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Úvod 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové má téměř 

70letou historii a v současnosti zaujímá pevné místo ve zdravotnickém vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji.  

 

Ve školním roce 2017-2018 se podařilo získat grantové prostředky na rekonstrukci počítačové 

sítě školy, laboratoří fyziky, chemie, biologie a zubních techniků a vybudování výtahu 

v objektu školy. Je to důsledek našeho dlouhodobého snažení, projektové připravenosti a 

rozhodnutí zřizovatele podpořit nás. Dále jsme uspěli v prodloužení akreditace všech 

technických oborů VOŠ a získání akreditace oboru vzdělání Diplomovaná dětská sestra, který 

se tak po více než deseti letech vrací do vzdělávací nabídky školy. 

 

Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví (Zdravá škola) a je Fakultní školou 

Pedagogické fakulty UHK. Jsme pilotní školou kin-ballu – aktivně propagujeme tuto hru na 

školách královéhradeckého regionu. Jsme členem Krajské hospodářské komory 

Královéhradeckého kraje, Asociace zdravotnických škol ČR (její sídlo je na adrese školy) a 

Asociace vyšších odborných škol. 

 

Výroční zpráva dává možnost nahlédnout do bohatého vnitřního života školy. Dovolte mi 

poděkovat všem svým spolupracovníkům, kteří jej spoluvytvářejí. 

 

 

 

 

Soňa Lamichová 

  



 

strana 4 

 

A.  Základní údaje o škole 
 

Název školy 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,  

Hradec Králové, Komenského 234 

 

Sídlo 

500 03 Hradec Králové, Komenského 234 

 

Charakteristika školy 

Právnická osoba vykonávající činnost těchto škol a školských zařízení: 

 
Škola/školské zařízení Kapacita IZO 

Střední škola 670 žáků 110 030 591 

Vyšší odborná škola 322 studentů 110 030 621 

Domov mládeže 190 lůžek 110 030 605 

Školní jídelna  650 stravovaných 110 100 131 

 

Zřizovatel školy 

Královéhradecký kraj 

Právní forma: kraj, IČ: 70 889 546 

Sídlo: 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

Zřizovací listina č.j. 14648/SM/2009 ze dne 10. 9. 2009 s účinností od 10. 9. 2009 

 

Údaje o vedení školy 

Ředitel     PaedDr. Soňa Lamichová 

Zástupce statutárního orgánu  Mgr. Jiří Chrz 

Zástupkyně pro odbornou výuku Mgr. Jana Heřmanová 

Zástupkyně ředitelky školy  Mgr. Jana Hurníková 

 

IZO:  600 019 772 

IČ:  00581101 

DIČ:  CZ 00581101 

 

Web:  http://www.zshk.cz   

e-mail: zshk@zshk.cz  

tel.: 495075111 

Identifikátor datové schránky: 8x3w8vs  

 

Údaje o školské radě 

Do 31. 12. 2017 (jmenovaní členové do 19. 2. 2018) působila školská rada ve složení: 

 

předseda  RNDr. Petr Žďánský, CSc. (jmenovaný člen)  

místopředseda  Mgr. Dana Vaňková (jmenovaný člen) 

tajemník  Mgr. Jiří Chrz 

členové  Ing. arch. Jan Falta 

Mgr. Eva Strnadová 

Petr Koldinský  

 

S účinností od 1. 1. 2018 (jmenovaní členové od 20. 2. 2018) působí školská rada ve složení: 

http://www.zshk.cz/
mailto:zshk@zshk.cz
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předseda  MUDr. Jiří Zetocha, Ph.D.  

místopředseda  Mgr. Dana Vaňková (jmenovaný člen) 

tajemník  Mgr. Jiří Chrz 

členové  Ing. Gabriela Vytlačilová (jmenovaný člen) 

Mgr. Markéta Vojtová, Ph.D. 

Gabriela Chlupáčková 

 

Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici na http://zshk.cz/rada-zapisy . 

  

http://zshk.cz/rada-zapisy
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B.  Přehled oborů vzdělání  

 

Ve školním roce 2017-2018 byla vzdělávací nabídka školy stabilizovaná a představovala 4 

obory vzdělání nabízené střední školou a 4 obory vzdělání studované na vyšší odborné škole. 

 

a) Obory vyučované ve střední škole 

 
Kód oboru  Název oboru Forma studia Délka studia 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent denní 4 roky 

53-43-M/01 Laboratorní asistent denní 4 roky 

53-44-M/03 Asistent zubního technika denní 4 roky 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum denní  4 roky 

 

 

b) Obory vyučované ve vyšší odborné škole 

 
Kód programu Název oboru Forma studia Délka studia 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná 3,5 roku 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant denní 3 roky 

53-42-N/11 Dipl. farmaceutický asistent denní 3 roky 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik denní 3 roky 

 

 

c) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V 

 
 

Kód oboru 

 

Název oboru 

1.r. 

tříd 

2.r. 

tříd 

3.r. 

tříd 

4.r. 

tříd 

Žáků/ 

studentů 

Tříd/ 

skupin 

SZŠ 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 2 2 2 2 231 8 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 3 2 2 2 254 9 

53-44-M/03 Asistent zubního technika  0 1 0 1 60 2 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 1 0 1 0 59 2 

 5 6 5 5 604 21 

VOŠ 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní 

laborant 
1 0 1 - 37 2 

53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický 

asistent 
1 1 1 - 48 3 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 1 1 1 - 56 3 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 1 1 1 - 90 3 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 

– kombinovaná forma 
1 0 0 - 14 1 

 5 3 4 - 245 12 
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C.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

školy  

 

a) Celková charakteristika   

Pedagogický sbor je velmi početný a nelze se vyhnout jeho obměnám v souvislosti např. 

s odchodem zaměstnanců na mateřskou dovolenou. Spolupracujeme s vysoce erudovanými 

odborníky z Fakultní nemocnice,  Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v HK, kteří ve škole 

působí v roli externích vyučujících odborných předmětů.  

Ve školním roce 2017-2018 učil ve škole pouze jeden nekvalifikovaný pedagog, který si 

vzdělání doplňuje. 

  

b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků 

Průměrný počet: fyzických přepočtených 

Celkem 136 87,7 

z toho: učitelů 75 69,7 

vychovatelů 8 8 

psychologů 1 0,5 

externích učitelů  52 9,5 

 

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků 

Průměrný počet: fyzických přepočtených 

Celkem 28 25,5 

z toho: THP 7 6,6 

asistentek 1 1 

dělníků 11 9,2 

provozních pracovníků 8 8,2 

knihovnic 1 0,5 

 

d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického 

pracovníka 

 Počet pedagogických pracovníků  

Školní rok 2017-2018 1 

 

e) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 Školní rok 2017-2018 

Pedagogičtí pracovníci 1 

Nepedagogičtí pracovníci 0 
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D.  Údaje o přijímacím řízení  

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018-2019 

Kód oboru Název oboru 

1. kolo Další kola 
Záp. 

lístek 
Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých1 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijat. 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 193 88 0 0 60 

53-44-M/03 Asistent zubního technika 76 38 0 0 30 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 134 98 0 0 60 

Kód oboru Název oboru 

1. kolo Další kola Cel 

kem 

nast. 
Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých
2
 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijat. 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 66 66 13 13 38 

53-41-N/11 
Diplomovaná všeobecná sestra – 

kombinovaná forma 
13 13 8 2 17 

53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 17 17 8 4 11 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 36 23 8 2 17 

 

Kritéria přijímacího řízení na obory SZŠ 

Uchazeči o obor Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum konali centrálně zadávaný test 

z českého jazyka a matematiky (za oba testy mohli uchazeči získat dohromady 100 bodů). Dále 

mohli tito uchazeči získat 20 bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a 

45 bodů za olympiády, soutěže, členství v Českém červeném kříži či sboru dobrovolných 

hasičů. 

