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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.  

 

Školní rok 2016-2017 přinesl velký úspěch – škola získala ocenění Nejlepší zdravotnická škola 

roku 2016. Stalo se tak hned v prvním ročníku soutěže o nejlepší zdravotnickou školu roku, 

soutěže, která se stala součástí prestižní akce Sestra roku. Na slavnostním galavečeru dne 28. 

března 2017 jsem v pražském divadle Karlín převzala pohár. Pro nás je to velká pocta - nestává 

se každý den, aby vás porota vybrala z více než 70 zdravotnických škol v České republice, a to 

hned v 1. ročníku soutěže. Vnímám to jako ocenění všech aktérů školního dění: pedagogů a 

ostatních zaměstnanců, žáků a studentů. Je to vzpruha pro naši práci, signál, že ji děláme dobře, 

a je to také výzva, abychom v nastoleném trendu pokračovali. 

 

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 svým spolupracovníkům, kteří jej spoluvytvářejí. 

 

 

 

 

Soňa Lamichová 

  



 

strana 4 

 

A.  Základní údaje o škole  
 

Název školy 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,  

Hradec Králové, Komenského 234 

 

Sídlo 

500 03 Hradec Králové, Komenského 234 

 

Charakteristika školy 

Právnická osoba vykonávající činnost těchto škol a školských zařízení: 

 
Škola/školské zařízení Kapacita IZO 

Střední škola 670 žáků 110 030 591 

Vyšší odborná škola 322 studentů 110 030 621 

Domov mládeže 190 lůžek 110 030 605 

Školní jídelna  650 stravovaných 110 100 131 

 

Zřizovatel školy 

Královéhradecký kraj 

Právní forma: kraj, IČ: 70 889 546 

Sídlo: 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

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

 

Údaje o vedení školy 

Ředitel     PaedDr. Soňa Lamichová 

Zástupce statutárního orgánu  Mgr. Jiří Chrz 

Zástupkyně pro odbornou výuku Mgr. Jana Heřmanová 

Zástupkyně ředitelky školy  Mgr. Jana Hurníková 

 

IZO:  600 019 772 

IČ:  00581101 

DIČ:  CZ 00581101 

 

Web:  http://www.zshk.cz   

e-mail: zshk@zshk.cz  

tel.: 495075111 

Identifikátor datové schránky: 8x3w8vs  

 

Údaje o školské radě 

S účinností od 1. ledna 2015 na škole působí školská rada ve 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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B.  Přehled oborů vzdělání  

 

Ve školním roce 2016-2017 byla vzdělávací nabídka školy stabilizovaná a představovala 4 

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

 

a) Obory vyučované ve střední škole 

 
Kód oboru  Název oboru Forma studia Délka studia 

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

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

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

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

 

 

b) Obory vyučované ve vyšší odborné škole 

 
Kód 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 

 

 

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

 
 

Kód oboru 

 

Název oboru 
1.r. 

tříd 

2.r. 

tříd 

3.r. 

tříd 

4.r. 

tříd 
žáků tříd 

SZŠ 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 2 2 2 2 230 8 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 2 2 2 2 230 8 

53-44-M/03 Asistent zubního technika  1 0 1 1 61 2 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 0 1 0 1 61 2 

 5 5 5 5 582 20 

VOŠ 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní 

laborant 
0 1 0 - 15 1 

53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický 

asistent 
1 1 1 - 61 3 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 1 1 0 - 47 2 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 2 1 1 - 107 4 

 4 4 2 - 230 10 
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C.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

školy  

 

a) Celková charakteristika   

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

s odchodem zaměstnanců na mateřskou dovolenou. Spolupracujeme s vysoce erudovanými 

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

působí v roli externích vyučujících odborných předmětů.  

Ve školním roce 2016-2017 učil ve škole pouze jeden nekvalifikovaný pedagog, který si 

vzdělání doplňuje. 

  

b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků 
Průměrný počet: fyzických přepočtených 

Celkem 135 84,5 

z toho: učitelů 72 66,7 

vychovatelů 8 8 

psychologů 1 0,5 

externích učitelů  54 9,3 

 

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků 
Průměrný počet: fyzických přepočtených 

Celkem 28,5 25,7 

z toho: THP 7 6,6 

asistentek 1 1 

dělníků 11 9,6 

provozních pracovníků 8 8 

knihovnic 1 0,5 

 

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

pracovníka 

 Počet pedagogických pracovníků  

Školní rok 2016-2017 0 

 

e) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 Školní rok 2016-2017 

Pedagogičtí pracovníci 1 

Nepedagogičtí pracovníci 0 
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D.  Údaje o přijímacím řízení  

 

Přijímací řízení pro školní rok 2017-2018 

Kód oboru Název oboru 

1. kolo Další kola 
Záp. 

lístek 
Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých1 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijat. 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 166 128 0 0 60 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 78 51 0 0 30 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 133 100 0 0 90 

Kód oboru Název oboru 

1. kolo Další kola Cel 

kem 

nast. 
Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých2 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijat. 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 49 49 27 27 32 

53-41-N/11 
Diplomovaná všeobecná sestra – 

kombinovaná forma 
17 17 14 1 15 

53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 8 8 15 15 15 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 32 14 6 6 18 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 31 19 4 4 20 

 

Kritéria přijímacího řízení na obory SZŠ 

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

mohli uchazeči získat 100 bodů). Dále mohli uchazeči získat 20 bodů za hodnocení na 

vysvědčeních z předchozího vzdělávání a 45 bodů za olympiády, soutěže, členství v Českém 

červeném kříži či sboru dobrovolných hasičů. 

 

Kritéria přijímacího řízení na obory VOŠ 

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

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

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

uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru. 

 

  

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

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

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

 

I. Prospěch a docházka žáků  všech ročníků - k 30. 6. 2017  

  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 569 

Prospěli s vyznamenáním 70 

Prospěli  483 

Neprospěli 16 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 2,14 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 115 

         z toho neomluvených  0,5 

 

Z celkového počtu 569 žáků k 30.6.2017 neprospělo 16 žáků (2,8 %), z tohoto počtu po 

opravných zkouškách k 31.8.2017 neprospělo 9 žáků. Z konečného počtu 9 neprospívajících 

žáků bylo 4 povoleno opakování ročníku, 3 žáci opakují na jiné zdravotnické škole a 2 odešli 

studovat jiný obor.   

