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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.  

 

Škola disponuje zázemím moderně vybavených učeben, širokou škálou pracovišť pro výkon 

odborné praxe, týmově naladěným, erudovaným pedagogickým sborem. Škola nabízí velkou 

škálu oborů ve dvou úrovních vzdělávání, její kapacita je naplňována a absolventi praxí velmi 

žádaní. Usilujeme o rozvíjení mravních kvalit našich žáků a studentů, mimo jiné i rozsáhlou 

nabídkou zájmových aktivit ve škole i v domově mládeže, důrazem na programy prevence 

sociálně patologických jevů, nabídkou služeb školního psychologa. Neustále hledáme cesty, 

jak získat další finanční prostředky na naplňování našich záměrů, zpracováváme a realizujeme 

velké množství projektů, a to včetně evropských. 

 

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 aktérům, kteří jej spoluvytvářejí – kolegům, pedagogům i nepedagogickým 

pracovníkům, interním i externím učitelům. 

 

 

 

 

Soňa Lamichová 
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Část I.  Základní údaje o škole  
 

 

a) Název školy, sídlo, právní forma, IZO, IČO, kontaktní údaje 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,  

Hradec Králové, Komenského 234 

 

Příspěvková organizace 

 

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  

 

b) 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 

 

c) Ředitel školy 

PaedDr. Soňa Lamichová 

SNP 850 

500 03 Hradec Králové 

 

d) Školská rada 

 

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/34/1428/2014 bylo revokováno usnesení č. 

RK/15/556/2005. V důsledku toho je s účinností od 1. ledna 2015 na škole zřízena pouze 

jedna školská rada. Školská rada je šestičlenná a řídí se ve své činnosti Jednacím řádem. 

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a 

zletilí žáci a studenti, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období rady je tříleté. 

Školská rada pracuje v tomto složení: 

 

předseda  RNDr. Petr Žďánský, CSc.  

místopředseda  Mgr. Dana Vaňková  

tajemník  Mgr. Jiří Chrz 

členové  Ing. arch. Jan Falta 

Mgr. Eva Strnadová 

Petr Koldinský  

 

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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e) Školy a školská zařízení   

 

Právnická osoba vykonává 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 

 

 

f) Rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení  

 

Ve školním roce 2015-2016 byla účinná rozhodnutí vydaná MŠMT nebo zřizovatelem, 

Královéhradeckým krajem, zejména: 

 

 Rozhodnutí MŠMT č.j. 16297/2015-2, vydané dne 20. 5. 2015, s účinností od 

1. 9. 2015 

 Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č. j. 1411/SM/2013-5, vydané dne 12. 3. 

2013, s účinností od 1. 9. 2013 

 Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č. j. 4812/SM/2012-5, vydané dne 14. 5. 

2012, s účinností od 1. 9. 2012 

 Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č. j. 17774/SM/2012-5, vydané dne 22. 11. 

2012, s účinností od 1. 12. 2012 

 Rozhodnutí MŠMT č. j. 8745/2010-21, vydané dne 6. 5. 2010, s účinností od 1. 9. 

2011   

 Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č. j. 17308/SM/2010-6, vydané dne 10. 9. 

2010, s účinností od 1. 9. 2011  

 Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č. j. 15069/SM/2008-5, vydané dne 3. 11. 

2008, s účinností od 1. 9. 2009  

 Rozhodnutí MŠMT č. j. 25 980/2007-21, vydané dne 11. 12. 2007, s účinností od 1. 9. 

2008   

 Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje č. j. 4667/SM/2006-3, vydané dne 13. 2. 

2006, s účinností od 13. 2. 2006  

 Rozhodnutí MŠMT č. j. 38 080/05-21, vydané dne 19. 1. 2006, s účinností od 19. 1. 

2006      

 

g) Sdružení působící při škole 

 

Spolek Škola-Rodiče-Děti  
 

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 2015-2016 byl návrh 

finančního rozpočtu spolku 230 750,- Kč (přesné vyúčtování za školní rok 2015-2016 bude 

předloženo na podzimních schůzkách rodičů v roce 2016). Na podzimních schůzkách rodičů 

v roce 2015 bylo předloženo a schváleno vyúčtování za předchozí období 2014-2015 (plán 

čerpání ve výši 239 500,-; skutečné čerpání 204 688,- Kč).  
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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, chemická olympiáda, 

sportovně branný den, soutěž zdravé výživy, maturitní ples 

 volnočasové aktivity žáků – předplatné divadlo, plavecký 

bazén, kroužek sportovně turistický, sportovní kroužek kinballu 

 činnost domova mládeže  

 rozšíření knižního fondu školní knihovny  

 odměny pro žáky a absolventy za studijní výsledky a 

reprezentaci školy  

 spotřební materiál do učeben výpočetní techniky  

 reprezentace školy na soutěžích - cestovné a stravné, 

účastnické poplatky 

 

 

 

Část II. Přehled oborů vzdělání  

 

a) Současný stav 

 

Ve školním roce 2015-2016 byla vzdělávací nabídka školy stabilizovaná a představovala 4 

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

 

Na střední škole se obory a třídy otevírají podle následujícího modelu (všechny obory již 

podle ŠVP): 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent  každý rok 2 třídy 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum   každý rok 2 třídy 

53-44-M/03 Asistent zubního technika každý sudý rok 1 třída 

53.43-M/01 Laboratorní asistent   každý lichý rok 1 třída 

 

Na vyšší odborné škole je nastolen následující model otevírání oborů: 

53-41-N/11  Dipl. všeobecná sestra   každý rok 

53-43-N/11  Dipl. farmaceutický asistent každý rok 

53-44-N/11  Dipl. zubní technik  každý rok 

53-43-N/21  Dipl. zdravotní laborant jednou za 2 roky (ve šk. roce 2015-16: 1. ročník) 

 

Všechny vzdělávací programy VOŠ jsou akreditovány rozhodnutími MŠMT: 

 53-41-N/11 Dipl. všeobecná sestra: rozhodnutí MŠMT č. j. 13 646/2011-24 ze dne 16. 

září 2011 s účinností do 30. 9. 2017 (platné pro 2. a 3. ročník) 
 53-41-N/11 Dipl. všeobecná sestra: rozhodnutí MŠMT, č.j. MSMT-10206/2015 

účinné do 31. srpna 2021 (platné pro 1. ročník) 

 53-43-N/11 Dipl. farmaceutický asistent: rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT-31366/2013 

ze dne 12. září 2013 s účinností od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2020 

 53-44-N/11  Dipl. zubní technik: rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT-34321/2013 ze dne 

14. listopadu 2013 s účinností od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2020 

 53-43-N/21 Dipl. zdravotní laborant: rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT-44730/2013 ze 

dne 10. února 2014 s účinností od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2020 
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Ve školním roce 2015-2016 pokračoval akreditační proces, ve kterém jsme podali žádost o 

akreditaci kombinované formy vzdělávání oboru Diplomovaná všeobecná sestra k MZČR. 

Akreditační proces ještě nebyl ukončen. 

 

Škola má vytvořeny předpoklady pro to, aby obstála v narůstající konkurenci vzdělávací 

nabídky. K jejím silným stránkám patří: 

 

 Výlučnost vzdělávací nabídky, velikost  

 Velmi dobrá uplatnitelnost absolventů na trhu práce1    

 Tým zkušených a motivovaných interních i externích učitelů, podpora jejich dalšího 

vzdělávání a odborného růstu 

 Důraz na vstřícné a zdravé sociální vztahy, podpora komunikativního prostředí 

 Materiální vybavení (odborné učebny pro výuku klinických i technických oborů, 

moderní počítačové učebny, běžné učebny vybavené projekční a výpočetní technikou) 

 Kvalitní ubytovací a stravovací kapacity 

 Zázemí silné fakultní nemocnice, spolupráce se zdravotnickými pracovišti 

v Královéhradeckém kraji i mimo něj 

 Dlouholetá spolupráce s LF UK HK a FaF UK 

 Mezinárodní spolupráce se středními školami 

 Intenzivní zapojení do projektové činnosti 

 Rozvoj školy jako centra celoživotního učení 

 

 

b) 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 

 

 

c) Obory vyučované ve vyšší odborné škole 

 
Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia 

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

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 

 

  

                                                 
1 Absolventi zdravotnických  oborů mají na trhu práce výjimečné postavení, vykazují nejnižší nezaměstnanost ze 

všech oborů vzdělávání. Dle dostupných statistik NÚOV (ÚLOVEC, M.;VOJTĚCH, J. Nezaměstnanost 

absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2015, předběžná zpráva. NUOV: Praha, 2015.) ve 

skupině 53 Zdravotnictví byla v dubnu 2015 míra nezaměstnanosti absolventů SZŠ 6,6 % (pokles o 3,6 p.b. 

oproti roku 2014) a absolventů zdravotnických VOŠ 3,4 %. Celkově je míra nezaměstnanosti absolventů 

zdravotnických škol na velmi nízké úrovni oproti ostatním SŠ (druhá nejnižší míra nezaměstnanosti po 

strojírenství) a u absolventů VOŠ jsou zdravotnické obory na 1. místě v uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 
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d) Přehled oborů a učebních plánů se schvalovacími doložkami 

 
Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou 

 
Třída Obor vzdělání Učební plán 

1.A 

1.B 

2.A 

2.B 

3.A 

3.B 

4.A 

4.B 

 

53-41-M/01 

Zdravotnický 

asistent 

denní studium 

 

Vzdělávání podle ŠVP Zdravotnický asistent verze 03 

schváleného ředitelkou školy dne 24.8..2012, č.j. 1334/2012 

s účinností od 1. září 2012 

Konkretizovaný učební plán schválený ředitelkou školy, č.j. 

896/2013  s účinností od 1. září 2013. 

 

1.E 

1.G 

2.E 

2.G 

3.E 

3.G 

4.D 

4.E 

4.G 

 

78-42-M/04 

Zdravotnické 

lyceum 

denní studium 

 

Vzdělávání podle ŠVP Zdravotnické lyceum verze 02 

schváleného ředitelkou školy dne 24.8.2012, č.j. 1338/2012 

s platností od 1. září 2012. 

Konkretizovaný učební plán schválený ředitelkou školy, č.j. 

1339/2012 s účinností od 1. září 2012. 

 

2.H 

4.H 
 

53-44-M/03 

Asistent zubního 

technika 

denní studium 

 

Vzdělávání podle ŠVP Asistent zubního technika 

schváleného ředitelkou školy dne 12.7.2012, č.j. 1240/2012 

s účinností od 1. září 2012. 

Konkretizovaný učební plán schválený ředitelkou školy, č.j.  

1341/2012 s účinností od 1. září 2012. 

 

1.L 

3.L 
 

53-43-M/01 

Laboratorní asistent 

denní studium 

 

 

Vzdělávání podle ŠVP Laboratorní asistent schváleného 

ředitelkou školy dne 12.7.2012, č.j.1239 /2012 s účinností od 

1. září 2012. 

Konkretizovaný učební plán schválený ředitelkou školy, č.j. 

897/2013  s účinností od 1. září 2013. 
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Obory vyššího odborného vzdělávání 

 
Skupina Vzdělávací program Učební plán 

1.P 

1.V 
53-41-N/11 

Diplomovaná všeobecná sestra 

denní forma vzdělávání 

 

Program akreditovaný MŠMT, č.j. MSMT-

10206/2015 platný do 31. srpna 2021 

2.P 

2.V 

3.P 

53-41-N/11 

Diplomovaná všeobecná sestra 

denní forma vzdělávání 

 

 

Program akreditovaný MŠMT, č.j. 13 646/2011-

24 platný do 30.9.2017 

1.F 

2.F 

3.F 

53-43-N/11 

Diplomovaný farmaceutický 

asistent 

denní forma vzdělávání 

 

 

Program akreditovaný MŠMT dne 12. září 2013,  

č.j. MSMT-31366/2013 s platností od 1.9.2014 

do 31.srpna 2020. 

1.U 

3.U 
53-44-N/11 

Diplomovaný zubní technik 

denní forma vzdělávání 

 

Program akreditovaný MŠMT ,  

č.j. MSMT-34321/2013 s platností od 1.9.2014 

do 31. srpna 2020. 

 

1.Z 

3.Z 
53-43-N/21 

Diplomovaný zdravotní 

laborant 

denní forma vzdělávání 

 

Program akreditovaný MŠMT,  

č.j. MSMT-44730/2013 s platností od 1. září 

2014 do 31.srpna 2020 

 

 

 

e) 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 tříd 

SZŠ 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 2 2 2 3 259 9 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 2 2 2 2 227 8 

53-44-M/03 Asistent zubního technika  0 1 0 1 57 2 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 1 0 1 1 58 2 

 5 5 5 6 601 21 

VOŠ 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní 

laborant 
1 0 1 - 32 2 

53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický 

asistent 
1 1 1 - 64 3 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 1 0 1 - 45 2 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 2 1 1 - 103 4 

 3 4 2 - 244 11 
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f) Celkové údaje o škole dle výkonových výkazů  

 
 

Počet tříd Celkový počet žáků 
Průměrný počet žáků 

na jednu třídu 

SŠ 21 601 28,6 

VOŠ 11 244 22,2 

Celkem 30 845 26,4 

 

  

Vývoj počtu žáků podle jednotlivých součástí školy 

 
 

 

 
 

 

Kapacita školy je naplňována. Na střední škole došlo ke stabilizaci počtu žáků 

odpovídající 5 třídám v každém ročníku. Na vyšší odborné škole je mírné kolísání počtu 

přijatých studentů způsobeno tím, že ne všechny obory jsou otevírány v každém školním 

roce.  

411
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Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení 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.  

 

Nekvalifikovaných pedagogů bylo ve školním roce 2015-2016 celkem 3.  Z toho 2 si vzdělání 

doplňují, 1 je zaměstnaná na výjimku (podle § 32 odst. 1 písm. d) a § 22 odst. 7 zákona 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). 

  

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 2015-2016 vynaloženo 179 194,- Kč z prostředků školy. 

Učitelky odborných předmětů jsou registrovány v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o 

nelékařských zdravotnických povoláních.  

 

b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků 

 
Průměrný počet: fyzických přepočtených 

Celkem 134 86,9 

z toho: učitelů 76 71 

vychovatelů 8 8 

psychologů 1 0,3 

externích učitelů 49 7,6 

 

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků 

 
Průměrný počet: fyzických přepočtených 

Celkem 36 30 

z toho: THP 7 6,6 

asistentek 1 1 

dělníků 18 12,9 

provozních pracovníků 9 9 

knihovnic 1 0,5 

 

d) Konkrétní údaje o pracovnících školy2 

 

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

pracovníka 

 

 Počet pedagogických pracovníků  

Školní rok 2015-2016 0 

 

 

 

                                                 
2 viz Část XXIV. Přílohy 
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f) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 

 Školní rok 2015-2016 

Pedagogičtí pracovníci 3 

Nepedagogičtí pracovníci 0 
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Část IV. Údaje o přijímacím řízení  

 

Přijímací řízení pro školní rok 2016-2017 

Kód oboru Název oboru 

1. kolo Další kola 
Záp. 

lístek 
Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijat. 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 103 88 0 0 60 

553-44-M/03 Asistent zubního technika 76 41 0 0 32 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 103 83 14 9 58 

Kód oboru Název oboru 

1. kolo Další kola Cel 

kem 

nast. 
Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijat. 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 74 51 23 23 45 

53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 22 10 11 11 15 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 47 32 5 5 30 

 

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. Celkový počet žáků, který nastoupili 

ke studiu na oborech VOŠ není konečný (vzhledem k tomu, že přijímaní žáků může probíhat 

do 31. 10. 2016 a stále se konají další kola). 

 
 

Počet přijímaných žáků na SZŠ je ustálený na maximální kapacitě tříd. Kolísání počtu 

přijatých studentů na VOŠ je dán skutečností, že z kapacitních důvodů otvíráme obor DZL 

vždy ob jeden rok, projevuje se však také úbytek uchazečů daný demografickým poklesem a 

rozsáhlou nabídkou bakalářských oborů. 

 

Kritéria přijímacího řízení na obory SZŠ 

Škola se zapojila do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení vyhlášeného MŠMT –

uchazeči konali centrálně zadávaný test z českého jazyka a matematiky (za oba testy mohli 

uchazeči získat 100 bodů). Uchazeči o obor 53-44-M/03 Asistent zubního technika konali 

také zkoušku z kreslení a modelování, stanovenou ředitelkou školy (max. 100 bodů). Dále 

mohli uchazeči získat 100 bodů za prospěch, 90 bodů za olympiády a soutěže a 110 bodů za 

práci v zájmových útvarech nebo členství v Českém červeném kříži či sboru dobrovolných 

178
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hasičů (u oboru Asistent zubního technika navíc ještě max. 30 bodů za absolvování 

výtvarného oboru na ZUŠ). 

 

Kritéria přijímacího řízení na obory VOŠ 

Přijímací zkoušky na obor VOŠ proběhly v minulých letech 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  54 bodů za skutečnosti 

osvědčující schopnosti a zájmy uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru. 

 

 

 

 

 

Část V.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  a studentů  

 

a) Prospěch žáků ve škole (na konci školního roku) 

 

prospěch žáků ve škole  - část střední škola denní studium 

Ročník Počet žáků 
Prospěl 

s vyznam. 
Neprospěl 

1. ročník 148 23 2 

2. ročník 143 25 2 

3. ročník 138 11 2 

4. ročník 165 9 4 

Celkem 594 68 10 

 

Z celkového počtu 594 žáků na konci školního roku 10 neprospělo (1,7 %), což je ve srovnání 

s loňským rokem (4,6 %) výrazné snížení počtu neúspěšných žáků. Z 10 neprospívajících 

žáků jich 6 opakuje na naší škole a 4 žáci odešli studovat jiný obor.  

 

 

 

b) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek 

  

Maturitní zkoušky – jarní období 
 

Kód oboru Název oboru 

Počet 

žáků v 

ročníku 

Počet  

žáků 

konajíc

ích MZ 

celkem 

Počet  

žáků 

neukon

čen 

 4. 

ročník 

Počet  

žáků 

nepros. 

z profil. 

zkoušky 

Počet  

žáků 

neprosp. 

u ústních 

zkoušek 

společné 

části 

Počet žáků neprospěl 

u písemných zkoušek 

společné části (PP a 

DT) 

JCL JAN MAT 

53-41-M/01 Zdravotnický 

asistent (ZA) 
56 51 5 5 5 8 10 0 

53-44-M/03   Asistent 

zubního 

technika (AZT) 

28 27 1 2 1 0 0 1 

78-42-M/04 Zdravotnické 

lyceum (LY) 
82 78 4 4 2 2 2 3 
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V maturitním ročníku 2015-2016 bylo celkem 166 žáků, 10 z nich (5 v oboru ZA, 4 v oboru 

LY, 1 v oboru AZT) neukončilo ročník v řádném termínu (6,02 %).  

Celkem u maturitních zkoušek v jarním období neprospělo 31 žáků ze 156 maturantů 

(19,87 %), 8 žáků přitom neprospělo ze 2 a více předmětů. Z písemných prací a didaktických 

testů společné části MZ neprospělo 26 žáků (4 z nich ze 2 testů), u ústních zkoušek společné 

části 8 (z toho 1 žák ze 2 předmětů) a v profilových zkouškách bylo neúspěšných 11 žáků (3 

žáci ze 2 předmětů).  

 

 

Maturitní zkoušky – podzimní období – v řádném termínu (bez opravných zkoušek) 

Kód oboru Název oboru 

Počet  

žáků 

konajících 

MZ v 

podzimním 

období 

celkem 

Počet  

žáků, 

kteří 

prospěli 

v 

podzimní

m období 

 

Počet  

žáků 

nepros. 

z profil. 

zkoušky 

Počet žáků neprospěl u 

zkoušek společné části 

(DT, písemné práce) 

Počet žáků 

neprospěl u 

ústních 

zkoušek 

společné části 

JCL 

JAN 

did. 

test 

MAT JCL JAN 

53-41-M/01 Zdravotnický 

asistent  
2 0 1 0 1 0 0 0 

53-44-M/03   Asistent 

zubního 

technika 

1 0 0 0 0 0 1 0 

78-42-M/04 Zdravotnické 

lyceum 
2 0 1 1 0 1 1 0 

 

V podzimním období přistoupilo k MZ v řádném termínu 5 žáků (z 10) po složení opravných 

zkoušek. Z těchto 5 žáků ani jeden neobdržel maturitní vysvědčení (jeden žák oboru LY 

neuspěl ze 3 předmětů). 

 

Podzimní období – opravné zkoušky 

Kód oboru Název oboru 

Počet  

žáků 

konajících 

opravné MZ 

v podzimním 

období 

celkem 

Počet  

žáků, 

kteří 

prospěli 

v 

podzimní

m období 

 

Počet  

žáků 

nepros. 

z profil. 

zkoušky 

Počet žáků neprospěl u 

zkoušek společné části 

(DT, písemné práce) 

Počet žáků 

neprospěl u 

ústních 

zkoušek 

společné 

části 

JCL JAN MAT JCL JAN 

53-41-M/01 Zdravotnický 

asistent  
23 11 3 2 4 0 1 1 

53-43-M/01   Laboratorní 

asistent 
2 1 0 0 0 1 0 0 

53-44-M/03   Asistent 

zubního 

technika 

3 3 0 0 0 0 0 0 

78-42-M/04 Zdravotnické 

lyceum 
10 7 2 1 0 2 1 0 

 

V podzimním termínu přistoupilo celkem 38 žáků k opravným zkouškám, z toho v 1. 

opravném termínu 31 žáků a 7 žáků konalo druhý opravný termín MZ. Z celkového počtu 38 

žáků uspělo 22 z nich, tj. obdrželi maturitní vysvědčení.  