Uchazeči o obor Asistent zubního technika konali centrálně zadávaný test z českého jazyka a 

matematiky (za oba testy mohli uchazeči získat dohromady 150 bodů). Dále mohli tito uchazeči 

získat 20 bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a 15 bodů za 

absolvování výtvarného oboru na ZUŠ. V rámci školní přijímací zkoušky mohli uchazeči získat 

60 bodů za zkoušku z kreslení a modelování. 

 

Kritéria přijímacího řízení na obory VOŠ 

Přijímací zkoušky na obor VOŠ proběhly ověřeným způsobem. Uchazeči mohli získat 20 bodů 

za prospěch u maturitní zkoušky, 60 bodů za výsledky testů u přijímacích zkoušek (obor 

Diplomovaný zubní technik 120 bodů) a  40 bodů za skutečnosti osvědčující schopnosti a zájmy 

uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru. 

 

  

                                                 
1 V tabulce nesouhlasí celkový počet přijatých s počtem žáků a studentů, kteří odevzdali zápisové lístky, příp. 

nastoupili ke vzdělávání – je stále značné procento uchazečů, kteří si svůj úmysl vzdělávat se na naší škole 

nakonec rozmyslí. 
2 Přijímací řízení na VOŠ není ukončeno. 
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E  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů  

 
 

Prospěch a docházka žáků všech ročníků – k 30. 6. 2018 
  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 596 

Prospěli s vyznamenáním 76 

Prospěli  509 

Neprospěli 11 

         z toho opakující ročník 2 

Průměrný prospěch žáků 2,10 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 99 

         z toho neomluvených  0,12 

 

Z celkového počtu 596 žáků k 30. 6. 2018 neprospělo 29 žáků (4,8 %), z tohoto počtu konalo 

26 žáků opravné zkoušky, po opravných zkouškách k 31. 8. 2018 neprospělo celkem 11 žáků. 

Z konečného počtu 11 neprospívajících žáků 8 žáků neprospělo u opravných zkoušek, z těchto 

žáků bylo u 2 povoleno opakování ročníku, 3 žáci opakují na jiné zdravotnické škole a 6 žáků 

odešlo studovat jiný obor.   

 

II. Žáci konající opravné či komisionální 

zkoušky   

    

Ročník Obor vzdělání 
Počet 

žáků 
Předmět 

1. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 7 somatologie; matematika 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 2 matematika 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 1 somatologie 

2. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 1 anglický jazyk 

3.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 2 anglický jazyk; český jazyk 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 4 

matematika; literární a estetická 

výchova; základy klinických oborů 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 3 

literární a estetická výchova; 

histologie a histologická technika 

4.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 3 

všeobecná ošetřovatelská péče; 

somatologie 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 4 

matematika; literární a estetická 

výchova; anglická jazyk 

 

Důvod konání opravné zkoušky u nejčastěji uvedených předmětů: neprospěch způsobený 

náročností matematiky, jazyka nebo odborného předmětu a podcenění přípravy žáka na tento 

předmět. 



 

strana 10 

 

 

III. Studenti VOŠ konající komisionální zkoušku   

Ročník Kód a název oboru 
Počet 

studentů 
Předmět 

1. 
53-41-N/11 Diplomovaná 

všeobecná sestra 

2 Klinická propedeutika 

2 Anatomie a fyziologie 

2. 
53-41-N/11 Diplomovaná 

všeobecná sestra 2 

Ošetřovatelství v interních 

oborech 

3. 
 53-43-N/21 Diplomovaný 

zdravotní laborant 2 

Histologie a histologická 

technika 
 

Důvodem je podcenění přípravy na zkoušku. V 1. roč. DVS 1 studentka nevyhověla u AFY a 

1 u KLP, obě ukončily studium. 
 

IV. Výsledky maturitních zkoušek  

- stav k 30. 6. 2018 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 48 7 27 14 

53-44-M/03 Asistent zubního technika 27 4 19 4 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 55 10 36 9 

Celkem 130 21 82 27 

 

V. Výsledky maturitních zkoušek - září 2017 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním  

termínu         

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 25 0 10 15 

z toho opravná maturitní zkouška 22 0 9 13 

               maturitní zkouška v náhr. 

termínu 3 0 1 2 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 9 0 7 2 

z toho opravná maturitní zkouška 8 0 6 2 

               maturitní zkouška v náhr.   

termínu 1 0 1 0 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 11 0 10 1 

z toho opravná maturitní zkouška 9 0 8 1 

               maturitní zkouška v náhr. 

termínu 2 0 2 0 

Celkem 45 0 27 18 
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VI. Výsledky absolutorií - stav k 30. 6. 2018 

     

Kód a název oboru 
Studenti konající 

absolutorium  

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná 

sestra 26 11 12 3 

 53-43-N/11 Dipl. farmaceutický 

asistent 15 9 6 0 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní 

laborant 12 3 9 0 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní 

technik 16 5 8 3 

 

 

VII. Hodnocení chování žáků 

    

  

Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 592 4 0 

 

    

    

 Výchovná opatření   Počet  

 Napomenutí třídního učitele  13   

 Napomenutí učitele odborného výcviku  0    

 Důtka třídního učitele  10   

 Důtka učitele odborného výcviku  0    

 Důtka ředitele školy  4   

 Pochvala třídního učitele  55   

 Pochvala učitele odborného výcviku  0    

 Pochvala ředitele školy  1   

 Podmíněné vyloučení ze školy  0    

 Vyloučení ze školy  0    

 
Hlavní důvody udělení výchovných opatření:  

u NTU, DTU, DŘŠ – je to porušení školního řádu (neomluvená hodina, nedodržení včasného 

omluvení absence, nevhodné chování o přestávce apod.). 

Pochvala ředitele školy byla udělena – za záchranu lidského života; pochvaly třídního učitele 

byly uděleny za reprezentování školy v soutěžích, olympiádách, na veřejných akcích, za pomoc 

při organizaci akce (Hrajeme si hlavou, MDD nebo školní akce); za vynikající studijní 

výsledky; za příkladný přístup k nemocným apod.  
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F  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Preventivní program je konkrétně realizován následujícími aktivitami: 

 

Tým pro prevenci sociálně patologických jevů 

- Složení týmu: metodik prevence a zástupce metodika prevence, výchovný poradce, 

školní psycholog, vyučující psychologie, konkrétní třídní učitel, příp. vychovatel 

- Řešení kázeňských a prospěchových problémů  

- Spolupráce s externími organizacemi při šetření klimatu třídy 

- Spolupráce s rodiči, konzultace s rodiči o problémech žáků 

- Spolupráce se Střediskem výchovné péče Hradec Králové, OSPOD, krajským 

metodikem prevence, Zdravotním ústavem Praha, Komunitním centrem Bé plus, 

sdružením ADRA a Policií ČR 

- Pravidelná aktualizace informací (informační vitrína, odborné publikace, materiály 

tvořené žáky, informace na webu školy apod.) 

