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Úvod  

 

Ani školní rok 2021-2022 nepatřil k běžným. Dál jsme se potýkali s pandemií koronaviru, 

tentokrát v podobě neustálého testování, trasování, hlášení velkého množství dat do systému 

hygienických stanic a v neposlední řadě také nezbytného zastupování za nemocné pedagogy. 

Velkým oříškem byla také kombinace prezenční a distanční výuky. To vše kladlo obrovské 

nároky na zaměstnance školy a zejména pedagogy – ti se se situací vypořádali se ctí a já jim za 

to upřímně děkuji. 

 

Když už se zdálo, že se školní život vrátí k normálu, Rusko napadlo Ukrajinu a bylo nezbytné 

pomoci bojujícím Ukrajincům a hlavně uprchlíkům. Žáci, studenti i pedagogové se okamžitě 

pustili do organizování charitativních sbírek a akcí, přijali jsme ve škole 7 ukrajinských žáků a 

ze všech sil jim pomáhali vyrovnat se s novou situací. Vzedmula se obrovská vlna solidarity, 

porozumění, ohleduplnosti a ochoty pomáhat. 

 

Byl to náročný školní rok, opět prověřil sílu a odhodlání zaměstnanců i žáků a studentů školy. 

Za to všem patří dík. Nechť je nám i drobnou odměnou to, že jsme se posunuli ve vybudování 

další části půdní vestavby, ve které jsou nyní 3 nové odborné učebny pro výuku ošetřovatelství, 

a co je víc, máme i příslib našeho zřizovatele, Královéhradeckého kraje, na dokončení celé 

půdní vestavby. 

 

Dovolte mi ještě jednou poděkovat všem, kteří svou prací a svým přístupem tvoří a šíří 

dobré jméno školy - svým spolupracovníkům, interním i externím pedagogům, 

vychovatelkám, provozním zaměstnancům a samozřejmě našim žákům a studentům. 

Jsem hrdá na naši školu a lidi, kteří jí vdechují život. 

 

 

 

Soňa Lamichová 
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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 640 žáků 110 030 591 

Vyšší odborná škola 440 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. 9. 2021 působí školská rada ve složení: 

předseda  MUDr. Zdeněk Fink (jmenovaný člen)  

místopředseda  Mgr. Dana Vaňková (jmenovaný člen) 

tajemník  Mgr. Michal Buršík 

členové  Marie Nováková 

Mgr. Lenka Lankašová 

Michaela Zemková 

 

Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici na https://www.zshk.cz/skolska-rada/ .  

 

  

http://www.zshk.cz/
mailto:zshk@zshk.cz
https://www.zshk.cz/skolska-rada/
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B.  Přehled oborů vzdělání  

 

Ve školním roce 2021-2022 vzdělávací nabídka školy představovala 4 obory vzdělání 

nabízených střední školou a 5 oborů vzdělání studovaných na vyšší odborné škole.  

 

a) Obory vyučované ve střední škole 

 
Kód oboru  Název oboru Forma studia Délka studia 

53-41-M/03 Praktická sestra 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 programu Název oboru Forma studia Délka studia 

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

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná 3,5 roku 

53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra denní 3 roky 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant denní 3 roky 

53-42-N/11 Diplomovaný 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/ 

studentů 

Tříd/ 

skupin 

SZŠ 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 2 2 2 2 237 8 

53-41-M/03 Praktická sestra 2 3 2 2 262 9 

53-44-M/03 Asistent zubního technika  0 1 0 1 59 2 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 1 0 1 0 59 2 

 5 6 5 5 617 21 

VOŠ 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní 

laborant 
1 0 1 - 18 2 

53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický 

asistent 
1 1 1 - 48 3 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 1 1 1 - 39 3 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 2 1 1 - 78 4 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 

– kombinovaná forma 
1 1 1 1 64 3+1 

53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra 1 1 1 - 57 3 

 6 4 5 - 304 18 
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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 nebo do starobního důchodu. 

Spolupracujeme s vysoce erudovanými odborníky z Fakultní nemocnice,  Lékařské a 

Farmaceutické fakulty UK v HK, kteří ve škole působí v roli externích vyučujících odborných 

předmětů.  

 

Ve školním roce 2021-2022 učili ve škole 3 nekvalifikovaní pedagogové, z toho 2 si vzdělání 

doplňují. 

  

b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků 

Průměrný počet: fyzických přepočtených 

Celkem 157 92,04 

z toho: učitelů 79 72,68 

vychovatelů 8 8 

psychologů 1 0,5 

externích učitelů  69 10,86 

 

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků 

Průměrný počet: fyzických přepočtených 

Celkem 35 29,23 

z toho: THP 7 6,6 

asistentek 1 1 

dělníků 15 10,63 

provozních pracovníků 11 10,5 

knihovnic 1 0,5 

 

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

pracovníka 

 Počet pedagogických pracovníků  

Školní rok 2021-2022 2 

 

e) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 Školní rok 2021-2022 

Pedagogičtí pracovníci 3 

Nepedagogičtí pracovníci 0 
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D.  Údaje o přijímacím řízení  

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022-2023 

Kód oboru Název oboru 

1. kolo Další kola 
Záp. 

lístek 
Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých1 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijat. 

