Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva školy byla zpracována na základě ustanovení § 10 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
ve znění pozdějších předpisů.
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1 Základní údaje
1.1 Údaje o škole
Název organizace:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace.
Odloučená pracoviště školy: Ústí nad Labem, Moskevská 52, 400 01
Teplice, Kapelní 2, 415 01
Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše 622, 400 01 (DM)
Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČO: 70892156
Ředitelka školy: PhDr. Miroslava Zoubková
Zástupce statutárního orgánu: PaedDr. Jaromír Němec
Zástupce ředitelky SŠ pro technické obory: Ing. Stanislava Bobková
Zástupce ředitelky pro VOŠ: Mgr. Eva Provazníková
Zástupce ředitelky SŠ a vedoucí odloučeného pracoviště Ústí nad Labem, Moskevská 52:
Mgr. Hana Krajčovičová
Zástupce ředitelky SŠ a vedoucí odloučeného pracoviště Teplice, Kapelní 2:
Mgr. Dana Šlechtová, Ph.D.
Zástupce ředitelky Domova mládeže Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše 622: Mgr. Libor Prexler
Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Vaněčková
Metodik primární prevence: Mgr. Hana Krajčovičová, Mgr. Dagmar Horáková
Kontakty:
Ředitel školy:
telefon: 474 778 110, 778 706 262
email: miroslava.zoubkova@szsvzs.cz
Sekretariát:
telefon: 474 778 110
email: sekretariat@szsvzs.cz
Zástupci ředitele Palachova:
telefon: 474 778 112, 778 706 260, 778 706 261
Odloučené pracoviště školy Moskevská ulice:
telefon: 474 778 113, 778 706 265, 778 706 266
Odloučené pracoviště školy Teplice:
telefon: 417 515 542, 778 706 270
Domov mládeže Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše 622:
telefon: 472 744 313, 475 604 448, 778 706 267
Pracovník pro poskytování informací:
Květa Vyšatová, Markéta Krajdlová
email: sekretariat@szsvzs.cz; studodd@szsvzs.cz
web školy: http://www.szsvzs.cz/
Škola zahájila svou činnost 1. září 1946
Datum prvního zařazení do sítě: 1. srpna 1996
Poslední změna v rejstříku škol a školských zařízení: 2. srpna 2019
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Škola sdružuje:
• Střední školu, kapacita 900 žáků
• Vyšší odbornou školu, kapacita 895 studentů
• Domov mládeže, kapacita 300 ubytovaných
Ve školním roce 2018/2019 ve škole studovalo celkem 733 žáků na střední škole (SŠ)
a 144 na vyšší odborné škole (VOŠ). V dálkové formě oboru Zdravotnický asistent (ZA)
studovalo 11 žáků, v kombinovaných formách na VOŠ 120 studentů. Počet ubytovaných
středoškoláků v domově mládeže dosáhl 113 osob, studentů VOŠ 22 a cizích 30 osob.

1.2 Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit za
uplynulé období
Hlavním úkolem, cílem i posláním školy je vzdělávání zdravotnických pracovníků,
nelékařů, a to jak v oborech klinických - ošetřovatelských obor zdravotnický asistent/praktická
sestra (ZA/PS), diplomovaná všeobecná sestra (DVS), diplomovaná dětská sestra (DDS),
diplomovaný zdravotnický záchranář (DZZ), diplomovaná dentální hygienistka (DDH), tak
v oborech technických - laboratorní asistent (LA), asistent zubního technika (AZT),
diplomovaný zdravotní laborant (DZL), diplomovaný zubní technik (DZT) a diplomovaný
farmaceutický asistent (DFA). Kromě těchto oborů škola vzdělává žáky v oboru zdravotnické
lyceum (ZL), masér sportovní a rekondiční (MSR) a masér ve zdravotnictví (MAZ). Škola
rovněž plní funkci centra celoživotního vzdělávání, k tomuto účelu je v některých oborech
střední i vyšší školy zřízena kombinovaná nebo dálková forma vzdělávání. Pro pracovníky
- nelékaře z terénu je akreditováno specializační a kvalifikační vzdělávání v oborech Sestra pro
intenzívní péči, a Zubní instrumentářka.
Vedení školy je složeno z ředitelky školy, zástupce pro všeobecně vzdělávací předměty
(zástupce statutárního orgánu), zástupkyně pro technické obory, zástupkyně pro střední školu,
zástupkyně pro vyšší školu, zástupkyně pro odloučené pracoviště, zástupce pro DM a vedoucí
studijního oddělení. Porady vedení školy se konají pravidelně každý týden. Jednání vedení
školy se účastní rovněž vedoucí ekonomického úseku. Na poradě vedení je sestaven týdenní
plán činnosti, který je bezprostředně k dispozici všem externím i interním vyučujícím,
ekonomickému úseku dále i pracovníkovi pověřenému spravováním školních webových
stránek.
Na škole je zaveden ucelený a jednotný systém kontrol, který vychází ze systému řízení
školy. Kontrolní činnost provádějí mimo ředitele školy všichni členové vedení dle
vypracovaných plánů kontrolní činnosti, dále učitelé pověření vedením předmětových
a oborových komisí. Navíc je zřízen i institut učitelek řídících praktické vyučování
jednotlivých oborů, které mají také právo kontrolní činnosti zejména v oblasti praktické výuky,
realizované v přirozených podmínkách. Kontrolní činnost je pravidelně vyhodnocována na
týdenních poradách vedení. V případě potřeby jsou přijata nápravná opatření. Zprávy
o výsledcích kontrolní činnosti jsou rovněž projednávány na všech pedagogických radách
školy.
V oblasti materiálního zabezpečení výuky patří škola i nadále ke špičkově vybaveným
školským zařízením. Jak uvádíme každým rokem ve zprávě, udržení a další rozvoj příslušného
standardu je z hlediska finančního zabezpečení v současných ekonomických podmínkách pro
školu značně náročné, přesto je to jeden ze zásadních cílů, kterého se škola snaží dosáhnout.
Obnova přístrojové techniky a sledování aktuálních trendů v přístrojovém a materiálním
vybavení je i nadále základním předpokladem pro realizaci kvalitní výuky, a to jak v oblasti
technických, tak i klinických oborů. Je nemyslitelné, aby škola v oblasti přístrojového
i materiálního vybavení zaostávala za zdravotnickým terénem a neumožňovala žákům
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a studentům v rámci studia přístup k novým technologiím, materiálům, či praktickým
postupům. Teoretická znalost, zejména však praktický nácvik manipulace s daným materiálem
či přístrojem, představují základní předpoklad pro realizaci praktické výuky na příslušných
pracovištích. Žák či student bez výše uvedené zkušenosti vyžaduje z pohledu pracoviště
zvýšenou pozornost a představuje i potencionální zvýšení finančních nákladů pro dané
pracoviště. Je zřejmé, že stávající finanční situace školských zařízení a finanční náročnost nově
zaváděných technologií, neumožní škole obsáhnout veškerá nová technická zařízení a materiály
v praxi užívané, zejména u technických oborů. Přesto je však bezpodmínečně nutné pro tyto
obory zajišťovat soustavnou obnovu technického vybavení za účelem dosažení co nejvyššího
přiblížení výuky ve škole potřebám příslušných odborných pracovišť.

