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Úvod 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové si v roce 2019 

připomíná 70 let své existence. Oslavy vyvrcholily na konci června celou řadou akcí určených 

veřejnosti, žákům a studentům, zaměstnancům a zástupcům zřizovatele, partnerů a 

spolupracujících institucí. 

 

Při příležitosti tohoto významného výročí jsme si nadělili velký dárek – nový brand, novou 

vizuální identitu, která vystihuje, kdo jsme, co, jak a proč děláme. Naše značka, ZSHK, je 

synonymem hrdinství – jsme si vědomi svých kvalit – vynikajících učitelů a spolupráce 

s odbornou praxí, probouzíme v našich studentech odvahu a schopnosti pomoci druhým a 

vedeme je k tomu, aby nalezli uspokojení v práci ve zdravotnictví.  

 

Děkuji svým spolupracovníkům, interním i externím pedagogům, vychovatelkám, provozním 

zaměstnancům za to, že svým elánem a umem vdechují škole duši. 

 

 

 

Soňa Lamichová 
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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 640 žáků 110 030 591 

Vyšší odborná škola 440 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 

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

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

 

Ve školním roce 2018-2019 vzdělávací nabídka školy představovala 5 oborů vzdělání 

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

dětská sestra nebyla pro nedostatek zájemců ve školním roce otevřena. 

 

a) Obory vyučované ve střední škole 

 
Kód oboru  Název oboru Forma studia Délka studia 

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

53-41-M/03 Praktická sestra 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 Diplomovaný 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 2 232 8 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 0 3 2 2 193 7 

53-41-M/03 Praktická sestra 2 0 0 0 59 2 

53-44-M/03 Asistent zubního technika  1 0 1 0 62 2 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 0 1 0 1 57 2 

 5 6 5 5 604 21 

VOŠ 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní 

laborant 
0 1 0 - 23 1 

53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický 

asistent 
1 1 1 - 40 3 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 1 1 1 - 50 3 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 1 1 1 - 80 3 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 

– kombinovaná forma 
1 1 0 - 25 2 

 4 5 3 - 222 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 2018-2019 neučil ve škole žádný nekvalifikovaný pedagog. 

  

a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků 

Průměrný počet: fyzických přepočtených 

Celkem 134 86,4 

z toho: učitelů 75 69,4 

vychovatelů 8 8 

psychologů 1 0,5 

externích učitelů  50 8,5 

 

b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků 

Průměrný počet: fyzických přepočtených 

Celkem 31,6 27,7 

z toho: THP 7 6,6 

asistentek 1 1 

dělníků 13,6 10,6 

provozních pracovníků 9 9 

knihovnic 1 0,5 

 

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

pracovníka 

 Počet pedagogických pracovníků  

Školní rok 2018-2019 0 

 

d) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 Školní rok 2018-2019 

Pedagogičtí pracovníci 0 

Nepedagogičtí pracovníci 0 

 

  



 

strana 7 

 

D.  Údaje o přijímacím řízení  

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019-2020 

Kód oboru Název oboru 

1. kolo Další kola 
Záp. 

lístek 
Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých1 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijat. 

53-41-M/03 Praktická sestra 158 99 0 0 60 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 77 52 0 0 30 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 141 100 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 56 56 12 12 37 

53-41-N/11 
Diplomovaná všeobecná sestra – 

kombinovaná forma 
17 17 16 16 23 

53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 30 30 3 3 12 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 22 22 7 7 12 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 11 11 5 5 11 

53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra 32 32 19 19 32 

 

Kritéria přijímacího řízení na obory SZŠ 

Uchazeči 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 dobrovolnickou činnost v rámci zdravotně-sociálních služeb. 

 

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 (práce v kroužku první pomoci nebo členství v Českém 

červeném kříži nebo členství ve sboru dobrovolných hasičů, aktivní práce v preventivních 

programech zaměřených na zdravý životní styl). 

 

 

  

                                                 
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 31. 8. 2019 
  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 603 

Prospěli s vyznamenáním 62 

Prospěli  530 

Neprospěli 11 

         z toho opakující ročník 4 

Průměrný prospěch žáků 2,04 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 104 

         z toho neomluvených 93 hodin 0,15 

 

Po opravných zkouškách k 31. 8. 2019 neprospělo celkem 11 žáků, z toho 4 žáci opakují ročník 

na naší škole, 2 žáci opakují na jiné zdravotnické škole a 5 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/03 Praktická sestra 1 literární a estetická výchova 

Asistent zubního technika 1 somatologie 

2. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/03 Praktická sestra 5 

anglický jazyk, fyzika, vnitřní 

lékařství, matematika 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 7 matematika, psychologie 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 1 analytická chemie 

3.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 1 literární a estetická výchova 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 2 

matematika; literární a estetická 

výchova 

4.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 2 

literární a estetická výchova, 

somatologie 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 1 český jazyk 

 

Důvod konání opravné zkoušky u nejčastěji uvedených předmětů: neprospěch způsobený 

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

předmět. 
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III. Studenti VOŠ konající komisionální zkoušku   

Ročník Kód a název oboru 
Počet 

studentů 
Předmět 

2. 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 1 anglický jazyk 

2. 
 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 2 

histologie a histologická 

technika 
 

Důvodem jsou vysoké nároky akreditace. Jedna studentka u komisionální zkoušky z JAN 

neuspěla – opakuje ročník, další studenti zkoušku z histologie a histologické techniky zvládli a 

pokračují ve studiu. 
 