 

Vzdělávání členů týmu 

- Inkluze  

- Šikana a kyberšikana  

- Žáci se SVP a jejich integrace na středních školách 

- Rizikové formy chování 

- Záškoláctví 

 

Poradenská služba pro žáky, rodiče a pedagogy 

- Školní psycholožka poskytuje poradenskou činnost pro žáky školy ve dvou dnech v 

týdnu 

- Během třídních schůzek je rodičům nabízena poradenská služba specialisty Policie ČR 

(prevence závislostí, kriminalita mládeže a prevence násilí) 

- Dotazníková metoda SORAD - mapování klimatu v jednotlivých třídách a řešení 

vztahových problémů ve třídách ve spolupráci se školním psychologem 

 

Adaptační kurz žáků 1. ročníků  

- 6 tříd, září 2017, Horalka v Orlických horách – základ preventivního programu školy 

realizovaného od prvních ročníků 

- Třídenní pobytový kurz zaměřený na vytvoření pozitivních vztahů nejenom uvnitř 

třídního kolektivu mezi žáky, ale i s pedagogy školy a vychovatelkou (besedy a 

semináře zaměřené na zdravý životní styl a prevenci rizikového chování) 

 

Projekt Hrou proti AIDS 

- Interaktivní program primární prevence (4.-8. 12. 2017 a 2.-11. 5. 2018, aula školy) 

- V roli lektorů působilo 12 proškolených a certifikovaných studentů VOŠZ oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra 

- Účastníci – žáci ZŠ a SŠ Královéhradeckého kraje (celkem 356 žáků) 

 

Studentský den 

- Projektový den, 16. 11. 2017 

 

Metodický vstup do prvních ročníků na téma Jak se učit na střední škole  

- Zpracováno a připraveno ve spolupráci se školní psycholožkou - na základě 

dotazníkového šetření, listopad 2017 
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Další aktivity a opatření 
- Zdravá škola – průběžně probíhá realizace tohoto programu ve škole i na DM 

- Adopce na dálku – pravidelná finanční podpora indické holčičky  

- Charitativní akce – spolupráce s Oblastní charitou a sdružením Mamma help  

- Zdravý úsměv – studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra zajišťovali proškolení a 

nácvik dentální hygieny a výuku první pomoci na vybraných základních školách 

- Akce v rámci ČČK a kroužku první pomoci – celá řada aktivit (podrobněji v přílohách) 

 

Souhrnný přehled akcí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů 

 

Datum Popis akce Účast 

6.-8. 9. 2017 

11.-13. 9. 2017 
Adaptační kurz: první ročníky SZŠ 180 žáků, 12 pedagogů 

20. 9. 2017 Fakta a mýty o drogách 4 pedagogové 

25. 10. 2017 Konference KAP - KHK 1 pedagog 

16. 11. 2017 Seminář Jan Svoboda 2 pedagogové 

16. 11. 2017 Nekuřácký den - Bc. Černohorský  15 žáků prvních ročníků 

4.-8. 12. 2017 Hrou proti AIDS 180 žáků středních škol 

8. 1. 2018 
Žáci se SVP a jejich integrace na SŠ 

inkluze 
2 pedagogové 

26. 2. 2018 
Žáci se SVP a jejich integrace na SŠ 

inkluze 2. část 
2 pedagogové 

27. 3. 2018 
Konference krajský úřad  - sexuální 

výchova a chování 
2 pedagogové 

11. 4. 2018 
Konference Neurověda Praha (motivace 

žáků) 
2 pedagogové 

2. 4.-11. 5. 2018 Hrou proti AIDS 
176 žáků základních a 

středních škol 
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G  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Pedagogický sbor školy lze hodnotit jako kompetentní a silně motivovaný. Svědčí o tom mimo 

jiné aktivita pedagogických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) a zapojení do grantové činnosti. Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo 

ve školním roce 2017-2018 vynaloženo 320 381,- Kč, z toho bylo 161 151,- Kč hrazeno v rámci 

projektu Na zdrávce vzděláváním ke změně (tzv. šablony).  

 

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů    
 

Druh studia Pracovník 

Univerzita Karlova – učitelství informatiky pro střední 

školy 

1 pedagog 

 

b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

 

Ve škole působí plně kvalifikovaní odborníci (v souladu s § 8 a 9 vyhl. č. 317/2005 Sb.) pro 

výkon těchto specializovaných činností: 

 výchovné poradenství 

 koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií  

 tvorba a koordinace ŠVP  

 prevence sociálně patologických jevů 

 specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 
 

c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

 

Tradičně nejvíce vzdělávacích aktivit absolvovaly vyučující odborných předmětů školy, které 

se účastní odborných konferencí a seminářů. 

 

d) Samostudium 

Ve školním roce bylo stanoveno 12 dní samostudia. Pedagogičtí pracovníci se v nich zaměřili 

na vzdělávání v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Největší díl 

vzdělávacích aktivit byl zaměřen na prohlubování odbornosti vyučujících. 

 

e) Odborná a publikační činnost 

 

BAKEŠOVÁ, K., TRUNDOVÁ, A.  OP u pacienta po kardiopulmonální resuscitaci srdce. 

XVIII. ročník Studentské konference. VOŠZ  a SZŠ Hradec Králové: 2018 

 

BAJEROVÁ, D., LELÁKOVÁ, L. Sebepoškozování ─ informovanost a zkušenosti široké 

veřejnosti. XVIII. ročník Studentské konference. VOŠZ  a SZŠ Hradec Králové: 2018 

 

ŠACHERLOVÁ, P., PLAŠILOVÁ, P. Reminiscence u seniorů. XVIII. ročník Studentské 

konference. VOŠZ  a SZŠ Hradec Králové: 2018 

 

ČIPEROVÁ, T., TREJTNAROVÁ, G. Morbidně obézní pacient po operaci srdce. Studentská 

konference VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové. 19.4.2018 
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TOUŠKOVÁ, T., STRÁŽNICKÁ, J., ZIMČÍKOVÁ, E. (2017). Střípky z XVIII. sympozia 

klinické farmacie René Macha. Praktické lékárenství, 13 (1E). e52-e60 (online). 

 

Meincke, R., Pokladnikova, J., Straznicka, J., Meyboom, R. H. B., Niedrig, D., Russmann, S., 

Jahodar, L. (2017). Allergy-like Immediate Reactions with Herbal Medicines in Children: A 

Retrospective Study Using Data from VigiBase(®). Pediatric allergy and immunology: official 

publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology. 28. doi 

10.1111/pai.12778. 

 

Baudischova, L., Straznicka, J., Pokladnikova, J., Jahodar, L. (2017). The quality of 

information on the internet relating to top-selling dietary supplements in the Czech Republic. 

International Journal of Clinical Pharmacy. doi 10.1007/s11096-017-0564-x. 

 

XIX. sympozium klinické farmacie René Macha 2017. Posterová prezentace STRÁŽNICKÁ, 

J., Pokladníková, J.: Průzkum předpisů týkajících se používání doplňků stravy u 

hospitalizovaných pacientů 

 

STRÁŽNICKÁ, J.: 8. Postgraduální a 6. Postdoktorandská vědecká konference 

Farmaceutické fakulty UK. (2018) Přednáška na téma Prevalence of Dietary Supplement Use 

in Patients in Pre-operative Period. 

 

STRÁŽNICKÁ, J.: Univerzita 3. věku, Farmaceutická fakulta UK. (2018) Přednáška na téma 

Doplňky stravy v České republice. 

 

 

f) Rámcový přehled o DVPP  

 

Druh studia, kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 

Školení pro pracovníky ve vedení školy  23 

Jazykové vzdělávání 26 

Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 152 

Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 221 

Vzdělávání vychovatelek 34 
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H  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na  veřejnosti 

 

a) Okresní, oblastní a celostátní soutěže  

 

Snažíme se motivovat učitele a především žáky k co největší účasti v co nejširším spektru 

soutěží. Pořádání školních kol pak umožňuje vybírat nejlepší žáky a nominovat je k účasti ve 

vyšších regionálních a celostátních soutěžích. Tradiční úspěchy také získáváme v soutěžích 

předlékařské první pomoci. 