 

Celkem ze 166 žáků v maturitním ročníku 2015-2016 ukončilo studium maturitní 

zkouškou 146 absolventů, tj. 87,95 % (v minulém školním roce 71,15 %). 15 žáků 
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neudělalo některou zkoušku v podzimním termínu, což je 9,03 % (v minulém školním 

roce 19,23%) ze všech, kteří k MZ v tomto školním roce přistoupili. Oproti minulému 

školnímu roku došlo ke zlepšení úspěšnosti maturantů u zkoušek. Vliv měla opatření 

realizovaná v předchozím školním roce (doučování, větší četnost maturitních testů 

z angličtiny), ale i vyšší motivovanost žáků. 

 

 

Absolutorium 

 červen 2016 

Kód oboru Název oboru 

Počet st. 

celkem 

Počet st. 

nepřipuštěn 

Počet st. 

s vyzn.. 

Počet st. 

prospěl 

Počet st. 

neprospě

l 

53-41-N/11 
Diplomovaná všeobecná 

sestra 

26 + 1 
(2. oprav. 

termín.) 
0 14 12 

1  
(2. oprav.  

termín) 

53-43-N/11 
Diplomovaný 

farmaceutický asistent 
15 0 8 6 1 

53-43-N/21 
Diplomovaný zdravotní 

laborant 
9 3 3 3 0 

53-44-N/11 
Diplomovaný zubní 

technik 
27 1 15 12 0 

 

Všichni absolventi oboru DVS zvládli absolutoria v řádném termínu. S touto skupinou konala 

absolutorium v posledním opravném termínu 1 studentka, zkoušky nezvládla. 

 

září 2016 

Kód oboru Název oboru 
Počet st. 

celkem 

Počet st. 

s vyzn.. 

Počet st. 

prospěl 

Počet st. 

neprospěl 

Omluvena 

53-43-N/11 
Diplomovaný 

farmaceutický asistent 
1 1 0 0 0 

53-43-N/21 
Diplomovaný zdravotní 

laborant  
3 0 1 1 1 

53-44-N/11 
Diplomovaný zubní 

technik 
1 1 0 0 0 

 

V náhradním termínu konala absolutorium v září 2016 jedna studentka oboru DZT. 1 

absolventka oboru DFA konala opravnou zkoušku z odborných předmětů. 

V oboru DZL konaly 2 studentky absolutorium v náhradním 

termínu, jedna se z absolutoria omluvila. 

 
 

 

Slavnostní vyřazení absolventů 

 

Absolventi školy byli slavnostně vyřazováni v aule školy za 

účasti významných hostů, mezi kterými byli již tradičně např. 

Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Mgr. Ivana Dvořáčková, 

PhD., zástupkyně hlavní sestry FN HK, Mgr. Jiří Kotlář, 

vedoucí ústavní lékárny FN HK, a další hosté. 
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Ve školním roce 2015-2016 jsme opět jako loni při předávání maturitních vysvědčení ocenili 

absolventy Pamětním listem za vynikající výsledky u maturitní zkoušky. Dne 10. 6. 2016 byli 

oceněni: Soňa Knápková, Pavla Metelková, Kateřina Šipošová, Lucie Daňková, Jakub Těšík, 

Leona Pohlová, Daniela Krapková, Vitaliy Kukharchuk, David Baláš, Simona Grigelová, 

Tereza Lukešová, Petra Mikolášková, Patricie Pastorová, Klára Petříková a Barbora Pilná. 

Dne 16. 6. 2016 byli oceněni: Radka Voborníková, Daniel Bohuněk, Kateřina Hepnarová, 

Jana Hořínková, Johana Richterová, Tereza Vlachá, František Bárta, Veronika Frisová, Pavla 

Kubejová a Aneta Pokorná. Tito absolventi dostali nejen Pamětní list, ale i tričko s logem 

školy.  

 

V tomto školním roce jsme stejně jako loni slavnostně ukončili školní rok 2015-2016 

shromážděním v aule školy, kde jsme ocenili vybrané žáky 1. až 3. ročníků za vzornou 

reprezentaci naší školy, za příkladný přístup ke studiu nebo za další aktivity ve škole i mimo 

ni. Ocenění žáci obdrželi Pochvalu ředitelky školy a tričko  s logem školy. Odměněni byli: 

Lucie Buštová a Eliška Adamcová z 1.A, Sára Novotná z 1.B, Kamila Hlavatá z 1.E, 

Veronika Suchardová z 1.G, Kateřina Lancová a Kateřina Šestáková z 1.L, Michaela 

Sobolová a Simona Šimánková z 2.A, Barbara Faltová z 2.B, Šárka Lehká z 2.E, Monika 

Halamková a Anna Kasáková z 2.G, Kateřina Truněčková z 2.H, Aneta Brůnová a Veronika 

Hejnyšová z 3.A, Diana Mirovská z 3.B, David Vysloužil z 3.E, Jiří Láska a Lukáš Háze 

z 3.G a Natálie Komínková z 3.L. Fotografie těchto oceněných žáků  jsou vystaveny poblíž 

sekretariátu, aby inspirovaly i ostatní žáky. 
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Část VI.  Údaje o prevenci rizikového chování dětí 

a mládeže  

 

Minimální preventivní program je 

vypracován na základě dokumentu 

Strategie školy v rámci prevence 

rizikových projevů chování dětí a 

mládeže a vychází z potřeb žáků 

školy. Tyto potřeby jsou 

aktualizovány vždy na konci roku 

při hodnocení činnosti úseku 

prevence, v souladu s podněty 

krajského a okresního koordinátora 

prevence rizikového chování dětí a 

mládeže.  

Minimální preventivní program je 

součástí výchovného a vzdělávacího 

procesu a zaměřuje se na prevenci rizikového chování dětí a mládeže ve škole. Preventivní 

působení je součástí každodenní práce učitele. Patří mezi hlavní úkoly jednotlivých 

metodických sdružení a tato problematika je zařazena do tematických plánů téměř všech 

vyučovacích předmětů. Významně je posílena především v oblasti výchova ke zdraví a 

občanství. 

 Program prevence je koordinován pracovní skupinou, která má přesně stanovené cíle, ale i 

konkrétní metody k dosažení cílů: klást důraz na osobní příklad učitele, seznamovat žáky se 

zdravým životním stylem, pěstovat u nich smysl pro kolektiv, seznamovat je se škodlivými 

účinky drog a projevy šikany. Spolupracujeme s řadou institucí, např. Střediskem výchovné 

péče v Hradci Králové, Komunitním centrem Bé plus, sdružením ADRA, Laxus, metodikem 

pedagogicko-psychologické poradny, krajskou metodičkou prevence, Policií ČR a Krajskou 

hygienickou stanicí. Kontakty s těmito organizacemi a institucemi probíhají ve škole nebo v 

sídlech těchto organizací. 

 

Konkrétní opatření naplňující preventivní program školy: 

 

Adaptační kurz žáků 1. ročníků tříd 1. A, 1. B, 1. E, 1. G a 1. L (9.-11. 9. 2015) 

v rekreačním centru Horalka v Orlických horách – základ preventivního programu školy 

realizovaného od prvních ročníků. 

 

Cílem třídenního pobytového kurzu bylo vytvoření pozitivních vztahů uvnitř třídního 

kolektivu mezi žáky a také vytvoření kontaktů s pedagogy školy a vychovatelkou, která se ve 

školním roce věnovala žákům prvních ročníků ubytovaným na domově mládeže. 

V rámci projektu byly zařazeny besedy a semináře zaměřené na zdravý životní styl a prevenci 

rizikového chování dětí a mládeže.  

http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/%C5%A1k.rok-2015-16/Sout%C4%9B%C5%BEe/Riskuj-HIV-2/DSC_0427.JPG?m=1464958665
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Po zkušenostech z minulých let již 

víme, že postupná adaptace na 

střední školu je velmi důležitá pro 

budování zdravých vztahů uvnitř 

kolektivu i vztahu žáků s pedagogy 

školy a vychovatelkami. V rámci 

programu byly odborníky z praxe i 

pedagogy školy realizovány besedy, 

semináře zaměřené na zdravý životní 

styl a prevenci rizikového chování 

dětí a mládeže. Projekt je žáky a 

pedagogy vnímán jako prospěšný. 

 

Všichni žáci byli informováni o 

možnostech využití poradny školní psycholožky doc. PhDr. Heřmanské. 

 

 

Činnost týmu v oblasti prevence šikany 

Během školního roku spolupracuje pracovní skupina pro prevenci rizikového chování dětí a 

mládeže s vedením školy, výchovným poradcem, vedoucí vychovatelkou DM a školní 

psycholožkou. Pracovní skupina má vypracovaný Metodický pokyn k řešení šikanování mezi 

žáky školy, který je k dispozici pedagogickým pracovníkům ve škole a domovech mládeže. 

Mapuje průběžně klima v jednotlivých třídách a řeší vztahové problémy ve třídách. 

Spolupracuje také s externími organizacemi při řešení klimatu třídy. 

 

Činnost týmu v oblasti prevence záškoláctví a kázeňských problémů 

Spolupráce s rodiči, konzultace s rodiči o problémech žáků. 

Skupina řeší kázeňské a prospěchové problémy ve třídách podle potřeby. 

 

Vzdělávání 

Školení, která členové týmu absolvovali: 

 Konference krajský úřad – sociální klima školy 

 Konference krajský úřad – záškoláctví 

 Pedagogicko-psychologická poradna – seminář problémové dítě 

 MUDr. Hadaš: Vzory a idoly 

 MUDr. Hadaš: Vzdělávání dívek a chlapců 

 PhDr. Martínek: Šikana 

 Mgr. Wievegová: Kyberšikana  

 Pracovní setkání metodiků prevence na Krajském úřadě v Hradci Králové 

 

Granty a projekty 

  Aktivita Hrou proti AIDS – na získání prostředků na její realizaci jsme podali žádost 

o mimořádný účelový příspěvek, která byla podpořena 

 

Akce související s prevencí rizikového chování dětí a mládeže 

Studentský den 13. 11. 2015 - v rámci tohoto dne proběhla interaktivní beseda 

k Nekuřáckému dni s Bc. J. Černohorským. Besedy se zúčastnilo 18 žáků prvních ročníků. 

Žáci si kromě informací odnesli i edukační materiály a seznámili se s nabídkou možnosti 

odvykacího programu.  
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Žáci a studenti i v letošním roce pokračovali v projektu Adopce na dálku. Žáci se zavázali 

finančně podporovat indickou holčičku a zajistit jí další studium.  Celá akce byla 

medializovaná, byla oslovena široká veřejnost; akce byla prezentována i v rámci školy. Žáci 

naší školy věnovali také část vybraných prostředků z akce Studentský den jako sponzorský 

dar občanskému sdružení Heřmánek.  

 

 

Poradenská služba pro rodiče žáků 

V rámci třídních schůzek byla realizována poradenská služba pro rodiče žáků se specialistou 

Policie ČR. Služba byla zaměřena na prevenci závislostí, kriminalitu mládeže a prevenci 

násilí. Nabídky využilo 6 rodičů. 

 

Projekt Hrou proti AIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V týdnu od 9. 5. do 13. 5. 2016 probíhal v aule na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové interaktivní 

program primární prevence Hrou proti AIDS. Dvanáct proškolených a certifikovaných 

studentů VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra realizovalo pro žáky prvních ročníků 

SZŠ a žáky ZŠ Pouchov a Gočárova aktivitu Hrou proti AIDS, které se zúčastnilo 180 žáků.  

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování dětí a mládeže.  

Školní psycholog – ve škole i nadále probíhala činnost školní psycholožky doc. PhDr. 

Heřmanské, CSc., která ve dvou dnech v týdnu poskytovala poradenskou činnost pro žáky 

školy. 

 

Zajištění charitativních akcí  
Tuto činnost považujeme za velmi důležitou součást prevence rizikového chování dětí a 

mládeže. Zapojili jsme se do mnoha charitativních akcí (viz níže). Žáci školy připravili 

Mikulášské a Vánoční besídky a zajistili Den dětí pro děti hospitalizované ve Fakultní 

nemocnici.  

 



 

strana 21 

 

V rámci předmětu Výchova ke zdraví a 

Odborná praxe studentky VOŠZ oboru DVS 

zajišťovaly proškolení a nácvik dentální hygieny, 

výuku první pomoci na vybraných základních 

školách. Probíhala i spolupráce s Oblastní 

Charitou Hradec Králové a se sdružením Mamma 

help. Studentky navštěvují také jesle v Hradci 

Králové. 

 

 

 

 

Další aktivity a opatření 
 Zdravá škola – průběžně probíhá realizace tohoto programu ve škole i na DM. 

 Akce v rámci ČČK a kroužku první pomoci – viz další školní a mimoškolní 

činnost. 

 Využití didaktických pomůcek v budově školy – publikace, informační vitrína, 

video, CD ROM „Člověk a závislost“, „Drogy – smrtelné nebezpečí“, práce žáků a 

další materiály, které jsou umístěny na nástěnkách, v pracovně školního metodika, na 

školní síti. 

 Informační vitrína sociálně patologických jevů – průběžně aktualizovaná, dává 

žákům a studentům přehled o jednotlivých akcích a jejich výstupech. Na tvorbě 

obsahu vitríny se podílejí studenti ve spolupráci s pedagogy. 

 Odborné časopisy Prevence a Bulletin Národní protidrogové centrály jsou 

k dispozici učitelskému sboru a vychovatelkám na Domově mládeže. 

 Přehled krizových center na nástěnce výchovného poradce a na školní síti. 

 Spolupráce se Střediskem výchovné péče Domino, Hradec Králové. 

 Spolupráce s OSPOD Hradec Králové. 

 Spolupráce s krajským metodikem prevence Mgr. D. Kosovou. 

 Spolupráce se Zdravotním ústavem Praha 

 

Souhrnný přehled akcí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů 

 

Datum Popis akce Účast (počet tříd, počet 

žáků) 

9.-11. 9. 2015 adaptační kurz Horalka 1. r. SZŠ (150 žáků) 

3. 11. 2015 Sociální klima školy konference krajský úřad  

9. 11. 2015 Problémové dítě seminář pořádaný PPP HK  

18. 11. 2015 PhDr. Martínek Šikana  

13. 11. 2015 Mezinárodní nekuřácký den  18 žáků 1. ročník 

11/ 2015 Primární prevence ve třídě 30 žáků 3. G 

10. 12. 2015 Konference krajský úřad záškoláctví  

14. 12. 2015 Vzdělávání dívek a chlapců (MUDr. Hadaš)  

21. 1. 2016 Kyberšikana ( Mgr. Wievegová)  

28. 1. 2016 Minimaturity  2 práce socpat jevů 

Únor 2016 Příprava – podán krajský projekt Hrou proti AIDS  

9.-13. 5. 2016 Hrou proti AIDS – aktivita probíhala celý týden 1. r. SZŠ a 4 tř. ZŠ 

11. 5. 2016 Domácí násilí –filmové představení Jakub 30 žáků 1. A 

30. 5. 201 Seminář pro pedagogy (Dr. Hadaš) Vzory a idoly 5 pedagogů 
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Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků  

 

Vzdělávání pracovníků školy je tradičně věnována velká pozornost. Do této oblasti byly 

vloženy prostředky celkem ve výši 179 194,- Kč. Všechny požadavky pedagogických 

pracovníků na vzdělávání byly uspokojeny.  

 

Hlavní oblasti, na které se DVPP zaměřovalo, byly následující: 

 Vzdělávání vedoucích pracovníků (členové vedení školy, vedoucí oborů a 

metodických sdružení) absolvovali seminář k rozvoji hodnotících kompetencí 

(hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, hospitace, vedení hodnotících 

rozhovorů) 

 Vzdělávání v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Vzdělávání zacílené na zlepšení komunikace v cizím jazyce, příprava na využití 

metody CLIL  

 Vzdělávání k prohlubování odbornosti  

 

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů    
 

Druh studia Pracovník 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech 

Bc. Helena Rezková 

Technická univerzita Liberec – učitelství informatiky a 

fyziky pro střední školy 

Petr Reif, Dis. 

 

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 (do února 2016 vykonávala tuto pozici kvalifikovaná výchovná 

poradkyně; nově práci výchovné poradkyně vykonává Mgr. Bischofová, která byla 

přijata ke studiu výchovného poradenství na UHK – studium zahájí v září 2016) 

 koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (Mgr. Šín) 

 tvorba a koordinace ŠVP (Mgr. Heřmanová) 

 prevence sociálně patologických jevů (Mgr. Strnadová) 

 specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy (PhDr. Štindl) 
 

 

c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace3  

 

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. 

 

                                                 
3 Viz Část XXIV. Přílohy 
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e) Odborná a publikační činnost 

 

BOHUŇKOVÁ, A., TREJTNAROVÁ, G. Jak pacienti vnímají zevní fixaci Studentská 

konference VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové. 13.4.2016 

NOVÁKOVÁ, P., TREJTNAROVÁ, G. Informovanost pacientů o katetrizačním vyšetření 

srdce Studentská konference VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové. 13.4.2016 

VROUBKOVÁ, V., TRUNDOVÁ, A. Ošetřovatelský proces u pacienta s břišní katastrofou 
Studentská konference VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové. 13.4.2016 

 

SKALNÍKOVÁ, H. a PLAŠILOVÁ, P. Biologická léčba – průzkumná práce. In: Provázanost 

nových teoretických poznatků s klinickou praxí. Studentská konference VOŠZ a SZŠ v Hradci 

Králové. 13.4.2016 

VOKÁČOVÁ, L., KADEŘÁVKOVÁ, B. Myopatie – kazuistika. Studentská konference VOŠZ 

a SZŠ v Hradci Králové. 13.4.2016 

 

FOGLOVÁ, K., KADEŘÁVKOVÁ B. Přístup žen ke gynekologickým prohlídkám - 

průzkumná práce. Studentská konference VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové. 13.4.2016 

 

KADEŘÁVKOVÁ, B. 5. květen Den hygieny rukou, aneb „Pomáhají vždy naše ruce?“ et 

Program a sborník abstrakt: XVII. Hradecké pediatrické dny. Procházka, Bořek – Produkce, 

Zlín. 1. vyd. 2015.  

 

KADEŘÁVKOVÁ, B. 5. květen Den hygieny rukou, aneb „Pomáhají vždy naše ruce?“ XXI. 

Královéhradecké ošetřovatelské dny. 

ŠTINDL, P. Význam zdravotnického vzdělání ve světě a u nás. Studentská konference VOŠZ a 

SZŠ v Hradci Králové. 13.4.2016 

 

HOŠKOVÁ, H., BRYCHTOVÁ, M. Publikace k projektu Erasmus+ 2014-1-FI01-KA201-

000798 - Seek and Find Nature. 2016. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 

zdravotnická škola Hradec Králové, Komenského 234. ISBN: 978-80-87574-13-3. 

 

STRÁŽNICKÁ, J., HAVLOVÁ, H.: Kosmetologie e-book [online]. 1. vydání, Hradec 

Králové: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, 

Komenského 234. 2016. ISBN 978-80-88058-83-0. Dostupné z: 

https://publi.cz/books/280/Cover.html 

 

STRÁŽNICKÁ 1, J. Pokladníková1, L. Jahodář2. Název posteru: Safety Assessment of Food 

Additives in Top-selling Dietary Supplements in the Czech Republic. Konference ISOP 2015. 

27. – 30. 10. 2015 

 

STRÁŽNICKÁ 1, J. Pokladníková1, L. Jahodář2. Název posteru: Safety Assessment of Food 

Additives in Top-selling Dietary Supplements in the Czech Republic. Konference: 6. 

postgraduální a 4. postdoktoradská vědecká konference FaF UK. 10.2.2016. 

 

STRÁŽNICKÁ, J. Klinicky významné interakce léků s nejprodávanějšími fytofarmaky a 

doplňky stravy II. Klinicky významné interakce léků s nejprodávanějšími fytofarmaky a 

doplňky stravy I. Lékárna budoucnosti – celostní péče o klienta I. (pro lékárníky a 

farmaceutické asistenty). Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. 21. 5. 2016 

https://publi.cz/books/280/Cover.html
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VOJTOVÁ, Markéta. Výživa člověka e-book [online]. 1. vydání. Hradec Králové: VOŠZ a 

SZŠ Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-88058-82-3. Dostupné z: 

https://publi.cz/books/281/Impresum.html 

 

ŠPILKA, Radim. Learner-content interaction in Flipped classroom model. International 

Journal of Information and Communication Technologies in Education [online]. 2015, 4(3), 

53-60 [cit. 2016-10-06]. ISSN 1805-3726. Dostupné z: 

https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2015-03/ictejournal-2015-3-article-5.pdf. 

 

ŠPILKA, Radim. Převracená třída – Pedagogický experiment na ZŠ. Media4u Magazine 

[online]. 2015, 2015(4), 53-60 [cit. 2016-10-06]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: 

http://www.media4u.cz/mm042015.pdf. 

 

Rámcový přehled o DVPP4   

 

Druh studia, kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků (akcí) 

Školení pro pracovníky ve vedení školy 28 (15) 

Jazykové vzdělávání 43 (29) 

Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 98 (52) 

Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 182 (78) 

Vzdělávání vychovatelek 22 (18) 

  

                                                 
4 Podrobný přehled je umístěn v Části XXIV. Přílohy 

https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2015-03/ictejournal-2015-3-article-5.pdf
http://www.media4u.cz/mm042015.pdf
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Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

na veřejnosti 

 

a) Okresní, oblastní a celostátní soutěže  

 

V tomto školním roce byl určen 

pedagog, který má na starost koordinaci 

práce s nadanými žáky a pokračovala 

snaha 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 

(především Středoškolská odborná 

činnost a olympiády).  Tradiční úspěchy 

také získáváme v soutěžích předlékařské 

první pomoci. 