IV. Výsledky maturitních zkoušek  

- stav k 30. 6. 2019 

Kód a název oboru 
Žáci 4. roč. 

konající zkoušky  

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 58 1 35 22 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 28 3 14 11 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 50 9 35 6 

Celkem 136 13 84 39 

 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

opravné zkoušky 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 6 0 3 3 

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

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 5 0 4 1 

Celkem 12 0 8 4 

 

V. Výsledky maturitních zkoušek - září 2019 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním  

termínu         

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 23 0 15 8 

z toho opravná maturitní zkouška 19 0 12 7 

               maturitní zkouška v náhr. 

termínu 4 0 3 1 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 11 0 10 1 

z toho opravná maturitní zkouška 10 0 9 1 

               maturitní zkouška v náhr.   

termínu 1 0 1 0 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 8 0 6 2 

z toho opravná maturitní zkouška 6 0 5 1 

               maturitní zkouška v náhr. 

termínu 2 0 1 1 

Celkem 42 0 31 11 
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VI. Výsledky absolutorií - stav k 30. 6. 2019 

     

Kód a název oboru 
Studenti konající 

absolutorium  

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná 

sestra 23 12 11 0 

 53-43-N/11 Dipl. farmaceutický 

asistent 15 10 5 0 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní 

technik 23 10 13 0 

 

 

VII. Hodnocení chování žáků 

    

  

Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 600 4 0 

 

    

    

 Výchovná opatření   Počet  

 Napomenutí třídního učitele  13   

 Napomenutí učitele odborného výcviku  0    

 Důtka třídního učitele  3   

 Důtka učitele odborného výcviku  0    

 Důtka ředitele školy  0   

 Pochvala třídního učitele  32   

 Pochvala učitele odborného výcviku  0    

 Pochvala ředitele školy  7   

 Podmíněné vyloučení ze školy  0    

 Vyloučení ze školy  0    

 
Hlavní důvody udělení výchovných opatření:  

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

omluvení absence, nevhodné chování o přestávce apod.). 

 

Pochvala ředitele školy byla udělena – za reprezentaci školy, pochvaly třídního učitele byly 

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

organizaci akcí pro veřejnost; za vynikající studijní výsledky; za příkladný přístup k nemocným 

apod.  
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F.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

Preventivní program poradenského pracoviště je realizován následujícími aktivitami: 

 

Tým pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže 

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

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

kariérový poradce 

 Řešení kázeňských a prospěchových problémů  

 Spolupráce s externími organizacemi při řešení 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.) 

 Systém výkaznictví 

 

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 Mgr. Mlynářová 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  

 5 tříd v září 2018, 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 (3.-7. 12. 2018 a 6.-16. 5. 2019, aula školy) 

 V roli lektorů působilo 12 proškolených a certifikovaných studentů VOŠZ oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra 

 Účastníci – žáci ZŠ a SŠ Královéhradeckého kraje (celkem 532 žáků) 
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Studentský den 

 Projektový den, 16. 11. 2018 

 

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

 Zpracováno a připraveno ve spolupráci s Mgr. Mlynářovou - školní psycholožkou - na 

základě dotazníkového šetření, listopad 2018 

 

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) 

 Přehled dalších aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže je 

v systému výkaznictví prevence 

 

 

 

Datum Popis akce Účast 

10.-12. 9. 2018 

12.-14. 9. 2018 
Adaptační kurz první ročníky  150 žáků, 12 pedagogů 

15. 11. 2018 Konference metodiků prevence 4 pedagogové 

16. 11. 2018 Studentský den  564 žáků SZŠ 

3.-7. 12. 2018 Hrou proti AIDS 180 žáků středních škol 

20. 3. 2019 Žáci se SVP KAP krajský úřad metodik prevence 

3. 4. 2019 Děti v pasti sociálních sítí 1. E 

11. 4. 2019 Žáci se SVP KAP krajský úřad metodik prevence 

26. 4. 2019 Děti v pasti sociálních sítí 1. G 

9. 5. 2019 Konference metodiků prevence KÚ HK metodik prevence 

6.-17. 5. 2019 Hrou proti AIDS  

352 žáků základních a 

středních škol a 11 

pedagogů 
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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 2018-2019 vynaloženo 243 282,- Kč, z toho bylo 79 649,- Kč hrazeno v rámci 

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

 

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů    
 

Druh studia Pracovník 

Ve školním roce 2018/2019 nikdo   

 

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 

 

Další pracovník získává  studiem kvalifikaci k výkonu specializovaných činností.  

 
Druh specializované činnosti Pracovník 

Prevence sociálně patologických jevů 1 

 
 

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, CLIL a zvládnutí 

informačního systému Bakalář. Největší díl vzdělávacích aktivit byl zaměřen na prohlubování 

odbornosti vyučujících. 

