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Environmentální výchova
Na naší škole realizujeme environmentální výchovu a aktivity spojené s ekologickou,
environmentální tematikou tradičně třemi způsoby. Průřezová témata environmentální výchovy
a osvěty jsou zařazena do výuky vybraných vyučovacích předmětů (zejména biologie, chemie,
fyziky, zeměpisu, laboratorních cvičení a seminářů aj.).
Druhou formou zařazení environmentálních aktivit jsou realizované kurzy během prvních tří
let studia. V prvním roce probíhá adaptační kurz, ve druhém roce turistický a ve třetím
vícedenní ekologický kurz. V každém kurzu probíhají vybrané aktivity zaměřené na různou
oblast EVVO. První rok jsou to ekosystémy a přírodní rozmanitost na příkladu prozkoumání
konkrétní lokality. Ve druhém roce je kladen důraz na smyslové vnímání přírody, emoční
rozvoj a rozvoj zodpovědnosti k okolí a krajině. Posledním je ekologický kurz realizovaný ve
třetím ročníku. Obsahovou náplň tvoří řada rozmanitých úkolů, které si kladou za cíl rozvíjet
nejen teoretické vědomosti, ale zejména pobytem v terénu v přírodě zjišťovat zákonitosti
přírody, fungování společnosti, využívání krajiny a možnosti její ochrany a udržitelnosti pro
budoucí generace. Úkoly žáci zpracovávají nejprve ve skupině, pak individuálně a následně je
v elektronické podobě, v tzv. elektronickém sešitě ekokurzu, odevzdávají ke kontrole
a k hodnocení. Obsahová náplň se obměňuje dle lokality konání kurzu, neboť žáci mohou na
výběru lokality a organizaci aktivně participovat. V letošním roce se nám podařilo realizovat
vybrané ekologické kurzy ve střediscích ekologické výchovy (SEV Sever, Horní Maršov) nebo
ve spolupráci s odborníky z terénní praxe. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat i do
budoucna.
Třetí formou realizace aktivit EVVO na naší škole jsou projektové dny, projekty či jiné
jednorázové akce. Příkladem můžeme uvést například akci „Ukliďme Svět, ukliďme Česko, 72
hodin, Den vody, nebo Den Země“. V letošním roce jsme opět pracovali na přípravě
mezinárodního projektu s názvem „Participation in Society through Classroom Activity and
Cooperation”. Obsahově projekt cílí na rozvoj zejména občanských a sociálních kompetencí
žáků realizací environmentálních aktivit v kombinaci programů místně zakotveného učení
a školy pro udržitelný život. Projekt byl schválen k realizaci již od září 2018.
Škola je součástí celorepublikové sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické
výchovy), pravidelně odebírá časopisy Bedrník (zdroj dostupných materiálů souvisejících
s ekologickou výchovou) a Ekoton (Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje). Do časopisu
Ekoton se také snaží přispívat. Během školního roku získávala škola různé informační materiály
s environmentální tematikou prostřednictvím středisek ekologické výchovy. Škola dlouhodobě
spolupracuje se střediskem ekologické výchovy a osvěty SEVER, neziskovou nevládní
organizací STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život), královéhradeckou organizaci KURO
(Kultura a rozvoj), jejíž zahraniční dobrovolníci nás občas navštíví ve výuce. Daří se nám dobře
rozvíjet spolupráci i s dalšími organizacemi, které nabízejí například zajímavé exkurze či
vzdělávací akce. V letošním roce jsme se zařadili mezi „férové školy“ podporující Fair trade
výrobky.
Realizaci EVVO zajišťuje koordinátor EVVO, který splňuje požadavky na výkon
specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy.
Environmentální výchově a aktivitám s EVVO tematikou se intenzivně věnují na domově
mládeže. Vychovatelky pracují s žáky průběžně, organizují pro ně řadu volnočasových aktivit.
Souhrn aktivit DM představuje samostatná část dále.
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Škola se snaží hospodařit ekologicky i ekonomicky, snažíme se vést žáky k správnému
nakládání s odpady, snažíme se ve škole šetřit elektrickou energií, vodou. Staráme se o čistotu
ve škole, ale i v okolí školy. Zapojujeme se do úklidových nebo osvětových akcí (Ukliďme svět,
ukliďme Česko; Do práce na kole, aj.).
Datum

Popis akce

Úvod do projektu minimaturity
Projektový den - Minimaturity
Řízení organizace a realizace projektu. Vybraná témata
s EVVO tematikou. Dlouhodobý projekt (celoroční
akce)
6.-8. 9. 2017 Adaptační kurz I.

5. 9. 2017
září – únor
obhajoby 1. 2.
2018

11.-13. 9. 2017 Adaptační kurz II.
5. 10. 2017
7. 10. 2017
16. 10. 2017
20. 10. 2017
16. 11. 2017
18. 12. 2017
1. 2. 2018
13. 2. 2018
13. 2. 2018
15. 2. 2018
6. 3. 2018
6. 3. 2018
6. 3. 2018
21. 3. 2018
5. 4. 2018
16.-18. 4. 2018
21. 4. 2018
25.-27. 4. 2018
4. 5. 2018
9.- 11. 5. 2018
9.-11. 5. 2018
9.-11. 5. 2018
13. 5. 2018
15. 5. 2018

20. 5. 2018

Zvol si info - přednáška
Výstava hub, exkurze Muzeum
Světový den výživy, Soutěž v přípravě zdravých salátů
Den stromů – fotografická soutěž (do 20.11.)
Škola získala titul: Fairtradová škola
Planeta Země - Brazílie – cestovatelský dokument
(BioCentrál)
Minimaturity – prezentace a obhajoby projektů žáků
Biologická olympiáda
Obnovitelné zdroje energie, vodní elektrárna Hučák
Energie – Budoucnost lidstva
Minimaturity – náhradní termín
Školní kolo SOČ

Účast

2. ročníky
5 tříd 2. ročníků
(cca 150 žáků)
1. ročníky
1. ročníky
1. ročníky
1.L, 1.C, 1.A
21 ž. (1.E, 2.E)
1.-4. roč.
120 žáků 1. roč.