53-41-M/03 Praktická sestra 198 133 0 0 90 

53-44-M/03 Asistent zubního technika 126 38 0 0 30 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 159 113 0 0 59 

Kód oboru Název oboru 

1. kolo Další kola Cel 

kem 

nast2. 
Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijat. 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 60 60 20 20 58 

53-41-N/11 
Diplomovaná všeobecná sestra – 

kombinovaná forma 
31 20 15 3 18 

53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 12 12 10 10 15 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 42 33 5 5 29 

53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra 28 28 11 11 28 

 

Kritéria přijímacího řízení na obory SZŠ 

Uchazeči o obor Praktická sestra a Zdravotnické lyceum konali centrálně zadávaný test 

z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů). Dále mohli tito uchazeči získat 

20 bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a 45 bodů za olympiády, 

soutěže, či dobrovolnickou činnost v rámci zdravotně-sociálních služeb. 

 

Uchazeči o obor Asistent zubního technika mohli získat centrálně zadávaný test z českého 

jazyka (max. 100 bodů) a matematiky (max. 50 bodů). Dále mohli tito uchazeči získat 20 bodů 

za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,15 bodů za absolvování výtvarného 

oboru na ZUŠ a 60 bodu za výsledky školní přijímací zkoušky (Kreslení a modelování). 

 

 

Kritéria přijímacího řízení na obory VOŠ 

Uchazeči mohli získat 20 bodů za prospěch v 2. pololetí 4. ročníku střední školy, 60 bodů za 

výsledky testů u přijímacích zkoušek (Diplomovaný zubní technik 120 bodů) a  15 bodů za 

skutečnosti osvědčující schopnosti a zájmy uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru (soutěže). 

 

  

                                                 
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 Jsou uvedeny stavy k 30. září 2022. 
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E.  Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP  

 

Ve školním roce 2021-2022 se podařilo ve všech oborech i ročnících střední školy zvládnout 

naplnění všech cílů ŠVP. Předchozí vzdělávací období narušené koronavirem vedlo ke změnám 

plnění cílů zejména v praktickém vyučování. Praktické kompetence důležité pro výkon 

povolání nebylo možné splnit v plném rozsahu zejména u 2. ročníků oboru vzdělání Praktická 

sestra a u oborů vzdělání Asistent zubního technika (AZT) a Laboratorní asistent (LA). Do 

června 2022 se podařilo praktické dovednosti doplnit a uvést výuku se ŠVP do souladu. U oboru 

vzdělání AZT jsme nakoupili elektrické nože, které si mohli žáci zapůjčit, a individuálně 

pracovat na posílení dovedností. Zároveň vyučující kladli důraz na poskytování individuálních 

konzultací. U oboru LA jsme kladli důraz na nácvik v menších skupinách. Žáci mohli využívat 

konzultace s vyučujícími, probíhalo doučování. 

 

U všech oborů byla posílena o 1 hodinu výuka českého jazyka ve 4. ročníku. Výuka probíhala 

rovněž ve skupinách. 

 

Máme velmi nadstandartní spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové ve výuce i při 

vedení odborných praxí. Do výuky jsme v rámci Šablon zvali odborníky z praxe, kteří nám také 

pomáhali s naplněním cílů ŠVP všech oborů. 
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F.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů  

 

II. Prospěch a docházka žáků všech ročníků – k 31. 8. 2021   

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 621 

Prospěli s vyznamenáním 183 

Prospěli  426 

Neprospěli 12 

         z toho opakující ročník 10 

Průměrný prospěch žáků 1,707 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 118 

         z toho neomluvených 0,07 

 

II. Žáci SZŠ konající opravné či 

komisionální zkoušky   

    

Ročník Obor vzdělání 
Počet 

žáků 
Předmět 

1. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/03 Praktická sestra 1 ze všech předmětů 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 1 MAT 

2. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/03 Praktická sestra 7 

JCE, LVE, MAT, EKO, DEJ, 

VOP, MEH, CHE 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 2 MAT, IKT, BIO, FYZ, JAN,JCE 

53-44-M/03 Asistent zubního technika 1 

BIO, FYZ, IKT, JAN, JCE, LVE, 

MAT, PAT, PRP, VZV 

3.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/03 Praktická sestra 3 

PSK, VOP, VNL, JAN, LVE, JCE, 

OSN 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 1 KJA 

53-43-M/01 Laboratorní asistent 1 LVE 

4.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53-41-M/03 Praktická sestra 6 SES, OSN, VOP, LVE, JCE, MEH 

 

Důvod konání opravné zkoušky u nejčastěji uvedených předmětů: neprospěch způsobený 

náročností matematiky, jazyka nebo odborného předmětu a podcenění přípravy žáka na tento 

předmět. Celkem 8 žáků požádalo o opakování ročníku, aniž by se začali připravovat na 

zkoušku, z toho jich bylo 6 ukrajinské národnosti. Další 2 žákyně mají individuální plán, takže 

konaly plánované komisionální zkoušení. 
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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 kombi 8 Anatomie a fyziologie 

1. 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 7 Klinická propedeutika 

1. 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 1 Anatomie a fyziologie 

2. 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 1 
Ošetřovatelství v interních 

oborech (OIN) 

2.  
53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra 3 

Ošetřovatelství v dětské 

chirurgii 
 

Diplomované všeobecné sestry, kombinovaná forma vzdělávání – z 8 studentek 1. ročníku 5 

uspělo, 2 opakují ročník a 1 zanechala studia. Ostatní v denní formě studia zkoušky zvládly a 

pokračují ve studiu. 