1.3 Způsob zabezpečení praktické výuky ve škole
Přehled odborných učeben ve škole:
• obor AZT, DZT
6 odborných učeben
• obor DDH
2 odborné učebny
• obor LA, DZL
3 odborné učebny
• obor DFA
5 odborných učeben
• obor ZA/PS, DVS, DDS 3 odborné učebny
• obor ZA odl. pracoviště 2 odborné učebny
• obor MSR/MAZ
3 odborné učebny
• obor DZZ
1 odborná učebna
• pro všechny obory
2 odborné učebny psychologie
V uvedených učebnách, stejně tak jako v předchozích letech, probíhá neustálá obnova
zařízení, včetně přístrojového vybavení v souladu s finančními možnostmi školy. Inovace
přístrojového vybavení a sledování aktuálních trendů je základní podmínkou pro realizaci
praktické výuky i odborné praxe žáků 3., 4. ročníků SŠ a studentů VOŠ, kteří na pracovištích
mimo školu s danou technikou či zařízeními pracují.
Prostorové vybavení školy, vzhledem ke vzdělávání studentů v kombinované formě
a realizaci celoživotního vzdělávání, je kapacitně velmi napjaté. Výuka i nadále musí
z kapacitních důvodů probíhat do pozdních odpoledních hodin nebo musí být situována do
prostorů studoven, sboroven apod. Ke zlepšení prostorových podmínek by přispěla, jak jsme
uváděli v předchozích zprávách, realizace půdní vestavby či přístavby v budově školy
Moskevská, která však byla v tomto školním roce zamítnuta jako ekonomicky neefektivní
(vzhledem k nové střeše a dalším pracím, které by souvisely se zateplením, odvětráním prostor
apod.). Druhou variantou je možnost přístavby na sousedním pozemku, který patří Magistrátu
města Ústí nad Labem. Uskutečnila se dvě jednání, jejichž výsledkem je podání žádosti o změnu
územního plánu, který bude řešen v roce 2020.
Vedení školy investiční záměry každý rok aktualizuje a přizpůsobuje odpovídajícím
požadavkům, záměry jsou registrovány u zřizovatele školy, avšak z důvodu nedostatku
finančních prostředků nejsou realizovány.
Otázkou zůstává i nadále kvalita absolventů školy, která se odvíjí jednak od kvality
výchovně vzdělávacího procesu, dále pak v závislosti na kvalitě prostorového, personálního
i materiálního vybavení školy. Dosavadní kontroly provedené na škole prokázaly, že tato
kvalita je zajišťována v plné míře. S hodnocením kvality absolventů školy souvisí
i problematika vstupní úrovně žáků a studentů nastupujících ke vzdělávání v jednotlivých,
školou realizovaných, oborech. Opětovné zavedení přijímacích zkoušek ve všech maturitních
oborech střední školy, rovněž tak na některých oborech vyšší školy, přispívá k udržení
požadované úrovně vzdělávání žáků a studentů školy.
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Tak jako v předchozích letech musíme konstatovat, že většina z absolventů na základě
celospolečenských trendů považuje středoškolské studium za nedostačující a snaží se
pokračovat ve studiu VOŠ nebo VŠ. Do praxe tak nastupuje necelá třetina absolventů a v tomto
směru jsme nezaznamenali v uplynulém školním roce žádné podstatné změny. V souvislosti
s nedostatkem sester na pracovištích nemocnic v daném regionu, pokračovala intenzivní
spolupráce s vedením Krajské zdravotní a.s. (K. Z.) v Ústí nad Labem týkající se stabilizace
zdravotnických pracovníků. Žákům a studentům byl opakovaně nabídnut stipendijní program,
který by je měl motivovat k nástupu na jednotlivá pracoviště všech nemocnic, sdružených
v K. Z. Ze strany studentů však i nadále přetrvává spíše zdrženlivý postoj, což je patrně
podmíněno pracovním závazkem ke Krajské zdravotní, a.s. na dobu 3 let a dalšími podmínkami.
Dalším faktorem, který podmiňuje spíše nezájem o dané stipendium je celospolečenská
tendence dosáhnout co nejvyššího vzdělání. Obdobná situace nastává rovněž ve vzdělávání
žáků v technických oborech. Nepříznivě působí i pokles demografické křivky, kdy vysoké
školy nabízejí mnohem více volných míst, než odpovídá poptávce, a proto přijímají všechny
uchazeče bez ohledu na jejich schopnosti.
Současné české zdravotnictví se potýká jak s nedostatkem lékařů, tak i se zásadním
nedostatkem zdravotních sester. Oproti předchozí zprávě se situace nezlepšila, ba naopak jsme
svědky uzavírání řady oddělení jednotlivých nemocnic, což vede k následnému omezení
dostupnosti zdravotní péče. Úbytek sester pracujících u lůžka je přímým důsledkem plošného
zavedení vysokoškolského vzdělání pro sestry, které často po absolvování studia nastupují
mimo praxi a celkovou celospolečenskou situací, kdy mladí lidé chtějí pracovat kratší dobu za
vyšší plat. Snahy MZ ČR o zlepšení stávající situace se opírají o další změny v oblasti
vzdělávání zdravotnických pracovníků - nelékařů a změny kompetencí sester pracujících
samostatně.
V průběhu roku MZ ČR ve spolupráci s MŠMT, NCONZO v Brně a Asociací
zdravotnických škol ČR pracovalo jednak na úpravě kompetencí zdravotnických
asistentů/praktických sester a všeobecných sester v praxi a následně na stanovení závazných
pravidel pro zavedení zkrácené formy vzdělávání pro zdravotnické asistenty/praktické sestry
na vyšších zdravotnických školách, a to jak v denní, tak kombinované formě vzdělávání.
Z pohledu Asociace ředitelů zdravotnických škol zůstává i nadále otázkou, zda se podaří touto
cestou zastavit snižování počtu tolik potřebného ošetřovatelského personálu. Ve školním roce
2018 - 2019 byli do zkrácené formy vzdělávání přijati 3 uchazeči, z nichž 2 postoupili do
druhého ročníku.
V rámci umožnění uplatnitelnosti absolventů střední i vyšší odborné školy v zahraničí
obdrží každý absolvent spolu s vysvědčením, na vyšší škole i s diplomem, tzv. Europass. Jedná
se o certifikát, který pro všechny státy EU kodifikuje úroveň dosaženého vzdělání v profesi
absolventa školy a umožní jednodušší postup při zaměstnávání ve státech Evropské unie. Na
VOŠ je Europass vydáván na konkrétní jméno, Europass pro absolventa SOŠ je vydáván bez
uvedení jména.
V rámci mimoškolních aktivit žáků a studentů na škole působí několik sportovních
klubů:

