.2. 
(Út) 

  

  
DMB: soutěž ve společenských hrách 

pí. Matějková 
    

  

  

10.2. 
(St) 

  

  
DMD: dokončení šití soviček - foto 

Z: Novotná 
    

  studium HK   Matějcová Miluše 

  
DMB: výroba - šumivé bomby do koupele 

Z: Švarcová 
    

  
DMB: Valentýnské pečení a tvoření 
Z: Švarcová 

    

  

  

11.2. 
(Čt) 

  

  
oba DM: Valentýnské posezení 
skup.vychovatelky 

    

  studium HK   Matějcová Miluše 

  
DMB: soutěž ve společenských hrách 

pí. Matějková 
    

  

  

12.2. 
(Pá) 

  

  
setkání s hejtmanem 

KÚ KHK 
  Hásek Roman 

  studium HK   Matějcová Miluše 

  

  

15.2. 
(Po) 

  
DMB: Zdravá výživa - pro děti ŠD ZŠ Poříčí 
Z: Švarcová 
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16.2. 
(Út) 

  

15:00-16:00 Valná hromada MS ČČK Zdravoťáci     

  

  

18.2. 
(Čt) 

  

  
DMD: anketa 1.roč "půlrok v DM" 

vyhodnocení pí.Novotná 
    

  
DMD: výroba kytiček z obalů na vejce 

Z: Novotná 
    

  

  

19.2. 
(Pá) 

  

  
porada vychovatelek 8:40 

pí.Kvasničková 
    

  

  

22.2. 
(Po) 

  

  jarní prázdniny 

ZA1., ZA2., 
ZA3., ZA4., 
ZL1., ZL2., 
ZL3., ZL4., 
DVS1, ZA2D, 
ZA3D 

  

  
DM: příprava projektu na volnočasové 
aktivity z dotací Kraje 

pí.Kvasničková 
    

  

  

23.2. 
(Út) 

  

  jarní prázdniny 

ZA1., ZA2., 
ZA3., ZA4., 
ZL1., ZL2., 
ZL3., ZL4., 
DVS1, ZA2D, 
ZA3D 

  

  

  

24.2. 
(St) 

  

  jarní prázdniny 

ZA1., ZA2., 
ZA3., ZA4., 
ZL1., ZL2., 
ZL3., ZL4., 
DVS1, ZA2D, 
ZA3D 

  

  

  

25.2. 
(Čt) 

  

12:15-15:45 Školení PZMK - HK   Kotyková Libuše 

  jarní prázdniny 

ZA1., ZA2., 
ZA3., ZA4., 
ZL1., ZL2., 
ZL3., ZL4., 
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DVS1, ZA2D, 
ZA3D 

  

  

26.2. 
(Pá) 

  

  jarní prázdniny 

ZA1., ZA2., 
ZA3., ZA4., 
ZL1., ZL2., 
ZL3., ZL4., 
DVS1, ZA2D, 
ZA3D 

  

  
HK - Valná hromada ADMIN - asociace DM 

+ seminář k aktuálním právním předpisům v DM Z: 
Kvasničková 

    

  

  

29.2. 
(Po) 

  

10:55-11:40 
Beseda: Poruchy příjmu potravy - ZL1. 
(M.Vymlátilová) 

    

  

DMD: odeslání projektu " My se spolu 
nenudíme" 

Krajská účelová dotace na volnočasové aktivity v DM Z: 
Kvasničková 

    

  

  

1.3. 
(Út) 

  

  
DMD: kondiční příprava na intrácký 
maraton 

Z: pí.Kvasničková 
    

  
DMB: malování kraslic - průběžně 

Z: pí.Matějková 
    

  
DMD: zábavné cvičení na PxL hemisféru 

pí.Kvasničková 
    

  

  

8.3. 
(Út) 

  

  
DMD: papírové ozdoby, psychologické 
testy osobnosti 
Z: Novotná 

    

  

  

9.3. 
(St) 

  

  
DMD: ukázka první pomoci na ZŠ R. Frimla 

Z: Novotná 
    

  

  

10.3. 
(Čt) 

  

10:00-14:00 školení Bakaláři   Převlocká Lucie 

  
DMD: beseda o antikoncepci 
Z: pí.Novotná 

    

  

    Srdíčkový den     
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14.3. 
(Po) 

  

Žáci 1 ZA , Nývltová 

  
DMB: První pomoc není věda 

ukázka 1.pomoci ZŠ Poříčí ŠD Z: Švarcová 
    

  

  

15.3. 
(Út) 

  

  
Vzdělávací kurz pro učitele odborných 
předmětů 

Nové přístupy k výuce psychiatrických pacientů 
  Kotyková Libuše, Kracíková Táňa 

  
DMD: beseda o antikoncepci a pohlavních 
nemocech 

Z: pí.Novotná 
    

  
Psychologická olympiáda - regionální kolo 
- Svitavy - Tumová 

    

  

  

16.3. 
(St) 

  

  
DMD: malý turnaj ve skládání scrabble 

Z: pí. Novotná 
    

  
DMB: náštěva Galerie TU 

Z: Matějková 
    

  
Vzdělávací kurz pro učitele odborných 
předmětů 

Nové přístupy k výuce psychiatrických pacientů 
  Kotyková Libuše, Kracíková Táňa 

  

  

17.3. 
(Čt) 

  

  
Vzdělávací kurz pro učitele odborných 
předmětů 

Nové přístupy k výuce psychiatrických pacientů 
  Kotyková Libuše, Kracíková Táňa 

  

  

18.3. 
(Pá) 

  

  zahájení kurzu sanitář     

  

  

21.3. 
(Po) 

  

8:00-11:45 
Projekt " Zdravý úsměv" - návštěva dětí z 
MŠ 

ZA2. 
Nývltová Ivana, Trejbalová Jana, 
Tumová Eva 

  
DMB: ukázka 1.pomoci na 3.ZŠ 

Z: pí.Matějková 
    

  

  

23.3. 
(St) 

  

  
8:45 porada vychovatelek 

Z: Kvasničková 
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24.3. 
(Čt) 

  

  velikonoční prázdniny     

  

  

25.3. 
(Pá) 

  

  velikonoční prázdniny     

  

  

28.3. 
(Po) 

  

  velikonoční prázdniny     

  

  

29.3. 
(Út) 

  

  
DMD: návštěva okr.archívu 

pí.Novotná 
    

  

  

30.3. 
(St) 

  

14:00-19:00 porada ředitelů   Hásek Roman 

  

  

31.3. 
(Čt) 

  

6:05-15:00 porada ředitelů   Hásek Roman 

  Soutěž v ošetřovatelství SZŠ Ruská Praha     

  

  

1.4. 
(Pá) 

  

  
DMD: Můj první maraton 

průběžně po celý měsíc - certifikát po překonání Z: 
Kvasničková 

    

  
DMD: 78 schodů ke zlaté 

soutěž v běhu po celý měsíc Z: Kvasničková 
    

  
DMB: cykloturistika, in-line bruslo,trendy 
běhy 

dle počasí a možností Z: Švarcová 
    

  

  

4.4. 
(Po) 

  

13:25-15:00 beseda VOZP ZA4.   

  školení MŠMT   Převlocká Lucie 
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5.4. 
(Út) 

  

11:45-13:20 beseda ČSOB ZL4.   

  
DMD: beseda s kosmetičkou 

Z: Novotná 
    

  

  

7.4. 
(Čt) 

  

9:45-10:00 
Vyhodnocení projektového Dne zdraví - na 
schodišti 1.patra 

  Vymlátilová Milena 

  

  

11.4. 
(Po) 

  

13:25-15:00 beseda ČSOB ZA4.   

  nácvik evakuace školy     

  

  

12.4. 
(Út) 

  

8:00-13:20 okresní kolo SOČ   
Hásek Roman, Matějcová Miluše, 
Rouha Karel 

15:05 čtvrtletní klasifikační porada   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Hampelová Irena, Hanlová 
Stanislava, Hásek Roman, 
Havelková Eva, Janáková Lea, 
Merbsová Zuzana, Kotyková 
Libuše, Kracíková Táňa, Lepš 
Jaroslav, Matějcová Miluše, 
Nývltová Ivana, Petrskovský 
Martin, Převlocká Lucie, Radová 
Zora, Rouha Karel, Říhová Petra, 
Scholzeová Iva, Šklubalová 
Lenka, Trejbalová Jana, Tumová 
Eva, Vymlátilová Milena, 
Zástavová Stanislava, 
Smetanová Karolína 

15:05-15:30 školení k MZK   

Dytrych Tomáš, Hampelová 
Irena, Hanlová Stanislava, Hásek 
Roman, Havelková Eva, 
Janáková Lea, Merbsová 
Zuzana, Kotyková Libuše, 
Kracíková Táňa, Lepš Jaroslav, 
Radová Zora, Rouha Karel, 
Říhová Petra, Scholzeová Iva, 
Šklubalová Lenka, Trejbalová 
Jana, Tumová Eva, Vymlátilová 
Milena 

  

  

13.4. 
(St) 

  

  Exkurze Praha ZA3., ZL3. 
Matějcová Miluše, Říhová Petra, 
Šklubalová Lenka 
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14.4. 
(Čt) 

  

  MČR v silovém víceboji-Karviná     

  

  

15.4. 
(Pá) 

  

8:00-11:40 testy k přijímacímu řízení na SŠ   

Janáková Lea, Petrskovský 
Martin, Převlocká Lucie, Rouha 
Karel, Říhová Petra, Šklubalová 
Lenka, Vymlátilová Milena 

16:00-17:30 Rodičovské schůzky   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Hampelová Irena, Hanlová 
Stanislava, Hásek Roman, 
Havelková Eva, Janáková Lea, 
Merbsová Zuzana, Kotyková 
Libuše, Kracíková Táňa, Lepš 
Jaroslav, Matějcová Miluše, 
Nývltová Ivana, Petrskovský 
Martin, Převlocká Lucie, Radová 
Zora, Rouha Karel, Říhová Petra, 
Scholzeová Iva, Šklubalová 
Lenka, Trejbalová Jana, Tumová 
Eva, Vymlátilová Milena, 
Zástavová Stanislava, 
Smetanová Karolína 

  
třídní schůzky na DM 

14:45-15:45 Z: skup. vychovatelky 
    

  MČR v silovém víceboji-Karviná     

  

  

21.4. 
(Čt) 

  

  
DMB: Den Země 

ekologické problémy Z: Matějková 
    

  

  

22.4. 
(Pá) 

  

8:00-12:00 
Přijímací řízení na dálkové studium 
Zdravotnický asistent 

    

  
porada vychovatelek 8:40 

Z: Kvasničková 
    

  

  

25.4. 
(Po) 

  

8:00- 8:30 
Beseda o dobrovolnictví - Dům sv. Josefa 
Žireč 

ZA1., ZA2., 
ZL1., ZL2. 

  

  

  

26.4. 
(Út) 

11:45-13:20 beseda VOZP ZL4.   

  Soutěž v poskytování PP (Mělník)   Kotyková Libuše 
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27.4. 
(St) 

  

12:00-15:45 
Projekt "Zdravý úsměv" 

Návštěva ZŠ ve Dvoře Králové (družina 1. -3. třídy) 
  Trejbalová Jana 

  Soutěž v poskytování PP (Mělník)   Kotyková Libuše 

  školení,semináře   Lepš Jaroslav, Šklubalová Lenka 

  exkurze - Tyfloservis, Psychiatrická klinika ZA4. Kracíková Táňa, Převlocká Lucie 

  

  

28.4. 
(Čt) 

  

14:00-14:30 Klasifikační porada maturitních ročníků     

  školení,semináře   Lepš Jaroslav, Šklubalová Lenka 

  

  

29.4. 
(Pá) 

  

  školení,semináře   Lepš Jaroslav, Šklubalová Lenka 

  

  

2.5. 
(Po) 

  

  DT z matematiky a PP z anglického jazyka     

  
DMD: pokračování maratonu 

Z: Kvasničková 
    

  
oba DM: návštěva Psího útulku Poříčí 
Z: Novotná 

    

  
DMB: kreativní tvoření -pedigové košíčky 

průběžně během května Z: Švarcová 
    

  
Oba DM: malé dárky ke Dni matek 

průběžně Z: skup. vych 
    

  
DMD: běhání schody 

pokračování soutěže Z: Kvasničková 
    

  

  

3.5. 
(Út) 

  

  DT a PP z českého jazyka     

  Drážďany muzeum ZA1., ZL2. Čadová Petra, Kotyková Libuše 

  

  

4.5. 
(St) 

  

  
DT z anglického jazyka a PP z německého 
jazyka 
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5.5. 
(Čt) 

  

  DT z německého jazyka     

  

  

10.5. 
(Út) 

  

15:00-17:00 školská rada   
Hásek Roman, Radová Zora, 
Zástavová Stanislava 

  

  

11.5. 
(St) 

  

  
Květinkový den 

Nývltová-třída 1.ZL 
    

  

  

16.5. 
(Po) 

  

6:00-12:00 
PMZ INT 

Praktické maturitní zkoušky na interním oddělení 
  

Havelková Eva, Merbsová 
Zuzana, Kracíková Táňa 

8:00- 9:30 II. kolo přijímacího řízení na SŠ     

  
DMD: Den dětí s ukázkou první pomoci 
v mateřské škole Čistá Černý Důl Z: pí.Novotná 

    

  Obhajoby OMP ZL4. Janáková Lea, Radová Zora 

  

  

17.5. 
(Út) 

  