5 ž (1.E, 1.L)
3.A
3.E+3.G
5 žáků
navrženy 3
práce
Obnovitelné zdroje energie, vodní elektrárna Hučák
2.E
Obří akvárium – exkurze
4.G – 25 žáků
Ukliďme svět, ukliďme Česko - úklid okolí školy a DM 101+7 žáků
Ekologický kurz, SEV - Horní Maršov
3.A, 28 žáků
Sportovně turistický kurz, Malá Skála
2.E, 28 žáků
Ekologický kurz, SEV - Horní Maršov
3.G, 28 žáků
Městské lesy HK
360 žáků
Ekologický kurz, Krkonoše, Velká Úpa
3.L, 30 žáků
Ekologický kurz, Prachov - Muzeum Český ráj
3.B, 30 žáků
Ekologický kurz, SEV - Horní Maršov
3.E, 30 žáků
Sportovně turistický kurz, Malá Skála
2.G, 30 žáků
Beseda s paní Věrou Sosnarovou, ženou, která přežila 220 žáků - třídy
gulag
1.L, 2.A, 2.B,
3.A, 2.H, 2.E,
3.E
Sportovně turistický kurz, Malá Skála
2.A, 27 žáků
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3. 6. 2018
10. 6. 2018
11.-13. 6. 2018
19. 6. 2018

Sportovně turistický kurz, Malá Skála
Sportovně turistický kurz, Malá Skála
Přírodovědná exkurze Žďársko
Život v Keni - beseda

2.H, 32 žáků
2.B, 25 žáků
30 žáků 1. roč.
1.E, 1.G, 2.B

V jednotlivých ročnících byly během roku realizovány následující aktivity
1. ročníky
Všichni žáci prvních ročníků (1.A, 1.B, 1.C, 1.L, 1.E, 1.G) již tradičně absolvovali na začátku
školního roku vícedenní adaptační kurz v Orlických horách. Jeho součástí je terénní vycházka
do přírody, základy pozorování života v terénu, biomonitoring, práce s pracovními listy
a s terénním vybavením. Proměna krajiny je demonstrována v lokalitě bývalé vojenské tvrze
Skutina. První ročníky tradičně absolvují v průběhu zimy lyžařské kurzy na horách. Během
roku byly pro vybrané třídy realizovány exkurze (Přírodovědná exkurze Žďársko, výstava hub
v muzeu), přednášky (Beseda s Věrou Sosnarovou, Život v Keni, Zvol si info, aj.). První
ročníky se účastnily v průběhu roku prezentace minimaturit a na konci roku úvodu do projektu
minimaturity na následující školní rok. Ve výuce se průřezová témata EVVO vyskytovala
zejména v chemii – radioaktivita a její vliv na ŽP, laboratorní cvičení z chemie, nakládání
s odpady, třídění odpadu. Pro žáky jsme přichystali v kině BioCentrál promítání
cestovatelského dokumentu o Brazílii. Účastnilo se 120 žáků. Někteří žáci se zapojili do soutěže
v přípravě „zdravých“ salátů, nebo soutěžili v rámci biologické a chemické olympiády.
2. ročníky
Žáci druhých ročníků (2.A, 2.B, 2.H, 2.E, 2.G) absolvovali dlouhodobý projekt minimaturity,
ve kterém zpracovávali mimo jiné některá témata s environmentálním, přírodovědným nebo
sociálním přesahem, která prezentovali před spolužáky. V rámci mezinárodního dne výživy se
konala soutěž s tematikou zdravé výživy. Na konci roku se všichni žáci tradičně účastnili
sportovně-turistického kurzu, který je zaměřený na pobyt v přírodě, smyslové vnímání přírody,
zásady správného chování v přírodě, sportovní aktivity v přírodě, vnímání globálních problémů
pomocí hry aj. Ve výuce se průřezová témata EVVO vyskytovala zejména v biologii – člověk
a prostředí, v chemii – nebezpečné chemické látky, fyzice - havárie jaderných elektráren apod.
V předmětu chemie (ZA) se problematika ohrožení kvality životního prostředí realizovala
reflexí dokumentu Oceán plastů a diskuzí o lokálních problémech. Žáci třídy 2.E navštívili
vzdělávací centrum vodní elektrárny Hučák. Přes 120 žáků druhých ročníků mohlo besedovat
s váženou paní Věrou Sosnarovou, přeživší svědkyní nedobrovolného pobytu v gulagu.
3. ročník
Environmentální tématika ve třetím ročníku se tradičně „točí“ kolem realizace ekologických
kurzů, které se nám daří realizovat ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Sever
v Horním Maršově, ale také díky samotné aktivitě žáků a kolegů učitelů. Místa realizace
ekologických kurzů byla Krkonoše (Horní Maršov, Velká Úpa) a Prachovské skály.
Problematika související s obsahem EVVO byla probírána v rámci laboratorních cvičení
(ochrana ŽP, základy ekologie, legislativa ochrany živočichů a rostlin). V předmětu chemie
(ZL) se problematika ohrožení kvality životního prostředí realizovala reflexí dokumentu Oceán
plastů a diskuzí o lokálních problémech. Žáci třídy 3.A navštívili vzdělávací centrum vodní
elektrárny Hučák, třídy 3E a 3.G se účastnili konference Energie – budoucnost lidstva. Třídy
3.A a 3.E se zapojily do besedy s paní Sosnarovou.
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4. ročník
Některá témata EVVO byla součástí vybraných maturitních otázek z biologie (čtvrtý ročník
Zdravotnického lycea), chemie (seminář z chemie), cizích jazyků – Příroda a ochrana životního
prostředí (anglický a německý jazyk). Pro třídu 4.G byla připravena exkurze do obřího akvária
v Hradci Králové. V průběhu roku se žáci mohli zapojit do řady společných aktivit
realizovaných školou nebo DM, např. Ukliďme svět, ukliďme Česko, 72 hodin, Výprava do
městských lesů a jiných.
VOŠ
V rámci výuky na Vyšší odborné škole je tematika EVVO zařazena do vybraných vyučovacích
předmětů, zejména pak do výuky v odborných učebnách a laboratořích (zejména tematika
nakládání s nebezpečnými látkami, nakládání s odpady, likvidace léčiv). Studenti VOŠ
absolvovali sportovně-turistický kurz v přírodě. Další zařazení tematiky do výuky záleží na
individuálním výběru vyučujícího.
Datum

