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1. Vedení školy, vedoucí pracovníci 
Ředitelka školy:      PaedDr. Soňa Lamichová 

Statutární zástupce ředitelky školy:   Mgr. Jiří Chrz 

Zástupkyně ředitelky školy pro odbornou výuku: Mgr. Jana Heřmanová 

Zástupkyně ředitelky školy:    Mgr. Jana Hurníková 

Vedoucí vychovatelka:    Mgr. Hana Kujalová 

Vedoucí ekonomka:     Ing. Pavla Černá 

Vedoucí správy budov:    Ing. Martin Komárek 

Vedoucí stravovacího provozu:   Jana Slezáková, DiS.  

 

Vedoucí učitelé praktického vyučování 

Diplomovaná všeobecná sestra,   Mgr. Blanka Kadeřávková 

Diplomovaná dětská sestra    

Zdravotnický asistent, Praktická sestra Mgr. Miroslava Dlabáčková    

Zdravotnické lyceum     

Diplomovaný zdravotní laborant,   Mgr. Eva Vágnerová 

Laboratorní asistent     

Asistent zubního technika,    Ing. Petra Doubravová 

Diplomovaný zubní technik    

Diplomovaný farmaceutický asistent  PharmDr. Hana Havlová 

 

Výchovná poradkyně   Mgr. Jana Bischofová 

Hodiny pro konzultace žáků:   středa 9,00 – 12,00 v kabinetu 407 

       

 

Metodik prevence soc-pat jevů  Mgr. Eva Strnadová 

Hodiny pro konzultace žáků:   úterý 10,00 – 11,30 

 

Kariérní poradce    Mgr. Vojtěch Lacman 

 

Pracovní skupina pro prevenci sociálně patologických jevů 

 Mgr. Eva Strnadová (metodik prevence) 

 Mgr. Jana Bischofová (výchovný poradce) 
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  Mgr. Lenka Lankašová 

 Mgr. Lenka Černá Provazníková 

 

Pracovní skupina pro problematiku vlastního hodnocení školy 

 Mgr. Blanka Kadeřávková 

 Mgr. Miroslava Dlabáčková 

 Mgr. Michaela Trejtnarová 

 Mgr. David Zlatovský 

Mgr. Renata Rundová 

Mgr. Gabriela Doksanská 

 

Pracovní skupina pro projekt Zdravá škola 

 Mgr. Hana Kujalová (garant)  

Mgr. Dagmar Šafaříková 

  

Pracovní skupina pro organizaci minimaturit 

 PhDr. Přemysl Štindl      

Mgr. Hynek Dostál, Ph.D. 

 Mgr. Zuzana Gebrtová 

 Mgr. Tereza Horáková 

 

 

Metodici 

o ochrany člověka za mimořádných událostí    Mgr. Renata Jiránková 

Mgr. Lenka Činčurová 

o ICT      Mgr. Michaela Trejtnarová (SŠ)      

Mgr. Martin Šín (VOŠ) 

 

Koordinátor EVVO       PhDr. Přemysl Štindl 

Koordinátor ŠVP       Mgr. Jana Heřmanová 

Koordinátor prevence sociálně patologických jevů   Mgr. Eva Strnadová 

(zároveň pracovník pověřený řešením šikany) 

Koordinátor ICT       Mgr. Martin Šín 

Koordinátor podpory nadání     Mgr. David Zlatovský 
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2. Přehled tříd a studijních oborů 

Čtyřleté denní studium 

Třída obor Žáků třídní učitel zastupující TU 

1.A PS 30 Mgr. Kempfová Mgr. Zlatovská 

1.B PS 31 Mgr. Trejtnarová M. Mgr. Dlabáčková 

1.E LY 31 Mgr. Lacman Dr. Jarotek 

1.G LY 30 Mgr. Buršík Mgr. Zlatovský 

1.L LA 30 Mgr. Vasilevská PhDr. Štindl 

celkem 1R 
 

152 
  2.A PS 29 Mgr. Jiránková Mgr. Dlouhá 

2.B PS 30 Mgr. Rezková Mgr. Lankašová 

2.E LY 29 Mgr. Brychtová Mgr. Zlatovský 

2.G LY 30 PaedDr. Barborková Mgr. Takáčová 

2.H AZT 29 Bc. Pitterová Ing. Doubravová 

Celkem 2R 
 

147 
  3.A ZA 25 Mgr. Zemanová Mgr. Vojtová, Ph.D. 

3.B ZA 28 Mgr. Lankašová Mgr. Strnadová 

3.C ZA 28 Mgr. Dohnalová Mgr. Chrzová 

3.E LY 28 Mgr. Polívková Mgr. Munzar 

3.G LY 29 PaedDr. Svidenská Mgr. Takáčová 

3.L LA 29 Mgr. Takáčová PaedDr. Svidenská 

celkem 3R 
 

167 
  4.A ZA 25 Mgr. Šafaříková Mgr. Lankašová 

4.B ZA 23 Mgr. Makarovová Mgr. Rezková 

4.E LY 31 Mgr. Gebrtová Mgr. Kestřánková 

4.G LY 30 Mgr. Rundová PhDr. Štindl 

4.H AZT 32 Mgr. Říhová Ing. Doubravová 

celkem 4R 
 

141 
  celkem SZŠ denní 607 21 tříd 
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Vyšší odborné studium 

1.P DVS 33 Mgr. Trundová Mgr. Plašilová 

1.D DDS 29 Mgr. Plašilová Mgr. Leláková 

1.K DVS 19 Mgr. Trejtnarová Mgr. Trundová 

1.F DFA 9 Mgr. Dostál, Ph.D. PharmDr. Havlová 

1.U DZT 10 G. Klimešová Bc. Čechová 

1.Z DZL 10 Mgr. Vodičková Ing. Veselková, Ph.D. 

celkem 1R 
 

110 
  2.P DVS 18 Mgr. Vojtová, Ph.D. Mgr. Trejtnarová 

2.K DVS 7 Mgr. Trejtnarová Mgr. Vojtová, Ph.D. 