6:00-12:00 
PMZ CHIR 

Praktické maturitní zkoušky na chirurgickém oddělení 
  

Havelková Eva, Trejbalová Jana, 
Tumová Eva 

  Obhajoby OMP ZL4. Janáková Lea, Radová Zora 

  

  

18.5. 
(St) 

  

6:00-12:00 
PMZ INT 

Praktické maturitní zkoušky na interním oddělení 
  

Havelková Eva, Merbsová 
Zuzana, Kracíková Táňa 

  Obhajoby OMP ZL4. Janáková Lea, Radová Zora 

  

  

19.5. 
(Čt) 

  

6:00-12:00 
PMZ CHIR 

Praktické maturitní zkoušky na chirurgickém oddělení 
  

Havelková Eva, Trejbalová Jana, 
Tumová Eva 

  Exkurze Vysoké nad Jizerou ZL2., DVS1 Merbsová Zuzana, Radová Zora 

  

  

20.5. 
(Pá) 

  

6:00-12:00 
PMZ INT 

Praktické maturitní zkoušky na interním oddělení 
  

Havelková Eva, Merbsová 
Zuzana, Kracíková Táňa 
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23.5. 
(Po) 

  

6:00-12:00 
PMZ CHIR 

Praktické maturitní zkoušky na chirurgickém oddělení 
  

Havelková Eva, Trejbalová Jana, 
Tumová Eva 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  
ÚMZK 

Ústní maturitní zkoušky 
ZL4. Janáková Lea, Radová Zora 

  

  

24.5. 
(Út) 

  

6:00-12:00 
PMZ INT 

Praktické maturitní zkoušky na interním oddělení 
  

Havelková Eva, Merbsová 
Zuzana, Kracíková Táňa 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  
ÚMZK 

Ústní maturitní zkoušky 
ZL4. Janáková Lea, Radová Zora 

  

  

25.5. 
(St) 

  

6:00-12:00 
PMZ CHIR 

Praktické maturitní zkoušky na chirurgickém oddělení 
  

Havelková Eva, Trejbalová Jana, 
Tumová Eva 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  
ÚMZK 

Ústní maturitní zkoušky 
ZL4. Janáková Lea, Radová Zora 

  

  

26.5. 
(Čt) 

  

  

DMD: Hynku, Viléme, Jarmilo aneb Mácha 
by se divil 
básně o lásce vážně, nevážně - průběžně celý měsíc Z: 
kvasničková 

    

  
ÚMZK 

Ústní maturitní zkoušky 
ZL4. Janáková Lea, Radová Zora 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

27.5. 
(Pá) 

  

  
ÚMZK 

Ústní maturitní zkoušky 
ZL4. Janáková Lea, Radová Zora 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

30.5. 
(Po) 

  

  
ÚMZK 

Ústní maturitní zkoušky 
ZA4. Hampelová Irena, Havelková Eva 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

    
ÚMZK 

Ústní maturitní zkoušky 
ZA4. Hampelová Irena, Havelková Eva 
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31.5. 
(Út) 

  
  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

1.6. 
(St) 

  

  
ÚMZK 

Ústní maturitní zkoušky 
ZA4. Hampelová Irena, Havelková Eva 

  
DMB: kreativní tvoření -pedigové košíčky 

průběžně během června Z: Švarcová 
    

  

oba DM: průběžné ukončování pobytů v DM 
běhen června 

generální úklid, posezení v cukrárně, rozloučení s 
ubytovanými 

    

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

2.6. 
(Čt) 

  

  
ÚMZK 

Ústní maturitní zkoušky 
ZA4. Hampelová Irena, Havelková Eva 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

3.6. 
(Pá) 

  

13:00-14:30 slavnostní vyřazení žáků ZL 4.     

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  
ÚMZK 

Ústní maturitní zkoušky 
ZA4. Hampelová Irena, Havelková Eva 

  

  

6.6. 
(Po) 

  

10:30-13:00 
Kulturní pořad - cestopisný pořad Filipíny 

60 Kč / žáky 
ZL2. Lepš Jaroslav 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  Maturity VOŠZ a SZŠ HK   Dytrych Tomáš, Kotyková Libuše 

  Odborná praxe - exkurze a stáže ZL3.   

  

  

7.6. 
(Út) 

  

  Odborná praxe - exkurze a stáže ZL3.   

  Maturity VOŠZ a SZŠ HK   Dytrych Tomáš, Kotyková Libuše 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

    
DMD: Hrátky s dětmi ze ZŠ R. Frimla 

zábavné odpoledne na zahradě DM Z: Novotná 
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8.6. 
(St) 

  

  Odborná praxe - exkurze a stáže ZL3.   

  Maturity VOŠZ a SZŠ HK   Dytrych Tomáš, Kotyková Libuše 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

9.6. 
(Čt) 

  

  Odborná praxe - exkurze a stáže ZL3.   

  Maturity VOŠZ a SZŠ HK   Dytrych Tomáš, Kotyková Libuše 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

10.6. 
(Pá) 

  

15:00-16:00 Slavností vyřazení ZA 4.     

  Odborná praxe - exkurze a stáže ZL3.   

  Maturity VOŠZ a SZŠ HK   Dytrych Tomáš, Kotyková Libuše 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

13.6. 
(Po) 

  

  Odborná praxe - exkurze a stáže ZL3.   

  
DMB: První pomoc není věda 

ukázka pro děti v ZŠ Poříčí: Z: pí.Švarcová 
    

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

14.6. 
(Út) 

  

8:00-14:00 Divadlo HK ZL1., ZL2. Radová Zora, Říhová Petra 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  Odborná praxe - exkurze a stáže ZL3.   

  

  

15.6. 
(St) 

  

  Odborná praxe - exkurze a stáže ZL3.   

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  Absolutorium DVS 3. DVS3 
Trejbalová Jana, Vymlátilová 
Milena 

  

  

16.6. 
(Čt) 

  Odborná praxe - exkurze a stáže ZL3.   

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   
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  Absolutorium DVS 3. DVS3 

Trejbalová Jana, Vymlátilová 
Milena 

  

  

17.6. 
(Pá) 

  

  Odborná praxe - exkurze a stáže ZL3.   

  
DM: nové první ročníky - schůzka s rodiči, 
prohlídka DMD 

v rámci třídních schůzek Z: Kvasničková 
    

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  Absolutorium DVS 3. DVS3 
Trejbalová Jana, Vymlátilová 
Milena 

  

  

20.6. 
(Po) 

  

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

21.6. 
(Út) 

  

8:15-12:00 
Přijímací řízení Diplomovaná všeobecná 
sestra I. kolo 

  Převlocká Lucie 

10:00-11:40 
Beseda pro 1 ročníky: "Holky z Venuše, 
kluci z Marsu" 

  Vymlátilová Milena 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  

  

22.6. 
(St) 

  

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  Soutěž PP - Jihlava   Tumová Eva 

  

  

23.6. 
(Čt) 

  

14:00-15:00 Vyřazení absolventů VOŠZ   Trejbalová Jana 

19:00-21:00 
Kroužek PP - záchrana tonoucího (plavecký 
bazén TU) 

  Kotyková Libuše 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   

  Soutěž PP - Jihlava   Tumová Eva 

  

  

24.6. 
(Pá) 

8:00-12:00 
EPO 

exkurze do elektrárny Poříčí 
ZA2. Petrskovský Martin 

  Soustředěná odborná praxe ZA3.   
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porada vychovatelek 8:40 

zhodnocení školního roku Z: Kvasničková 
    

  ZA 1 - cyklovýlet ZA1. 
Kotyková Libuše, Převlocká 
Lucie 

  

  

27.6. 
(Po) 

  

  Výlet ZL 1.   Radová Zora 

  

  

28.6. 
(Út) 

  

13:00 pololetní klasifikační porada   

Čadová Petra, Dytrych Tomáš, 
Hampelová Irena, Hanlová 
Stanislava, Hásek Roman, 
Havelková Eva, Janáková Lea, 
Karel Tomáš, Merbsová Zuzana, 
Kotyková Libuše, Lepš Jaroslav, 
Matějcová Miluše, Kasperová 
Renata, Nývltová Ivana, 
Petrskovský Martin, Převlocká 
Lucie, Radová Zora, Rouha 
Karel, Říhová Petra, Scholzeová 
Iva, Šklubalová Lenka, 
Trejbalová Jana, Tumová Eva, 
Vymlátilová Milena, Zástavová 
Stanislava 

  Výlet ZL 1.   Radová Zora 

  Celorepubliková porada OSE Praha   Kracíková Táňa 

  

  

29.6. 
(St) 

  

  Sportovní den     

  

  

12.8. 
(Pá) 

  

  ukončení podání přihlášek na ZAd. a VOŠ     

  

  

24.8. 
(St) 

  

8:00-10:45 
II. kolo přijímacího řízení na ZA dálkové, 
VOŠZ 
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Hodnocení činnosti předmětové komise ošetřovatelství (Mgr. Táňa Kracíková) 

 
1. Členové: Mgr. Stanislava Hanlová, Mgr. Eva Havelková, Mgr. Táňa Kracíková, Mgr. Libuše 

Kotyková, Mgr. Zuzana Merbsová, Mgr. Ivana Nývltová, Mgr. Lucie Převlocká, Mgr. Jana 

Trejbalová, Mgr. Eva Tumová, Mgr. Milena Vymlátilová, Mgr. Stanislava Zástavová, Bc. 

Lucie Bernkopfová 

1. Hlavní úkoly: 

a. Realizace soutěže v PPP pro žáky základních škol regionu a soutěže v PPP pro žáky 2. ročníků střední 

školy – třídní kola a  školní kolo, účast v celorepublikové soutěži v PPP v Jihlavě a  Mělníku, 

celorepublikové soutěži v ošetřovatelství v Praze 

b. Příprava žáků k MZK z ošetřování nemocných, ošetřovatelství a zdravotnické propedeutiky 

c. Realizace exkurzí a besed dle ŠVP 

d. Pokračování „Ošetřovatelských dní“ pro všeobecné sestry regionu 

e. Vzdělávání členů komise 

 

2. Soutěže a projektové dny: 

a. Celostátní soutěž pro SZŠ v PPP v Mělníku – zúčastnili se žáci, kteří vyhráli školní kolo v soutěži v PPP. 

b. Mezinárodní soutěž v PPP v Jihlavě skončila pro nás velkým úspěchem -  1. místem mezi všemi 

zdravotnickými školami. 

c. Celostátní soutěž v ošetřovatelství v Praze na téma: Imobilizační syndrom, kdy žáci vypracovali 

prezentaci na systém z daného tématu a pak si vylosovali otázku k praktické části soutěže. Vyhráli žáci 4. 

ročníků pro zkušenost z odborné praxe, proto doporučuji příští rok přihlásit na soutěž žáka ze 4. ročníku. 

Školu reprezentuje pouze jeden žák. 

 

3. Maturitní zkoušky:  

a. Třída  ZA 4 –    z ošetřovatelství  a ošetřování nemocných maturovali všichni žáci, měli to povinné 

předměty profilové části MZK. Z ošetřovatelství neodmaturovali v jarním termínu 3 žáci, v podzimním 

termínu všichni uspěli. Z ošetřování nemocných v jarním termínu všichni prospěli, v podzimním termínu 

jedna žákyně neprospěla. 

Průměr na konci druhého pololetí –   z ošetřovatelství 2,10,   

                                                       -    z ošetřování nemocných 1,80                

 Průměr u ústní maturitní zkoušky – z ošetřovatelství 2,86 

                                                  -  z ošetřování nemocných 1,71 

U ústní MZK z ošetřovatelství byl prospěch o 0,76 horší než na konci druhého pololetí.  

U ústní MZK z ošetřovatelství po podzimním termínu prospěli všichni žáci i ti v opravném termínu. 

V podzimním termínu jedna žákyně neprospěla z ošetřování nemocných, na praxi se před maturitou nešla 

ani podívat, šla pouze na zkoušku. Opravnou zkoušku bude konat v jarním termínu 2017, pokud se 

přihlásí, má na to 5 let. 

Horší výsledky u MZK z ošetřovatelství přikládám špatnému rozvržení učiva, kdy chybělo opakování před 

konáním MZK  nebo byla příprava podceněna, jelikož se maturanti domnívali, že již učivo ovládají. 
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b. Třída  ZL 4 -     ze zdravotnické propedeutiky maturovalo v jarním termínu 12 žáků, v podzimním 1 

žákyně, celkem tedy 13 žáků v řádném termínu. 

Průměr na konci druhého pololetí -  1,96 

Průměr u ústní  MZK zkoušky –  1,60 

U ústní MZK byl prospěch o 0,36 lepší, než na konci druhého pololetí.   U ústní  MZK  

prospěli všichni žáci.      

4. Semináře, odborné stáže: 

a. Mgr. Zástavová studuje výchovného poradce, ve školním 2016/2017 bude vzdělávání ukončeno 

b. Mgr. Kracíková a Mgr. Kotyková absolvovaly akreditovaný kurz MŠMT v Kroměříži: Nové přístupy 

k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním 

c. Všechny učitelky komise absolvovaly ošetřovatelské dny na téma  

d. Učitelky odevzdaly individuální plán svého vzdělávání, kde jsou všechny absolvované a potvrzené 

další vzdělávání 

5. Hodnocení výuky: Výuka ve všech odborných předmětech probíhala podle ŠVP, exkurze byly ve všech 

ročnících splněny podle ŠVP.  