•
•
•
•
•
•

Klub volejbalu: 3x týdně
Klub badmintonu: 1x týdně
Klub florbalu: nárazově
Klub košíkové: 1x týdně
Klub aerobiku: 1x týdně
Klub cykloturistiky: nárazově
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Domov mládeže realizuje pro žáky a studenty řadu sportovních a kulturních akcí, jejich
výčet je součástí celkového přehledu aktivit v kapitole 5.9. Daří se též realizovat výtvarné
a další rukodělné činnosti, z nichž některé se umísťují na předních místech v různých soutěžích.
Oborové a předmětové komise
Tak jako v předchozích letech na škole pracovaly i v tomto školním roce předmětové
a oborové komise. Jedná se o profesní komise vyučujících shodné aprobace nebo studijního
zaměření, které mají za úkol jednak zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, dále
realizaci mezipředmětových i mezioborových vztahů, zajišťování praktického vyučování
a odborné praxe, výměnu zkušeností, změny obsahu ŠVP, přípravu a organizaci akcí
jednotlivých oborů, v neposlední řadě kontrolní, náslechovou a hospitační činnost.
Předmětové komise jsou stanoveny pro tyto oblasti:
chemie - biologie;
fyzika - matematika - informační a komunikační technologie;
český jazyk - dějepis - občanská nauka - estetická výchova;
tělesná výchova;
cizí jazyky;
klinické obory (ošetřovatelství - psychologie);
regenerace - rekondice - masáže.
Přehled oborových komisí:
Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik;
Laboratorní asistent a Diplomovaný zdravotní laborant;
Zdravotnický asistent/Praktická sestra a Diplomovaná všeobecná a dětská sestra;
Masér sportovní a rekondiční/Masér ve zdravotnictví;
Diplomovaná dentální hygienistka;
Diplomovaný farmaceutický asistent;
Diplomovaný zdravotnický záchranář.
Komise pracují na základě ročních i dlouhodobých výhledových plánů a mimo výše
uvedené činnosti se významně podílejí na koordinaci nákupu a využití výukových pomůcek,
přístrojů, či technologií. Připomínky, podněty a požadavky jsou následně vedoucími
předmětových komisí předkládány vedení školy.

1.4 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
Na škole pracuje pedagogický pracovník se specializací pro školní koordinátory EVVO.
V rámci své působnosti zajišťuje jak koordinaci jednotlivých akcí, tak spolupráci mezi
technickými a klinickými obory, včetně spolupráce s odloučeným pracovištěm Teplice.
Konkretizace aktivit:
•

Koordinátor EVVO se účastní konferencí, seminářů a akcí pro koordinátory
ekologické výchovy.

•

Témata seminářů jsou dále rozvíjena a zařazována do výuky jednotlivých
předmětů.

•

Koordinátor využívá informace nabízené neziskovými organizacemi
a společnostmi orientovanými na pomoc školám v oblasti environmentální
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výchovy a udržitelného rozvoje. Získané informace předávají ostatním členům
pedagogického sboru a napomáhají jejich systematické aplikaci ve vzdělávání
a výchově žáků a studentů všech oborů.
•

Probíhá zpracování školního programu EVVO

Ekologická výchova je začleněna do osnov biologie ve 2. a 4. ročníku a do osnov chemie
v 1. a 2. ročníku (průřezová témata).

1.5 Školská rada, občanské sdružení při škole
Ve škole pracuje na základě ust. § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Školská rada Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické, Ústí nad Labem,
Palachova 35., společná pro střední i vyšší školu. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ŠR-171/2014.
Poslední doplňkové volby proběhly 24. června 2018.
Členové, zastupující SŠ:
Ing. Radmila Krastenicsová (za zřizovatele)
Mgr. Ramešová Olga (za zřizovatele)
Hnízdilová Miroslava (za pedagogické pracovníky školy) - předsedkyně
Mgr. Iva Malečková (za pedagogické pracovníky školy)
Šárka Černá (za zákonné zástupce žáků)
Dagmar Pilná (za zákonné zástupce žáků)
Členové, zastupující VOŠ:
Mgr. Johnová Iva (za zřizovatele)
Mgr. Kolková Jana (za pedagogické pracovníky školy) - předsedkyně
Patricie Furychová (za studenty VOŠ)
Při jednáních Školské rady jsou členové seznamováni s aktuálním dění ve škole,
s problémy a úspěchy, kterých dosahují žáci a studenti a s hospodařením školy. Dále jsou
projednávány aktuální změny Školního řádu, schvalována Výroční zpráva školy apod. Členové
se scházejí 2x ročně v předem plánovaných termínech.
Při škole dlouhodobě pracuje Rada rodičů, která je jako občanské sdružení řádně
registrována na Ministerstvu vnitra. Kontakt se školou je zabezpečen přes předsedkyni, kterou
je jedna z vyučujících. Dle potřeby se může některých jednání účastnit ředitelka školy a přímo
odpovědět na položené otázky.
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2 Přehled oborů vzdělání
2.1 Denní studium
Počet žáků/
studentů

Vyučované obory ve školním roce
2017/2018 (názvy podle Rozhodnutí
o zařazení do sítě škol)

Kód oboru
(KKOV)

Součást
školy

Laboratorní asistent 1. - 4. ročník
Asistent zubního technika 1. - 4. ročník
Zdravotnický asistent 1. - 4. ročník
Zdravotnické lyceum 1. - 4. ročník
Masér sportovní a rekondiční
Masér ve zdravotnictví 1. ročník
Diplomovaná dentální hygienistka
Diplomovaný zdravotní laborant
Diplomovaný zdravotnický záchranář
Diplomovaný zubní technik
Diplomovaná dětská sestra - nově akred.
Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaný farmaceutický asistent

53-43-M/01
53-44-M/03
53-41-M/01
78-42-M/04
69-41-L/02
53-41-M/04
53-41-N/3.
53-43-N/2.
53-41-N/2.
53-44-N/1.
53-41-N/5.
53-41-N/1.
53-43-N/1.

SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VOŠ
VOŠ
VOŠ
VOŠ
VOŠ
VOŠ
VOŠ

106
135
194
167
83
28
57
0
33
39
0
10
39

Součást
školy
VOŠ
VOŠ
VOŠ
VOŠ
SŠ

Počet žáků/
studentů
16
23
40
48
10

2.2 Kombinované/dálkové studium
Vyučované obory
Diplomovaný farmaceutický asistent (k.)
Diplomovaná dentální hygienistka (k.)
Diplomovaná všeobecná sestra (k.)
Diplomovaný zdravotní laborant (k.)
Zdravotnický asistent (d.)

Kód oboru
(KKOV)
53-43-N/1.
53-41-N/3.
53-41-N/1.
53-43-N/2.
53-41-M/01

Ve školním roce 2018 - 2019 byl nově zapsán do rejstříku škol a školských zařízení
obor Masér ve zdravotnictví a obor Praktická sestra, který od 1. 9. 2019 nahradil stávající obor
ZA. Na VOŠ byla udělena akreditace denní formě oboru Diplomovaná dětská sestra. První
studenti jsou přijímáni ke studiu od 1. 9. 2019.

3 Personální zabezpečení činnosti školy
V oblasti personálního zajištění výuky, podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, je
naprostá většina vyučujících odborně kvalifikována, případně si vzdělání doplňuje studiem na vysoké škole. Přetrvávajícím problémem v dané
oblasti je však skutečnost, že v řadě případů neexistuje vysokoškolské studium umožňující zvýšení kvalifikace v daném studijním oboru. Jedná
se zejména o studium pro zubní techniky a zdravotní laboranty, kteří si tak mohou doplnit na vysoké škole hlavně pedagogickou způsobilost.
Pedagogickým pracovníkům, kteří studují nebo studium zahájili, poskytuje škola v souladu s platnou legislativou úlevy, spočívající především
v zajišťování potřebného volna na absolvování přednášek či zkoušek.