 

 
Datum do Popis akce Účast Umístění 

7. 2. 2016 15. 5. 2016 
soutěž ve Finanční gramotnosti 

„Tajuplná cesta“ (on line hra)  
7 tříd 1. místo 

15. 3. 2016   
Regionální kolo Psychologické 

olympiády Svitavy 
2 žákyně 1. místo 

18. 3. 2016   Chemická olympiáda kat. C   6 žáků bez umístění 

31. 3. 2016 31. 3. 2016 Celostátní soutěž v Ošetřovatelství 1 žák    

5. 4. 2016   Chemická olympiáda kat. B 1 žák  bez umístění 

6. 4. 2016 7. 4. 2016 
Celostátní kolo Psychologické 

olympiády Kladno 
1 žákyně bez umístění 

7. 4. 2016 7. 4. 2016 SOČ - okresní kolo 5 žáků 3 postupující 

13. 4. 2016 13. 4. 2016 Fyzikální olympiáda - krajské kolo  5 žáků 
2 úspěšní 

řešitelé  

26. 4. 2016 27. 4. 2016 
Soutěž První pomoc v přírodě 

Mělník 
4 žáci 

5. místo (z 22 

družstev) 

11. 5. 2016 11. 5. 2016 SOČ - krajské kolo 3 žáci 
2 x 1. místo 

1 x 2. místo 

13. 6. 2016 14. 6. 2016 
XVIII. ročník celostátní soutěže 

první pomoci Brno 
3 žákyně 1. místo 

17. 6. 2016 19. 6. 2016 SOČ - celostátní kolo 2 žáci 9. a 13. místo 

22. 6. 2016 23. 6. 2016 
22. ročník soutěže první pomoci 

Mladé Bříště 
4 žáci 

6.-7. místo 

z 34 družstev 
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Dne 8. června 2016 na ČVUT v Praze 

proběhl desátý ročník konference 

mladých vědců StreTech 2016. 

Konference se zúčastnilo celkem 206 

prezentujících z 97 středních škol. Naši 

školu důstojně reprezentovali: 

Anna Kasáková se ve svém výzkumu 

zabývala Chladniho obrazci. 

Šárka Lehká zdokumentovala 

koncentrační tábor Osvětim. 

David Vysloužil rozvinul vlastní model 

pro analýzu psychologie vrahů. 

 

 

b) Spolupráce s komunitou 

 

Tradiční a velmi důležitou součástí výchovy a vzdělávání žáků na naší škole je účast na 

akcích, které mají humanitární charakter a jsou projevem zájmu o okolní komunitu a její 

potřeby. Naši žáci a studenti si připravili 

následující akce či se do nich zapojili: 

 

Projekt „Zdravý úsměv“ – ve spolupráci se 

Stomatologickou klinikou FN HK, která zajišťuje 

odbornou garanci projektu a školí lektorky. Na 

začátku školního roku v září proběhlo tradiční 

vyškolení nových lektorek, které se zapojily do 

projektu. 

 

Ve školním roce 2015-2016 pracovalo v 

programu „Zdravý úsměv“ 26 lektorek - našich studentek oboru Diplomovaná všeobecná 

sestra a Zdravotnické lyceum, celkem proškolily 383 dětí v rámci spolupracujících MŠ a ZŠ. 

Projekt probíhal v těchto mateřských a základních školách: 

 

ZŠ a MŠ Pohádka, Mandysova 1434, Hradec Králové 

MŠ Chvojenec 

ZŠ a MŠ Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25 

ZŠ a MŠ Třebařov, okr. Svitavy 

2. MŠ, Školní 1257, Nová Paka 

MŠ Dětřichov 21, Svitavy 

MŠ Kamarád Hradec Králové 

MŠ Častolovice 

MŠ Jásenná 

MŠ Sloupno 69, Smidary 

   

 Celoroční spolupráce se Speciální MŠ a ZŠ při FN HK – besídky, programy pro 

hospitalizované děti  

 City Jam – preventivní akce Nízkoprahového centra Modrý pomeranč – 9. září 2015, 

ukázky PPP  
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 Sportovní den s Městskou policií  – 22. 9. 2015, při kterém žáci školy zajišťují 

ukázky poskytování první pomoci a učí děti poskytovat PPP 

 Výuka PP a zdravotnický dozor na Dětském dnu s Městskou policií „Hradec 

Králové – bezpečné město“, 2. 6. 2016 

 Projektový den DANETA zajištění výuky PP pro děti s hendikepem, 22. 6. 2016 

 Dětský den na ZŠ Všestary, 28. 6. 2016 

 „Hrou proti AIDS“ - v týdnu od 9. 5. do 13. 5. 

2016 probíhal v aule na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové 

interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS. 

Dvanáct proškolených a certifikovaných studentů VOŠZ 

oboru Diplomovaná všeobecná sestra realizovalo pro 

žáky prvních ročníků SZŠ a žáky ZŠ Pouchov a 

Gočárova aktivitu Hrou proti AIDS, které se účastnilo 

180 žáků.  

 Spolupráce s Mamma helpem – studentky 

VOŠZ se již tradičně účastnily charitativní sbírky 

„Kytičky s Mamma helpem“. Pracovnice Mamma helpu 

uspořádaly přednášku pro studenty 1. ročníku DVS naší 

školy v rámci výchovy ke zdraví. Studenti se seznámili 

s centrem Mamma helpu, jeho činností a materiálním 

vybavením. 

 

c) Přehled zapojení školy do charitativních sbírek 

 
Datum Popis akce účast částka 

19. 11. 2015 sbírka Kapka naděje 20 žáků 3500 

9. 12. 2015 sbírka Kapka naděje  20 žáků 4780 

11. 12. 2015 Zimní srdíčková sbírka 10 žáků 2 140 

6. 1. 2016 Tříkrálová sbírka 8 žáků 11 787 

16. 3. 2016 sbírka Jarní srdíčkové dny 10 žáků 3 875 

7. 9. 2015 13. ročník Světluška  10 studentů 15 336 

14. 10. 2015 16. ročník Bílá pastelka  11 studentů 4 948 

11. 5. 2016 Květinový den 8 studentů 12 536 
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d) Pořadatelství konferencí, přehlídek a soutěží 

 

Škola uspořádala i v letošním školním roce 

již tradičně Krajské kolo Českého poháru 

v kin-ballu. Tento turnaj s postupem do 

republikového finále byl realizován s účastí 

12 družstev základních škol a 7 družstev 

středních škol z celého Královéhradeckého 

kraje v tělocvičně Střední odborné školy 

veterinární v Hradci Králové a s podporou 

Českého svazu kin-ballu. Škola již má 

s pořádáním této akce velké zkušenosti, 

takže vše proběhlo ke spokojenosti všech 

účastníků. Dodatečně byla schválena i 

finanční podpora Královéhradeckého kraje ve výši 15 tisíc korun, která nám pomohla pokrýt 

většinu nákladů. Vítězi v jednotlivých 

kategoriích se stala družstva ZŠ Milady 

Horákové a PSJG z Hradce Králové. Naše 2 

družstva skončila na 2. a 3. místě a obě skvěle 

reprezentovala kraj v republikovém finále 

v Praze, kde naše škola dosáhla na stříbrnou 

příčku. 

 

Ve dnech 16. a 17. září 2015 byla naše škola 

spolupořadatelem již tradičního 

mezinárodního turnaje v kin-ballu, Inter G 

cup. Tato akce byla podpořena Magistrátem 

města. Kromě aktivní účasti ve sportovní 

části, v níž družstvo naší školy zvítězilo 

v mezinárodní konkurenci, jsme celou akci 

pomáhali zajišťovat i technicky. Členové 

kroužku první pomoci poskytovali po celou 

dobu trvání kvalitní zdravotnické služby. Celé 

akce se zúčastnilo 12 družstev v kategorii ZŠ 

a 10 družstev ze SŠ, včetně 2 družstev 

z Německa. 

 

 

 

 

 

13. dubna 2016 se na naší škole, jako 

již každoročně, konala studentská 

konference, která nesla název 

Provázanost nových teoretických 

poznatků s klinickou praxí. Na 

konferenci vystoupili se svými 

příspěvky studenti oborů 

Diplomovaná všeobecná sestra, 
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Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant a Diplomovaný zubní 

technik. Naši konferenci obohatili svými  příspěvky dva odborníci z praxe. Zazněl také velmi 

zajímavý příspěvek našeho vyučujícího PhDr. Přemysla Štindla o významu zdravotnického 

vzdělávání ve světě. V publiku zasedlo 177 studentů VOŠ a pedagogové naší školy.  

 

Fyzikální konference Elixír do škol 

Při Vyšší odborné škole zdravotnické a 

Střední zdravotnické škole v Hradci 

Králové  pracuje Regionální centrum 

projektu Elixír do škol. Po celém Česku 

Nadace Depositum Bonum spustila 21 

center pro učitele 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. 

 

Od 13. do 15. května 2016 se v Hradci Králové konal již třetí ročník konference Elixír do 

škol. Konference se zúčastnilo 180 učitelů fyziky z celé ČR. Konference nabídla učitelům 

navštěvujícím Regionální centra a dalším účastníkům projektu Elixír do škol příležitost setkat 

se s kolegy z celé republiky a získat inspiraci pro další práci. 

 

Dne 21.4.2016 proběhla na naší škole konference s názvem "Paliativní péče - komplexní 

zajištění klienta a jeho rodiny v situaci nevyléčitelné nemoci". Konferenci zaštítil doc. 

MUDr. Ladislav Slováček, PhD. odborností lékař - paliatr, který zajišťuje domácí hospicovou 

paliativní péči v rámci Oblastní charity v Hradci Králové a jeho okolí. 

 

Dne 25.5. 2016 pořádala naše škola 

sportovní akci Kolečková brusle IN 

LINE 2016. Zajišťovali jsme 

zdravotní a pořadatelskou službu a 

studenti byli i aktivními účastníky. 

Akce proběhla za finanční podpory 

Královéhradeckého kraje, 

statutárního města Hradce Králové a 

ČUS Sportuj s námi. Na 10-ti 

kilometrový asfaltový okruh se 

vydalo160 nadšených  bruslařů, 

každý obdržel v kontrolním bodě 

pásku na ruku a v cíli účastnický list. 

Dopoledne byla akce připravena pro základní a střední školy, odpoledne pro širokou 

veřejnost. Byl vyhlášen nejpočetnější tým škol a akci okořenila bohatá tombola. Akce je 

součástí celoevropské kampaně MOVE WEEK 2016, které se účastní milion Evropanů v 

týdnu od 22. do 28. 5. 2016.  

  



 

strana 30 

 

Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí   

 

Ve školním roce 2015-2016 neproběhla žádná inspekce ČŠI.  

 

Další subjekty provedly tyto kontroly: 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický 

Veřejnosprávní kontrola na místě, která se uskutečnila ve dnech 8.-9. 3. 2016; předmětem 

kontroly bylo hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky, dodržování obecně závazných 

právních předpisů.  Kontrola proběhla bez nálezu.5 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Dne 4. 9. 2015 byla vydána zpráva o daňové kontrole podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád. Předmětem kontroly bylo čerpání prostředků na projekt s názvem Virtuální 

nemocnice realizovaný v rámci OPVK. Jde o dokončení procesu, který byl zahájen kontrolou 

ze strany MŠMT v červenci 2013. Krajský úřad vyměřil odvod ve výši nezpůsobilých výdajů, 

tj. 1 242 696,- Kč.6 Ředitelka školy požádala o prominutí odvodu; pro projednání a schválení 

v Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje byla konečná výše odvodu 76 002,- Kč a 

tato částka byla neprodleně uhrazena z rezervního fondu organizace. Ve stejné výši bylo 

vyměřeno i penále; žádost o jeho prominutí byla usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje schválena. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

Dne 18. 2. 2016 byla zahájena kontrola ve školní jídelně; byly odebrány vzorky pokrmů za 

účelem jejich senzorického a kvalitativního posouzení v ukazateli vzhledu. Nebyly zjištěny 

závady.7 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Dne 19. 10. 2015 se uskutečnila kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly zjištěny závady.8 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové 

Ve dnech 18.-19. 11. a 10. 12. 2015 se uskutečnila kontrola plnění povinností v nemocenském 

pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Byly 

zjištěny drobné nedostatky v kódech pojištění na ELDP, které byly v průběhu kontroly 

odstraněny.9 

 

 

 

 

                                                 
5 Protokol 29336/2016/KHK ze dne 10. 3. 2016 
6 Zpráva č. 17/DŘ/EG/2015 
7 Protokol o kontrole č.j. KHSHK 05540/2016 a S-KHSHK 04116/2016/6 
8 Protokol č.j. VZP-15-02890238-H8777 ze dne 20. 10. 2015 
9 Protokol o kontrole č. 1802/15/661 
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Část X.  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 2015.  

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v roce 2015 hospodařila se 

ziskem 136 732,72 Kč. 

 

 

Ukazatel v tis. Kč 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

 

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

Náklady celkem 70 829,013 70 829,013 385 441,129 

Příjmy (výnosy) celkem 70 866,757 70 866,757 425   540,118 

Hospodářský výsledek X 37,743 40  98,988 

 

 

1. 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 47 998,60 47 998,60 

z toho 
- Platy 33 361,10 33 361,10 

- OON 1 627,20 1 627,20 

Limit počtu zaměstnanců 107,50 107,307 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
k

az
at

el
e Odvody 11 986,00 11 472,329 

FKSP 333,60 335,027 

ONIV 780,70   1 202,944 

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 

 

5 744,300 

 

5 719,239* 

Investiční příspěvek z FRR kraje 

(přístupový systém) 
100 100 

Neinvestiční příspěvek z FRR kraje 

(oprava fasády budovy školy) 
4 000,000 3 730, 985** 

Vlastní příjmy (účet 602) X 6 084,048 

* Víceleté projekty, do roku 2016 zbývá 16 273 Kč + vratka účelového příspěvku na 

zdravotní prohlídky žáků ve výši 8 788 Kč. 

** Částka 269 tis. Kč byla přesunuta na další etapu akce Oprava fasády budovy školy 

realizovanou v roce 2016. 

 

Organizace hospodařila s provozní dotací ve výši 5 698 300 Kč.  

Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily          6 084 048,64 Kč 

z toho:  školné     755 150 Kč 

  příjmy za ubytování žáků          1 858 150 Kč 

  příjmy za stravování žáků          2 347 711 Kč 

  příjmy za stravování ostatní  201 070 Kč.  
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Mezi každoroční nejvýznamnější položky provozních nákladů i v roce 2015 patřily položky 

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

Spotřeba energií poklesla, celkem za všechny součásti činila 2 677 754,54 Kč. Jednotlivé 

energie převážně nebyly dodavateli za rok 2015 vyúčtovány. Časové rozlišení energií roku 

2015 bylo zaúčtováno ve výši dodavateli stanovených záloh. Organizace obdržela v začátku 

roku 2015 faktury za vyúčtování spotřeby energií roku 2014, jednalo se o dobropisy v celkové 

výši 581 515 Kč a požádala dodavatele o úměrné snížení měsíčních záloh, což se příznivě 

odrazilo v položce Spotřeby energií. 

   

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

akce zabezpečující plynulý provoz objektů školy.   

Pro opakující se problémy musela být realizována oprava kanalizace v řádu budovy školy – 

centrální kanalizace v ulici Jana Koziny v částce 41 980 Kč. Dále byla zajištěna oprava a 

výměna vadných dílů žaluzií v učebnách školy v částce 38 962 Kč. V návaznosti na akci 

Výměna a oprava oken školy bylo do suterénu budovy školy zhotoveno a vyměněno 9 ks 

vnějších oken v částce 160 240 Kč. 

V budově Domova mládeže Komenského byla provedena oprava elektrických rozvodů vč. 

rozvaděčů v částce 86 883 Kč. V budově Domova mládeže Hradecká byly provedeny nátěry 

15 ks oken v částce 119 855 Kč. Nátěry zbylých oken se budou realizovat v roce 2016.  

Z FRR Královéhradeckého kraje byla realizována 1. etapa opravy fasády na budově školy   

v částce 3 904 109 Kč. Použitá výše dotace z FRR KHK na tuto akci činila 3 730 985 Kč. 

Dílo provádí firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Oprava fasády budovy školy by měla být 

dokončena v roce 2017. 

 

Prostředky přímých výdajů na vzdělávání byly v roce 2015 plně využity, stanovené limity a 

závazné ukazatele nebyly překročeny. Bylo možno plně využít zůstatek nevyčerpaných 

rozpočtovaných finančních prostředků na nedočerpané odvody (422 244 Kč). Celkový objem 

přímých ONIV využitelných pro položky přímých nákladů činil 1 202 944 Kč. V této 

vymezené kategorii financování nedošlo k žádným problémům a mohli jsme dle oprávněných 

požadavků pedagogů pořídit učební pomůcky neinvestičního charakteru, učebnice i další 

potřebnou odbornou literaturu a zajistit školení a vzdělávání zaměstnanců. Pro výuku byla 

zakoupena výpočetní  technika – 35 ks PC HP Elite 8200 v částce 437 052 Kč do odborných 

učeben, dataprojektor Hitachi,  projektor EPSON EB-X03, dále pro výuku zubních techniků 

byl zakoupen hydraulický lis, parní čistička Tissi, leštička SWAH, vypalovací pec Digitherm 

DF-5, licí přístroj Ducatron, keramická pec a kleště.  

 

V roce 2015 jsme obdrželi z rozpočtu zřizovatele na licence Microsoft částku ve výši 111 300 

Kč a na zdravotní prohlídky žáků 90 312 Kč. 

 

Škola obdržela další účelové prostředky ze státního rozpočtu: 

UZ 33038 - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence SŠ 10 893 Kč, 

UZ 33052 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 1 321 984 Kč, 

UZ 33061 – Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství 233 298 Kč, 

UZ 33160 – Podpora romské komunity 4 000 Kč. 

 

Fond investic byl v roce 2015 po schválení zřizovatelem použit následovně: 

1. Pro výuku zubních techniků byl zakoupen přístroj polymerátor tlakový Palamat elite 

v částce 49 000 Kč.  
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2. Pro rozšíření možností výuky TV a zlepšení pohybové gramotnosti žáků byl do místnosti 

malé tělocvičny zakoupen dataprojektor Hitachi vč. promítacího plátna a ozvučení v částce 

44 540 Kč. 

3. Za účelem zvýšení bezpečnosti žáků byl v budově školy a budově Domova mládeže 

Hradecká nainstalován přístupový systém. Pro realizaci přístupového systému byla vybrána 

firma Z-WARE Jihlava. Součástí zakázky byla dodávka jednotlivých prvků systému, jejich 

instalace a zaškolení. V budově školy byla provedena instalace přístupového systému na 

hlavní vstupní dveře z Komenského ulice a na zadní vchod z ulice J. Koziny. V budově 

Domova mládeže Hradecká byla provedena instalace přístupového systému na hlavní vstupní 

dveře a na vstupní dveře ze dvora do školní jídelny.  Systém využívá bezkontaktní čipy a je 

propojen se stávajícím informačním systémem SAS. Po úpravě stravovacího systému ve 

školní jídelně je na čip možný jak příchod a odchod žáků a zaměstnanců, tak výdej obědů. 

Celkový náklad na přístupový systém činil 204 756 Kč, z toho částka investičních prostředků 

146 102 Kč (škola 103 328 Kč, DMH 42 774 Kč) byla hrazena z FRR Královéhradeckého 

kraje ve výši 100 000 Kč a z vlastního IF ve výši 46 102 Kč, a částka neinvestičních 

prostředků ve výši 58 654 Kč byla hrazena z účelově poskytnutého příspěvku na provoz. 

4. Při řešení přístupového systému musely být vzaty v potaz stávající podmínky. Vzhledem 

k technickým podmínkám hlavního vstupu do budovy, kdy do historických dveří není možno 

zabudovat elektronický zámek, byla situace řešena vybudováním proskleného zádveří 

s pohyblivými dveřmi v částce 381 624 Kč. 

 

I ve stávajícím roce 2016 organizace pokračuje v započatých nebo navazujících akcích, které 

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

mezinárodních programů  

 

Ve školním roce 2015-2016 jsme podali 2 nové projektové žádosti v do programu Erasmus+, 

projekty však nebyly podpořeny. Dokončovali jsme 

následující projekty: 

Mobilita pracovníků škol (Erasmus +); dotace: 42 255 

EUR 

Projekt Učte se a pracujte v EU je zaměřen na profesní 

rozvoj pedagogických pracovníků naší školy. Projekt 

podpořil celoživotní vzdělávání pedagogů, zvýšil jejich 

profesní kompetence a motivaci k účasti na evropských 

projektech.  

Do projektu bylo zapojeno 17 učitelů jazyků, všeobecně 

vzdělávacích a odborných  předmětů;  účastnili se 

jazykových a metodických kurzů v Německu, Velké 

Británii, Irsku a na Maltě. Poznávali nové země, lidi a 

jejich život, prohloubili svoje jazykové a metodické 

znalosti a dovednosti. Někteří  se seznámili s metodou 

CLIL a nyní ji aplikují při výuce svých předmětů.  