2.F DFA 13 Mgr. Poláková PharmDr. Havlová 

2.U DZT 3 Bc. Čechová Mgr. Kubásková 

celkem 2R 
 

41 
  3.P DVS 18 Mgr. Leláková Mgr. Vojtová, Ph.D. 

3.K DVS 7 Mgr. Kadeřávková Mgr. Trundová 

3.F DFA 9 PharmDr. Havlová Mgr. Poláková 

3.U DZT 10 Ing. Doubravová Bc. Pitterová 

3.Z DZL 23 Ing. Špáta Mgr. Vágnerová 

celkem 3R 
 

67 
  Celkem VZŠ 218 15 skupin 
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3. Organizace školního roku a vyučovacího dne 
Zahájení školního roku     2. září 2019 - pondělí 

Pravidelné vyučování podle rozvrhu od   4. září 2019 - středa 

1. pololetí končí ve čtvrtek     30. ledna 2020 

2. pololetí začíná v pondělí     3. února 2020 

    a končí v úterý      30. června 2020 

 

Prázdniny žáků 

Podzimní      29. a 30. 10. 2019 (út, st) 

Vánoční      23. 12. 2019 (po)  - 3. 1. 2020 (pá)  

Pololetní      31. 1. 2020 (pá) 

Jarní       2. 3. - 8. 3. 2020 

Velikonoční      9. 4. (čt) a 10. 4. 2020 (stát. sv.) 

Hlavní       1. 7. 2020 (st) - 31. 8. 2020 (po) 

 

Pedagogické rady 

SZŠ 

12. 11. 2019 (absence od 2. 9. do 8. 11.)  

28. 1. 2020 (absence od 2. 9. do 24. 1., známky do 24. 1.)  

31. 3. 2020 (absence od 27. 1. do 27. 3.) 

23. 6. 2020 (absence od 27. 1. do 19. 6., známky do 19. 6.) 

U 4. ročníků končí 2. pololetí posledním dnem pravidelného vyučování před společnou částí maturitní zkoušky, což je zároveň datum 

vysvědčení za 2. pololetí (30. 4. 2020). 

 

VOŠ 

10. 9. 2019 (za letní období školního roku 2018/2019) 

11. 2. 2020 (za zimní období školního roku 2019/2020) 

Závěrečné klasifikační rady vycházejících ročníků 

4. A, B, E, G, H úterý 28. 4. 2020 (známky do 24. 4. 2020) 

3. F, 3. P, 3. U  čtvrtek 11. 6. 2020 (zkoušky do 5. 6. 2020) 
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Datum vydání ročníkových vysvědčení 

za 1. pololetí  30. ledna 2020 (čt) 

za 2. pololetí  30. června 2020 (út) 

4. A, B, E, G, H 30. dubna 2020 (čt) 

vydání vysvědčení o maturitní zkoušce 29. 5. 2020 (4. A, B) a 5. 6. 2020 (4. E, G, H) 

 

Třídní schůzky 

15. 11. 2019 (pá.) od 15 hodin 

3. 4. 2020 (pá.) od 15 hodin 

16. 6. 2020 (út.)  od 15 hodin (s rodiči nově přijatých žáků) 
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PŘIJÍMAČKY 

Dny otevřených dveří  

SZŠ:  21. listopadu 2019 (čt.) a 22. ledna 2020 (st.) 

VOŠ:  21. listopadu 2019 (čt.) a 22. ledna 2020 (st.), případně individuálně po předchozí  

telefonické domluvě 

 

Přijímací řízení 

Čtyřleté denní studium   

1. kolo  uzávěrka přihlášek 28. února 2020 

1. termín   14. dubna 2020 

2. termín   15. dubna 2020 

školní kolo AZT  16. dubna 2020 

    17. dubna 2020 

 

Vyšší odborné studium 

1. kolo  středa  24. června 2020 (uzávěrka přihlášek 31. května) 

2. kolo  čtvrtek  20. srpna 2020 (uzávěrka přihlášek 3. srpna)  

 

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 

Přihláška k MZ: 

      jarní ZO  podzimní ZO 

žák podá přihlášku řediteli školy   do 29. 11. 2019 do 25. 6. 2020 

ředitel přihlásí žáky do IS CERTIS  do 13. 12. 2019 do 30. 6. 2020 

      

přihláška k písemné maturitní práci lycea   do 25. 10. 2019 

termín odevzdání maturitní písemné práce LY  do 31. 3. 2020 

vypracování posudků maturitních prací   do 24. 4. 2020 

předání posudků maturitních prací žákům LY  30. 4. 2020 
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ředitel zveřejnění školní seznam literárních děl  do 30. 9. 2019 

žák odevzdá vlastní seznam literárních děl   do 31. 3. 2020 

 

Studijní volno   4. 5. – 15. 5. 2020 (mimo dny, ve kterých žák koná MZ) 

 

Dílčí zkoušky společné části MZK (didaktické testy a písemné práce) 4. 5. – 15. 5. 2020 

 

Písemné práce  8. 4. 2020, 30. 4. 2020 

 

Praktické maturitní zkoušky 

4. A, B, H 11. 5. - 15. 5. 2020 

 

Obhajoby maturitních prací 

4. E  18. 5. – 21. 5. 2020 

4. G  18. 5. – 21. 5. 2020 

 