 

Datum Popis akce Účast Umístění 

7. 2. 2018 Ekonomická olympiáda krajské kolo  2 žáci úspěšný řešitel  

10. 2. 2018 Chemická olympiáda kat. C 7 žáků   

13. 2. 2018 

Okresní kolo soutěže v jazyce 

anglickém 1 žák   

7. 3. 2018 

Trutnov, psychologická olympiáda - 

regionální kolo 2 žáci 6. a 8. místo 

25.-26. 4. 2018 Soutěž PP Mělník 4 žáci 10. místo 

25. 4. 2018 Fyzikální olympiáda – krajské kolo 5 žáků 1.G   

20.-21. 6. 2018 

Soutěže PP s mezinárodní účastí, 

Jihlava  3 žáci  
 

 

b) Přehled zapojení školy do charitativních sbírek 

 

Datum Popis akce Účast Částka v Kč 

20. 9. 2017 Život dětem - podpora hendikepovaných dětí  6 žáků 1 046 

6. 12. 2017 

Zimní srdíčkové dny - podpora chronicky 

nemocných dětí 10 žáků 
3 400 

5. 1. 2018 Tříkrálová sbírka 2018 16 žáků 14 390 

19. 3. 2018 

Jarní srdíčkové dny - podpora chronicky 

nemocných dětí 10 žáků 
2 968 

11. 9. 2017 Světluška - podpora zrakově hendikepovaných 12 studentů 9 845 

11. 10. 2017 Bílá pastelka - podpora zrakově hendikepovaných 10 studentů 7 247 

16. 11. 2017 

Adopce indické holčičky 

žáci a 

studenti 

školy 

5 000 

Stacionář CESTA Náchod 6 600 

Základní škola speciální a praktická škola DČCE 

Vrchlabí 
6 000 

    

 

c) Pořadatelství konferencí, přehlídek a soutěží 

 

Škola se již tradičně zajišťovala zázemí pro závodníky (2800 účastníků) a pořadatelský tým 

Hradeckého půlmaratonu, který se konal 8.  října 2017 pod záštitou primátora Hradce 

Králové MUDr. Zdeňka Finka a hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, 

Ph.D. 
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19. dubna na naší škole, jako již tradičně, proběhl  XIX. ročník studentské konference, kde 

studenti oborů VOŠ prezentují své absolventské práce a dávají tak nahlédnout ostatním 

studentům  "pod pokličku" tajů svého oboru. Stalo se již tradicí, že konferenci  obohatí také 

svými příspěvky již ti zkušení, odborníci z praxe, kteří přednesli příspěvky na téma Co se děje 

v našich ústech a Práce perfuzionistů na operačním sále.  

 

Při naší škole pracuje již pátý rok Regionální centrum projektu Elixír do škol. Toto centrum 

poskytuje podporu (v rámci celorepublikové sítě Nadace Depositum Bonum) učitelům fyziky, 

kteří hledají nové cesty, jak zatraktivnit výuku a představit svým žákům fyziku jako zajímavý, 

praktický i zábavný předmět. Učitelé v nich načerpají inspiraci, nápady na nové pokusy a lidsky 

podané informace o novinkách ve fyzice.  

 

 

d) Zájmové útvary 

 

Ve škole jsou kromě standardních tělovýchovných a výtvarných aktivit zařazovány i kroužky, 

které souvisí s přípravou žáků na maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy.  

 

Na domovech mládeže nabídlo 8 vychovatelek 102 společných akcí, kterých se zúčastnilo 

celkem 1371 ubytovaných žáků. Celkem12 kroužků zrealizovalo 300 setkání, kterých se 

zúčastnilo 2251 ubytovaných žáků.  Konkrétní přehled viz níže. 

 

DMH 
Zájmová činnost Počet 

setkání 

Počet žáků 

Výtvarné kroužky (včetně keramiky) 74 523 

Sportovní kroužky (plavání, šipky, kulečník, 

stolní tenis, laser game, bowling…) 
43 375 

Dramatický kroužek 24 181 

Zdravé vaření 10 111 

Společné příležitostné akce, soutěže 
 

67 886 

 

DMK 
Zájmová činnost Počet 

setkání 

Počet žáků 

Výtvarný a floristický kroužek  59 283 

Dívčí klub 20 153 

Dramatický kroužek 33 323 

Sportovní kroužky 
(volejbal, plavání, laser game, bowling…) 

24 224 

Relaxace 13 78 

Společné příležitostné akce 35 485 

 

e) Sportovní akce a kurzy 

 

Naše škola je vstřícná ke všem sportovním školním i mimoškolním aktivitám svých žáků. 

V letošním roce byla pro žáky úsekem tělesné výchovy připravena řada tradičních i 

netradičních pohybových aktivit (Běh 17. listopadu, jednodenní lyžařský zájezd, sjezd řeky 

Orlice na raftech), sportovních soutěží (brannball, kinball), kurzů i kroužků (florbal, kinball). 
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Touto formou je žákům nabízena náplň pro jejich volný čas. U žáků dochází ke zlepšení úrovně 

všeobecné zdatnosti a pohybové gramotnosti, formuje se sportovní kolektiv a zdravý životní 

styl. V tomto prostředí probíhá utváření správných životních postojů, které se později 

promítnou do jejich dalšího osobního i profesního života. Těší nás zejména množství žáků, kteří 

se do těchto sportovních akcí zapojují, stejně jako sportovní úspěchy v turnajích a soutěžích.  

 

Sportovní akce 

Datum Popis akce Účast Umístěni 

20. 9. 2017 
Středoškolský atletický pohár - Okresní kolo, Hradec 

Králové 
12 žáků 5. místo 

26. 9. 2017 Okresní kolo v přespolním běhu - Hradec Králové 12 žáků 1. místo 

5. 10. 2017 Krajské kolo - Přespolní běh, Nová Paka 5 žáků 9. místo 

25. 4. 2018 Juniorský maraton 2018, Hradec Králové 10 žáků 9. místo 

16. 11. 2017 Úprk kolem Orlice 70 žáků   

19. 9. 2017 Raftový závod " Mezi mosty " 12 žáků 12. místo 

6. 11. 2017 Hradec Králové - basketbal 3 x 3 - okresní finále 5 žáků 3. místo 

6. 2. 2018 Florbalový turnaj hradeckých škol - chlapci 15 žáků  6. místo 

14. 2. 2018 Florbalový turnaj hradeckých škol - dívky 16 žáků  5. místo 

23. 3. 2018 
Florbalový turnaj zdravotnických škol chlapců a 

děvčat 
30 žáků 2x 1. místo 

8. 2. 2018 Lyžování v Olešnici v Orlických horách 22 žáků   

26. 6. 2018 Splutí Orlice na raftech - akce turistického kroužku 50 žáků   

8.-11. 6. 

2018 
Rakousko, Iselsberghof, 3 dny  lyžování 10 žáků   

 

V tomto školním roce jsme pro žáky uspořádali dva zimní pobyty na horách, kterých se 

zúčastnilo celkem 110 žáků. Těchto kurzů se mohou účastnit i žáci s různým zdravotním 

omezením, kteří se zapojují do běžeckého výcviku a zimní turistiky. V rámci připraveného 

programu je zařazena beseda s členy horské služby. 