 

e) Odborná a publikační činnost 

 

In XX. ročník Studentské konference s názvem Provázanost nových teoretických poznatků s 

klinickou praxí.  BLÁHOVÁ, J., PLAŠILOVÁ, P. ADHD (Syndrom poruchy pozornosti s 

hyperaktivitou) u dětí školního věku. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická 

škola v Hradci Králové, Komenského 234. 17. 4. 2019  
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In XIII. celostátní konference  „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“: PLAŠILOVÁ, P., 

LELÁKOVÁ, L. Spolupráce VOSŽ a SZŠ Hradec Králové s Psychiatrickou klinikou FN HK. 

ČAS – region Hradec Králové. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Psychiatrická klinika. 26. 

4. 2019. 

ZUBROVÁ, J., POKLADNÍKOVÁ, J., FALTYSOVÁ, A. (2018). Potenciální rizika spojená 

s užitím doplňků stravy pacienty před operací. Sborník abstraktů „XX. Sympozium klinické 

farmacie René Macha“. ISBN 978-80-906644-2-5. XX. Sympozium klinické farmacie René 

Macha, Mikulov. 

In XX. ročník Studentské konference s názvem Provázanost nových teoretických poznatků s 

klinickou praxí.  MRÁZKOVÁ, Z., TRUNDOVÁ, A. OP u pacientky s bércovými vředy.  

XX. ročník Studentské konference. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové: 17. 4. 2019 

In XX. ročník Studentské konference s názvem Provázanost nových teoretických poznatků s 

klinickou praxí.  BRANDEJSOVÁ, M., TREJTNAROVÁ, G. Plicní hypertenze léčená v 

domácím prostředí, XX. ročník Studentské konference. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové: 2019 

In XX. ročník Studentské konference s názvem Provázanost nových teoretických poznatků s 

klinickou praxí.  VOJTOVÁ, M., TREJTNAROVÁ, G. Zkušenosti ze zahraničí, XX. ročník 

Studentské konference. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové: 2019 

TRACHTOVÁ, E., MASTILIAKOVÁ, D., TREJTNAROVÁ, G., PLAŠILOVÁ, P., Potřeby 

nemocného v ošetřovatelském procesu: učební texty pro vyšší zdravotnické školy, bakalářské a 

magisterské studium, specializační studium sester. Vydání: čtvrté rozšířené. Brno: Národní 

centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. ISBN 9788070135907. 

 

In XX. ročník Studentské konference s názvem Provázanost nových teoretických poznatků s 

klinickou praxí.  ŠINDELÁŘOVÁ, Valerie a Markéta VOJTOVÁ. Terapie ichtyózy. XX. 

ročník Studentské konference. VOŠZ  a SZŠ Hradec Králové: 2019 

 

 

f) Rámcový přehled o DVPP  

 

Druh studia, kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 

Školení pro pracovníky ve vedení školy  12 

Jazykové vzdělávání 12 

Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 100 

Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 155 

Vzdělávání vychovatelek 3 
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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 Umístění 

21. 3. 2019 Celostátní ošetřovatelská soutěž 4. místo 

3. 4. 2019 Chemická olympiáda kat. B bez umístění 

8. 4. 2019 Okresní kolo SOČ bez umístění 

24.-25. 4. 2019 Celostátní soutěž první pomoci Lhotka u Mělníka 4. místo 

10. 6. 2019 

Celostátní soutěž první pomoci s mezinárodní účastí -  

Brno 6. místo 

19.-20. 6. 2019 Celostátní soutěž první pomoci -  Mladé Bříště, Jihlava 9. místo 

 

 

b) Přehled zapojení školy do charitativních sbírek 

 

Datum Popis akce Účast (třídy, žáci) Vybráno 

10. 9. 2018 Světluška 1.P 7 014 Kč 

19. 9. 2018 Podzimní srdíčkové dny 2.G 1 834 Kč 

17. 10. 2018 Bílá pastelka 1.P 10 009 Kč 

5. 12. 2018 Zimní srdíčkové dny 2.E, 2.G,3.B 2 596 Kč 

8. 1. 2019 Tříkrálová sbírka 13 žáků 1.A, 1.H 1.B 4 580 Kč 

26.-28. 3. 2019 Jarní srdíčkové dny 2.L, 1.H 3 221 Kč 

15. 5. 2019 
Květinový den pro Mamma 

HELP 
1.P 19 498 Kč 

 

c) Pořadatelství konferencí, přehlídek a soutěží 

 

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

Hradeckého půlmaratonu, který se konal 9.  října 2018 pod záštitou primátora Hradce 

Králové a hejtmana Královéhradeckého kraje. 

 

Dne 17. dubna 2019 na naší škole, jako již tradičně, proběhl  XX. ročník studentské 

konference. Již po dvacáté se v aule naší školy sešli studenti VOŠ se svými vyučujícími a 

odborníky z praxe, aby si předali zkušenosti z klinických pracovišť, které během studia 

získávají. Vyučující, které v rámci projektu navštívily nemocnici a školu v Norsku, představily 

studentům možnosti stáží v těchto zařízeních. S oblíbenou přednáškou o prevenci zubního kazu 

a důležitosti dentální hygieny oslovila studenty již podruhé MUDr. et. MDDr. Jana Bednářová. 