 

II. Žáci konající opravné či komisionální 

zkoušky   

    

Ročník Obor vzdělání 
Počet 

žáků 
Předmět 

1. 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 1 Somatologie 

2. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 2 Vnitřní lékařství 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 1 Histologie a histologická technika 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 4 MAT; FYZ; Základy klinic. oborů 

3.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 1 Všeobecná ošetřovatelská péče 

4.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 3 Všeobec. ošetř. péče; Somatologie 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 1 Seminář k maturitní práci 

 

Důvod konání opravné zkoušky u nejčastěji uvedených předmětů: neprospěch způsobený 

náročností odborného předmětu a podcenění přípravy žáka na tento předmět. 
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III. Studenti VOŠ konající komisionální zkoušku 

Ročník Kód a název oboru 
Počet 

studentů 
Předmět 

1. 
53-41-N/11 Diplomovaná 

všeobecná sestra 

2 Anatomie a fyziologie 

11 Klinická propedeutika 

  

2. 

53-41-N/11 Diplomovaná 

všeobecná sestra 6 

Ošetřovatelství v interních 

oborech 

53-43-N/11 Diplomovaný 

farmaceutický asistent 1  Anglický jazyk 

3. 
      

      
 

U oboru DVS je důvodem podcenění přípravy na zkoušku. 
 

IV. Výsledky maturitních zkoušek  

- stav k 30. 6. 2017 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 52 1 28 22 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 29 4 17 8 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 56 9 39 7 

Celkem 136 14 84 37 

1 žákyně oboru ZA pro nemoc nedokončila celou MZ, je ale započítána do počtu žáků 

konajících zkoušky. 

 
V. Výsledky maturitních zkoušek - září 2016 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním  

termínu         

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 20 0 11 9 

z toho opravná maturitní zkouška 18 0 11 7 

               maturitní zkouška v náhr. 

termínu 2 0 0 2 

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

z toho opravná maturitní zkouška 2 0 1 1 

               maturitní zkouška v náhr.   

termínu 0 0 0 0 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 11 0 7 4 

z toho opravná maturitní zkouška 9 0 7 2 

               maturitní zkouška v náhr. 

termínu 2 0 0 2 
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53-44-M/03 Asistent zubního 

technika 4 0 3 1 

z toho opravná maturitní zkouška 4 0 3 1 

               maturitní zkouška v náhr. 

termínu 0 0 0 0 

Celkem 37 0 22 15 

     

     
VI. Výsledky absolutorií - stav k 30. 6. 2017 

     

Kód a název oboru 

Studenti 

konající 

absolutorium  

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná 

sestra 32 13 19 0 

 53-43-N/11 Dipl. farmaceutický 

asistent 24 16 8 0 

 

 

VII. Hodnocení chování žáků 

    

  

Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 564 1 4 

    

    

 Výchovná opatření   Počet    
 Napomenutí třídního učitele  29    
 Napomenutí učitele odborného výcviku  0    
 Důtka třídního učitele  11    
 Důtka učitele odborného výcviku  0    
 Důtka ředitele školy  5    
 Pochvala třídního učitele  64    
 Pochvala učitele odborného výcviku  0    
 Pochvala ředitele školy  9    
 Podmíněné vyloučení ze školy  0    
 Vyloučení ze školy  0    

 
Hlavní důvody udělení výchovných opatření:  

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

omluvení absence, nevhodné chování o přestávce apod.). 

Pochvala třídního učitele nebo ředitele školy byla udělena – za vzornou reprezentaci školy: na 

celostátní soutěži SOČ, na okresním nebo krajském kole olympiády, na veřejných akcích; za 

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

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

 

Preventivní program je konkrétně realizován následujícími aktivitami: 

 

Tým pro prevenci sociálně patologických jevů 

- Složení týmu: metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, vyučující 

psychologie, konkrétní třídní učitel, příp. vychovatel 

- Mapování klimatu v jednotlivých třídách a řešení vztahových problémů ve třídách 

- Řešení kázeňských a prospěchových problémů  

- Spolupráce s externími organizacemi při řešení klimatu třídy 

- Spolupráce s rodiči, konzultace s rodiči o problémech žáků 

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

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

sdružením ADRA 

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

tvořené žáky, informace na webu školy apod.) 

 

Vzdělávání členů týmu 

- Inkluze  

- Šikana a kyberšikana  

- Žáci se SVP a jejich integrace na středních školách 

- Rizikové formy chování 

- Subkultury 

 

Poradenská služba pro žáky a rodiče 

- Školní psycholožka Mgr. Mlynářová poskytuje poradenskou činnost pro žáky školy ve 

dvou dnech v týdnu 

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

(prevence závislostí, kriminalita mládeže a prevence násilí) 

 

Adaptační kurz žáků 1. ročníků  

- 5 tříd, září 2016, Horalka v Orlických horách – základ preventivního programu školy 

realizovaného od prvních ročníků 

- Třídenní pobytový kurz zaměřený na vytvoření pozitivních vztahů nejenom uvnitř 

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

semináře zaměřené na zdravý životní styl a prevenci rizikového chování) 

 

Projekt Hrou proti AIDS 

- Interaktivní program primární prevence (5.-9. 12. 2016 a 2.-12. 5. 2017, aula školy) 

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

Diplomovaná všeobecná sestra 

- Účastníci – žáci ZŠ a SŠ Královéhradeckého kraje (celkem 581 žáků) 

 

Studentský den 

- Projektový den, 16. 11. 2016 

- V rámci tohoto dne proběhla interaktivní beseda k Nekuřáckému dni s Bc. J. 

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

- Adopce na dálku – pravidelná finanční podpora indické holčičky  

- Charitativní akce – spolupráce s Oblastní charitou, sdružením Mamma help apod. 

