
Výměnná stáž s Norskou školou ve Fredrikstadu 
Ve dnech 2. – 22. 2. 2020 

absolvovali 4 norští žáci odbornou 

stáž ve Fakultní nemocnici v Hradci 

Králové. Pracovali na nemocničních 

odděleních spolu s našimi žáky 3. 

ročníků oboru Zdravotnický 

asistent. 

V pondělí byli žáci ve škole. Učili 

se spolu s našimi žáky.  

Norští žáci také spolupracovali 

s našimi žáky při praxi. Měli skvělou 

možnost procvičit se v komunikaci 

v anglickém jazyce a rozšířit 

si odbornou angličtinu.  
 

I-KAP Nové trendy v ortodoncii 
V rámci projektu I-KAP měli studenti všech 

ročníků oboru Asistent zubního technika 

a Diplomovaný zubní technik možnost 

seznámit se s novinkami v oblasti 

ortodoncie prostřednictvím zástupkyně 

firmy AO American Orthodontics paní 

Ivy Borovičkové. Přednáška se konala 19. 

2. 2020 a studentům byly představeny 

také nejnovější digitální technologie, 

přinášející výhody jak pro zubního technika, 

tak pro pacienta. 

 

Projekt Glemmen School – Zdrávka Bond 
V lednu naši školu navštívili čtyři norští 

učitelé oboru ošetřovatelství 

z Fredrikstadu. Prohlédli si naše město, 

školu a nemocniční oddělení, místa, 

kde budou jejich žáci absolvovat 

zahraniční stáž. 

V únoru v rámci společného projektu 

budou 4 žáci ze střední školy Glemmen 

School pracovat 3 týdny na nemocničním 

oddělení. Budou na praxi s našimi žáky 

ze 3. ročníků oboru zdravotnický asistent. 
 



I-KAP Dentální implantologie 
Dne 8.1.2020 byli studenti všech ročníků oboru 

Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní 

technik seznámeni s novinkami v oblasti 

dentální implantologie, s různými typy 

jednotlivých implantátů a způsoby jejich 

zavádění. Přednáška se uskutečnila v rámci 

projektu I-KAP, přednášejícím byl pan Petr 

Teringl, zástupce firmy Straumann Group, která 

je jedním z předních světových specialistů 

na implantáty a regenerační stomatologii. 

 

 

 

I-KAP Přírodní reaktor OKLO 
Jaký je rozdíl mezi objevem 

a vynálezem? Objevili jsme jaderné 

reaktory a štěpné reakce, nebo jsme 

je vynalezli? Tématem přednášky 

pro žáky i učitele je existence 

přírodního jaderného reaktoru OKLO, 

který byl v činnosti v dávné minulosti 

a představuje tak důkaz o jaderných 

přeměnách v přírodním prostředí. 

Lokalita se nachází v Gabonu v Africe. 

Jak takový reaktor mohl vzniknout? 

I o tom jsme dozvěděli. 

 

 

I-KAP Přirozená radioaktivita 
Radioaktivity se prý nemusíme bát, sami 

záříme… Který izotop má toto 

na svědomí? Máme hodně draslíku? 

Lektorka přiblížila problematiku 

přirozené radioaktivity, která se běžně 

vyskytuje v našem okolí. Představuje 

přirozená radioaktivita pro zdravého 

člověka riziko? Jaké jsou limity a dávky 

pro člověka? Jak si vytvářet racionální 

názor? A jak jsme na tom s radonem 

uvnitř budov? Tak jako tak, je dobré 

větrat… 

 



 

Příběhy bezpráví 
Příběhy bezpráví jsou celorepublikovým 

projektem, který seznamuje mladou generaci 

se zločiny komunismu. Žáci v úvodu besedy 

zhlédli film Ztráta důstojnosti  přibližující 

brutalitu komunistického režimu 50. let. 

Na projekci přímo navázala beseda 

s pamětnicemi Libuší Jůzovou a Marii 

Ryšavou, jejichž otcové byli zavření 

v komunistických lágrech.  Bylo nám ctí, že 

jsme se mohli setkat s takovými osobnostmi, 

které se i ve svém věku snaží předávat svoje 

životní zkušenosti dalším generacím. 

 

 

 

StudentLab 2019 
Třída 3.L se v doprovodu paní učitelek Lenky 

Takáčové a Terezy Horákové 20. 11. 2019 

zúčastnila studentské konference v Ústí 

nad Labem StudentLab 2019. Své laborantské 

práce zde prezentovali žáci ze všech koutů 

republiky, ale také i ze Slovenska. Viděli jsme 

a slyšeli 17 prezentací z oboru laboratorní 

asistent. Všichni jsme se shodli, že nejlepší byly 

prezentace žákyně ze Slovenka na téma 

Leucinóza a žákyně z Českých Budějovic na téma 

Meningitida. Ta také soutěž vyhrála.  

 

Cena kakaa 
Studenti tříd 2. A, 2. B a 4. A navštívili 

výstavu na stromech, tato výstava 

se aktuálně věnovala „ceně kakaa“. 

Studenti se seznámili s problematikou 

pěstování kakaovníků na velkých 

i malých plantážích, problémech 

„obyčejných lidí“, kteří zde pracují 

ve velmi špatných podmínkách, hovořili 

jsme o problematice dětské práce, 

o odměně za tuto práci. Zajímavá 

otázka je, kolik vlastně z celkové 

prodejní ceny jde zpátky pěstitelům 

a co si vezmou ostatní.  



 

 

Badatelská expedice Šumava 
Sluníčko svítilo, nikde ani mráček – první předpoklad 

úspěchu naší expedice. 

Vlci na Šumavě, zlatokopové, zemětřesení, 

Čeňkova pila a vodní elektrárna, Modrava, hrad 

Kašperk, práce s dalekohledy, pivovar v Sušici, hrad 

Zvíkov, neopakovatelné zážitky a dojmy – to byla 

říjnová expedice našich studentů na Šumavě. 

Převezli jsme si i dobrý pocit z vykonané práce, 

kdy jsme zasázeli několik desítek stromů. 
 

 

 

Milá návštěva z USA 
 

Hodiny angličtiny ve třídě 4. H oživil rodilý 

Čech žijící 23 let v Minnesotě Jan 

Skořepa, který v září zavítal mezi nás. 

Vyprávěl o životě v USA, přírodě, 

cestování, hokeji, rybaření, škole 

i rozdílech mezi Českou republikou 

a USA. Ochotně vysvětlil vše, 

na co studentky ptaly. 
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