Diplomované dětské sestry - dvě studentky u komisionální zkoušky z ONP uspěly a třetí 

neuspěla a opakuje 2. ročník. 
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IV. Výsledky maturitních zkoušek v jarním období 

- stav k 30. 6. 2022 

Kód a název oboru 
Žáci 4. roč. 

konající zkoušky  

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

53-41-M/03 Praktická sestra 56 21 27 8 

53-44-M/03 Asistent zubního technika 29 5 20 4 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 58 23 31 4 

Celkem 143 49 78 16 

 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

opravné zkoušky 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 1 0 1 0 

Celkem 1 0 1 0 

  

V. Výsledky maturitních zkoušek v podzimním období - září 2022 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

53-41-M/03 Praktická sestra 8 0 5 3 

z toho opravná maturitní zkouška 6 0 4 2 

               maturitní zkouška v náhr. 

termínu 2 0 1 1 

53-44-M/03 Asistent zubního 

technika 4 0 4 0 

z toho opravná maturitní zkouška 4 0 4 0 

               maturitní zkouška v náhr.   

termínu 1 0 1 0 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 4 1 3 0 

z toho opravná maturitní zkouška 4 1 3 0 

               maturitní zkouška v náhr. 

termínu 0 0 0 0 

Celkem 16 1 12 3 
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VI. Výsledky absolutorií - stav k 30. 6. 2022 

Kód a název oboru 

Studenti 

konající 

absolutorium  

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra 21 13 8 0 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 10 4 6 0 

53-43-N/11 Dipl. farmaceutický asistent 15 5 8 2 

53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik 6 2 4 0 

53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 7 5 2 0 
 

Výsledky k 30. 9. 2022 

Kód a název oboru 

Studenti 

konající 

absolutorium  

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

 53-43-N/11 Dipl. farmaceutický asistent 2 0 2 0 

  

 

VII. Hodnocení chování žáků 

  

Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 618 3 0 

    

 Výchovná opatření   Počet  

 Napomenutí třídního učitele  (NTU) 6   

 Důtka třídního učitele (DTU) 10   

 Důtka ředitele školy  6   

 Pochvala třídního učitele  184   

 Pochvala ředitele školy  3   

 Podmíněné vyloučení ze školy  0   

 Vyloučení ze školy  0    

 
Hlavní důvody udělení výchovných opatření:  

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

omluvení absence,  apod.).  
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 G.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

Tým pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže 

Složení týmu: 

Mgr. Eva Strnadová a Mgr. Michal Buršík - metodici prevence 

Mgr. Jana Bischofová - výchovný poradce 

Mgr. Vojtěch Lacman - kariérový poradce 

Mgr. Michal Kopecký – školní psycholog 

  

Preventivní program školního poradenského pracoviště je realizován následujícími 

aktivitami 

 

• Prevence a řešení kázeňských a prospěchových problémů žáků 

• Spolupráce s rodiči, konzultace s rodiči o problémech žáků 

• Sdílení informací a spolupráce se školním psychologem při diagnostice klimatu třídy 

• Spolupráce s externími organizacemi při řešení individuálních problémů žáků při 

vzdělávání 

• Spolupráce s okresním a krajským metodikem prevence, Střediskem výchovné péče 

Hradec Králové, Zdravotním ústavem Praha, Komunitním centrem Bé plus, sdružením 

ADRA, Policií ČR a OSPOD 

• Pravidelná aktualizace informací s využitím aplikace Teams (informace na webu školy, 

informační vitrína, odborné publikace, materiály tvořené žáky, materiály tvořené 

týmem poradenského pracoviště apod.) 

• Podpora učitelů a žáků při začleňování žáků z Ukrajiny 

• Elektronický systém výkaznictví prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 

Vzdělávání členů týmu odbornými semináři prezenčně a distančním způsobem online 

• Komunikace s žáky v konzultačních hodinách a v distanční formě 

• Šikana a kyberšikana,  

• Žáci se SVP a jejich integrace na středních školách 

• Rizikové formy chování 

• Záškoláctví 

• Inkluze 

 

Poradenská služba pro žáky, rodiče a pedagogy 

• Založen Team Poradenské pracoviště s možností konzultací pro učitele a případně i 

rodiče žáků 

• Během třídních schůzek učitelů a pracovníků školského poradenského pracoviště s 

rodiči je rodičům žáků nabízena poradenská služba specialisty Policie ČR (prevence 

závislostí, kriminalita mládeže a prevence násilí) 

 

Adaptační program žáků 1. ročníků  

• První ročníky (150 žáků) absolvovaly na začátku roku Projektový den s adaptačním 

programem. Obsah byl zaměřen na vytvoření pozitivních vztahů uvnitř třídního 

kolektivu mezi žáky, ale i s pedagogy školy a vychovatelkami (besedy a semináře 

zaměřené na zdravý životní styl a prevenci rizikového chování).  
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Podpora žáků a studentů se SVP 

Tato podpora spočívala v poskytování bezplatných podpůrných opatřeních realizovaných 

školou a školskými zařízeními. Jednalo se o následující činnosti: 

o Poradenská služba 

o Úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod výuky 

o Možnosti prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o 

dva roky 

o Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání 

o Použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 

pomůcek 

o Úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými 

vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy 

o Vzdělávání podle IVP, PLPP 

o Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo 

technicky upravených 

Podpora žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

• Pomoc se všedními povinnostmi žáků při studiu s ohledem na nastalou situaci a nové 

prostředí. 