Akce v rámci EVVO pro pedagogické pracovníky

3.-4. 11. 2017 Kapradí 2017 – konference a praktické dílny, Klášter
Broumov
7. 12. 2017 Environmentální konference – Masarykova Univerzita
Brno
28. 11. 2017 Globální témata v českých školách?
5. 10. 2017 Houby a arzen – přednáška, Muzeum VČ
14.-21. 1. 2018 InFormal – International training course (Using
nonformal methods in formal education)
29. 1. 2018 Poznej a chraň naši přírodu!
28. 2. 2018 Řemeslná dílna. Drátované kočky
2. 5. 2018 Ptáci - známí i neznámí
17. 6. 2018 Učíme o globálních souvislostech IV.
31. 7.-10. 8. InFormal – International training course (Using
2018 nonformal methods in formal education) Lucemburk
Další aktivity v rámci EVVO

SŠ
SŠ a DM
SŠ a DM
DM

Erasmus+ zahraniční mobility;
příprava obsahové náplně projektu (Environmental
Responsibility and Active Citizenship)
Fair trade škola – práce s žáky
Do práce na kole
Další projektová činnost na DM

Účast

2 pedagogové
1 pedagog
1 pedagog
1 pedagog
2 pedagogové
2 pedagogové
1 pedagog
1 pedagog
1 pedagog
2 pedagogové
Účast/zajišťoval

3 pedagogové
2 pedagogové
zájemci
1 pedagog

EVVO na domově mládeže
Environmentální výchova ve školním roce 2017-2018 byla na domově mládeže plněna podle
stanoveného plánu od 1. do 4. ročníku. Na DM se EVVO aktivitám tradičně intenzivně věnují
během celého školního roku. Do aktivit realizovaných na DM patří tradiční celoroční aktivity
zaměřené na zodpovědné chování k prostředí, ve kterém žijeme, na rozvoj základního
ekologického povědomí a pozitivního postoje k přírodě i k ostatním. Z některých realizovaných
akcí se již staly tradice - jako např. „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, „72 hodin“, „Den Země“,
„Mezinárodní den vody“, „fair trade akce“ a mnoho jiných. Konkrétní přehled vybraných
aktivit je níže v tabulce.
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Datum

celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
3. 9. 2017
říjen
říjen
říjen
12. 10. 2017
12. 10. 2017
3.-4. 11. 2017
9. 11. 2017
10.11.2017
16.11.2017
5.12.2017
prosinec březen
6. 2. 2018
13. 2. 2018
březen
1. 3. 2018
22. 3. 2018
4. 4. 2018
27. 3. 2018
5. 4. 2018
duben
duben - květen
23. 4. 2018
25. 4. 2018
3. 5. 2018

Popis akce

Třídění odpadu
Hraní ekologických her
Vycházka po Hradci králové
Průběžná péče o květiny a zahradu
Výroba a využívání kompostéru na zahradě DM
Ekologické testy, hra O zemi, on-line testy
Poznávání ohrožených druhů zvířat - test
Sběr víček od PET lahví
Údržba lednic, odmrazování a péče o mikrovlnou troubu
Šetření energiemi a vodou
Sportování v souladu s přírodou - běh, in-line brusle,
plavání
Kroužek zdravého vaření - využití biopotravin
Pevnost Boyard - soutěžní úkoly i s ekologickou
tématikou
Seznámení s místy, odkud pocházíme
Vycházka do města s prvními ročníky
Výstava na stromech Světový den důstojné práce
Příběh banánu - Fair tradová výstava
Mezinárodní den zvířat - zvířata ve filmu - test
Akce 72 hodin - projekt „Nejsme lhostejní“ - úprava
zahrady
Soutěžní odpoledne plné her s ekologickými prvky pro
Spec. školu
KAPRADÍ
Setkání národů - festival Adalbertinum
Výtvarná dílna pro Mamma Help
Škola získala titul Fairtradová škola
20. ročník mikulášských a vánočních besídek
Zimní přikrmování ptáků, výroba krmítka pro veverky a
jejich přikrmování
Výtvarná dílna pro klienty chráněného bydlení DD
Chlumec nad Cidlinou
Hra - evakuace při protržení přehrady, evakuační
zavazadlo
Exkurze vodní elektrárna Hučák
Obnovitelné zdroje energie, vodní elektrárna Hučák
exkurze do vodní elektrárny " Hučák"
Mezinárodní den mrkve - kvíz
Beseda o třídění odpadu
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Velikonoční besídka ve FN HK
Výroba - soví krmítko pro ptáky
Oslava Den Země
Příprava hmyzího domečku („hmyzí hotel“)
Soutěžní odpoledne pro děti z družiny speciální školy s
ekol. prvky

Účast

všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
napříč DM
napříč DM
napříč DM
napříč DM
1. ročníky
všichni
napříč DM
napříč DMH
napříč DM
zájemci
2 vychovatelky
napříč DM
napříč DM
všichni
první ročníky
napříč DMH
8 žáků
28 žáků
20 žáků
10 žáků
10 žáků
12 žáků
50 žáků
115 žáků
9 žáků
17 žáků
29 žáků
3 žáci
3 žáci
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1. 6. 2018 Den dětí - pohádka pro Danetu
červen Plavba parníkem po Labi
25. 6. 2018 Péče o zahradu - sklizeň a sušení meduňky, levandule

10 žáků
18 žáků
6 žáků

Ochrana člověka za mimořádných událostí
Ve školním roce 2017-2018 problematika „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ byla
naplňována v rámci třídnických hodin ve všech třídách v průběhu 1. čtvrtletí 1. pololetí. Další
aktivity v této oblasti jsou rozpracovány do tabulky. Problematika OČMU se odráží rovněž
v tematických okruzích jednotlivých vyučovacích předmětů, a to následovně:
OBN
obecné úlohy státu při ochraně životů a zdraví obyvatel
BIO, OZP, OCP, VZV
ekologie – ochrana životního prostředí
ETV
ochrana obyvatelstva
FYZ
mechanické vlnění: sesuvy půdy, zemětřesení
gravitační pole: sesuvy půdy, požáry
mechanika tekutin: živelné pohromy, povodně, zátopy
radiační havárie
CHE
bezpečné zacházení s chemickými látkami (výbušniny, toxické látky)
BCHL z hlediska civilní ochrany
havárie s únikem nebezpečných látek
OSE
poskytování první pomoci
Náplň třídnických hodin
(Každý třídní učitel má k dispozici brožurku „Co dělat…“ a výukové DVD „Štěstí přeje
připraveným“, z nichž čerpá problematiku OČMU)