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

nácvik dentální hygieny a výuku první pomoci na vybraných základních školách 

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

 

Souhrnný přehled akcí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů 

Datum Popis akce Účast 

7.-9. 9. 2016 adaptační kurz první ročníky  146 žáků, 10 pedagogů 

6. 10. 2016 Inkluze- konference krajský úřad výchovná komise 

1. 11. 2016 Šetření - Klima třídy 2. B a 1.E 2 třídy 

15. 11. 2016 
Konference krajský úřad – šikana, 

nástrahy virtuálního světa 
výchovná komise 

16. 11. 2016 Nekuřácký den - Bc. Černohorský  20 žáků prvních ročníků 

5.-9. 12. 2016 Hrou proti AIDS 301 žáků základních škol 

29.11.-14. 12. 

2017 
VOŠZ a SZŠ HK Hrou proti AIDS 

148 žáků SZŠ a 320 žáků 

ZŠ 

29. 11. 2016 
Bc. Stupka proškolení nových lektorů 

Hrou proti AIDS 
12 studentů VOŠ 

24. 1. 2017 
DVPP - Žáci se SVP na středních 

školách 
výchovná komise 

24. 1. 2017 Žáci se SVP a jejich integrace na SŠ výchovná komise 

1. 2. 2017 
Jak se učit – dotazníkové šetření 

v prvních ročnících SZŠ 
150 žáků 

1. 3. 2017 
Jak se učit – metodický vstup do prvních 

ročníků SZŠ 
150 žáků 

17. 3. 2017 DVPP na téma inkluze (KÚ KHK) výchovná komise 

20. 4. 2017 DVPP na téma subkultury výchovná komise 

2.-12. 5. 2017 Hrou proti AIDS 280 žáků ZŠ a SŠ 
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G  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

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

jiné aktivita pedagogických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

ve školním roce 2016-2017 vynaloženo 200 331,- Kč z prostředků školy.  

 

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů    
 

Druh studia Pracovník 

Univerzita Karlova – učitelství informatiky 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  - Mgr. Bischofová (zahájila studium od 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 kvalifikace  

 

Tradičně nejvíce vzdělávacích aktivit absolvovaly vyučující odborných předmětů školy, které 

se účastní odborných konferencí a seminářů. 

 

d) Samostudium 

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

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

vzdělávacích aktivit byl zaměřen na prohlubování odbornosti vyučujících. 

 

e) Odborná a publikační činnost 

NOVÁKOVÁ A., PLAŠILOVÁ P. Kvalita ošetřovatelské péče o venózní podkožní porty 

(průzkum). In Program, sborník přednášek. XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny. 

HANZO Production, Hradec Králové. 2016. s. 31 ISBN 978-80-906205-2-0 

SKALNÍKOVÁ H., PLAŠILOVÁ P. Biologická léčba – průzkum. In Program, sborník 

přednášek. XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny. HANZO Production, Hradec Králové. 

2016. s.76  ISBN 978-80-906205-2-0  

KOLDINSKÝ P., PLAŠILOVÁ P. Kardioverze. XVIII. ročník Studentské konference, 

Provázanost nových teoretických poznatků s klinickou praxí. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. 

2017 

VONDROUŠOVÁ KATEŘINA, LELÁKOVÁ LADA. Užívání (a nadužívání) psychofarmak 

a analgetik ve společnosti. XVIII. ročník Studentské konference, Provázanost nových 

teoretických poznatků s klinickou praxí. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. 2017 
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STRÁŽNICKÁ, J. . Název posteru: „Hodnocení kvality informací uváděných na internetu u 

nejprodávanějších doplňků stravy v České republice“ Sekce klinické farmacie České 

farmaceutické společnosti ČLS JEP. XIX. sympozium klinické farmacie René Macha. 24. – 25. 

11. 2016 

 

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

doplňky stravy I a II. Lékárna budoucnosti – celostní péče o klienta I. FaF UK Hradec Králové. 

25. 3. 2017. 

 

STRÁŽNICKÁ, J. Vybrané léčivé rostliny v praxi lékárníka. Hradecký den léčivých rostlin. 

Česká farmaceutická společnost ČLS JEP,  20. 5. 2017 

 

 

f) Rámcový přehled o DVPP  

 

Druh studia, kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků (akcí) 

Školení pro pracovníky ve vedení školy  19 (17) 

Jazykové vzdělávání 28 (16) 

Vzdělávací akce pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 82 (52) 

Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 163 (67) 

Vzdělávání vychovatelek 24 (16) 
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H  Údaje o aktivitách a prezentaci školy  na veřejnosti 

 

a) Okresní, oblastní a celostátní soutěže  

 

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

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

vyšších regionálních a celostátních soutěžích (především Středoškolská odborná činnost a 

olympiády).  Tradiční úspěchy také získáváme v soutěžích předlékařské první pomoci. 

 

 
Datum soutěž Účast Umístění 

10. 12. 2016 
krajské kolo chemické olympiády - 

Pardubice 
1 žák 9. místo 

16.-18. 1. 2017 
Ústecký Den(t), soutěž zubních 

techniků, modelace a kreslení 
2 studentky VOŠ 16. místo 

16. 2. 2017 okresní kolo soutěže v AJ 1 žák bez umístění 

1.-10. 3. 2017 
okresní kolo soutěže Finanční 

gramotnost  
družstvo - 5 žáků 1. místo  

9.-16. 3. 2017 okresní kolo soutěže SAPERE  družstvo - 5 žáků 3. místo  

14.-16. 3. 2017 
okresní kola soutěže TUTA VIA 

VITEA 
družstvo - 5 žáků 3. místo  

16. 3. 2017 
regionální kolo – psychologická 

olympiáda Ústí nad Orlicí 
2 žáci bez umístění 

6. 4. 2017 okresní kolo SOČ  4 žáci 
postup do 

celostátního kola 

19. 4. 2017 krajské kolo fyzikální olympiády 4 žáci bez umístění 

26. 4. 2017 Soutěž PP - Lhotka 2017 4 žáci 2. místo 

21. 4. 2017 
krajské kolo soutěže Finanční 

gramotnost  
družstvo - 5 žáků 2. místo  

11. 5. 2017 krajské kolo SOČ 1 žák 2. místo 

12.-13. 6. 2017 
XXII. ročník Celostátní soutěž První 

pomoci - Brno 
družstvo 3 žáků 6. místo 

16. 6. 2017 celostátní kolo SOČ, Boskovice 1 žák bez umístění 

21.-22. 6. 2017 
Celostátní soutěž první pomoci s 

mezinárodní účastí Jihlava 
družstvo 4 žáků 17. místo 
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b) Přehled zapojení školy do charitativních sbírek 