6. Pozitiva:  

a. 1. místo v mezinárodní soutěži v PPP v Jihlavě 

b. Zájem žáků o účast na celorepublikových soutěžích v PPP a v ošetřovatelství, i o aktivní účast 

v kroužku PP 

c. Pořádání ošetřovatelských dní, které již mají tradici na naší škole. 

d. Lepší výsledky u maturitních zkoušek ze zdravotnické propedeutiky u žáků ZL než v průběhu 

školního roku vlivem pravidelné přípravy  v průběhu celého školního roku mimo výuku, kdy žáci se 

učili mluvit ne pouze psát. 

e. Učitelky komise zajišťují celou řadu mimoškolních aktivit, díky kterým se škola prezentuje navenek: 

organizace dalšího vzdělávání (kurzů, konferencí), výuka PP na základních školách a aktivity na 

Dnech zdraví na ZŠ našeho regionu, zdravotní služba na sportovních akcích a olympiádách, zajištění 

sbírkových akcí, akce pro stacionář pro postižené „Májová rej“, předvánočních akcí a MDD v DD, 

dětském oddělení nemocnice, jeslích, Domově pro seniory Trutnov, Zdravý úsměv, garantem 

dobrovolnictví našich žáků, garantem práce v ČČK, zajištění a organizace soutěže pro žáky ZŠ 

v PPP, propagaci škol na burzách, realizace náborů…. 

f. Ročníkové zkoušky u žáků 1. a 2. ročníků ZA z praktických činností v učebně umožňují žákům 

vyzkoušet si formu zkoušky, která je bude čekat ve vyšším ročníku ještě před nástupem na praxi. 

7. Negativa a hrozby: 

a. Nedokonalá příprava žáků na maturitní zkoušky, někteří žáci neumí používat odbornou 

literaturu a učí se pouze z přednášek a materiálů vyučujících 

 

8. Nové úkoly a požadavky: 

a. Využívat více mezipředmětové souvislosti, učit žáky využívat odbornou  literaturu. 

b. K maturitním zkouškám žáky zkoušet a připravovat z celé problematiky předmětu ne pouze z 

tematických celků, využívat komplexní přípravu. 
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c. Umožnit žákům 3. ročníku ZA v době souvislé praxe malou maturitní zkoušku, vylosovali by si 

oddělení a datum a tam si vylosovali pacienty. Měli by si možnost vyzkoušet, jak to bude při 

maturitě vypadat a ověřit propojení teorie s praktickou výukou. Bude-li to samozřejmě možné 

vzhledem k zajištění výuky učitelkami z odborné praxe. 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů (PaedDr.Karel 

Rouha) 

 
Členové: Mgr. Petra Čadová, Mgr. Roman Hásek, Mgr. Zuzana Merbsová, Mgr. Miluše Matějcová, Mgr. 

Martin Petrskovský, RNDr. Zora Radová, PaedDr. Karel Rouha 

 

Hlavní úkoly: V průběhu školního roku plnili členové PK následující úkoly:     

a. Absolvování plánovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP 

b. Využívání IS  Moodle VOŠ SZŠ Trutnov pro zajištění výuky přírodovědných předmětů 

c. Provedení úprav prostor a vnitřní dispozice kabinetu fyziky a chemie, učebny matematiky 

 

 Soutěže a projektové dny: 

Členové PK se podíleli na vyhlášení, organizaci, zajištění účasti, vlastního průběhu a vyhodnocení následujících akcí 

a aktivit:  

d. 8. ročník celostátní  online soutěže „Bobřík informatiky“, 11. - 13. 11. 2015, účast 32 studentů 

e. krajské kolo „Soutěže v grafických předmětech“ v disciplíně WORDPROCESSING, účast 2 studenti (9. místo) 

f. školní kolo mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan, 18. 3. 2016, účast 30 studentů 

g. školní kolo v oblíbené hře PISQWORKY, 5. 10. 2015, účast 20 studentů 

h. školní kolo ročníku celostátní soutěže „Logická olympiáda“, kategorie C, účast 6 studentů, 1x postup do 

krajského kola 

i. zapojení do programu „Recyklohraní“- zajištěn celoroční sběr a třídění plastů, papíru, baterií, drobných 

elektrospotřebičů, v rámci plnění zadaného programu vyráběli studenti 2. ZL elektromotor, viz video 

http://www.szstrutnov.cz/novinky?vp-page=8&    

j. soutěž tříd ve sběru papíru, leden až duben 2016, vítězi byly shodně třídy 2. ZL a 3. ZL s výsledkem 31 kg na 

studenta 

k. krajské kolo Fyzikální olympiády, účast 1 student 

l. přírodovědný kroužek – realizován v rámci plnění „Projektu na podporu přírodovědných a technických 

předmětů v Královéhradeckém kraji“, určen pro studentům 4. ročníků, kteří se rozhodli pro ústní maturitní 

zkoušku z chemie a budou se připravovat na vykonání přijímacích zkoušek na VŠ, byl zaměřen na opakování a 

shrnutí tematických celků z obecné, anorganické, organické chemie a biochemie, 1x týdne po 2 hodinách, účast 

6 studentů 

m. kroužek somatologie – určen studentům 1. ročníku, svým zaměřením a obsahem a průběžně navazoval na učivo 

probrané v předmětu somatologie, formou aktivizačních metod, práce s modely, praktických cvičení, 1x týdně 

po 2 hodinách, účast 15 studentů                 

n. pravidelné konzultace z matematiky pro maturanty, 1x týdně, 5 studentů 

o. exkurze – Infekční oddělení Bulovka, centrum AIDS, Neonatologie, gynekologie a porodnice – DVS, květen 

2016, Apolinář Praha 
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Muzeum hygieny Drážďany – 1. ZA, DVS I., květen 2016 

Ústav plastické chirurgie a chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou - ZL 2. + DVS I., květen 2016 

Transfúzní stanice Trutnov – ZL 2, květen 2016 

Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří a Modrý důl – biologická exkurze, ZL 1., červen 2016 

ČEZ, elektrárna Trutnov Poříčí – exkurze ZA 2., květen 2016 

Maturitní zkoušky: 

Matematika - absolvovalo pět studentů - 4 studenti ZL, 1 student oboru ZA 

Student oboru ZA bohužel neuspěl ani při podzimním termínu maturit, patří mezi studenty s PUP (dyslexie), je 

velmi snaživí, přípravě věnoval velké množství času, matematika jej baví, přesto dle jeho vyjádření ve většině 

příkladů neporozuměl zadání. Celkově horší výsledky u maturity z matematiky jsou dány také tím, že matematiku 

si vybírají většinou studenti, kteří mají slabé výsledky v anglickém jazyce (přestože hodinová dotace na jazyky je 

větší než v matematice a třídy se půlí) a mají obavy z neúspěchu při maturitě z anglického jazyka. 

 

Biologie - absolvovalo ústní maturitní zkoušku 17 studentů (18 – neuspěl v podzimním termínu), chemie – 5 

studentů 

Studenti při absolvování ústních maturitních zkoušek v obou předmětech prokázali znalost potřebné odborné 

terminologie, orientaci ve vztazích a logických souvislostech v rámci jednotlivých disciplín i mezipředmětových 

vztahů, které dokázali využít ke komplexnímu a praktickému pojetí problematiky zkoušených předmětů. Ústní 

zkoušky probíhali v klidné, vyvážené pracovní atmosféře, se snahou o individuální přístup. Na jejím vytváření se 

výrazným způsobem podíleli přísedící, kteří svým vhodným přístupem pozitivně ovlivnili vlastní průběh 

jednotlivých výstupů.  

 

Somatologie – v jarním termínu maturovalo 17 studentů (1 neprospěl), v podzimním termínu prospěli 3 studenti, 

při ústních maturitních zkoušek prokázali široké znalosti z oboru a obhájili studijní výsledky, které dosahovali 

v průběhu studia   

 

Semináře, odborné stáže: 

V průběhu školního roku se členové PK zúčastnili následujících vzdělávacích akcí včetně E -learningového kurzu 

z AJ, školení první pomoci a oblasti BOZP a PO:  

a. Mgr. Roman Hásek – studijní stáž – Finsko, odborná stáž a 12. doktorský seminář – teorie vyučování chemie - 

Univerzita pedagogiky Kraków, 11. mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika – 

Karlova univerzita Praha, konference ředitelů zdravotnických škol - Brno   

b. Mgr. Zuzana Merbsová – Ošetřovatelské dny - Educa Corcontica,Trutnov 

c. RNDr. Zora Radová – Biochemické pochody v těle člověka - Descartes Svratouch, seminář k didaktickému 

testu z matematiky - NIDV  

d. Mgr. Miluše Matějcová – Dotace pro školy na období do roku 2020 – Seminaria Praha 

e. PaedDr. Karel Rouha – studijní stáž – Finsko, metodika k BIO – klub Natura Dvůr Králové nad Labem, 

odborná příprava zadavatele SMZ – E - learningový kurz 

 

Hodnocení výuky:  

V hodinách přírodovědných předmětů se členové PK snaží motivovat, aktivizovat studenty, což by mělo vést 

k posílení zájmu o probírané učivo, k vytvoření logického rámce a potřebných vzájemných souvislostí v rámci 

mezipředmětových vztahů. Cílem je dosažení lepších studijních výsledků, zvládání a doplnění nedostatečných 

znalostí v přírodovědných předmětech, se kterými přicházejí studenti prvních ročníků ze základní školy. Snažíme 

se posílit názornost ve výuce, uplatnit individuální přístup ke studentům. Využíváme postupy a metody spočívající 

např. v přípravě a zpracování vlastních doplňkových studijních materiálů k jednotlivým tematickým celkům, 
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připravujeme prezentace a dokumentační materiály, soubory příkladů k procvičování probíraného učiva, 

zařazujeme praktická cvičení. K poskytnutí zpětné vazby slouží např. autoevaluační dotazníky. 

Velmi cenná se jeví i neformální kolegiální výměna názorů při řešení vzniklých problémů, vzájemná koordinace a 

sjednocení tematických plánů v rámci přírodovědných předmětů.   

 

Pozitiva:  

a. Zapojení studentů do akcí a soutěží v rámci přírodovědných předmětů 

b. Aktivní účast studentů na programu v rámci „Dnů otevřených dveří“ 

c. Udržení zájmu studentů ZL o vykonání maturitní zkoušky z přírodovědných předmětů, v oboru ZA došlo ke 

zvýšení počtu zájemců  

 

     Negativa a hrozby: 

     Velká část studentů zvládá učivo mechanicky, bez vzájemných vztahů a logických souvislostí, které si nejsou 

schopni vytvořit ani po dílčím nebo komplexním opakování. 

 

     Nové úkoly a požadavky: 

a. Příprava projektové studie na úpravu školní zahrady 

b. Využívání IS Moodle VOŠ a SZŠ k zajištění kvality výuky 

c. Dokončení zpracování dokumentace a evidence chemikálií ve skladu 

d. Absolvování plánovaných vzdělávacích akcí v rámci DVPP 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové komise společenskovědních předmětů (Mgr. Lenka 

Šklubalová) 

 

Členové: Mgr. L. Šklubalová, Mgr. P. Říhová, Mgr. J. Lepš 

1. Hlavní úkoly: 

a. Příprava žáků k MZ z ČJL 

b. Motivace žáků ke čtenářství 

c. Vzdělávání učitelů 

d. Realizace soutěží, exkurzí a návštěv divadelních představení 

2. Soutěže a projektové dny: 

a. Soutěž v recitaci – stále se daří motivovat žáky k účasti, i když recitace není určitě jejich prioritou při 

studiu na naší škole 

b. Olympiáda v českém jazyce –   i přes její značnou obtížnost se účastní  v hojném počtu žáci lycea 

c. Exkurze do Prahy s prohlídkou kulturních míst a s návštěvou ND – mezi žáky velmi oblíbená, i přes 

finanční náročnost se jí vždy účastní téměř všichni žáci 

d. Návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové 

3. Maturitní zkoušky: 
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a. Předmět: ČJL – ZL: MZ zvládli v jarním termínu ve všech částech všichni žáci  

                             ZA: DT nezvládli 2 žáci dyslektici 

                             dálk. st. : DT nezvládla 1 žákyně 

                         - v opravném podzimním termínu nezvládli DT 2 žáci (ZA a dálk. st.) 

                            ÚZ nezvládla 1 žákyně  oboru ZA   

                         - z pohledu vyučujících v rámci možností tedy výsledky velmi dobré                                                                             

4. Semináře, odborné stáže: 

a. Seminář – Mgr. P. Říhová: seminář ke ČD 

                                             školení hodnotitele Ú a PMZ 

                                             webináře Film versus kniha 

                                                             Metody pro práci s texty 

                                                             Příprava efektivní formy           

b. Seminář – Mgr. L. Šklubalová: seminář ke ČD 

                                                    Škola Čj a literatury 

c. Seminář – Mgr. J. Lepš: Škola Čj a literatury 

                                         

5. Hodnocení výuky: Výuka probíhala podle ŠVP 

6. Pozitiva:  

a. I přes velké množství různých akcí se stále daří připravit žáky tak, aby MZ zvládli až na malé 

výjimky téměř všichni. 

b. I přes malý počet hodin se (v letošním roce s velkou pomocí ČD a získaných knih) daří motivovat 

některé žáky k četbě. 

c. Až na malé výjimky se pomocí opatření podařilo zajistit, aby žáci knihy ze svých seznamů k ÚMZ 

skutečně přečetli. 