• Osobní schůzky s žáky ohledně řešení běžných i nových situací.  

• Finanční sbírka třídy 2. B na sportovně-turistický kurz pro žákyni z Ukrajiny.  

• Doučování 1 žačky z předmětu VOP 2. A a příprava na odbornou výuku ve FNHK 

během letních prázdnin. Doučování probíhalo v českém jazyce 5 hodin týdně. V rámci 

tohoto doučování se žačka zdokonalovala i v komunikaci v českém jazyce. 

• Doučování předmětu Český jazyk pro 7 žáků. Výuka probíhala od dubna ve školním 

roce, ale také během letních prázdnin. Škola pro toto doučování zakoupila učebnice. 

 
Podpora nadaných žáků 

• Škola v současné době neeviduje žádného žáka, který by byl oficiálně uznán PPP jako 

nadaný žák. Přesto je ve škole mnoho žáků, kteří jsou ve zvýšené míře motivovaní ke 

studiu i práci na sobě.  

• Žáci všech druhých ročníků napříč obory se účastnili přehlídky studentských 

badatelských prací „Minimaturity“, kde prezentovali výsledky své práce před spolužáky 

i odbornou porotou.  Nejlepší z nich pokračovali a rozpracovali svou práci v rámci 

školního kola SOČ.  

• Žáci se v minulém roce účastnili školních kol oborových olympiád (např. biologie, 

chemie, český jazyk, psychologie). V olympiádě z psychologie postoupila žákyně 

Michaela Kadlecová do celostátního kola. Dva žáci školy se účastnili konference 

Stretech 2022.  

• Pro dva žáky zdravotnického lycea byla realizována mimořádná výuka vyšší 

matematiky pro podporu jejich rozvoje v přírodovědných oborech.  

• Škola podporovala také žáky, kteří byli motivovaní ke změně a práci na vlastním rozvoji 

s využitím mezinárodního programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). 

Jedná se o celosvětově rozšířený program, do kterého se mohou zapojit žáci a studenti 

od 14 do 24 let. Cílem tohoto programu je podpora komplexního rozvoje schopností a 
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dovedností prostřednictvím dlouhodobých a pravidelných aktivit, které spadají do 

oblastí pohyb, dovednost, dobrovolnictví. Ve školním roce 2021-2022 se do tohoto 

programu zapojilo celkem 17 žáků naší školy. Zapojení účastníci tak pracovali na svém 

seberozvoji v oblastech, které si zvolili. Jednalo se například o dobrovolnickou pomoc 

v domovech seniorů, dobrovolnickou pomoc na veterinární ambulanci, hru na hudební 

nástroj, vaření, ale také netradiční aktivitu – výcvik lamy. Celkem 5 žákyň uzavřelo celý 

program dobrodružnou expedicí, která se konala v oblasti Skalního města Ostaš u Police 

nad Metují.  Další 4 žákyně expedici plánují a chystají se vyrazit během podzimu 2022.  

Na programu DofE se ve školním roce 2021-2022 podíleli také 4 zaměstnanci školy – 2 

učitelé (Mgr. Buršík, Mgr. Lacman) a 2 vychovatelky DM (Mgr. Bohdanecká, P. 

Hovorková).  

 

Projekt Hrou proti AIDS podpořený KÚ KHK  

• Jedná se o interaktivní program primární prevence.  

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

Diplomovaná všeobecná sestra. 

• Účastníci – žáci prvních ročníků VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, SOŠ Veterinární škola 

Hradec Králové, osmé a deváté třídy ZŠ Bezručova, SNP, Pouchov a Hlušice. Celkem 

se zúčastnilo 927 žáků. 

 

Další aktivity a opatření 

• Další aktivity v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže jsou uvedeny  

v elektronickém systému výkaznictví prevence. 

 

 

Datum Popis akce Účast 

 

6. 9. -10. 9. 2021  
Adaptační programy první ročníky   150 žáků, 20 pedagogů 

30. 9. 2021 
Podpora duševního zdraví u dětí a 

dospívajících (konference, KÚ KHK) 

Mgr. Strnadová, 

Lankašová, Buršík 

24. 11. 2021 
Konference určená  metodikům 

prevence (KÚ KHK) 
Mgr. Strnadová 

7.12 -16. 12.2021 

3. 5. - 13. 5. 2022 
Hrou proti AIDS 

 927 žáků SŠ a ZŠ 

Královéhradeckého kraje 

 

15. 8. – 16. 8. 

2022 
Poradenské dny Mgr. Veselá  

členové školního 

poradenského pracoviště 

18. 10. 2021 

29. 11. 2021 

21. 2. 2022 

28. 2. 2022 

14. 3. 2022 

28. 3. 2022 

4. 4. 2022  

Besedy s Městskou policií 
Mgr. Dohnalová  

žáci 6 tříd 
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25. 3. 2022 
Úzkost, strach, nemoc, úmrtí, rozvod -  

jak o těchto tématech mluvit s dětmi 
Mgr. Buršík 

   

3. 5. 2022 Exkurze do NZDM Modrý pomeranč Mgr. Buršík, 3.G 
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H.  Údaje o DVPP a odborném rozvoji nepedagogických 

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 2021-2022 vynaloženo 292 tisíc Kč, z toho bylo 77 tisíc Kč hrazeno v rámci 

projektu Na zdrávce vzděláváním ke změně II (tzv. šablony).  