 
Datum Popis akce Účast Částka v Kč 

12. 9. 2016 Světluška - na podporu zrakově 

hendikepovaných 

12 studentů 

VOŠ 

9 345 

12. 10. 2016 sbírka Podzimní srdíčkové dny - Hradec 

Králové 

10 žáků SZŠ 6 707 

12. 10. 2016 Bílá pastelka - akce na podporu zrakově 

hendikepovaných 

12 studentů 

VOŠ 

6 607 

6. 12. 2016 sbírka Zimní srdíčkové dny 10 žáků  SZŠ 6 161 

6. 1. 2017 Tříkrálová sbírka Hradec Králové 11 žáků SZŠ 14 390 

27. 3. 2017 Jarní srdíčkové dny - sbírka na pomoc dětem 12 žáků SZŠ 8 625 

11. 5. 2017 Květinový den 10 studentů 

VOŠ 

11 680 

 

 

c) Pořadatelství konferencí, přehlídek a soutěží 

 

V září 2016 byla naše škola spolupořadatelem tradičního mezinárodního turnaje v kin-ballu 

Inter G cup, který byl podpořen městem Hradec Králové a konal se pod záštitou primátora 

města. Akce se zúčastnilo 14 družstev v kategorii ZŠ a 9 družstev ze SŠ včetně 2 družstev 

z Německa, naše družstvo obsadilo 1. místo.  

 

Škola uspořádala 6. ročník krajského kola Českého poháru v kin-ballu ZŠ a SŠ (16. 3. 2017, 

účast 12 družstev). Turnaj proběhl za podpory Královéhradeckého kraje, který poskytl 

mimořádný účelový příspěvek 15 000,- Kč na jeho realizaci.  

 

11. dubna 2017 jsme pořádali v aule naší školy 18. ročník studentské konference, která nesla 

název Provázanost nových teoretických poznatků s klinickou praxí. Na konferenci zazněly 

příspěvky studentů VOŠ a odborníků z praxe. 

 

Při naší škole pracuje již čtvrtý rok Regionální centrum projektu Elixír do škol. Po celém Česku 

Nadace Depositum Bonum spustila 22 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 12. do 14. května 2017 se na VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové konal již 

čtvrtý ročník konference Elixír do škol. Konference se zúčastnilo 180 učitelů fyziky z celé ČR.  

 

V pondělí 29. 5 2017 proběhla za finanční podpory Královéhradeckého kraje a statutárního 

města Hradce Králové sportovní akce Kolečková brusle IN LINE 2017, kterou jsme 

spolupořádali.  

 

d) 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. 
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Zájmové útvary ve škole 
Zájmová aktivita Zajišťuje 

Kondiční cvičení Dr. Jarotek 

Florbal Dr. Jarotek 

Sportovní hry Mgr. Horčičková 

Kin-ball Dr. Jarotek 

První pomoc Bc. Rezková 

Fyzika Mgr. Zlatovský 

Chemie Mgr. Dostál, PhD. 

Německý jazyk Mgr. Kalousková 

 

Zájmová činnost na Domovech mládeže 

Od září 2016 do června 2017 nabídlo 8 vychovatelek 72 společných akcí, kterých se zúčastnilo 

celkem 1106 ubytovaných žáků. 13 kroužků zrealizovalo 335 setkání, kterých se celkem 

zúčastnilo 2893 ubytovaných žáků.  Konkrétní přehled viz níže. 

 

DMH 
Zájmová činnost Počet 

setkání 

Počet žáků Pod vedením vychovatele 

Výtvarné kroužky (včetně keramiky) 67 473 Kapustová, Štanderová 

Sportovní kroužky (volejbal, posilovna, 

plavání, šipky, kulečník, stolní tenis, badminton, 

švihadlo, bowling…) 
55 476 

Hovorková, Foralová  

Dramatický kroužek 21 222 Hovorková 

Zdravé vaření 16 295 Štanderová 

Společenské akce a soutěže 26 276 Foralová 

Společné přílež. akce 
 

45 753 
Štanderová, Hovorková, 

Kapustová, Kujalová 

 

DMK 
Zájmová činnost Počet 

setkání 

Počet žáků Pod vedením vychovatele 

Výtvarný a floristický kroužek  60 283 Černá, Filáčková 

Dívčí klub 21 164 Filáčková 

Dramatický kroužek 34 407 Kmentová 

Sportovní kroužky 
(volejbal, posilovna, stolní tenis, šipky, bowling…) 

20 201 Kmentová 

Relaxace 15 96 Černá 

Společné příležitostné akce 27 353 Kmentová, Filáčková, Černá 

 

e) Sportovní akce a kurzy 

 

Naše škola je celá léta velmi vstřícná ke všem sportovním školním i mimoškolním aktivitám 

svých žáků. Přínos těchto aktivit spočívá především ve zlepšení úrovně všeobecné zdatnosti, 

pohybové gramotnosti, v možnosti sociální integrace žáků do zdravých sportovních kolektivů. 

V tomto prostředí probíhá formování správných životních postojů, které se později promítnou 

do jejich dalšího osobního i profesního života. Nelze opomenout ani skutečnost, že žákům je 

touto formou nabízena náplň pro jejich volný čas. 
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Sportovní akce 

Datum Popis akce Účast Umístění 

20. 9. 2016 závod raftů " Mezi mosty "  12 žáků školy   

12.-13. 10. 

