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1. Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo:
Kontakt:

Právní forma:
IZO:
REDIZO:
IČO:
DIČ:
Zřizovatel:
Sídlo zřizovatele:
IČO zřizovatele:
Součásti organizace:

Platná zřizovací listina:

Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395
Průmyslová 395, 531 21 Pardubice
466 050 211
rehorova@szs.pardubice.cz
www.szs-pardubice.cz
ID datové schránky: 76rwkvb
Příspěvková organizace
110 030 923
600 019 799
00498793
CZ00498793
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
70892822
Střední zdravotnická škola IZO: 110 030 923
Domov mládeže
IZO: 150 005 326
Školní jídelna
IZO: 110 200 578
č.j.KrÚ 3094/2014/34/OŠK ze dne 19.12.2013
Dodatek č. 1 č.j. KrÚ 3094/2014/34 OŠK
Dodatek č. 2 č.j. KrÚ 32550/2015/34 OŠK
Dodatek č. 3 č.j. KrÚ 42294/2016/34 OŠK
Dodatek č. 4 č.j. KrÚ 38430/2017/34 OŠK

Platná rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol:
- č.j. 18 840/04-21 od 1.9.2004
- č.j. 27 290/2005-21 od 13.9.2005
- č.j. 23 566/2006-21 od 11.10.2006
- č.j. SpKrÚ 51475/2007 OŠMS od 1.9.2007
- č.j. 3 562/2010-21 od 1.9.2010
- č.j. 29 272/2010 – 21 od 1.9.2011
- č.j. SpKrÚ68085/2010 OŠKT od 1.9.2011
- č.j. MŠMT-35275/2013 od 1.9.2013
- č.j. SpKrÚ 56032/2014 OŠK od 1.9.2015
- č.j. KrÚ 56034/2014 od 1.9.2015
- č.j. MŠMT-37418/2014-2 od 1.9.2015
- č.j. KrÚ 65523/2015 od 1.11.2015
Ředitel školy:
Statutární zástupce:
Zástupce ředitele:

Mgr. Monika Máslová
Mgr. Bc. Martina Hartlová
PhDr. Renáta Jarolímová

Poradní sbor ředitele školy:
1) Metodická sdružení
- společenskovědní – předseda Mgr. Hana Mrázková
- přírodovědní a TV – předseda Mgr. Zuzana Řezáčová
- psychologie – předseda Mgr. Irma Mlynářová
- ošetřovatelství a ošetřování nemocných – předseda PhDr. Renáta Jarolímová
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2) Školská rada (3-členná)
pro řešení zásadních organizačních, výchovných a pedagogických otázek školy.
předseda: Mgr. Ivana Horníková
členové: Libor Matys, Mgr. Vítězslav Štěpánek
3) Spolek rodičů
2 zástupci z každé třídy, předseda: Ing. František Janeba
4) Studentský parlament
předseda: Lednová Nina
Vybavení
Materiálně technické zabezpečení a vybavení je na velmi dobré úrovni, všechny učebny jsou
vybaveny dataprojektory, z toho 2 učebny interaktivní tabulí.
SZŠ disponuje:
- kmenové učebny
9
- odborné učebny pro ošetřovatelství
4
- odborné učebny pro fyziku, somatologii, informatiku, psychologii
5
- odborné učebny pro jazyky
3
- chemická a fyzikální laboratoř
1
- školní knihovna
1
- tělocvična
1
- multifunkční venkovní hřiště
1
Ve
-

školním roce 2016/2017 byly provedeny tyto technické změny:
vymalování tříd dle potřeby
zakoupení nábytku do kabinetů
ve vestibulu školy byly vyměněny dveře do šaten a dveře na DM
byly vyměněny protipožární dveře do budovy DM
výměna skel a hliníkových rámů v zimní zahradě v atriu

Praktická výuka
Pro praktickou výuku studijních oborů má škola smluvně zajištěnou spolupráci s Pardubickou
nemocnicí, kde probíhá odborné praktické vyučování a souvislá praxe pod dohledem odborných
učitelek.
Seznam školních pracovišť v Pardubické nemocnici
1. Interní oddělení
2. Kardiologické oddělení, včetně JIP
3. Chirurgické oddělení,včetně JIP, odborných ambulancí a operačního sálu
4. Traumatologické oddělení
5. Neurologické oddělení, včetně JIP
6. Neurochirurgické oddělení
7. Oddělení ušní, nosní, krční
8. Anesteziologicko – resuscitační oddělení
9. Urologické oddělení, včetně ambulance
10. Kožní oddělení
11. Oční oddělení
12. Geriatrické oddělení, včetně domácí péče
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Domov mládeže
Domov mládeže je součástí areálu školy. Ve 3. a 6. patře zajišťuje SZŠ ubytování pro studenty
Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice jako vysokoškolské koleje. Ve 4. a 5. patře jsou
ubytováni žáci SZŠ, ve 2-3lůžkových pokojích bylo ve školním roce 2016/2017 ubytováno 70 žáků.
V tomto školním roce bylo vymalováno 4. a 6. patro, vyměněna podlahová krytina na chodbě ve 4.
patře a ve 2 pokojích na 6. patře. Byl vybudován a kompletně zařízen nový pokoj pro studenty na
kolejích.
Školní jídelna
ŠJ zajišťuje obědy a večeře pro ubytované studenty a obědy pro ostatní žáky a zaměstnance školy, v
rámci doplňkové činnosti připravuje obědy pro Speciální školu Svítání, pro zaměstnance firem,
studenty a zaměstnance Fakulty zdravotnických studií UPA.
Strávníci
Počet Obědy Večeře
Žáci SZŠ
203 135
68
Zaměstnanci SZŠ
47
0
0
Svítání
163
0
0
Ostatní (UPA,firmy) 157
0
0
Celkem
570
135
68
V tomto školním roce byla vymalována varna.
Knihovna
Knihovna je vedena v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR jako Základní informační středisko
SZŠ Pardubice (evidenční číslo 1680/2002 ze dne 30.10.2002).
Provoz knihovny je zajištěn 1 pracovnicí školy, tři dny v týdnu 5 hodin.
Knihovna poskytuje svým uživatelům výpůjční služby (knihy, časopisy, absolventské práce) a služby
ve využívání výpočetní techniky – uživatelům jsou k dispozici 2 počítače s přístupem na internet.
V letošním roce byly do knihovny pořízeny odborné publikace v celkové hodnotě 6272,-- Kč, Spolek
rodičů uhradil nákup beletrie v celkové hodnotě 6299,-- Kč.
Počet registrovaných uživatelů knihovny je 147, jedná se o studenty a zaměstnance SZŠ.
Školní knihovna má celkem 4 652 knihovních jednotek (knihy, audiovizuální záznamy, aj.).

2. Přehled oborů vzdělání
- 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
- 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
úplné střední odborné vzdělání s maturitou pro absolventy ZŠ ve čtyřletém studiu
- 53-41-L/51 Zdravotnický asistent
úplné střední odborné vzdělání s maturitou pro absolventy oboru Ošetřovatel s výučním listem –
dvouleté denní nástavbové studium, tříleté večerní nástavbové studium
- 53-41-H/01 Ošetřovatel
střední vzdělání s výučním listem pro absolventy ZŠ ve tříletém studiu
Poř. Studijní obor
1.
2.

Zdravotnický asistent
4-leté denní studium
Zdravotnické lyceum

Pro absolventy
Forma ukončení
ZŠ 9
maturitní zkouška
ZŠ 9
4

Kód
53-41-M/01
78-42-M/04

Číslo jednací,
zápis do školského rejstříku
3 562/2010-21
12.5.2010
MŠMT – 37418/2014-2

4-leté denní studium
Zdravotnický asistent nástavbové
2-leté denní studium
Zdravotnický asistent nástavbové
3-leté večerní studium
Ošetřovatel
3- leté denní studium

3.
4.
5.

2.1

maturitní zkouška
VYU
maturitní zkouška
VYU
maturitní zkouška
ZŠ 9
závěrečná zkouška

11.12.2014
29 272/2010-21
14.2.2011
29 272/2010-21
14.2.2011
3 562/2010-21
12.5.2010

53-41-L/51
53-41-L/51
53-41-H/01

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program: Praktická sestra
Kód a název oboru vzdělávání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem
Předmět
Povinné předměty
Český jazyk a literatura Z
Cizí jazyk (AJ,NJ) zv
Základy společenských věd
Biologie a ekologie
Fyzika
Chemie
Matematika zv
Tělesná výchova
První pomoc
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Klinická propedeutika
Základy epidemiologie a hygieny
Somatologie
Ošetřování nemocných
Kapitoly z vnitřního lékařství
Kapitoly z chirurgie
Patologie
Ošetřovatelství Z
Pediatrie
Geriatrie
Psychologie a komunikace Z
Volitelné předměty
Matematika II.
Konverzace v cizím jazyce
Základy společenských věd
Celkem
Z

1.
2.
3.
4.
Celkem
ročník
ročník
ročník
ročník
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících
3
3
3
4
13
3
4
3
4
14
4
1
1
1
7
2
1
0
0
3
2
1
0
0
3
2
2
0
0
4
3
2
2
0
7
2
2
2
2
8
0
1 (1)
0
0
1
0
1
0
0
1
2
2
0
0
4
2
0
0
0
2
0
2
0
0
2
1
0
0
0
1
3
2
0
0
5
0
0
12 (12)
14 (14)
26
0
0
2
0
2
0
0
2
0
2
0
1
0
0
1
3 (2)
6 (4)
3 (1)
4 (1)
16
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
2
2 (1)
1 (1)
5
0
0
2
2
4

32

33

34

34

- předmět je součástí povinné maturitní zkoušky
zv
- předmět je povinně volitelnou součástí maturitní zkoušky
čísla v závorkách určují počty hodin cvičení z celkového počtu hodin vyučovaného předmětu
5
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Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum
Kód a název oboru vzdělávání: 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. září 2015 počínaje 1. ročníkem
Předmět
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk (AJ,NJ,RJ)
Druhý cizí jazyk (AJ,NJ,RJ)
Dějepis
Občanská nauka
Psychologie a komunikace
Fyzika
Chemie
Biologie a ekologie
Matematika
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
První pomoc
Klinická propedeutika
Vybrané kapitoly z klinických oborů
Základy epidemiologie a hygieny
Patologie
Somatologie
Latinský jazyk
Volitelné předměty
Konverzace z AJ
Konverzace z NJ
Konverzace z RJ
Seminář z Fyziky
Seminář z Chemie
Seminář z Biologie a ekologie
Seminář z matematiky
Seminář z literatury
Celkem