3.1 Přehled studujících interních zaměstnanců školy
Jméno

VŠ - obor

stav studia

Čížková Marcela
Trnečka Lukáš
Maredová Michaela
Vyšatová Květa

PF UK Praha, učitel prakt. vyučování a odborného výcviku
FF UK Praha, studijní obor pedagogika
FF UK Praha, studijní obor pedagogika
PF UK Praha, školský management

studium bakalářského programu
studium magisterského programu
studium bakalářského programu
studium bakalářského programu

Celkový počet interních pedagogických pracovníků činí 88 Plně kvalifikovaných je 82, což odpovídá 93,18 %. Celkový počet externích
vyučujících je 139, kteří v týdenním úvazku odučí 160 hodin.

3.2 Věková skladba pedagogických pracovníků - odborná pedagogická způsobilost

Způsobilost

s odb.
kvalifik.
bez odb.
kval.
Celkem

Do 35 let

Nad 35 let
do 45 let

Nad 45 let do 55 let

Nad 55 let
až důchod. věk

Důchodci

Celkový souhrn

celkem

ženy

celkem

ženy

celkem

ženy

celkem

ženy

celkem

ženy

celkem

ženy

4

3

26

22

19

14

19

15

14

11

82

65

2

1

2

1

1

1

1

1

0

0

6

4

6

4

28

23

20

15

20

16

14

11

88

69
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3.3 Přehled pracovníků školy
3.3.1 Interní zaměstnanci - pedagogové
Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů:
Celkový počet činí 38. V oblasti přírodovědné (MAT, FYZ, BIO, CHE) působí
12 vyučujících, v oblasti společenskovědní (jazykové vzdělání, OBN, TEV) 26.
Vyučující odborných předmětů:
Celkový počet činí 43. Výuku klinických oborů zajišťuje 23; na výuce technických oborů
se podílí 20 vyučujících.
Pedagogové v domově mládeže (vychovatelky):
5 vychovatelek, 2 asistentky pedagoga; počet odpovídá legislativním požadavkům na
počet ubytovaných žáků a studentů.
3.3.2 Interní zaměstnanci - nepedagogové
Celkový počet činil 34 osob. Jsou rozděleni do několika oblastí.
Oblast ekonomická:
Celkový počet činí 5.
Oblast asistentek oborů:
Celkový počet činí 4. Vzhledem k náročnosti přípravy výuky a zajišťování
(i doplňování) materiálu včetně likvidace biologického materiálu v laboratorních komplexech
bylo a i v budoucnosti bude jejich působení na škole nezbytné.
Studijní oddělení a sekretariát:
Celkový počet činí 4. Zajišťují plynulý chod organizace z administrativního hlediska
(spisová služba, služby poskytované vyučujícím, žákům a studentům, evidence žáků a studentů,
nastavení systému Bakalář).
Oblast technickohospodářských pracovníků:
Celkový počet činí 21. Do této oblasti byli zahrnuti školníci, uklízečky, hospodářka,
pomocné kuchařky.
3.3.3 Externí zaměstnanci
Celkový počet externích zaměstnanců činí 139; zahrnuje lékaře, farmaceuty, stomatology
a jiné vysokoškolské pracovníky (např. pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů). Dále
sem patří též externí zaměstnanci, působící v terénu při praktické výuce - sestry, zdravotní
laboranti, zubní technici a dentální hygienistky, farmaceutičtí asistenti, maséři, fyzioterapeuti
a ergoterapeuti.
Na mateřské a rodičovské dovolené bylo v 1. pololetí celkem 6 vyučujících, ve 2. pololetí
4 vyučující.

4 Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019
4.1 Žáci a studenti přihlášení ke vzdělávání ve školním roce 2018/2019
SŠ
počet žáků přihlášených do oborů
poskytujících střední odborné
vzdělání s maturitní zkouškou
střední vzdělání s maturitní zkouškou
1. kolo
2. kolo
do dalších kol

Název oboru

kód oboru KKOV

Asistent zubního technika

53-44-M/03

90

0

0

Laboratorní asistent

53-43-M/01

46

0

0

Praktická sestra

53-41-M/03

101

0

0

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04

117

0

0

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04

35

2

0

Zdravotnický asistent
- dálková forma

53-41-M/01

0

0

0

VOŠ

Název oboru

kód oboru

1. kolo

2. kolo

do dalších kol

43

0

0

52

8

0

29

2

1

3

7

2

25

0

0

53-43-N/2

32

2

0

53-41-N/3.

54

7

0

53-43-N/1.

54

3

0

53-43-N/1.

30

5

0

53-44-N/1.

32

1

0

Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1.
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/1.
kombinovaná forma
Diplomovaná dětská sestra
53-41-N/5.
Diplomovaná dětská sestra
53-41-N/5.
kombinovaná forma
Diplomovaný zdravotní laborant
53-43-N/2
Diplomovaný zdravotní laborant
kombinovaná forma
Diplomovaná dentální
hygienistka
Diplomovaný farmaceutický
asistent - denní forma
Diplomovaný farmaceutický
asistent - kombinovaná f.
Diplomovaný zubní technik

počet studentů přihlášených do oborů
poskytujících vyšší odborné vzdělání

4.2 Žáci a studenti přijatí ke vzdělávání ve školním roce 2018/2019
SŠ

Název oboru

počet žáků přijatých do oborů poskytujících
střední odborné vzdělání s maturitní
zkouškou
kód oboru
KKOV
střední vzdělání s maturitní zkouškou
v dalších
1. kolo
2. kolo
kolech

Asistent zubního technika

53-44-M/03

51

0

0

Laboratorní asistent

53-43-M/01

42

0

0

Praktická sestra

53-41-M/03

95

0

0

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04

91

0

0

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04

30

2

0

VOŠ

Název oboru

kód oboru

počet studentů přijatých do oborů
poskytujících vyšší odborné vzdělání
1. kolo

2. kolo

v dalších
kolech

Diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/1.

17

0

0

Diplomovaná všeobecná sestra
kombinovaná forma

53-41-N/1.

32

8

0

Diplomovaná dětská sestra

53-41-N/5.

20

1

1

Diplomovaná dětská sestra
kombinovaná forma

53-41-N/5.

3

7

2

Diplomovaný zdravotní laborant

53-43-N/2

15

0

0

Diplomovaný zdravotní laborant
kombinovaná forma

53-43-N/2

28

2

0

Diplomovaná dentální hygienistka

53-41-N/3.

32

6

0

53-43-N/1.

43

1

0

53-43-N/1.

24

5

0

53-44-N/1.

