Vážení rodiče,
děkuji za finanční podporu různých volnočasových aktivit žáků a možnost nakoupit trička a tašky
s logem školy.
Velmi bych uvítala, pokud schválíte další finanční prostředky na nákup tašek, příp. trik. Využiji je při
oceňování žáků na konci školního roku – navrhují je sami žáci. Oceňuji také nejlepší maturanty. Jsou
to slavnostní chvíle a já vítám možnost předat žákům i něco hmatatelného.
Uplynulý školní rok
Máme za sebou velmi „divný“ školní rok, kdy se žáci museli vzdělávat distančně. Všichni jsme se učili
za pochodu, učitelé i žáci museli zvládnout nové softwarové platformy pro výuku a museli se poprat i
s psychickými problémy souvisejícími s pandemickou situací. Snažili jsme se poskytovat nezbytnou
podporu, a to prostřednictvím třídních učitelů a také metodiků prevence a výchovné poradkyně.
A pak přišla pracovní povinnost – naši žáci byli povoláni do zdravotnických zařízení a začali fungovat
jako „hotoví“ zdravotníci se vším všudy – dvanáctihodinovými směnami, nočními, prací v ochranných
prostředcích, viděli pacienty v těžkém stavu, pacienty, kteří zemřeli… Jsem pyšná na naše žáky a
studenty, vážím si toho, jak ukázali, že přijímají odpovědnost, kterou zdravotnický pracovník musí nést.
V té době už bylo jasné, že příprava na maturitní zkoušku je tímto pracovním nasazením žáků velmi
narušena, proto jsem iniciovala jednání s MŠMT, na kterém jsem požadovala zrušení státních
didaktických testů pro naše pomáhající žáky. Reakce MŠMT byla zpočátku naprosto odmítavá, nicméně
soustavným tlakem se podařilo získat pro naše žáky „úlevu“ – ti, co měli odpracováno min. 160 hodin,
a to byli všichni žáci oboru Praktická sestra, nemuseli didaktické testy konat. Pro mě to bylo velké
vítězství, mohli jsme se soustředit na maturitní zkoušky z odborných předmětů a ty také důstojně
proběhly.
Všem žáků i pedagogům patří poděkování za to, že danou situaci zvládli. Poděkovat byl ve škole osobně
i náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství Mgr. Štěpánek a já jsem převzala
poděkování pro naši zdravotnickou školu od MZČR, a to z rukou hlavní sestry ČR Mgr. Strnadové.

Aktivity školy
Mnoho tradičních akcí v loňském roce neproběhlo, částečně jsme se to snažili dohnat v červnu
a září 2021 (exkurze, výlety, adaptační programy, sportovní kurzy apod.). Pokračovali jsme i
v projektových aktivitách:
•
•
•
•
•

•

Od září 2019 realizujeme projekt zaměřený na podporu pedagogů Na zdrávce vzděláváním ke
změně II (šablony pro SŠ, VOŠ a DM – finanční objem 3 378 159 Kč).
Realizujeme projekt zaměřený na podporu badatelských aktivit formou realizace žákovských
prací – finanční objem cca 6 000 000 Kč.
Erasmus+ Participation through Classroom Activity and Cooperation – spolupracujeme se
školami ve Finsku, Slovinsku, Maďarsku, Španělsku a Estonsku (červen 2021 – výjezd do
Estonska).
Erasmus+ Making Culture Alive – Digital Escape Room; opět spolupracujeme se školami ve
Finsku, Slovinsku, Maďarsku, Španělsku a Estonsku (září 2021 – úvodní setkání projektových
partnerů v Budapešti).
Norské fondy: Glemmen School – Zdrávka Friendship and Cooperation; pokračujeme
v nastartované spolupráci a plánujeme mobility žáků i pedagogů.
Erasmus+ - akreditace instituce 2021-2027; považujeme za velký úspěch, že se nám jako jedné
ze 3 škol v našem kraji podařilo získat tuto akreditaci. Opravňuje nás k tomu, abychom si každý

•

rok požádali o finance na realizaci mobilit – letos máme 82 tis. EUR na mobility do Barcelony a
Cádizu.

Podrobné informace o činnosti školy najdete ve výroční zprávě: https://www.zshk.cz/zakladnidokumenty/ . Sledujte také kroniku školy: https://www.zshk.cz/kronika/ ,
https://www.zshk.cz/kronika-dm/ a facebook: https://www.facebook.com/zshk.cz
Další záměry
Zahajujeme investiční akci – půdní vestavba ve východním křídle budovy, která by měla být hotová do
léta 2022 a měly by být vybudovány 3 odborné učebny,
Proběhla jednání se zřizovatelem, Královéhradeckým krajem, o možnosti navýšit kapacitu oboru
Praktická sestra. To je podmíněno dokončením půdní vestavby v západním křídle budovy – zřizovatel
s tímto záměrem vyjádřil souhlas, takže jsme zahájili přípravu projektových prací v roce 2022. Vlastní
realizace by měla následovat v roce 2023, pokud se podaří alokovat finanční prostředky.
Aktuální situace
V současné době zažíváme nepříjemné „déjà vu“ – každý den řešíme, situaci, kdy se ve škole objeví
pozitivní žák či pedagog. V takovém případě všichni, kteří s danou osobou přišli do kontaktu a nejsou
očkováni či neprodělali covid, musí do karantény, ze které se mohou vrátit až po negativním PCR testu.
Pokud ve třídě převažují žáci v karanténě, výuka pokračuje distančně, pokud převažují očkovaní, výuka
pokračuje prezenčně. Věřte, že nám to působí velké organizační problémy. Musíme se také potýkat
s tím, že krajská hygienická stanice reaguje se zpožděním, my jsme však povinni reagovat okamžitě
v momentě, kdy nákazu zjistíme. Někdy dochází k nedorozuměním a zmatkům, které nás samozřejmě
velmi mrzí a za které se omlouvám. Navíc od 15. 11. 2021 budou muset neočkovaní studenti
podstupovat PCR testy, aby mohli vstoupit na praxi do zdravotnického zařízení, a další opatření se jistě
dají očekávat. Z toho důvodu také uvažuji o zrušení plesu školy, který se měl konat v lednu 2022 –
nejsem totiž schopna garantovat dodržování přísných hygienických opatření (už teď vidíme důsledky
např. stužkovacích večírků jedné třídy, nedokážu si představit, jaký dopad by měla akce s 1600
účastníky).
Apeluji na naše žáky a studenty, aby se, pokud jim to zdravotní stav dovolí, nechali očkovat. Jsme
zdravotnická škola, zdraví je pro nás nejvyšší hodnotou a měli bychom jít příkladem v péči o vlastní
zdraví a chránění zdraví ostatních.
Věřím, že společným postupem se nám podaří vrátit se co nejdříve ke standardní práci školy, k životu
bez omezení, protože současná situace nám velmi komplikuje naše působení a vůbec nás netěší.

Soňa Lamichová, ředitelka školy
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