Školení o bezpečnosti práce, seznámení s evakuačními plány školy
Havárie nebezpečných látek v Hradci Králové (OČMU - potencionální nebezpečí
průmyslových havárií s únikem nebezpečných a jedovatých látek v regionu, živelné
pohromy v HK)
 Tísňové linky
 Co dělat při ohrožení
 Varovné signály a činnost po jejich vyhlášení
 První pomoc - zásady první pomoci v případě vzniku mimořádné události
 Evakuace, evakuační zavazadlo
Lyžařské kurzy (únor-březen 2018, všechny 1. ročníky SZŠ)
 přednáška o nebezpečí hor (lavinové nebezpečí, zvláštnosti poskytování první pomoci)
 praktické zvládnutí pohybu v horském terénu, přesun na běžeckých lyžích
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Sportovně turistické kurzy
(květen, červen 2018, 2. ročníky SZŠ)
 zvyšování tělesné kondice
 organizovaný přesun v útvaru, pochod se zátěží
 orientace v terénu, práce s buzolou a mapou

Datum

Popis akce

4.-5. 9. 2017 Školení o bezpečnosti práce, seznámení
s evakuačními plány školy
4.-5. 9. 2017 Školení OČMU ve třídách: tísňové linky, varovné
signály a činnost po jejich vyhlášení, první pomoc
apod.
6.-8. 9. 2017 a Adaptační kurz – PP, sebeobrana, prevence sociálně
11-13. 9. 2017 patologických jevů
27. 9. 2017 Den městské policie na Stříbrném rybníku –
zajišťování PP při závodu ZŠ SNP HK
6. 11. 2017 Požární evakuace obou budov DM – celkem
evakuováno 111 osob
14. 11; 21. 11; První pomoc pro skauty z 1. Oddílu Junáka Hradec
28. 11. 2018 Králové
13. 2. 2018 Přednáška o lavinovém nebezpečí, zvláštnosti PP,
praktické zvládnutí pohybu v horském terénu, přesun
na běžeckých lyžích
13. 2. 2018 Hra – evakuace při protržení přehrady, zabalení
evakuačního zavazadla, učit se správně reagovat na
informace podávané rozhlasem
6. 3. 2018 Přednáška o lavinovém nebezpečí, zvláštnosti PP,
praktické zvládnutí pohybu v horském terénu, přesun
na běžeckých lyžích
26. 4. 2017 Cvičení IZS hromadné vlakové neštěstí v Polici nad
Metují
10. 5. 2018 Taktická cvičení IZS v Aldisu
4. 5. 2018 Soutěž OČMU
Školní rok Jak se chovat při bouřce, vichřici – individuální
2017-2018 rozhovory, splavování řek a plavání v neznámých
vodách, nebezpečí náledí, laviny, pravidla
bezpečného chování v rámci akcí mimo DM,
spolupráce s Policií ČR
19. 3. 2018 Evakuace školy
21. 6. 2018 Exkurze ZZS
21. 6. 2018 Den PP na ZŠ Karlova v Novém Bydžově
22. 6. 2018 Školení žáků v PP na ZŠ Úprkova
25. 6. 2018 Exkurze u hasičského sboru
27. 6. 2018 Exkurze u hasičského sboru

Účast

všechny třídy
třídy VOŠ, SZŠ
1. ročníky
4 studenti 3. A
Všechny ročníky
SZŠ – akce DM
Žáci DM
1.E a 1.C
Žáci DM

1.A, 1.B, 1.G, 1. L

1. a 2. roč. ZA (20
žáků)
2. a 3. roč. SŠ
1. a 2. roč. SŠ
Všichni žáci z DM
v rámci schůzek
výchovných skupin
či individuální
pohovor
Celá škola
1.G, 1.E
2 žáci
8 žáků
1.B
1.A
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Materiálně-technické vybavení školy
Prostředí, prostory,
vybavení

Komentář

budovy, učebny a další Byla dokončena oprava fasády školy a nátěry vnějších i vnitřních
prostory a jejich
oken auly, schodiště a velké tělocvičny. Následně byla dokončena
estetická úroveň
výměna oken v suterénu školy (včetně zajištění větrání). V červnu
2018 započala realizace rekonstrukce počítačové sítě, modernizace
učeben zubních techniků a rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a
biologie. Většina prací byla dokončena do konce srpna 2018.
Nepodařilo se zajistit bezbariérovost budovy (vybudování výtahu).
členění a využívání
Výuka obou součástí školy (VOŠZ a SZŠ) probíhá především
prostor ve školách
v hlavní budově školy. Dále jsou v minimální míře využívány učebny
s více součástmi
na Domově mládeže v Hradecké ulici. Část odborné výuky probíhá
na pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
učebny
Téměř veškeré všeobecné i odborné učebny byly v minulých letech
vybaveny kvalitní didaktickou a prezentační technikou. Tři
přírodovědné laboratoře (fyzika, chemie a biologie) a laboratoře
zubních techniků byly kompletně zrekonstruovány a vybaveny
novým nábytkem, moderní prezentační technikou. Nová laboratoř
zubních techniků byla dovybavena moderními přístroji a
technologiemi. V suterénu školy vnikla nová učebny pro dělenou
výuku, která bude využívána především pro výuku jazyků.
knihovny, studovny
Školní knihovna a studovna je umístěna v budově Domova mládeže
v Komenského 268.
zahrady, hřiště
Škola omezeně využívala prostory školního hřiště v Kozinově ulici
(v majetku města HK) a odpočinkový areál na zahradě Domova
mládeže v Hradecké ulici. V závěru školního roku bylo (vzhledem
k havarijní situaci) využívání hřiště ukončeno.
Výuka tělesné výchovy se odehrává také na loděnici Sokola HK.
vybavení učebními
V prosinci 2017 byla opravena a natřena podlaha ve velké tělocvičně.
pomůckami,
Většina oborů je dostatečně vybavena moderními pomůckami.
sportovním nářadím
Pravidelně také probíhá jejich obměna a doplňování.
vybavení žáků
Učebnice jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. bezplatně
učebnicemi, učebními poskytovány žákům se sociálním znevýhodněním.
texty
dostupnost
Studovna a knihovna školy je pro žáky a studenty přístupná čtyři
informačních zdrojů a odpoledne v týdnu. V době od 6,30 do 19,30 jsou denně žákům
studijního materiálu
přístupny dvě učebny s rychlým připojením k internetu. Dále je
možné využívat učebnu na Domově mládeže, která je vybavena
počítači s připojením na internet.
Dostupnost informačních zdrojů byla v budově výrazně posílena
v souvislosti s modernizací počítačové sítě a zajištěním konektivity.
Kvalitní a rychlé wifi pokrytí obsáhne všechny učebny a pracovny ve
škole.
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počítač učitel