Strategické partnerství (Erasmus+); dotace:  22 775,- EUR 

Ve školním roce 2015-2016 pokračoval projekt Seek and Find Nature. Hned začátkem října 

(5.-10. 10.) se uskutečnilo v pořadí čtvrté setkání žáků a učitelů, tentokrát v německém 

Bogenu. Tématem byl Bavorský les, jeho ochrana, flóra, fauna, ale také průmysl a jeho 

propojení s přírodou v této oblasti. Na setkání vycestovali 2 učitelé a 3 žáci. V únoru (25. 2.-

1. 3.) vyjeli 2 žákyně a 3 učitelé do Badajoz ve Španělsku.   

Během setkání žáci navštívili 

například národní park 

Monfrague, kde pozorovali 

hnízdění mnoha vzácných druhů 

ptáků. Na téma průmysl a 

příroda bylo navázáno 

návštěvou továrny na 

zpracování korku. Poslední 

setkání projektu proběhlo ve 

Slovinsku (18.-22. 4.), kde byla 

prodiskutována a shrnuta 

všechna témata, na která byl 

projekt zaměřen, tj. stav přírody 

v různých částech Evropy, 

využívání přírody člověkem a 

environmentální hrozby, např. 

změna klimatu a ztráta 

biodiversity v Evropě. Během celého dvouletého projektu psali žáci ze všech zúčastněných 

zemí příběhy a kreslili obrázky na témata týkající se přírody – vše bylo publikováno ve 

společné knize partnerských zemí. Dvouletého projektu se zúčastnilo celkem 15 žáků a 9 

učitelů. 
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Strategické partnerství (Erasmus+); dotace:  22 854,- EUR, v roli partnera 

 

Do projektu EuroCure je zapojeno 8 

institucí z ČR, Německa a Maďarska 

(školy, zařízení pro organizace stáží, 

nemocnice). Cílem je umožnit  vyvinout 

jazykové a koučingové programy  

umožňující absolventům oboru 

Zdravotnický asistent dokončit si 

vzdělání v oboru Všeobecná sestra 

v podmínkách duálního systému. Ve 

školním roce 2015-2016 pokračovaly 

práce na tvorbě výstupů, uskutečnily se 

projektové schůzky v Budapešti a 

v Českých Budějovicích a v září a říjnu 

2015 škola hostila dvě německé studentky, kterým jsme zajistili praxi ve Fakultní nemocnici 

Hradec Králové. 

Více o 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 Ccentru Monzino, které je svým 

vybavením unikátním pracovištěm, sídlem vědeckého výzkumu a univerzitních studií. Od 

doby trvání projektu poprvé v září 2015 neodjely na stáž žádné absolventky oboru DVS.   

http://www.zshk.cz/projekty_esf
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Část XII.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení  

 

Autorizace školy podle zákona č. 179/2006 Sb.10  

 
Škole byla rozhodnutím MPSV11 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 srpnu 2015 a červnu 2016 proběhly zkoušky profesní kvalifikace 69-017-M Chůva pro děti 

do zahájení povinné školní docházky. Celkem zkoušky podstoupilo 6 žen, zkoušky zvládly 

úspěšně a získaly osvědčení. 

 

Kurzy nabízené v rámci DVPP akreditované MŠMT, č j.: MSMT -37554/2014-1-1042  

 

 Zdravotník zotavovacích akcí (rozsah 40 hodin) 

 Novinky v poskytování předlékařské první pomoci (rozsah 4 hodiny) 

 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 

(rozsah 20 hodin) 

 

Rekvalifikační vzdělávací programy akreditované MŠMT, č.j.: MSMT-28823/2015-1/600  

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

 69-018-M Chůva pro dětské koutky 

 

Ve školním roce se nepodařilo otevřít kurzy pro malý počet zájemců i přes kampaň v tisku. 

Pro další kurz plánovaný na říjen 2016 jsme zvolili rozhlasové spoty, na které zareagovalo 

více zájemců a kurz bude realizován. 

 

  

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

(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
11 Rozhodnutí č.j.: 2014/15652-411/3 ze dne 13. června 2014 
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Část XIII. Údaje o 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 2015-2016 realizovány, příp.  

zpracovány v podobě žádosti o grant.  Poskytovatelé dotací jsou Královéhradecký kraj,12 

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 8 000,-

Kč; realizace září 2015 – červen 2016 (podrobněji viz Část VIII.) 

  

 Volný čas jako prevence patologického jednání 

dětí a mládeže (program 15SMR02) - přiděleno 

11 000,- Kč; realizace únor – prosinec 2015 

Projekt umožnil podpořit volnočasové aktivity 

žáků ubytovaných na domově mládeže: 

sportovní aktivity, besídky a soutěže. Jako již 

tradičně jsme spolupracovali se zdravotně 

postiženými a dlouhodobě nemocnými dětmi a 

seniory.  

 

 Zdravě ve všech oblastech (program 15SMP01) - přiděleno 17 000,- Kč; realizace září 

2015 – červen 2016 

Projekt umožnil realizovat aktivity na domově mládeže směřující do oblasti podpory 

zdraví, zdravého stravování a prevence rasizmu a xenofobie.  

 

 Retro a další aktivity (program 

15SMV04) - přiděleno 18 000,- Kč; 

realizace září 2015 – červen 2016 

Projekt pomohl smysluplně naplnit 

volný čas žáků a studentů 

ubytovaných v DM. Díky projektu 

vznikly fotovizitky na dveře pokojů, 

uskutečnila se výstava starých 

předmětů, několik soutěží, keramické 

dílny pro různé skupiny účastníků a 

velikonoční besídka pro děti 

hospitalizované ve FN. 

 

 

 

 Aktivitami proti nudě (MUP05-0001) - přiděleno 9 000,- Kč; realizace květen – 

prosinec 2016 

                                                 
12 Dotační programy Královéhradeckého kraje: SMV (oblast vzdělávání), SMR (oblast volnočasových aktivit), 

SMP (oblast prevence rizikového chování); MUP – mimořádný účelový příspěvek 

http://www.zshk.cz/node/750
http://www.zshk.cz/node/753
http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/%C5%A1k.rok-2015-16/Spole%C4%8Densk%C3%A9-akce/Retro-v%C3%BDstava/IMG_3229.JPG?m=1457431202
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Projekt umožní realizaci jednorázových a tradičních volnočasových aktivit žáků a 

studentů ubytovaných na DM. 

 

 Smysluplně na volný čas na DM (MUP02-0001) - přiděleno 35 000,- Kč; realizace 

únor – prosinec 2016 

Projekt pomůže smysluplně naplnit volný čas žáků a studentů ubytovaných v DM.  

 

 Hrou proti AIDS (MUP03-0005) - 

přiděleno 13 000,- Kč; realizace únor 

– prosinec 2016 

Díky projektu můžeme netradičním 

způsobem nabídnout a předat žákům 2. 

stupně základních škol a žákům 

středních škol základní informace o 

možnostech přenosu viru HIV, 

pohlavně přenosných infekcí a ochraně 

před nežádoucím těhotenstvím. 

Aktivita umožní žákům zamyslet se 

nad vlastními postoji a chováním v 

možných rizikových situacích.  

 

 Krajské finále českého poháru ZŠ a SŠ v kin-ballu (MUP12-0001) - přiděleno 15 

000,- Kč; realizace leden – září 2016 

Projekt pomohl podpořit konání 5. ročníku krajského kola Českého poháru v kin-ballu. 

 

 Kolečková brusle (MUP11-0001) - přiděleno 10 000,- Kč; realizace únor – říjen 2016 

Projekt pomohl podpořit II. ročník Kolečkové brusle – akce otevřené pro veřejnost a 

podporující volnočasové aktivity dětí i dospělých. 

 

 Rozvoj talentovaných žáků 

ve fyzice (MUP01-0001) - 

přiděleno 20 000,- Kč; realizace 

květen – prosinec 2016 

Projekt umožní pravidelné 

setkávání nadaných žáků a jejich 

přípravu na různé soutěže, zejména 

SOČ. 

 

 

 

 

 

 

Projekty podpořené EU a státním rozpočtem ČR  

 

 Cesty za poznáním a zážitky 2015 (OP VK, oblast podpory 1.1) – finanční podpora 

610 476 Kč; realizace červenec – prosinec 2015 

Díky projektu vyjelo 40 žáků školy a 3 pedagogové na zahraniční jazykově-vzdělávací 

pobyt do Skotska. Podpořili jsme také rozvoj čtenářské gramotnosti zavedením 

čtenářských dílen. 

http://galerie.zshk.cz/var/albums/dm/%C5%A1k.rok-2015-16/Jednor%C3%A1zov%C3%A9-aktivity/Sv%C4%9Btov%C3%BD-den-boje-proti-AIDS/IMG_2960.JPG?m=1449058708
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Další 3 projekty podpořené Domem zahraniční spolupráce v rámci programu 

ERASMUS+ jsou popsány v části XI. 

 

Zároveň zajišťujeme udržitelnost projektů ukončených v předchozích obdobích: 

 Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů 

zdravotnických VOŠ (OPVK) - všechny vytvořené výukové programy jsou pravidelně 

aktualizovány a jsou dostupné zájemcům z řad vyučujících a studentů VOŠ, ale i 

veřejnosti. 

 Virtuální nemocnice (OPVK) – problematika Informatiky ve zdravotnictví je zařazena 

do běžné výuky, využívá se pořízené vybavení a vytvořené výukové materiály. 

 

 Předlékařská první pomoc do škol (OPVK) – v době udržitelnosti nabízíme všechny 

klíčové aktivity: metodickou podporu 

pedagogům škol při realizaci výuky 

první pomoci,  20hodinový 

akreditovaný kurz Základní norma 

zdravotnických znalostí pro 

pedagogické pracovníky, 40hodinový 

akreditovaný kurz Zdravotník 

zotavovacích akcí pro pedagogy a 

4hodinový supervizní kurz. Ve 

školním roce 2015-2016 proběhla 

metodická podpora ve 4 ZŠ a 

uspořádali jsme 2 kurzy; celkem bylo 

podpořeno 76 pedagogů škol 

v Královéhradeckém kraji. 

 

 Multimediální první pomoc pro pedagogy (OPVK) – probíhá realizace kurzů první 

pomoci s podporou webových stránek vytvořených v rámci projektu. 

 Virtuální zdravotní pojišťovna (OPVK) – do výuky je zařazena problematika 

vykazování a vyúčtování zdravotní péče 

 Pečovatel o dítě v domácím prostředí (OPVK) – byla připravena žádost o akreditaci 

programu; akreditační řízení probíhá. 

 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 

Královéhradeckého kraje (OPVK) – v rámci projektu byly vytvořeny procesy, které 

jsou využívány v rámci chodu školy při řízení některých oblastí. V průběhu školního 

roku 2015-2016 byl zpracován proces hodnocení zaměstnanců. 

 Osobní asistence v domácím prostředí u chronicky nemocných, klientů po úrazu a 

seniorů (OPVK) - vytvořený 

vzdělávací program v rozsahu 120 

hodin určený pro veřejnost je 

k dispozici zájemcům v prostředí 

moodle. 

 Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji (IPo, 

OPVK) Výstupy projektu jsou 

využívány ve výuce i 

v mimoškolních aktivitách (kroužky, 



 

strana 40 

 

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, a to i v zahraničí.  
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Část XIV. Údaje o spoluprác i s odborovými organizacemi a 

dalšími partnery  

 

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 

 INTEPO (soukromé integrační školní centrum pro děti s tělesným postižením), 

Hrubínova 1458, 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 

 Speciální pedagogické centrum pro zrakově hendikepované, Šimkova 549, HK 

 Home Care servis, pobočka Hradec Králové 

 DOMINO Hradec Králové 

 Policie České republiky 

 Městská policie Hradec Králové 

 Desítky zdravotnických pracovišť v Královéhradeckém kraji i za jeho hranicemi 
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Část XV.  Další školní a mimoškolní aktivity   

 

a) Zájmové útvary 

 

Kromě standardních tělovýchovných a výtvarných 

aktivit jsou zařazovány i kroužky, které souvisí 

s přípravou žáků na maturitní zkoušky a přijímací 

zkoušky na vysoké školy. Přehled mimoškolních 

zájmových aktivit je uveden v tabulce. 

 

 

Zájmové útvary ve škole 

 
Zájmová aktivita Zajišťuje 

První pomoc Bc. Helena Rezková 

Fyzika Mgr. David Zlatovský 

Chemie Mgr. Hynek Dostál, PhD. 

Kin-ball Mgr. Horčičková 

Volejbal Mgr. Horčičková 

Kondiční cvičení Dr. Jarotek 

Florbal Dr. Jarotek 

Německý jazyk Mgr. Kalousková 

Somatologie Mgr. Dlouhá 

Anglický jazyk Mgr. Hornychová 

 

Zvláštní pozornost si zaslouží činnost kroužku první pomoci pod vedením Bc. Rezkové, 

který navštěvovalo v tomto školním roce 22 žáků a žákyň SŠ. Kroužek zajistil tyto akce: 

 City Jam – preventivní akce Nízkoprahového centra Modrý pomeranč – 9. září 2015, 

ukázky PPP  

 Sportovní den s Městskou policií – 22.9.2015 

 Výuka PP a zdravotnický dozor na Dětském dnu s Městskou policií „Hradec 

Králové – bezpečné město“, 2. 6. 2016 

 Projektový den DANETA zajištění výuky PP pro děti s hendikepem, 22.6.2016 

 Dětský den na ZŠ Všestary, 28. 6. 2016 

 

Soutěže v předlékařské první pomoci 
 Školní kolo soutěže PP 22. 4. 2016 – žáci 

2. ročníků 

 Soutěž PP Mělník, 26.-27. 4. 2016, 

soutěže se zúčastnilo 3členné družstvo, které 

obsadilo 5. místo 

 XVIII. ročník Celostátní soutěže první 

pomoci s mezinárodní účastí v SZŠ Brno 

Jaselská ve dnech 13.-14. 6. 2015 – 3 žákyně, 1. 

místo. 
 Celostátní soutěž PP s mezinárodní účastí 

v Jihlavě 22.-23. 6. 2016 - 4 žáci. Žáci poskytovali první pomoc v terénu 

s improvizovanými pomůckami. Součástí soutěže bylo také stanoviště, kde museli žáci 

prokázat svoji fyzickou zdatnost. Družstvo naší školy se umístilo na 7.-8. místě. 
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Zájmová činnost na Domovech mládeže 

 

Od září 2015 do června 2016 nabídlo 8 

vychovatelek 104 společných akcí, kterých 

se zúčastnilo celkem 1375 ubytovaných 

žáků a 88 učitelů a zástupců veřejnosti. Ve 

14 kroužcích se uskutečnilo 416 setkání, 

kterých se celkem zúčastnilo 3319 

ubytovaných žáků. Konkrétní přehled viz 

níže. 

 

 

 

 

 

DMH 
Zájmová činnost Počet setkání Počet žáků Pod vedením vychovatele 

Výtvarné kroužky 
(včetně keramiky) 

91 639 Kapustová, Štanderová 

Sportovní kroužky 
(volejbal, posilovna, plavání, 

šipky, kulečník, stolní tenis, 

badminton, švihadlo, 

bowling…) 

            66 497 Hovorková, Foralová  

Dramatický kroužek 22 217 Hovorková 

Zdravé vaření 30 503 Štanderová 

Společenské akce a 

soutěže 

23 281 Foralová 

Společné přílež. akce 
(včetně kulturních akcí, 

vědomostních a zábavných 

soutěží, práce na zahradě)  

72 995 Štanderová, Hovorková, Kapustová, 

Kujalová 

 

DMK 
Zájmová činnost Počet setkání Počet žáků Pod vedením vychovatele 

Výtvarný a floristický 

kroužek  

61 265 Černá Provazníková, Filáčková 

Dívčí klub 30 195 Filáčková 

Dramatický kroužek 29 318 Kmentová 

Fotografický kroužek 12 48 Kmentová 

Sportovní kroužky 
(volejbal, posilovna, stolní 

tenis, šipky, bowling…) 

27 210 Kmentová 

Relaxace 25 146 Černá Provazníková 

Společné přílež. akce 
(včetně kulturních akcí a 

vědomostních a zábavných 

soutěží) 

32 380 Kmentová, Filáčková, Černá 

Provazníková 

 

  



 

strana 44 

 

 

b) Sportovní akce a kurzy 

 

Tak jako každý školní rok  jsme pro žáky 

a studenty naší školy připravili pestrou 

nabídku rozmanitých pohybových 

aktivit, sportovních  kroužků a kurzů. 

 

Cílem těchto aktivit, které zajišťují 

většinou vyučující tělesné výchovy, je 

zvýšit úroveň pohybové gramotnosti a 

nabídnout žákům a studentům možnosti 

smysluplného trávení volného času. 

V průběhu těchto aktivit dochází i k 

formování životních postojů. Velkou 

radost máme i ze sportovních úspěchů 

našich žáků, kteří se umístili na předních 

místech v turnajích ve florbalu, kin-ballu a košíkové. 

 

Sportovní akce 
 

Datum Popis akce Účast Umístění 

15. 9. 2015 Mezi mosty – raftový závod 10 5. místo 

16. a 17. 9. 2015 Inter G cup v kinbalu 26 1. místo 

20. 10. 2015 Krajské finále v basketbalu trojic 5 3. místo 

25. 11. 2015 Futsal – středoškolská liga – ch. 12 4. místo 

       26. 11. 2015 Okresní kolo SŠ – florbal – d. 14 1. místo 

9. 12. 2015 Vánoční turnaj ve florbalu             21  

27. 1. 2016 Florbal – krajské finále – d.             12 1. místo 

11. 2. 2016 Okresní kolo SŠ – florbal – ch. 16   

19. 3. 2016 Krajské kolo ČP v kin-ballu 16 2. a 3. místo 

1. 4. 2016 
Turnaj zdravotnických škol  ve 

florbalu Svitavy chlapci a dívky 
25 

1. a 1. místo 

13.-14. 4. 2016 MČR v kin-ballu Praha 16 2. a 6. místo 

22. 6. 2016 Školní turnaj ve florbalu 12  

23. a 28. 6. 2016 Sjezd Orlice na raftech 50  

27. 6. 2016 Školní turnaj v ringu 1. ročníky-50   

28. 6. 2016 Školní turnaj v mölkky 2. ročníky-30   

 

 

Kurzy 

 

O zimní kurzy v tomto školním roce byl na  naší škole velký zájem,  proto proběhly ve dvou 

termínech a zúčastnilo se jich celkem 108 žáků. K účasti na těchto kurzech jsou motivováni 

také sportovně nenadaní žáci i nelyžaři. Ti se mohou zapojit do aktivit EVVO a aktivit 

souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů a chováním člověka za mimořádných 

situací, což je součástí tematických plánů. 
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Sportovně turistické kurzy proběhly 

v měsících září (1.F - VOŠ), květnu 

a červnu (2. ročníky SZŠ) a 

zúčastnilo se jich celkem 168 žáků a 

studentů. Kromě klasické sportovní 

a turistické náplně je program na 

těchto kurzech nenásilně propojen 

s aktivitami z oblasti 

environmentální  výchovy (ochrana 

a poznávání přírody), prevence 

sociálně patologických jevů (týmová 

práce a kooperace, zdravý životní 

styl apod.) a ochrany člověka za 

mimořádných událostí (orientace 

v terénu).  Velmi atraktivní 

doplňkovou činností je i zařazení jízdy na raftech a koloběžkách. 

 

 Úplný přehled kurzů 

 

Od Do Popis akce Počet žáků 

20. 9. 2015 25. 9. 2015 Sportovní kurz 1.F – VOŠ, 2.F 26 

16. 1. 2016 22. 1. 2016 Zimní kurz 1.A, 1.E, 1.L 63 

20. 2. 2016 26. 2. 2016 Zimní kurz 1.B a 1.G 45 

3. 5. 2016 4. 5. 2016 Ekologický kurz pro 3. ročníky  150 

8. 5. 2016 13. 5. 2016 Sportovně turistický kurz 2.B 26 

15. 5. 2016 20. 5. 2016 Sportovní kurz 2.A 30 

22. 5. 2016 27. 5. 2016 Sportovní kurz 2.G 28 

28. 5. 2016 3. 6. 2016 Sportovní kurz 2.E 30 

5. 6. 2016 10. 6. 2016 Sportovní kurz 2.H 28 
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c) Kulturní akce 

 

Kulturní akce jsou organizovány většinou ve 

dne, kdy z různých důvodů nemůže probíhat 

výuka ve škole (maturity, přijímací řízení,...). 

Konkrétní akce jsou připravovány ve 

spolupráci s vyučujícími českého jazyka a akce 

jsou vybírány tak, aby  souvisely s výukou. 

Škola tradičně dobře spolupracuje s 

 Klicperovým divadlem.  