Ústní maturitní zkoušky (společná část MZ a profilové zkoušky): 

4. A, H   18. 5. - 22. 5. 2020 

4. B, E, G  25. 5. – 29. 5. 2020 

 

vydání vysvědčení o maturitní zkoušce  pá 29. 5. 2020 (4. A, H)  

pá 5. 6. 2020 (4. B, E, G) 

 

 

ABSOLUTORIA 
Absolutoria v řádném termínu 

3. F   15. 6. - 16. 6. 2020 

3. P   15. 6. – 18. 6. 2020 

3. U   15. 6. – 16. 6. 2020 

3. Z   15. 6. – 17. 6 2020 

 

Slavnostní vyřazení studentů VOŠ  pá 19. 6. 2020 
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DALŠÍ INFORMACE 
Odborná praxe žáků 3. A, 3. B - od 18. 5. do 19. 6. 2020, tj. 25 dní 

Odborná praxe žáků 3. E, 3. G – od 18. 5. do 29. 5. 2020, tj 10 dní 

Odborná praxe žáků 3. L – od 11. 5. do 19. 6. 2020, tj 30 dní 

 

 

Odborné exkurze  

plánují třídní učitelé (nejlépe jednodenní exkurze) 

 žáci si hradí sami 

 budou povoleny pouze na podkladě písemné žádosti předložené do 20. 9. 2019 (na 1. pololetí) a do 21. 2. 2020 (na 2. pololetí) 

 organizovat ve dnech, kdy je potřeba vymístit školu, např. MZ, přijímací zkoušky aj. 

 

Školní výlety  

 odbornou exkurzi lze spojit se školním výletem 

 plánovat na období po uzavření závěrečné klasifikace pro příslušný ročník 

 žádost o povolení odevzdat minimálně 2 týdny předem (k žádosti doložit plán, organizační zajištění a odhad nutných vedlejších výdajů) 

 

Maturitní ples   

10. 1. 2020 (pá) 

 

Soutěže 

 Jazyková soutěž – JAN – prosinec 2019 (zodpovídá Dr. Hošková) 

 Recitační soutěž – prosinec 2019 (zodpovídá Mgr. Melezínková) 

 Olympiáda v českém jazyce – listopad / prosinec 2019 (zodpovídá Mgr. Melezínková) 

 Soutěž v první pomoci  – školní kolo - duben 2020 (zodpovídá Mgr. Dlabáčková) 

– další kola duben - červen 2020 

 Středoškolská odborná činnost – školní kolo únor 2020 

 Psychologická soutěž – školní kolo únor 2020 (zodpovídá Mgr. Leláková) 

 Psychologická soutěž – regionální kolo březen 2020 

 Chemická olympiáda – školní kolo –  listopad 2019 kategorie A (4. ročník) 

březen 2020 kategorie C (1. a 2. ročník)  

duben 2020  kategorie B (3. ročník) 
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 Fyzikální olympiáda – krajské kolo -  duben 2020 

 Soutěž zubních techniků – 14. - 15. 1. 2020 (zodpovídá Ing. Doubravová) 

 Biologická olympiáda - školní kolo: únor 2020  

 

Sportovní turnaje 

 2. ročníky – ringo – září 2019 

 1. ročníky – ringo – poslední týden v červnu 2020 

 2. ročníky – brännball – poslední týden v červnu 2020 

 

Projektový den 

Studentský den, mezinárodní nekuřácký den 15. listopadu 2019 (pá.) 

Minimaturity      30. 1. 2020 (čt.) 

 

Konference pořádané školou 

Studentská konference    duben 2020 

 

Kurzy 

 Adaptační kurz  (Interaktivní projektové vyučování ve skupině) – první ročníky čtyřletého studia    9. - 13. září 2019  

 Sportovní kurzy pro 2. ročníky 4letého studia – Malá Skála (celkem 5 kurzů) 

o 10. 5. - 15. 5. 2020 

o 17. 5. - 22. 5. 2020 

o 24. 5. – 29. 5. 2020 

o 30.5. - 5. 6. 2020 

o 7. 6. – 12. 6. 2020 

 

 Zimní kurz  – pro 1. ročníky 4letého studia  (celkem 2 kurzy) 

o 2. 2. - 8. 2. 2020  Jedlová v Orlických horách 

o 9. 2. - 15. 2. 2020  Bedřichov 

 

 Sportovně-turistický kurz pro vyšší odborné studium 

o 22. 9. - 27. 9. 2019  1.F 

 

 Ekologický kurz – 3. ročníky (6 tříd)   

o květen (4.– 8. 5.) 2020  SEV Sever, Hradec Králové 
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Rozpis vyučovacích hodin: 

 
hodina začátek konec délka přestávky 

0. 7:10 7:55 5 minut 

1. 8:00 8:45 10 minut 

2. 8:55 9:40 20 minut 

3. 10:00 10:45 10 minut 

4. 10:55 11:40 10 minut 

5. 11:50 12:35 10 minut 

6. 12:45 13:30 5 minut 

7. 13:35 14:20 5 minut 

8. 14:25 15:10 5 minut 

9. 15:15 16:00 5 minut 

10.  16:05 16:50 5 minut 

11. 16:55 17:40 5 minut 

12. 17:45 18:30 5 minut 

13 18:35 19:20  
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4. Hlavní cíle výchovně-vzdělávací činnosti 
 

Hlavní cíle v činnosti školy vycházejí ze Strategie rozvoje školy,1 Školního akčního plánu rozvoje vzdělávání na období 2019-20222 a dalších 

dokumentů. 