1.
2.
3.
4.
Celkem
ročník
ročník
ročník
ročník
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících
3
3
3
4
13
3
3
3
3
12
2
2
3
2
9
2
2
0
0
4
1
1
1
2
5
0
2
3
2
7
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
3
3
3
3
12
1 (1)
2 (1)
0
0
3
2
2
2
2
8
2
2
1
1
6
0
0
2
1
3
0
2(2)
0
0
2
1
2
0
0
3
0
0
2
2
4
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
4
0
0
0
4
2
0
0
0
2
0
0
2
2
4

32

32

32

32

128

Poznámka: - tučně zvýrazněné předměty jsou součástí povinné maturitní zkoušky
- tučně zvýrazněné předměty kurzívou jsou součástí volitelné maturitní zkoušky
- předměty Výchova ke zdraví, Klinická propedeutika a Vybrané kapitoly z klinických
oborů jsou součástí maturitního předmětu SOUBOR ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
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Školní vzdělávací program: Ošetřovatel/ka
Kód a název oboru vzdělávání: 53-41-H/01 Ošetřovatel
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. září 2016 počínaje 1. ročníkem
Kategorie a názvy předmětů

Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (anglický, německý)
Společenskovědní základ
Chemie
Fyzika
Biologie a ekologie
Matematika
Tělesná výchova
První pomoc
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Somatologie
Klinická propedeutika
Základy epidemiologie a hygieny
Odborný výcvikz
Odborný výcvik praktický z
Ošetřovatelská péče
Psychologie a komunikace
Volitelné předměty
Psychologie a komunikace cvičení
Sociální aktivizace klientů
Počet hodin celkem
Z

–
-

Počet týdenních vyučovaných hodin v
ročnících
I.
II.
III.
Celkem
3
3
2
2
2
1
2
2
0
2
2
3
0
1
6 (6)
0
1
0
0

2
2
1
0
0
1
1
2
2
1
0
2
2
0
5(5)
8(8)
2
2
2

3
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
16(16)
2
2
2

8
7
5
2
2
2
3
6
2
3
2
5
3
1
11
24
5
4
4

32

34

31

97

předmět je součástí závěrečné zkoušky
čísla v závorkách určují počty hodin cvičení z celkového počtu hodin vyučovaného předmětu
na hodiny cvičení se třída dělí na skupiny v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR
volitelný předmět si žák přihlásí na předepsaném tiskopisu
součástí výuky jsou projektové dny související s průřezovými tématy
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Školní vzdělávací program: Praktická sestra
Kód a název oboru vzdělávání: 53-41-L/51 Zdravotnický asistent, nástavbové studium
denní forma studia
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem
Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovaných
hodin v ročnících
I.
II.
Celkem

Povinné předměty
Český jazyk a literaturaz
Cizí jazykzv (AJ,NJ)
Základy společenských věd
Tělesná výchova
Matematikazv
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
Biologie a ekologie
Somatologie
Klinická propedeutika
Ošetřovatelstvíz
Ošetřování nemocnýchz
Psychologie a komunikace
Kapitoly z vnitřního lékařství
Kapitoly z chirurgie
Volitelné předměty
Matematika II.
Konverzace z anglického jazyka
Základy společenských věd II.
Celkem
Z

3
4
1
2
2
0
1
2
0
5(4)
6
2
1
1
2

3
4
1
2
2
1
1
0
2
4(1)
6
2
1
1
2

6
8
2
4
4
1
2
2
2
9 (5)
12
4
2
2
4

32

32

64

– předmět je povinnou součástí maturitní zkoušky

Zv – předmět je volitelným předmětem státní části maturitní zkoušky

– čísla v závorkách určují počty hodin cvičení z celkového počtu hodin vyučovaného předmětu
– na hodiny cvičení se třída dělí na skupiny v souladu s metodickým pokynem MŠMT CR
– volitelný předmět si žák přihlásí na předepsaném tiskopisu
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Školní vzdělávací program: Praktická sestra
Kód a název oboru vzdělávání: 53-41-L/51 Zdravotnický asistent, nástavbové studium
večerní forma studia
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem
Kategorie a názvy předmětů
I.
Povinné předměty
Český jazyk a literaturaz
Cizí jazykzv (AJ,NJ,RJ)
Základy společenských věd
Matematikazv
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
Biologie a ekologie
Somatologie
Klinická propedeutika
Ošetřovatelstvíz
Ošetřování nemocnýchz
Psychologie a komunikace
Kapitoly z vnitřního lékařství
Kapitoly z chirurgie
Volitelné předměty
Matematika II.
Základy společenských věd II.
Celkem

Počet týdenních vyučovaných
hodin v ročnících
II.
III.
Celkem

2
2
1
2
1
1
2
1
2 (1)
0
1
1
0
0

2
2
0
1
0
0
0
0
2 (1)
6
1
0
1
1

2
2
1
1
0
0
0
0
2 (1)
6
1
0
0
1

6
6
2
4
1
1
2
1
6 (3)
12
3
1
1
2

16

16

16

48

– předmět je povinnou součástí maturitní zkoušky
zv – předmět je volitelným předmětem státní části maturitní zkoušky
– čísla v závorkách určují počty hodin cvičení z celkového počtu hodin vyučovaného
předmětu
Z

3. Personální zabezpečení školy
Strukturu a počet zaměstnanců názorně uvádíme v tabulce
Pracovní zařazení
Počet
Ředitelka
1
Zástupce ředitelky
2
Interní učitelé (vč. ředitele a zástupců)
z toho:
všeobecně vzdělávacích předmětů
11
odborných předmětů
15
Vychovatelky DM
3
THP
6
Školník
1
9

Uklízečky
Kuchařky
Vrátní

6
4
3

Věková struktura interních pedagogických pracovníků
Věk
do 30 31-40 41-50 51- 60 nad 60 z toho důchodci
počet
1
7
10
11
0
0
z toho žen
0
6
10
11
0
0
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Pedagogický sbor školy je plně kvalifikován, tj. všichni pedagogové splňují předpoklady pro výkon
funkce pedagogického pracovníka podle § 3 – 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, v platném znění.

4. Přijímací řízení
4.1

Čtyřletý obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní forma studia

Do prvního kola přijímacího řízení bylo přihlášeno 80 uchazečů, z nichž bylo přijato 59, zápisový
lístek odevzdalo 31 uchazečů. V rámci autoremedury bylo přijato 17 uchazečů, zápisový lístek
odevzdalo 13 uchazečů. Celkem bylo v 1. kole přijato 44 uchazečů. Do 2. kola bylo přihlášeno 36
uchazečů, přijato bylo 15 uchazečů, zápisový lístek odevzdali 4 uchazeči, v rámci autoremedury byli
přijati 4 uchazeči, zápisový lístek odevzdali 2 uchazeči, celkem bylo ve 2. kole přijato 6 uchazečů.
Celkem bylo přijato 26 uchazečů. Ve 3. kole byli přihlášeni 3 uchazeči, všichni byli přijati a odevzdali
zápisový lístek. Celkem bylo přijato 53 uchazečů.
Pro školní rok 2017/2018 otevřeme dva první ročníky 4letého studia oboru Zdravotnický asistent.
Údaje o přijímacím řízení
Kód oboru

Název oboru

Počet přijatých žáků Pardubický Ostatní
celkem k 31.8.2017
kraj
kraje
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
57
47
10
1 žák byl přijat na základě přestupu z Gymnázia a SOŠ Přelouč, 1 žák přestoupil z Vojenské SŠ a
VOŠ v Moravské Třebové, 2 žáci opakují ročník.
Kritéria přijímacího řízení
1. Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní
vzdělání. Pokud uchazeč vysvědčení o úspěšném ukončení základního vzdělání dosud nezískal,
je přijat s podmínkou, že požadovaný doklad předá při zahájení studia.
Uchazeči budou přijati dle kapacitních možností školy - plánovaný počet míst pro přijetí: 60,
z toho jedno místo bude ponecháno pro odvolací řízení.
2. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle:
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky
 test z českého jazyka a literatury v délce 60 minut (maximální počet bodů 50)
 test z matematiky v délce 70 minut (maximální počet bodů 50)
Podmínkou pro přijetí bude získání minimálně 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu
z matematiky a testu z českého jazyka.
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b) vysvědčení z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
maximální počet bodů 60, za každou známku nedostatečnou se odečítá 1 bod
ø 1,0 = 30 bodů, ø 1,50 = 24 bodů, ø 2,0 = 18,40 bodů, ø 2,5 = 12,60 bodů.
c) umístění v okresních, krajských a celostátních kolech olympiád
1. místo – 2 body, 2. a 3. místo – 1 bod. Maximální počet bodů za umístění v soutěžích jsou
4 body. Tuto skutečnost doloží uchazeč současně s přihláškou ke vzdělání. Oficiálně doložená
dlouhodobá činnost v rámci aktivit se zdravotnickým zaměřením – 2 body.
Při rovnosti bodů bude zohledněn prospěch z přírodopisu a cizího jazyka.
3. Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru potvrzená lékařem.
V dalších kolech přijímacího řízení byli uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, pořadí
uchazečů bylo stanoveno podle vysvědčení za poslední 2 ročníky ZŠ, minimální počet bodů
nutných pro přijetí byl 20 bodů.
4.2

Čtyřletý obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma studia

Do prvního kola přijímacího řízení bylo přihlášeno 46 uchazečů, z nichž bylo přijato 29, zápisový
lístek odevzdalo 16 uchazečů. V rámci autoremedury bylo přijato 12 uchazečů, zápisový lístek
odevzdalo 7 uchazečů, celkem bylo v 1. kole přijato 23 uchazečů. Do druhého kola bylo přihlášeno
6 uchazečů, přijato bylo 5 uchazečů, zápisový lístek odevzdali 3 uchazeči. Celkem bylo v přijímacím
řízení přijato 26 uchazečů. Pro školní rok 2017/2018 otevřeme jeden první ročník 4letého studia oboru
Zdravotnické lyceum.
Údaje o přijímacím řízení
Kód oboru