velká učebna - psychologie
posluchárna
velká učebna - přírodní vědy
velká učebna - estetika
velká učebna - spol. vědy
učebna výpočetní techniky
učebna výpočetní techniky
laboratoř - fyzika
všeobecná velká učebna
učebna - ošetřovatel. (velká)
velká učebna - somatologie
velká učebna - somatologie
všeobecná velká učebna
všeobecná velká učebna
učebna na DMH
jazyková laboratoř
jazyková laboratoř
jazyková laboratoř
první pomoc
jazyková laboratoř
jazyková laboratoř
laboratoř - farm.-chem.
laboratoř - chemie
laboratoř - farmacie
laboratoř - hist. + přístr
váhovna
laboratoř - biochemie
laboratoř - hematologie
učebna - ošetřovatelství
učebna - ošetřovatelství
učebna - ošetřovatelství
laboratoř - zubní
laboratoř - zubní
laboratoř - zubní
tělocvična - velká
tělocvična - malá
posilovna
klubovna
byt
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320
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109
315
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Domov mládeže
Domov mládeže má k dispozici dvě budovy o celkové kapacitě 190 lůžek, a to v Komenského
ulici 65, z toho část (12) lůžek v přízemí a 1. patře je určena pro chlapce, a 125 v Hradecké
ulici, v tomto školním roce 8 pro chlapce a 117 pro děvčata. Budova v Komenského ulici je po
částečné rekonstrukci. Potřebná je však ještě rekonstrukce vnitřních zastaralých prostor.
Budova v Hradecké ulici postupně prošla repasováním oken.
Stav žáků k 31. 10. 2017 - celkem 188.
SŠ
Ročník

1.
2.
3.
4.
celkem

VOŠ
Žáků

60
36
35
37
168

Chlapců

Dívek

9
2
4
3
18

51
34
31
34
150

Ročník

Studentů

Chlapců Dívek

1.
2.
3.

2
8
10

0
1
0

2
7
10

celkem

20

1

19

Ve školním roce 2017-2018 byli v domově mládeže ubytováni žáci Vyšší odborné školy
zdravotnické a Střední zdravotnické školy, 2 žákyně OA, SOŠ, JŠ HK, 1 žák GJKT HK.
Údaje o pracovnících domova mládeže
DM Hradecká

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
uklízečka + domovník

4
3,8

DM Komenského

3
1,3

Celkem

1
7
5,1

Všichni uvedení pracovníci splňují kvalifikační požadavky a mají dlouholetou praxi. Pět
vychovatelek má vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, tři vychovatelky středoškolské
vzdělání pedagogického směru. Kontrolní a hospitační činnost probíhá pravidelně, drobné
nedostatky jsou řešeny individuálně a ihned. Žádné závažné nedostatky ve výchovném
působení na svěřené žáky nebyly zjištěny. Daří se spolupráce s dalšími zařízeními včetně
charitativních akcí i prezentace činností prostřednictvím médií a školního facebooku.
V domově mládeže pracuje metodické sdružení vychovatelek, které se věnuje koordinaci
výchovného působení na žáky, vzájemnému předávání zkušeností, tvorbě tematických plánů,
řešení výchovných problémů a posilování týmových kompetencí. Letos jsme pokračovaly v
praktických ukázkách aktivit, které lze využít v rámci schůzky výchovné skupiny. Podařilo se
nám zapojit se do projektu OPVVV – Šablony pro SŠ a VOŠ. Získané znalosti ze školení a
sdílení zkušeností pedagogických pracovníků různých škol jsme podrobně rozebraly při
jednotlivých setkáních a snažily se aplikovat některé prvky do chodu DM a výchovného
působení na žáky. Velkou pozornost jsme věnovaly vztahům mezi žáky, v rámci možností jsme
spolupracovaly s rodiči, hlavně telefonicky. Daří se i spolupráce s třídními učiteli, výchovnou
poradkyní, metodikem prevence.
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Údaje o přijímacím řízení do DM pro školní rok 2018 - 2019
Do domova mládeže bylo přijato pro příští školní rok (stav k 2. 9. 2018) :





56 žáků budoucích prvních ročníků (16 žáků oboru Zdravotnické lyceum, 23 žáků oboru
Zdravotnický asistent a 13 žáků oboru Asistent zubního technika - 4 žákyně jiné SŠ –
OA, SOŠ a JŠ, SOŠ Veterinární, GJKT)
54 žáků druhých ročníků (21 žáků oboru Zdravotnický asistent, 18 žáků oboru
Zdravotnické lyceum, 14 žáků oboru Laboratorní asistent, 1 žákyně jiné SŠ – OA, SOŠ
a JŠ)
36 žáků třetích ročníků (8 žáků oboru Zdravotnické lyceum, 14 žáků oboru
Zdravotnický asistent, 14 žáků oboru Asistent zubního technika)
32 žáků čtvrtých ročníků (10 žáků oboru Zdravotnický asistent, 6 žáků oboru
Laboratorní asistent, 15 žáků oboru Zdravotnické lyceum, 1 žák jiné SŠ – GJKT)