Projekt čtenářských dílen se ukázal v mnoha směrech jako velice úspěšný, podpořil motivaci žáků ke čtenářství nejen 

ve třídách, kde probíhal, ale i jinde. O některé knihy z projektu projevilo zájem i mnoho žáků ze tříd, kde se projekt 

neuskutečnil. Žáci si knihy půjčují stále. Vyučující je využívají i v dalších hodinách. 

 

Hodnocení činnosti předmětové komise cizích jazyků (Mgr. Lea Janáková) 
 

Členové:  Mgr. Tomáš Dytrych, Mgr. Stanislava Hanlová, Mgr. Petra Říhová,  Mgr. Iva Scholzeová 

1. Hlavní úkoly: 

a. organizace soutěží a projektových dnů 

b. úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek 

c. dodržování ŠVP a efektivní výuka 

d. zahraniční stáže, exkurze, další vzdělávání 

e. návštěva divadelního představení v ANJ 

2. Soutěže a projektové dny: 

a. Evropský den jazyků – 25. 9.2015 

b. Olympiáda ANJ – 3.12.2015 

c. Olympiáda NEJ – 10.12.2015 

3. Maturitní zkoušky: 
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a. Předmét: Anglický jazyk  -  jarní termín 

              ZA   – 5 studentů nezvládlo didaktický test 

              písemná práce – všichni studenti zvládli 

              ústní část - všichni studenti zvládli 

              ZL   – všichni studenti zvládli celou maturitní zkoušku 

              celkový výsledek – 22 stud. - průměr – 1,8  / 7 x1, 10 x2, 5 x3/   

              2 studentky absolvují celou MZK v podzimním termínu / zdravotní důvody/      

              opravné termíny – 1 studentka nezvládla ústní část MZK v 1. opravném termínu                                                          

                                            1 studentka nezvládla písemnou část MZK v 1. opravném termínu  

              - podzimní termín 

              ZA – 2 studentky složily celou MZK – písemná i ústní část , celkový výsledek oboru ZL 1,7 

              ZL  - 2 studentky složily celou MZK – písemná i ústní část  

              opravné termíny – 5 studentek skládalo písemnou část/ DT v 1. opravném termínu, 2 neúspěšně 

                                           1 studentka skládala písemnou část MZK / DT, PP v 2. OT – úspěšně 

                                           1 studentka se k nedostavila k 2. OT – písemná část/ DT, ústní část 

                      b.    Předmět : Německý jazyk   -  jarní termín  

              ZA dálkové  -  studentka nesložila ani písemnou ani ústní část zkoušky , 1. opravný termín 

4. Semináře, odborné stáže: 

a. English games / 4. 3. 2016, Mgr. Dytrych 

b. America today / 20.11.2015 , Mgr. Hanlová 

c. Kurz AJ pro učitele AJ/ Mgr. Hanlová 

d. Semináře a workshopy časopisu Bridge zaměřené k MZK / Mgr. Janáková 

e. Seminář časopisu Klett – Současná ruština / 18.11.2015, Mgr. Janáková 

f. Nácvik konverzačních aktivit v NJ / 22.10.2015, Mgr. Scholzeová 

g. Exkurze žáků do Anglie a Londýna s výukou AJ/ říjen 2015, Mgr. Dytrych, Mgr. Janáková 

5. Hodnocení výuky:   

Výuka cizích jazyků probíhala v souladu s platným ŠVP pro ANJ, NEJ a RUJ. Vyučující spolupracovali   tvořili 

rozvíjející cvičení, testy a doplňkové materiály k zeefektivnění výuky i k MZK. Po poradě vyučujících jazyků o práci 

v jazykových skupinách lze obecně konstatovat, že práce s žáky oboru zdravotnický asistent je mnohem obtížnější s 

nutností pečlivé přípravy. Spousta žáků tohoto oboru je méně jazykově nadaná, proto připravit tyto žáky ke státní i 

školní části MZK vyžaduje spoustu času, obrovské úsilí ze strany učitele a je to dlouhodobý velice vyčerpávající 

proces. Dálkové studium představuje velmi specifickou práci, všichni zainteresovaní vyučující ji hodnotí jako vůbec 

nejobtížnější a ztotožňují se v mnohém s názory uvedenými v příspěvku Mgr. Hanlové v příloze. 

 

6. Pozitiva:  
                a.  výborné výsledky MZK v ANJ v jarním i podzimním termínu v oboru ZL 

                b.   úspěšná realizace projektového dne Evropský den jazyků 

                c.   úspěšná realizace školního kola jazykové olympiády ANJ, NEJ.  

                d.   spolupráce při testování i plnění ŠVP 

                e.   realizace exkurze do Anglie a Londýna 

                f.   realizace výuky v jazykové laboratoři v učebně NEJ  

                g.  zřízování knihovny cizojazyčné literatury s možností půjčování žákům ke zlepšování jazykové   

                      gramotnosti 

                 h.  realizace návštěvy divadelního představení v ANJ 
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7. Negativa a hrozby: 

a. Odpadávání hodin kvůli nejrůznějším akcím s následkem problémů v časovém plánu výuky 

b. Problematická výuka jazyků v odpoledních hodinách, nízká efektivita práce 

c. Výuka v dvouhodinových blocích efektivní v ANJ, coby maturitním předmětu, naopak NEJ 

                           jako druhý jazyk takovou efektivitu nevykazuje 

 

8. Nové úkoly a požadavky: 

a. nutnost najít vhodné kandidáty pro reprezentaci školy v okresních kolech jazykových soutěží  

b. požadavek zachování kontinuity ve vedení a výuce jazykových skupin 

c. rozšíření knihovny cizojazyčné literatury 

d. úkoly pro další šk.rok identické, opět s velkým důrazem na přípravu k MZK 

 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové komise psychologie (Mgr. Jana Trejbalová) 

 

1. Členové: Mgr. Libuše Kotyková, Mgr. Jana Trejbalová, Mgr. Eva Tumová, 

 Mgr. Karolína Smetanová (do 31.1.2016) 

 

2. Hlavní úkoly: 

a. Realizace soutěže „Psychologická olympiáda“ – třídní kola (prosinec), školní kolo  

(leden), regionální kolo (březen SZŠ Svitavy)  

b. Příprava žáků k MZK z psychologie 

c. Realizace exkurzí a besed dle ŠVP 

d. Pokračovat  v zařazování  prožitkových cvičení do hodin PSK 

e. Vzdělávání členů komise 

 

3. Soutěže a projektové dny: 

a. Psychologická olympiáda – celostátní soutěž pro SZŠ, která je realizována pod  

záštitou ČAS. Ve školním roce 2015/2016 se konal  již 11. ročník. Žáci měli  

vypracovat psychologickou esej na téma „Životní motto, kterým se řídím“.  

 

4. Maturitní zkoušky: 

a. Třída  ZA 4 –    z psychologie maturovalo  12 žáků 

Průměr na konci 2. pololetí –   2,33 (Psychologický seminář) 

Průměr u ústní maturitní zkoušky –  2,90 

U ústní MZK byl prospěch o 0,47 horší, než na konci druhého pololetí. U ústní MZK  
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prospěli všichni žáci. 

Horší výsledky u MZK přikládám špatnému rozvržení učiva, kdy chybělo opakování  

před konáním MZK  nebo byla příprava podceněna, jelikož se maturanti domnívali, že  

již učivo ovládají. 

 

b. Třída  ZL 4 -     z psychologie maturovalo v jarním termínu 15 žáků, v podzimním  

řádném termínu 2 žákyně, celkem tedy 17 žáků 

Průměr na konci druhého pololetí -  2,23 

Průměr u ústní  MZK zkoušky –  1,94 

U ústní MZK byl prospěch o 0,29  lepší, než na konci druhého pololetí.   U ústní   

MZK prospěli všichni žáci.      

 

5. Semináře, odborné stáže: 

a. Konference paliativní medicíny Náchod – Mgr. Tumová, Mgr. Trejbalová 

b. Konference o roztroušené skleróze v Žirči – Mgr. Kotyková, Mgr. Tumová,  

 Mgr. Trejbalová 

c. Psychologické dny v Liberci – Mgr. Kotyková, Mgr. Smetanová, Mgr. Tumová,  

 Mgr. Trejbalová 

 

6. Hodnocení výuky: 

Výuka je realizována dle ŠVP a probíhá v učebně psychologie, která svým uspořádáním a  

vybavením odpovídá požadavkům daného předmětu. 

 V hodinách jsou využívány různé metody  práce  (výklad, skupinové metody, hraní  rolí,  

řešení modelových situací,  práce s textem atd.), díky nim se u žáků rozvíjí schopnost  

spolupráce ve skupině, učí se předávat informace vrstevníkům.. Rozvíjí se také vlastnosti a  

dovednosti potřebné pro práci  s klienty v nemocnici. 

 

7. Pozitiva:  

a. Lepší výsledky u MZK ZL4, než v průběhu studia 

b. Velmi dobrá spolupráce členů komise -  vzájemné předávání informací např. ohledně  

metod výuky 

c. Realizace školního kola Psychologické olympiády – vysoká  

úroveň soutěžních prací 

 

8. Negativa a hrozby: 

a. Horší výsledky u MZK  ZA 4 



 

56 
Výroční zpráva SZŠ Trutnov – školní rok 2015/16 

                                                                                  

b. Žáci hůře pracují s textem –  často neumí vyzdvihnout hlavní myšlenku 

 

9. Nové úkoly a požadavky: 

a. V rámci vzdělávání, dávat přednost spíše školením ve formě workshopů 

b. Do výuky více zařazovat práci s textem 

c. Při přípravě žáků k MZK  postupovat  systematicky, opakování volit zpočátku po  

dílčích částech, po osvojení si učiva pak po větších celcích 

d.   Nákup 2 sedacích vaků do relaxační části učebny,  výměna proutěného nábytku  

 v relaxační části, nákup odborné literatury dle nabídky 

 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové komise tělesné výchovy (Mgr. Irena Hampelová) 

 

1. Členové: Mgr. Iva Scholzeová, Mgr. Martin Petrskovský 

  

2. Hlavní úkoly: 

a. V úvodních  hodinách  provést proškolení o bezpečnosti při TEV a mimoškolních  sportovních 

aktivitách 

b. Provést registraci částečně nebo úplně osvobozených studentů od TEV 

c. Vybrat od všech studentů poplatek na školní klub AŠSK ( poplatek je 20,-Kč) 

 

3. Soutěže : 

a. Studentská laťka – 18. 11. 2016 – vyhráli: Krejčová Eva, Šír Robin 

b. Vánoční zápolení – 22. 12. 2015 – vyhrála třída 1. ZA 

c. Sportovní den – 29. 6. 2016 – vyhrálo družstvo ve složení Rak, Juhasz, Saková 

d. Basketbal dívky – 22. 10. 2015 – 2. místo 

e. Volejbal dívky – 21. 10. 2015 – 2. místo 

f. Florbal dívky – 9. 12. 2015 – 5. místo 

g. Florbal chlapci – 5 2. 2015 – 7. místo 

h. Kopaná dívky – 30. 3. 2016 – 5. místo 

i. Silový čtyřboj – 31. 3. 2016 – dívky 1. místo v kraji, chlapci 6. místo v kraji 

                           14. – 15. 4. 2016  MČR dívky 10. místo 

                    j.    Cyklistika – 29. 4. 2016 – dívky 1. místo,  chlapci 2. místo 

                    k.    Šplh – 10. 3. 2016 – dívky 2. místo v kraji, chlapci 3. místo v kraji, účast na MČR     

                                       ve dnech 17. – 18. 3. 2016 

                    l.     Aqatlon – 2. 6. 2016 – 1. místo dívky, 1. a  2. místo chlapci 
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4. Sportovní kurzy: 

a. Lyžařský výcvik – 3. – 8. 1. 2016 – Paseky nad Jizerou 1. ZL 

b. Lyžařský výcvik – 10. -15. 1. 2016 – Paseky nad Jizerou 1. ZA 

c. Rafty – 12. -17. 6. 2016 – Kostelec nad Orlicí 2. ZA 

d. Chorvatsko – 9. – 18. 9. 2016 – ostrov Rab 3. ZL 

 

5. Pozitiva:  

a. Splnění hlavních úkolů a dobré výsledky na sportovních  soutěžích 

b. Absolvování všech naplánovaných sportovních kurzů 

 

6. Negativa : 

a. Stále hodně žáků má osvobození z TEV 

b. Snižující se výkonnost žáků a nepřipravenost ze ZŠ 

 

7.   Požadavky: 

a. Vymalovat tělocvičnu 

b. Průběžně doplňovat sportovní náčiní 

 

8. Vzdělávání: 

a. Hampelová – e-learningový kurz v rozsahu 10 hod. – Prevence zranění v míčových hrách- využití 

moderního náčiní 

b. Hampelová – e-learningový kurz v rozsahu 12 hod. –Inovace zimních výcvikových kurzů 

 

 

Činnost a doplňující informace o Vyšší odborné škole zdravotnické (Mgr. Lucie 

Převlocká) 
 

Část I. 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/007, kde se 

předpokládá možnost dalšího navazujícího 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. V průběhu školního roku došlo k 

prodloužení stávající akreditace do září 2018.  Současně  byla  schválená  nová akreditace dle stávajících platných 

zákonů od září 2016. 
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Část II.     Přehled oborů vzdělání: 
 

Obor vzdělávání:   53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra  - 3letá denní forma vzdělávání 

     Vzdělávací program: 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra   

 

Celkové údaje o VOŠZ Trutnov – stav k 30. 9. 2015: 

Počet tříd: 3 

Počet studentů:  

V prvním ročníku: 25 

V druhém ročníku: 18 

V třetím ročníku: 20 

 

Celkové údaje o VOŠZ Trutnov ke konci školního roku 2015/2016 – stav k 30. 6.2016 

Počet studentů: 

 V prvním ročníku: 24 

 V druhém ročníku: 17 

 V třetím ročníku:  20 

 

 

 

 

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR 

 

Kód oboru: 53-41-N/1. 