 

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů    
 

Druh studia Pracovník 

Ošetřovatelství - magisterské Bc. Brdičková 

Učitelství praktického vyučování - magisterské Bc. Klimešová 

 

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 (1 pedagog) 

• koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (1 pedagog) 

• tvorba a koordinace ŠVP (1 pedagog) 

• prevence sociálně patologických jevů (3 pedagogové) 

• specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy (1 pedagog) 

 

Další pracovníci získávají  studiem kvalifikaci k výkonu specializovaných činností.  

 
Druh specializované činnosti Pracovník 

 Environmentální výchova   Mgr. Rundová 

 
 

c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

 

Interní učitelé absolvovali celkem 502 vzdělávacích akcí. Velká část sboru absolvovala 

vzdělávací cykly v oblasti prevence rizikového chování (Mgr. Veselá) a vzdělávání zaměřené 

na nástroje distanční výuky). 

 

d) Samostudium 

 

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

na posílení kompetencí v oblasti distančního vzdělávání, CLIL a formativní hodnocení. Velký 

díl vzdělávacích aktivit byl zaměřen na prohlubování kompetencí v oblasti IKT. 

 

e) Odborná a publikační činnost 

 

 RUNDOVÁ, R., KUJALOVÁ, H., ŠTINDL, P. Na hradecké zdrávce není na nudu čas! In 

ekoton-37-2022-final_web.pdf (ekologickavychova.cz). 37/2022, str. 27. 

 

https://www.ekologickavychova.cz/sites/default/files/prilohy/materialy/EKOTON%2037/2022/ekoton-37-2022-final_web.pdf
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HOFMANOVÁ, Z., VODIČKOVÁ, M. Dental English. Hradec Králové, 2022. 

 

 

f) Rámcový přehled o DVPP  

 

Druh studia, kurzu 
Počet 

vzdělávacích akci 

Počet zúčastněných 

pracovníků 

Školení pro pracovníky ve vedení školy  20 4 

Jazykové vzdělávání 20 8 

Vzdělávací akce pro učitele všeob. vzděl. předmětů 225 29 

Vzdělávací akce pro učitele odborných předmětů 212 32 

Vzdělávání vychovatelek 45 8 

 

 

g) Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

 

Druh studia, kurzu 
Počet 

vzdělávacích akci 

Počet zúčastněných 

pracovníků 

Správa budov 1 1 

Školní jídelna 6 8 

Ekonomický úsek a sekretariát 10 10 
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I.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na  veřejnosti 

 

a) Okresní, oblastní a celostátní soutěže  

 

 
Datum Popis akce Účast 

1. 10. 2021 Praha IKEM - Hartmann School Awards 3 žákyně/2. místo 

23. 3. 2022 Regionální kolo olympiády v PSK 4 žáci/1. místo 

6. 4. 2022 Psychologická olympiáda, celostátní  kolo 1 žák 

9. 4. 2022 Chemická olympiáda kat. C 6 žáků/postup do kr. kola 

12. 4. 2022 

Celostátní kolo psychologické olympiády 

Chomutov 1 žákyně 

6. 6. 2022 Mezinárodní soutěž zubních techniků Ústecký den/t 2 žáci 

 

b) Přehled zapojení školy do charitativních sbírek 

 
Datum Popis akce Účast (třídy, žáci) Vybráno 

Říjen 2021 Světluška 1.P 9734,-  Kč 

 

c) Pořadatelství konferencí, přehlídek a soutěží 

 

Při naší škole pracuje již sedmým rokem Regionální centrum projektu Elixír do škol. 

Scházejí se zde jednou za měsíc vyučující fyziky základních i středních škol. Ve školním roce 

2021-2022  proběhlo 10 schůzek na různá fyzikální témata. Toto centrum poskytuje podporu 

(v rámci celorepublikové sítě Elixír do škol) učitelům 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.  

 

 

d) Zájmové útvary 

 

Ve škole i na domovech mládeže byla žákům nabídnuta široká paleta zájmové činnosti.  

 

e) Sportovní akce a kurzy 

 

V tomto školním roce byly žákům nabídnuty různé sportovní aktivity, které probíhaly jak 

v rámci výuky, tak i ve volném čase žáků. Žáci se zúčastnili turnajů ve florbalu, odbíjené a 

košíkové, dále studentského běhu, který uspořádala naše škola pro žáky základních a středních 

škol. Pro zájemce byl organizován jednodenní lyžařský zájezd do Orlických hor a sjezd řeky 

Orlice na raftech. Na konci školního roku pro žáky 1. a 2. ročníků byl uspořádán již tradiční 

turnaj v ringu a v brannballu o putovní pohár. 

 

Snažíme se tímto způsobem žákům nabízet různé volnočasové aktivity a  tímto zlepšovat 

úroveň jejich pohybové zdatnosti a všestrannosti. To také vede k utváření sportovního kolektivu 

a ke zdravému životnímu stylu. Těší nás zejména množství žáků, které se do těchto sportovních 

akcí zapojují, stejně jako jejich sportovní úspěchy v turnajích a soutěžích.  