 

Sportovně turistických kurzů, které se uskutečnily v měsících září (1.F – VOŠ), květnu a červnu 

(2. ročníky SZŠ) se účastnilo celkem 150 žáků a studentů. Do programu těchto kurzů byly 

zařazeny atraktivní sportovní aktivity, jako jsou rafty, koloběžky, návštěva trampolínového 

centra v Liberci, azimutový závod a soutěž v brannballu i tradiční sportovní hry a turistika. 

Tento program je nenásilně doplněn činnostmi z oblasti environmentální výchovy, prevence 

sociálně patologických jevů, zdravého životního stylu a návštěvou kulturních památek.  

 

 Úplný přehled kurzů 

Od Do Popis akce Počet žáků 

18. 9. 2017 22. 9. 2017 Sportovní kurz 1.F – VOŠ 12 

10. 2. 2018 16. 2. 2018 Zimní kurz 1.C, 1.E 43 

3. 3. 2018 9. 3. 2018 Zimní kurz 1.A, 1.B,1.G, 1.L 67 

16. 4. 2018 19. 5. 2018  
Ekologický kurz pro 3. ročníky – 3 

turnusy 
144 

21. 4. 2018 27. 4. 2018 Sportovně turistický kurz 2.E 27 
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13. 5. 2018 18. 5. 2018 Sportovní kurz 2.G 29 

20. 5. 2018 25. 5. 2018 Sportovní kurz 2.A 25 

3. 6. 2018 8. 6. 2018 Sportovní kurz 2.H 32 

10. 6. 2018 15. 6. 2018 Sportovní kurz 2.B 25 

 

f) Kulturní akce 

 

Kulturní akce jsou organizovány většinou ve dnech, kdy z různých důvodů nemůže probíhat 

výuka ve škole (konají se např. maturity, přijímací řízení apod.). Konkrétní akce jsou 

připravovány ve spolupráci s vyučujícími českého nebo anglického jazyka a představení jsou 

vybírána tak, aby  souvisela s výukou. Škola tradičně dobře spolupracuje s Klicperovým 

divadlem a Východočeským divadlem Pardubice. 

 
Datum Popis akce Účast 

11.9.2017 Klicperovo divadlo - představení Richard III.  145 žáků 

10. 10.  2017 Východočeské divadlo Pardubice - Othello 14 žáků 

1. 11.  2017 

 

Kino Cinestar, předpremiéra filmu Milada spojená s besedou  275 žáků 

30. 1. 2018 Východočeské divadlo Pardubice -  Bílá nemoc 18 žáků 

5. 2. 2018 Anglické divadlo The Midsummer´s  Dream - Nika Theatre 140 žáků 

16. 4. 2018 Arnošt Lustig - devět životů - dokumentární film s následnou 

besedou 

240 žáků 

15. 5. 2018 Beseda s paní Věrou Sosnarovou, ženou, která přežila gulag 185 žáků 

12. 6. 2018 Divadlo Jesličky -  Ti druzí 7 žáků 

 

g) Exkurze 

 

Datum Popis akce Účast 

13. 9. 2017 Česká národní banka  3.L  

19. 9. 2017 Stomatologická klinika FN HK 1.P, 2. H, 3. B  

20. 9. 2017 Berlín 40 žáků 

22. 9. 2017 Česká národní banka, přednáška Evropský dům 4.G  

25. 9. 2017 Komerční banka  4.A 

2. 10. 2017 Inspektorát práce Královehradeckého kraje  3.G 

5.10.2017 Onkologie - FN HK 3.B 

9. 10. 2017 Science centrum VIDA Brno 1.L, 3.L 

11. 10. 2017 Soukromá zubní laboratoř, Litomyšl 3.U 

11. 10. 2017 Onkologie - FN HK 4.B 

12. 10. 2017 Veletrh Pragodent 2.H, 4.H, 1.U, 2.U 

16. 10. 2017 Komerční banka  3.G 

17. 10. 2017 Zdravotní ústav - HK 1.F 

18. 10. 2017 Dr. Müller Pharma 3.F 

24. 10. 2017 Viapharma a e-laboratoř Rudná u Prahy 2.F 

24. 10. 2017 Protialkoholní záchytná stanice 1.U, 1.F 

25. 10. 2017 Dlouhé Stráně - elektrárna 2.H 

1. 11. 2017 ZZS KHK 1.U 

3. 11. 2017 Neurologická klinika FN HK 4.A 
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6. 11. 2017 Ošetřovací jednotka FN HK 1. A  

7. 11. 2017 ZZS KHK 2. E 

9. 11. 2017 AVČR, Praha - exkurze v rámci Týdne vědy 2.B, 3.G 

9. 11. 2017 Detecha Nové Město nad Metují  2F 

9. 11. 2017 Ústav experimentální botaniky AV v Praze 6 žáků 

20. 11. 2017 Protialkoholní záchytná stanice HK 12 žáků 

22. 11. 2017 ZZS s LZS KHK 4.H 

23. 11. 2017 Ošetřovací jednotka ve FN 1.B 

23. 11. 2017 Stomická poradna FN HK 3.A 

30. 11. 2017 

PřF UHK - Čertovské experimenty, hmyzí 

zvuky 3.E 

1. 12. 2017 

PřF UHK - Čertovské experimenty, pekelně 

velký hmyz 1.G 

5. 12. 2017 Ozařovny, Onkologická klinika 3.P 

6. 12. 2017 Vídeň - advent 50  žáků 

13. 12. 2017 Popáleninové centrum FN Vinohrady Praha 3.P 

18. 12. 2017 Onkologická klinika FN HK 3.E, 3.G 

19. 12. 2017 FN HK Ústavní lékárna, Příprava cytostatik 3.P 

21. 12. 2017 

Exkurze po hlavních pražských památkách (v 

angl.) 2.E 

21. 12. 2017 Národní technické muzeum - Světlo a život 32 žáků 

21. 12. 2017 Praha, výstava Alfons Mucha, adventní  Praha 1.G 

21. 12. 2017 Národní muzeum v Praze - Archa Noemova 1.L 

8. 1. 2018 FN HK Centrální lékárna 2.A  

8. 1. 2018 Dialyzační středisko FN HK 30 žáků 

10. 1. 2018 Stomická poradna FN HK 3.B 

11. 1. 2018 Dětské centrum VESKÁ 3.A 

17. 1. 2018 Stomická poradna FN HK 3.B  

18. 1. 2018 Temelín 25 žáků 

18. 1. 2018 Urologická klinika FN HK 3.A  

24. 1. 2018 Stomická poradna FN HK 2.A 

31. 1. 2018 Dialýza FN HK 3.B 

6. 2. 2018 Nemocnice na Bulovce (Podzemní nemocnice) 49 + 2 dozory 

8. 2. 2018 IQ Landia Liberec 47 žáků 

13. 2. 2018 

Obnovitelné zdroje energie, vodní elektrárna 

Hučák 3.A 

6. 3. 2018 

Obnovitelné zdroje energie, vodní elektrárna 

Hučák 2.E 

7. 3. 2018 HZS KHK 1.P 

15. 3. 2018 Klinika KARIM FN HK 4.B 

21. 3. 2018 

Hradecké centrum pro osoby se sluch. 

postižením 4.B 

21. 3. 2018 Obří akvárium - Hradec Králové 4.G 

4. 4. 2018 Poslanecká sněmovna Praha 3.G 

4. 4. 2018 Pharmos - lékárenská distribuce 3. F 
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11. 4. 2018 