21

1

0

Diplomovaný farmaceutický asistent
denní forma
Diplomovaný farmaceutický asistent
kombinovaná forma
Diplomovaný zubní technik
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4.3 Odvolací řízení ve školním roce 2018/2019
SŠ

1. kolo
2. kolo
další kolo

počet odvolání
celkem
37
0
0

počet přijatých na základě
autoremedury
34
0
0

počet přijatých
na odvolání ke KÚ
3
0
0

počet přijatých na základě
autoremedury
24
0
0

počet přijatých na
odvolání ke KÚ
0
0
0

VOŠ

1. kolo
2. kolo
další kolo

počet odvolání
celkem
24
0
0
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5 Výsledky výchovy a vzdělávání
5.1 Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí škol. roku 2018/2019
z toho
obory SŠ

počet žáků

prospělo
s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

735

48

555

115

5.2 Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí škol. roku 2018/2019
z toho
obory SŠ

počet žáků

prospělo
s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

724

65

545

52

5.3 Výsledky výchovy za školní rok 2018/2019
počet žáků
ve škole
1. pololetí
2. pololetí

735
724

počet žáků
s 2. stupněm
z chování
1
1

počet žáků
s 3. stupněm
z chování
2
6

podmíněné
vyloučení

vyloučení

1
1

0
0

5.4 Počet zameškaných hodin za I. pololetí roku 2018/2019
počet žáků ve škole

zameškané hodiny celkem

neomluvené hodiny

735

41 891

210

5.5 Počet zameškaných hodin za II. pololetí roku 2018/2019
počet žáků ve škole

zameškané hodiny celkem

neomluvené hodiny

724

39 986

370
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5.6 Hodnocení ukončení vzdělávání
Maturitní zkouška je složena ze dvou částí: společné a profilové. Bližší podrobnosti jsou
uvedeny na www.novamaturita.cz a jsou k dispozici na www stránkách školy i ve Školním
řádu, který je žákům k dispozici v prostorách školy. Na základě aktuálních výsledků
maturitních zkoušek jsou přijímána další opatření přispívající ke zkvalitnění přípravy
a dosažení optimálních výsledků.
5.6.1 Střední škola
Výsledky MZ 2018
Řádný termín - jaro
Třída

AZTA
AZTB
LA
ZLA
ZLB
ZAA
ZAB
MSR
Celkem

celkem

konalo
MZ

20
21
25
20
26
25
22
15
174

20
20
25
20
23
19
21
9
157

Prospěli s
vyznamenáním
0
4
2
7
4
0
0
0
17

Prospěli

13
6
13
8
13
7
10
3
73

Neprospěli
SČ
7
10
10
5
6
11
11
6
66

PČ
0
0
1
0
0
2
0
0
3

Opravný termín – podzim
Třída

Konalo MZ

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

E
O
SČ
AZTA
0
7
0
4
3
AZTB
0
9
1
4
4
LA
0
10
0
4
6
ZLA
0
5
0
3
2
ZLB
0
6
0
4
2
ZAA
4
12
0
7
9
ZAB
1
11
0
3
8
MSR
3
6
0
3
6
Celkem
8
66
1
32
40
Vysvětlivky:
E – celkem; O – opravné zkoušky; SČ - společná část; PČ - profilová část.

PČ
0
0
0
0
0
3
0
3
6

Na základě sledování úspěšnosti žáků u maturit lze konstatovat, že v Českém jazyce
a literatuře došlo ke zlepšení výsledků v ústní (profilové) části zkoušky oproti písemné práci
a didaktickému testu, kde jsme zaznamenali mírné zhoršení. V Anglickém jazyce a Německém
jazyce jsme zaznamenali zlepšení v ústní (profilové) části a v písemné práci, u didaktického
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testu došlo oproti minulému roku k mírnému zhoršení u angličtiny a k výraznému zhoršení
v němčině. Při rozboru příčin neúspěchu v německém jazyce považujeme za hlavní skutečnost,
že vyučující nenašli optimální učebnici, která by systematicky připravovala žáky na všechny
části maturitní zkoušky (tak jako je tomu u učebnic angličtiny). Vyučující proto konzultovali
se svými kolegyněmi z jiných škol a pokusí se najít nejvhodnější titul.
Ve srovnání s uplynulým školním rokem však prospělo více žáků s vyznamenáním.
U maturitní zkoušky z odborných předmětů neuspěli z celkového počtu 157 žáků 4. Praktickou
maturitní zkoušku úspěšně vykonali všichni žáci (vyjma jednoho z oboru ZA).
5.6.2 Vyšší odborná škola
Výsledky absolutorií VOŠ 2018
VOŠ – řádný termín
Studenti, kteří
úspěšně ukončili
ročník

prospěli
vyznamenání

prospěli

neprospěli

studenti konající
absolutorium
v dalším termínu

56

25

21

10

10

studenti, kteří
konali opravné
absolutorium

prospěli
vyznamenání

prospěli

neprospěli

studenti konající
absolutorium
v dalším termínu

10

2

5

3

3

VOŠ – opravný termín
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6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na podporu a rozvoj vztahů v nově vznikajících třídních kolektivech proběhly ve všech
1. ročnících SŠ adaptační kurzy.
Přehled adaptačních programů 1. ročníků SOŠ:
5. - 7. 9. 2018
5. - 7. 9. 2018
5. - 7. 9. 2018
5. - 7. 9. 2018
5. - 7. 9. 2018
12. - 14. 9. 2018