celkem 178 žáků čtyřletého studia + 1 žákyně 4. ročníku nastoupí v průběhu září, 11 míst je
v letošním roce určeno pro studenty vyššího odborného studia:
 2 studenti prvního ročníku (studenti oborů DFA, DZT)
 7 studentů třetích ročníků (studenti oborů DVS, DFA, DZT) + 2 studentky DVS
nastoupí v říjnu.
Údaje o výchovném působení
Výchovné skupiny se skládají z žáků jednotlivých tříd. Stejné pravidlo se snažíme uplatňovat i
při umisťování na pokoje. Ve školním roce 2017 - 2018 vychovatelky řešily šest závažných
přestupků proti VŘDM. Byly uděleny čtyři písemné důtky a dvě napomenutí vedoucí
vychovatelky za kouření v budově DM a hrubé porušení pokynů vychovatelky. Dále skupinové
vychovatelky použily čtyřicet napomenutí jako opatření posilující zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy.
V letošním roce bylo uděleno výrazně více písemných pochval vedoucí vychovatelky – 198
(např. za přípravu a realizaci vystoupení pro postižené děti a obyvatele domova důchodců,
Talent DM, pomoc při keramických a výtvarných dílnách, práci při akci 72 hodin atd.). Tyto
pochvaly jsou pro žáky velmi motivující. Skupinové vychovatelky ocenily žáky 32 pochvalami
(za aktivní účast na besídce, při výrobě dárků, zajištění článků do
kroniky, organizaci besed pro spolužáky atd.).
Většina žáků se do nabízeného programu DM aktivně zapojuje.
Oceňují pestrost nabízených aktivit. Vychovatelky se snaží
vytvářet pozitivní, vstřícnou, přátelskou atmosféru, žákům
pomáhají s problémy ve všech oblastech. Zvýšenou pozornost stále
věnujeme žákům prvních ročníků a jejich adaptaci na nové
prostředí. Ve školním roce 2017 - 2018 vychovatelky řešily velké
množství vztahových problémů mezi žáky, které každoročně
narůstají. V tomto směru se dařila i spolupráce s rodiči, výchovnou
poradkyní a metodikem prevence.
Komunikace s rodiči ubytovaných žáků je celkem pravidelná a
vychází především z naší iniciativy - e-mailové pozvánky
k návštěvám DM v rámci třídních schůzek, evaluační dotazníky, pololetní a závěrečné
informativní dopisy o pobytu žáka v DM. Telefonické rozhovory a osobní návštěvy v DM jsou
většinou využívány pro řešení vzniklých problematických situací. Spolupráce s třídními učiteli,
koordinátorem EVVO, metodikem prevence a dalšími se daří v rámci možností.
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Údaje o mimoškolních aktivitách
Podstatou práce se žáky je plnohodnotné naplnění jejich
volného času a příprava na vyučování. Většina aktivit,
které DM nabízí, je zdarma, daří se nám získávat finanční
prostředky z MUP KHK. Úspěšná je i spolupráce se
spolkem Škola-Rodiče-Děti. Nejvytíženější jsou výtvarné
a keramické kroužky. Žáky se postupně daří zapojovat i do
sportovních aktivit – plavání, florbal, kulečník, šipky, laser
game, bowling, paintball. Proběhl 3. ročník soutěže Talent
DM, do kterého se překvapivě zapojili i žáci 4. ročníků. Od
září 2017 do června 2018 nabídlo 8 vychovatelek 102 společných akcí, do kterých se
ubytovaní žáci opakovaně zapojili – 1371 účastníků. 12 kroužků zrealizovalo 300 setkání
- 2251 účastníků. Žáci využili i přítomnost rodilého mluvčího a v říjnu společně sledovali
horory v angličtině.
Výchovná činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů se nijak nevyděluje z
celkového působení na žáky. Je součástí tematických výchovných plánů všech vychovatelek a
prolíná veškerou výchovnou prací. Garantem je Mgr. Černá Provazníková. V letošním roce se
vychovatelky více zaměřily na vztahy ve skupině a prevenci psychické šikany.
Environmentální výchova je také součástí
tematických výchovných plánů. Garantem je
Bc. Kmentová. Velmi úspěšné jsou jednorázové
aktivity, např. 72 hodin, Ukliďme Česko, Den Země,
Den vody, věnovali jsme se zimnímu přikrmování
ptáků, postavili jsme krmítko pro veverky a hmyzí
domeček na zahradě DMH. Daří se nám lépe třídit
odpad, hlavně plasty, k čemuž přispěla i beseda,
kterou pro nás zorganizoval SEVER. O tom, že jsme
v EVVO úspěšní svědčí i fakt, že vedoucí vychovatelka Mgr. Kujalová byla v kategorii školní
koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, pedagog, lektor oceněna na
ekologické konferenci Kapradí za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty v Královéhradeckém kraji v roce 2017.
Velmi úspěšná je mnohaletá spolupráce s Domovem
důchodců v Chlumci nad Cidlinou, DK FN HK, MŠ
Lentilka, MŠ, Spec. ZŠ a Praktickou školou HK,
Mamma Help a Daneta. Žáci připravili tři setkání s
tématikou 1. pomoci pro 1. oddíl Junáka Hradec
Králové. Se všemi organizacemi prohlubujeme
spolupráci a vyhledáváme další možnosti pro větší
zapojení žáků do charitativních projektů. Žáci se nejen
učí cíleně využívat svůj volný čas ve prospěch druhých,
ale posilují i své profesní kompetence, zlepšují
komunikační, sociální a interpersonální dovednosti, což považujeme za důležitý základ pro
budoucí zdravotnické profese.
V letošním roce se žákyně aktivně zapojily do Českého dne proti rakovině pro organizaci
Mamma Help, která pro nás připravuje preventivní besedy o rakovině prsu. O naší činnosti
vypovídají fotografie a zápisy v kronice na webových stránkách školy, facebooku i články
v Ekotonu a měsíčníku U nás v kraji.
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Školní knihovna
Školní knihovna je nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Poskytuje svým uživatelům služby
výpůjční (knihy, časopisy, absolventské práce), reprografické, konzultační, bibliografickoinformační a služby internetu.
Knihovna se nachází v budově domova mládeže VOŠZ a SZŠ, Komenského 268 (nedaleko
budovy školy). V knihovně je k dispozici půjčovna, čítárna a studovna. Je odborným střediskem
pro žáky, studenty, pedagogy a další zaměstnance školy i další zájemce.
Knihovna je vedena v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky jako základní
knihovna se specializovaným knihovním fondem (evidenční číslo: 2846/2002). Figuruje též
v adresáři a ve statistických ukazatelích knihoven a informačních středisek zdravotnických
zařízení ČR vydávaných Národní lékařskou knihovnou.
Provoz knihovny je zajištěn jednou zaměstnankyní s celkovým úvazkem 0,5.
Pracovní doba: pondělí až středa 13 -18 hod., čtvrtek 11-16 hod.
Velkou část knihovního fondu tvoří odborná literatura zaměřená na studijní obory školy
(lékařství, farmacie, zdravotnictví, odborné všeobecně vzdělávací předměty …), populárně
naučná literatura a beletrie. Učebnice lze bezplatně celoročně zapůjčit po schválení žádosti
ze sociálních či zdravotních důvodů. K dispozici jsou všechny tituly ze seznamu četby k
maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.
V současnosti knihovna disponuje lokální sítí tvořenou šesti plně využívanými počítači
s připojením na internet. V knihovně a
studovně je celkem 15 studijních míst.
Pravidelně je ke kopírování, tisku i
skenování
používán
multifunkční
černobílý přístroj.
Ve spolupráci s vychovatelkami domova
mládeže je každoročně uskutečňována
informační návštěva knihovny a
studovny pro všechny ubytované žáky a
studenty prvních ročníků. Návštěvníci
jsou informováni o organizaci a
výpůjčním řádu knihovny, o systému
uložení a vyhledávání knih, časopisů a
absolventských prací. 25. 5. 2018 vstoupil v platnost nový knihovní řád, včetně GDPR.
Uživatelé si mohou prohlížet, vybírat, objednávat i prodlužovat výpůjčky knih také přes
internet.
V tomto školním roce vzrostl počet titulů beletrie o 94 přírůstků, zdrojem financování (15 000
Kč) byl tradičně spolek Škola-Rodiče-Děti. Většinu tvořila literatura ze seznamu četby
k maturitní zkoušce z českého jazyka, která také patří mezi nejčastěji půjčované. O nových
přírůstcích do knihovny byli žáci pravidelně informování na nástěnkách v obou budovách DM
a webové stránky školy v sekci Knihovna jsou průběžně doplňovány informací o nových
titulech. O 266 (v ceně 80 754,16 Kč) se zvýšil počet přírůstků ve fondu odborné literatury,
většina z nich je v příručních knihovnách vyučujících. Ve spolupráci se zástupci učitelů
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jednotlivých oborů probíhá kontrola a vyřazování zastaralých, nepotřebných a neaktuálních
publikací. V letošním školním roce bylo vyřazeno 365 ks.
Průběžně je kontrolován knižní fond a odstraňovány závady.
Do knihovny odebíráme 1 časopis (Psychologie Dnes), který je pravidelně půjčován žáky,
studenty i zaměstnanci. V knihovně je k dispozici i soubor vzorových úloh k maturitní zkoušce
z JCL, JAN a MAT, vypůjčilo si je 15 žáků 4. ročníků.
Školní knihovna má k 30. 6. 2018 celkem 12 646 knih. Dále je zde k dispozici 732
absolventských prací (DVS-350, DZL-90,
DZT-140, DFA-152), 65 bylo prezenčně
vypůjčeno.
Počet registrovaných uživatelů k 30. 6. 2018
je celkem 219, byli vyřazeni dlouhodobě
neaktivní čtenáři, studenti a žáci, kteří
ukončili studium a vyučující, kteří již na
škole neučí. Během roku přibylo 55 nových
čtenářů. Knihovnu navštívilo 568 čtenářů a
bylo vypůjčeno 833 titulů. Nejčastěji
navštěvovali knihovnu žáci čtvrtých ročníků, několik čtenářek si během roku vypůjčilo 17
titulů, dalších pět 15-16 titulů. Nejčetněji půjčovanou knihou je Shakespearův Othello
(vypůjčena 10x), Romeo a Julie (vypůjčeno 9x) a Orwellova Farma zvířat (vypůjčena 8x).
Počet čtenářů ve školním roce 2017-2018
Žáci SZŠ
105
Studenti VOŠ
9
Zaměstnanci školy
105
Celkem
219
V tabulce nejsou zaneseny prezenční výpůjčky absolventských prací. 65 prací si vypůjčilo 24
studentů.
Počet výpůjček ve školním roce 2017-2018
Absenčních
833
Prezenčních
65
Počet bibliograficko-informačních služeb a konzultací
Počet hodin vzdělávacích akcí
Počet účastníků vzdělávacích akcí
Využití tiskárny
Počet stran kopií
Počet stran tisku