 

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

poskytuje podporu (v rámci celorepublikové sítě Elixír do škol) učitelům fyziky, kteří hledají 

nové cesty, jak zatraktivnit výuku a představit svým žákům fyziku jako zajímavý, praktický i 
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zábavný předmět. Učitelé v nich načerpají inspiraci, nápady na nové pokusy a lidsky podané 

informace o novinkách ve fyzice. Na naší škole proběhlo 5 setkání. 

 

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.  

 

Zájmová činnost 

Kondiční cvičení 

Florbal 

První pomoc 

Fyzika 

Chemie 

Zdrávka sportuje 

Všesportovní 

 

Na domovech mládeže nabídlo 8 vychovatelek 82 společných akcí, kterých se zúčastnilo 

celkem 1242 ubytovaných žáků. Celkem12 kroužků zrealizovalo 287 setkání, kterých se 

zúčastnilo 2150 ubytovaných žáků.  Konkrétní přehled viz níže. 

 

DMH 
Zájmová činnost Počet 

setkání 

Počet žáků 

Výtvarné kroužky (včetně keramiky) 83 717 

Sportovní kroužky (plavání, šipky, kulečník, 

stolní tenis, laser game, bowling…) 
46 389 

Dramatický kroužek 27 231 

Zdravé vaření 8 71 

Společné příležitostné akce, soutěže 
 

59 925 

 

DMK 
Zájmová činnost Počet 

setkání 

Počet žáků 

Výtvarný a floristický kroužek  59 221 

Dívčí klub 14 97 

Dramatický kroužek 16 177 

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

21 180 

Relaxace 13 67 

Společné příležitostné akce 23 317 
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e) Sportovní akce a kurzy 

 

V tomto školním roce bylo žákům umožněno se zúčastnit celé řady sportovních aktivit, které 

se uskutečnily jak v rámci výuky, tak i ve volném čase žáků. Žáci se zúčastnili například 

Středoškolského atletického poháru, florbalových turnajů, Juniorského maratonu a 

Studentského běhu, který se pořádal v rámci tradičních oslav Studentského dne. Pro zájemce 

byl uspořádán lyžařský zájezd do Alp, jednodenní lyžování v Olešnici v Orlických horách a 

turnaj v ringu a brannballu. 

 

Touto formou je žákům nabízena náplň pro jejich volný čas. Díky tomu se zlepšuje úroveň 

pohybové zdatnosti, utváří se sportovní kolektiv a žáci jsou tak vedeni ke zdravému životnímu 

stylu. Těší nás zejména množství žáků, které se do těchto sportovních akcí zapojuje, stejně jako 

jejich sportovní úspěchy v turnajích a soutěžích.  

 

Sportovní akce 

Datum Popis akce Umístění 

25. 9. 2018 Středoškolský atletický pohár - okresní kolo chlapci 6., dívky 2. místo 

17. 10. 2018 Středoškolský atletický pohár - krajské kolo dívky 6. místo 

30. 1. 2019 Florbal - okresní finále - dívky dívky 1. místo 

6. 2. 2019 Florbal - okresní finále - chlapci 3.-4. místo 

13. 2. 2019 Florbal - krajské finále - dívky 4. místo 

5. 4. 2019 Florbal - turnaj zdravotnických škol dívky 1., chlapci 3. místo 

17. 4. 2019 Juniorský maraton žáci 8., učitelé 2. místo 

 

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

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

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

programu byla 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 183 žáků a studentů. Součástí programu těchto kurzů byl 

sjezd řeky Jizery, výlet na koloběžkách, různé sportovní soutěže a turistika. 

Tento program byl doplněn činnostmi z oblasti environmentální výchovy, prevence sociálně 

patologických jevů a návštěvou kulturních památek. 

 

 Úplný přehled kurzů 

Od Do Popis akce Počet žáků 

23. 9. 2018 28. 9. 2018 Sportovní kurz 1.F – VOŠ 14 

9. 2. 2019 15. 2. 2019 Zimní kurz 1.A, 1.H 47 

9. 3. 2019 15. 3. 2019 Zimní kurz 1.B, 1.E,1.G 63 

12. 5. 2019 17. 5. 2019 Sportovně turistický kurz 2.G 30 

19. 5. 2019 24. 5. 2019 Sportovně turistický kurz 2.B 29 

26. 5. 2019 31. 5. 2019 Sportovně turistický kurz 2.E 29 

2. 6. 2019 7. 6. 2019 Sportovně turistický kurz 2.A 25 

9. 6. 2019 14. 6. 2019 Sportovně turistický kurz 2.C 28 

16. 6. 2019 21. 6. 2019 Sportovně turistický kurz 2.L 28 
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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. 2018 Divadlo Radka Brzobohatého - Petr a Lucie 1-4. ročník - 20 tříd 