 

 

 

 

 

Datum Popis akce Účast 

14. 9. 2015 Divadlo různých jmen - představení Tartuffe 16 tříd 

22. 10. 2015 Beseda s paní Ditou Krausovou (přeživší koncentrační 

tábor Osvětim) 

4 třídy 

8. 2. 2016 Divadélko pro školy - Divadelní žánry aneb Divadlo 

nekouše 

11 tříd 

15. 4. 2016 Divadlo různých forem - představení Revizor 17 tříd 

20. 4. 2016 Divadelní představení Peter Black 3 třídy 

2. 5. 2016 filmové představení Ranhojič 15 tříd 

10. 5. 2016 Film Jakub na téma domácí násilí, šikana + beseda s 

tvůrci filmu a PČR 

1 třída 

11. 5. 2016 Studio Ypsilon Praha - Pánská šatna aneb improvizace v 

Ypsilonce 

Zaměstnanci 

školy (45) 

 

d) Exkurze 

 

Datum Popis akce Účast 

21. 9. 2015 Letecká záchranná služba HK 2.E 

30. 9. 2015 Státní vědecká knihovna v HK - komentovaná prohlídka 1.A 

8. 10. 2015 Pragodent 4.H, 2.H 

13. 10. 2015 FNHK - JIP kardio 3.A 

14. 10. 2015 Zdravotní ústav HK 1.F 

21. 10. 2015 Farmaceutická firma Dr. MüllerPharma 3.F 

23. 10. 2015 FNHK - Onkologická klinika 2.A 

4. 11. 2015 Židovské muzeum Praha (přednáška Zvyky Židů, žid. 

hřbitov, synagogy) 

2.G 

11. 11. 2015 FNHK - Gynekologicko-porodnická klinika 4.A 

12. 11. 2015 FNHK - Rehabilitační klinika  výběr žáků 

12. 11. 2015 Detecha Nové Město n. M. - kosmetika Regina 2.F, 3.F 

25. 11. 2015 Výstava Supermarket SVĚT 1.B 

27. 11. 2015 FNHK - Ošetřovací jednotka C interní kliniky 1.A 
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2. 12. 2015 IKEM Praha 4.B 

8. 12. 2015 FNHK - Diagnostické centrum 3.E 

8. 12. 2015 IKEM Praha 3.G 

8. 12. 2015 FNHK - Onkologická klinika, radioterapie 3.B 

14. 12. 2015 FNHK - Centrální sterilizace 1.B 

14. 12. 2015 FNHK - Gynekologicko-porodnická klinika  4.B 

18. 12. 2015 Obnovitelné zdroje 2.B 

25. 12. 2015 Obnovitelné zdroje 2.A 

5. 1. 2016 Zdravotnická záchranná služba HK 1.Z 

7. 1. 2016 Zdravotnická záchranná služba HK 1.U 

15. 1. 2016 FNHK - Hemodialýza  3.A 

25. 1. 2016 FNHK - Transfuzní oddělení 2.B 

27. 1. 2016 firma FLAVA s.r.o. Svitavy 4.H 

10. 2. 2016 FNHK - Dialyzační středisko 3.B 

10. 2. 2016 Tyfloservis HK 4.A 

15. 2. 2016 Tyfloservis HK 2.A 

17. 2. 2016 FNHK - Transfuzní oddělení  2.B 

18. 2. 2016 IKEM Praha 4.A 

18. 2. 2016 FNHK - Fingerlandův ústav patologie  3.G 

22. 2. 2016 Zubní laboratoř Mikrodent 2.H 

22. 2. 2016 Galerie Granát 3.L 

1. 3. 2016 FNHK - Onkologická klinika, radioterapie  3.E 

10. 3. 2016 Kojenecký ústav Veská  1.Z 

17. 3. 2016 FNHK - ARO 1.P 

1. 4. 2016 Tyfloservis HK 2.P 

19. 4. 2016 FNHK - Psychiatrická klinika  4.B 

26. 4. 2016 Domov pro seniory HK 3.Z 

28. 4. 2016 Popáleninové centrum Praha, Vinohrady 3.P 

29. 4. 2016 Praha - prohlídka Senátu, Výstava Titanic 3.G 

6. 5. 2016 Komentovaná prohlídka - botanická zahrada HK 2.B 

9. 5. 2016 Spofa Dental Jičín a Microdent Turnov - 3 dny 1.U 

19. 5. 2016 Veletrh vědy - Praha Letňany 1.G 

19. 5. 2016 Farmaceutické muzeum Kuks 2.F 

1. 6. 2016 Letecká záchranná služba HK 2.E 

7. 6. 2016 Letecká záchranná služba HK 1.G 

8. 6. 2016 Zdravotnická záchranná služba HK 1.B 

13. 6. 2016 Hvězdárna a planetárium HK 3.E, 3.G 

14. 6. 2016 Terezín - prohlídka všech objektů, výstup na Říp) výběr žáků 

15. 6. 2016 ZZS Heliport 2.E 

16. 6. 2016 IQ Landia Liberec 1.E 

20. 6. 2016 FNHK - Diagnostické centrum  2.E 

21. 6. 2016 FNHK - Rehabilitační klinika  2.B 

21. 6. 2016 Botanická zahrada FF UK HK 2.A 

21. 6. 2016 HZS Královéhradeckého kraje 1.B 

23. 6. 2016 Přírodní památky Plachta 3.E 

27. 6. 2016 Hvězdárna a planetárium  Hradec Králové:  Sluneční 

soustava 

2.B, 2.A, 

2.H 

27. 6. 2016 Přírodní památky Plachta 3.G 
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Část XVI.  Environmentální výchova  

 

Naše škola je součástí celorepublikové sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní 

ekologické výchovy), pravidelně odebírá 

časopisy Bedrník (zdroj dostupných 

materiálů souvisejících s ekologickou 

výchovou) a Ekoton (Bulletin EVVO 

Královéhradeckého kraje). V tomto časopise 

byly otištěny  

i některé články popisující naše školní 

aktivity. Během školního roku získávala 

škola různé informační materiály 

s environmentální tematikou prostřednictvím 

středisek ekologické výchovy. Škola spolupracuje se střediskem ekologické výchovy a osvěty 

SEVER, neziskovou nevládní organizací STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný 

život), královéhradeckou organizaci KURO (Kultura a rozvoj), jejíž zahraniční dobrovolníci 

nás občas navštíví ve výuce. Realizaci EVVO zajišťuje koordinátor EVVO, který splňuje 

požadavky na výkon specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy. Realizujeme 

kurzy s ekologickou tematikou, s pozorováním v přírodě. V posledních letech se nám podařilo 

zapojit se do aktivit s mezinárodní účastí v rámci programů Erasmus+. 

 

Průřezová témata environmentální výchovy a osvěty byla zařazena difúzně do výuky 

vybraných vyučovacích předmětů (zejména biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, laboratorních 

cvičení a seminářů) podle možností a aktuálního dění ve škole, také podle individuálního 

výběru vyučujícího. Tradičně byla EVVO témata zařazena komplexně do kurzů (adaptační, 

turistický, ekologický), školních projektů  

a dalších aktivit, které se konaly ve škole.   

Téma ekologie je náplní učiva biologie ve 2. 

ročníku oboru zdravotnický asistent, 

laboratorní asistent a asistent zubního 

technika. Dále v oboru zdravotnické lyceum 

jsou témata probírána průběžně v seminářích 

a při přípravě na maturitní zkoušku. Vybraná 

témata EVVO byla realizována v rámci 

vícedenního adaptačního kurzu pro první 

ročníky a sportovně-turistického kurzu pro 

druhé ročníky. Vybrané aktivity byly realizovány pro třetí ročníky v rámci ekologického 

kurzu. Úspěšně realizovaný a již skončený projekt ESF Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji vytvořil dobré podmínky pro další aktivity 

v rámci jeho udržitelnosti. Nadále spolupracujeme s několika základními školami. Pro žáky 

jsme zorganizovali řadu aktivit s environmentálním přesahem (exkurze, kurzy, olympiády, 

soutěže, školní projekty). Klíčové kompetence i myšlení ve smyslu trvale udržitelného života 

rozvíjela během roku řada akcí. Připravovali jsme se také na to být „férovou“ školou, tedy 

podporujeme Fair trade výrobky. Žáci byli cíleně vedeni k získávání základních klíčových 

kompetencí v rámci EVVO.  
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Environmentální výchově a aktivitám s EVVO tematikou se intenzivně věnují na domově 

mládeže. Vychovatelky pracují s žáky průběžně, organizují pro ně řadu volnočasových 

aktivit. Podrobněji viz níže. 

Škola se snaží hospodařit ekologicky, ekonomicky, 

snaží se třídit odpady, šetřit elektrickou energií, 

vodou, udržovat čistotu prostředí v okolí školy. 

V letošním roce se škola zavázala být férovou 

školu, tedy zohledňovat ekologická i sociální 

hlediska při různých důležitých rozhodnutích. Celý 

rok bylo možné odevzdávat nepotřebné 

elektrospotřebiče. Žáci s některými vyučujícími vyrazili i do okolí školy a DM, aby se 

vlastnoručně přičinili a pomohli s jarním úklidem.  

V letošním roce skončil projekt Erasmus+ s názvem Seek and Find Nature - Hledání  

a objevování přírody. Během roku proběhlo několik zahraničních výjezdů našich žáků  

a učitelů. Navštívili jsme například Španělsko a Slovinsko. Mohli jsme vzájemně sdílet 

zkušenosti a prožitky z pobytu v krajině, v přírodě, která je typická pro tu či onu oblast 

Evropy. Výstupem nejsou jen skvělé zážitky, ale také nová kamarádství a přátelství. 

Společným úsilím na konci projektu vznikla kniha o vybraných národních parcích.   Současně 

je již zpracován další projekt v rámci programu Erasmus+, který úzce kombinuje 

ekologickou, environmentální a sociální odpovědnost žáků s názvem Forward! Student as 

active citizen! 

   

 

         
 

 

 

Datum Popis akce Účast 

1. 9. 2015 Úvod do projektu minimaturity 2. ročníky 

9.-11.  9.  

2015 

Adaptační kurz - aktivity s EVVO tematikou: Biosféra 

v ekosystémovém pojetí (práce v terénu, pracovní listy, 

pozorování krajiny, tvrz Skutina aj.) 

5 tříd 

1. ročníků   

(cca150 žáků) 

září-leden 

obhajoby 

28. 1. 2016 

Projektový den - Minimaturity  

Vybraná témata s EVVO tematikou 

Dlouhodobý projekt (celoroční akce) 

5 tříd 2. 

ročníků (cca 

150 žáků 

prezentovalo) 

diváci z 1. 

ročníků (150 

žáků) 

1. 10. 2015 Mykologická výstava – Muzeum HK 3.E (26 žáků)  

12. 10. 2015 Beseda – práva spotřebitele v EU 4.A, 4.B, 4.H 

lamic
Razítko
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(90 žáků) 

23. 10.  2015 Saláty 2015 - v rámci Mezinárodního dne výživy – soutěž 

o nejlepší vitamínový salát 

9 žáků 

z různých tříd 

9. 11. 2015 Afrika – kolébka lidstva – filmové představení kino 

BioCentrál (PlanetaZemě3000) 

1.E (27 žáků) 

13. 11. 2015 Studentský den – vybrané aktivity s přesahem do EVVO  všechny třídy 

24. 11. 2015 Výstava: Supermarket svět 4.D (6 žáků) 

25. 11. 2015 Výstava: Supermarket svět 1.B (13 žáků) 

3.E (3 žáci) 

26. 11. 2015 Výstava: Supermarket svět 3.E (11 žáků) 

27. 11. 2015 Výstava: Supermarket svět 4.E (27 žáků) 

2.B (30 žáků) 

11. 1. 2016 Přednáška: Cesta pitné vody 2.B (24 žáků) 

18. 12. 2015 Exkurze Obnovitelné zdroje 2.B (28 žáků) 

25. 12. 2015 Exkurze Obnovitelné zdroje 2.B (28 žáků) 

29. 1. 2015 Minimaturity – prezentace a obhajoby projektů žáků viz výše 

28. 4. 2016 Ukliďme svět – Bez odpadků se zábavou (účast v akci ve 

spolupráci s DM) 

zájemci 

2. 5. 2016 Přednáška – Příroda Afrického safari 3.G, 2.E 

3.-4. 5. 2016 Ekologický kurz – CHKO Orlické Hory, Orlické Záhoří 3.G 

3.-4. 5. 2016 Ekologický kurz – Adršpašsko Teplické skály, CHKO 

Broumovsko 

3.A 

3.-4. 5. 2016 Ekologický kurz – NP Krkonoše  3.B 

3.-4. 5. 2016 Ekologický kurz – CHKO Beskydy 3.E 

3.-4. 5. 2016 Ekologický kurz – CHKO Broumovsko 3.L 

6. 5. 2016 Botanická zahrada - komentovaná prohlídka 2.B (27 žáků) 

14. 5. 2016 Fair trade snídaně, Jiráskovy sady zájemci 

19. 5. 2016 Veletrh vědy, Praha 1.G 

13. 6. 2016 Planetárium HK 3.G, 3.E 

21. 6. 2016 Botanická zahrada - komentovaná prohlídka 2.B (27 žáků) 

23. 6. 2016 Terénní exkurze PP Plachta 3.E (18 žáků) 

28. 6. 2016 Úvod do projektu  

MINIMATURITY 2017,  

přehlídka úspěšných minimaturitních prací 

1. ročníky 

  

 

V jednotlivých ročnících byly během roku realizovány následující aktivity 

 

1. ročníky 

Žáci prvních ročníků (1.A, 1.B, 1.H, 1.E, 1.G) absolvovali na začátku školního roku adaptační 

kurz (pobyt v přírodě, estetická a relaxační funkce krajiny), v průběhu zimy lyžařský kurz. 

Během roku byly pro vybrané třídy realizovány exkurze (Veletrh vědy), přednášky (např. 

Úprava pitné vody, Kvalita životního prostředí). První ročníky se účastnily v průběhu roku 

prezentace minimaturit a na konci roku úvodu do projektu minimaturity na následující školní 

rok. Součástí akce byla ukázka úspěšných žákovských prací a prací SOČ. Ve výuce se 

průřezová témata EVVO vyskytovala zejména v chemii – radioaktivita a její vliv na ŽP, 

laboratorní cvičení z chemie, nakládání s odpady, třídění odpadu. Žáci prvních ročníků shlédli 

dokumentární film v kině Centrál – Afrika, kolébka lidstva. 
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2. ročníky 

Žáci druhých ročníků (2.A, 2. B, 2.L, 2. E, 2.G) absolvovali celoroční projekt minimaturity, 

ve kterém zpracovávali mimo jiné některá témata s environmentálním, přírodovědným nebo 

sociálním přesahem, která veřejně prezentovali před spolužáky. V rámci mezinárodního dne 

výživy se konala soutěž s tematikou zdravé výživy. Na konci roku se všichni žáci tradičně 

účastnili sportovně-turistického kurzu, který je zaměřený na pobyt v přírodě, smyslové 

vnímání přírody, zásady správného chování v přírodě, sportovní aktivity v přírodě, vnímání 

globálních problémů pomocí hry, aj. Ve výuce se průřezová témata EVVO vyskytovala 

zejména v biologii – člověk a prostředí, v chemii – nebezpečné chemické látky, fyzice - 

havárie jaderných elektráren apod. Pro třídu 2.B byla uspořádána přednáška Cesta pitné vody. 

 

3. ročník 

Problematika související s obsahem EVVO  byla probírána v rámci laboratorních cvičení 

z biologie (ochrana ŽP, základy ekologie, legislativa ochrany živočichů a rostlin). Vybraní 

žáci se účastnili přednášky s exkurzí v botanické zahradě Farmaceutické fakulty v Hradci 

Králové, dvě třídy se účastnily exkurze do planetária 

v Hradci Králové. Proběhla přednáška o Přírodě 

Afrického safari, žáci navštívili výstavu Supermarket svět 

na Univerzitě Hradec Králové, obdivovali živé 

mykologické exempláře v Muzeu na výstavě hub. Žáci 

třetích ročníků (150 žáků) absolvovali dvoudenní (i 

vícedenní) terénní ekologický kurz v lokalitách NP 

Krkonoše, CHKO Orlické hory, CHKO Broumovsko, 

CHKO Beskydy, Adršpašsko-teplické skály.  S třídou 3.E 

jsme navštívili PP Plachta a zkusili v terénu metodu CLIL ve výuce botaniky. Třída 3.E se 

aktivně podílela na akci Bez odpadků se zábavou v rámci celorepublikového projektu 

Ukliďme svět. Ve spolupráci s dalšími dobrovolníky z dalších tříd a domova mládeže jsme 

vyčistili lokalitu kolem školy. Dobrovolníci ze třídy 3.E se celoročně podílejí na podpoře Fair 

trade ve škole, účastnili se „férové“ snídaně v Jiráskových sadech. 

 

4. ročník 
Témata EVVO byla součástí vybraných maturitních otázek z biologie (čtvrtý ročník 

Zdravotnického lycea), cizích jazyků – Příroda a ochrana životního prostředí (anglický  

a německý jazyk). S žáky 4.E a 4.D jsme navštívili výstavu Supermarket svět. Se třemi 

třídami (4.A, 4.B, 4.H) jsme uspořádali besedu s tematikou práva spotřebitele v EU. 

 

VOŠ 

Na vyšší odborné škole byla témata EVVO zařazena do předmětu Výchova ke zdraví – téma 

Ekologie, dále studenti absolvovali sportovně-turistický kurz v přírodě. Další zařazení 

tematiky do výuky záleží na individuálním výběru vyučujícího. 

 
Datum Akce v rámci EVVO pro pedagogické pracovníky Účast 

20. 11. 2015 Kapradí 2015 – Univerzita Hradec Králové 

(konzultace a praktické dílny) 

Kmentová, 

Beránková, 

Rundová, Hašková, 

Štindl 

14. 12. 2016 Klíč k poznávání živočichů Štindl 

16. 12. 2016 ŠUŽ – Škola pro udržitelný život Štindl 

16. 6. 2016 Touha poznávat – konference, tematický monitoring, 

Erasmus+ 

Štindl, Špilka 
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 Další aktivity v rámci EVVO Účast/zajišťoval 

SŠ Erasmus+ mobility; Seek and Find Nature,  

Španělsko, Slovinsko 

Hošková, Brychtová, 

Lacman, Štindl 

SŠ Erasmus+ , příprava obsahové náplně a projektové 

žádosti „Forward! Student as active citizen! 

Hošková, Brychtová,  

Štindl 

SŠ Článek o  projektu Erasmus+ obsahující EVVO 

aktivity do buletinu Ekoton (Přírodu jsme hledali a 

nacházeli) 

Štindl 

SŠ Článek o  EVVO aktivitách na SZŠ HK do buletinu 

Ekoton (Od zimy až do léta, naše zdravka rozkvétá) 

Kujalová, Štindl 

DM Další projektová činnost na DM  

  

 

EVVO na domově mládeže 
 
Environmentální výchova ve školním roce 2015-2016 byla na domově mládeže plněna podle 

stanoveného plánu od 1. do 4. ročníku. Během celého roku jsme kladli důraz na regulaci 

vody, topení, osvětlení, třídění odpadu a péči o spotřebiče. Konkrétní aktivity 

Datum  Popis akce Účast 

Celoročně  Odmrazování, údržba lednic a  

péče o mikrovlnou troubu 

všichni 

Celoročně  Regulace vody, topení  a osvětlení všichni 

Celoročně  Sběr víček od PET lahví všichni  

Celoročně  Správné třídění odpadu všichni 

Celoročně  Zahrada DM Hradecká – pravidelná údržba  napříč DM 

Celoročně  Používání přírodnin, druhotné využití surovin, 

keramika 

napříč DM 

Celoročně  Soutěž o nejhezčí květinu všichni  

Celoročně  Soutěž o nejhezčí pokoj  všichni 

Celoročně  Sportování v souladu s přírodou  napříč DM 

Celoročně Charitativní akce – psí útulek, Mamma Help všichni 

Celoročně  Prevence  AIDS všichni 

Celoročně  Založení bylinkové zahrádky na DMH DM Hradecká 

Celoročně  Kroužek zdravého vaření – využití biopotravin  442 žáků 

31. 8. 2015 Vycházka do města s 1. ročníky 11 

8. 9. 2015 Výstava Tunis 34 

14. 9. 2015 Francouzské dny – kulinářská dílna 5 

15. 9. 2015 Francouzské dny – palačinkování 10 žáků 

24. 9. 2015 Návštěva lanového parku  18 žáků 

22. 9. 2015 Gruzie a Arménie – SVK cestopis 10  

8. 10. 2015 Akce 72 hodin – zábavné odpoledne plné her pro děti 

ze speciální ZŠ, keramická dílna pro Mamma Help 

9 klientek Mamma 

Help, 16 dětí, 19 

žáků 

20. 10. 2015 – 

18. 2. 2016 

Pevnost Boyard – soutěžní úkoly i s ekol. tematikou 20 žáků 

20. 10. 2015 Den stromů, kvíz poznávání listů a plodů 26 žáků 

22. 10. 2015 Keramická dílna – chráněné bydlení DD Chlumec 6 žáků, 6 klientů 
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nad Cidlinou 

10. 11. 2015 Setkání národů – festival – Adalbertinum 41 žák 

25. 11. 2015 Supermarket Svět interaktivní výstava 7 studentů 

20. 11. 2015 Větrníkový den – podpora dětí nemocných cystickou 

fibrózou – výroba větrníků  

Napříč DM 

Prosinec 2015 18. ročník mikulášských a vánočních besídek  40 žáků 

9. 12. 2015  Česko zpívá koledy 22 žáků 

22. 10. 2015 a 

27. 1. 2016 

Digitální planetárium v HK 37 žáků 

Prosinec, leden Sledování kauzy hájovny U Dvou Šraňků  napříč DM 

25. 2. 2016 Cestopisná přednáška – Kyrgyzstán  12 studentů 

9. 3. 2016 Výstava Stromy průvodci našich cest – vědecká 

knihovna 

9 žáků 

Duben 2016  Den Země napříč DM 

28. 4. 2016 Ukliďme svět, ukliďme Česko 77 žáků a 7 učitelů, 

vychovatelů 

28. 4. 2016 Trabantem napříč Tichomořím – přednáška  15 žáků 

5. 5. 2016 Výstava Černobíle v barevném světě - DMK 17 

5. 5. 2016 Literární soutěž – Jak se nám žije v Hradci osloveni všichni žáci, 

účast 7 žáků 

9. 5. 2016 Exkurze do malé vodní elektrárny Hučák  7 žáků 

Květen 2016  Charitativní akce - Malované kamínky  napříč DM 

17. 5. 2016  Keramická dílna pro MŠ Lentilka  9 žáků, 32 dětí 

25. 5. 2016 Zdravé stravování – alternativní možnosti 21 žáků 

1. 6. 2016 Fair  trade – žákům rozdána lízátka fair trade – 

podpora zapojení školy do fair trade 

130 žáků 

2. 6. 2016 Piknik – potraviny zblízka – zdravé a netradiční  80 žáků, 15 

zaměstnanců DM, 

učitelů a veřejnost 

9. 6. 2016 Vyjížďka parníkem 13 žáků 
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Část XVII.  Ochrana člověka za mimořádných událostí  

 

Ve školním roce 2015-2016 probíhala výuka problematiky „Ochrany člověka za 

mimořádných událostí“ v rámci třídnických hodin ve všech třídách, v prvních ročnících 

v rámci zimního kurzu a ve druhých ročnících v rámci sportovně-turistického kurzu. Všechny 

třídy se zúčastnily cvičné evakuace školní budovy. Pro první a druhé ročníky byl uspořádán 

orientační závod, do kterého byly zařazeny disciplíny obsahující prvky OČMU.  