2016 

INTER G Cup-mezinárodní turnaj 

škol v kin-ballu 
18 žáků 3. místo 

14. 11. 2016 
úprk kolem hradeckých řek -běh 

na uctění památky 17.listopadu 
70 žáků   

9. 2. 2017 
okresní finále ve florbalu dívek - 

HK 
 14 žáků 4. místo 

23. 2. 2017 
okresní finále ve florbalu chlapců 

- HK 
 15 chlapců 2. místo 

16. 3. 2017 

krajské finále českého poháru v 

kin-ballu Hradec Králové SOŠ 

veterinární 

18 žáků 3. místo 

16. 3. 2017 
okresní finále halové kopané 

chlaci 
 13 žáků 3. místo 

17. 3. 2017 krajské finále ČP SŠ v kin-ballu 15 žáků 3. místo 

31. 3. 2017 
florbalový turnaj zdravotnických 

škol Svitavy - dívky a chlapci 
 25 žáků 1. a 2. místo 

4. 4. 2017 
Juniorský maratón - štafetový 

závod 
10 žáků 12. místo 

27. 4. 2017 mistrovství ČR v Kin- ballu 12 žáků 5. místo 

29. 5. 2017 kolečková brusle - 10km okruh 35 žáků   

16.-18. 6. 2017 festival sportu Hradec Králové  15 žáků   

20. 6. 2017 
turnaj 3x3 v rámci ME basketbalu 

žen 
 5 žáků 4. místo 

27. 6. 2017 rafty 2017 - Orlice 50 žáků 2. místo 

28. 6. 2017 školní turnaj v ringu pro 1. r. SZŠ 90 žáků   

29. 6. 2017 
školní turnaj Brandball pro 2. r. 

SZŠ 
90 žáků   

 

 

Kurzy 

 Od Do Popis akce Počet žáků 

18. 9. 2016 23. 9. 2016 Sportovní kurz 1.F – VOŠ 16 

4. 2. 2017 10. 2. 2017 Zimní kurz 1.G, 1.H 44 

25. 2. 2017 3. 3. 2017 Zimní kurz 1.A, 1.B,1.E 52 

2. 5. 2017 3. 5. 2017 Ekologický kurz pro 3. ročníky  150 

13. 5. 2017 19. 5. 2017 Sportovně turistický kurz 2.E 24 

21. 5. 2017 26. 5. 2017 Sportovní kurz 2.L 29 

28. 5. 2017 2. 6. 2017 Sportovní kurz 2.B 30 

4. 6. 2017 9. 6. 2017 Sportovní kurz 2.A 30 

11. 6. 2017 16. 6. 2017 Sportovní kurz 2.G 28 
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f) Kulturní akce 

 

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

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

ve spolupráci s vyučujícími českého nebo anglického jazyka a představení jsou vybírána tak, 

aby  souvisela s výukou. Škola tradičně dobře spolupracuje s Klicperovým divadlem a 

pražským Divadlem Různých Jmen. 

 

Datum Popis akce Účast 

12. 9. 2016 Filmové představení Bohové Egypta v kině Cinestar 15 tříd 

20. 10. 2016 Antitotalitní čítanka - projekce, beseda, představení knihy 5 tříd 

22. 12. 2016 Galerie moderního umění v Hradci Králové - 

komentovaná prohlídka - doplnění tematického celku 

LVE Moderní umělecké směry 

1 třída 

4. 4. 2017 Anglické divadlo Canterbury tales, divadlo Drak 4 třídy 

12. 4. 2017 Aldis HK, Divadlo Různých Jmen; 1984 aneb velký bratr 

tě sleduje; divadelní představení podle románu G. 

Orwella 

15 tříd 

20. 4. 2017 Divadelní představení Peter Black (Adalbertinum) 3 třídy 

19. 5. 2017 Divadlo Jesličky - představení: Jak je důležité míti Filipa 1 třída 

6. 6. 2017 Divadelní představení Richard III. Klicperovo divadlo 5 tříd 

 

g) Exkurze 

 

Datum Popis akce Účast 

6. 10. 2016 Pragodent, odborná exkurze pro zubní techniky 1.U 

10. 10. 2016 Státní zdravotnický ústav 1.F 

14. 10. 2016 Komerční banka  4.G 

17. 10. 2016 Sklárna Novosad, Harrachov Hornické muzeum  2.G 

18. 10. 2016 Kožní klinika,  FN HK 4.B 

18. 10. 2016 Veská u Pardubic, Dětské centrum 2.P 

24. 10. 2016 Tyfloservis 1.F 

25. 10. 2016 Kožní klinika FN HK 4.B 

8. 11. 2016 Věda a voda - vědecká knihovna Hradec Králové 4.G, 4.E. 3.G, 1.G 

10. 11. 2016 Pharmos, lékárenská distribuce 3.F 

11. 11. 2016 Iktová jednotka FNHK 26 

14. 11. 2016 Detecha, výrobce kosmetiky Regina 2.F 

16. 11. 2016 Botanická zahrada léčivých rostlin FaF UK 1.F, 2.F 

29. 11. 2016 FN HK - radioterapie 3.P 

30. 11. 2016 FN HK - kardiochirurgie 2.A 

1. 12. 2016 Zdravotnická záchranná služba KHK  1.U 

2. 12. 2016 FN HK - gynekologicko-porodnická klinika 30 žáků 

5. 12. 2016 FN HK – gynekologicko-porodnická klinika 1.F 

6. 12. 2016 FN HK - lékárna - příprava cytostatik 3.P 

7. 12. 2016 FN HK - kardiochirurgie 10 

7. 12. 2016 IQ Landia Liberec 1.G 

8. 12. 2016 „Adventní Drážďany“ 98 žáků -výběr 
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9. 12. 2016 FN HK - radiologická klinika 4.A 