FN HK, Chirurgická klinika- JIP, Dospávací 

jednotka  3.B 

11. 4. 2018 Kuks - komentovaná prohlídka historie farmacie 2.G 

11. 4. 2018 ZZS KHK 1.P 

25. 4. 2018 Poslanecká sněmovna Praha 3.E 

26. 4. 2018 Hospic Anežky České Červený Kostelec 3.A 

7. 5. 2018 Teleflex  3.G 

9. 5. 2018 Teleflex 3.P 

10. 5. 2018 Teleflex 1G, 1.E 

14. 5. 2018 HZS KHK 2.F 

15. 5. 2018 Hospic Anežky České, Červený Kostelec 3.B 

15. 5. 2018 Obří akvárium 10 žáků 

15. 5. 2018 České farmaceutické muzeum Kuks 1.F 

22. 5. 2018 Protialkoholní záchytná stanice KHK 2.G  

7. -8. 6. 2018 Veletrh vědy Praha Letňany 61 žáků 

11.-3. 6. 2018 Ždársko - badatelská činnost 30 žáků 

14. 6. 2018 Teleflex SŠ 1.G, 1.E 

21. 6. 2018 HZS, letecká ZZS KHK 1.E, 1.G 

21. 6. 2018 RHB klinika FN HK 2.B 

21. 6. 2018 Letecká ZZS, ZSH Hradec Králové 1.E, 1.G 

21. 6. 2018 Hrajeme si i hlavou 2.A, 1.E, 1.G 

22. 6. 2018 Státní vědecká knihovna HK 1.L 

22. 6. 2018 Hrajeme si i hlavou 3.G, 2.E, 2.G 

25. 6. 2018 Exkurze na Hvězdárnu a planetárium v HK 

3.B, 3.E, 3.G, 3.L, 

1.L 

25. 6. 2018 Transfuzní oddělení FN HK 3.A 
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I  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí   

 

Ve školním roce 2017-2018 neproběhla žádná inspekce ČŠI.  

 

Další subjekty provedly tyto kontroly: 

 

Ministerstvo financí 

Kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které Královéhradecký kraj 

poskytl zřízené příspěvkové organizaci. Kontrola se uskutečnila v době od 23. do 31. 10. 2017. 

Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.3 

 

Oblastní inspektorát práce 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce. Kontrola byla provedena 9. a 12. 1. 2018. Konstatované drobné nedostatky 

byly odstraněny.4 

 

Policie České republiky, odbor cizinecké policie 

Pobytová kontrola ubytovatele se uskutečnila dne 15. 1. 2018 a proběhla bez závad.5 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

Plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byla 

provedena dne 17. 7. 2018 bez nálezu.6 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

Dne 29. 11. 2017 byla provedena kontrola ve školní jídelně. Drobné nedostatky byly 

odstraněny.7 

  

 

                                                 
3 Protokol č.j. MF-22245/2017/17-4  
4 Protokol o kontrole č.j. 1120/8.41/18-1 
5 Záznam č.j. KRPH-421-2018-0500CP 
6 Protokol o kontrole č.j. 46001/024269/18/010/HOM 
7 Protokol o kontrole č.j. KHSHK 37185/2017/HDM.HK/Ab 
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J  Základní údaje o hospodaření školy  

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována 

výroční zpráva o činnosti školy, tedy za kalendářní rok 2017.  

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v roce 2017 hospodařila se 

ziskem 274 836,71 Kč. 

 

 

Ukazatel v tis. Kč 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

 

Rozpočet Stav k 31. 12. Rozpočet Stav k 31. 12. 

Náklady celkem 77 430,498 77 430,498 480 667,564 

Příjmy (výnosy) celkem 77 517,984 77 517,984 650   854,916 

Hospodářský výsledek X 87,485 170  187,352 

 

 

Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 
v tis. Kč 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po úpravách) 
Čerpáno k 31.12. 

Z
áv

az
n

é 

u
k

az
at

el
e Přímé NIV celkem               UZ 33353 52 151,624 52 151,624 

z toho 
- Platy 35 457,081 35 457,081 

- OON 2 380,00 2 380,00 

Limit počtu zaměstnanců 103,20 101,76 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
k

az
at

el
e Odvody 12 864,608 12 344,252 

FKSP 709,142 711,224 

ONIV 740,793   1 259,067 

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po úpravách) 
Čerpáno  k 31. 12. 

Z
áv

az
n

é 
u
k

az
at

el
e 

Příspěvek NIV vč. projektů 

 

6 375,900 

 

6 364,928* 

Neinvestiční příspěvek z FRR kraje 

(oprava fasády budovy školy, okna 

aula, oprava a nátěr oken DMH) 

12 658,00 10 760,932** 

Investiční příspěvek z FRR kraje (PD 

klimatizace Tv a aula) 
150,00 58,08 

Vlastní příjmy (účet 602) X 6 446,494 

 

* Vratka účelového příspěvku na zdravotní prohlídky žáků ve výši 10 971,92 Kč. 

** Částka 121 448,39 Kč byla přesunuta na poslední etapu akce Oprava fasády budovy školy 

realizovanou v roce 2018. 

 

Organizace hospodařila s provozní dotací ve výši 6 364 928,08 Kč. Příspěvek zahrnuje i 

prostředky poskytnuté účelově z rozpočtu kraje. 

Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily          6 446 493,98 Kč 

z toho:  školné     692 825 Kč 

  příjmy za ubytování žáků          1 995 375 Kč 

  příjmy za stravování žáků          2 323 830 Kč 

  příjmy za stravování ostatní  280 824 Kč.  
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Mezi každoroční nejvýznamnější položky provozních nákladů i v roce 2017 patřily položky 

Spotřeba materiálu – z toho Spotřeba potravin, Spotřeba energií, Opravy a udržování a DDM.  

Spotřeba potravin za rok 2017 činila částku 2 626 368,99 Kč, spotřeba je závislá na výši 

uvařených obědů. Spotřeba energií celkem za všechny součásti činila 3 105 641,13 Kč. 

Jednotlivé energie převážně nebyly dodavateli za rok 2017 vyúčtovány. Časové rozlišení 

energií roku 2017 bylo zaúčtováno ve výši dodavateli stanovených záloh.  

   

Na úseku oprav a údržby byly v souladu s ročními plány oprav a údržby realizovány menší akce 

zabezpečující plynulý provoz objektů školy. Menší údržbářské a opravářské práce probíhaly 

v souladu s aktuálními potřebami a zjištěnými závadami.  

Každoroční snaha o zajištění zdrojů na pravidelné opravy a údržbu všech objektů předchází 

výskytu havarijních stavů, které jsou vzhledem ke stáří objektů a jejich současnému stavu stále 

pravděpodobné. 

 

V roce 2017 pokračovala akce Oprava fasády školy č. SM/15/301 financovaná z FRR 

Královéhradeckého kraje se spoluúčastí školy. Akce byla plánována na období 3 let, v letech 

2015-2017, dodatkem ke smlouvě prodloužena do roku 2018, kdy bude akce ukončena. Opravu 

provádí firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. V roce 2017 byla provedena III. etapa akce 

zahrnující opravu fasády zadní strany budovy (jižní strana, dvůr) v celkovém objemu 

stavebních a ostatních prací 8 625 822,39 Kč.  

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo postaveno lešení na zadním traktu budovy, jehož využití 

snížilo celkovou cenu opravy vitrážových oken auly, se podařilo realizovat i opravu oken auly. 

V Domově mládeže Hradecká proběhla oprava a nátěr 63 ks oken DMH v částce 299 460 Kč 

(hrazeno z FRR Královéhradeckého kraje). 

Ve všech objektech školy byly v průběhu sledovaného období řádně zajišťovány revize 

elektrických a plynových zařízení a spotřebičů, revize tělocvičného nářadí a další revize dle 

příslušných norem ČSN a dle Plánu revizí a kontrol pro rok 2017. Dále byl zajišťován řádný 

servis zařízení (EZS, elektronické vstupy, klimatizace, výtah). K omezujícím poruchám těchto 

zařízení v průběhu roku nedošlo. 