 

Dále byla problematika OČMU vyučována v rámci tematických celků jednotlivých 

vyučovacích předmětů, a to následovně: 

 

OBN 

obecné úlohy státu při ochraně životů a zdraví obyvatel 

BIO, OZP, OCP, VZV 

 ekologie – ochrana životního prostředí 

ETV 

 ochrana obyvatelstva 

FYZ 

mechanické vlnění: sesuvy půdy, zemětřesení 

gravitační pole: sesuvy půdy, požáry 

mechanika tekutin: živelné pohromy, povodně, zátopy 

radiační havárie 

CHE 

bezpečné zacházení s chemickými látkami (výbušniny, toxické látky) 

BCHL z hlediska civilní ochrany 

havárie s únikem nebezpečných látek 

OSE 

poskytování první pomoci 

 

Školení, třídnické hodiny - v rámci 

školení o BOZ a PO a v rámci 

třídnických hodin v úvodu školního 

roku jsou žáci a studenti všech tříd 

seznamováni s problematikou 

OČMU. 

 Školení o bezpečnosti práce, 

seznámení s evakuačními plány školy  

 Havárie nebezpečných látek 

v Hradci Králové (potencionální 

nebezpečí průmyslových havárií 

s únikem nebezpečných a jedovatých 

látek v regionu, živelné pohromy v 

HK) 

 Tísňové linky 

 Co dělat při ohrožení 

 Varovné signály a činnost po jejich vyhlášení 

 První pomoc - zásady první pomoci v případě vzniku mimořádné události 

 Evakuace, evakuační zavazadlo 
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Třídní učitelé mají k dispozici brožurku „Co dělat…..“ a výukové DVD „Štěstí přeje 

připraveným“, z nichž zařazují problematiku OČMU do třídnických hodin. 

 

Lyžařské kurzy (únor 2016, všechny 1. ročníky SZŠ) 

 přednáška o nebezpečí hor (lavinové nebezpečí, zvláštnosti poskytování první pomoci) 

 praktické zvládnutí pohybu v horském terénu, přesun na běžeckých lyžích 

 

Sportovně turistické kurzy  
(květen, červen 2016, 2. ročníky SZŠ) 

 zvyšování tělesné kondice 

 organizovaný přesun v útvaru, pochod se zátěží 

 orientace v terénu, práce s buzolou a mapou 

 

 
 

Datum Popis akce Účast  

1.-2. 9. 2015 Školení o bezpečnosti práce, seznámení 

s evakuačními plány školy 

všechny třídy 

1.-2. 9. 2015 Školení OČMU ve třídách: tísňové linky, varovné 

signály a činnost po jejich vyhlášení, první pomoc 

apod. 

třídy VOŠ, SZŠ 

9.-11. 9. 2015 Adaptační kurz – PP, sebeobrana, prevence sociálně 

patologických jevů 

1. ročníky 

30. 9. 2015  Cvičná evakuace DMH a DHK ubytovaní žáci 

19. 11. 2015 The Action 4. ročníky, 3.A, 3.B 

5. 11.-18.12. 

2015 

Kurzy plavání - PP 2. ročníky 

12. 11. 2015 Přednáška na téma Domácí násilí Domov mládeže 

Hradecká  

19. 1. 2016 Právo a morálka, beseda s MP HK Ivanem Dubcem 2.A, 2.B 

18. 2. 2016 Exkurze u Horské služby 1.A,1.B, 1.H 

18. 2. 2016 Současné hrozby pro ČR – Gen. Ing. Andor Šándor 2.-4. ročníky 

24. 2. 2016 Přednáška Horské služby 1.E, 1.G 

8. 3. 2016 Beseda na téma Závislosti 2.A, 2.B, 4.H 
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30. 3. 2016 Exkurze u hasičského sboru Domov mládeže 

Hradecká  

22. 4. 2016 Soutěž První pomoci – školní kolo 2. ročníky 

28. 4. 2016 Cestopis – Trabantem napříč Tichomoří – prvky 

přežití 

Domov mládeže 

Hradecká 

4. 5. 2016 Soutěž OČMU 1. a 2. ročníky 

8. 6. 2016 Exkurze Heliport 1.B, 1.A 

21. 6. 2016 Exkurze u hasičského sboru 1.B, 1.E, 2.H, 1G, 

1.A 
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Část XVIII. Materiálně-technické vybavení školy  

 
Prostředí, prostory, 

vybavení  

Komentář 

budovy, učebny a další 

prostory a jejich 

estetická úroveň 

Významně se navýšila estetická úroveň hlavní budovy (pokračující 

rekonstrukce fasády, nové schodiště, repase vstupních dveří) a 

Domova mládeže v Hradecké ulici (oprava balkonů, nátěry oken). 

Podrobnosti viz část XXII. 

členění a využívání 

prostor ve školách 

s více součástmi 

Výuka obou součástí školy (VOŠZ a SZŠ) probíhá především 

v hlavní budově školy. Dále jsou v minimální míře využívány 

učebny na Domově mládeže v Hradecké ulici. Část odborné výuky 

probíhá na pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

učebny Téměř veškeré všeobecné i odborné učebny byly v minulých letech 

vybaveny kvalitní didaktickou a prezentační technikou. V srpnu 

2016 proběhly stavební úpravy související s transformací učebny 

112 na posluchárnu s kapacitou až 80 míst. 

knihovny, studovny Školní knihovna a studovna je umístěna v budově Domova mládeže 

v Komenského ulici. Podrobnosti viz část XX. 

zahrady, hřiště Škola využívá prostory školního hřiště v Kozinově ulici (v majetku 

města HK) a odpočinkový areál na zahradě Domova mládeže 

v Hradecké ulici. Vhledem k havarijnímu stavu byl v červnu 2016 

požádán odbor správy majetku města o řešení a generální oprava 

hřiště v předpokládané výši 10 milionů  byla zařazena do plánu 

oprav na další roky. 

Výuka tělesné výchovy se odehrává také na loděnici Sokola HK. 

vybavení učebními 

pomůckami, 

sportovním nářadím  

Většina oborů je vybavena  moderními pomůckami. Pravidelně také 

probíhá obměna a doplňování pomůcek.  

vybavení žáků 

učebnicemi, učebními 

texty 

Učebnice jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. bezplatně 

poskytovány žákům se sociálním znevýhodněním. 

dostupnost 

informačních zdrojů a 

studijního materiálu 

Studovna a knihovna školy je pro žáky a studenty přístupná čtyři 

odpoledne v týdnu. V době od 6,30 do 19,30 jsou denně žákům 

přístupny dvě učebny s rychlým připojením k Internetu. Dále je 

možné využívat učebnu na Domově mládeže, která je vybavena 

počítači s připojením na internet. 
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Přehled vybavení učeben didaktickou technikou  
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110 velká učebna - psychologie 1 1 1 1 1 

 

1 

      

1  

112 posluchárna 

  

1 1 1 1 1 1 

     

1  

127 velká učebna - přírodní vědy 1 

 

1 1 1 1 1 1 1 

    

1  

219 velká učebna - estetika 0 1 1 1 1 1 1 

 

1 1 1 

  

1  

220 velká učebna - spol. vědy 

 

1 1 1  1 1 

      

1  

221 učebna výpočetní techniky 

  

1 1 1 1 

 

1 

  

16 1 

 

1  

227 učebna výpočetní techniky 

  

1 1 1 1 

 

0 

  

16 1 1 1  

222 laboratoř - fyzika 

 

1 2 1 1 1 

   

1 2 

   

 

312 všeobecná velká učebna 1 

 

1 1 1 1 

   

1 

   

1  

307 učebna - ošetřovatel. (velká) 

  

1 1 1 1 

    

11 

  

1 1 

316 velká učebna - somatologie 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

    

1 1 

318 velká učebna - somatologie 1 1 1 1 1 1 

  

1 1 

   

1  

319 všeobecná velká učebna 1 1 1 1 1 1 

    

1 

  

1  

320 všeobecná velká učebna 

  

1 1  1 

       

1 1 

IH učebna na DMH 1 1 1 1  1 1 

  

1 8 

  

1  

109 jazyková laboratoř 

  

1 1 1 

       

1 1  

315 jazyková laboratoř 

  

1 1 1 1 1 1 1 

   

1 1  

114 jazyková laboratoř 

  

1 1  

       

1 1  

403 první pomoc 

  

1 1  1 

        

 

405 jazyková laboratoř 

  

1 

 

 1 

      

1 1 1 

230 jazyková laboratoř 

  

1 

 

 1 

      

1 1 1 

120 laboratoř - farm.-chem. 

  

1 1  

         

 

121 laboratoř - chemie 

  

1 1  1 

        

 

129 laboratoř - farmacie 

  

1 1 1 1 

        

 

205 laboratoř - hist. + přístr 

  

1 1  1 

       

1  

207 laboratoř - biochemie 

  

1 1 1 

     

1 

   

 

208 laboratoř - hematologie 

  

1 1  1 

        

 

309 učebna - ošetřovatelství 1 1 1 

 

 1 

   

1 1 

   

1 

313 učebna - ošetřovatelství 1 

 

1 

 

 1 

        

1 

314 učebna - ošetřovatelství 1 1 1 1 1 1 

    

0 

  

1  

323 laboratoř - zubní 

  

1 1  1 

  

1 

    

1  

324 laboratoř - zubní 

  

1 1 1 1 

       

1  

325 laboratoř - zubní 

  

1 1 1 1 

       

1  

T1 tělocvična - velká 

    

 

         

 

T2 tělocvična - malá 

   

1 1 1 

        

 

T3 posilovna 

    

 

       

1 

 

 

KL Klubovna 1 1 1 

 

 1 1 

       

 

104 Byt   1          1 1 1 
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Část XIX. Domov mládeže  

 

Domov mládeže má k dispozici dvě budovy o celkové kapacitě 190 lůžek, a to v Komenského 

ulici 65, z toho část (10) lůžek v přízemí je určena pro chlapce, a 125 v Hradecké ulici, 

v tomto školním roce 7 pro chlapce a 118 pro děvčata.  Budova v Komenského ulici je po 

částečné rekonstrukci. Nutná by však ještě byla rekonstrukce vnitřních zastaralých prostor. 

Budova v Hradecké ulici prochází repasováním oken, opravily se balkony, střecha nad 

kuchyní apod. 

Stav žáků k 31. 10. 2015 -  celkem 189.         

 

SZŠ                                                VOŠ 
Ročník Žáků Chlapců Dívek Ročník Studentů Chlapců Dívek 

1. 42 6 36 1. 20 1 19 

2. 41 3 38 2. 8 0 8 

3. 38 3 35 3. 3 0 3 

4. 37 7 30     

celkem 158 19 139 celkem 31 1 30 

 

Ve školním roce 2015-2016 byli v domově mládeže ubytováni žáci Vyšší odborné školy 

zdravotnické a Střední zdravotnické školy a 1 žákyně SPGŠ HK, 2 žáci GJKT HK, 2 žákyně 

SŠSOG HK, 1 žákyně Střední školy vizuální tvorby. 

 

Údaje o pracovnících domova mládeže 

                                        
 DM Hradecká DM Komenského Celkem 

vedoucí vychovatelka   1 

vychovatelka 4 3 7 

uklízečka + domovník 3,8 1,3 5,1 

 

Všichni uvedení pracovníci splňují kvalifikační požadavky a většinou mají dlouholetou praxi. 

Pět vychovatelek má vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, tři vychovatelky 

středoškolské vzdělání pedagogického směru. Kontrolní a hospitační činnost probíhá 

pravidelně a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve výchovném působení na svěřené 

žáky. Daří se spolupráce s dalšími zařízeními i prezentace činností prostřednictvím médií. 

 

V domově mládeže pracuje metodické sdružení vychovatelek, jehož členky se scházejí 

pravidelně, pětkrát ročně. Jeho náplní je koordinace výchovného působení na žáky, vzájemné 

předávání zkušeností, získávání nových poznatků, tvorba tematických plánů, nacházení 

nových způsobů motivace žáků k zájmové činnosti, řešení výchovných problémů a posilování 

týmových kompetencí. Velká pozornost byla letos věnována vztahům mezi žáky hlavně u 

prvních ročníků. Vychovatelky se zúčastnily řady školení a vzdělávacích programů a 

s novými poznatky seznamovaly své kolegyně.13 Bohužel, nabídka pro vychovatele DM je 

velmi omezená, navíc mnohá školení, která by byla přínosná, odpadla. 

 

  

                                                 
13 viz Příloha DVPP v Části XXIV. Přílohy 
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Údaje o přijímacím řízení do DM pro školní rok 2016-2017 

 
Do domova mládeže bylo přijato pro příští školní rok (stav k 1. 9. 2016) : 

 

 48 žáků budoucích prvních ročníků (13 žáků oboru Zdravotnické lyceum,                                              

19 žáků oboru Zdravotnický asistent a 16 žáků oboru Asistent zubního technika) 

 37 žáků druhých ročníků (9 žáků oboru Zdravotnický asistent, 17 žáků oboru 

Zdravotnické lyceum, 10 žáků oboru Laboratorní asistent, 2 žáci jiných SŠ – GJKT, 

SŠSOG)  

 37 žáků třetích ročníků (10 žáků oboru Zdravotnické lyceum, 14 žáků oboru 

Zdravotnický asistent, 13 žáků oboru Asistent zubního technika) 

 35 žáků čtvrtých ročníků (10 žáků oboru Zdravotnický asistent, 12 žáků oboru 

Laboratorní asistent, 11 žáků oboru Zdravotnické lyceum, 2 žákyně jiných SŠ – 

GJKT, SPGŠ HK)  

 

celkem 158 žáků čtyřletého studia, 32 míst je určeno pro studenty prvních až třetích ročníků 

vyššího odborného studia: 

 13 studentů budoucích prvních ročníků (studenti oborů DVS, DFA, a DZT) 

 12 studentů druhých ročníků (studenti oborů DVS, DFA, DZT a DZL) 

 8 studentů třetích ročníků (studenti oborů DVS, DFA). 

 

Údaje o výchovném působení 

Výchovné skupiny se skládají z žáků jednotlivých tříd. Stejné pravidlo se uplatňuje i při 

umisťování na pokoje. 

Ve školním roce 2015-2016  bylo řešeno jen několik závažných výchovných přestupků. 

Udělili jsme 4 písemné důtky vedoucího vychovatele jako opatření posilující zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů a jejich ochrany před patologickými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Důvodem byl neoprávněný vstup do cizího 

pokoje, porušení pravidel bezpečnosti a kouření v prostorách DM. Dále jsme udělili 7 ústních 

napomenutí vedoucí vychovatelky za ničení majetku DM, pozdní příchody z vycházek, 

přechovávání alkoholu na DM, opakované nedodržování večerky a nedodržení pokynů 

zaměstnanců školy. Skupinovými vychovatelkami bylo žákům uděleno 29 ústních 

napomenutí za drobné přestupky proti vnitřnímu řádu. V porovnání s minulými lety je to o 

něco méně. Bylo ale také uděleno 540 pochval skupinových vychovatelů (za účast na 

sportovních akcích, za pomoc při práci na 

zahradě DM, umístění v dalších soutěžích 

včetně soutěže O nejhezčí pokoj či aktivní 

účast na besídce a výrobě dárků), 132 

písemných pochval vedoucí vychovatelky, 

např. za reprezentaci, přípravu a realizaci 

vystoupení pro postižené děti a obyvatele 

domova důchodců, přípravu dárků pro děti ve 

FN, pomoc při keramických dílnách, práci při 

akci 72 hodin apod.). Jsou to vyšší čísla než 

v uplynulých letech, stále se snažíme žáky 

pozitivně motivovat.  

 

Většina žáků je aktivní, pozitivní, vstřícná, přátelská, ochotná kdykoli pomoci. Zvýšenou 

pozornost průběžně věnujeme žákům prvních ročníků. Ve školním roce 2015-2016 jsme řešili 

i několik vztahových problémů mezi žáky. 
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Velmi dobře spolupracujeme s rodiči ubytovaných žáků (průběžná komunikace – e-mail, 

telefon), osobní návštěvy v DM, evaluační dotazníky, závěrečné informativní dopisy o pobytu 

žáka v DM. Zájem však většinou vychází z naší strany. Zlepšila se i vzájemná komunikace 

mezi učiteli a vychovatelkami. 

 

Údaje o mimoškolních aktivitách 

 
Podstatou práce se žáky je plnohodnotné 

naplnění jejich volného času a příprava na 

vyučování. Nabízíme mnoho aktivit, ze 

kterých si může téměř každý vybrat, co se 

mu líbí. Většina aktivit je zdarma, daří se 

nám získávat finanční prostředky z grantů 

KHK. Úspěšná je i spolupráce se spolkem 

Škola-Rodiče-Děti. V letošním roce jsme 

založili kroužek Zdravého vaření, který si 

okamžitě získal velkou popularitu. 

Vyhledávané jsou také výtvarné a keramické 

kroužky. S ohlasem se setkal i 1. ročník 

soutěže Talent DM, kde žáci předvedli 

neuvěřitelné výkony z mnoha oblastí. Od září 2015 do června 2016 nabídlo 8 vychovatelek 

104 společných akcí, kterých se zúčastnilo celkem 1375 ubytovaných žáků, 88 učitelů a 

zástupců z řad veřejnosti. 14 kroužků zrealizovalo 416 setkání, kterých se celkem zúčastnilo 

3319 ubytovaných žáků. Konkrétní přehled zájmových kroužků viz Část XV.  

 

Výchovná činnost v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů se nijak 

nevyděluje z celkového působení na žáky. Je 

součástí tematických výchovných plánů všech 

vychovatelek a prolíná veškerou výchovnou 

prací. Garantem je Mgr. Černá Provazníková. 

V letošním roce jsme se více zaměřili na 

prevenci rasismu a xenofobie.   

 

Environmentální výchova je také součástí 

tematických výchovných plánů. Garantem je 

Bc. Kmentová.  Kromě pravidelných činností 

jako je třídění odpadu, šetření energiemi, péče 

o kvetoucí zahradu u DMH, se žáci zapojují i do jednorázových aktivit, např. 72 hodin, 

Ukliďme Česko, Den Země atd.   

 

Velmi úspěšná je mnohaletá spolupráce s 

Domovem důchodců v Chlumci nad 

Cidlinou, DK FN HK, MŠ Lentilka, MŠ, 

Spec. ZŠ a Praktickou školou HK a Mamma 

Help. Druhý rok spolupracujeme s Oblastní 

charitou HK – akce Namaluj kamínek. 

Všechny zmíněné organizace mají zájem 

s námi spolupracovat i nadále. Pro žáky jsou 
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všechny aktivity přínosné nejen z profesního, ale i z osobního hlediska.  

 

V letošním roce žáci podpořili opuštěná zvířata, tentokrát z psího útulku v HK a Smiřicích a 

finančně podpořili Mamma Help. O naší činnosti vypovídají fotografie a zápisy v kronice na 

webových stránkách školy i články v Hradeckém deníku a Ekotonu. 
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Část XX.  Školní knihovna  

 

Knihovna je vedena v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky jako základní 

knihovna se specializovaným knihovním fondem (evidenční číslo:  2846/2002). 

Provoz knihovny je zajištěn jednou zaměstnankyní s celkovým úvazkem 1,00.  

Pracovní doba: pondělí až středa 13 -18 hod, čtvrtek 11-16 hod. 

Knihovna se studovnou poskytuje svým uživatelům služby výpůjční (knihy, časopisy, 

absolventské práce), reprografické, konzultační, bibliograficko-informační a služby internetu.  

V současnosti knihovna disponuje lokální sítí 6 počítačů s připojením na internet.  

 

Všechny PC ve studovně a čítárně jsou plně využívány. Žáci používají i své vlastní notebooky 

připojené pomocí Wifi.  Velmi využíván je multifunkční černobílý přístroj (kopírování, tisk, 

skenování). V knihovně a studovně je celkem 18 míst pro uživatele. 

 

Ve školním roce 2015-2016 nadále 

probíhala spolupráce knihoven 

východočeského regionu. Knihovna 

využívala služeb a materiálů, které 

poskytuje školním knihovnám našeho 

kraje Studijní a vědecká knihovna 

v Hradci Králové (nabídky akcí, zásilky 

čtvrtletního zpravodaje U nás, 

knihovnické informace apod.).  