Název oboru: Diplomovaná všeobecná sestra 

Vydal a schválil učební dokumenty: MŠMT 11. 7. 2007 

Pod č. j.: 14160/2007-23/2  Platnost od: 1. 9. 2007 do 31. 8. 2018 

 

A nová akreditace: 

Kód oboru: 53-41-N/1. 

Název oboru: Diplomovaná všeobecná sestra 

Vydal a schválil učební dokumenty MŠMT: 31. 8. 2016 

Pod č. j.: 21036/2016  Platnost od: 1.9.2016  do 31. 8. 2022 

 

 

 

Část III. Údaje o přijímacím řízení pro šk. rok 2016/2017 
 

 
 

I. kolo II. kolo III. kolo 

Přihlášeno 43 8 10 

Dostavilo se k PZ 34 7 8 

Nedostavilo se k PZ 9 1 2 

Přijato 21 7 8 

Nepřijato 13 1 2 

Odvolalo se 0 0 0 

Přijato po odvolání 0 0 0 

Přijato celkem 21 7 8 

Termín přij. zkoušky 21. 6. 2016 24. 8. 2016 29. 9. 2016 
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Pro první kolo přijímacích zkoušek na obor Diplomovaná všeobecná sestra podávali uchazeči přihlášky do 30. 5. 

2015. V přijímacím řízení byly hodnoceny výsledky maturitní zkoušky, výsledky předchozího vzdělávání 

vyjádřené na vysvědčení ze střední školy (konec 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku), zdravotní způsobilost 

ke studiu a výkonu povolání..  

 

Výsledky absolutoria: 

 

Absolutorium DVS 3. 

 

Termín konání Předseda komise Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Celkem 

22. – 25. 6. 2016 Mgr. Řezáčová 2 11 5 18 

 

Z důvodu neúspěchu  studentek  u absolutoria se konal opravný termín absolutoria. Současně také náhradní termín 

absolutoria pro 2 studentky, které nekonaly absolutorium v řádném termínu.  

 

Termín konání Předseda komise Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Celkem 

15. 9. 2016 Mgr. Řezáčová 2 1 4 7 

 

Pro studentky, které v náhradním či opravném termínu neuspěly, bude vyhlášen další termín v lednu 2017. 

 

 

Část IV. 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 všeobecná sestra preventivní 

programy v mateřských a základních školách trutnovského a náchodského okresu. Jednalo se o přednášky spojené s 

praktickými cvičeními ve skupinách. Témata preventivních akcí byla následující: 

 

Prevence pohlavních onemocnění 

Prevence HIV a onemocnění AIDS 

Zdravá výživa pro 1. a 2. stupeň ZŠ 

Poruchy příjmu potravy 

Prevence obezity 

Tělesný pohyb a správné držení těla  

Prevence drogové závislosti 

Dentální hygiena pro MŠ a 1.a2.třídu ZŠ 

PPP pro 1. stupeň ZŠ 

Prevence šikany 

 

Akce je přínosem nejen pro žáky mateřských a základních škol, kteří byli cílovou skupinou, ale také pro naše 

studenty, kteří si vyzkoušeli jeden ze základních úkolů zdravotnických pracovníků – předcházení vzniku nemocí.  

 

Preventivní akce probíhaly na následujících školách: ZŠ Náchodská Trutnov, ZŠ Mládežnická Trutnov, ZŠ kpt. Jaroše 

Trutnov, ZŠ V Domcích Trutnov, ZŠ Trutnov Poříčí, ZŠ R. Frimla Trutnov, ZŠ Komenského Trutnov, ZŠ Studenec, 

ZŠ V. Hejny Červený Kostelec, ZŠ Svoboda n. Úpou, ZŠ TGM Stará Paka, ZŠ Nové Město n. Met., ZŠ Masarykova 

Broumov, ZŠ Žacléř, ZŠ Na Ostrově Jaroměř, Gymnázium Nová Paka, SŠ Velké Poříčí, ZŠ Vrchlabí, ZŠ 

Chvalkovice, ZŠ Komenského Náchod, ZŠ Janské Lázně, ZŠ Lhota u Červeného Kostelce, speciální MŠ a ZŠ 
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Trutnov, ZŠ K. Klíče Hostinné, Gymnázium Jilemnice, ZŠ Jilemnice, ZŠ Poniklá, MŠ Novodvorská Trutnov, MŠ 

Náchodská Trutnov, MŠ Nové Město n. Met., MŠ Červený Kostelec, MŠ Bernartice. 

 

 

 

Část V.  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. Pro lepší představení studia jsme měli k dispozici staniční sestru z Oblastní nemocnice Trutnov, která 

přiblížila možným zájemcům práci všeobecné sestry.  Na tomto úseku jsme zajišťovali v uplynulém školním roce 

2015/2016 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 se zájemci z řad studentů na vybraných  školách ( gymnáziu a SOŠ Hostinné a 

Evangelická akademie Náchod, gymnázium Broumov, gymnázium a SOŠ Nová Paka, SOŠ Dvůr Králové nad 

Labem, gymnázium Vrchlabí  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  

 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. 

 

 

Část VI.   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, s fakultní nemocnicí Hradec 

Králové Oblastní nemocnici Náchod, Oblastní nemocnicí Jičín, či Oblastní nemocnicí Rychnov nad Kněžnou. V 

Agentuře domácí péče Kostandinovská, v Agentuře domácí péče Kholová, u praktických lékařů, Riaps Trutnov, v 

Domově důchodců v Náchodě, Hronově, Charitativní ošetřovatelskou péčí Náchod či s Bílkovým sanatoriem 

Trutnov.. S každým pracovištěm je podepsána smlouva o podmínkách, právech a povinnostech smluvních stran, 

odpovědnosti za škodu atd. 

 

 

Hodnocení činnosti v Domovech mládeže při VOŠZ a SZŠ Trutnov (Iva Kvasničková) 

 
1. členové:  

DMB:  Švarcová Leona: skupinová vychovatelka: organizace výchovné a zájmové činnosti u věkově 

starších + chlapců, metodické vedení kreativního klubu v DM. 

Matějková Zdena: skupinová vychovatelka: organizace výchovné a zájmové činnosti u věkově starších + 

chlapců, metodické vedení kroužku relaxace a jógy v DM. 

DMR.A.D:  

Novotná Hana: skupinová vychovatelka: organizace výchovné a zájmové činnosti u věkově mladších 

studentek, metodické vedení D- klubu v DM.  

Kvasničková Iva: vedoucí vychovatelka DM a skupinová vychovatelka, metodické vedení 

kroužku Body – nice, zajišťuje komplexně plnění výchovně-vzdělávacích úkolů dle plánu ŠVP v obou 

 DM, organizaci celoškolní akci MISS SZŠ, plánování celoročních akcí, měsíční plány, rozpisy služeb 
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vychovatelek, kontrola pracovních výkazů, porady vychovatelek, zajišťování materiálních a technických 

potřeb v DM, evidence ubytovaných + nové přihlášky, projekty k dotacím Kraje, zajišťování prázdninových 

pobytů aj. 

 

2. Hlavní úkoly: 

- rozvíjet optimální podmínky pro vzdělávání a výchovu v DM 

- profilace DM – vzdělávání a pedagogické ovlivňování volného času žáků – smysluplné využívání    

  osobního volna ubytovaných 

- vytvářet příznivé sociální klima a pocit bezpečí v DM 

- výchovné a vzdělávací strategie zaměřit na rozvíjení kompetencí žáků a studentů v DM dle ŠVP 

 

3. Významné akce a soutěže: 

-  DMB: série 10 ti týdnů masérských dovedností, studentky 1.VOŠ prezentovaly naší školu zdravotní     

   tematikou v ZŠ Poříčí (též vánoční dílničky), středeční zdravé vaření a pečení, výborná přednáška o    

   tradiční čínské medicíně, kreativní tvoření – výroba mýdel, malování na hedvábí, šperky ze    

  spékaného skla – fussing, pletení z pedigu, šumivé bomby do koupele, malování na textil, zdobení   

  svíček, tvoření z filcu, vánoční, velikonoční, valentinské tvoření, akce v ZŠ Poříčí… 

- DMR.A.D: přednášky pro 1roč. „ Jak se mám učit?“ s Mgr. Zástavovou, studentský den „ Na pohodu“ 

s bowlingovým turnajem, pečení perníčků pro MČČK, DD, vánoční strom, Česko zpívá koledy, organizace celé 

MISS 2016, beseda o antikoncepci, grafologii, s kosmetičkou, výtvarné činnosti- šití soviček, kosmetických taštiček, 

malování na textil, šumivé bomby, Fimo hmota, návštěva Psího útulku Poříčí, sportovní soutěže – běh do schodů, 

intrácký maraton – certifikáty, akce s MtŠ Čistá Černý Důl… 

 

4. Semináře, odborné stáže: 

27.8. 2015: školení první pomoci s Mgr. Kotykovou: L.Švarcová, Z. Matějková, H. Novotná,    

          I. Kvasničková 

6. 10. 2015: pletení z pedigu: L Švarcová 

6. - 7. 11.2015: celostátní konference o DM v HK: I. Kvasničková, L. Švarcová 

27. 11. 2015: kurz drátování: H. Novotná 

26. 2. 2016: Aktuální změny právních předpisů v DM: I. Kvasničková 

9. 4. 2016: skleněná mozaika: L. Švarcová 

4. - 5. 6. 2016: první pomoc „ Bokouš“ : I. Kvasničková 

 

5. Hodnocení výchovné práce: 

- daří se vytvářet přátelské vztahy v DM na bázi partnerství, vztah vychovatelka – žák,  

  student ( pomoc, rada, řešení všech možných problémů, doporučení RIAPS…) 

- pozitivní míra adaptace nových 1. ročníků je příslibem do budoucnosti 

- míra naplňování kompetencí žáků a studentů i s ohledem na jejich individuální zralost zejména v oblastech 

socializace, rozvoji osobnosti a žebříčku hodnot, zdravého životního stylu, zájmových činností i v přípravě 

do školy a v profilu žáka a studenta naší školy se jeví u většiny ubytovaných úspěšně (od vynikajících po 

průměrné)  

- daří se aktivity a spolupráce s MtŚ Čistá Černý Důl -  pečení perníčků, ukázka 1. pomoci a Dětský den v 

DM 

- daří se aktivity a spolupráce se ZŠ Poříčí – zdravotnická a vánoční tematika, ukázka 1. pomoci 

- stálá spolupráce se ZŠ V TU (R. Frimla, Poříčí, 3 ZŠ, kde každým rokem probíhá ukázka 1. pomoci pro 

děti z družin   
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6. Pozitiva:  
- jednota a jasné mantinely výchovného působení vychovatelek, jejich ochota nad rámec   

  pracovních povinností + jejich flexibilita 

- minimum vážnějších výchovných problémů ve výchovných skupinách 

- finanční zajištění zájmových činností pro tento školní rok z dotace Kraje Kč 16 000,-   

  v rámci projektu „ Nudě dáme K. O.“ 

- získání dalších finančních prostředků na výtvarné a sportovní aktivity v DM získáním další  

  účelové dotace Kraje v hodnotě Kč 13 000,- v projektu „ My se spolu nenudíme“ (budeme   

  čerpat do konce prosince 2016) 

- pestrá nabídka volnočasových aktivit v obou DM, více ubytovaných cvičí a běhá! 

- vynikající úroveň metodického vedení zájmových kroužků a tvořivých činností v obou DM 

- solidní naplněnost kroužků a účast na akcích DM (vše na bázi dobrovolnosti) 

- zlepšení propagace akcí na webu školy a na FB 

- úspěchy ubytovaných v soutěžích školy a ocenění v dobrovolnictví (příprava na recitaci,  

  MISS, dobrovolnictví v DD ocenění Rotary, praxe v sanatoriu TU, příprava na soutěže  

  v PP…) 

- podpora školních akcí – recitační soutěž, Den otevřených dveří, třídní schůzky i na DM,  

  vánoční dílny a „zpívánky“, servis v době maturit   

- podpora všech charitativních akcí školy i „ Skutečný dárek“ – certifikát Kč 900,- zakoupení  

  kozy do Afriky 

- vnímáme i spokojenost ze stran rodičů 

 

7. Negativa a hrozby: 

- z důvodu teroristického útoku ve Francii jsme v listopadu nakonec nejeli do Štrasburku (což   

  byla cena za finále Gratias Tibi) 

- řešena nepružná komunikace v případě zjištěné události proti VŘDM 

- po šesti letech udělení důtky ŘŠ Vítkovi Hubkovi za porušení VŘDM a výtky vedoucí  

  vychovatelky Robinu Šírovi 

- DMB: nevyhovující sprchy a sociální zařízení, dosluhuje i starý nábytek a vybavenost   

- občasné krádeže potravin ze společných lednic (stálý apel ve VS)  

 

8. Nové úkoly a požadavky: 

- udržet si kvalitu a podmínky  ubytovaných v příjemném a podnětném prostředí DMR.A.D 

- snažit se vylepšit negativní technickomateriální podmínky v DMB – pročištění kanalizace (zápach), špatný 

stav oken (v zimě táhne), zastaralý nábytek, oprava a výměna podlah na 7 pokojích) 

- rozvíjet potencionál v dalším působení vychovatelů – uvedení nové vychovatelky Mgr. Terezy Lagutinové 

v DMB do praxe – věkově blízká ubytovaným žákům a studentům 

- v přípravě na vyučování a v osobnostním rozvoji žáků se zaměřit na tzv. „prokrastinací“ a její důsledky, 

taktéž zdůraznit nebezpečí kyberšikany a virtuální závislosti na PC.    