  18. 9. 2018 Klicperovo divadlo - Radúz a Mahulena výběr žáků DM 

11. 10. 2018 Klicperovo divadlo – Čtyřlístek výběr žáků DM 

21. 11. 2018 Východočeské divadlo Pardubice výběr žáků DM 

3. 12. 2018 Divadlo Drak - The Winter´s  Tale 4.A, 4.B, 4.E, 4.G, 4.L 

19. 2. 2019 Divadlo v angličtině - Last Wish 1.A, 1.B, 1.E, 1.G, 1.H 

12. 4. 2019 Divadlo Drak - Adrian Mole 3.A, 3.H, 3.E, 3.G 

23. 5. 2019 Klicperovo divadlo – Anna Karenina výběr žáků DM 

6. 6. 2019 Klicperovo divadlo - Romeo a Julie 1.G 

26. 6. 2019 Divadlo Drak - Deník Anny Frankové 1.G 

 

g) Exkurze 

 

Datum Popis akce Účast (třídy, žáci) 

10. 9. 2018 ZOO Dvůr Králové nad Labem 4.E 

19. 9. 2018 Vojenská polní nemocnice  4.B, 1.B 

4. 10. 2018 Onkologická klinika FNHK 4. A 

10. 10. 2018 Domov důchodců Nový HK 1.P 

15. 10. 2018 Chirurgická ambulance FNHK 1.A 

17.-18. 10. 18 Mikrodent Turnov - CAD/CAM 2.U, 3.U 

31. 10. 2018 Dr. Muller Pharma 3.F 

6.-8. 11. 2018 Praha - Týden vědy  výběr žáků 28 

14. 11. 2018 Den otevřených dveří Tyfloservis 1P 

20. 11. 2018 Praha: Národní divadlo, Národní muzeum 2.L, 3.B 

22. 11. 2018 Neurologická klinika FNHK 4.A 

23. 11. 2018 Chirurgická ambulance FNHK 1.B 

26. 11. 2018 Viapharma a e-laboratoř 2.F 

28. 11. 2018 Ošetřovací jednotka FN HK 2.A 

28. 11. 2018 Ozařovny Onkologické kliniky FN HK 3.P 

5. 12. 2018 IV. interní hematologická klinika FN HK 3.P 

6. 12. 2018 Hygienické muzeum Drážďany, adventní trhy výběr žáků 52 

11. 12. 2018 Psychiatrická klinika FN HK 4.B 

11. 12. 2018 Muzeum T.G. Masaryka 2.A 

12. 12. 2018 Juračkův keramický betlém 1.H a 2. E 

12. 12. 2018 IKEM Praha 4.A 

18. 12. 2018 

Praha: Národní divadlo, Národní muzeum, 

Betlémská kaple 1.G, 1.E 
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19. 12. 2018 Praha - Neviditelná výstava 3.B 

21. 12. 2018 FN HK - centrální sterilizace, ošetřovací jednotka 1.B 

21 .1. 2019 FN HK – centrální sterilizace, ošetřovací jednotka 1.A 

6. 2. 2019 Tyfloservis 4.B 

7. 2. 2019 Těchonín - armádní nemocnice  2.A 

20. 2. 2019 Tyfloservis 4.A 

12. 3. 2019 Turnov galerie granát, SPŠ a VOŠ  1. H 

13. 3. 2019 Psychiatrická klinika FN HK 4.A 

14. 3. 2019 FN HK Gyn.-por. klinika 4. A 

14. 3. 2019 Vojenský lékařský ústav  3.G 

19. 3. 2019 Praha IKEM 3.P 

20. 3. 2019 DD Albrechtice nad Orlicí 4.B 

22. 3. 2019 Akvarium Hradec Králové 4.E 

25. 3. 2019 Národní muzeum |Praha 2.G 

27. 3. 2019 Plicní klinika FN HK 2.A/c 

27. 3. 2019 Ošetřovací jednotka KCH FN HK 2 A/a 

28. 3. 2019 Exkurze na Hučák  1.H 

28. 3. 2019 Kožní klinika FN HK výběr žáků DM 

29. 3. 2019 Dialyzační středisko FN HK 1.B 

1. 4. 2019 Tyfloservis 3.E, 3.G 

9. 4. 2019 Dialyzační centrum FN HK 3.A 

15. 4. 2019 DD Albrechtice nad Orlicí 3.A 

17. 4. 2019 IKEM Praha 4.B 

25. 4. 2019 Den otevřených dveří FN HK 2. A 

9. 5. 2019 ZOO Dvůr Králové 2.A,2.B,2.C,2.H,2.G 

14. 5. 2019 Spofadental Jičín 1.H 

14. 5. 2019 Hvězdárna a planetárium HK 3.H 

14. 5. 2019 Farmaceutické muzeum Kuks 1.F 

17. 5. 2019 Helicopter show 

1.B, 1.E, 1.G, 2.C, 

3.E 

22. 5. 2019 Lázně Bohdaneč 2. A 

6. 6. 2019 Lázně Bohdaneč 2.B 

13. 6. 2019 Geologická a hornická exkurze, Černý důl 1.H 

19. 6. 2019 Dětská klinika FN HK 2.A 

20. 6. 2019 Praha - Muzeum čokolády 1.G 

21.-26. 6. 2019 Hvězdárna a planetárium HK 

1.A, 2.B, 3.A, 3.B, 

3.E, 3.G 

24. 6. 2019 Dětská klinika FN HK 2.C 
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I.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí   