Ve spolupráci s vychovatelkami DM je 

každoročně uskutečňována informační 

návštěva   knihovny a studovny pro 

všechny žáky prvních ročníků. Žáci 

jsou informováni o organizaci a 

výpůjčním řádu knihovny, o systému uložení a vyhledávání knih, časopisů a absolventských 

prací. Uživatelé si mohou prohlížet, vybírat, objednávat i prodlužovat výpůjčky knih také přes 

internet.  

 

V tomto školním roce vzrost počet titulů beletrie o 41 přírůstků, zdrojem financování (7 998 

Kč) je spolek Škola-Rodiče-Děti. Většinu tvořila literatura ze seznamu četby k maturitní 

zkoušce z českého jazyka, která také patří mezi nejčastěji půjčované.  O nových přírůstcích do 

knihovny byli žáci pravidelně informování na nástěnkách v obou budovách DM. 

O 409 se zvýšil počet přírůstků ve fondu odborné literatury, většina z nich je v příručních 

knihovnách vyučujících.   

Ve spolupráci se zástupci učitelů jednotlivých oborů probíhá kontrola a vyřazování 

zastaralých, nepotřebných a neaktuálních publikací, úbytek činil 883 titulů. Po celý rok 

probíhala úplná inventura všech odborných publikací v knihovně, porovnávání se záznamy 

v Přírůstkových knihách a se záznamy v PC. 

 

Do knihovny odebíráme 1 časopis (Psychologie Dnes), který je pravidelně půjčován. 

V knihovně je k dispozici i soubor vzorových úloh k maturitní zkoušce, vypůjčilo si je 18 

žáků 4. ročníků. 
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Školní knihovna má k 30. 6. 2016 celkem 10 

207 knih. Dále je zde k dispozici 492 

absolventských prací (DVS-234, DZL-28, 

DZT-112, DFA-118), 48 bylo prezenčně 

vypůjčeno. 

 

Počet registrovaných uživatelů k 30. 6. 2016 

je celkem 185, byli vyřazeni dlouhodobě 

neaktivní čtenáři, studenti a žáci, kteří 

ukončili studium a vyučující, kteří již na 

škole neučí. Během roku přibylo 46 nových 

čtenářů. Knihovnu navštívilo 409 čtenářů a 

bylo vypůjčeno 823 titulů. Nejčastěji 

navštěvovali knihovnu žáci čtvrtých ročníků (lycea), jeden čtenář ze tř. 4. G si během roku 

vypůjčil  21 titulů. Nejčetněji půjčovanou knihou jsou Postřižiny B. Hrabala a Romeo, Julie a 

tma J. Otčenáška – obojí 20x za rok.  

 

Počet čtenářů ve školním roce 2015-2016 

Žáci SZŠ                       60 

Studenti VOŠ                        23 

Zaměstnanci školy                     102 

celkem                     185 

 

Počet výpůjček ve školním roce 2015-2016 

Absenčních                     823 

Prezenčních                       48 

 

Počet bibliograficko-informačních služeb a 

konzultací 

           11 

Počet hodin vzdělávacích akcí              2 

Počet účastníků vzdělávacích akcí                             63 

 

Využití tiskárny 

Počet stran kopií:                                                   625 

Počet stran tisku:                  2336 

 

 

Při uskutečňování vzdělávacího procesu se osvědčuje spolupráce knihovny s vyučujícími při 

zadávání úkolů žákům a studentům pro práci s informacemi. Vyhledávání na internetu je 

využíváno při vytváření referátů, seminárních a absolventských prací, SOČ, projektů apod.  

 

Činnost knihovny bude i nadále zaměřována na rozšiřování knihovního fondu s ohledem na 

měnící se obsah seznamu četby k maturitní zkoušce z českého jazyka.  V příštím školním roce 

se i nadále zaměříme na větší propagaci knihovny a zvýšení počtu čtenářů z řad žáků a 

studentů, což se v letošním roce podařilo.  
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Část XXI.  Školní jídelna  

 

Školní jídelna zajišťovala celodenní stravování pro žáky ubytované na DM a dále obědy pro 

ostatní žáky, zaměstnance školy i pro bývalé pracovníky školy. V rámci doplňkové činnosti 

jídelna připravovala obědy pro cca 10 cizích strávníků. Také se pracovnice školní jídelny 

podílely na zajišťování celodenní stravy během víkendových akcí školy, kdy probíhaly na 

DM Konference školních družin a Konference Elixír. 

 

Ve školní jídelně je nabízen standardně výběr ze dvou 

jídel. Základem jsou jídla podle receptur tradiční 

české kuchyně, druhé volitelné jídlo je možností pro 

strávníky, kteří upřednostňují bezmasou stravu - např. 

sladká jídla, zeleninové pokrmy, těstovinové saláty a 

také oblíbené ovocné a zeleninové talíře. Ze  surovin 

zdravé stravy jsme používali sóju, robi maso, tofu, 

pohanku, luštěniny, cizrnu, kuskus, bulgur a těstoviny 

ze semolinové pšenice. Ve velké míře je součástí 

obědů i večeří čerstvá zelenina a ovoce. Do jídelníčku 

se snažíme také zařazovat cenově dostupné 

biopotraviny – jedná se hlavně o mléčné výrobky – jogurty, tvaroh atd.,  případně různé druhy 

rýže a luštěnin.  

 

 Zastoupení jednotlivých skupin potravin a 

výživových dávek je sledováno prostřednictvím 

spotřebního koše.  

Na základě nutričního doporučení MZČR jsme 

provedli analýzu spotřebního koše, kde jsme 

sledovali měsíční četnost pokrmů a jejich 

zastoupení v jídelním lístku.  

Pravidelně je sledována spokojenost žáků a 

pracovníků školy se stravováním, veškeré 

připomínky jsou řešeny okamžitě. Pro 

zaměstnance školy byla umístěna do jídelny 

schránka pro případné připomínky ke 

stravování. K naší spokojenosti obsahovala až na pár drobných připomínek jen samou chválu. 

Pro žáky ubytované v DM je zřízena stravovací komise, která se koná 4x ročně. Zde mohou 

žáci také vznést připomínky i pochvalu, případně přijít s novými nápady a návrhy. V tomto 

školním roce se kuchařky také hodně snažily, abychom vyšli vstříc přáním žáků, a do 

jídelníčků jsme zařazovali další nové pokrmy nebo naopak omezili pokrmy méně oblíbené – 

vše v rámci dodržování spotřebního koše. Při přípravě jídel se také kuchařky snaží vyjít vstříc 

ubytovaným žákyním, které musí dodržovat lehčí dietu, aby se mohly stravovat v naší jídelně, 

což žákyně také ocenily. Dietní stravování v jiné formě (např. bezlepkovou dietu) 

neposkytujeme, nejsme k tomu dostatečně vybaveni a proškoleni. 

  

 

 

Ve školním roce 2015-2016  bylo připraveno  96 283 porcí  jídel. 

 

snídaně   10 596 

obědy   64 686 
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večeře   17 746 

svačiny       919 

2. večeře    2 336 

 

 

Počty jídel celkově klesly, bylo to ve velké míře způsobeno rozvrhem žáků. Mnoho žáků 

omezilo snídaně i večeře kvůli časové náročnosti. 

 

Kolektiv je stabilizovaný, nemocnost byla poměrně nízká, v tomto školním roce došlo 

k jednomu pracovnímu úrazu. Pracovnice dodržovaly systém HACCP v souladu se zákonem 

č. 274/2003 Sb., vyhláškou č. 137/2004 Sb. ve znění pozdějších přepisů a č. 602/2006 Sb. a 

Nařízením evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004. 

V červnu ukončila pracovní poměr jedna z pracovnic školní jídelny, nová pracovní síla od září 

nenastoupí vzhledem ke klesajícím počtům strávníků. Vedoucí školní jídelny, provozní 

pracovnice a jedna z kuchařek se zúčastnily školení zaměřeného na nutriční doporučení ke 

spotřebnímu koši ve školních jídelnách. Dále se zúčastnily školení v oblasti moderních trendů 

vaření a sortimentního školení. 

  

Do vybavení školní kuchyně byl na základě výběrového řízení zakoupen nový konvektomat, 

dále bude zakoupena nová chladnička, původní nefunkční byla vyřazena. 
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Část XXII. Stav a údržba objektů školy  

Škola sídlí ve 3 objektech: Komenského 234, Komenského 268-269 a Hradecká 868. Všechny 

budovy jsou v majetku Královéhradeckého kraje. 

 

V objektech školy nedošlo ve školním roce 2015-2016 k žádné mimořádné situaci, která by  

vyžadovala mimořádný zásah do běžného provozu. Byly prováděny menší údržbářské a 

opravářské práce, byly zrealizovány všechny potřebné revize dle ročního plánu revizí a 

rovněž při veřejné prověrce BOZP v dubnu 2016 nebyly shledány žádné omezující závady. 

 

V objektech byly provedeny následující opravy a úpravy: 

 Na začátku školního roku byly instalovány čipové vstupy do budovy školy a do 

budovy Domova mládeže v Hradecké ulici. U hlavního vchodu do budovy školy bylo 

instalováno prosklené zádveří s elektronickým otvíráním dveří. Zabezpečení všech 

budov v souladu s minimálním standardem bezpečnosti bylo dokončeno v létě 2016: 

byly provedeny instalace bezpečnostních kamer u vstupů do budovy školy a do 

budovy Domova mládeže v Hradecké ul. Tímto krokem byl dokompletován stávající 

elektronický zabezpečovací systém včetně jeho napojení na pult centrální ochrany. 

 Byly provedeny stavební opravy a odstranění vlhkosti v šatnách č.1. a č.2.  a 

v kuchyňce klubovny v suterénu budovy školy. Dále byla instalována nová okna ve 

východní suterénní části budovy školy a zároveň byly stavebně upraveny parapety 

oken. V budově Domova mládeže v Komenského ul. byly instalovány nové 

elektrorozvaděče do 1. a 2. NP, a tím byly dokončena kompletní rekonstrukce elektro 

skříní.  

 V budově školy byly v učebnách a kabinetech 

ve 4.NP instalovány nové stínící žaluzie, 

v kabinetě jazyků ve 2.NP byly instalovány 

nové elektrorozvody k pracovním stolům. 

V budově Domova mládeže v Hradecké ul. 

byly provedeny ve 4 pokojích výměny 

obkladů u umyvadel, byly instalovány nové 

pracovní desky ke kuchyňkám v jednotlivých 

patrech a provedena větší oprava sanitárního 

vedení u WC ve 2.NP. Byla provedena 

generální oprava všech vnějších balkonů 

budovy DM a balkony byly správně vyspádovány. Realizovala se oprava střechy nad 

WC v suterénu budovy, střecha byla vyspádována a oplechována. V zahradě Domova 

mládeže byla zrealizována výměna části plotu. Nákladem 280 tis. Kč byly provedeny 

nové nátěry oken v budově a tímto krokem jsou zrealizovány nové nátěry u 80 % 

oken. 

 V návaznosti na instalaci nového konvektomatu do školní kuchyně bylo třeba zajistit 

novou elektro přípojku, provést nezbytné úpravy el. 

rozvodné skříně a instalovat nové širší dveře do 

prostoru kuchyně. V souladu s hygienickými 

normami bylo provedeno vymalování kuchyně včetně 

pomocných prostor. 

 Ke zkvalitnění výuky přispěje i přestavba 

učebny č. 112 na posluchárnu, která v současné době 
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probíhá. Posluchárna bude rovněž vybavena novým nábytkem. 

 

Pokračuje největší investiční akce „Oprava 

fasády na budově školy“. Byla provedena 

kompletní oprava fasády na východní části 

budovy a v r.2016 probíhají práce na zdivu 

do ulice Komenského. Současně s tím byla 

realizována generální oprava venkovního 

vstupního schodiště a repase hlavních 

vstupních dveří. Stavebně památkářské 

práce budou v r. 2016 realizovány nákladem 

8. mil. Kč. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převodem od zřizovatele získala škola starší sanitní vozidlo, které bude využíváno 

k propagačním akcím školy i k zajištění běžných technických potřeb provozu. Vozidlo je 

opatřeno logem školy. 

 

Vzhledem k velmi špatnému stavu školního hřiště, který brání jeho využívání, předložilo 

vedení školy Magistrátu města Hradec Králové, které je vlastníkem areálu, žádost o provedení 

celkové rekonstrukce sportoviště. Město do budoucna s investicí do tohoto areálu počítá. 

 

Ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací jsme zpracovávali podklady pro nové 

projekty, které, pokud budou realizovány, výrazně přispějí ke zlepšení podmínek pro výuku. 

 Projekt „Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠ a SZŠ Hradec Králové – 

rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků“ 

je zaměřen na celkovou rekonstrukci počítačové sítě v budově školy (včetně 

koncových zařízení do 3 počítačových učeben) a vytvoření nové učebny odborných 

předmětů pro zubní techniky. Projekt také řeší bezbariérový přístup do všech podlaží 

budovy školy pomocí výtahu. 

 Projekt „Modernizace laboratoří fyziky, chemie a biologie“ řeší celkovou 

rekonstrukci tří přírodovědných laboratoří (vybavení nábytkem, novými rozvody 

instalací a základními technologiemi). 
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Část XXIII. Závěr    

 

 

Na vypracování této výroční zprávy se podíleli: 

 

 PaedDr. Soňa Lamichová 

 Mgr. Jiří Chrz 

 Mgr. Jana Heřmanová 

 Mgr. Jana Hurníková 

 Mgr. Hana Kujalová 

 Ing. Pavla Černá 

Růžena Krejčíková 

Jaroslav Mohelský 

 Jana Slezáková, DiS. 

a další 

 

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 10. října 2016. V souladu s § 7 odst. 2 

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

schválena.14 Zpráva byla postoupena zřizovateli dne 14. října 2016 a ve škole byla uložena na 

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

webových stránkách školy na adrese http://www.zshk.cz . 

 

 

V Hradci Králové 14. října 2016 

 

                                                 
14 Školská rada jednala dne 13. října 2016. Zápis viz Přílohy, část XXIV. 

http://www.zshk.cz/
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Část XXIV. Přílohy   

Konkrétní údaje o pracovnících školy  

 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Jméno pracovníka 
Pracovní 

 zařazení 

Pedagogická a odborná kvalifikace 

Vyuč

ení 
Odborné vzdělání 

Pedagogické 

vzdělání 

Délka 

praxe 

Barborková J., PaedDr. učitelka  VŠ PeF HK ano 29 

Benešová E., PhDr. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 19 

Beránková E., Ing. učitelka  VŠ ČZU Praha ano 6 

Bischofová J., Mgr. učitelka  VŠ LF UK HK – Bc. ne 4 

Brychtová M., Mgr. učitelka  VŠ UHK ano 9 

Budayová E., MUDr. učitelka  VŠ  LF UK Praha ano 25 

Čechová Lenka, Bc. učitelka PV  USO SZŠ HK,VŠ 

UHK,Bc. 

ano 7 

Černá Provazníková L., 

Mgr. 

vychovatelka  VŠ UP Olomouc ano 23 

Činčurová Lenka, Mgr. učitelka  VŠ UK Praha ano 3 

Dlabáčková M., Mgr. učitelka  VŠ  UP Olomouc ano 24 

Dlouhá V., Mgr. učitelka  VŠ UK Praha ano 25 

Dohnalová Havlíková 

M., Mgr. 

učitelka  VŠ UP Olomouc ano 25 

Doksanská G.,Mgr.  učitelka  VŠ UP Olomouc ano 14 

Dostál H., Mgr., PhD. učitel  VŠ VŠP HK ano 10 

Doubravová P., Bc. učitelka PV  VŠ  UHK ano 11 

Filáčková H. vychovatelka  USO SPgŠ v Seči ano 28 

Foralová M., Mgr. vychovatelka  VŠ UHK            ano 24 

Gebrtová Z., Mgr. učitelka  VŠ FTVS UK ano 23 

Hašková A., Mgr. učitelka  VŠ PF HK ano 24 

Havlová H., PharmDr. učitelka  VŠ FaF UK HK ano 11 

Heřmanová J., Mgr. zást. ředitele  VŠ FF UK Praha ano 24 

Heřmanská D., 

doc. PhDr. 

psycholožka  VŠ FF UK ne 49 

Hofmanová  Z., Mgr. učitelka PV  VO VOŠZ a SZŠ HK ne 4 

Hošková H., PaedDr. učitelka  VŠ VŠP HK ano 29 

Horčičková Z., Mgr. učitelka  VŠ FTVS UK ano 39 

Hornychová N., Mgr. učitelka  VŠ Státní univer. Oděsa ano 16 

Hovorková P. vychovatelka  ÚSO SPŠ ne 14 

Hurníková  J., Mgr. učitelka  VŠ PF HK ano 19 

Chrobáková E.,  PaedDr. učitelka  VŠ VŠP HK ano 30 

Chrz J., Mgr. zást. ředitele  VŠ VŠP HK ano 32 

Chrzová B., Mgr. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 13 

Jarotek T., PaedDr. učitel  VŠ PFHK, MU Brno, 

FTVS 

ano 36 

Jiránková R., Mgr. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 9 

Kadeřávková B., Mgr. učitelka  VŠ  UK Praha ano 33 

Kalousková D., Mgr. učitelka  VŠ PeF HK ano 23 

Kalousová V. učitelka  ÚSO SZŠ HK ne 27 

Kapustová Z. vychovatelka  ÚSO SPgŠ Litomyšl ano 18 

Kestřánková Š., Mgr. učitelka  VŠ UHK, MU Brno ano 6 

Kmentová V. vychovatelka  ÚSO SEŠ, UHK ano 8 

Kubásková  P. , Mgr. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 4 

Kujalová H., Mgr. ved.vychovat.  VŠ UHK PeF ano 6 

Lacman V., Mgr. učitel  VŠ  UHK ano 8 

Lamichová S., PaedDr. ředitelka  VŠ PFHK, VŠP HK ano 26 
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Lankašová L., Mgr. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 20 

Leláková L., Mgr. učitelka  VŠ UK Praha ano 21 

Marešová M., Bc. učitelka  VŠ LFUK HK  ano 14 

Makarovová 

Ouhrabková D., Mgr. 

učitelka  VŠ UHK ano 4 

Matějovská Z., Mgr. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 6 

Melezínková J., Mgr. učitelka  VŠ PF HK ano 24 

Munzar P., Mgr. učitel  VŠ UJEP Brno ano 31 

Musílková I., Mgr. učitelka  VŠ PeF HK ano 1 

Náhlovská A., Mgr. učitelka  VŠ VŠP HK ano 11 

Petráňová M., Mgr.. učitelka   VŠ PF UK Praha ano  10 

Pitterová M. učitelka  USO SZŠ HK ano 6 

Plašilová P., Mgr. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 18 

Pluhař P., Mgr. učitel  VŠ UHK ano 7 

Poláková H., Mgr. učitelka  VŠ PF HK ano 32 

Poláková H., Mgr.-odb. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 0 

Polívková Z., Mgr. učitelka  VŠ PF HK ano 25 

Reif Petr, DiS. učitel  VO VOŠ Elektr. Pce ne 4 

Rezková H., Bc. učitelka  VŠ UK Praha  Bc.  ano 8 

Romportlová V. učitelka PV  ÚSO SZŠ HK ne 21 

Rundová Renata, Mgr. učitelka  VŠ PeF HK ano 9 

Říhová  N., Mgr. učitelka  VŠ PF HK ano 23 

Strausová J., Mgr. učitelka  VŠ UK Praha, VŠP HK ano 32 

Strážnická Julie, Mgr. učitelka  FaF UKHK ano 3 

Strnadová E., Mgr. učitelka  VŠ UK Praha ano 27 

Svíbová R., Mgr. vychovatelka  VŠ PeF UHK ano 2 

Šafaříková D., Mgr. učitelka  VŠ LFUK HK  ano 17 

Šín M., Mgr. učitel  VŠ UHK ano 11 

Špáta Petr, Ing. učitel  VŠ U Pardubice ne 0 

Špilka Radim, Mgr. učitel  VŠ UHK ano 6 

Štanderová P., Mgr. vychovatelka  VŠ  PF UHK ano 10 

Štindl P., PhDr. učitel  VŠ  PF UHK ano 10 

Takáčová L., Mgr. učitelka  VŠ PEF HK ano 27 

Tomašovičová E.,Mgr. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 23 

Trejtnarová G., Mgr. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 20 

Trundová A., Mgr. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 19 

Václavíková K., Mgr. učitelka   VŠ UP Olomouc  ano 1  

Vágnerová E., Mgr. učitelka  VŠ PF HK ano 31 

Vasilevská J., Mgr. učitelka  VŠ UHK, MU Brno ano 8 

Veselková J., PaedDr. učitelka  VŠ  PF HK ano 33 

Veselková Š., Ing., Ph.D. učitelka  VŠ VŠCHT Praha ne 0 

Vodičková M., Mgr. učitelka  VŠ VŠP HK ano 13 

Vojtová M., Mgr., Ph.D. učitelka  VŠ UP Olomouc ano 16 

Vokatá S., Bc. učitelka  VŠ UPce ne 20 

Zemanová Š., Mgr. učitelka  VŠ  LF UP Olomouc ano 10 

Zlatovský D., Mgr. učitel  VŠ UHK ano 8 
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Externí pedagogičtí pracovníci 

 

Jméno pracovníka 
Pracovní 

 zařazení 

Pedagogická a odborná kvalifikace 

 

Vyuče

ní 
Odborné vzdělání 

Pedagogické 

vzdělání 

Délka 

praxe 

Drábková H., Mgr. externí uč.  VŠ FHS UK HK  9 

Drahošová M., RNDr. externí uč.  VŠ UJEP Brno  10 

Dvořáčková I., Mgr., 

Ph.D. 