- dle finančních možností – vymalovat pokoje v obou DM 

- DMR.A.D – výhledově přání instalovat žaluzie do oken – alespoň do střešních oken,  

  vybudovat nový plot u hřiště  

- pokusit se získat opět finanční prostředky na volnočasové aktivity v DM a MISS v rámci krajských dotací 

na rok 2017 či jinou účelovou finanční dotaci 
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Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2015/16 (Mgr. Milena 

Vymlátilová) 

 
1) Hlavní úkoly: prevence rizikového chování žáků a studentů naší školy ve všech směrech  s důrazem především na 

– a) šikanu , kyberšikanu a rizik.chování na sociálních sítích 

                             b)problematiku kouření , alkoholismu a užívání  návykových látek 

                             c)snižování krátkodobé absence – záškoláctví 

                             d) anorexii a bulimii 

                             e) sexuální promiskuitu 

2) Soutěže : 

Během školního roku se naši žáci  účastnili různých soutěží – jak školních kol, tak i vyšších. 

-soutěž tříd ve sběru papíru 

- účast v Recyklování ( sběr baterií, elektra, starých mobilů…) 

- soutěž v První pomoci (školní i celostátní kolo) 

- soutěž  PISQWORKY - účast v Logické olympiádě – je to soutěž pořádaná Mensou ČR založená na 

logických úvahách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nejedná se o znalostní soutěž, 

ale o schopnost samostat.logického uvažování. 

- Též se naše žákyně zúčastnily řady sportovních akcí, např.: Studentská laťka, soutěže ve volejbale, 

fotbalu i florbalu atd… 

  

Projektové dny: 

   Ve  školním roce pořádáme 2 projektové dny. Jedním se Den jazyků, kde se žáci různými formami seznamují i 

s dalšími jazyky kromě ANJ a NEJ. 

Druhým je Den zdraví. Obsah toho dne je dán WHO a tentokrát byla hlavním tématem „Prevence nádorového 

onemocnění“. Žáci byli s tímto tématem seznámeni s třítýdenním předstihem, kdy využili této doby k tvorbě různých 

výtvorů k dané problematice. V den výročí založení WHO (7.4.) byly výtvory komisí vyhodnoceny. Tohoto 

projektového dne se účastnily 1.-3.ročníky obou studijních oborů a prokázalo se, že je toto téma oslovilo. Výtvory 

byly nápadité. Komise jen těžko vyhodnocovala 3 nejlepší výtvory. 

Studentky VOŠ uskutečňují v rámci „Týdne prevence“ přednášky a besedy v MŠ, ZŠ i SŠ na různá témata týkající 

se zdravého životního stylu a prevence rizikového chování. Tyto aktivity jsou školami velmi oceňovány a s velkým 

časovým předstihem si je pro své žáky objednávají. 

 

3) Semináře, odborné stáže:  

    Moje účast na školeních: a) Vztahy ve třídě 

                                                  b)Extremismus a kriminalita z nenávisti 

                                                  c)Záškoláctví 

                                                  d) Školení ŠMP okresní metodičkou prevence 

 

4) Hodnocení plnění Preventivního programu školy: 

     PPŠ byl po celý školní rok plněn dle plánu ( a to ve spolupráci s plněním „Programu výchovy ke zdraví“ i Plánu 

výchovných akcí na DM). 

Volnočasové aktivity: 

- Po celý školní rok se konaly kroužky: Znakové řeč - pí.Šinkorová, PPP – Mgr.Kotyková, Volejbal a 

sportovní hry – Mgr.Hampelová, Outdoorové aktivity - Mgr.Petrskovský, Základy ošetřovatelských 

postupů( prožáky oboru ZL) – Mgr.Nývltová 

- Vítání občánků – nadále naše škola spolupracuje s trutnovskou matrikou  a tato aktivita žákyň 

zdravotnické školy se stala již mnohaletou tradicí. V pololetí přebrala štafetu od ZL 3.poprvé třída ZA1., 

a přestože tyto žákyně zatím nechodí na praxi do nemocnice, přesto se úkolu zhostily  velmi zodpovědně. 

- Dále se stalo již  mnohaletou tradicí organizování Mikulášské a vánoční besídky. Naše žákyně 

s krátkým kulturním programem navštěvují trutnovskou nemocnici, ústav soc.péče a domovy důchodců 

v Trutnově a okolí. Za tyto aktivity jsou opakovaně klienty kladně hodnoceny. 
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- Též naše žákyně celoročně navštěvují Dům pro seniory a zde vykonávají bezzištně funkci 

„dobrovolníků“ – s klienty si povídají, čtou jim, chodí s nimi na vycházky, pomáhají s drobnými 

pracemi, event.zajišťují občasné drobné nákupy. 

- V průběhu roku se naše studentky podílejí na organizaci soutěže v PPP pro žáky základních škol našeho 

okresu a dále pak samy poskytují ukázky první pomoci na některých ZŠ. 

               Účast na charitativních akcích: 

V průběhu roku se naši žáci účastní různých charitativních akcí, jejichž výtěžek se pak posílá různě 

handicapovaným klientům.  Jedná se např. Srdíčkový den, Světluška, Bílá pastelka, Květinkový den atd. 

Z některých těchto akcí má částečný zisk i naše škola a tyto finanční prostředky pak slouží na nákup některých 

pomůcek  sloužících k dovybavení např. učeben. ( Hodnocení viz Mgr.Nývltová) 

 

        Preventivní témata začleněná do výuky: 

Tato témata byla též v jednotlivých ročnících splněna. Některá baly doplněna exkurzemi či besedami – např: 

- Beseda se členy Všeobecné zdravotní pojišťovny na téma „Preventivní programy“ 

- Exkurze v RIAPSu Trutnov a následná beseda s pracovnicí Kontaktního centra na téma „Drogy, prevence 

jejich užívání a AIDS“ 

- Exkurze na IZS (integrované záchranné středisko) – prohlídka pracoviště a vozů IZS, pracovníci 

předvedli simulaci dopravní nehody nácvik první pomoci 

- Beseda s pracovníky Úřadu práce na téma „Uplatnění absolventů na trhu práce“ a „Dobrovolnictví“ 

- Beseda s pracovníky ČSOB na téma „Finanční gramotnost“ 

- Beseda s Policií ČR na téma „Kriminalita mládeže“ 

 

Ve spolupráci s organizací MP Education,s.r.o., zařazujeme do výuky i cyklus přednášek pro střední 

školy o správném fyzickém, psychickém i sociálním vývoji:  

- pro 1.ročníky na téma „S tebou o tobě“ a „Ženy jsou z Venuše a muži z Marsu“ – o reprodukčním 

systému a možnosti přenosu pohlavních chorob.  

- pro 2.ročníky téma „Bát či nebát se…?“ – úroveň zdravot.uvědomění, vědomostí a postojů k závislostem 

(kouření, alkohol,drogy, mobily…)+ život v úplné a neúplné rodině 

- pro 3.ročníky téma „A svět se točí dál“  - problematika konfliktů(Jsou hádky nevyhnutelné? , spory 

s vrstevníky i rodiči) – jak konflikty řešit 

- pro 4.ročníky téma „Hledám práci“ – jak uspět na trhu práce, napsat životopis, jak se připravit na 

pohovor, jak se chovat, co na sebe…  

Tyto besedy se vždy velmi obtížně ukončuje pro velkou četnost dotazů a  poutavou formu výkladu. 

S Mgr. Blažkovou máme proto již  navázanou mnohaletou  spolupráci. 

 

Sebepoznávací programy: 

Pro 1 ročníky adaptační kurz: 

a) Středisko ekolog.výchovy a etiky SEVER Horní Maršov  

b) Středisko „Bokouš“ 

Pod vedením lektorů jsou zde aplikovány  týmové a simulační hry se zaměřením na sebepoznání a utužení 

kolektivu. Akce jsou velmi pozitivně hodnoceny jak žáky, tak pedagogy (tř.uč.). 

 

Z pozice Školního metodika prevence jsem v různých ročnících uskutečnila besedy s následnou diskusí na téma: 

 Šikana, Sociálně – patologické jevy, Stres a mentální hygiena, Zdravý životní styl a Problematika vhodné 

stravy. V rámci Mezinárodního dne proti AIDS jsem uskutečnila besedu na toto téma se zaměřením 

hlavně na prevenci. 

Ve spolupráci s vyučujícími předmětu IKT jsme studenty informovali o tom, „Jak se chovat na internetu 

bezpečně“ – hlavně jsme se zaměřili na Kyberšikanu, Kybergrooming, Kyberstalking a Sexting. 



 

65 
Výroční zpráva SZŠ Trutnov – školní rok 2015/16 

                                                                                  

5) Pozitiva: 

-Domnívám se, že díky všem akcím konaným jak ve volnočasových aktivitách (včetně akcí na DM), tak i díky 

tématům začleněným do výuky, se na naší škole příliš negativních jevů nevyskytuje ( v porovnání s jinými školami 

– tyto informace jsem získala na pravidelných setkáních ŠMP okresu Trutnov). Za to je možno poděkovat všem 

zainteresovaným kolegům, kteří mi s prací prevence v rámci svých možností pomáhají a též se snaží o to, aby se na 

zdravotnické škole žádné patologické formy chování nevyskytovaly. Ale stále je co vylepšovat a v aktivitách 

neustrnout. 

- Do školy se opět po určité pauze vrátila a pokračuje ve studiu studentka trpící anorexií (pro kterou byla 

hospitalizována ve zdravot. zařízení) 

 

6) Negativa: 

-Bohužel stále  se potýkáme s problematikou kouření některých našich studentů. Ti, i když jsou odborně vzděláni 

v problematice škodlivosti kouření, přesto kouří – sice ne ve škole (dbají pokynů školního řádu), ale v blízkém okolí 

školy. To je bohužel registrováno kolemjdoucími obyvateli Trutnova a vrhá to negativní stín na naší školu. 

-v tomto šk.roce se vyskytl i případ požití nadměrné dávky alkoholu a tím nesplnění povinností vyplývajících 

z domácího řádu DM. 

- stále se potýkáme s poměrně vysokou krátkodobou absencí  žáků a studentů školy 

Pedagogové i vedení školy při výskytu nežádoucích jevů postupují dle Školního a Sankčního řádu školy. 

 

7) Nové úkoly: 

a) Dále se věnovat a vymýšlet nové strategie vedoucí k omezení kuřáctví našich studentů 

b) Rovněž stále věnovat zvýšené aktivitě v prevenci šikany ve všech jejích podobách 

c) Sledovat a vyhodnocovat stav studentky s anorexií ve spolupráci s rodinou, event..zdravotníky 

d) Nově bych viděla možnost proškolení pedag.sboru  ohledně jednotlivých forem rizikového chování  

 

 
Hodnocení činnosti: Environmentální výchova (RNDr. Zora Radová) 

 

1. Členové: RNDr. Zora Radová 

2. Hlavní úkoly: 

a. Účast na projektu Recyklohraní – Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT 

České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

V rámci tohoto programu probíhá na naší škole celoročně sběr vybitých baterií, drobných 

elektrozařízení a studenti plní vyhlášené úkoly. V letošním roce studenti pod vedením paní učitelky 

Matějcové vyráběli elektromotor. Za odvoz vytříděných baterií a elektrozařízení získává školy body, 

za které lze získat drobné odměny – míče, psací potřeby, deskové hry. Každoročně sbíráme také staré 

mobily, které jsou dle možností repasovány a věnovány dětem do dětských domovů. 

b. Péče o školní zahradu – studenti pečují o školní zahradu zejména na podzim a v jarním období 

v rámci výuky biologie. Letos na jaře jsme nově osázeli čtyři kamenné truhlíky a doplnili výsadbu 

několika malých záhonů. Nové sazenice rostlin jsme zakoupili za peníze získané za sběr papíru. 

c. Třídění odpadu ve škole – ve všech patrech školy máme koše na tříděný papír a plasty. 

d. Sběr baterií, starých mobilů, drobných elektrozařízení  - ve škole máme k dispozici sběrné nádoby na 

staré baterie a drobná elektrozařízení. 

 

3. Soutěže a projektové dny: 
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a. Soutěž ve sběru papíru – od listopadu do 22. dubna (Den Země) se všechny třídy s různým nasazením 

zapojily do soutěže ve sběru papíru. Nakonec se o 1. a 2. místo podělily třídy 2. ZL a 3. ZL. Získané 

peníze jsme využili na dokoupení nových rostlin do školní zahrady. 

 

4. Pozitiva:  

a. Třída ZL 1. se v září 2015 zúčastnila třídenního „adaptačního pobytu“ v ekologickém středisku 

SEVER v Horním Maršově. Program pobytu byl zaměřen nejen na stmelení nového kolektivu třídy, 

ale byly zařazeny i aktivity, hry a výlety s ekologickou tématikou.(paní uč. Radová) 

b. Třída ZL 1. absolvovala terénní exkurzi do Pece pod Sněžkou se zaměřením na poznávání přírodnin. 