Název oboru

Počet přijatých žáků Pardubický Ostatní
celkem k 31.8.2017
kraj
kraje
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
27
25
2
1 žák byl přijat na základě přestupu ze Střední školy cestovního ruchu Pardubice.
Kritéria přijímacího řízení
1. Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní
vzdělání. Pokud uchazeč vysvědčení o úspěšném ukončení základního vzdělání dosud nezískal,
je přijat s podmínkou, že požadovaný doklad předá při zahájení studia.
Uchazeči budou přijati dle kapacitních možností školy - plánovaný počet míst pro přijetí: 60,
z toho jedno místo bude ponecháno pro odvolací řízení.
2. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle:
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky
 test z českého jazyka a literatury v délce 60 minut (maximální počet bodů 50)
 test z matematiky v délce 70 minut (maximální počet bodů 50)
Podmínkou pro přijetí bude získání minimálně 30 bodů v součtu bodového hodnocení testu
z matematiky a testu z českého jazyka.
b) vysvědčení z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
maximální počet bodů 60, za každou známku nedostatečnou se odečítá 1 bod
ø 1,0 = 30 bodů, ø 1,50 = 24 bodů, ø 2,0 = 18,40 bodů, ø 2,5 = 12,60 bodů.
c) umístění v okresních, krajských a celostátních kolech olympiád
1. místo – 2 body, 2. a 3. místo – 1 bod. Maximální počet bodů za umístění v soutěžích jsou
4 body. Tuto skutečnost doloží uchazeč současně s přihláškou ke vzdělání. Oficiálně doložená
dlouhodobá činnost v rámci aktivit se zdravotnickým zaměřením – 2 body.
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Při rovnosti bodů bude zohledněn prospěch z přírodopisu a cizího jazyka.
3. Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru potvrzená lékařem.
V dalších kolech přijímacího řízení byli uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, pořadí uchazečů
bylo stanoveno podle vysvědčení za poslední 2 ročníky ZŠ, minimální počet bodů nutných pro přijetí
byl 40 bodů.
4.3 Tříletý obor 53-41-H/01 Ošetřovatel, denní forma studia
Do prvního kola přijímacího řízení bylo přihlášeno 32 uchazečů, z nichž bylo přijato 29, zápisový
lístek odevzdalo 18 uchazečů. Druhého kola přijímacího řízení se zúčastnilo 6 uchazečů, přijato bylo
5 uchazečů, zápisový lístek odevzdali 2 uchazeč. Třetího kola přijímacího řízení se zúčastnili 2
uchazeči, byli přijati, zápisový lístek neodevzdali. Celkem bylo přijato 20 uchazečů.
Pro školní rok 2017/2018 otevřeme jeden první ročník 3letého studia oboru Ošetřovatel.
Údaje o přijímacím řízení
Kód oboru Název oboru Počet přijatých žáků Pardubický Ostatní
celkem k 31.8.2017
kraj
kraje
53-41-H/01 Ošetřovatel
26
22
4
3 žáci opakují ročník, 1 žák byl přijat na základě přestupu ze Střední školy zdravotnické a sociální
v Chrudimi, 1 žák přestoupil z VOŠ a SZŠ Hradec Králové a 1 žák přestoupil ze SŠ zemědělské
v Chrudimi.
Kritéria přijímacího řízení
1. Do prvního ročníku tříletého studia se přijímají uchazeči, kteří úspěšně splnili povinnou školní
docházku.
2. Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky dle kapacitních možností školy. Plánovaný počet
míst pro přijetí – 30, z toho 1 místo bude ponecháno pro odvolací řízení.
3. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle:
bodového hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ na vysvědčení
- 2. pololetí předposledního ročníku na ZŠ 0 – 10 bodů
- 1. pololetí posledního ročníku na ZŠ
0 – 10 bodů
Minimální počet bodů nutných pro přijetí – 5 bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí prospěch z přírodopisu a českého jazyka.
4. Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru potvrzená lékařem.

4.4

Dvouletý obor 53-41-L/51 Zdravotnický asistent, denní forma nástavbového studia

Do prvního kola přijímacího řízení bylo přihlášeno 20 uchazečů, z nichž bylo přijato 18. Do druhého
kola byli přihlášeni 4 uchazeči, všichni byli přijati. Do třetího kola se nepřihlásil žádný uchazeč.
Celkem bylo přijato 22 uchazečů. Přijetí potvrdilo 19 uchazečů.
Pro školní rok 2017/2018 otevřeme jeden první ročník 2letého studia nástavbového oboru
Zdravotnický asistent.
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Údaje o přijímacím řízení
Kód oboru

Název oboru

Počet přijatých žáků Pardubický Ostatní
celkem k 31.8.2017
kraj
kraje
53-41-L/51 Zdravotnický asistent
20
12
8

1 žák byl přijat na základě přestupu ze SZŠ, Evangelické akademie Brno.
Kritéria přijímacího řízení
1. Do prvního ročníku dvouletého denního nástavbového studia se přijímají absolventi tříletého
studijního oboru ošetřovatel (zdravotník) s výučním listem. Na přihlášce bude ověřená
klasifikace ze střední školy nebo budou přiloženy úředně ověřené kopie vysvědčení z 1., 2. a 3.
ročníku oboru ošetřovatel (zdravotník). Uchazeči, kteří již školu ukončili, přiloží k přihlášce také
ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Uchazeči, kteří ukončí obor
Ošetřovatel do 30.6.2017, předloží při nástupu výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Uchazeči budou přijati dle kapacitních možností školy . Plánovaný počet míst pro přijetí – 30, z
toho 1 místo bude ponecháno pro odvolací řízení.
2. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle:
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky
 test z českého jazyka a literatury v délce 60 minut (maximální počet bodů 50)
 test z matematiky v délce 70 minut (maximální počet bodů 50)
Podmínkou pro přijetí bude získání minimálně 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu
z matematiky a testu z českého jazyka.
b) bodového hodnocení průměrného prospěchu ze střední školy na vysvědčení
2. pololetí 1. ročníku 0 – 22 bodů, 2. pololetí 2. ročníku 0 – 22 bodů,
1. pololetí 3. ročníku 0 – 22 bodů
ø 1,0 = 22 bodů, ø 1,5 = 17,8 bodů, ø 2,0 = 13,6 bodů, ø 2,5 = 9,4 bodů, ø 3,0 = 5,2 bodů
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí prospěch z českého jazyka, cizího jazyka a odborného
výcviku praktického.
3. Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru potvrzená lékařem.
V dalších kolech přijímacího řízení byli uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, pořadí
uchazečů bylo stanoveno podle vysvědčení za 1. - 3. ročník střední školy.
4.5

Tříletý obor 53-41-L/51 Zdravotnický asistent, večerní forma nástavbového studia

Do prvního kola přijímacího řízení se nepřihlásil žádný uchazeč. Přijímací řízení bylo zastaveno.
Kritéria přijímacího řízení
1. Do prvního ročníku tříletého večerního nástavbového studia se přijímají absolventi tříletého
studijního oboru ošetřovatel (zdravotník) s výučním listem. Na přihlášce bude ověřená
klasifikace ze střední školy nebo budou přiloženy úředně ověřené kopie vysvědčení z 1., 2. a 3.
ročníku oboru ošetřovatel (zdravotník). Uchazeči, kteří již školu ukončili, přiloží k přihlášce také
ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Uchazeči, kteří ukončí obor
Ošetřovatel do 30.6.2017, předloží při nástupu výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Uchazeči budou přijati dle kapacitních možností školy. Plánovaný počet míst pro přijetí – 30, z
toho 1 místo bude ponecháno pro odvolací řízení.
2. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle:
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky
 test z českého jazyka a literatury v délce 60 minut (maximální počet bodů 50)
13

 test z matematiky v délce 70 minut (maximální počet bodů 50)
Podmínkou pro přijetí bude získání minimálně 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu
z matematiky a testu z českého jazyka.
b) bodového hodnocení průměrného prospěchu ze střední školy na vysvědčení
2. pololetí 1. ročníku 0 – 22 bodů, 2. pololetí 2. ročníku 0 – 22 bodů,
1. pololetí 3. ročníku 0 – 22 bodů
ø 1,0 = 22 bodů, ø 1,5 = 17,8 bodů, ø 2,0 = 13,6 bodů, ø 2,5 = 9,4 bodů, ø 3,0 = 5,2 bodů
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí prospěch z českého jazyka, cizího jazyka a odborného
výcviku praktického.
3. Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru potvrzená lékařem.

5. Výsledky vzdělávání žáků
5.1 Členění podle tříd, oborů a ročníků
Kód a název oboru
Třída
Počet žáků
53-41-M/01 Zdravotnický asistent 1.ZA
31
2.ZAA
23
3.ZAA
26
4.ZAA
22
4.ZAB
22
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 1.ZL
25
2.ZL
26
53-41-H/01 Ošetřovatel
1.OŠ
19
2.OŠ
22
3.OŠ
24
10 tříd
240
Celkem
5.2 Maturitní zkoušky
Společná část:
Povinná – český jazyk a literatura
Volitelná – cizí jazyk (anglický, německý), matematika
Profilová část:
Ústní – ošetřovatelství
Praktická – ošetřování nemocných
Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek
Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Podzimní termín
4.ZAA
Praktická zkouška:
Státní část:
Ústní zkouška:
Maturitní komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

12.9.2016
1.9. - 5.9.2016
13.9.2016
Mgr. Alena Kubelková
Mgr. Šárka Jeřábková
Mgr. Monika Kraťochová
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Výsledky maturitní zkoušky
Podzimní termín 2016

Jarní termín 2017

Počet žáků konajících Počet žáků, kteří
maturitní zkoušku
prospěli
12
6

Počet žáků konajících Počet žáků, kteří
maturitní zkoušku
prospěli
5
3

1 žák v podzimním termínu zkoušku nekonal.
2.ZAN
Praktická zkouška:
Státní část:
Ústní zkouška:
Maturitní komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

12.9.2016
1.9. - 5.9.2016
13.9.2016
Mgr. Alena Kubelková
Mgr. Zdeňka Menšlová
Mgr. Renata Jenčková

Výsledky maturitní zkoušky
Podzimní termín 2016

Jarní termín 2017

Počet žáků konajících Počet žáků, kteří
maturitní zkoušku
prospěli
7
3

Počet žáků konajících Počet žáků, kteří
maturitní zkoušku
prospěli
4
0

Jarní termín 2017
4.ZAA
Státní část:
Praktická zkouška:
Ústní zkouška:
Maturitní komise
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

11.4. – 3.5.2017
9.5. – 12.5.2017
22.5. – 26.5.2017
Mgr. Petra Bártová
Mgr. Zdeňka Menšlová
Mgr. Bc. Alena Dvořáčková

Výsledky maturitní zkoušky
Třída

4.ZAA

Počet
žáků

Počet žáků
nepřipuštěných
k MZ – důvod

Počet žáků,
kteří prospěli
s vyznamenáním

Počet žáků,
kteří prospěli

Počet žáků, kteří
neprospěli
povolena opr.zk.