 

Poslání a vize školy 

Jsme otevřená, úspěšná, stabilní, silná a konkurenceschopná škola vychovávající absolventa, který si váží sebe i všech kolem sebe a zdraví staví mezi 

své priority. 

 

Chceme být prestižní zdravotnickou školou v kontextu České republiky, školou,   

 jejíž žáci a studenti odpovědně rozvíjejí své kompetence, 

 jejíž pedagogové jsou kvalifikovaní, motivovaní a spolupracující, 

 jejíž partneři jsou nezbytnou a samozřejmou součástí výchovně-vzdělávacího procesu, 

 jejíž absolventi jsou úspěšnými odborníky ve zdravotnických profesích, schopnými a ochotnými pomáhat. 

 

Učitel naší školy je vzdělaný odborník ve své činnosti, který empaticky vnímá své okolí, je důsledný k sobě i žákům, umí komunikovat, trpělivě 

vysvětlovat; svým osobním příkladem ukazuje cestu, jak lze otevřeně prosazovat nové věci, zachovat si při tom nadhled, humor a optimizmus. Když 

ještě umí přiznat chybu, je loajální i kolegiální, stává se partnerem i vzorem, srší sebevědomím, projevuje notnou dávku psychické odolnosti, stává se 

posléze nesmrtelným. 

 

Veřejnost vnímá školu jako instituci, která má dobré jméno. Pracovníci školy vždy dobře prezentují svoji školu. Žáci a studenti jsou hrdými nositeli 

titulu „absolvent hradecké zdravky“. Rozvíjíme spolupráci s komunitou, partnerskými organizacemi i charitativními spolky. Hlavním nástrojem, 

kterým o sobě dáváme vědět, jsou činy, které přinášejí prospěch lidem v působnosti školy. 

 

Vytváříme klima úspěšné a zdravé školy, které se vyznačuje těmito atributy: 

 Škola je orientována na žáka, podporuje jeho tvořivost, aktivitu a rozvoj. 

 Učitelé věří, že se žáci mohou naučit, a cítí se odpovědni za dosažené výsledky. 

 Učitelé jsou otevřeni k žákovu očekávání, adaptují výuku pro potřeby žáků, používají různé vyučovací strategie. 

 Škola má pozitivní školní klima, má vytvořený soubor hodnot, které považuje za důležité. 

 Škola vytváří otevřené, přátelské, kulturní prostředí. 

                                                 
1 Strategie rozvoje školy – Koncepční záměry do roku 2020, vytvořeno v září 2014. K dispozici na adrese G:\GENERAL\Koncepce školy\SRŠ. 
2 Na adrese: G:\GENERAL\Koncepce školy\ŠAP 
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 Škola podporuje kolegiální interakce, vytváří profesionální prostředí pro učitele, má pochopení pro jeho potřeby. Učitelé přemýšlejí o své práci a 

vzájemně spolupracují. 

 Škola komunikuje s rodiči a zapojuje se do života komunity. 

 Management školy užívá efektivního stylu řízení, řeší problémy týmově, zná sbor, komunikuje s ním, adekvátně hodnotí učitele a žáky, pečuje o 

odborný růst učitelů. 

 

Konkrétní cíle a úkoly pro aktuální školní rok3 

 rozvoj kariérového poradenství (vzdělání KP, spolupráce s ÚP, koordinace exkurzí, stáží, výstav apod.) 

 podpora kompetencí k podnikavosti (projektové dny, odborník z praxe ve výuce, stáže u zaměstnavatelů) 

 rozvoj polytechnického vzdělávání (zlepšit informovanost o aktivitách, nabídka kroužků, účast žáků v olympiádách a SOČ, práce s nadanými) 

 podpora odborného vzdělávání (plán exkurzí pro každý ročník a obor, stáže učitelů u zaměstnavatelů včetně jejich vyhodnocení, odborník z praxe 

ve výuce, tvorba výukových materiálů na VOŠ, vedení a oponentura absolventských prací ve spolupráci se zaměstnavateli) 

 rozvoj školy jako centra celoživotního učení (sledovat poptávku po vzdělávání, nabídnout nový kurz, obnovit autorizaci, reakreditovat programy, 

zaměřit se na propagační a náborové aktivity) 

 podpora inkluze (pedagogové se dále vzdělávají v oblasti inkluze, nabídka doučování) 

 rozvoj jazykového vzdělávání (testování žáků SCATE a maturitní trénink, neúspěšné žáky zapojit do doučování, CLIL) 

 rozvoj ICT vzdělávání (školení pro rozvoj ICT kompetencí PP, moodle testy pro přijímání do vyššího ročníku VOŠ) 

 rozvoj matematické gramotnosti (vytvořit soubory úloh, matematické soutěže, testování žáků, neúspěšné zapojit do doučování, rozvíjet 

matematickou gramotnost i v ostatním předmětech) 

 rozvoj čtenářské gramotnosti (pracovat s texty v časovém limitu, čtenářské dílny, rozšiřování knihovního fondu, testování, rozvíjet čtenářskou 

gramotnost i v jiných předmětech) 

 

Kontrola průběhu vzdělávání 

Vedení školy: řídí pedagogický proces a přijímá opatření k případné nápravě; provádí cílené hospitace dle plánu, příp. při problémech; realizuje 

předem neohlášené hospitační vstupy do částí hodin. 

VUPV, vedoucí MS: zjišťují průběh pedagogického procesu, signalizují problémy, provádějí předem ohlášené hospitace celých hodin.  

V průběhu hospitační činností budou sledovány následující jevy:  

 využívání aktivizujících metod 

 podpora vyjadřování vlastních názorů a zkušeností žáků a studentů, formování hypotéz a poskytnutí prostoru k samostatnému objevování při 

praktických činnostech 

 rozvoj kompetencí (zejména k hodnocení, učení, řešení problémů) 

 využívání dostupné techniky, je její využití efektivní? 