Doksy
Chřibská
Telnice
Oldřichov - Barbora, Teplice
Ústí nad Labem
Opárno

ZA1C
ZL1A, LA1
ZL1B
MSR1
ZL2
AZT1

Prevence zneužívání návykových látek:
Tato problematika je zařazena do ŠVP a je probírána v konkrétních předmětech
(výchova ke zdraví, první pomoc, ošetřovatelství, biologie, chemie apod.)
24. 6. 2019 proběhla v budově Moskevská přednáška na téma „Drogy a právo“, které se
účastnily všechny 1. ročníky. (ZA 1.A/B/C, ZL 1A/B a LA 1, AZT1)
25. 6. 2019 proběhla na budově Moskevská přednáška na téma „Protikuřácký zákon“, které se
účastnily všechny 2. ročníky. (ZA 2.A/B, ZL 2 a LA 2 A/B, AZT2)
Prevence kuřáctví:
V průběhu celého školního roku prováděli vyučující, konající pedagogický dohled,
kontroly prostor školy a přilehlého okolí. Kázeňská opatření byla udělována dle školního řádu.
Prevence šikany a kyberšikany:
V průběhu celého školního roku se žáci účastnili přednášek zaměřených na prevenci
společenských patologických jevů. V průběhu 2. pololetí byl žákům LA 1. A, ZL 2. A, ZA 2.
A, B prezentován film „Zkažená mládež“, o formách a tragických důsledcích šikany mezi
studenty střední školy. (film byl natočen na základě skutečných událostí). Po projekci
následovala debata na dané téma.
Poradenská činnost školního metodika prevence byla poskytována třídním učitelům
individuálně dle potřeb a žákům v konzultačních hodinách. Konzultace probíhaly ve spolupráci
s psycholožkou školy. Funkci metodika primární prevence vykonávaly na pracovištích v Ústí
nad Labem ve školním roce 2018 - 2019 dvě vyučující, na odloučeném pracovišti v Teplicích
jedna vyučující. Škola v dané oblasti pracuje dle jednotného Minimálního preventivního
programu, který je doplněn o specifika odloučeného pracoviště. Hlavním cílem primární
prevence je zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně-patologickým jevům, především vedení žáků
ke správným postojům vůči zátěži a problémům.
V případě, že se ve třídách vyskytl některý z výše popsaných patologických jevů, bylo
o celé záležitosti okamžitě informováno vedení školy a byla přijata odpovídající opatření
(beseda se školním psychologem, sociometrie a následně práce se třídou, přednáška zástupce
Policie ČR – preventisty apod.). Veškerá opatření měla pozitivní dopad na vzniklou situaci,
tudíž můžeme konstatovat, že je riziko vzniku těchto událostí eliminováno na minimum.
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6.1 Hodnocení výsledků výchovného poradenství
Výchovná poradkyně školy se zabývá zejména třemi oblastmi: studijními a osobními
problémy žáků, individuální péčí o žáky se specifickými poruchami učení a poradenstvím
v profesní orientaci. Protože neustále roste počet žáků, žádajících o individuální plán
vzdělávání, bude v příštím školním roce oddělena funkce výchovné poradkyně a kariérové
poradkyně, jejímž výkonem bude pověřena jiná kolegyně. Informace o práci výchovné
poradkyně a nabídku konzultací mohou studenti najít na nástěnkách školy a na školních
webových stránkách. V budovách školy jsou také umístěny schránky důvěry a na webových
stránkách elektronická schránka důvěry. V uplynulém školním roce začal na škole v rámci
projektu Šablony I. pracovat na částečný úvazek školní psycholog, který spolupracoval
s výchovnou poradkyní při řešení výchovných problémů žáků a studentů školy. V průběhu
školního roku došlo k jeho výměně za školní psycholožku.
6.1.1 Studijní a osobní problémy žáků
Žáci, studenti a rodiče žáků se na výchovnou poradkyni a školního psychologa obraceli
se studijními, osobními či vztahovými problémy, případně na problémy upozorňovali třídní
učitelé. Jejich potíže následně řešila výchovná poradkyně ve spolupráci se školním
psychologem při jednorázových nebo opakovaných konzultacích. Oba dva pracovníci byli
v těsném kontaktu s odbornými pracovišti, žáci či studenti měli k dispozici potřebné kontakty
a byla jim doporučována odborná pracoviště.
6.1.2 Profesní poradenství
V rámci profesního poradenství byla v prvních ročnících zrealizovaná diskusní hodina
„Jak se efektivně učit a jak se neztratit na naší škole“. Cílem bylo zdůraznit potřebu pravidelné
domácí přípravy, poukázat na rozmanitost studijních strategií a předložit žákům tipy ke studiu
z různých zdrojů. Žáci rovněž mohli v průběhu roku využívat individuální konzultace k tomuto
problému.
Žáci čtvrtých ročníků byli informováni o možnosti konzultací ohledně výběru vysoké či
vyšší odborné školy, příp. o pracovních příležitostech. Informace mohli najít též na nástěnkách
a na školních webových stránkách. Proběhlo též několik náborových akcí zaměstnavatelů, kteří
informovali žáky o pracovních možnostech. Žáci a studenti byli rovněž seznámeni se
stipendijním programem Krajské zdravotní, a.s., jehož cílem je stabilizovat zdravotnický
personál v Ústeckém regionu. Taktéž byli seznámeni s podmínkami pro získání stipendia
v oboru ZA, poskytovaného zřizovatelem.
6.1.3 Specifické poruchy učení
Práce s integrovanými žáky byla opakovaně konzultována s příslušnými pedagogickopsychologickými poradnami. Výchovná poradkyně koordinovala přípravu individuálních
vzdělávacích plánů. Integrovaní žáci, stejně jako všichni ostatní, měli možnost využít
konzultačních hodin nebo kontaktovat výchovnou poradkyni elektronicky.
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Údaje o integrovaných žácích
Počet žáků
na střední sluchové
škole
postižení
733
0

počty integrovaných žáků dle druhu postižení
zrakové
tělesné
vývojové poruchy komb.
vady řeči
postižení
postižení
učení
postižení
0
1
0
41
0

Ve školním roce 2018-19 jsme evidovali 41 žáků se zdravotním znevýhodněním.
Postupovali jsme na základě doporučení Školského poradenského zařízení. Spolupracujeme
s pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími zařízeními zejména v Ústeckém kraji,
nejvíce našich žáků dochází do Pedagogicko-psychologických poraden v Ústí nad Labem
a Teplicích.

6.2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Přidělené finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků škola při
dodržování Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 11 336/2001-25 vyčerpala
beze zbytku. Problém v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zdravotnické školy
spočívá v tom, že odborná školení jsou pořádána zdravotnickými zařízeními, případně
zdravotnickými, farmaceutickými a stomatologickými firmami a nemají akreditaci MŠMT.
Proto je nelze hradit z prostředků DVPP.
Vzdělávacích akcí, akreditovaných MŠMT se účastnilo 63 pedagogů. 83 zaměstnanců
absolvovalo ostatní vzdělávací semináře. Podrobný rozpis - příloha č. 1.
Akreditované akce dle
vyhlášky 317/2005 Sb.
Společensko-vědní oblast
Přírodovědná oblast
celkem
Ostatní vzdělávací akce
Společensko-vědní oblast
Přírodovědná oblast
celkem

SOŠ
počet účastníků
32
18
50

VOŠ
počet účastníků
10
3
13

SOŠ
počet účastníků
14
36
50

VOŠ
počet účastníků
6
27
33

celkem
42
21
63
celkem
20
63
83

Škola je zapojena ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským
poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze
do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
V rámci celoživotního vzdělávání škola úzce spolupracuje s hlavním zaměstnavatelem
absolventů Krajskou zdravotní a.s. v Ústí nad Labem, Masarykovou nemocnicí. Škola má
akreditaci na teoretickou část specializačního vzdělávání v oborech sestra pro intenzívní péči
a dětská sestra, K.Z. má akreditovanou praktickou část. V dané spolupráci by škola ráda
pokračovala i v budoucnu. Kromě toho bylo realizováno vzdělávání v kvalifikačním kurzu
Zubní instrumentářka. Kurz je otevírán již po několikáté a vzhledem k tomu, že je o něj stálý
zájem, bude škola v dané aktivitě pokračovat i nadále.
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7 Přehled aktivit a prezentace školy na veřejnosti
7.1 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2018/2019
Sportovní aktivity:
Největšího úspěchu – 1. místo obsadilo družstvo dívek v přespolním běhu žáků a žákyň
SŠ. Družstvo chlapců ve stejném závodě skončilo na 2. místě. 2. místo obsadila děvčata
v okresním poháru v atletice a ve florbalu, na stejném místě se ve florbalu umístili i chlapci.
Ostatní akce:
Úspěchy slavili naši žáci též v Regionálním kole psychologické olympiády, kde obsadili
2. místo a získali zvláštní ocenění. V celostátní soutěži ošetřovatelství získala jedna žákyně
3. místo a jedna žákyně obsadila 1. místo v celostátní literární, historické a fotografické soutěži
Daniel.
Podrobný rozpis všech aktivit je v příloze č. 2.