Ve sledovaném období byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové výši 1 297 296,81 

Kč. Jednalo se především o učební pomůcky v částce 450 557,51 Kč, šatní skříňky v částce 

344 620 Kč (účelový příspěvek na provoz), 5 ks počítačů do studovny, informační panel DTT 

Samsung do vestibulu školy, mrazící skříň, vířiče nápojů a ponorný mixér combi pro ŠJ a další 

vybavení a zařízení pro školu, domovy mládeže a pro školní jídelnu.  

 

Prostředky přímých výdajů na vzdělávání byly plně využity, stanovené limity a závazné 

ukazatele nebyly překročeny. Bylo možno plně využít zůstatek nevyčerpaných rozpočtovaných 

finančních prostředků na nedočerpané odvody (518 274 Kč). Celkový objem přímých ONIV 

využitelných pro položky přímých nákladů činil 1 259 067 Kč. V této vymezené kategorii 

financování nedošlo k žádným problémům a mohli jsme dle oprávněných požadavků pedagogů 

pořídit učební pomůcky neinvestičního charakteru v částce 461 101,23 Kč, učebnice a další 

potřebnou odbornou literaturu v částce 71 249,49 Kč a zajistit školení a vzdělávání 

zaměstnanců v částce 191 436,34 Kč. Pro výuku bylo zakoupeno 7 ks dataprojektorů Hitachi 

v částce 168 856 Kč, 3 ks zdravotnických vozíků BASIC vč. příslušenství, výukové figuríny 

Sisie a Simon, model lidského těla, paže pro nácvik injekčních technik a další pomůcky.  

 

V roce 2017 jsme obdrželi účelově určené prostředky v rámci provozního příspěvku z rozpočtu 

zřizovatele: na licence Microsoft částku ve výši 166 790 Kč a na zdravotní prohlídky žáků 
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111 028,88 Kč. Dále neinvestiční prostředky ve výši 350 000 Kč na obnovu šatních skříněk, 

200 000 Kč na nastavitelný nábytek, 5 000 Kč na podporu implementace JEKIS, 10 000 Kč na 

bezpečný internet (ocenění za umístění v soutěži). 

 

Škola obdržela další účelové prostředky ze státního rozpočtu: 

UZ 33038 - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence SŠ 15 096 Kč, 

UZ 33052 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 951 076 Kč, 

UZ 33073 – Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství 241 066 Kč, 

UZ 33160 – Podpora romské komunity 10 800 Kč. 

 

Fond investic byl v roce 2017 po schválení zřizovatelem použit následovně: 

1. Do učebny, která byla v roce 2016 zrekonstruována na posluchárnu, byla pořízena atypická 

tabule v částce 49 055 Kč. Vzhledem k velikosti a kapacitě posluchárny musí mít tabule větší 

rozměry a horizontální uspořádání pojezdových lišt, byla vyrobena na zakázku. 

2. Byl zakoupen spektrofotometr v částce 100 834,14 Kč. Spektrofotometr je využíván pro 

výuku předmětu Cvičení z klinické biochemie. Jedná se o odborný předmět v oborech 

Laboratorní asistent a Diplomovaný zdravotní laborant.  

3. V rámci akce Vzduchotechnika tělocvičny a auly č. SM/17/346 byla zpracována studie řešení 

v částce 58 080 Kč. Na studii bude navazovat PD a realizace. Akce je financována z FRR 

Královéhradeckého kraje. 

I ve stávajícím roce 2018 organizace pokračuje v započatých nebo navazujících akcích, které 

by měly zlepšit prostředí a vybavení školy a podmínky pro výuku žáků a studentů. 
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K  Údaje o zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů  

 

Ve školním roce 2017-2018 jsme podali dvě nové projektové žádosti do programu Erasmus+. 

Podporu získaly oba projektové záměry: 

 projekt s názvem Nejcennější jsou vlastní zkušenosti, který je zaměřený na mobilitu 

žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě; celková výše přiděleného grantu 

je 57 868 EUR 

 projekt s názvem Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation; 

celková výše přiděleného grantu je 19 982 EUR 

  

Více o již realizovaných projektech na http://www.zshk.cz/projekty_esf . 

 

Progetto formazione - společný projekt naší školy s italským partnerem v Miláně nabízí 

studentům možnost roční stáže ve špičkovém Onkologickém centru Monzino, které je svým 

vybavením unikátním pracovištěm, sídlem vědeckého výzkumu a univerzitních studií. V tomto 

školním roce neodcestovala žádná studentka. Důvodem je nezvládnutí jazykových nároků pro 

práci v centru a nedostatečný zájem mezi studenty.   

http://www.zshk.cz/projekty_esf
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L  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v  rámci 

celoživotního učení  

 

a) Autorizace školy podle zákona č. 179/2006 Sb.8  

 
Škole byla rozhodnutím MPSV9 udělena autorizace pro profesní kvalifikace: 

 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, číslo autorizace 

2014/44 

 69-018-M Chůva pro dětské koutky, číslo autorizace 2014/45 

 

V období 2017/2018 proběhlo celkem 10 termínů zkoušek profesní kvalifikace 69-017-M 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Celkem zkoušky podstoupilo 65 žen, 

zkoušky zvládlo úspěšně 64 žen a získaly osvědčení (1 neuspěla ani při opakování zkoušky). 
 

b) Kurzy nabízené v rámci DVPP akreditované MŠMT  

 

 Zdravotník zotavovacích akcí (rozsah 40 hodin)  

o 1 kurz v termínu 22.2. – 17.3.2018, celkem 5 pedagogů 

 Novinky v poskytování předlékařské první pomoci (rozsah 4 hodiny) 

o 30.8.2018, 2 kurzy, celkem 62 pedagogů 

 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 

(rozsah 20 hodin) 

 

c) Rekvalifikační vzdělávací programy akreditované MŠMT 

  

 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

 69-018-M Chůva pro dětské koutky 

 

Ve školním roce jsme realizovali 2 kurzy pro Chůvy pro děti do zahájení povinné školní 

docházky 

 6. 10.-2. 12. 2017, absolvovalo 17 žen 

 9. 2.-13. 4. 2018, absolvovalo 17 žen 

 

d) Kurzy první pomoci pro veřejnost 

 

 Předlékařská první pomoc – rozsah 4 hodiny: celkem 3 kurzy, 79 pedagogů 

 

  

                                                 
8 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 

(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
9 Rozhodnutí č.j.: 2014/15652-411/3 ze dne 13. června 2014 
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M  Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z  cizích zdrojů  

 

Výrazně a dlouhodobě je podporována činnost pedagogických pracovníků při tvorbě projektů, 

které mají získat grantové prostředky k realizaci aktivit, jež považujeme za důležité.  

 

V přehledu jsou uvedeny projekty, které byly ve školním roce 2017-2018 realizovány, příp.  

zpracovány v podobě žádosti o grant.  Poskytovatelé dotací jsou Královéhradecký kraj, MŠMT, 

Dům zahraniční spolupráce a EU s podporou státního rozpočtu ČR. O projektech více na 

webových stránkách školy - http://www.zshk.cz/node/750   a http://www.zshk.cz/node/753  

 

 Zdravý úsměv (spolupráce na projektu UK LF Hradec Králové) – přiděleno 12 000,-

Kč; realizace září 2017 – červen 2018 

V projektu bylo 22 žáků a studentů školy zaškoleno do role školního asistenta zubní 

péče a následně působili ve 14 ZŠ a MŠ (celkem učili správné péči o chrup 582 dětí). 