Počet žáků
konajících MZ
v náhr. termínu
důvod

22

1, neprospěl

0

11

10

0
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4.ZAB
Státní část:
Praktická zkouška:
Ústní zkouška:
Maturitní komise
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

11.4. – 3.5.2017
15.5. – 18.5.2017
22.5. – 26.5.2017
Mgr. Šárka Chamerová
Mgr. Monika Kraťochová
Mgr. Šárka Jeřábková

Výsledky maturitní zkoušky
Třída

Počet
žáků

Počet žáků
nepřipuštěných
k MZ – důvod

Počet žáků,
kteří prospěli
s vyznamenáním

Počet žáků,
kteří prospěli

Počet žáků, kteří
neprospěli
povolena opr.zk.

Počet žáků
konajících MZ
v náhr. termínu
důvod

4.ZAB

22

0

1

14

7

0

5.3 Závěrečné zkoušky
Seznam předmětů u závěrečné zkoušky
písemné
- odborný výcvik
teoretické
- odborný výcvik
praktické
- odborný výcvik praktický
Souhrnný údaj o výsledcích závěrečných zkoušek
Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel
Podzimní termín
3.OŠ
Písemná zkouška:
Praktická zkouška:
Ústní zkouška:
Komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

1.9.2016
2.9.2016
9.9.2016
Bc. Iva Pešková
Mgr. Ilona Drozenová
Bc. Milena Kalhousová

Výsledky závěrečných zkoušek
Počet žáků konajících Počet žáků, kteří
závěrečnou zkoušku
prospěli
2
2
Jarní termín
3.OŠ
Písemná zkouška:
Praktická zkouška:
Ústní zkouška:
Komise:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:

3.6.2017
12.6.2017 – 16.6.2017
19.6.2017 – 20.6.2017
Bc. Iva Pešková
Bc. Jiřina Ondrušová
Mgr. Ilona Drozenová
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Výsledky závěrečných zkoušek
Třída

3.OŠ

Počet
žáků

Počet žáků
nepřipuštěných
k ZZ – důvod

Počet žáků,
kteří prospěli
s vyznamenáním

Počet žáků,
kteří prospěli

Počet žáků, kteří
neprospěli
povolena opr.zk.

Počet žáků
konajících ZZ
v náhr. termínu
důvod

23

1, neprospěl

4

19

0

0

5.4.Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Třída

Počet žáků

Prospěch 1. pololetí

Absence 1. pololetí

Chování 1. pololetí

Pochvaly

Napomenutí
Důtky

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

23

0

0

2

0

26

0

0

0

0

47

19

1

1

0

4

40,46

8

25

1

0

3

1

49,92

0

24

0

0

0

2

1633

74,23

0

22

0

0

4

0

30.9.

31.1.

Vyzn

Prosp

Nepr

Nehod

Průměr

Celkem

Na žáka

Neoml.

1.st.

2.st.

3.st

1.ZA

31

29

0

21

8

0

3,06

1162

38,73

20

28

0

1.ZL

25

24

1

16

7

0

2,41

790

32,92

0

24

0

1.OŠ

19

19

0

11

6

2

3,04

1559

82,05

20

18

2.ZAA

23

23

1

16

5

1

2,68

1083

47,09

0

2.ZL

26

26

2

20

4

0

2,36

1025

39,42

0

2.OŠ

22

21

0

17

4

0

2,67

1712

81,52

3.ZAA

26

26

3

20

3

0

2,28

1052

3.OŠ

24

24

1

22

1

0

2,18

1198

4.ZAA

22

22

2

14

6

0

2,13

4.ZAB

22

22

5

16

1

0

2,20

1284

58,37

0

22

0

0

0

0

Celkem

240

236

15

173

45

3

2,50

12498

52,96

95

231

3

2

11

7

Pochvaly

Napomenutí
Důtky

Třída

Počet žáků

Prospěch 2. pololetí

Absence 2. pololetí

Chování 2. pololetí

1.2.

31.8.

Vyzn

Prosp

Nepr

Nehod

Průměr

Celkem

Na žáka

Neoml.

1.st.

2.st.

3.st

1.ZA

29

28

0

22

6

0

2,94

1325

47,32

1

28

0

0

2

1

1.ZL

24

24

1

20

3

0

2,42

1708

71,17

0

24

0

0

6

4

1.OŠ

20

18

0

14

4

0

308

1796

99,78

158

15

1

2

2

1

2.ZAA

23

22

1

20

1

0

2,53

1239

56,32

0

22

0

0

3

0

2.ZL

26

27

2

25

0

0

2,28

2030

75,19

0

27

0

0

9

0

2.OŠ

21

20

0

20

0

0

2,76

1865

93,25

23

20

0

0

2

7

3.ZAA

27

27

4

21

2

0

2,26

1553

57,52

40

24

0

3

13

0

3.OŠ

24

24

1

22

1

0

2,36

1112

46,33

0

24

0

0

0

0

4.ZAA

22

22

3

18

1

0

2,05

980

44,55

0

22

0

0

2

0

4.ZAB

22

22

7

15

0

0

1,90

1118

50,82

3

22

0

0

16

1

Celkem

238

234

19

197

18

0

2,46

14726

62,93

225

228

1

5

55

14

6. Prevence sociálně patologických jevů
6.1 Poradenské služby, protidrogová prevence
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE - konzultační hodiny: jednou týdně 1,5 hod , popř. po
předchozí domluvě
Primární prevence rizikového chování je zaměřena na:
- předcházení rizikových jevů v chování žáků:
 záškoláctví,
 šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,
17




-

kriminalita, delikvence,
užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), prevence
onemocnění
 HIV/AIDS a další infekční onemocnění související s užíváním návykových látek,
 závislost na politickém a náboženském extremismu,
 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling).
rozpoznání a zajištění včasného zásahu zejména v případech:
 domácího násilí,
 týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 ohrožování mravní výchovy mládeže,
 poruch příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie).

SCHRÁNKA DŮVĚRY
- v budově SZŠ, anonymní, odpověď do týdne
- na webových stránkách školy
Zvyšování informovanosti žáků o účincích a následcích užívání drog prostřednictvím:
- nástěnek, výukových filmů,
- internetových stránek školy,
- metodika prevence, třídních učitelů a ostatních vyučujících,
- PEER aktivistek,
- zapojováním se do různých preventivních programů.
Hodnocení minimálního preventivního programu
viz příloha č. 1

6.2

Výchovné poradenství

VÝCHOVNÝ PORADCE - konzultační hodiny: jednou týdně 1 hod , popř. po předchozí
domluvě
Výchovné poradenství je zaměřeno na:
- provádění orientačního šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní
pozornost,
- zajištění diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb,
- spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče,
- poskytování poradenství žákům – cizincům,
- věnování zvláštní pozornosti problémovým žákům, neprospívajícím žákům a žákům, u
kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí,
- sledování specifických poruch učení, vytváření individuálních vzdělávacích plánů, plánů
pedagogické podpory,
- metodické vedení vyučujících, kteří učí žáky se zdravotním i sociálním znevýhodněním,
- poskytování individuální porady studentům a jejich zákonným zástupcům při řešení
výchovných a výukových problémů,
- shromažďování odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších
poradenských zařízení v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
- provádění preventivních i diagnostických sociometrických šetření v jednotlivých třídách,
- evidenci šikany společně s metodikem prevence, podílení se na nápravě vztahů ve třídě a
preventivních opatřeních,
18

-

poskytování informací a poradenských služeb všem zájemcům o studium na vysokých
školách a vyšších odborných školách,
příprava absolventů pro vstup na trh práce, jejich příprava na práva a povinnosti při
ucházení se o zaměstnání a následně v zaměstnání.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
7.1 Přehled absolvovaných seminářů (září 2016- srpen 2017)
Název semináře
Odborná konference Zdravý úsměv
Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících
Němčina kreativně a s elánem
Prevence rizikového chování
Celostátní komise ČJL
4. odborná konference nelék. pracovníků
Novela školského zákona a souvisejících
právních předpisů
Zábavnější výuka RJ – pro žáky i učitele
Konzultační seminář pro management škol
Konzultační seminář – přijímací a matur. zk.
Seminář k výuce AJ
Krajská konference environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty Pardub. kraje

Příjmení

3.12.
15.12.
23.1.
26.1.-27.1.
22.3.
23.3.
25.3.
27.3.

Odborná konference – neonatologie, dermatologie

28.3.
31.3.
5.4.-6.4.
6.4.
20.4.
25.4.
25.4.
11.5.
26.5.
29.5.
6.6.
12.6.
13.6.
22.6.
31.8.

Tvorba IVP
Konzultační seminář pro zadavatele

Mgr. Dvořáčková
Mgr. Chládková
Mgr. Hlavničková
Mgr. Drozenová
Mgr. Svítil
Mgr. Hartlová
Mgr. Drozenová
Mgr. Hartlová, Mgr. Máslová,
Mgr. Ptáčková, Mgr. Tupcová
Mgr. Tupcová
Mgr. Drozenová
PhDr. Jarolímová
Mgr. Hlavničková
Mgr. Svítil
Mgr. Hartlová
Mgr. Máslová
Mgr. Svítil
Mgr. Ouředníková

Datum
20.9.
21.9.
24.10.
25.10.
3.11.
3.11.
7.11.
10.11.
10.11.
10.11.
24.11.
29.11.

Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce chemie

Školení maturitních komisařů
Geriatrické dny
Matematika-Geometrie:problém či radost
Paliativní péče v pediatrii
Sexuální a reprodukční zdraví
Tvorba ŠAP

Celostátní kolo psych. olymp., komise PSK

Celostátní komice ČJL
Matematika – Tvořivá geometrie
Kariérové poradenství
Konference asociace SZŠ
Fyzika – Případ Galileo
Konference DM
Pět nemocnic, jeden tým
Fyzika – Exoplanety
Revize ŠVP
Novela zákona č. 563/2004 o pedag. pracovn.
Traumatologické dny
Školení BOZP
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Mgr. Dvořáčková, Mgr. Jeřábková

Mgr. Kraťochová
Mgr. Mrázková
Mgr. Tupcová
Mgr. Hlavničková
Mgr. Hartlová, Mgr. Kraťochová
Mgr. Máslová
Mgr. Mrázková
Mgr. Hartlová
Mgr. Máslová
Mgr. Horníková
Mgr. Chládková

Mgr. Hartlová
Mgr. Svítil
Mgr. Hartlová
Mgr. Máslová

Bc. Kalhousová
Odborné učitelky

7.2 Lektorství a aktivní účast odborných učitelek na vzdělávacích akcích
Datum
září – říjen

Název akce
Sanitářský kurz

říjen – únor
říjen - červen
29.9.
24.-25.10
30.11.- 4.12.
16.3.
27.3.-31.3.

Zdravý úsměv
Zdravý úsměv
Zdravý úsměv
Školení první pomoci na ZŠ
Hrou proti AIDS
Krajské kolo Psychologické olymp.
Týden zdraví

duben – květen Sanitářský kurz
25.4.
12.6.

Noc vědců a mladých výzkumníků
Den zdraví pro ZŠ

Příjmení
Mgr. Budinová
Mgr. Drozenová
Mgr. Jeřábková
Mgr. Dvořáčková
Mgr. Dvořáčková
Mgr. Jenčková
Mgr. Drozenová
PhDr. Jarolímová
Mgr. Kraťochová
Mgr. Jeřábková
Mgr. Jenčková
Bc. Ondrušová
Mgr. Jeřábková
Mgr. Jeřábková
Mgr. Kraťochová

Poznámka
lektorka
lektorka
lektorka
zdravotník
lektorka
lektorka
člen poroty
lektorka
lektorka
lektorka
lektorka

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
8.1 Kulturně-výchovné a vzdělávací akce pro žáky
Divadlo:

Zajištění 14 ks permanentních vstupenek do VČD Pardubice
12.10. Budyšín – NJ divadlo "GANZE KERLE!"
18.10. AJ divadlo „Canterbury Tales“ v malém sále Konzervatoře –
1.ZL,3.ZAA
19.10. AJ divadlo „Canterbury Tales“ v malém sále Konzervatoře – 4. ročníky
31.3. Německé divadlo - 3x Úber die Liebe – 1.ZL, 2.ZL - Konzervatoř
3.4. Anglické divadlo „Jindřich a 6 žen“ – konzervatoř – 3.ZAA
3.4. VČD „Od pravěku k renesanci“ – 1.ZL, 1.ZA , 1.OŠ, 2.OŠ
11.4. VČD „Bílá nemoc“ – 3.ZA, 3.OŠ
24.4. Anglické divadlo „Peter Black 3“ (KD Dukla) – 2.ZAA,2.ZL,2.OŠ,3.OŠ
27.4. Pod duhovými křídly – ABC Klub Pardubice
10.5. NJ divadlo - Zittau „Fatima“– 2.ZL

Kino:

23.11. Divadlo 29 – film Sophie Scholl – Die letzten Tage – 2.ZL
19.4. 9.00 – Cinestar - film Anthropoid

Výstavy:

21.9. Retro výstava Praha – 4.ZAB
6.10. Retro výstava Praha – 4.ZAA
24.11. Výstava ke Dni zdraví a přednáška Využití stimulačních technik u
pacientů v bezvědomí a u pacientů s demencí - Dům techniky – 2.ZA
25.11. Výstava ke Dni zdraví a přednáška Využití stimulačních technik u
pacientů v bezvědomí a u pacientů s demencí - Dům techniky – 3.ZAA
8.12. Muzeum Karlova mostu – 1.OŠ
20.1. Virtuální prohlídka lidského těla – 1. – 3. ročníky
4.4. Body The Exhibition – 2.ZL
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12.4. Body The Exhibition – 1.ZA
Besedy:

20.10.
7.11.
29.11.
8.12.
15.12.
23.1.
23.1.
24.1.
24.1.
25.1.
24.3.
30.3.
19.4.
25.4.
4.5.
4.5.
24.5.
29.5.
8.6.
22.6.
26.6.

„Dopady holokaustu na zdraví přeživších“ – 1.ZL, 3.ZAA
„GMO-máme se jich bát?“ – 2.ZAA, 2.ZL
Hygiena rukou – 2.OŠ
„Dobrovolnictví v Pardubické nemocnici“ – 1.ZL, 2.ZL
Hygiena rukou – 3.ZAA
Prevence kouření a odvykání kouření – 3. ZAA, 3.ZL
Léčba ran – 4.ZAA
Prevence kouření a odvykání kouření - 3.OŠ
Moderní medicínské terapie – 2.ZAA, 2.ZL, 3.ZAA, 4.ZAA, 4.ZAB
Léčba ran – 4.ZAB
Americké reálie s rodilým mluvčím - 1.ZL, 2.ZL
Anorexie, bulimie – 1.OŠ, 2.OŠ, 1.ZL
Kontaktní den mezi zdravotnickými školami a Nemocnicí Pardubického
kraje – 4.ZAA, 4.ZAB, 3.OŠ
Projektový den 3. ročníků „Člověk ve světě práce“
Projektový den 2. ročníků „Olympijské hry“
Multikulturní soužití v Evropě – 1.ZL
Beseda s Hasičským záchranným sborem Pardubice pro 1. ročníky
Projektový den 1. ročníků „Člověk a životní prostředí“
S tebou, o tobě – Mgr. A. Blažková – 1. ročníky
Psychologický workshop – 2. ročníky
Žákovská konference ošetřovatelství – 2. a 3. ročníky

Kurzy:

září – květen Masérský kurz pro žáky 2. a 3. ročníků
3.4. – 7.4. Intenzivní kurz angličtiny TALK TALK

Exkurze:

Evropský den jazyků – 4.ZAA, 4.ZAB, 1.ZL
Technické muzeum Praha – 2.ZAA
Literárně historická exkurze Náchod – 4.ZAB
Literárně historická exkurze Náchod – 4.ZAA
Integrační centrum Kosatec „Víte jak pomoci“ – 2.ZL
Filipíny za obry a trpaslíky – 1.ZL, 2.ZL
Vánoční Drážďany a Moritzburg
Tyflocentrum – 2.ZAA, 2.ZL
IKEM Praha – 3.ZAA
Exkurze Praha – Ústav experimentální botaniky AV ČR ,
Antropologické muzeum – 2.ZL
8.2. Tyflocentrum – 2.OŠ
29.3. historická Praha – 2.ZAA
4.4. historická Praha – 2.ZL
12.4. Brno – Vida centrum – 2.ZL
20.4. Pražský hrad – 1.ZL
27.4.-1.5. Poznávací zájezd Londýn
1.6. Brno – Vida centrum, Mendelovo muzeum – 1.ZL A,
B1.ZL, 2.ZL
20.6. Praha – botanická zahrada – 2.ZL
Kojenecký ústav Veská
Lázně Bohdaneč
Zdravotnická zařízení v Pardubicích, Hradci Králové, Slatiňany
22.9.
12.10.
18.10.
20.10.
25.10.
21.11.
1.12.
18.1.
2.2.
7.2.
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Anglie

Vida centrum

Body The Exhibition

Soutěže
PPP – poskytování první pomoci
27.6.
Školní kolo
Psychologie
Školní kolo
22.2.2017
1. místo - Hrušková Kristýna - „Setkání v parku“
2. místo - Rašková Ivana - „Jak jsem se stala dobrovolníkem“
3. místo - Kotěra Matouš - „Když člověk potká člověka, aneb jak jsem do kostela přišel“
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Oblastní kolo
16.3.2017
1. místo Hrušková Kristýna
Celostátní kolo
6.4.2017
SOČ
Školní kolo
2.3.2017
1. místo Vodehnalová Nikola – Znalost KPR na SZŠ
2. místo Jelínková Pavla – Historie a současnost v ošetřovatelské péči u nemocného se
syndromem Guillaine-Barré
Oblastní kolo
6.4.2017
Olympiáda v anglickém jazyce
17.1.2017
školní kolo
1. místo Rašková Ivana
2. místo Vodseďálek David Petr
3. místo Farkašová Adéla
Olympiáda v českém jazyce
20.12.2016
školní kolo
1. místo Rašková Ivana
2. místo Vavroušková Sára
3. místo Vodseďálek David Petr
Matematický klokan
17.3.2017
1. místo Kysela Kryštof
2. místo Preclíková Lucie
3. místo Nováková Karolína
Fyzikální olympiáda
5.5.2017
školní kolo
1. místo Veronika Šefčíková
2. místo Michaela Šlégrová
3. místo Renata Fichtnerová, Kryštof Kysela
Přírodovědná soutěž Natura mirabilis
14.3.2017
1. místo Marcel Homolka
2. místo Dana Balková
3. místo Denisa Bohušková
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8.2

Sportovní akce

Olympiáda mládeže regionu Pardubice - dívky 4. místo, chlapci 12. místo
29.9.
atletika, přespolní běh – dívky, chlapci
19.10.
stolní tenis - dívky, chlapci
7.11.
plavání – dívky, 4. místo
9.11.
odbíjená – dívky
16.11.
florbal – dívky, 1. místo
22.11.
florbal - chlapci
5.1.
basketbal – dívky, 4. místo
19.1.
basketbal – chlapci
16.2.
šachy – dívky, chlapci
10.5.
orientační běh - dívky, 4.místo
9.9.
5. – 7.9.
9.11.
19.12.
8.1.-14.1.
19.1.
15.2.
24.3.
31.3.
16.5.
19.-23.6.