                                                 
3 Podrobněji viz Školní akční plán 2019-2022 
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 využívání e-learningových nástrojů, zejména moodle, na VOŠ nově vytvořené digitální zdroje 

 vhodné strukturování hodiny, stanovení cílů, ověření jejich dosažení 

 práce s odbornou literaturou a jinými zdroji informací 
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5. Organizace VOŠ ve školním roce 2019 – 2020 
 

 

 

Zimní období 
 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

   
02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019 21.10.2019 28.10.2019 04.11.2019 11.11.2019 

   
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019 18.10.2019 25.10.2019 01.11.2019 08.11.2019 15.11.2019 

 

dnů teorie ………… 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 

 
dnů praxe ………… 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

              DVS 1. ročník 1.P teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DVS 2. ročník 2.P teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie praxe praxe praxe praxe 

DVS 3. ročník 3.P teorie praxe praxe praxe praxe praxe praxe praxe praxe praxe praxe 

DVS 1. ročník 1.D teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DVS 1. ročník 1.K teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe 

DVS 2. ročník 2.K teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie praxe praxe praxe praxe 

DVS 3. ročník 3.K praxe praxe praxe praxe praxe praxe praxe praxe praxe praxe teorie 

DFA 1. ročník 1.F teorie teorie teorie 
sport. 
kurz teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DFA 2. ročník 2.F teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DFA 3. ročník 3.F teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DZT 1. ročník 1.U teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DZT 2. ročník 2.U teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie praxe praxe 

DZT 3. ročník 3.U teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie praxe praxe 

DZL 1. ročník 1.Z teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DZL 3. ročník 3.Z teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie praxe praxe 

           
státní 
svátek   

            

            

podzimní 
prázdniny 
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Zimní období 
 

12. 13. 14. 15. 16.     17. 1. 2. 3. 

   
18.11.2019 25.11.2019 02.12.2019 09.12.2019 16.12.2019 23.12.2019 30.12.2019 06.01.2020 13.01.2020 20.01.2020 27.01.2020 

   
22.11.2019 29.11.2019 06.12.2019 13.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 10.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 31.01.2020 

 

dnů teorie ………… 5 5 5 5 5 vánoční vánoční 5 zkouškové zkouškové zkouškové 

 
dnů praxe ………… 5 5 5 5 5 prázdniny prázdniny 5 období období období 

             
  

DVS 1. ročník 1.P teorie teorie praxe praxe praxe st. volno st. volno praxe zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 2. ročník 2.P praxe praxe praxe praxe praxe st. volno st. volno praxe zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 3.ročník 3.P teorie teorie teorie teorie teorie st. volno st. volno teorie zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 1. ročník 1.D praxe praxe teorie teorie teorie st. volno st. volno teorie zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 1. ročník 1.K teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe st. volno st. volno teo/praxe zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 2. ročník 2.K praxe praxe praxe praxe praxe st. volno st. volno praxe zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 3. ročník 3.K teorie teorie teorie teorie teorie st. volno st. volno teorie zkoušky zkoušky zkoušky 

DFA 1. ročník 1.F teorie teorie teorie teorie teorie st. volno st. volno teorie zkoušky zkoušky zkoušky 

DFA 2. ročník 2.F teorie teorie teorie teorie teorie st. volno st. volno teorie zkoušky zkoušky zkoušky 

DFA 3. ročník 3.F teorie teorie praxe praxe praxe st. volno st. volno praxe zkoušky zkoušky zkoušky 

DZT 1. ročník 1.U teorie teorie teorie teorie teorie st. volno st. volno teorie zkoušky zkoušky zkoušky 

DZT 2. ročník 2.U praxe praxe teorie teorie teorie st. volno st. volno teorie zkoušky zkoušky zkoušky 

DZT 3. ročník 3.U praxe teorie teorie teorie teorie st. volno st. volno teorie zkoušky zkoušky zkoušky 

DZL 1. ročník 1.Z teorie teorie teorie teorie teorie st. volno st. volno teorie zkoušky zkoušky zkoušky 

DZL 3. ročník 3.Z praxe teorie teorie teorie teorie st. volno st. volno teorie zkoušky zkoušky zkoušky 

        
vánoční prázdniny 

    
        

od 23.12. do 3.1.2019 
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Letní období 
 

1. 2. 3. 4.   5. 6. 7. 8. 9. 10. 

   
3.2.2020 10.2.2020 17.2.2020 24.2.2020 2.3.2020 9.3.2020 16.3.2020 23.3.2020 30.3.2020 6.4.2020 13.4.2020 

   
7.2.2020 14.2.2020 21.2.2020 28.2.2020 6.3.2020 13.3.2020 20.3.2020 27.3.2020 3.4.2020 10.4.2020 17.4.2020 

 

dnů teorie ………… 5 5 5 5 jarní 5 5 5 5 3 4 

 
dnů praxe ………… 5 5 5 5 prázdniny 5 5 5 5 4 4 

              DVS 1. ročník 1.P teorie teorie teorie teorie st. volno teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DVS 2. ročník 2.P teorie teorie teorie teorie st. volno teorie teorie teorie praxe praxe praxe 

DVS 3. ročník 3.P praxe praxe praxe praxe st. volno praxe praxe praxe praxe teorie teorie 

DVS 1. ročník 1.D teorie teorie teorie teorie st. volno teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DVS 1. ročník 1.K teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe st. volno teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe 

DVS 2. ročník 2.K teorie teorie teorie teorie st. volno teorie teorie teorie teorie praxe praxe 