15
2
59

267
1455

Činnost knihovny bude i nadále zaměřována na rozšiřování knihovního fondu s ohledem na
obsah seznamu četby k maturitní zkoušce z českého jazyka. V příštím školním roce se i nadále
zaměříme na větší propagaci knihovny a rozšiřování členské základny, a to především z řad
žáků školy neubytovaných v domově mládeže. V současné době tvoří ubytovaní žáci střední
školy (spolu se zaměstnanci) většinu registrovaných čtenářů.
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Školní jídelna
Školní jídelna zajišťovala celodenní stravování pro žáky ubytované na DM a dále obědy pro
ostatní žáky, zaměstnance školy i pro bývalé pracovníky školy. V rámci doplňkové činnosti
jídelna připravovala obědy pro 6 cizích strávníků a 2 důchodce. Letos se opět pracovnice školní
jídelny podílely na zajišťování celodenní stravy během víkendové akce školy, kdy probíhala na
DM Konference Elixír. Tato akce se koná na DM každoročně v květnu. Účastníci těchto
konferencí byli se stravováním opět velice spokojeni.
Ve školní jídelně je nabízen standardně výběr ze dvou jídel, jak u obědů, tak i u večeří.
Základem jsou jídla podle receptur tradiční české kuchyně, druhé volitelné jídlo je bezmasou
variantou pro strávníky, kteří upřednostňují vegetariánskou stravu - např. sladká jídla,
zeleninové pokrmy, těstovinové saláty a také ovocné a zeleninové talíře. Hodně se snažíme
využívat nové poznatky získané zejména ze školení v oblasti moderních trendů vaření a
zařazovat tak do jídelníčků zdravou a zároveň chutnou stravu. Většinou se setkáme s kladným
ohlasem. Stále nabízíme ve velké míře k obědům i večeřím čerstvou zeleninu a ovoce. Do
jídelníčku se snažíme také zařazovat cenově dostupné biopotraviny – jedná se hlavně o mléčné
výrobky – jogurty, tvaroh atd., případně různé druhy rýže a luštěnin.
Zastoupení jednotlivých skupin potravin a výživových dávek je sledováno prostřednictvím
spotřebního koše, který vyhodnocujeme každý měsíc a dohlížíme na jeho plnění dle norem.
Na základě doporučení z kontroly referentky pro školní jídelny za Královéhradecký kraj jsme
se snažili zařadit více mléko, i když zařazení mléčných výrobků plníme nad 100 %, ale mléko
je ve spotřebním koši sledováno samostatně. Také ovoce jsme zařadili více, i když o něj není
často takový zájem.
Pravidelně je také sledována spokojenost žáků a pracovníků školy se stravováním, veškeré
připomínky řešíme zpravidla ihned. Pro zaměstnance školy je i nadále umístěna v jídelně
schránka pro případné připomínky ke stravování. K naší spokojenosti obsahuje až na pár
drobných připomínek většinou samou chválu. Pro žáky ubytované v DM je zřízena stravovací
komise, která se schází 4x ročně. Této komise se vždy účastní vedoucí školní jídelny, vedoucí
kuchařka, vedoucí vychovatelka a zástupci jednotlivých tříd. Zde mohou žáci vznést
připomínky i pochvalu, případně přijít s novými nápady a návrhy. Je to pro nás určitá zpětná
vazba a dle toho se kuchařky snaží, abychom podle našich možností plnili přání žáků. V případě
zájmu se také kuchařky snaží vyjít vstříc ubytovaným žákyním, které musí dodržovat lehčí
dietu, aby se mohly stravovat v naší jídelně, což žákyně také ocenily. Většinou se však jedná
pouze o minimum takových strávníků, jde spíše o výjimky nebo řešení krátkodobého
charakteru. Dietní stravování v jiné formě (např. bezlepkovou dietu) neposkytujeme, nejsme
k tomu dostatečně vybaveni a proškoleni.
Ve školním roce 2017-2018 bylo připraveno 95 237 porcí jídel.
snídaně
obědy
večeře
svačiny
2. večeře