Vodácký kurz – 3.OŠ
Seznamovací kurz pro 1. ročníky v Horním Jelení
Školní florbalový turnaj 1. ročníků
Vánoční laťka
LVVZ Janské Lázně – 2. ročníky
Krajské kolo olympiády ve florbalu Litomyšl – dívky
Školní turnaj 3. ročníků v kinbalu
Turnaj druhých ročníků v basketbalu
Florbalový turnaj zdravotnických škol ve Svitavách, dívky 3. m., chlapci 4. m.
Vodácký kurz – 3.ZAA
Sportovně-turistický kurz 1. ročníků v Křižanově

Vodácký kurz

Kin-ball

24

8.3

Prezentace školy

20. –21.9.
24.-26.9.
24.9.
29.9.
13.10.
24.-25.10.
25.10.
31.10.
4. - 5.11.
18.11.
19.11.
24.-25.11.
30.11.-4.12.
1.-2.12 .
8.12.
16.12.
6. – 10.1.
20.1.
21.1.
26.-27.1.
21.-22.3.
27.-31.3.
25.4.
5.5.
10.5.
23.5.
29.5.
8.6.
9.6.
21.6.
Po celý rok

Srdíčkový den – 2.ZAA, 2.ZL
Pardubické dožínky – žáci z DM
Polabinská pouť
Den pro seniory (Palác Pardubice) – 2 žáci 4.ZAB
Burza výchovných poradců SŠ a ZŠ
Výuka první pomoci na ZŠ Benešovo náměstí
Přehlídka středních škol v Chrudimi
Halloween – Strašidelný podvečer na Zdrávce pro malé i velké
Výstava Schola Bohemia 2016 – Ideon
Stop dekubitům – Pardubická nemocnice
Run Tour České pojišťovny – 4 žáci 3.ZAA
Dny zdraví v Domě techniky – 2.ZAA, 3.ZAA
Hrou proti AIDS pro ZŠ a 1. ročníky SŠ
Sbírka „Světlo pro AIDS“
Den otevřených dveří SZŠ Pardubice
Vánoční strom - DC Veská
Tříkrálová sbírka
Maturitní ples SZŠ - Congress centre Palác Pardubice
Den otevřených dveří SZŠ Pardubice
Konference Léčba ran a kožních defektů – Pardub. nemocnice – 16 žáků 3.OŠ
Srdíčkový den – 2.ZAA, 2.ZL
Týden zdraví pro ZŠ
Noc mladých výzkumníků
Den hygieny rukou – Pardubická nemocnice – 3.ZAA
Sbírka Liga proti rakovině – 1.ročníky
100 let Dětského domova Pardubice
Pardubické zdravotnické dny (Dům hudby) - 4 žáci 2.ZAA
Vědecko technický jarmark
Den Pardubického kraje – 3.ZAA
Den otevřených dveří v Pardubické nemocnici – 10 žáků 3.ZAA
Vítání občánků – spolupráce s Magistrátem města Pardubic
Dobrý anděl
Sanitářské kurzy – spolupráce s Pardubickou nemocnicí
Výuka první pomoci na mateřských a základních školách
Spolupráce s Dětským centrem Veská
Zdravá škola
Zdravý úsměv
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Týden zdraví

8.4
-

Hrou proti AIDS

Environmentální výchova
ve škole působí metodik environmentální výchovy
škola je zařazena do sítě projektu „Zdravá škola“
škola je zapojena do sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu „M.R.K.E.V“
škola má vypracovaný Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
problematika EVVO je zapracována do ŠVP přírodovědných, společenských i odborných
předmětů a do tematických plánů sportovních a lyžařských kurzů

V letošním školním roce se problematika EVVO realizovala v těchto oblastech:
- v rámci sportovně turistického kurzu – prožitkové vnímání přírody
- v rámci provozu školy – třídění odpadů, šetření elektrickou energií, vodou a papírem,
udržování čistoty v prostředí školy
- účast školy v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět: školní recyklační program pod
záštitou MŠMT, 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
- škola odebírá časopis Přírodovědci.cz
- škola je zapojena do projektu Dobrý anděl
- naši studenti se zúčastnili těchto dobročinných akcí: Tříkrálová sbírka, Červená stužka,
Srdíčkový den a Květinový den
- studenti domova mládeže pravidelně po celý rok uklízeli lesík v blízkosti školy, sbírali PET
lahve pro MŠ Korálek a víčka pro léčbu nemocných dětí
- 29. 11.2016 účast metodika environmentální výchovy na Krajské konferenci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje
- 15.12.2016 účast metodika environmentální výchovy na školení k aktuální chemické
legislativě pro učitele chemie
- 12.10.1016 účast našich žáků v soutěži Přírodovědný klokan a 14. 3. 2017 ve školní
biologické soutěži Natura mirabilis
- 7.11.2016 účast žáků druhých ročníků na přednášce o geneticky modifikovaných
organismech v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR
- 21.11.2016 účast žáků prvního a druhého ročníku lycea na multimediálním
přírodovědném programu Filipíny – za obry a trpaslíky
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- 24.1.2017 účast žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků na přednášce Moderní
medicínské terapie, která se konala v rámci projektu Přírodovědci.cz
- 7.2.2017 účast žáků třídy 2.ZL na exkurzi do Ústavu experimentální botaniky AV ČR a
do Hrdličkova antropologického muzea v Praze
- 4.4.2017 účast žáků třídy 2.ZL na výstavě Body the Exhibition v Praze
- 25.4.2017 účast žáků třídy 2.ZL na přírodovědné exkurzi na Nemošickou stráň s Mgr.
Ivanem Hozou, předsedou ČSOP Pardubice
- 29.5.2017 projektový den prvních ročníků na téma Člověk a životní prostředí v Natura
Parku Pardubice ve spolupráci s Ekocentrem Paleta Pardubice
- 20.6.2017 účast žáků třídy 2.ZL na exkurzi do Botanické zahrady v Praze - Troji
- žáci třídy 2.ZL vyráběli v průběhu školního roku herbář

8.5

Akce na domově mládeže

11.9. Seznamovací vycházka po Pardubicích – 1. ročníky
19.-23.9.Návštěva akcí v rámci Týdne pro duševní zdraví
22.9. Zahajovací táborák s opékáním
Vyhlášení nového ročníku fotosoutěže na DM
6.-9.10 Městské slavnosti – akce z nabídky
20.10. Akce DM s DM v Holicích - diskotéka
31.10. Spolupráce DM na Halloweenu SZŠ
8.11. Turnaj ve stolním tenise
19.11. Mezinárodní nekuřácký den – prevence, beseda
24.11. Kreativ – výstava kreativních výrobků
22.11. Beseda s Městskou policií – prevence sociálně patologických jevů
28.11. – 2.12. Sbírka „Červená stužka“
7.12. Česko zpívá koledy
8.12. Den otevřených dveří– prohlídka DM, aktivní zapojení žáků DM
15.12. Vánoční dílna
5. – 11.1. „Tříkrálová sbírka“, doprovod žáků MŠ a ZŠ
16.1. Turnaj ve stolním tenise
21.1. Den otevřených dveří – prohlídka DM
16.2. Hokej
25.2. Environmentální výchova
březen Turnaj ve stolním fotbálku
Velikonoční pečení
Velikonoční soutěž
3.-4.4. Ekotopfilm
5.4.
Velikonoční dílna, velikonoční pečení
11.4. Velikonoční pečení
26.4. Pardubická devítka – běh
28.4. Táborák s opékáním - čarodějnice
Ukončení celoroční fotosoutěže
13.5.
Majáles
Multikulturní týden v Pardubicích
8.6.
Závěrečný táborák
Vědecko-technický jarmark na tř. Míru
14.- 15.6. „Zrcadlo umění“ – účast na akcích ve městě
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Celoročně probíhaly různé sportovní aktivity, využívání Aquacentra, návštěvy hokejových
utkání, pravidelně práce na PC ve studovnách, různé soutěže nebo turnaje, nejvíce času se
během školního roku věnovalo sportovním činnostem.
Podíl ubytovaných na dalších charitativních sbírkách pořádané SZŠ, využívalo se různých
nabídek akcí ve městě, aj.
Preventivní programy na DM. Pravidelné organizační schůzky sloužily k přenosu informací a
k oceňování soutěží, aktivity, apod.
Pro MŠ „Korálek“ probíhá celoroční sběr PET lahví. Pro nemocné dítě sběr víček.
Fotky z fotosoutěže slouží a další budou sloužit k výzdobě prostor DM.

9. Inspekční činnost
V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola.

10. Hospodaření školy
Viz příloha č. 2

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Mezinárodní projekt E.twinning
Během letošního školního roku se studenti 2.ZL podíleli na mezinárodním projektu E.twinning.
Učitelé šesti evropských škol vymysleli projekt To be continued…, který obsahoval napsání
příběhu, ilustrování, grafickém návrhu bukletu a natočení krátkého videa. Každá škola napsala
část příběhu, která na sebe navazoval a zároveň ilustrovala tu část napsanou předchozí školou.
Vznikl tak příběh s názvem Corrupting Light, který studenti obdrželi podle vlastního grafického
návrhu i v tištěné podobě a následně natočili krátké video. Projekt je registrován na portále
Etwinning.net a podílely se na něm školy z Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Slovenska a České
republiky.
Mezinárodní projekt E.twinning

28

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje zajišťujeme výuku v akreditovaném
kvalifikačním kurzu Sanitář.