DVS 3. ročník 3.K praxe praxe praxe praxe st. volno praxe praxe praxe praxe praxe teorie 

DFA 1. ročník 1.F teorie teorie teorie teorie st. volno praxe praxe praxe praxe teorie teorie 

DFA 2. ročník 2.F praxe praxe praxe praxe st. volno teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DFA 3. ročník 3.F teorie teorie teorie teorie st. volno teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DZT 1. ročník 1.U teorie teorie teorie teorie st. volno teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DZT 2. ročník 2.U praxe praxe teorie teorie st. volno teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DZT 3. ročník 3.U teorie teorie teorie teorie st. volno teorie teorie teorie teorie teorie teorie 

DZL 1. ročník 1.Z teorie teorie teorie teorie st. volno teorie teorie teorie teorie praxe praxe 

DZL 3. ročník 3.Z praxe praxe praxe praxe st. volno praxe praxe praxe praxe teorie teorie 

            

velikonoční 
prázdniny 

Pondělí 
velikonoční 
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Letní období 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3.   

   
20.04.2020 27.04.2020 04.05.2020 11.05.2020 18.05.2020 25.05.2020 01.06.2020 08.06.2020 15.06.2020 22.06.2020 29.06.2020 

   
24.04.2020 01.05.2020 08.05.2020 15.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 05.06.2020 12.06.2020 19.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 

 

dnů teorie ………… 5 4 4 5 5 5 5 zkouškové zkouškové zkouškové zkouškové 

 
dnů praxe ………… 5 4 4 5 5 5 5 období období období období 

            
    

DVS 1. ročník 1.P teorie teorie praxe praxe praxe praxe praxe zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 2. ročník 2.P praxe praxe praxe praxe praxe praxe praxe zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 3. ročník 3.P teorie teorie teorie teorie zkoušky zkoušky zkoušky příprava absolutor.     

DVS 1. ročník 1.D teorie teorie teorie teorie teorie praxe praxe zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 1. ročník 1.K teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe teo/praxe zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 2. ročník 2.K praxe praxe praxe praxe praxe praxe praxe zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DVS 3. ročník 3.K teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DFA 1. ročník 1.F teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DFA 2. ročník 2.F teorie teorie teorie teorie teorie teorie teorie zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DFA 3. ročník 3.F teorie praxe praxe praxe zkoušky zkoušky zkoušky příprava absolutor.     

DZT 1. ročník 1.U teorie teorie teorie teorie teorie praxe praxe zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DZT 2. ročník 2.U teorie teorie teorie praxe praxe teorie teorie zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DZT 3. ročník 3.U teorie teorie teorie teorie zkoušky zkoušky zkoušky příprava absolutor.     

DZL 1. ročník 1.Z praxe praxe teorie teorie teorie teorie teorie zkoušky zkoušky zkoušky zkoušky 

DZL 3. ročník 3.Z teorie teorie teorie teorie zkoušky zkoušky zkoušky příprava absolutor.     

    

1.5.2019   
st. svátek 

8.5.2019   
st. svátek 
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6. Roční plán EVVO pro školní rok 2019/2020 

1.1. Všeobecné úkoly 

Členství v celorepublikové síti M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). 

Odběr časopisu Bedrník (zdroj dostupných materiálů souvisejících s ekologickou výchovou). 

Odběr časopisu Ekoton (Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje). 

Koncepčně a systematicky uplatňovat metodický pokyn k EVVO MŠMT. 

Naplňovat dlouhodobý plán EVVO pro naši školu. 

Spolupracovat s vedením a ostatními pedagogy, motivovat je k participaci na realizaci EVVO. 

Umožnit a motivovat učitele k účasti na akcích v oblasti EVVO. 

Snažit se získat na aktivity EVVO finanční prostředky. 

Zveřejňovat informace o činnostech a nabídkách institucí zabývajících se EVVO. 

Doplňovat informační zdroje (literatura, pomůcky, aj.). 

Zařazovat EVVO do výchovně vzdělávacího procesu. 

Podporovat a motivovat žáky k účasti na soutěžích. 

Organizovat pro žáky exkurze, pobyty v přírodě. 

Spolupracovat s kroužky realizovanými ve škole. 

Spolupracovat s domovem mládeže. 

Spolupracovat se středisky ekologické výchovy a jinými organizacemi. 

Spolupracovat se střediskem ekologické výchovy SEVER. 

Spolupracovat se STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život). 

Vést žáky ke kladnému vztahu k přírodě, životu, zdraví a jejich aktivní ochraně. 

Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje v praxi chodu školy a tím výchovně působit na 

žáky. 

Podporovat aktivity podporující spravedlivý obchod – Fair trade. 

Podporovat a rozvíjet občanské kompetence a proaktivní chování.  

1.2. Celoroční úkoly 

Třídění odpadu, sběr elektroodpadu. Dodržování pořádku ve škole a v okolí školy.  

Vycházka do přírody či okolí školy, pozorování – každá třída alespoň jednou za pololetí. 

Návštěva výstavy s tématikou EVVO – každá třída se svým TU alespoň jednou za rok.  

Využití aktuálních nabídek soutěží, odborných přednášek. Využívání informačních technologií a   

potenciálu školní knihovny. Pokračování v realizaci projektů UBUTNU, I_KAP, Erasmus+. 

1.3. Ekologické přednášky 

Realizace a organizace vybraných přednášek a besed s ekologicko-přírodovědnou tématikou. 

Termíny přednášek budou upřesněny během roku, podle možností lektorů a časového plánu ve 

škole (případně viz tabulka aktivit níže), nebo v rámci realizovaných projektů.  