(pan uč. Rouha , paní uč. Radová) 

5. Nové úkoly a požadavky: 

a. Přebudování školní zahrady na přírodní zahradu, kterou bude možno využít pro odpočinek v době 

mezi vyučováním, pro zpestření výuky biologie nebo jako místo pro vzdělávací procházku žáků 

mateřských škol. 

b. Úklid vybraných lokalit v městě Trutnově – akce ke Dni Země. 

 

 
Hodnocení činnosti výchovného poradce (Mgr. Stanislava Zástavová) 

 

Práce s žáky 4. ročníků ZA, ZL + DIS 3. ročník 

1. Hlavní úkoly: 

a. Zpracování přehledu o uplatnění žáků  po MZ a absolutoriu (školní rok 2015/2016) 

b. Poskytnutí konzultací – výběr oborů pro další studium, uplatnění v praxi. 

c. Seznámení žáků denního studia s obory na VOŠ a VŠ, se způsobem vyplňování přihlášek atd. – 

schůzka s jednotlivými třídami. 

d. Zajištění kontaktů na  žáky . 

e. Potvrzování a kontrola přihlášek. 

f. Monitorace VŠ a VOŠ + oborů, o které žáci  projevují zájem. 

g. Oslovení žáků  e-maile – zjištění jejich uplatnění po MZ , absolutoriu. 

 

2. Hodnocení aktivit: 

 Ve školním roce 2014/2015 úspěšně zvládlo MZ 47 žáků  denního studia oboru ZA, ZL (44 dívek a 3 

chlapci). Studijní obory ze zdravotnickým zaměřením  bude studovat celkem 38 žáků (80,85%) a mimo 

zdravotnictví 6 žáků (12,7%). Ve studiu po maturitě na VOŠ či VŠ pokračuji tedy 93,62% žáků. 2 žáci šli do 

práce (blíže nespecifikováno) a 1 žákyně nebodala informace. 

 Na žádost nemocnic Holdingu byl zpracován přehled uplatnění našich absolventek oboru „Diplomovaná 

všeobecná sestra“ za školní roky: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Celkem absolvovalo 57 absolventů.  

Podrobný přehled viz. tabulka. 
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Školní rok Počet 

studentů 

 

 

Práce ve 

zdrav. 

Práce mimo 

zdrav. 

MD, 

studium na 

VŠ 

Nemáme 

info 

2012/2013 14 12 (85,72%) 0 1(VŠ) 7,14% 1 (7,14%) 

2013/2014 20 17 (85%) 0 2 (MD)+ 

1(VŠ)  15% 

0 

2014/2015 23 22 (95,65%) 0 1 MD 4,35% 0 

Celkem: 57 51 (89,47%) 0 5 (8,77%) 1 (1,76%) 

 

Po jarním a  podzimních termínu MZ školního roku 2015/2016  úspěšně celkem ukončilo studium 51 žáků (45 dívek a 

6 chlapců). Ve studiu po maturitě pokračuje tedy z celkového počtu studentů z MZ  - 44 žáků (86, 28%) . 

 

 

Třídy ZA 4. a  ZL4. – uplatnění po MZ (celkem 51 žáků) 

Studijní obory se zdravotnickým zam.   - celkem : 36 žáků                                   70,59%         

 obory VOŠ  13 

 obory na VŠ  23 

Studijní obory – mimo zdravotnictví – celkem : 8 žáků                                       15,69% 

 obory na VŠ  6 

 obory na VOŠ  2 

Práce – pracovní zařazení – mimo zdravotnictví 5                                                 9,80%    

MD (po úspěšné MZ) 1                                                 1,96%  

Nepodání informace  1                                                 1,96% 

 

 Třída DVS 3. Měla celkem 20 studentek. 16 studentek (%)  úspěšně zvládlo absolutorium a 4 studentky(%) 

bohužel ne. Opravný termín absolutoria bude v lednu 2017. Z 16 absolventek 15 pracuje ve zdravotnictví a 

pouze 1 absolventka vycestuje do zahraničí. – viz. tabulka níže. 

 

Pracovní pozice  absolventek oboru DIS (počet 16) 

Lůžková odd. nemocnic 11                     68,75% 

Ambulantní složka 2                       12,5% 

Domácí péče 2                       12,5% 

Práce v zahraničí – Norsko au - pair 1                        6,25% 

 

3. Pozitiva:  

a. Pozitivní spolupráce se studenty. Ochota být v kontaktu. 

b. Úspěšnost našich studentů v přijímacím řízení na VOŠ a VŠ. 

c. Výběr oborů ze zdravotnickým zaměřením u oboru ZL  téměř  50%. 

d. Uplatnění absolventek DIS v praxi – téměř 100%. 
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4. Negativa a hrozby: 

 Prospěchově slabší ročníky oboru ZA a VOŠ – tento fakt se odrazil na výsledcích MZ a absolutoria. 

 

5. Nové úkoly a požadavky: 

 Udržování kontaktu s absolventy a maturanty naší školy. Sledování jejich životní cesty. 

 

6. Členové: vyučující školy (pomoc při náborech na ZŠ a veletrzích SŠ) 

 

Náborová činnost 

1. Hlavní úkoly: 

a. Příprava náborových materiálů (letáky, prezentace atd.) – pro obor ZA. ZL, DIS 

b. Spolupráce s e ZŠ (e-mail, telefonicky) 

c. Zajištění veletrhů SŠ (TN, Náchod, HK, Jičín) 

d. Zajištění personálního obsazení – schůzky s rodiči na ZŠ, nábory ve třídách na ZŠ, veletrhy SŠ + 

nábory na SŠ  pro obor DIS 

e. Organizace DOD 

f. Propagace školy – tisk, nástěnka na Bulharské, web 

g. Spolupráce s vyučujícími, které zajišťují aktivity pro ZŠ – především Mgr. Kotyková, Mgr. 

Havelková 

h. Spolupráce při akci na naší škole – soutěž PPP pro ZŠ – zajištění prohlídky školy 

2. Hodnocení náborových aktivit:  

 celkem se navštívilo 21 ZŠ v rámci schůzek rodičů a zástupců SŠ ( o naše obory všude zájem – mírně 

převažoval zájem o obor ZA) 

 poprvé burzy SŠ pod vedením Královéhradeckého kraje – účast na burze v HK, TN? Náchodě a Jičíně  ( 

zájem o naše obory kladně hodnocen účastníky burzy) 

 Soutěž  PPP pro ZŠ – velký zájem, zúčastnilo se přes 20 družstev.  10 zájemců z  9. tříd (5ZL, 5 ZA) 

 DOD se konaly ve dnech 5.12. 2015 a 9.1. 2016. Celkem nás navštívilo 69 žáků ( 67  z 9. Třídy a 2 žákyně z  

8. třídy) se zájmem o naše obory. Mezi uchazeči bylo 55 dívek a 10 chlapců. Zájem o obory : ZA – 22, ZL 

31, nebyli rozhodnuti zda obor ZL či ZL – 12 žáků. 

 Nábory na obor DIS byly mírně časově posunuty z důvodu, že byla domlouvána strategie náborů. Především 

se do těchto náborových aktivit chtěli zapojit i nemocnice.  

3. Pozitiva:  

a. Ve školním roce 2016/2017 otevření 3 tříd denního studia – ZL, ZA  - 2. třídy, třída DIS – přes 30 

studentů (řada z nich ze středních škol, kde byl prováděn nábor) 

b. Otevřen také 1. ročník dálkového studia oboru ZA – zde je poměrně hodně žáků, kteří v minulosti 

navštěvovali kurz „Sanitář“, který kladně hodnotili a následně se přihlásili ke studiu na naší škole. 

c. Pozitivní vztahy s VP na ZŠ – úspěšná spolupráce. 

d. Pozitivně hodnocená schůzka VP (účast byla průměrná). 
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e. Pozitivní hodnocení DOD – hezky upravená škola, vstřícný personál a studenti, přijelo hodně zájemců 

ze ZŠ, které jsme navštívili v rámci náborů 

f. Kladně hodnoceny aktivity, které zajišťovaly kolegyně Kotyková a Havelková 

4. Negativa a hrozby: 

a. Nebyla uveřejněna upoutávka na první DOD v prosinci 2015 v RL. 

b. Posun termínů náborů na SŠ (nakonec úspěšně zvládnuto). 

c. Náborové roll up zastaralý desén (zajištěna úprava pro školní rok 20016/2017) 

5. Nové úkoly a požadavky: 

a. Zaměření na nábory VOŠ – včasné termíny schůzek na SŠ. 

b. Obohacení schůzky VP – v rámci schůzky zajištění přednášky. 

c. Úprava náborových materiálů (prezentace, letáky , rol lap atd.) 

d. Technická a personální příprava a realizace náborových aktivit ve školním roce 2016/2017. 

 

Práce s žáky se SPUCH a sociálně znevýhodněnými 

1. Hlavní úkoly: 

a. Monitorace a evidence žáků se specifickými poruchami učení, sociálně znevýhodněnými žáky. 

b. Spolupráce s PPP, rodiči žáků 

c. Informovanost učitelského sboru o žácích  

d. Evidence žáků v bakaláři  

 

2. Hodnocení:  

 Ve školním roce 2015/2016 celkem evidováno na škole21 žáků s poruchou učení (obor ZA -16,  obor ZL -5) 

+ 1 žákyně VPCH (obor ZL)  + 1 žákyně z poradny pouze uvedeny obtíže, které nebyly zařazeny do 

klasifikace poruch učení. 

 Všichni žáci mají informace zapsány ve své kartě v bakaláři. Zde jsou také uvedeny doporučení z poradny. 

Pouze 1 žákyně měla IVP.  

 K maturitní zkoušce přistoupilo 7 žáků s PUP 1. MZ v tomto směru zajišťovala Mgr. Kracíková. 

 V říjnu 2015 byli na schůzi školy seznámeni vyučujícími se žáky s poruchami učení. Vyučující dodržují 

doporučení z PPP ve své výuce . 

3. Pozitiva:  

 Dobrá spolupráce s vyučujícími  i žáky. 

4. Negativa a hrozby: 0 

5. Nové úkoly a požadavky: 

 Změna legislativy – od 1.9. 2016 platnost vyhlášky 27/2016 – doplnit změny v této oblasti (např. nové 

formuláře, stupně podpory atd..) 

 Úprava zadávání  opatření I a V. stupně do matriky 
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a do projektů 

realizovaných z cizích zdrojů (Mgr. Ing. Miluše Matějcová) 
 

1) Výzva č. 56 (OP VK) 

Reg. číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.2068  

Částka: 692 805 Kč  

Čtenářské dílny – pořízeno celkem 250 knih od sedmnácti různých autorů 

Jazykové pobyty učitelů cizích jazyků – 3 učitelé Aj a Nj vycestovali do Anglie, Švýcarka a na Maltu na jazykový 

pobyt 

Job shadowing učitelů přírodovědných předmětů – 4 vyučující přírodovědných předmětů vycestovali na job 

shadowing do Finska 

Jazykově poznávací pobyt studentů – 32 studentů vycestovalo na jazykově poznávací pobyt do Londýna 

 

2) Výzva č. 57 (OP VK) 

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0744 

Částka: 197 880 Kč 

 Blended - learning kurz pro 15 učitelů a 40 žáků v počítačové aplikaci MOODLE, nákup sluchátek pro tento kurz 

 

3) Erasmus + 

Reg. číslo: 2014–1-CZ01-KA102-000067 

Částka: 36 842 Eur 

Pracovní stáže našich studentek ve zdravotnických zařízeních v Londýně 

 

 

Údaje o provedených kontrolách Českou školní inspekcí 
 
 Ve školním roce 2015-16 nebyla provedena kontrola ČŠI.  

 

 

Výsledky dalších provedených kontrol 

 
Ve školním roce 2015-16 byla provedena 2 x kontrola nadřízených orgánů a institucí.  

 

Jednalo o veřejnosprávní kontrolu zřizovatele. Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření s majetkem a 

veřejnými prostředky, dodržování obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů). Při této kontrole byly zjištěny nedostatky, proto pak byla následná kontrola, která proběhla bez nálezu. 

Další kontrola byla veřejnosprávní ve smyslu § 11, odst. 1 a 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu předmětu kontroly nebyl porušen zák. 

250/2000 Sb., v platném znění. 

 
 

 

Základní údaje o hospodaření školy  
 

Přílohou této výroční zprávy jsou výsledky hospodaření školy za rok 2015. 
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Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.   
1) Počet podaných žádostí o informace: 

a) 2 x Policie ČR  
b) 1 x Městský úřad  
c) 1 x Okresní soud 
d) 1 x soukromé osobě 

2) Počet rozhodnutí o nevyhovění žádosti o poskytnutí informací: --- 
3) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: --- 
4) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: --- 
5) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: --- 
6) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: --- 

 

Zpráva o spolupráci s odborovými organizacemi 

 
Ve škole nepracuje odborová organizace 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla schválena Radou SZŠ Trutnov dne 13.10.2016 
                                                  

 

 

 

 V Trutnově dne 14.10.2016 

      ………………………………………..……………..   

                                                                                          ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov   
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Příloha – ekonomická část výroční zprávy 

Rok 2014 
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 

 

1. Tvorba hospodářského výsledku 

 

1.1 Výnosy, náklady a hospodářský výsledek v hlavní činnosti 

 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2015 činil 23.836.156,65 Kč, z toho příspěvek z 

prostředků MŠMT (ÚZ 33353) po konečné úpravě rozpočtu činil 16.733.300,- Kč. 