15. 12. 2016 Národní technické muzeum Praha 2.E 

19. 12. 2016 Záchytná stanice HK 1.F 

20. 12. 2016 FN HK – lékárna, ošetřovací jednotka 2.A, 2.B 

21. 12. 2016 Technické muzeum Praha 1.E,  1.B,  1.G  

4. 1. 2017 HZS KHK 1.U 

6. 1. 2017 FN HK - dialyzační oddělení 3.A 

12. 1. 2017 FN HK - centrální sterilizace, ošetřovací jednotka 1.A 

24. 1. 2017 Tyfloservis 4.A 

21. 2. 2017 Tyfloservis 2.E, 2.G,2.L 

9. 3. 2017 Viapharma a e-laboratoř, Rudná u Prahy 2.F 

14. 3. 2017 Tyfloservis 4.B 

23. 3. 2017 FN HK - KARIM 3.A  

24. 3. 2017 Muzeum východních Čech expozice POZOR 

VIZITA  

3.G 

29. 3. 2017 Svitavy, exkurze do firmy Flava s. r. o.  3.H, 1.U 

29. 3. 2017 Body The Exhibition Praha 1.A, 3.E, 4.A  

3. 4. 2017 Firma Bayer Praha 3.F 

3. 4. 2017 ZZS KHK 1.P, 1.V 

6. 4. 2017 Osvětim - prohlídka, Krakow  59 žáků  

8. 4. 2017 Mobilní laboratoř firma Zirkonzahn 2.U 

18. 4. 2017 Body The Exhibition, Praha 1.G 

19. 4. 2017 Exkurze Pivovar Pardubice 2.G 

19. 4. 2017 Body The Exhibition Praha 1.H 

19. 4. 2017 FN HK - nemocniční prádelna 2.A 

19. 4. 2017 HZS KHK 1.P, 1.V 

19. 4. 2017 FN HK - lékárna 1.A 

21. 4. 2017 Vybraná pracoviště FN HK v rámci DOD 3.A, 3.B, 3.E, 3.G 

24. 4. 2017 Hospic Anežky České - Červený Kostelec 3.P 

27. 4. 2017 FN HK - psychiatrická klinika  4. G 

4. 5. 2017 Den hygieny rukou 1.P 

11. 5. 2017 FN HK - lékárna 1.F 

16. 5. 2017 Farmaceutické muzeum Kuks 1.F, 2.F 

24. 5. 2017 HZS KHK 2.F 

25. 5. 2017 Botanicus Ostrá 2.F 

30. 5. 2017 Odborná exkurze v zubních laboratořích 1.H 

30. 5. 2017 ZZS KHK 2.F 

5. 6. 2017 HZS KHK 1.G 

6. 6. 2017 FN HK - klinika onkologie a radiologie   3.G, 2.B 

7. 6. 2017 Body The Exhibition Praha 1.B 

8. 6. 2017 HZS HK 1.E 

8. 6. 2017 Hvězdárna a planetárium HK 1.E,1.G 

9. 6. 2017 Veletrh vědy, Praha-Letňany 2.L 

20. 6. 2017 FN HK - rehabilitační klinika 3.B 

26. 6. 2017 FN HK - rehabilitační klinika  2.A 
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I  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí  

 

Ve školním roce 2016-2017 neproběhla žádná inspekce ČŠI.  

 

Další subjekty provedly tyto kontroly: 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad 

Plánovaná kontrola evidence nemovitého majetku, smluv o nakládání s nemovitým majetkem 

kraje, stavebně-technického stavu a zajištění objektů, platnosti revizí apod. Kontrola na místě 

se uskutečnila 13. 12. 2016.  Kontrola proběhla bez nálezu.3 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

Dne 22. 3. 2017 byla zahájena kontrola na domově mládeže, Hradecká 868. Nebyly zjištěny 

závady.4 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

Dne 28. 3. 2017 byla zahájena kontrola na domově mládeže, Komenského 268. Nebyly zjištěny 

závady.5 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

Dne 19. 4. 2017 byla zahájena kontrola objektu školy, Komenského 234. Byly konstatovány 

následující závady: zvýšená vlhkost v prostoru šatny č. 11, nevhodný a poškozený povrch 

podlah na chodbách (sadurit), nedostatečná možnost větrání ve velké tělocvičně a porušený 

nátěr podlahy.6 Tyto skutečnosti mají dlouhodobý charakter a vedení školy podniká kroky 

k jejich odstranění a nápravě. 

 

                                                 
3 Protokol č.j. KUKHK-15893/MJ/2016 ze dne 14. 12. 2016 
4 Protokol o kontrole č.j. KHSHK 07811/2017/HDM.HK/Rö 
5 Protokol o kontrole č.j. KHSHK 08512/2017/HDM.HK/Rö 
6 Protokol o kontrole č.j. KHSHK 10648/2017/HDM.HK/Rö 
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J  Základní údaje o hospodaření školy  

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

výroční zpráva o činnosti školy, tedy za kalendářní rok 2016.  

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v roce 2016 hospodařila se 

ziskem 327 873,75 Kč. 

 

 

Ukazatel v tis. Kč 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

 

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

Náklady celkem 73 261,214 73 261,214 385 511,597 

Příjmy (výnosy) celkem 73 491,202 73 491,202 425   609,482 

Hospodářský výsledek X 229,988 40  97,885 

 

 

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 50 611,70 50 611,70 

z toho 
- Platy 34 733,00 34 733,00 

- OON 2 058,00 2 058,00 

Limit počtu zaměstnanců 105,90 104,56 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
k

az
at

el
e Odvody 12 508,90 12 029,494 

FKSP 521,00 522,785 

ONIV 790,80   1 268,421 

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem 
Stanoveno rozpočtem 

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

Z
áv

az
n

é 
u
k

az
at

el
e
 

Příspěvek NIV vč. projektů 

 

6 807,900 

 

6 795,825* 

Neinvestiční příspěvek z FRR kraje 

(oprava fasády budovy školy) 
7 805,804 7 706, 699** 

Vlastní příjmy (účet 602) X 5 760,275 

 

* Vratka účelového příspěvku na zdravotní prohlídky žáků ve výši 12 075,12 Kč. 

** Částka 99 105 Kč byla přesunuta na další etapu akce Oprava fasády budovy školy 

realizovanou v roce 2017. 