23

7.2 Údaje o mimoškolních aktivitách, prezentace školy na veřejnosti
Výčet akcí po měsících
Měsíc
Srpen
Září

Akce
Prehospital Circle - cvičení záchranářů a studentů
Den pro kamiony - bezpečnostně - preventivní akce ve
spolupráci s BESIP
Sportovní soustředění
Přednáška na téma „Jak se učit“
Přednáška „Nehodou to začíná“
Rescue Patrol - součinnostní cvičení IZS
Příměstský kurz
Safety Road - školení PP v rámci projektu BESIP
Den bez úrazu - bezpečnostně - preventivní akce ve
spolupráci s magistrátem ÚL
Srdíčkový den
Světluška
Přednáška - Nehodou to začíná
Okresní pohár v atletice chlapců a dívek SŠ
Cena „Nejlepší středoškolský student národnostních
menšin“
Ústecký půlmaraton
Kurs horské služby
Exkurze na Báňské záchranné službě
Středoškolský atletický pohár
Divadelní představení Maryša
Den pro rodinu - akce k 100. výročí Československa

Místo
Pirna, SRN
D8 Libouchec

Třída/y
DZZ 2
DZZ2

Doksy
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Beroun a okolí
Ústí nad Labem
Chomutov
Ústí nad Labem

ZL2B
1. ročníky
LA1, LA3
DZZ1,2
ZL2A
DZZ2
DZZ1

Ústí nad Labem
Teplice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

ZA2A
MSR 2
ZA2A, ZA2B, ZA3A, ZA3B, ZL2, LA1, LA3
Výběr studentů SŠ

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Tisá
Most
Teplice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

V. Ficajová ZA4A
DZZ1, DZZ2, výběr SŠ
DZZ2
DTT2
výběr studentů MSR
žáci a studenti DM
DZZ1
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Instruktáž v poskytování PP pro žáky 2. stupně ZŠ
Říjen
Okresní přebor v přespolním běhu
Odborná exkurze ve frézovacím centu Microdent
Výstava na stromech
Soutěž „Zlatý masér”
Krajské kolo přespolního běhu dívek
Přednáška „Nejbohatší ekosystémy
planety Země“
Přebor SŠ v košíkové dívek
Soutěž Zlatý masér
Vlastivědné muzeum - výstava „Jak šel čas s lékárnou“
Odborná exkurze
Exkurze v laboratořích v Oberfrauendorfu a v Neuruppinu
Školení firmy Dentsply Sirona
Přebor SŠ v košíkové dívek
Odborná exkurze - Stomatologická výstava Pragodent
Okresní finále v basketbalu
Školení první pomoci
Listopad Divadelní představení „Zkrocení zlé ženy“
Seminář Curaprox
Olympiáda Logice
Okresní přebor košíková chlapci
Přednáška Otiskovací hmoty
Listování – Státní vědecká knihovna
Literární večer Osudy dobrého vojáka Švejka
Činoherní studio
Exkurze Krajský soud
Středoškolské hry - basketbal

ZŠ Havlíčkova
Litoměřice
Ústí nad Labem
Turnov
Ústí nad Labem
Klimkovice
Ústí nad Labem

DZZ2

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Klimkovice
Vysoké nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou
SRN
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

studenti SŠ
výběr
2 studenti ze třídy MSR
DFA1, DFA2, DFA3
DFA1, DFA2, DFA3
DZT3
DZT2
výběr žáků SŠ
AZT4A, AZT4B, DDH1, DDH2, DDH3,
AZT3A, AZT3B, DZT1, DZT2, DZT3
Výběr SŠ
DZZ2
ZL1A, ZL1B, AZT1, LA1, ZA1C
DFA2, DFA3
ZL1A
Výběr SŠ
DZT1
žáci a studenti DM
Žáci a studenti DM
ZL1A, ZL1B, AZT1, LA1, ZA1C, ZA1B
ZL4A, ZL3A
Výběr MAS

Praha
Ústí nad Labem
Litoměřice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Teplice

výběr
AZT4A, AZT4B
žáci a studenti DM
MSR3
výběr
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Přednáška Netradiční výtvarné techniky
Pelhřimovský podvečer - soutěž studentů DZZ
Soutěž v první pomoci pro osoby s fyzickým a mentálním
handicapem Slunečnice
Exkurze Krajský soud
Exkurze do hyperbarické komory
Středoškolské hry - basketbal dívky
Krajské kolo v plavání - dívky
Přednáška PČR
Turnaj ve florbalu - chlapci
Odborná exkurze v zubním centru MUDr. Svobody
Seminář ZT - školení firmy VITA
Olympiáda z anglického jazyka
Divadelní představení Doktor v nesnázích
Exkurze do Masarykovy nemocnice
Přednáška L. Zibury
Soutěž 1. pomoci Slunečnice
Odborná exkurze návštěva pražských židovských
památek
Beseda Kyberšikana
Traumatologický seminář
Okresní přebor – florbal dívky
Seminář Praktické řešení násilných situací
Prosinec ve zdravotnictví
Beseda PČR
Přednáška Colgate
Vánoční bazárek
Mikulášská nadílka TVM
Činoherní studio „My děti ze stanice ZOO“
Exkurze Hospic sv. Štěpána
Olympiáda NEJ

Ústí nad Labem
Pelhřimov
Děčín

Studenti SŠ a VOŠ
DZZ2
DZZ1

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Teplice
Litoměřice
Ústí nad Labem
Teplice
Vědomice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Děčín

ZL3A
ZA2B
Výběr MSR
Výběr žáků a studentů
LA2B, LA3, AZT3B, ZL 3B
Výběr studentů MSR
DDH2
DZT3
Výběr studentů
Žáci a studenti DM
ZL4B
Žáci 1. ročníků
DZZ1

Ústí nad Labem
Praha
Ústí nad Labem
Teplice
Ústí nad Labem

Žáci a studenti DM
LA3
ZA3B
Výběr studentky MSR
DZZ 1,2,

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Litoměřice
Ústí nad Labem

AZT2
DDH1
Žáci a studenti školy
Žáci a studenti školy
AZT3A, AZT3B, ZA4B, ZL3A, ZL4A
ZA3A,ZA3B, ZA4A, ZA4B
Výběr
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Leden

Přednáška Nebezpečné situace ve zdravotnictví
Exkurze IQ park
Filmové představení
Divadelní představení Don Quiote de la Anča
Odborná exkurze - prohlídka Václavského náměstí,
Staroměstského náměstí a přilehlých památek
Odborná exkurze - Hradčany, Kampa
Odborná exkurze - historické památky hlavního města,
návštěva vánočního trhu
Návštěva solné jeskyně
Návštěva muzea
Filmové představení o alkoholismu „Úsměvy smutných
mužů“
Odborná exkurze Techmánie
Třídní kolo psychologické olympiády
Soutěž „Jednou v roce na Vánoce“
Návštěva muzea - přírodovědná výstava
Kulturně historická exkurze s návštěvou Vánočních trhů

Ústí nad Labem
Liberec
Ústí nad Labem
Teplice

DZZ1, DZZ2
LA1, ZL1A, ZL1B, AZT4B
ZA3A, ZA4A
MSR1, MSR2, MSR3, MSR4

Praha
Praha

LA1, LA2A
AZT1

Praha
Teplice
Ústí nad Labem

AZT2
MSR2
LA2A, LA3, LA4

Ústí nad Labem
Plzeň
Teplice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Praha