 

ČŠI provedla inspekci ve dnech 19.-22. 11. 2018. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve vyšším odborném vzdělávání. Jako příklad 

inspirativní praxe byla hodnocena spolupráce se zaměstnavateli a propracovaný a efektivně 

nastavený systém řízení školy. ČŠI doporučila vést pedagogy ke zlepšení motivovanosti 

studentů a k jejich vyšší aktivitě ve výuce. 

Součástí inspekce byla kontrola dodržování právních předpisů. Kontrolou nebyla zjištěna žádná 

porušení.3 

 

Další subjekty provedly tyto kontroly: 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků na přímé výdaje na vzdělávání a 

prostředků poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kontrola dodržování zásad 

efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti při nakládání s majetkem a finančními prostředky  

přidělenými PO proběhla ve dnech 12.-13. 3. 2019. Nebylo zjištěno porušování právních 

předpisů.4 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Kontrola hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky proběhla ve dnech 11.-12. 6. 2019. 

V organizaci nebyly zjištěny nedostatky.5 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného byla provedena dne 4. 4. 2019. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.6 

 

Policie České republiky, odbor cizinecké policie 

Pobytová kontrola ubytovatele se uskutečnila dne 25. 1. 2019 a proběhla bez závad.7 

 

                                                 
3 Inspekční zpráva čj. ČŠIH-830/18-H a Protokol o kontrole čj. ČŠIH-831/18-H 
4 Protokol JID 23824/2018/KHK 
5 Protokol 61216/2019/KHK 
6 Protokol čj. VZP-19-01532181-H88B 
7 Záznam č.j. KRPH-547-2019-0500CP 
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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 2018.  

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v roce 2018 hospodařila se 

ziskem 207 798,88 Kč. 

 

 

Ukazatel v tis. Kč 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

 

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

Náklady celkem 78 040,460 78 040,460 530 669,581 

Příjmy (výnosy) celkem 78 127,838 78 127,838 600   790,001 

Hospodářský výsledek X 87,379 70  120,420 

 

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 60 593,196 60 593,196 

z toho 
- Platy             41 634,438 41 634,438 

- OON               2 384,600 2 384,600 

Limit počtu zaměstnanců 104,90 104,24 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
k

az
at

el
e Odvody 14 966,473 14 470,484 

FKSP 832,689 835,752 

ONIV 774,996   1 267,922 

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 

 

6 668,950 

 

6 655,985* 

Neinvestiční příspěvek z FRR kraje 

(Oprava fasády budovy školy) 
1 755,555 1 636,953** 

Investiční příspěvek z FRR kraje 

(Klimatizace Tv a aula) 
1 091,00 0,00*** 

Vlastní příjmy (účet 602) X 6 163,426 

 

* Vratka účelového příspěvku na zdravotní prohlídky žáků ve výši 12 965,35 Kč. 

** Poslední etapa akce Oprava fasády budovy školy realizovaná v roce 2018 - částka 

118 602,39 Kč z vyúčtování DPH za rok 2018 byla KHK vrácena v roce 2019. 

***Dotace byla přesunuta na následující období. 

 

Organizace hospodařila s provozní dotací ve výši 6 655 984,65 Kč. Příspěvek zahrnuje i 

prostředky poskytnuté účelově z rozpočtu kraje. 

Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily          6 163 426 Kč 

z toho:  školné     682 650 Kč 

  příjmy za ubytování žáků          2 058 215 Kč 

  příjmy za stravování žáků          2 391 859 Kč 

  příjmy za stravování ostatní  286 146 Kč.  
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Mezi každoroční nejvýznamnější položky provozních nákladů i v roce 2018 patřily položky 

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

Spotřeba potravin za rok 2018 činila částku 2 699 325,20 Kč, spotřeba je závislá na výši 

uvařených obědů. Spotřeba energií celkem za všechny součásti činila 2 943 096,55 Kč. 

Jednotlivé energie převážně nebyly dodavateli za rok 2018 vyúčtovány. Časové rozlišení 

energií roku 2018 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. Vzhledem k realizaci projektů I-ROP 

výzva č. 33 „Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – 

rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků“ (reg. č. 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002515) a I-ROP výzva č. 66 „Rekonstrukce laboratoří fyziky, 

chemie, biologie VOŠ a SZŠ HK“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005849), které 

probíhaly na naší škole v průběhu roku, především v letních měsících a na začátku školního 

roku 2018/2019 a vzhledem k rozsahu prací, které probíhaly prakticky po celé budově, musely 

být některé větší opravy realizovány až v závěru roku v období vánočních prázdnin. V roce 

2018 proběhla oprava a výměna vložek zámků a kování dveří v budově školy k zajištění větší 

bezpečnosti objektu. Vzhledem ke stáří vykazovaly zámky a vložky dveří značné poškození. 