1.4. Environmentální exkurze 

Žákům budou v průběhu roku nabízeny vybrané environmentálně zaměřené výlety a exkurze – 

aktuální termíny budou voleny dle aktuální situace a zájmu žáků, kapacit na místech konání exkurze 

a podobně. V plánu je podání žádosti o finanční podporu EVVO aktivit. 

1.5. Kurzy žáků 

Environmentální tématika je začleněna do obsahu kurzů. V prvním ročníku je začleněna v rámci 

adaptačního kurzu, ve druhém v rámci turistického a ve třetím ročníku v ekologickém kurzu. 

1.6. Celoškolní a tematicky sjednocené aktivity školy, projektové dny 

(tučně – ověřené aktivity, ostatní jsou návrhy) 
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datum významný den 

(téma) 

ročník, 

rozsah 

aktivity výstupy Vyučující/ 

poznámka 

25. – 27.8. Školení  Sever –

rozvoj 

demokratické 

kultury 

 Školení v rámci 

projektu 

UBUNTU 

 Štindl, 

Barborková, 

Beránková, 

Strnadová, 

Lacman 

28.8. – 

30.8. 2019 

Terénní školení 

pro učitele 

Jeseníky 

 Školení pro 

učitele v rámci 

projektu IKAP 

 Štindl, 

učitelé 

4. 9. st Úvod do 

projektu 

minimaturity 

 2. ročníky  Zahájení projektu 

minimaturity na šk 

rok 2019 - 20 

Badatelská 

platforma IKAP 

tým 

minimaturit, 

IKAP 

září Výběr témat 

minimaturit  

 2. ročníky  

 

Žáci si vyberou 

téma a zvolí 

předmět, do 

kterého se bude 

hodnocení počítat 

zapracování 

ekologických 

témat,  

schválení témat 

týmem MM 

Organizační 

tým 

minimaturit 

a třídní 

učitelé 

do 27.9. pá Závazný zápis 

témat 

minimaturit 

2. ročníky  

 

Zvolené téma si 

žáci závazně 

zapíší pod 

dohledem TU do 

připravené 

tabulky 

Tabulka 

zapsaných 

témat, kterou 

zkontrolují TU, 

zda se všichni 

žáci zapsali 

Organizační 

tým 

minimaturit 

a třídní 

učitelé 

9.-13. 9. 

st – pá 
Adaptační kurz 

I. a II. 

 

 1. ročníky 

 

Pohyb v přírodním 

terénu, 

Téma: Biosféra 

v ekosystémovém 

pojetí,  

Proměny krajiny, 

aktivity projektu 

UBUNTU 

 

Pracovní listy,  

pozorování 

v terénu, 

skupinová 

práce, vlastní 

prožitek, quest 

v terénu - 

hledačka. 

Realizační 

tým AK, ST 

a 

pedagogický 

dozor kurzu 

16. – 20.9. Evropský týden 

mobility  

(16.-22.9.) 

 

vybrané  

ročníky  

Aktivity dle výběru 

vyučujících, 

propojení 

s tématem výuky.  

Posun v postoji 

k udržit. rozvoji 

a ohleduplnému 

jednání vůči 

život. prostředí, 

dopravní 

výchova 

 

Dle zájmu 

TU 

 

  

23.9. po Planeta Země - 

"Kolumbie - ráj 

slasti a neřesti" 

promítání 

dokumentu 

BioCentrál 

60 žáků 

(vybrané 1.  

ročníky) 

Propojení 

s tématy v rámci 

zeměpisu, 

biologie a 

ekologie 

Zážitek 

z promítání 

mohou využít 

v další výuce… 

á 70 Kč + 

zdarma 

časopis 

Koktejl 

23.9. – 

27.9. 2019 

Týdenní kurz 

SEV Horní 

Maršov  

Podpora 

demokratické 

kultury 

Třída 2.G Kurz realizovaný 

v rámci projektu 

UBUNTU 

  Barborková, 

(Štindl, 

Beránková, 

Strnadová) 
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4.10.  čt Světový den 

ochrany zvířat 
4.10. 

1-4 Propojení 

s tématem výuky 

 Podle zájmu  

a iniciativy 

vyučujících 

29.9. – 

5.10. 2019 

Erasmus + 

„Participation 

in Society 

through 

Classroom 

Activity and 

Cooperation“    

 Mezinárodní 

setkání konané 

v ČR 

s environmentální 

tématikou 

 Brychtová, 

Hošková, 

Štindl 

15.10. út Světový den 

výživy (16.10.) 

1-4 soutěž v přípravě 

zdravých salátů 

přednáška 

zdravá výživa, 

význam zdravé 

životosprávy 

DS, ST, 

(klubovna) 

 

říjen 72 hodin 1 - 4 Dobrovolnické 

aktivity 

Prožitky 

podporující 

proaktivní 

rozhodování a 

jednání   

DM 

16.10 – 

20.10. 

Vícedenní 

exkurze do NP 

Šumava 

30 žáků a 10 

učitelů 

Odborná exkurze 

s badatelskými 

aktivitami 

v rámci projektu 

IKAP 

 ST 

19.10. pá  Den stromů 
(20.10.) 

1 - 4 Vybrané aktivity 

dle zájmu 

pedagogů a žáků.  

Výstupy podle 

aktivit ve 

vybraných 

hodinách. 

Podle zájmu  

a iniciativy 

vyučujících 

listopad Studentský den 1- 4 Sportovní, 

vzdělávací, 

zábavné aktivity, 

stmelování 

kolektivu aj., 
aktivity projektu 

UBUNTU 
 

Vybrané 

aktivity 

s tématikou 

EVVO (podle 

zaměření SD) 

Tým pro 

realizaci 

studentského 

dne 

11. – 

17.11. 