 

Organizace hospodařila s provozní dotací ve výši 6 795 824,88 Kč. Příspěvek zahrnuje i 

prostředky poskytnuté účelově z rozpočtu kraje. 

Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily          5 760 275,20 Kč 

z toho:  školné     717 500 Kč 

  příjmy za ubytování žáků          1 914 170 Kč 

  příjmy za stravování žáků          2 249 503 Kč 

  příjmy za stravování ostatní  193 424 Kč.  

 

Mezi každoroční nejvýznamnější položky provozních nákladů i v roce 2016 patřily položky 

Spotřeba materiálu – z toho Spotřeba potravin, Spotřeba energií, Opravy a udržování a DDM.  
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Spotřeba potravin za rok 2016 činila částku 2 561 767,65 Kč, spotřeba je závislá na výši 

uvařených obědů. Spotřeba energií celkem za všechny součásti činila 2 909 366,43 Kč. 

Jednotlivé energie převážně nebyly dodavateli za rok 2016 vyúčtovány. Časové rozlišení 

energií roku 2016 bylo zaúčtováno ve výši dodavateli stanovených záloh.  

   

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

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

v souladu s aktuálními potřebami a zjištěnými závadami.  

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

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

pravděpodobné. 

 

V roce 2016 pokračovala akce Oprava fasády školy č. SM/15/301 financovaná z FRR 

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

2015-2017. Opravu provádí firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. V roce 2016 byla 

provedena II. etapa akce zahrnující opravu severní (čelní) strany fasády budovy v celkovém 

objemu stavebních a ostatních prací 5 611 399,51 Kč. Při příležitosti opravy fasády nad hlavním 

vchodem a tedy uzavření hlavního vchodu byla provedena oprava hlavního pískovcového 

schodiště (částka 1 800 000 Kč kryta z FRR Královéhradeckého kraje), repase vstupních dveří 

(částka 84 099 Kč pokryta z dotace Města Hradec Králové) a výměna historických lamp. 

Historická budova školy tím získala novou reprezentativní tvář.  

 

V Domově mládeže Hradecká proběhla oprava a nátěr 34 ks oken v částce 295 300 Kč 

(financováno z FRR Královéhradeckého kraje) a oprava balkonů v částce 158 204 Kč. 

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

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

příslušných norem ČSN. 

Ve sledovaném období byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové výši 1 292 825,99 

Kč. Jednalo se především o učební pomůcky a další vybavení a zařízení pro školu, domovy 

mládeže a školní jídelnu.  

 

Prostředky přímých výdajů na vzdělávání byly v roce 2016 plně využity, stanovené limity a 

závazné ukazatele nebyly překročeny. Bylo možno plně využít zůstatek nevyčerpaných 

rozpočtovaných finančních prostředků na nedočerpané odvody (479 406 Kč). Celkový objem 

přímých ONIV využitelných pro položky přímých nákladů činil 1 268 421 Kč. V této vymezené 

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

pedagogů pořídit učební pomůcky neinvestičního charakteru v částce 458 777,08 Kč, učebnice 

i další potřebnou odbornou literaturu v částce 117 643,68 Kč a zajistit školení a vzdělávání 

zaměstnanců v částce 218 722 Kč. Pro výuku byla zakoupena výpočetní technika – 8 ks PC 

DELL 7010 v částce 102 160 Kč, elektroforetická komora K20, laboratorní UV lampa a 

laboratorní váhy pro odbornou výuku v laboratořích, infuzní a injekční pumpa a 3ks figurín pro 

výuku ošetřovatelství, generátor funkcí Voltcraft pro výuku fyziky.  

 

V roce 2016 jsme obdrželi účelově určené prostředky v rámci provozního příspěvku z rozpočtu 

zřizovatele: na licence Microsoft částku ve výši 171 500 Kč a na zdravotní prohlídky žáků 

127 924,88 Kč. Dále neinvestiční prostředky ve výši 250 000 Kč na zabezpečení školy, 373 000 

Kč na obnovu vybavení DM, 200 000 Kč na nábytek do modernizované učebny školy, 100 000 

Kč na vybavení laboratoří. 

 



 

strana 24 

 

Škola obdržela další účelové prostředky ze státního rozpočtu: 

UZ 33038 - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence SŠ 3 905 Kč, 

UZ 33052 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 1 095 879 Kč, 

UZ 33160 – Podpora romské komunity 5 000 Kč. 

 

Fond investic byl v roce 2016 po schválení zřizovatelem použit následovně: 

1. Do školní jídelny byl zakoupen parní konvektomat Retigo v částce 298 301 Kč, který 

nahradil dosluhující stávající konvektomat z roku 1997.  

 

2. Byl zakoupen zdroj MG 300 v částce 53 506 Kč do aparatury pro vyšetření 

elektroforézy bílkovin krevního séra pro výuku v laboratořích klinické biochemie.  

 

3. Pro vyřešení nevyhovujícího zastaralého připojení zařízení (již neexistující dodavatel 

softwaru) Fiama byl zakoupen mincovník ke kopírovacímu stroji v částce 134 951,50 

Kč pro potřeby kopírování žáků a studentů naší školy prostřednictvím čipu.  

 

4. Řešení učebny č. 112 – modernizace na posluchárnu vybudováním podlahových stupňů 

si vyžádala částku 199 541,55 Kč. Částka byla převedena na fond investic z rezervního 

fondu organizace. 

 

5. Jednorázové odúčtování nekrytých částí fondu investic v důsledku časového rozlišení 

přijatých investičních transferů činilo 283 145,95 Kč. 

 

I ve stávajícím roce 2017 organizace pokračuje v započatých nebo navazujících akcích, které 

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

mezinárodních programů  

 

Ve školním roce 2016-2017 jsme podali dvě nové projektové žádosti do programu Erasmus+, 

projekty však nebyly podpořeny. Neustále pokračujeme ve snaze získat finanční prostředky na 

realizaci zahraničních stáží a rozvoj strategického partnerství a spolupráce mezi školami na 

mezinárodní úrovni. Dokončen byl jeden projekt: 

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

Do projektu EuroCure bylo zapojeno 8 institucí z ČR, Německa a Maďarska (školy, zařízení 

pro organizace stáží, nemocnice). V září 2016 byl tento projekt dokončen a uskutečnila se 

závěrečná konference v Berlíně, na které byly prezentovány vytvořené výstupy. Web projektu 

najdete na https://eurocure.eu/cs/. 