  

 Hrou proti AIDS - přiděleno 20 000,- Kč; realizace únor – prosinec 2017 

Díky projektu můžeme netradičním způsobem nabídnout a předat žákům 2. stupně tří 

základních škol a žákům jedné středních školy základní informace o možnostech 

přenosu viru HIV, pohlavně přenosných infekcí a ochraně před nežádoucím 

těhotenstvím. Proškolené lektorky z řad studentů třídy 1.P oboru DVS provedly tímto 

programem 180 žáků z jedné střední a tří základních škol z Hradce Králové. 

 

 Krajské finále českého poháru ZŠ a SŠ v kin-ballu - přiděleno 11 000,- Kč; realizace 

leden – září 2017 

Projekt pomohl podpořit konání 6. ročníku krajského kola Českého poháru v kin-ballu. 

 

 Podpora sportovních aktivit na domově mládeže - přiděleno 20 000,- Kč; realizace 

březen – prosinec 2017 

Díky projektu bylo možné zakoupit běžecký pás a rozšířit tak nabídku sportovních 

aktivit pro žáky ubytované na domově mládeže. 

 

 Zdravě do života – přiděleno 18 000,- Kč; realizace březen – prosinec 2018 

Projekt umožňuje realizovat několik aktivit zaměřených na prevenci rizikového 

chování. 

 

 Volnočasové aktivity mimo vyučování pro všechny – přiděleno 25 000,- Kč; realizace 

březen – prosinec 2018 

Projekt podporuje činnost kroužků keramiky, výtvarné dílny, výrobu dárků, besídky, a 

to pro ubytované žáky, seniory, klientky Mamma help apod. 

 

 Studentský běh 17. listopadu – přiděleno 13 000,- Kč; realizace srpen – listopad 2018 

Projekt podpoří akci, jejímž cílem je připomenout Den boje za svobodu a demokracii. 

 

 

Projekty podpořené EU a státním rozpočtem ČR  

 

 Na zdrávce vzděláváním ke změně (šablony pro SŠ – finanční objem 2 019 893 Kč) 

v rámci projektu jsou realizovány aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogických 

pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů různých škol, stáže pedagogů u 

http://www.zshk.cz/node/750
http://www.zshk.cz/node/753
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zaměstnavatelů, tandemovou výuku, zapojení odborníků z praxe do výuky, vzájemnou 

spolupráci pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, CLIL výuku. 

 

 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I 

(dotace ve výši 5 575 988,- Kč) 

Účelem projektu je rozvíjet dovednosti učitelů v badatelské formě výuky zaměřené na 

praktické realizace aktivit s žáky SŠ, ZŠ a MŠ. Zapojení učitelé budou podpoření 

metodicky, materiálním vybavením i finančně. Projekt také podporuje vzájemnou 

spolupráci učitelů napříč obory školy a i dalšími školami (ZŠ, MŠ) do projektu 

zapojenými. Podpora učitelů i žáků se uskutečňuje prostřednictvím motivačních 

exkurzí, popularizačních akcí (přednášky, výstavy, aj.) s navazující realizací 

badatelských aktivit žáků formou vytváření žákovských prací (projektů). Podporou 

učitelů při realizaci prací budou badatelské aktivity konané několikrát během roku. Dále 

jsou plánována vícedenní terénní školení s badatelskými workshopy a přednášky pro SŠ 

a ZŠ. Celkem bude podpořeno 20 pedagogů SŠ i ZŠ. 

 

Zároveň zajišťujeme udržitelnost projektu ukončeného v předchozích obdobích: 

 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji (OPVK) 

Výstupy projektu jsou využívány ve výuce i v mimoškolních aktivitách (kroužky, 

exkurze, žákovské práce, přednášky). Spolupráce s zapojenými základními školami 

pokračuje realizací projektových dnů. 

 

Realizace projektů znamená zapojení desítek zaměstnanců školy, veliký přínos pro 

zlepšení materiálních podmínek výuky a zejména umožňuje nabídnout žákům a 

studentům nadstandardní vzdělávací a výchovné aktivity.  
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N  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění  úkolů ve vzdělávání  

 

Ve škole působí jedna odborová organizace – s jejím výborem vedení školy aktivně 

spolupracuje. 

 

Škola je členem Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Dlouhodobě 

spolupracujeme s níže uvedenými subjekty. Zajišťujeme tak co nejkvalitnější odbornou výuku 

a praxi žáků a studentů a také pomáháme některým z uvedených institucí v jejich činnosti:  

 

 Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 

 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta  

 Magistrát města Hradce Králové  

 Život Hradec Králové, o.p.s. 

 Jesle Orlická kotlina Hradec Králové 

 NÚV Praha 

 Speciální základní škola při Fakultní nemocnici Hradec Králové 

 IZS v HK 

 TYFLOSERVIS, o. p. s., M. Horákové 549, HK 

 DANETA, s. r. o. (soukromá speciální škola pro žáky s více vadami), Nerudova 1180, 

HK 

 Domov důchodců, Nový Hradec Králové 

 DOMINO Hradec Králové 

 Policie České republiky 

 Městská policie Hradec Králové 

 Desítky zdravotnických pracovišť v Královéhradeckém kraji i za jeho hranicemi – 

zejména zubní laboratoře, lékárny, laboratoře poliklinik, nemocniční laboratoře, 

farmaceutické firmy, aj. 

 

Škola spolupracuje se spolkem „Škola-Rodiče-Děti“ z.s. při škole. Rodiče jsou pravidelně 

informováni  o dění ve škole a vedení řeší  jejich připomínky. Ve školním roce 2017-2018 byl 

návrh finančního rozpočtu OS 279 550,-Kč. Přesné vyúčtování za školní rok 2017-2018 bude 

předloženo na podzimních schůzkách rodičů. 

 

Š-R-D z.s. se podílí zejména na následujících aktivitách: 

 školní akce - adaptační kurz, Studentský den, soutěže jazykové a literární, soutěže  

sportovní, soutěž první pomoci, soutěž finanční gramotnosti, školní kolo SOČ, 

sportovně branný den, soutěž zdravé výživy 

 volnočasové aktivity žáků – předplatné divadlo, plavecký bazén, kroužek sportovně 

turistický, sportovní kroužek kinball 

 činnost DM  

 rozšíření knižního fondu školní knihovny  

 odměny pro žáky a absolventy za studijní výsledky a reprezentaci školy  

 spotřební materiál určený na kopírování pro žáky 

 reprezentace školy na soutěžích - cestovné a stravné, účastnické poplatky 

 OS spolupracuje se školou na organizování maturitního plesu čtvrtých ročníků.  
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Závěr    

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a 

podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění.  

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 9. října 2018. V souladu s § 7 odst. 2 

vyhlášky č. 15/2005 Sb. byla předložena školské radě VOŠZ a SZŠ ke schválení a byla 

schválena. Zpráva byla postoupena zřizovateli dne 12. října 2018 a ve škole byla uložena na 

místě přístupném pro všechny zaměstnance; je také k dispozici na počítačové síti školy a na 

webových stránkách školy. 

 

 

V Hradci Králové 12. října 2018 

 

 

 

Přílohy (dostupné na adrese http://zshk.cz/vyrocni_zpravy ) 

 
 

1. Další (nepovinné) informace k VZ  

 

2. Fotodokumentace k jednotlivým akcím 

 

3. Úspěchy, poděkování, zprávy z tisku 

 

http://zshk.cz/vyrocni_zpravy