 



 

strana 20 

 

 

Kurzy 

 

V tomto školním roce jsme uspořádali dva zimní pobyty na horách, kterých se zúčastnilo 

celkem 122 žáků prvních ročníků. V rámci připraveného programu byla zařazena beseda 

s členy horské služby, přednáška týkající se desatera správného chování na horách, výstroje a 

výzbroje.  

 

Sportovně turistické kurzy proběhly jednak v září 2021, kterých se zúčastnili žáci 3. ročníků 

(náhrada za neabsolvované kurzy v předchozím školním roce díky pandemii Covid 19) a 

studenti třídy 1.F Vyšší odborné školy. Na jaře 2022 se tradičně uskutečnily kurzy pro 2. 

ročníky, které proběhly v měsících květen – červen. Součástí programu tohoto kurzu byl sjezd 

řeky Jizery, výlet na koloběžkách, různé sportovní soutěže, turistika a ekologické aktivity. 

 

 Úplný přehled kurzů 

 

Od Do Popis akce Počet žáků 

5. 9. 2021 8. 9. 2021 Sportovní kurz 3.A 27 

12. 9. 2021 15. 9. 2021 Sportovní kurz 3.G 29 

15. 9. 2021 18. 9. 2021 Sportovní kurz 3.E 25 

19. 9. 2021 22. 9. 2021 Sportovní kurz 3.B 24 

22. 9. 2021 25. 9. 2021 Sportovní kurz 3.L 23 

3. 10. 2021 8. 10. 2021 Sportovní kurz 1.F – VOŠ 13 

19. 2. 2022 25. 2. 2022 Zimní kurz 1.B, 1.G, 1.L 79 

15. 2. 2022 21. 2. 2022 Zimní kurz 1.A, 1.E 43 

Květen 2022 
Květen 

2022   

Ekologický kurz pro 3. ročníky formou 

exkurzí 

3.A, 3.B, 3.E, 3.G, 

3.L 

 

 

Sportovní akce 

Datum Popis akce Umístění, účast 

2. 3. 2022 Okresní finále florbalu chlapců 13 žáků/8. místo 

3. 3. 2022 Okresní finále florbalu dívek 15 žákyň/1. místo 

6. 3. 2022 Krajské finále florbalu dívek 16 žákyň/1. místo 

20. 4. 2022 Okresní finále volejbalu dívek 8 žákyň/5. místo 

 

f) Kulturní akce 
 

 
Datum Popis akce Účast 

12. 4. 2022 Kino - Tajemství staré bambitky 2 2.B 

12. 5. 2022 Výchovný koncert - Osvobozené divadlo a 

Semafor 

3.ročník - 5 tříd 

 5.10. 2021 Divadlo Drak - představení R.U.R. 2.0 4.ročník - 5 tříd 
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g) Exkurze 

Po dvou letech ovlivnění školní docházky „covidem“ absolvovali žáci a studenti celou řadu 

odborných exkurzí, které vhodně doplňovaly a rozvíjely znalosti z teoretické výuky. 

 

Datum Popis akce Účast (třídy, žáci) 

03. 9. 2021 Dialyzační středisko FN HK 4.B, 4.A 

03. 9. 2021 Microdent Turnov 2.U 

03. 9. 2021 Neurologická klinika FN HK 4.B 

14. 9. 2021 Katetrizační laboratoř FN HK 4.A 

16. 9. 2021 Vojenská polní nemocnice 4.B 

21. 9. 2021 Dospávací jednotka – KARIM 1.D 

14. 10. 2021 Pragodent 2.H, 2.U 

20. 10. 2021 Katetrizační laboratoř FN HK 4.A 

4. 11. 2021 Traumatologické oddělení FN HK 3.A 

18. 11. 2021 Onkologická klinika FN HK 4.A 

25. 11. 2021 Návštěva stomické poradny  3.A 

25. 11. 2021 Onkologická klinika FN HK 4.B 

26. 11. 2021 JS-lab Brno 1.U 

14. 12. 2021 Katetrizační laboratoř FN HK 4.A 

14. 12. 2021 Praha Poslanecká sněmovna, Národní muzeum  2.A 

16. 12. 2021 Praha Poslanecká sněmovna, Národní muzeum  2.C 

17. 12. 2021 Praha Poslanecká sněmovna, Národní muzeum  2.B 

17. 12. 2021 Praha Poslanecká sněmovna, Národní muzeum  2.B 

21. 12. 2021 Iktová jednotka 4.A 

3. 2. 2022 IKEM Praha 4.B 

17. 2. 2022 IKEM Praha 4.A 

17. 3. 2022 Kardiochirurgie FN HK- ošetř. jendotka 1.A 

21. 3. 2022 Domácí péče HK 2.D 

30. 3. 2022 Daneta-stacionář pro děti s kombinovanými vadami 2.F 

7. 4. 2022 Centrální farmaceutická laboratoř Řepy 2.F, 3.F 

7. 4. 2022 e-laboratoř Praha 1.F, 2.F  

12. 4. 2022 Centrální sterilizace FN HK 1.A 

12. 4. 2022 ORL, oční a psychiatrická klinika FN HK 4.A 

12. 4. 2022 Dialýza FNHK 3.B 

12. 4. 2022 Tyfloservis HK; letecká ZZS 4.B 

13. 4. 2022 Anatomické muzeum LF HK 1.A 

13. 4. 2022 Dětské centrum Veská 2.D 

13. 4. 2022 Anatomický ústav LF UK HK 4.A 

13. 4. 2022 Tramsfuzní oddělení FNHK 2.A 

13. 4. 2022 Hospic An. České Červený Kostelec 3.A 

13. 4. 2022 
FN HK psychiatrická klinika; Muzeum české 

lékárny 4.B 

13. 4. 2022 SeneCura, FNHK 2.B 

28. 4. 2022 Zubní laboratoř  Police n. Met. 1.U 
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28. 4. 2022 Klinika onkologie a radioterapie FN HK 2.F 