Také byla provedena oprava osvětlení ve stomatologických laboratořích k zajištění komfortu a 

hygienických požadavků na práci žáků oboru zubní technik. Z dalších oprav byla realizována 

oprava podlahy v malé tělocvičně, malování učeben, nátěry radiátorů v učebnách. 

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 2018 byla dokončena 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. Opravu provedla firma Chládek 

a Tintěra, Pardubice a.s.  

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 2018. 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 681 341,65 Kč. 

Jednalo se především o učební pomůcky v částce 389 929,99 Kč a další vybavení všech objektů. 

Z projektu I-KAP bylo zakoupeno laboratorní vybavení a pomůcky v částce 739 701,31 Kč. 

 

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 (492 926 Kč). Celkový objem přímých ONIV 

využitelných pro položky přímých nákladů činil 1 267 922 Kč. V této vymezené kategorii 

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

pořídit učební pomůcky neinvestičního charakteru v částce 449 588,78 Kč, učebnice a další 

potřebnou odbornou literaturu v částce 86 798 Kč a zajistit školení a vzdělávání zaměstnanců 

v částce 158 162,54 Kč. Pro výuku byl zakoupen např. model trupu, 2 modely paže pro nácvik 

injekčních technik, mikromotor pro laboratorní práce a další pomůcky.  
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Provozní náklady byly pokryty příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši  

6 655 984,65 Kč. Příspěvek zahrnuje i prostředky poskytnuté účelově z rozpočtu kraje, a to: 

- Licence Microsoft       172 940 Kč 

- Zdravotní prohlídky žáků a výpisy ze zdrav. dokumentace   96 034,65 Kč  

- Úpravy - snížení odpisů     - 58 190 Kč 

- Náklady GDPR      150 000 Kč 

- MUP – granty z odvětví školství      56 000 Kč 

- Na podporu žáků oboru Dipl. všeobecná sestra (stipendia)  474 500 Kč 

Účelové finanční prostředky byly plně využity na daný účel. 

 

Škola obdržela další účelové prostředky ze státního rozpočtu: 

UZ 33160 Projekty romské komunity, částka 5 939 Kč. 

 Dotace byla použita na stravné a cestovné pro žáka SŠ. 

 

Fond investic byl v roce 2018 po schválení zřizovatelem použit následovně: 

1. Vícepráce vzniklé v souvislosti s projektem  IROP Rekonstrukce počítačové sítě: rozšíření 

strukturované kabeláže z důvodu navýšení počtu počítačů v učebně č. 307 (nedostatečný počet 

zásuvek v projektu) a budoucí změny využití místnosti č. 327, instalace zemnících kabelů a 

rozšíření zásuvkových okruhů v serverovně z důvodu napojení stávajících serverů, které musí 

zůstat zachovány. Částka 36 612,18 Kč. 

 

2. Rozdíl vysoutěžené ceny přístrojů a částky způsobilé dle položkového rozpočtu projektu  I-

KAP KHK I. Jedná se o frézovací přístroj (paralelometr s mikromotorem), přístroj pro tepelné 

zpracování folií a artikulátor arcon. Částka 11 718,81 Kč.  

 

I ve stávajícím roce 2019 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 2018-2019 jsme pokračovali v realizaci projektů podpořených  v programu 

Erasmus+: 

 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; ve školním roce 2018-2019 se uskutečnilo 9 mobilit pedagogů a 15 

mobilit žáků, a to v Norsku, na Slovensku a v Anglii; 

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

celková výše přiděleného grantu je 19 982 EUR; ve školním roce 2018-2019  

proběhla celkem 3 setkání žáků a učitelů, a to ve Finsku, Slovinsku a 

v Maďarsku. Hlavními tématy setkání byla lidská práva, etnické menšiny, spolupráce 

škol s neziskovými organizacemi a principy zastupitelské demokracie. Žáci navštívili 

mimo jiné uprchlický tábor ve Finsku a parlament v Maďarsku. Projekt bude pokračovat 

v celém příštím školním roce setkáními v ČR, Španělsku a Estonsku.  

 

Dále jsme připravili projekt v rámci programů vzdělávání Fondů EHP 2014-2021 s názvem 

Glemmen School – Zdrávka Bond (projekt byl podpořen částkou 908 106 Kč; termín realizace 

srpen 2019 – srpen 2020). V rámci projektu spolupracujeme s norskou střední školou a 

uskuteční se vzájemné mobility 4 žáků a 3 pedagogů obou škol. 

 

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 se do programu zapojí jedna absolventka, která ukončila studium v roce 2018 a 

po roční práci ve FN HK si chce prohloubit svoje odborné kompetence. 