Organizace dostala účelovou dotaci ze státního rozpočtu na „Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství“ (ÚZ 33052) která činila 539.874,- Kč. Další účelovou dotací byla 

„Excelence středních škol“ (ÚZ 33038) v částce 9.077.- Kč a poslední účelová dotace 

„Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství“ (ÚZ 33061) byla 79.617,- Kč. 

Příspěvek na činnost (po konečné úpravě rozpočtu) činil 3.058.400,- Kč (z toho 300.000,- Kč 

účelová dotace na opravu fasády internátu školy v ulici Bulharská). Z prostředků EU čerpala 

škola v roce 2015 v rámci operačních programů „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ na 

projekt „Projekt 2015“ (CZ.1.07/1.1.00/56.2068) 692 805,- Kč a na projekt „Blended e-

learning“ (CZ.1.07/1.1.00/57.0744) 197.880,- Kč a na projekt „Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání“ (CZ.1.07/1.1.00/44.0001) 535.111,16,- Kč. Z prostředků programu 

„ERASMUS+“ (2014—1-CZ01-KA-102-000067) pak organizace v roce 2015 čerpala částku 

874.136,54 Kč. Organizace byla partnerem projektu „Dotykem ke vzdělávání“ 

(CZ.1.07/1.3.00/51.0032) a čerpala částku 437.757.95. Z prostředků města Trutnov získala 

škola dotaci ve výši 576.000,- na opravu fasády DM Bulharská a částku 10.000,- Kč na 

organizaci soutěže „1. pomoc“. Z prostředků Královéhradeckého kraje pak částku 13.000,- Kč 

na projekt „Dělání dělání je lék“(přišla už v roce 2014), částku 16.000,- Kč na projekt „Nudě 

dáme K.O.“ (v roce 2015 čerpáno pouze 3.709,- Kč, zbylá část bude čerpána v roce 2016) a 

částku 6.000,- Kč na soutěž „1. pomoc“ . 

 

Celkové náklady na činnost k 31. 12. 2015 činily celkem 26.146.982,04 Kč (z toho v hlavní 

činnosti 25.759.368,04 Kč), výnosy pak 26.146.982,04 Kč (z toho v hlavní činnosti 

25.697.382,04 Kč), což představuje ztrátu v hlavní činnosti ve výši 61.986,- Kč (v doplňkové 

činnosti zisk ve výši 61.986,- Kč).  

 

Z prostředků MŠMT bylo čerpáno 17.361.868,- Kč - přímé náklady na vzdělávání (UZ 

33353) 16.733.300,- Kč. 

 

Limit mzdových prostředků pro rok 2015 byl stanoven ve výši 12.179.500,- Kč (z toho 

prostředky na platy 11.384.900,- Kč a OON 794.600,- Kč). Limit byl dodržen.  

 

Z rozpočtu zřizovatele nebyly vyplaceny žádné mzdové prostředky ani OON. Čerpání 

prostředků na odvody na zdravotní a sociální pojištění a příděl do FKSP bylo v relaci se 

stanoveným rozpočtem, ušetřené prostředky v rámci slev na sociálním pojištění byly čerpány 

v rámci ONIV. 

 

Provozní náklady školy jsou ovlivněny především spotřebou energií, celkem 1.074.409,-Kč, 

což představuje zvýšení o 43.268,- Kč oproti roku 2014. Zvýšení bylo způsobeno havárií 

vodovodního řádu a promítlo se fakturovanou částkou 41.280,- Kč. Viditelně vzrostly oproti 

roku 2014 náklady na nákup materiálu – 865.792,33 Kč (což ve srovnání s rokem 2014 

představuje nárůst o 194.981,63 Kč). Vzrostly též náklady na pořízení učebnic a učebních 
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pomůcek – 156.222,76 Kč, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 77.760,08 

Kč. 

 

 

 

1.2 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 

 

Doplňkovou činnost tvoří prázdninové pobyty na domovech mládeže v období hlavních 

prázdnin školy, školení Kardiopulmonální resuscitace a nově také kurz Sanitář. Výnosy 

z prázdninových pobytů v roce 2015 činily 89.300,- Kč, náklady pak 65.506,- Kč. Z 

doplňkové činnosti prázdninových pobytů tak byl realizován zisk ve výši 23.794,- Kč. 

Výnosy školení „Kardiopulmonální resuscitace“ byly 6.800,- Kč, náklady pak 6.132,-. Zisk 

byl 668,- Kč. V roce 2015 proběhly dva kurzy Sanitáře, jarní a podzimní. Výnosy z obou 

kurzů byly 353.500,- Kč, náklady činily 315.976,- Kč. Z kurzů Sanitáře byl realizován zisk ve 

výši 37.524,- Kč. Celkem ve vedlejší hospodářské činnosti byl zisk 61.986,- Kč. 

 

2. Použití účelových prostředků 

 

Ze státního rozpočtu a rozpočtů ÚSC byly škole poskytnuty a vyčerpány tyto účelové dotace: 

 příspěvek z prostředků MŠMT na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353), který po 

konečné úpravě rozpočtu činil 16.733.300,- Kč 

 další účelový příspěvek na přímé náklady vzdělávání (ÚZ 33052) v částce 539.874,- 

Kč 

 účelový příspěvek na přímé náklady vzdělávání (ÚZ 33038) v částce 9.077,- Kč 

 účelový příspěvek na přímé náklady vzdělávání (ÚZ 33061) v částce 79.617,- Kč 

 příspěvek prostředků města Trutnov ve výši 576.000,-Kč na opravu fasády internátu 

školy v ulici Bulharská v Trutnově. 

 příspěvek prostředků města Trutnov ve výši 10.000,- Kč na organizaci soutěže  

„1. pomoc“. 

 příspěvek z prostředků Královéhradeckého kraje 300.000,- Kč na opravu fasády 

internátu školy v ulici Bulharská v Trutnově. 

 příspěvek z prostředků Královéhradeckého kraje 6.000,- Kč na soutěž „1.pomoc “. 

 příspěvek z prostředků Královéhradeckého kraje 13.000,- Kč na projekt „Dělání 

dělání je lék “ byl poskytnut v roce 2014. 

 příspěvek z prostředků Královéhradeckého kraje 16.000,- Kč na projekt „Nudě dáme 

K.O. “ čerpáno v roce 2015 v částce 3.709,- Kč.  

 

Poskytnuté příspěvky byly čerpány v plné výši, pouze projekt „Nudě dáme K.O.“ ve výši 

12.291,- Kč bude čerpán v roce 2016. 

 

V rámci projektů spolufinancovaných EU pak škola v roce 2015 čerpala následující 

příspěvky: 

 v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ na projekt 

„Projekt 2015“ (CZ.1.07/1.1.00/56.2068) ve výši 692.805,- Kč 

 v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ na projekt 

„Blended e-learning“ (CZ.1.07/1.1.00/57.0744) ve výši 197.880,- Kč 

 v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ na projekt 

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ (CZ.1.07/1.1.00/44.0001) 

535.111,16 Kč, 

 v rámci programu „ERASMUS+“ (2014-1-CZ01-KA-102-000067) pak organizace 

v roce 2015 čerpala částku 874.423,24 Kč. 
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 Jako partneři projektu „Dotykem ke vzdělávání“ (CZ.1.07/1.3.00/51.0032) ve výši 

437.757.95 Kč  

 

 

3. Finanční fondy 

 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 

Stav fondu k 1. 1. 2015 byl 95.422,92 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových 

prostředků za rok 2015 činila 139.324,99 Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2015 124.352,- Kč. 

Stav fondu k 31. 12. 2015 činil 110.395,91 Kč. 

 

Investiční fond (IF) 

Stav fondu k 1. 1. 2015 byl 71.570,51 Kč. Tvorba z odpisů za rok 2015 činila 496.327,- Kč,  

Do rozpočtu zřizovatele byla odvedena částka 385.600,- Kč. Stav fondu k 31.12.2015 činil 

86.895,51 Kč. 

 

Rezervní fond (RF) z HV 

Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 224.953,60 Kč. Příděl do fondu v roce 2015 byl ze zlepšeného 

HV ve výši 237.313,51 Kč. Čerpáno z rezervního fondu bylo 267.467,69 na opravu 

vchodových dveří budovy školy. Zůstatek fondu k 31. 12.2015 činil 194.799,42 Kč. 

 

Rezervní fond (RF) z ostatních titulů 

Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 1.350.789,07 Kč. Příděl do fondu v roce 2015 byl proveden 

z finančních darů ve výši 56.695,- Kč. Čerpáno z rezervního fondu v roce 2015 bylo ve výši 

1.336.228,46 Kč (nespotřebované dotace EU z roku 2014) a 62.106,61 Kč – použití 

finančních darů.  Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 činil 9.149,- Kč. 

 

Fond odměn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. činil 215.000,- Kč, čerpáno z fondu nebylo.  Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 

činil 215.000,- Kč. 

 

 

 

4. Krytí účtů peněžních fondů 

 

Fondy FKSP, RF a FO jsou zcela finančně kryty příslušnými peněžními účty, po zaúčtování 

převodů za prosinec 2015 v únoru 2016 budou rozdíly fondů a účtů k 31. 12. 2015 srovnány. 

Pouze fond FRM není kryt o částku odpisů 86.500,-  z investiční dotace, kterou byl pořízen 

dlouhodobý majetek ve  výši 374.009,- Kč. Tato investice byla realizována v rámci projektu 

Přírodovědného a technického vzdělávání v roce 2014. Za rok 2014 činily odpisy z 

pořízeného majetku 17.011,- a za rok 2015 činily 69.489,-. 

 

 

5. Investiční činnost 

 

V roce 2015 nebyla realizována žádná investiční akce: 

 

6. Stav pohledávek a závazků 

 

Celkový objem závazků k 31. 12. 2015 je 2.611.673,36 Kč. Z toho 1.195.297,- Kč představují 

závazky z mezd za období 12/2015. 
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Celkový objem pohledávek je v účetnictví organizace k 31. 12. 2015 evidován s náklady 

příštích období a dohadnými účty ve výši 608.643.79 Kč. Po lhůtě splatnosti od 3 – 10 let 

eviduje k 31. 12. 2015 organizace pohledávku za pronájem garáží ve výši 64.640, Kč. 

Pohledávka byla soudně vymáhána Okresním soudem v Trutnově. 

 

7. Autoprovoz 

 

Škola autoprovoz neprovozuje. 

 

8. Stručné zhodnocení výsledků finančních a řídících kontrol za rok 2015 

 

Organizace má zpracovánu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2015. 

Vnitřní kontrolní systém je zaměřen především na kontrolu rozpočtu a účetnictví, včetně 

mzdové agendy – při namátkových kontrolách byla pozornost zaměřena především na 

účelnost vynakládání finančních prostředků organizace a věcnou a formální správnost 

účetních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky, dílčí nedostatky byly 

průběžně řešeny ve spolupráci s účetní či jiným zodpovědným pracovníkem. 

 

 

Ze strany zřizovatele proběhly v roce 2015 následující kontroly: 

 

Plánovaná kontrola použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy a OON 

v návaznosti na „Finanční vypořádání dotací ze SR“ podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., za 

rok 2014 a dodržování obecně závažných právních předpisů platných v kontrolovaném 

období. 

Kontrola byla provedena za období 1.1.2014 - 28.2.2015. Plánovanou kontrolou použití 

finančních prostředků ze SR na platy a OON v návaznosti na „Finanční vypořádání dotací ze 

státního rozpočtu“ za rok 2014 a dodržování obecně závazných právních předpisů platných 

v kontrolovaném období nebyly zjištěny nedostatky. Z provedené kontroly nebyly vůči 

organizaci vyvozeny žádné finanční sankce. (protokol č.j.:2992/SM/2015) 

 

Kontrola použití finančních prostředků na přímé výdaje na vzdělávání poskytnutých ze 

státního rozpočtu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., použití finančních prostředků 

poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje dle zákona č. 250/2000 Sb., a 

dodržování zásad efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti při nakládání s majetkem a 

finančními prostředky přidělenými PO. 

Kontrola byla provedena za období roku 2014. Při kontrole byly v organizaci zjištěny závady 

ve vnitřních předpisech, závažné nedostatky v účetnictví a při inventarizaci. Z provedené 

kontroly nebyly vůči organizaci vyvozeny žádné finanční sankce, bylo doporučeno provést 

položkovou kontrolu dokladů účtovaných předchozí účetní, včetně provedení inventarizace 

majetku k 31.12.2015 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. (protokol JID 

112083/2015/KHK). 

 

Konstrukce výše příspěvku na provoz organizace z rozpočtu kraje pro rok 2016, 

meziroční návaznost výše návrhu pro r. 2016 na výši příspěvku v roce 2015. Požadavky 

organizace na odpisy, na posílení neinvestičního příspěvku na provoz nad rámec 

mandatorních výdajů pro r. 2015. 

Kontrola byla provedena za rok 2016. Kontrola podkladů organizace průběžně doplňovala 

rozpočtové práce. Z pohledu předmětu kontroly nebyl porušen zák. 250/200 Sb., v platném 

znění (záznam o kontrolním zjištění č.76/2016) 
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Zpracoval: Veronika Kubešová 

Datum: 12. 2. 2016 

 

 

Schválil: Mgr. Bc. Roman Hásek 
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