3. 5. 2022 Transfuzní stanice FN HK 3.A 

4. 5. 2022 MŠ pro děti s vadami zraku 1.P 

11. 5. 2022 Dětská léčebna Janské Lázně 2.A 

18. 5. 2022 Dětský denní rehabilitační stacionář 2.P 

25. 5. 2022 Nukleární medicína FNHK 2.F 

6. 6. 2022 Praha  IKEM  2.A 

10. 6. 2022 Teleflex  3.E 

13. 6. 2022 Hvězdárna a planetárium HK 1.L, 2.H 

15. 6. 2022 Hvězdárna a planetárium HK 1.A, 1.B 

16. 6. 2022 
Galerie moderního umění - prohlídka v anglic. 

jazyce 2.H 

17. 6. 2022 Hvězdárna a planetárium HK 3.E, 3.G 

21. 6. 2022 HZS HK 2.H 

24. 6. 2022 HZS HK 1.E 

27. 6. 2022 RHB klinika FN HK 2.C 

27. 6. 2022 Muzeum lékárna U Zlatého Lva 2.B 

28. 6. 2022 Hvězdárna a planetárium HK 1.G 
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J.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí  

 

Ve školním roce 2021-2022 ve škole neprobíhala inspekční činnost ČŠI. 

 

Další subjekty provedly tyto kontroly: 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Kontrola dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dále 

dle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Předmětem kontroly 

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

předpisů (zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a 

sociálních potřeb). Kontrola proběhla ve dnech 10. a 13. 6. 2022. Kontrola proběhla bez nálezu, 

nebyly zjištěny nedostatky.3 

 

                                                 
3 Protokol KUKHK-14511/SM/2022 
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K.  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 2021.  

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v roce 2021 hospodařila se 

ziskem 30 327,15 Kč. 

 

 

Ukazatel v tis. Kč 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

 

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

Náklady celkem 107 780,974 107 780,974 160 303,680 

Příjmy (výnosy) celkem 107 780,974 107 781,980 165   333,001 

Hospodářský výsledek X 1,006 5  29,321 

 

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 91 707,258 91 707,258 

z toho 
- Platy             64 025,404 64 025,404 

- OON               2 768,500 2 768,500 

Limit počtu zaměstnanců 123,1744 108,32 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
k

az
at

el
e Odvody 22 569,074 21 813,639 

FKSP 1 280,508 1 289,010 

ONIV 1 063,772 1 810,705 

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 

 

8 734,540 

 

8 734,540 

Investiční příspěvek z FRR KHK: 

Půdní vestavba - projektová dokumentace 499,200 

 

499,200 

Vlastní příjmy (účet 602) X 3 416,741 

 

 

Organizace hospodařila s provozní dotací ve výši 8 734 540,05 Kč. Příspěvek zahrnuje i 

prostředky poskytnuté účelově z rozpočtu kraje. 

Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily          3 416 740,57 Kč 

z toho:  školné     785 063,00 Kč 

  příjmy za ubytování žáků          1 183 505,00 Kč 

  příjmy za stravování žáků          1 202 165,00 Kč 

  příjmy za stravování ostatní  218 631,53 Kč.  

 

Mezi každoroční nejvýznamnější položky provozních nákladů i v roce 2021 patřily položky 

Spotřeba materiálu – z toho Spotřeba potravin, Spotřeba energií, Opravy a udržování, Ostatní 

služby a Náklady z DDM.  
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Spotřeba potravin za rok 2021 činila částku 1 387 467,01 Kč, což je mírný nárůst proti roku 

2020, ale stále o polovinu méně než v roce 2019. Spotřeba potravin je závislá na počtu 

uvařených jídel, chod jídelny byl z důvodu epidemie omezen. 

Spotřeba energií celkem za všechny součásti činila 2 811 585,75 Kč a tato položka v roce 2021 

zaznamenala mírný nárůst, daný vyšší spotřebou.    

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. V roce 2021 proběhla oprava podlah 

v budově školy v částce 238 601,09 Kč, oprava střechy na budově školy v částce 189 000 Kč 

(tato oprava byla hrazena z rezervního fondu), oprava elektroinstalace v budově domova 

mládeže v částce 60 214 Kč, oprava rohů a podhledů v pokojích domova mládeže v částce 

89 256,20 Kč a další provozní opravy. Opravy učebních pomůcek činily částku 94 442,62 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 a dle Plánu revizí a kontrol pro rok 2021. Dále byl zajišťován řádný 

servis zařízení (EZS, elektronické vstupy, klimatizace, výtah). K omezujícím poruchám těchto 

zařízení v průběhu roku nedošlo. 