  

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 2018-2019 proběhlo celkem 7 termínů zkoušek profesní kvalifikace 69-017-M Chůva 

pro děti do zahájení povinné školní docházky. Celkem zkoušky podstoupilo 23 žen, zkoušky 

zvládlo úspěšně 22 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 2 kurzy v lednu a březnu 2019, celkem 15 pedagogů 

 Novinky v poskytování předlékařské první pomoci (rozsah 4 hodiny) 

o 2 kurzy, celkem 46 pedagogů 

 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 

(rozsah 20 hodin) 

o 1 zájemce se skupinou ZZA v lednu 2019 

 

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 1 kurz pro Chůvy pro děti do zahájení povinné školní 

docházky, akreditace  

 28. 8.-31. 10. 2018, absolvovalo 7 žen 

 

d) Kurzy první pomoci pro veřejnost 

 

 Předlékařská první pomoc – rozsah 4 hodiny: celkem 3 kurzy, 89 účastníků 

 

  

                                                 
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 2018-2019 realizovány, příp.  

zpracovány v podobě žádosti o grant.  Poskytovatelé dotací jsou Královéhradecký kraj 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) – realizace září 2018 – 

červen 2019 

V projektu bylo 15 žáků a studentů školy zaškoleno do role školního asistenta zubní 

péče a následně působili v 9 ZŠ a MŠ (celkem učili správné péči o chrup 668 dětí). 

  

 Hrou proti AIDS - přiděleno 50 000,- Kč; realizace leden – prosinec 2019 

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

základních škol a žákům středních škol prostřednictvím interaktivního peer programu a 

cyklu besed a přednášek základní informace o problematice HIV včetně možnost 

zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v rizikových situacích. 

 

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

Projekt umožnil realizovat několik aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování 

– exkurze v K-Centru, odborné přednášky (kouření, HIV), interaktivní odpoledne pro 

žáky ubytované na DM s tématikou HIV/AIDS. 

 

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

březen – prosinec 2018 

Projekt podpořil činnost kroužků keramiky, výtvarné dílny, výrobu dárků, besídky, a to 

pro ubytované žáky, seniory, klientky Mamma HELP a klienty chráněného bydlení DD 

apod. 

 

 Na DM se stále něco děje - přiděleno 23 000,- Kč; realizace březen – prosinec 2019 

Projekt opětovně podporuje výtvarné a keramické činnosti na DM a pomáhá se 

zajištěním besídek a aktivit pro seniory, dlouhodobě nemocné a postižené děti atd. 

 

 Nuda nás nedožene – přiděleno 28 000,- Kč; realizace duben – prosinec 2019 

Rozšíření sportovních aktivit na DM o projížďku na koloběžkách, horolezeckou stěnu, 

plavání. Zajištění interaktivního odpoledne pro děti z družiny speciální školy. 

 

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

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

 

 Studentský běh 2019 – 2. ročník – přiděleno 12 500,- Kč; realizace srpen – listopad 

2019 

Projekt má za cíl podpořit akci, jejímž cílem je připomenutí Den boje za svobodu a 

demokracii. 

 

http://www.zshk.cz/node/750
http://www.zshk.cz/node/753
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Projekty podpořené EU a státním rozpočtem ČR  

 

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

V rámci projektu byly realizovány aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogických 

pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů různých škol, stáže pedagogů u 

zaměstnavatelů, tandemovou výuku, zapojení odborníků z praxe do výuky, vzájemnou 

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

byl ukončen v červnu 2019. 

 

 Na zdrávce vzděláváním ke změně II (tzv. šablony – finanční objem 3 378 159 Kč; 

termín realizace září 2019 – srpen 2021, žádost podána v dubnu 2019) 

V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogických 

pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů různých škol, stáže pedagogů u 

zaměstnavatelů, tandemovou výuku, zapojení odborníků z praxe do výuky, vzájemnou 

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

prostředků bude věnována rozvoji aktivit na domově mládeže. 

 

 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. 

 

 Inovace VOV_zdravotnická oblast (termín realizace duben 2018 - březen 2021) 

Příjemcem dotace je SZŠ a VOŠZ v Ostravě, nicméně naše škola je zapojena do 

realizace několika klíčových aktivit projektu: tvorba otevřených digitálních zdrojů 

(aktivita je koordinována ředitelkou VOŠZ a SZŠ Hradec Králové a týmy pedagogů 

tvoří výukové materiály pro obory DVS, DFA a DZT), modernizace metod hodnocení 

studentů VOŠ, inovace odborné praxe na VOV, rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ a 

návrh koncepce VOV ve školském systému ČR. 

 

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. Rodiče jsou pravidelně informováni  

o dění ve škole a vedení řeší  jejich připomínky. Ve školním roce 2018-2019 byl návrh 

finančního rozpočtu  284 200,- Kč (vyúčtování bude v říjnu). Spolek podporuje následující 

aktivity:   

  

 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 a činnost DM  

 rozšíření knižního fondu školní knihovny  

 odměny pro žáky a absolventy za studijní výsledky a reprezentaci školy  

 sedmdesáté výročí školy 

 reprezentace školy na soutěžích - cestovné a stravné, účastnické poplatky 

 organizování maturitního plesu čtvrtých ročníků ve spolupráci se školou  
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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 7. října 2019. V souladu s § 7 odst. 2 

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

8. října  schválena. Zpráva byla postoupena zřizovateli dne 14. října 2019 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 14. října 2019 
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