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

 

 

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

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

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

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

práci v centru.   

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

celoživotního učení  

 

a) Autorizace školy podle zákona č. 179/2006 Sb.7  

 
Škole byla rozhodnutím MPSV8 udělena autorizace pro profesní kvalifikace: 

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

2014/44 

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

 

V období 2016/2017 proběhlo celkem 8 termínů zkoušek profesní kvalifikace 69-017-M Chůva 

pro děti do zahájení povinné školní docházky. Celkem zkoušky podstoupilo 42 žen, zkoušky 

zvládly úspěšně a získaly osvědčení (2 na druhý pokus). 
 

b) Kurzy nabízené v rámci DVPP akreditované MŠMT  

 

 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) 

 

c) Rekvalifikační vzdělávací programy akreditované MŠMT 

  

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

 69-018-M Chůva pro dětské koutky 

 

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

docházky 

- 14. 10.-10. 12. 2016, absolvovalo 10 žen 

- 14. 3.-19. 5. 2017, absolvovalo 10 žen 

 

  

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

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

projektech financovaných z  cizích zdrojů  

 

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

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

 

V přehledu jsou uvedeny projekty, které byly ve školním roce 2016-2017 realizovány, příp.  

zpracovány v podobě žádosti o grant.  Poskytovatelé dotací jsou Královéhradecký kraj,9 

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 9 000,-Kč; 

realizace září 2016 – červen 2017 

  

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

prosinec 2016 

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

 

 Rozvoj talentovaných žáků ve fyzice (MUP01-0001) - přiděleno 20 000,- Kč; realizace 

květen – prosinec 2016 

Projekt umožnil pravidelné setkávání nadaných žáků a jejich přípravu na různé soutěže, 

zejména SOČ. 

 

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

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.  

 

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

leden – září 2017 

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

 

 Kolečková brusle  - přiděleno 7 000,- Kč; realizace únor – srpen 2017 

Projekt pomohl podpořit 3. ročník Kolečkové brusle – akce otevřené pro veřejnost a 

podporující volnočasové aktivity dětí i dospělých. 

 

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

březen – prosinec 2017 

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

aktivit pro žáky ubytované na domově mládeže. 

 

 Setkávání s žáky – projekt zaměřený na podporu práce s talentovanými žáky nebyl 

podpořen. 

                                                 
9 MUP – mimořádný účelový příspěvek poskytnutý Královéhradeckým krajem 

http://www.zshk.cz/node/750
http://www.zshk.cz/node/753
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Projekt podpořený EU a státním rozpočtem ČR  

 

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

 

Zároveň zajišťujeme udržitelnost projektů ukončených v předchozích obdobích: 

 Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů 

zdravotnických VOŠ (OPVK10) - 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. 

 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) – na základě výstupů projektu byly 

akreditovány programy Chůva pro dětské koutky a Chůva pro děti do zahájení povinné 

školní docházky, které jsou nabízeny veřejnosti.  

 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 

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

které jsou využívány v rámci chodu školy při řízení určitých oblastí.  

 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 (OPVK) 

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

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

pokračuje realizací projektových dnů. 

 

Realizace projektů znamená zapojení desítek zaměstnanců školy, veliký přínos pro 

zlepšení materiálních podmínek výuky a zejména umožňuje nabídnout žákům a 

studentům nadstandardní vzdělávací a výchovné aktivity.  

  

                                                 
10 OPVK – operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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N  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění  úkolů ve vzdělávání  

 

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

spolupracuje. 

 

Škola je členem Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Dlouhodobě 

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

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

 

 Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 

 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta  

 Magistrát města Hradce Králové  

 Život Hradec Králové, o.p.s. 

 Jesle Orlická kotlina Hradec Králové 

 NÚV Praha 

 Speciální základní škola při Fakultní nemocnici Hradec Králové 

 IZS v HK 

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

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

HK 

 Domov důchodců, Nový Hradec Králové 

 DOMINO Hradec Králové 

 Policie České republiky 

 Městská policie Hradec Králové 

 Desítky zdravotnických pracovišť v Královéhradeckém kraji i za jeho hranicemi 

 

Škola spolupracuje se spolkem Škola-Rodiče-Děti z.s., který při škole působí.  

 

Rodiče jsou pravidelně informováni  o dění ve škole a vedení řeší  jejich připomínky. Ve 

školním roce 2016-2017 byl návrh finančního rozpočtu OS 237 500,-Kč (přesné vyúčtování 

za školní rok 2016-2017 bude předloženo na podzimních schůzkách rodičů v roce 2017). 

Na podzimních schůzkách rodičů v roce 2016 bylo předloženo a schváleno vyúčtování za 

předchozí období 2015-2016 (plán čerpání ve výši 230 750,-; skutečné čerpání 181 727,- 

Kč). 

  

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

 školní akce – odměny do soutěží, maturitní ples 

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

turistický, sportovní kroužek kinball 

 činnost domova mládeže  

 rozšíření knižního fondu školní knihovny  

 odměny pro žáky a absolventy za studijní výsledky a reprezentaci školy  

 reprezentace školy na soutěžích - cestovné a stravné, účastnické poplatky 
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Závěr    

 

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

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

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

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění.  

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 11. října 2017. V souladu s § 7 odst. 2 

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

schválena. Zpráva byla postoupena zřizovateli dne 13. října 2017 a ve škole byla uložena na 

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

webových stránkách školy. 

 

 

V Hradci Králové 13. října 2017 

 

 

 

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

 
 

1. Další (nepovinné) informace k VZ  

 

2. Fotodokumentace k jednotlivým akcím 

 

3. Úspěchy, poděkování, zprávy z tisku 

  

http://zshk.cz/vyrocni_zpravy
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