Ve sledovaném období byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové výši 1 946 708,89 

Kč, z toho učební pomůcky v částce 920 636,75 Kč (viz komentář k tabulce č. 5). Z účelové 

provozní dotace byly pořízeny notebooky pro učitele v částce 492 660 Kč. Dále byl pořízen 

nábytek – postele na DM, kancelářské židle, skříně, vodní vysavač s čističkou vzduchu 

k zajištění hygieny a dezinfekce prostor DM. Z finančních prostředků na polytechnické 

vzdělávání byly pro výuku zakoupeny žákovská experimentální souprava Elektřina a vozík 

s čidlem pohybu, silometrem a akcelerometrem.  

 

Prostředky přímých výdajů na vzdělávání byly plně využity, stanovené limity a závazné 

ukazatele nebyly překročeny. Bylo možno plně využít zůstatek nevyčerpaných rozpočtovaných 

finančních prostředků na nedočerpané odvody (746 933 Kč). Celkový objem přímých ONIV 

využitelných pro položky přímých nákladů činil 1 810 705 Kč. V této vymezené kategorii 

financování došlo k výraznému nárůstu položky 521 0340 Náhrada mezd za DPN. Výše náhrad 

činila 426 215 Kč. Byly pořízeny učební pomůcky neinvestičního charakteru v částce 

803 354,84 Kč, učebnice a další potřebná odborná literatura v částce 33 793,75 Kč a zajištěno 

školení a vzdělávání zaměstnanců v částce 114 453,61 Kč. Pro výuku byly zakoupeny např. 

laserové projektory, trenažér pro vyšetření prsu, simulátor péče Claudie, pokročilý trenažér 

hlavy, laboratorní mikroskopy, bruska na sádrové modely, polymerační lampa, UV lampy, Ph 

metry a další pomůcky.  

 

Součástí rozpočtu ve sledovaném roce byly mimořádné účelové příspěvky na provoz 

poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2021 a nevyčerpané finanční prostředky 

z roku 2020 v celkovém finančním objemu 226 545,60 Kč. Jednalo se o projekty zaměřené na 

prevenci rizikového chování a zdravý životní styl, volnočasové aktivity, environmentální 

výchovu a sport a tělovýchovu: Hrou proti AIDS, Akční DM, Ekologický kurz a Studentský 

běh, Začít znovu, Psychohygiena pro žáky i pedagogy, Aktivitami proti stresu, Kineziotaping. 

Projekty se podařilo realizovat, i když některé původně plánované aktivity musely být 

nahrazeny aktivitami, které byly za situace koronavirové epidemie realizovatelné. Finanční 

prostředky na mimořádné účelové příspěvky byly vyčerpány v souladu s cíli projektů. 
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Provozní náklady byly pokryty příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši  

8 734 540,05 Kč. Příspěvek zahrnuje i prostředky poskytnuté účelově z rozpočtu kraje, a to: 

- Licence Microsoft       212 200 Kč 

- Zdravotní prohlídky žáků a výpisy ze zdrav. dokumentace  162 404,45 Kč  

- Notebooky pro učitele     300 660 Kč 

- Notebooky pro učitele 12 ks     192 000 Kč 

- Polytechnické vzdělávání     117 300 Kč 

- MUP – granty z odvětví školství (2020+2021)  226 545,60 Kč 

- Na podporu žáků oboru DVS a DDS (stipendia)  876 500 Kč 

- Roušky pro praktické vyučování žáků   100 000 Kč 

- Z programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu   14 000 Kč 

- Za umístění v soutěži škol Kraj pro bezpečný internet   10 000 Kč. 

Účelové finanční prostředky byly plně využity na daný účel. 

 

Fond investic byl po schválení zřizovatelem použit v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně: 

  

1. Simulátor mužské a ženské katetrizace (2 ks) v částce 114 269 Kč, 

2. Plynový kotel do školní jídelny v částce 118 866 Kč, 

3. Oprava střechy na budově školy v částce 188 999,58 Kč – posílení FI převodem 

z rezervního fondu. 
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L.  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola 

zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234, výroční zprávu 

o poskytování informací, a to za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 

 

1. Počet podaných žádostí o informace:  9 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  207 

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0 

 

4. Počet poskytnutých výhradních licencí:  0 

5. Počet stížností podaných podle § 16a:  0 

 

Další informace vztahující se k tomuto zákonu: 

Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. na základě podání žádosti 

nebo zveřejněním na webových stránkách školy. Je-li informace podána na základě žádosti, 

poskytuje se sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě, kopií dokumentu 

obsahujícího požadované informace či nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou 

informaci. Postup při podávání a vyřizování žádosti o informaci se řídí § 14 zákona č. 106/1999 

Sb. Žádost o informaci lze podat ústně či písemně v listinné nebo elektronické podobě. Písemné 

žádosti jsou zaevidovány v kanceláři školy. Ředitelka školy poskytne informaci v souladu se 

žádostí nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Je-li žádost nesrozumitelná či neupřesní-

li ji žadatel ve stanovené lhůtě, žádost se odloží.  

 

 
 

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 10. října 2022. V souladu s § 7 odst. 2 

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

10. října 2022 schválena. Zpráva byla postoupena zřizovateli dne 11. října 2022 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 11. října 2022 

 