8 612
65 759
16 661
1 583
2 622
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Počty jídel jsou oproti loňskému školnímu roku celkově vyšší o zhruba 2 300 jídel. Klesly pouze
počty snídaní, které kvůli nevyhovujícím rozvrhům žáci často ruší. Obědy stouply o cca 1 600
jídel. Svačiny byly oproti loňskému roku, kdy o ně nebyl velký zájem a byly odebírány pouze
od září do prosince, letos odebírány celý školní rok a stouply tedy o 1 245. Večeře a 2. večeře
také lehce stouply, zhruba o 260 jídel.
Kolektiv v kuchyni je v současné době celkem stabilizovaný, nemocnost byla v tomto školním
roce o něco nižší. Opět ale byla jedna pracovnice školní jídelny v dlouhodobé pracovní
neschopnosti. Tato pracovnice k 30. dubnu 2018 ukončila pracovní poměr dohodou, v září by
měla nastoupit pracovnice nová. Od dubna do června byl do kuchyně na poloviční úvazek jako
výpomoc na mytí černého nádobí přijat jeden pracovník. Pracovnice dodržovaly systém
HACCP v souladu se zákonem č. 274/2003 Sb., vyhláškou č. 137/2004 Sb. ve znění pozdějších
přepisů a č. 602/2006 Sb. a Nařízením evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Vedoucí školní jídelny, provozní pracovnice a ostatní kuchařky se opět v tomto školním roce
zúčastnily školení v oblasti moderních trendů vaření. Toto školení se koná každoročně o jarních
prázdninách, a proto se ho mohou zúčastnit všechny pracovnice kuchyně.
Do vybavení školní kuchyně bylo jako každý rok zakoupeno nádobí, které bylo třeba vyměnit,
ale zatím v menším rozsahu vzhledem k omezenějšímu finančnímu rozpočtu. Nakoupeno bylo
zatím pouze to nejnutnější, jako jsou talíře, tácy na obědy a jiné drobné kuchyňské nádobí.
Co se nákupů ve vyšší cenové relaci týče, ještě plánujeme zakoupit nerezový kuchyňský vozík
za zhruba 10-12 tisíc a malou chladničku do šatny kuchařek.
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Stav a údržba objektů školy
Byla dokončena dosud největší investiční akce školy, oprava a rekonstrukce fasády včetně
rekonstrukce hlavního vstupního schodiště a vstupních dveří a vnějších i vnitřních oken auly a
velké tělocvičny. Následně byla ještě provedena výměna oken v suterénu budovy včetně
zabudování el. větráků. Tím byl realizován dlouhodobý požadavek hygieny na řádné odvětrání
šaten a dalších prostor 1. PP. Celkové náklady těchto akcí, které probíhaly v letech 2015-2018,
byly téměř 24 mil. Kč.
Ve velké tělocvičně byla provedena oprava podlah včetně nových nátěrů a značení. Byl
zpracován projekt na klimatizaci velké tělocvičny a auly. Projekt je v současné době ve
schvalovacím procesu památkářů a bude připraven k následné možné realizaci. V prostorách
1. PP bylo provedeno přemístění skladu chemie a archivu a úpravou místnosti bývalého skladu
knih byla zřízena jedna učebna, která bude využívána především pro výuku jazyků. Byla
provedena kompletní oprava střechy nad nářaďovnou u velké tělocvičny.
V součinnosti s Centrem investic, rozvoje a inovací při KÚ Královéhradeckého kraje byly
připraveny a od 1. 6. 2018 realizovány v návaznosti na potřeby zlepšení infrastruktury pro
vzdělávání následující projekty:
- Rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků
- Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie
Rekonstrukce počítačové sítě byla dokončena k 1. 9. 2018, ostatní akce mimo výstavby výtahu
ve východní části budovy budou dokončeny nejpozději do 15. 10. 2018.
Výstupem projektů budou modernizované učebny zubních techniků, modernizované učebny
výpočetní techniky, vybudovaný bezbariérový přístup a zajištěna konektivita v budově školy.
V průběhu uplynulého období probíhaly ve všech budovách školy řádné revize a servisní práce
tak, aby byl dodržen bezpečný provoz budov, nebyly zaznamenány žádné mimořádné situace,
bezpečnostní a požární školení žáků a zaměstnanců proběhlo v souladu s danými termíny
školení. Prověrka Inspektorátu bezpečnosti práce z ledna 2018 neshledala žádné nedostatky,
které by ohrožovaly bezpečný provoz školy.
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