13. Projekty financované z cizích zdrojů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok
2016
Název projektu: Hrou proti AIDS a prevence HPV infekcí poskytnutá dotace 53 000,-- Kč
Uníverzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Projekt Zdravý úsměv – poskytnutá dotace 3000,-- Kč

14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola spolupracuje s partnerskými organizacemi zejména v oblasti odborné složky vzdělávání.
Praktická výuka se uskutečňuje v Pardubické nemocnici, dalšími způsoby spolupráce
s nemocnicí jsou prázdninové brigády žáků, účast odborných učitelek na seminářích
pořádaných nemocnicí.
V rámci spolupráce s Magistrátem města Pardubice se žáci SZŠ aktivně účastní vítání občánků.
Zdravý úsměv
Od školního roku 2012/2013 se SZŠ Pardubice zapojila do projektu Zdravý úsměv.
Zdravý úsměv je preventivní program, který vznikl již v roce 1999 ze společné iniciativy
Stomatologické kliniky FN v Hradci Králové a Česko-slovensko-švýcarské lékařské
společnosti.
Cílem projektu je naučit děti předškolního a školního věku v České republice správné technice
čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku
spojeného s péčí o dutinu ústní, podle možností ovlivnit i rodiče dětí tím, že se správný postup
naučí, pochopí jeho význam a budou v čištění chrupu a ochraně orálního zdraví své děti
podporovat.
Program zajišťují žákyně SZŠ Pardubice po předchozím odborném zaškolení, díky kterému
získávají možnost pracovat s dětmi jako školní asistenti zubní péče. Děti v MŠ připravují jak
po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Seznamují je s tím, proč a jak si mají čistit zuby,
se stavbou zubu, úlohou výživy v prevenci zubního kazu, se škodlivostí cukrů, kdy a jak
sladkosti konzumovat a s významem užívání fluoridů. Výuka v MŠ probíhá dle uvedeného
harmonogramu.
Harmonogram programu:
Program probíhá v šesti lekcích, jedna lekce = 30 – 45 minut
1.
lekce – pomůcky pro ústní hygienu
2.
lekce – anatomie
3.
lekce – výživa
4.
lekce – vznik zubního kazu
5.
lekce – fluoridy
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6.
lekce – celkové opakování
Za výuku jsou zodpovědné odborné učitelky ze SZŠ v Pardubicích, které také pravidelně
absolvují školení, a to Mgr. Alena Dvořáčková a Mgr. Šárka Jeřábková.
Za dobu trvání projektu bylo vyškoleno celkem 19 žákyň. V letošním školním roce se výuky
účastnilo celkem 17 žákyň.
Ve školním roce 2016/2017 probíhala výuka v těchto školkách a termínech:
MŠ Černá za Bory , MŠ Nemošice
říjen – listopad 201
MŠ Popkovice
leden – únor 2017
MŠ Pardubičky
únor – duben 2017
MŠ Noe
březen - duben 2017
MŠ Staré Čívice
květen - červen 2017
Celkem bylo v mateřských školách vyškoleno za dobu trvání 474 dětí, z toho za školní rok
2016/2017 130 dětí.
Výuka první pomoci na základních školách
Ve školním roce 2016/2017 proběhly dvě akce výuky první pomoci ve dnech 24. a 25. října
2016 na ZŠ Benešovo náměstí Pardubice. Výuky se zúčastnilo 9 žáků 2.ZAA a 3.ZAA, kteří
vyškolili 223 žáků 2. stupně základní školy.
Cíl akce:
- praktický nácvik resuscitace
- tepelná poranění (příčiny – působení teploty na lidský organismus, popáleniny, opařeniny,
omrzliny, úpal, úžeh), příznaky a poskytnutí první pomoci či jejich ošetření
- otravy alkoholem, léky, drogami, houbami, chemickými látkami – pevnými, tekutými,
plynnými), jejich příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci
- vnitřní a vnější krvácení – příznaky a poskytnutí první pomoci, stavění krvácení a ošetření
- rány – řezné, sečné, bodné, střelné aj. – příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci
- mechanické poranění oka, poleptání oka – příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci
- poranění hrudníku, břicha – příčiny, příznaky a poskytnutí pomoci
Výuka probíhá na 4 stanovištích:
1. stanoviště – krvácení, rány, poranění oka – první pomoc
2. stanoviště – zlomeniny, otravy, tepelná poranění
3. stanoviště – lékárnička, poranění hrudníku
4. stanoviště – nácvik resuscitace
Žáci měli k dispozici modely k procvičování resuscitace, včetně defibrilátoru (roušky), dále
pneumatické dlahy, brašny s obvazovým materiálem. K výuce a vysvětlení byly použity modely
kostí, srdce, plic, oka, modely různých typů ran, včetně barvy.
Hra proti AIDS
Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS a prevence HPV virů,
jehož cílem je, dát mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti
o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před
nežádoucím těhotenstvím a možnost se zamyslet nad svým chováním v možných rizikových
situacích. Akce proběhla v týdnu od 28.11. - 2.12. 2016 v tělocvičně SZŠ v Pardubicích.
Zúčastnilo se 389 žáků 9. tříd základních škol v Pardubicích, ale i praktické školy a zvláštní
školy.
Odborová organizace
Na naší škole není založena odborová organizace.
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Příloha č. 1
Střední zdravotnická škola Průmyslová 395, 531 21 Pardubice
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
OBSAH:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Provedené preventivní aktivity v prostředí školy
Provedené preventivní aktivity na domově mládeže při SZŠ
Přehled sbírek, kterých se účastnili žáci SZŠ
Hodnocení vybraných aktivit
Celoroční preventivní aktivity školy
Hodnocení počtu sankčních opatření
Hodnocení prospěchu žáků
Hodnocení životního stylu žáků a užívání návykových látek

1) Provedené preventivní aktivity v prostředí školy
Září 2016
►Příprava na zahájení školního roku, zahájení školního roku, seznámení žáků se školním
řádem a s předpisy BOZP
►Seznamovací kurz prvních ročníků
►Zjištění rizikových studentů a studentek prvních ročníků (v rámci seznamovacího kurzu)
►Srdíčkový den - 2. ZA, 2. ZL ( 20-21.9.)
►Den pro seniory (Palác Pardubice) – 4.ZAB
Říjen 2016
►Burza výchovných poradců základních a středních škol (Mgr. Jana Tupcová)
►Beseda – „Dopady holocaustu na zdraví přeživších“ – 1.ZL, 3.ZAA (20.10.)
►Zážitkový seminář – Integrační centrum Kosatec „Víte jak pomoci“ -2.ZL (25.10.)
Listopad 2016
►Hodnocení prospěchu, absence a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2016/2017
►Výstava ke Dni zdraví – Dům techniky (24.-25.11.) -2.ZA, 3.ZAA
►„GMO- máme se jich bát“ –(7.11.) -2.ZA, 2.ZL
►Hrou proti AIDS – projekt určený pro 1. ročníky SZŠ a 9. třídy ZŠ (30. 11. - 4.12)
Prosinec 2016
►Hrou proti AIDS – projekt určený pro 1. ročníky SZŠ a 9. třídy ZŠ (30. 11. - 4.12)
►„Dobrovolnictví v Pardubické nemocnici“ – přednáška (8.12.) -1.ZL, 2.ZL
►sbírka „Světlo pro AIDS“ (1-2.12.)
►Vánoční strom – DC Veská (16.12.)
Leden 2017
►Prevence kouření a odvykání kouření (23.1 -24.1.) 3.ročníky
►Tříkrálová sbírka(6.-10.1.)
►Tyflocentrum – 2.ZA, 2.ZL (18.1)
►hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2016/2017
Únor 2017
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►Tyflocentrum – 2.OŠ (8.2.)
►Psychologická olympiáda – 2. a 3. ročníky (22.2.)
Březen 2017
►Anorexie a bulimie – přednáška (1.OŠ, 2.OŠ
►Krajské kolo soutěže psychologické olympiády (16.3.), SZŠ Pardubice
Téma: „Když člověk potká člověka“ – Hrušková Kristýna – 1.místo
►Týden zdraví pro ZŠ (27.-31.3.)
►„Srdíčkový den“ - 2. ZA,2. ZL (21.-22.3.)
Duben 2017
►Pod duhovými křídly (27.4.) – ABC klub Pardubice
►Hodnocení prospěchu, absence a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2016/2017
►Projektové dny – 2. ročníky
►Noc mladých výzkumníků
Květen 2017
►Beseda s HZS – 1.ročníky (24.5.)
►Projektové dny 1.a 2. ročníků
►Multikulturní soužití v Evropě –beseda (4.5.) -1.ZL
►Den hygieny rukou –NPK(5.5.)
►Liga proti rakovině ( (10.5.) – 1. ročníky
►Pardubické zdravotnické dny (29.5.) -2.ZA
Červen 2017
►beseda na téma dospívání a mezilidské vztahy „S tebou o tobě“
– pro 1. ročníky (A. Blažková)
►Konference z ošetřovatelství – 2. a 3. ročníky (26.6.)
►Dětský den Veská – 8 žáků 2. ročníků
►Psychologický workshop – 2. ročníky (22.6.)
►Vědecko-technický jarmark (8.6.)
►hodnocení prospěchu, absence a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2013/2014

2) Provedené preventivní aktivity na domově mládeže při SZŠ

Září 2016
►seznámení žáků s řádem domova mládeže
►zjištění rizikových žáků prvních ročníků v rámci seznamovacího kurzu
►seznamovací vycházka pro 1.ročníky po Pardubicích (11.9.)
►Návštěva akcí v Týdnu pro duševní zdraví 2016 (19-23.9.)
►Preventivní aktivity proti kouření a dalším negativním jevům
Říjen 2016
►Haloween na SZŠ
Listopad 2017
►Beseda s Městskou policií – prevence sociálně patologických jevů (22.11.)
►Spolupráce s rodiči po třídních schůzkách
►Mezinárodní nekuřácký den – beseda (19.11.)
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Prosinec 2016
►sbírka „Červená stužka“ (1.-2.12.)
►Vánoční zpívání na Pernštýnském náměstí (7.12.)
►Vánoční dílna – výroba dárků, výzdoby (15.12.)
Leden 2017
►Tříkrálová sbírka (5.-11.1.)
►videopořady na téma prevence negativních jevů a zdravý životní styl
Únor 2017
►Enviromentální výchova
Březen 2017
►Velikonoční pečení, velikonoční soutěž
Duben 2017
►Velikonoční dílna
►spolupráce s rodiči po třídních schůzkách
►Pardubická devítka - běh
►Ekoptofilm (3.-4..4)
Květen 2017
►Majáles
►multikulturní týden v Pardubicích
Červen 2017
►schůzka budoucích prvních ročníků, návštěvy rodičů na DM
►účast na akcích Zrcadlo umění
►Vědecko-technický jarmark(8.6.)
►závěrečný táborák
3) Přehled sbírek, kterých se účastnili žáci SZŠ
1)
2)
3)
4)
5)