Týden vědy a 

techniky AV 

Praha a UHK 

 exkurze pro 

vybrané žáky, 

aktivity dle 

výběru 

vyučujících 

 Realizace 

v rámci 

projektu 

IKAP, 

vlastní 

iniciativa 

vyučujících 

listopad Kapradí 2019  –  Konference a 

praktické 

dílny  

Konference 

s tématikou 

EVVO – 

Udržitelný 

cestovní ruch 

Účast pedagogů ST + všichni 

zájemci 

školy i DM 

15. 11. pá Mezinárodní 

nekuřácký den 

(16.11) 

1-4 Viz Studentský 

den 

postoj ke 

kouření, 

přednáška 

Tým pro 

realizaci 

studentského 

dne 
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 Státní svátek - 

Den boje za 

svobodu a 

demokracii 

Studentský den 

(17.11) 

1-4 Viz Studentský 

den 

Výtvarné, 

literární , 

prezentování, 

prožitky 

Tým pro 

realizaci 

studentského 

dne 

prosinec  Světový den 

boje proti AIDS 

(1.12. neděle) 

1.-4. prevence 

pohlavních 

chorob 

Seminář, 

beseda,soutěž 

Podle zájmu  

a iniciativy 

vyučujících 

3.12. út Mezinárodní 

den zdravotně 

postižených 
(3.12.) 

1.-4. 

 

bezbariérové 

město, 

24 hodin 

vozíčkářem 

 

uvědomění si 

bariér a nástrah 

v životě 

zdravotně 

postižených, 

paralympiáda  

Podle zájmu  

a iniciativy 

vyučujících 

11.12. st Mezinárodní 

den hor (11.12.) 

1.– 4. Sportovně 

vědomostní 

aktivity s EVVO 

tématikou 

 Podle zájmu  

a iniciativy 

vyučujících 

      

leden Den památky 

obětí holocaustu 

a předcházení 

zločinům proti 

lidskosti (27.1) 

1-4 

 

připomenutí 

historie dávné a 

nedávné  

 

výstava, 

exkurze, 

filmový 

dokument, 

čtení,… 

 

Podle zájmu  

a iniciativy 

vyučujících 

29.1. st Prezentace 

minimaturit  

2. ročníky,  

1. ročníky 

Prezentace a 

obhajoby 

minamaturitních 

prací 

Prezentace 

s připomenutím 

významných 

dnů 27.1 . 

Organizační 

tým 

minimaturit 

a komise 

30.1. čt Slavnostní 

vyhlášení 

nejlepších prací 

a ocenění 

minimaturit 

 45 minut  Organizační 

tým 

minimaturit 

a komise, 

IKAP 

únor Biologická 

olympiáda 

zájemci   ST 

únor SOČ – školní 

kolo 

   ST 

březen  Jeden svět, 

promítání filmů 

o lidských 

právech 

vybrané třídy Kina, promítání 

filmů ve škole, 

besedy, cestování 

a poznávání 

 Dle 

iniciativy 

vyučujících 

březen Světový den 

vody (22.3.) 

vybrané třídy vodní plochy VČ, 

exkurze ČOV 

HK, 

zkoumání vody, 

… 

 

zmapování 

významných 

vodních ploch 

kolem HK, 

exkurze, poster, 

laboratorní 

cvičení, 

význam vody v 

přírodě a pro 

Podle zájmu 

vyučujících 

SEV Sever 
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zdraví, aj. 

8.4. út Světový den 

zdraví (7.4.) 

1.-4. Dle aktuální 

situace 

 Podle zájmu  

a iniciativy 

vyučujících 

duben Ukliďme svět – 

ukliďme Česko 

zájemci Úklid okolí školy 

a DM 

DM aktuální plán 

akce 

21.4. út Den Země (21.4. 

úterý) 

1.-4. dle aktuální 

situace a nabídky, 

 

výstava, 

beseda, 

přednáška, 

exkurze 

Aktivity 

mimo školu 

– přijímací 

řízení 

květen Férová snídaně  Aktivity v rámci 

fair trade školy… 

 zájemci 

4. – 8.5. 

 

Ekologický kurz 

       6 tříd 

 

3. ročníky Biodiverzita, 

ochrana přírody a 

krajiny, trvale 

udržitelný rozvoj, 

aktivity projektu 

UBUNTU 

Vybrané 

aktivity konané 

v přírodě podle 

dokumentace 

ŠVP 

ST a TU 

jednotlivých 

tříd 
Zápis do TK: 

Ekologický kurz – 

Místo; aktivity 
v terénu 

s environmentální 

tématikou, 
realizace EVVO 

květen Sportovně 

turistický kurz 

2. ročníky Pohyb v přírodě, 

senzitivní složka 

přírody, význam 

pro člověka 

 Realizace EVVO 

      

24.5. Evropský den 

parků (24.5.) 

 procházka 

parkem 

znalost parků 

v HK, 

význam zeleně 

ve městě 

Podle zájmu  

a iniciativy 

vyučujících 

3.6. po Světový den 

život. prostředí 
(3.6.) 

1.- 4. 

zájemci 

brigáda 

exkurze 

koncert 

vyčištění 

vytyčeného 

území,výlet 

Podle zájmu  

a iniciativy 

vyučujících 

      

Nabízené aktivity realizované dle zájmu a jejichž termín konání bude upřesněn v průběhu roku: 

 Přednášky  

Výstavy 

Exkurze  

 Přednášky viz 

aktuální nabídka 

Informace na 

sloupu 

 

Poznámka: Aktivity budou realizovány podle aktuální situace.
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