externí uč.  VŠ UP Olomouc  5 

Dytrychová Viera externí uč.  USO SZŠ Košice  11 

Faltýnková J., Mgr. externí uč.  USO SZŠ HK, 

VŠ PeF HK 

ano 6 

Fátorová I., Mgr. externí uč.  VŠ UK , FaF HK  8 

Filipová A., Mgr. externí uč.  VŠ UHK ano 1 

Grim J., MUDr. externí uč.  VŠ LF UK HK  6 

Hocká R. externí uč.  ÚSO SZŠ Brno  0 

Hollerová H. externí uč.  ÚSO SZŠ Plzeň  14 

Chejnovská M., DiS. externí uč.  VOŠ SZŠ a VZŠ HK  0 

Jirouš M. externí uč.  USO VOŠZ a SZŠ HK  1 

Jiroušová H., MUDr. externí uč.  VŠ LF UK HK  10 

Ježek T., Bc. externí uč.  VŠ Ostr. univerzita Os.  4 

Juranová L. externí uč.  USO SZŠ HK  0 

Kalmuková N., Mgr. externí uč.  VŠ UP Olomouc ano 0 

Kaňková M., PharmDr. externí uč.  VŠ FaF UK HK  10 

Kieslichová S. externí uč.  USO SZŠ HK  8 

Komárková Z. externí uč.  ÚSO SZŠ HK  21 

Košťálová V., Mgr. externí uč.  VŠ FF UK Pha ano 19 

Kotlářová J., PharmDr. externí uč.  VŠ  FaF UK HK  10 

Kračmarová R, MUDr. externí uč.  VŠ LF UK HK  15 

Králová M., MUDr. externí uč.  VŠ LF UK HK  21 

Krbal L., MUDr. externí uč.  VŠ LF UK HK  2 

Kučera I., MUDr. externí uč.  VŠ LF UK HK  10 

Kukla R., Mgr. externí uč.  VŠU Pardubice  0 

Kůstová Z., Bc. externí uč.  VŠ LF UK HK  0 

Ledecká V. externí uč.  ÚSO SZŠ HK ano 20 

Martin J., Mgr. externí uč.  VŠ  FaF UK HK  9 

Melicharová L., 

PharmDr. 

externí uč.  VŠ FaF UK HK  5 

Mráz J., MUDr. externí uč.  VŠ LF UK HK  19 

Papík Z., MUDr., PhD. externí uč.  VŠ LF UK  29 

Poláková K., MUDr. externí uč.  VŠ  LF UK Praha ano 23 

Pražáková M., Bc. externí uč.  VŠ OU Ostrava    1 

Rošetzská I., MUDr. externí uč.  VŠ LF UK HK  22 

Rutová R., Mgr. externí uč.  VŠ FaF UK HK  1 

Ryglová H., PharmDr. externí uč.  VŠ FaF UK HK  6 

Sadílek P.,  externí uč.  VŠ FaF UK HK  6 

Stejskalová L. externí uč.  USO SZŠ  8 

Stráník J., MUDr. externí uč.  VŠ LF UK HK  0 

Svobodová I. externí uč.  USO SZŠ Košice  1 

Šafra J., PharmDr. externí uč.  VŠ FaF UK HK  8 

Šimáková E., MUDr. externí uč.  VŠ LF UK HK  24 

Šimůnek L., MUDr. externí uč.  VŠ UK Praha  1 

Šlaisová I., Mgr. externí uč.  VŠ VŠZ Bratislava  9 

Šolcová D., JUDr. externí uč.  VŠ UK Praha  9 

Šolcová M., Mgr. externí uč.  VŠ LF UKHK  0 

Štětina M., MUDr. externí uč.  VŠ LF UK Pha  6 
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Štrofová S., Mgr. externí uč.  VŠ FaF UK HK  0 

Tichá A., RNDr. externí uč.  VŠ VŠP HK,UMB  1 

Trousilová P. externí uč.  ÚSO SZŠ HK  10 

Vaňková D., Mgr. externí uč.  VŠ KHS UK  5 

Věchtová B., Mgr. externí uč.  VŠ FTVS UK Pha  21 

Vokatá S., Bc. učitelka  VŠ Pce  21 

Vopršalová M., 

PharmDr. 

externí uč.  VŠ FaF UK HK  8 

Vyšvařilová D. externí uč.  ÚSO SZŠ  26 

Voxová B., PharmDr. externí uč.  VŠ FaF UK HK  9 

Žaloudková L., Ing. externí uč.  VŠ U Pardubice  3 

  

Nepedagogičtí pracovníci 

 

Jméno pracovníka 
Pracovní 

 zařazení 

Pedagogická a odborná kvalifikace 

Vyučení 
Odborné 

vzdělání 

Pedagogické 

vzdělání 

Délka 

praxe 

Bartoňová M. ved. kuchařka kuchařka   39 

Benešová J. uklízečka švadlena    

Cermanová I. účetní  USO  49 

Cicvárková R. pom.kuchařka     

Černá P., Ing. ved.ekonomka  VŠE Praha  22 

Doležalová J. kuchařka, 

skladnice 

   20 

Horníková E. uklízečka     

Hulová V. pom.kuchařka     

Indruchová J. uklízečka kuchařka    

Jochmanová Z. uklízečka     

Kabelová J. pom.kuchařka  ÚSO   

Katonová J. účetní  ÚSO  29 

Krejčíková R. účetní  ÚSO  41 

Lněnička R. školník-údržbář instalatér SO  36 

Mlázovská E., Mgr. knihovnice  VŠ   

Mohelský J. ved. správy 

budov 

 USO  42 

Mrázová J. uklízečka     

Navrátilová Ž. uklízečka     

Pipková M., Ing. hlavní účetní  VŠ  24 

Pospíšilová M. uklízečka     

Rottová I. kuchařka kuchařka   31 

Rudkovská I. uklízečka     

Řezníčková J. uklízečka     

Řezníčková T. uklízečka     

Spěváková B. uklízečka     

Slezáková J., DiS. vedoucí ŠJ podnikatel VO pod. HK   10 

Synková M. uklízečka brašnář    

Šebeňová Z. uklízečka zahradnice    

Šimečková S. uklízečka provozní chemik    

Šmatolánová M. prov.ekon.prac.  ÚSO  38 

Šmejda M. školník-údržbář nástrojař ÚSO  47 

Šmiedová M. uklízečka     

Tomešová L., Mgr. sekretářka  VS  7 

Ungrádová L. as.v laboratoři  ÚSO   

Večerníková O. uklízečka     

Wagnerová I. pom.kuchařka     

Zelenková Z. kuchařka kuchařka   16 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2015-2016 

 
Vzdělávání pracovníků ve vedení školy  
Název vzdělávací akce Příjmení účastníků 

Mikrosoft EDU Days Chrz 

Konference ředitelů zdravotnických škol Lamichová 

Konzultační seminář pro management škol - maturity Chrz 

Celostátní konference vychovatelů školských zařízení Kujalová 

Komunikační dovednosti Heřmanová 

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců 

Dlabáčková, Heřmanová, Hošková, 

Hurníková, Chrz, Kujalová, 

Lamichová, Melezínková, 

Kadeřávková, Dohnalová, Leláková, 

Gebrtová, Polívková, Říhová 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v 

Královéhradeckém kraji 
Chrz 

Novely právních předpisů  Lamichová 

Vzdělávací program pro zástupce ředitelů škol a 

ŠZ/Orientace v právních předpisech 
Kujalová 

Odborný seminář ředitelů zdravotnických škol Lamichová 

Vedení lidí Kujalová 

Seminář - správní řízení - přijímačky Chrz 

Manažerské minimum pro zachování duševního i 

fyzického zdraví 
Lamichová 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v 

Královéhradeckém kraji 
Chrz 

Vzdělávací program pro zástupce ředitelů škol a ŠZ. 

Základní manažerské funkce ve školské praxi 
Hurníková 

 

 

Jazykové vzdělávání  
Název vzdělávací akce Příjmení účastníků 

Active Methodology Course at Edinburgh School of 

English 
Veselková 

Teaching English: Secondary Schools I. (Praha) Poláková, Náhlovská 

Watch Out for: Much Ado About Nothing Veselková 

Nácvik konverzačních aktivit v německém jazyce Polívková, Hašková 

Výuka AJ s podporou ICT 
Vasilevská, Vodičková, Veselková, 

Kestřánková 

Teaching English: Secondary Schools III. (HK) Poláková, Hošková 

30 aktivit pro začátečníky v němčině Chrobáková 

Oxford Professional Development Hornychová 

Teaching English: Secondary Schools II. (HK) Poláková 

Nápady na komunikační aktivity Veselková 

Konzultační seminář k písemné práci z českého jazyka 

a literatury  
Hurníková 

Prezenční setkání hodnotitelů CEHOPP Veselková 

Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka Melezínková 

Rétorika, komunikace a prezentační techniky Melezínková 
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Konzultační seminář k didaktickým testům z čes. 

jazyka 
Munzar 

Metoda CLIL poprvé v naší škole Jiránková 

Passt schon! - Deutsch aktuell Chrobáková, Strausová 

Bridge Pulishing House "Life is Great" Hornychová 

Jak motivovat žáky k výuce AJ Poláková, Vasilevská, Náhlovská 

Současné drama  Hurníková 

Školení pro hodnotitele písemných prací AJ pro žáky 

s PUP 
Veselková 

Seminář, přednáška a autorské čtení: Michala 

Viewegha 
Hurníková 

What motivates Vodičková 

Náměty pro výuku JNE jako 2. cizího jazyka 
Chrobáková, Hašková, Polívková, 

Strausová 

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy  Hurníková 

(Od) naučte se Czenglicky Poláková 

Oxford Teachers’ Academy Online Náhlovská, Poláková 

Divadlo ve výuce AJ Hornychová 

Práce učitele s pravidly Kestřánková, Veselková 
 

 

 

Vzdělávání učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 
Název vzdělávací akce Příjmení účastníků 

Konference Dílny Heuréky Takáčová 

Počítačová bezpečnost prakticky pro správce školních 

systémů 
Šín 

Elixír do škol 1 
Musílková, Makarovová 

Ouhrabková, Takáčová, Říhová 

Setkání vedoucích regionálních center projektu Elixír 

do škol 
Takáčová 

Ryzci - mykologická přednáška Štindl 

Aktuální problémy dospívajících 
Brychtová, Hašková, Melezínková, 

Polívková 

Elixír do škol 2 Musílková, Říhová 

Roadshow pro školy konanou v rámci celosvětové akce 

Microsoft EDU Days 
Šín 

Výuka práva na SŠ Barborková, Hašková 

Šikana Štindl 

Školení o chemických látkách Štindl 

Lektorská Heuréka Takáčová 

Elixír do škol 3 
Musílková, Říhová, Makarovová 

Ouhrabková, Takáčová 

Šikana Štindl 

K.A.P.R.A.D.Í - Konzultace a praktické dílny (EVVO) Štindl, Hašková 

Nápady na komunikační aktivity Hošková 

I mlčení je lež - VIII. roční konference o výuce 

moderních dějin 
Polívková, Hašková, Lacman 

Práce učitele s pravidly Hošková, Chrobáková 
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Elixír do škol 4 
Musílková, Říhová, Makarovová 

Ouhrabková, Takáčová 

CERMAT Konzultační seminář k didaktickému testu z 

matematiky  
Říhová  

Jak překonat nesouhlas aneb Jak vyjednávat   Hurníková 

Klíč k poznávání živočichů Štindl 

ŠUŽ - Škola pro udržitelný život Štindl 

Chemie člověka aneb žáci experimentují Dostál, Vágnerová 

Mikroskopické praktikum drobných organismů Rundová, Gebrtová 

Elixír do škol 5 
Musílková, Říhová, Makarovová 

Ouhrabková, Takáčová 

Jóga napříč generacemi Brychtová, Horčičková, Doksanská 

CERMAT zadavatel maturitní zkoušky 

Pluhař, Doksanská, Jarotek, 

Jiránková, Šín, Činčurová, 

Polívková 

Národní doktorská konference teorie vzdělávání ve 

fyzice 
Zlatovský 

Internetový marketing pro školy Reif 

Minikonference řešitelů Specifického výzkumu Špilka 

Elixír do škol 6 
Říhová, Makarovová Ouhrabková, 

Takáčová 

Fyzika pro učitele SŠ Takáčová 

Přírodovědný inspiromat Takáčová 

Rétorická laboratoř Jana Přeučila - 2. část Barborková 

Body styling Doksanská, Horčičková 

Konzultační seminář pro předsedy zkušebních 

maturitních komisí 
Lacman 

Elixír do škol 
Říhová, Makarovová Ouhrabková, 

Takáčová, Zlatovský 

Zdravotní tělesná výchova Doksanská, Horčičková 

Přednáška prof. Hilského - Shakespeare a jeho doba Barborková 

Školení SAS Říhová, Šín 

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře Dlabáčková 

Model Převrácené třídy v matematice (přednášející) Špilka 

Klima v tísni Zlatovský 

Fyzika pro učitele SŠ Takáčová 

Když (se) chcete naučit... Aneb matematika a fyzika na 

www.realisticky.cz 
Špilka, Zlatovský, Takáčová 

Facebook pro školy Reif 

Zdravotní TV Mc Kenzie metoda Horčičková 

Nekonfrontační způsoby řešení výchovných problémů 

žáků 
Vasilevská 

Jaderný reaktor 
Říhová, Makarovová Ouhrabková, 

Takáčová, Zlatovský, Chrz 

Školení k podávání závěrečné zprávy projektů KA2 Brychtová 

Touha poznávat - konference Erasmus+ Štindl, Špilka 
 

 

 

 



 

strana 77 

 

Vzdělávání odborných učitelů 
Název vzdělávací akce Příjmení účastníků 

Využití a význam fytoterapie v současné moderní 

medicíně 
Havlová, Strážnická 

Královéhradecké ošetřovatelské dny 

Vojtová, Zemanová, Poláková-odb., 

Bischofová, Trundová, Trejtnarová, 

Heřmanová, Chrzová, Kadeřávková, 

Leláková, Jiránková, Plašilová 

První pomoc u dospělých osob Strážnická 

PHARMACY PODZIM 2015 Strážnická 

Aktuální problémy dospívajících Benešová, Dlabáčková, Leláková 

Odborná konference pro farmaceutické asistenty a 

lékárníky, Angis 
Havlová, Strážnická 

Regionální chirurgická konference sester Marešová, Vojtová 

XV. Regionální chirurgická konference sester - aktivní 

účast 
Dlabáčková 

ISOP 2015 Strážnická 

Sociální klima školy Strnadová 

21. Celostátní gerontologický kongres Šafaříková, Trundová 

Problémové dítě Strnadová 

Pohoda ve třídě: jak pracovat s agresí a manipulací dětí 

aneb asertivní nácvik pro učitele 
Kadeřávková 

Hradecký kardiochirurgický den 

Dlouhá, Heřmanová, Chrzová, 

Kadeřávková, Poláková-odb., 

Trundová, Vojtová, Trejtnarová 

XXIII. Celostátní konference kardiochirurgické sekce 

ČAS 
Dlouhá, Trejtnarová, Zemanová 

Šikana jako narušení vztahů ve skupině Lankašová 

Vánoce v české rodině Benešová, Šafaříková 

KAPRADÍ  Kmentová  

XVII. Hradecké pediatrické dny Kadeřávková 

Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků Doubravová, Pitterová 

Nelékařské zdravotnické obory v proměnách času Marešová, Dlabáčková 

VI. česko-slovenský kongres Bazální stimulace s 

mezinárodní účastí 
Kadeřávková, Leláková 

Tvorba e-knihy Vojtová 

Nástavbový kurz Bazální stimulace Kadeřávková 

Erasmus+ Školní vzdělávání Trejtnarová 

Erasmus+ - tvorba grantových žádostí Vojtová 

Výuka odborného výcviku - příklady z praxe Jiránková, Pitterová 

Konference krajský úřad - záškoláctví Strnadová 

Pedagogický přístup při vzdělávání chlapců a dívek Benešová, Leláková, Strnadová 

Komunikační bariéry a jejich překonávání Leláková 

Základy digitální fotografie pro pedagogickou praxi Kmentová  

Mgr. Wievegová - Kyberšikana Strnadová, Lankašová 

6th Postgraduate and 4th Postdoc conference Strážnická 

E-learning - Rakytník, rakytníkový olej, obsahové látky 

a účinky 
Strážnická, Havlová 

První pomoc a medicína katastrof Václavíková 
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Konzultační seminář pro předsedy zkušebních 

maturitních komisí 
Jiránková, Pitterová 

Preparace - MUDr. Sobotka Doubravová 

Zadavatel pro žáky s PUP MZ 
Kadeřávková, Rezková, Čechová, 

Kadeřávková 

Odborná vzdělávací akce s problematikou kožních 

nemocí 
Poláková-odb. 

Přednáška s praktickou ukázkou - J. Exner Doubravová 

Bazální stimulace - základní kurz 
Trejtnarová, Vojtová, Plašilová, 

Poláková-odb. 

Rétorika, komunikace a prezentační techniky Kadeřávková, Benešová, Leláková 

7. moravský regionální kongres k sexuální výchově Poláková-odb. 

Současný terorizmus a boj s ním  Kmentová  

Metoda CLIL poprvé na naší škole Dlabáčková, Bischofová 

XXXII. Mezinárodní kongres SKVIMP Chrzová, Trundová 

BLS/AED Provider course Jiránková 

KPR/AED 
Poláková -odb., Václavíková, 

Vojtová 

Jak pečovat o stomie Trundová, Trejtnarová 

Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny Šafaříková 

Hodnocení a klasifikace jako pozitivní prvek motivace Jiránková, Doubravová, Pitterová 

Den zdraví Šafaříková 

Pracovní dny pedagogů a žáků zdravotnických škol Leláková 

Laboratorní rozhledy - věda, škola, praxe Havlová, Strážnická 

Provázanost nových teoretických poznatků s klinickou 

praxí 

Benešová, Dlabáčková, Lankašová, 

Leláková, Šafaříková, Trejtnarová, 

Trundová, Plašilová, Poláková-odb. 

Odborný kongres Heathcomm Professsional Hradec 

Králové 
Havlová, Strážnická 

Paliativní péče - kompletní zajištění klientů a jejich 

rodin v situaci nevyléčitelné nemoci 

Šafaříková, Chrzová, Vojtová, 

Benešová, Leláková, Plašilová, 

Heřmanová, Poláková-odb., 

Bischofová, Zemanová, 

Kadeřávková 

Podpora nadání Dohnalová 

Ošetřovatelská péče o nemocného v terminálním stadiu Dohnalová 

Prevence HIV na základních a středních školách  Kmentová, Dohnalová 

Renesance použití iontových roztoků - výhody a 

pravidla správné aplikace 
Havlová 

Obličejový oblouk Hofmanová 

Celostátní pracovní konference sekce 38 ČAS Trejtnarová, Trundová, Vojtová 

Lékárna budoucnosti – celostní péče o klienta I. Strážnická 

Bezkonfliktní výchova prarodičů a co na to škola Kmentová  

Vzory a ideály 
Václavíková, Kadeřávková, 

Leláková, Trejtnarová, Plašilová 

Jak bolí  přechod od kurativní k paliativní léčbě 

Poláková-odb., Leláková, 

Trejtnarová, Trundová, Plašilová, 

Benešová, Šafaříková, Kadeřávková 

VI. odborné symposium České resuscitační rady Heřmanová 



 

strana 79 

 

Žák s problémovým chováním Kadeřávková 

CAD/CAM technologie Doubravová 

Program zdraví 2020 Dohnalová 

Kazuistiky v oftalmologii, stomatologii, neurochirurgii, 

ORL, kožním a dětském lékařství 

Leláková, Dlabáčková, Plašilová, 

Šafaříková, Poláková-odb, Vojtová, 

Václavíková, Jiránková, Bischofová, 

Heřmanová, Rezková, Lankašová, 

Kadeřávková,  

Trénink paměti a efektivní učení Václavíková 

Gemmoterapie - medicína 3. tisíciletí Havlová, Strážnická 

E-learning Hlíva ústřičná, Reishi Havlová, Strážnická 

Rodina a její člen s duševním onemocněním Šafaříková 

Konference Sport dětí a mládeže v současných 

podmínkách 
Horčičková 

 

 

Vzdělávání vychovatelek  
Název vzdělávací akce Příjmení účastníků 

Textilní tvoření s Big shotem Filáčková, Černá Provazníková 

Aktuální problémy dospívajících Foralová, Hovorková 

Práce s hedvábím, konturová a prostorová dekorace Filáčková 

Vánoce v české rodině Filáčková, Štanderová 

Suché pletení, vánoční ozdoby a dekor Kapustová 

Jak překonat nesouhlas aneb Jak vyjednávat Černá Provazníková 

Komunikační bariéry a jejich překonávání Filáčková 

Řemeslná dílna -Schambala náramky Štanderová 

Kyberšikana Hovorková 

Rozkvetlá škola  Štanderová 

Kašírování, šperk Filáčková 

Výchovné problémy na DM  Štanderová 

Dekorování netradičních materiálů, akryl Kapustová 

Výtvarná a floristická dílna, výtvarné náměty Filáčková 

Bezkonfliktní výchova prarodičů a co na to škola Štanderová 

Vzory a idoly Hovorková 

Nekonfrontační způsoby řešení výchovných problémů 

žáků Foralová 

Zdraví 2020-stravování, kondice, životní styl Hovorková 
 
 

  



 

strana 80 

 

Poděkování spolupracujících organizací, úspěchy 
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Zápis ze školské rady 

 

  

 