„Srdíčkový den"
„Tříkrálová sbírka“
„ Červená stužka“
„Dobrý Anděl“
„Liga proti rakovině“

4) Hodnocení vybraných aktivit
1) Seznamovací kurz prvních ročníků (5. 9. - 7. 9. 2016)
- účastnilo se celkem 72 žáků třídy 1.ZA, 1. OŠ, 1.ZL
- místo konání: Radost – Horní Jelení
- na programu byly hry na vzájemné seznámení, vytvoření pozitivního
třídního klimatu, vytvoření pocitu důvěry, aktivity se speciálním pedagogem
Mgr. I. Němcovou, lanová dráha, peer program – sexualita, prevence pohlavně
přenosných chorob a nechtěného těhotenství, třídní učitelé mohli provést
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pedagogicko-psychologickou diagnostiku třídního kolektivu, měli možnost vytipovat
problémové jedince
2) Hrou proti AIDS (28.11.-2.12. 2016) – viz. peer program
3) Beseda s Mgr. Janou Nedbalovou - KHS Pk,prevence kouření a odvykání kouření
- určeno pro vycházející ročníky
- žáci jsou informováni o škodlivých účincích kouření, o možnostech odvykání
kouření, o existenci poradny pro odvykání kouření při Pardubické krajské
nemocnici - plicní oddělení, informace mohou žáci uplatnit jak ve svém osobním
životě, tak jako budoucí zdravotníci při kontaktu s nemocným
Celoroční preventivní aktivity
1) V hodinách odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů bylo vhodně využíváno besed
s použitím video, DVD projekce dle nabídky školy na téma drogová závislost,
sexuální život a zdraví, přenos pohlavně přenosných chorob, krizové situace v životě
člověka, mentální anorexie, komunikace…
2) Schránka důvěry – pravidelně sledována 1x týdně, elektronická schránka důvěry na
webových stránkách školy.
Ve školním roce 2014/2015 byla využita 2x – podněty předány vedení školy, informace o
možnosti využití a systému získání odpovědi žáci získají na začátku školního roku od třídních
učitelů a dále na internetových stránkách školy nebo přímo u schránky důvěry.
3) Sociometrické šetření provedené pracovníkem PPP, Mgr. I. Němcovou –
nebylo nutné tento školní rok využít. Sociometrické šetření provedla u 1. ročníků
výchovná poradkyně - Mgr. Jana Tupcová na sportovním kurzu. Výsledky konzultovala s
třídními učiteli.
4) Žáci měli možnost využít konzultačních hodin s pracovníkem PPP –
Mgr. I. Němcovou jednou za měsíc nebo po předchozí telefonické domluvě.
Poradenství využili 2 žáci za školní rok 2016/2017.
5) Možnost konzultace u školního metodika prevence využila 1 žákyně.
6) Peer program
►peer program v rámci seznamovacího kurzu 3.-5.9. 2014 si připravily
Ďurašková Michaela, Novotná Petra (3. ZAA) – téma pohlavně přenosné choroby,
vztahy mezi vrstevníky, praktické ukázky, výstupní test vědomostí.
Peer aktivistky pracovaly se třemi třídami zvlášť, program trval 1,5 hodiny.
►základní zaškolení nových peer aktivistů ( Holubářová Irena, Šromová Petra
– 2. ZAA ) duben 2015 v programu „ Tři dny s netopeery“
organizované Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha
►pomocní peer aktivisté a vyškolení peer aktivisté se účastní programu „ Hrou proti
AIDS“ jako moderátoři jednotlivých stanovišť. Program vznikl za spolupráce Státního
zdravotního ústavu Praha a Krajské hygienické stanice Pardubického kraje.
Jedná se o interaktivní soutěž pro žáky 9.tříd ZŠ a 1.ročníků středních škol.
Téma- prevence pohlavně přenosných chorob, HPV infekce, antikoncepce.
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Tímto programem prošlo celkem 389 žáků ve dnech 28.11. – 2.11.2016.
Finanční prostředky 8 000,- byly použity z dotace MŠMT Program: Prevence rizikového
chování
Programu se zúčastnilo celkem 16 peer aktivistek z 1.-4. ročníků
7) Vybrané žákyně 1.-3. ročníků se podílely na programu Zdravý úsměv. Jedná se o
preventivní program v péči o orální zdraví u dětí v mateřských školách. Proškoleno bylo
celkem 17 žákyň Program byl realizován v říjnu 2016 - červnu 2017 ve vybraných MŠ

6. Hodnocení počtu sankčních opatření
Konec 1. pololetí školního roku 2016/2017 – celkem 236 žáků
1) Napomenutí a důtky …………………….celkem 7
2) Snížená známka z chování stupeň 2……..celkem 3
stupeň 3……. celkem 2
Konec 2. pololetí školního roku 2016/2017 – celkem 234 žáků
1) Napomenutí a důtky …………………….celkem 14
2) Snížená známka z chování stupeň 2……..celkem 1
stupeň 3……... celkem 5
Důvody k udělení sankčních opatření:
Opakované pozdní příchody, nevhodné chování při vyučování, neomluvená absence, pozdní
omlouvání absence, porušení školního řádu, porušování školního řádu při uvolňování z výuky
7. Hodnocení prospěchu žáků
Konec 1. pololetí školního roku 2016/2017– celkem 236 žáků
Prospělo s vyznamenáním ……………… 15 žáků
Prospělo…………………………………. 173 žáků
Neprospělo………………………………. 45 žáků
Nehodnoceno…………………………….. 3 žáci
Průměrný prospěch……2,50
Konec 2. pololetí školního roku 2016/2017 – celkem 234 žáků
Prospělo s vyznamenáním ……………… 19 žáků
Prospělo…………………………………. 197 žáků
Neprospělo………………………………. 18 žáků
Nehodnoceno…………………………….
0 žáků
Průměrný prospěch…… 2,46

8. Hodnocení životního stylu žáků a užívání návykových látek
Dotazníkové šetření proběhne ve školním roce 2017/2018
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Dále se škola zúčastní akce „Bezpečný internet“ – interaktivní dotazník k rizikovému chování na
internetu – proběhne v září- říjnu 2017

Vypracovala:

Mgr. Irma Mlynářová

Schválila:

Mgr. Monika Máslová, ředitelka SZŠ Pardubice

V Pardubicích dne 22.9.2017
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Příloha č. 3
AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 byla prováděna tato testování:
1. Dotazování žáků maturitních ročníků - otázky byly kladeny jako hodnocení práce pedagogů naší
školy v těchto oblastech:
2. Dotazování žáků 2. ročníku oboru Zdravotnické lyceum.
3. Dotazování rodičů žáků 2. ročníku oboru Zdravotnické lyceum.

POČET ZÚČASTNĚNÝCH, VÝSLEDKY:
1. Závěrem školního roku byli dotazováni žáci 4. ročníků,
žáci hodnotili učitele v těchto oblastech:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

chování k žákům
úsměvy a smysl pro humor
laskavost a pomoc při obtížích
vedení a organizace vyučovací hodiny
zajímavé vyučování
spravedlivý přístup k hodnocení

Žáci jednotlivé oblasti hodnotili známkou 1-5, hodnocení jednotlivých učitelů bylo zprůměrováno a
jako každý školní rok použito při závěrečném autoevaluačním pohovoru s ředitelkou školy. Jednotlivým
učitelům byl výsledek sdělován osobně. Každý učitel letos také obdržel přehled vývoje svého
hodnocení. Toto hodnocení je orientační, testování je prováděno každý rok žáky posledních ročníků.
Objektivním hodnocením pro jednotlivého učitele se stane teprve v průběhu několika let.
Letošní školní rok dotazníky vyplnili žáci obou 4. ročníků.
2. Dotazování žáků oboru Zdravotnické lyceum
Žáci byli dotazování v těchto oblastech:
i. Vybavení školy,
ii. stravování ve školní jídelně,
iii. výuka, příprava na výuku,
iv. mimoškolní akce,
v. školní klima.
V tomto dotazníku odpovědělo 25 žáků. Vyplnění dotazníku bylo dobrovolné. S vybavením školy jsou
žáci spokojeni. Méně spokojeni jsou se stavem hygienických zařízení. S výukou ve škole jsou
spokojeni, chválí si i třídní a školní klima, spolupráce jak se spolužáky, tak s vyučujícími až na výjimky
je bezproblémová. S výběrem oboru a úrovní výuky jsou také spokojeni.
Konkrétní výsledky a připomínky jsou řešeny s vedením školy.
3. Dotazování rodičů žáků oboru Zdravotnické lyceum
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Rodiče byli dotazováni v těchto oblastech:
i. Vybavení školy,
ii. stravování ve školní jídelně,
iii. výuka, příprava na výuku,
iv. mimoškolní akce,
v. dostupnost informací,
vi. školní klima.
V tomto dotazníku odpovědělo 24 rodičů. Vyplnění dotazníku bylo dobrovolné. Rodiče jsou se
vybavením školy spokojeni. Jsou spojeni s přístupem učitelů ve výuce i mimo výuku. Hodnotí, že jejich
děti navštěvují školu rádi. Rodiče se cítí dostatečně informováni. Jsou spokojeni s výběrem školy a
školu by doporučili i ostatním.
Jednotlivé výsledky i připomínky rodičů jsou předány vedení školy k řešení.

Vypracovala:

Mgr. Monika Kraťochová

Schválila:

Mgr. Monika Máslová, ředitelka SZŠ Pardubice

V Pardubicích dne 31. 8. 2017

Výroční zprávu schválila dne 27.9.2017 Mgr. Monika Máslová, ředitelka SZŠ Pardubice

Výroční zprávu schválila Školská rada dne 27.9.2017….……..…….
Mgr. Ivana Horníková

…………………………………………..

Libor Matys

…………………………………………..

Mgr. Vítězslav Štěpánek

……..……………………………………
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