ZA4A, ZA3A
ZA1A, ZA1B
MSR2
Žáci a studenti školy
LA2A, LA3, LA4
ZL1A, ZL2A

Odborná exkurze - historické centrum hlavního města

Praha

AZT3B

Exkurze - Národní muzeum, Obecní dům
Vánoční dílna
Vánoční turnaj o kapra
Odborná exkurze Tyflocentrum
Školní kolo psychologické olympiády
Okresní kolo volejbal dívek
Školní kolo psychologické olympiády
Odborná exkurze do Masarykovy nemocnice
Návštěva Muzea
Krajské kolo volejbal dívek
Zimní kurz Horské služby

Praha
Teplice
Teplice
Ústí nad Labem
Teplice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Jirkov
Klínovec

AZT3A
MSR1, MSR2, MSR3
MSR1, MSR2, MSR3, MSR4
ZA4B
MSR
Výběr studentů
ZL, ZA
ZA4A
ZA4B
Výběr studentů
DZZ1, DZZ2
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Odborné exkurze
Kurz sebeobrany
Odborná exkurze
Filmový večer
Soutěž „O nejlepší zelňačku“
Instruktáž v poskytování první pomoci skautům
Únor Ústeckého kraje
Lyžařský výcvikový kurz
Divadelní představení Talentovaný pan Ripley
Instruktáž v první pomoci pro předškolní děti v MŠ Jílové
Instruktáž v první pomoci pro děti a jejich rodiče v MŠ
Vinařská Ústí nad Labem
Turnaj ve stolním tenise
PRP MŠ Pod Holoměří
Beseda Hradní stráž
Odborná exkurze Masarykova nemocnice
Návštěva Činoherního studia
Exkurze - Univerzita Karlova - Jeden den s fyzikou
Olympiáda BIO
Přednáška České Švýcarsko
Beseda matematika
Přednáška Artikulátory
Seminář Masarykova nemocnice
Divadelní představení Kouzelná vyhlídka
Srdíčkové dny
Školní kolo soutěže PRP
Březen Lyžařský výcvikový kurz
Kulinářská soutěž
Odborná přednáška BENU
Přednáška Prázdniny v Evropě
Soutěž v první pomoci

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

ZA4A, ZA4B, AZT4A
DZZ1, DZZ2
LA4
Žáci a studenti DM
Žáci a studenti DM

Krásná Lípa

DZZ1, DZZ2

Harrachov
Most

MSR1, MSR2, MSR3
MAZ1, MSR2, MSR3, MSR4

Jílové u Děčína

DZZ 2

Ústí nad Labem

DZZ1

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Praha
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Harrachov
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Děčín

Žáci a studenti DM
DZZ1
Žáci a studenti DM
ZL4B
Žáci a studenti DM
ZL2A
výběr
LA2A, LA2B
AT3A
DZT, AZT3A, AZT3B,
DZZ1, DZZ2
Žáci a studenti DM
LA2A
výběr
MSR1, MSR2, MSR3
Žáci a studenti DM
DFA1, DFA2, DFA3
Žáci a studenti DM
Výběr 4 žáci
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Duben

Projektový den ZŠ - IKAP
Regionální kolo PSK olympiáda
Celostátní soutěž v ošetřovatelství
1. ročník o Pohár ředitelky školy 2019 ve střelbě
ze vzduchovky
Literární, historická a fotografická soutěž Daniel
- předávání cen
Kino Hraničář - festival „Jeden svět“ filmové představení
„Follow me“
Filmové představení Adopce + beseda
Srdíčkový den
Exkurze Svět rovnátek - Neviditelná rovnátka Invisalign
Exkurze Židovské město Praha
Exkurze středověká Praha, Jan Hus, Betlémská kaple
Přednáška USA: Work and Travel
Prehospital Circle Sebnitz
cvičení záchranářů a studentů
Stáž studentů v Drážďanech
Exkurze na transfuzním odd.
Exkurze na odd. Dialýza
Krajské kolo Biologické olympiády
Pořad Listování
Utkání ve florbalu s DM Děčín
Vernisáž Anežky Markové
Cvičení z projektu ZZS
Exkurze Dr. Max
Exkurze Kojenecký ústav
Juniorský maraton
Exkurze do elektrárny Střekov
Projekt ZZS
Exkurze COS Masarykova nemocnice

Ústí nad Labem
Most
Praha

DZZ1
výběr
výběr

Ústí nad Labem

výběr

Praha

Studentka z AZT3A

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Praha
Praha
Praha
Ústí nad Labem
Sebnitz SRN

ZA4A, AZT1
zájemci
LA2
DZT2
ZL3A
ZA1C
Žáci a studenti DM
DZZ 1,2

SRN Dresden
MN Ústí nad Labem
MN Ústí nad Labem
Teplice
Ústí nad Labem
Děčín
Ústí nad Labem
Sebnitz
Nučice u Prahy
Most
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Zittau
Ústí nad Labem

DZZ2
DZZ1
DZZ2
LA2- 2žákyněS
Žáci a studenti DM
Žáci a studenti DM
Žáci a studenti DM
DZZ1, DZZ2
DFA3
DDH2
výběr
ZL3B
DZZ
ZL4A
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Exkurze IQlandia
Květen Exkurze Muzeum Ústí nad Labem
Exkurze
Závod dračích lodí na „Dny Labe 2019“
Mladý záchranář - soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ
Školení v PP - MŠ Krupka
Soutěž Mladý cyklista - BESIP
Výchovně vzdělávací exkurze
14. ročník Celostátní soutěže v první pomoci - 10. místo
Studentské volby do Evropského parlamentu
Přednáška První pomoci
Rallye Ostrov - cvičení profesionálních záchranářů
Planeta Země
Celostátní sbírka Květinový den
Školení zaměstnanců v poskytování první pomoci
Cvičení IZS Rallye Ostrov
Gerontologické dny severozápad, konference
Exkurze Hospic Sv. Štěpána
Kurz Vodní záchranné služby Česká Kamenice
Cyklistický a sportovní kurz
Odborná exkurze
Školení Škrábání zubů ze sádry
Exkurze ZOO - výukový program „Nekupujeme si jejich
životy“
Červen Exkurze do Národního technického muzea
Odborná exkurze
Vodácký kurz „Vltava 2019“
Exkurze Muzeum hygieny

Liberec
Ústí nad Labem
Terezín
Ústí nad Labem
HZS Ústí nad Labem
Krupka
Stará Oleška
Rakousko
Lhotka u Mělníka
Ústí nad Labem
ZŠ Krupka
Ostrov u Tisé
Teplice
Pivovar Velké
Březno
Ostrov
UJEP Ústí n. L.
Litoměřice
Česká Kamenice
Doksy
Pivovar Velké
Březno

ZA1C, ZA2B, ZA3B, ZL2A, AZT1, AZT3A
ZL1A
MAZ1, MSR2, MSR3
výběr
DZZ 1
DZZ1
DZZ1
výběr
4 studenti
Studenti
DZZ1
DZZ1,2
ZL1A, LA1
MSR2
DZZ2
DZZ1, DZZ2
ZA 2.A
DZZ 2
DZZ1
Studenti SŠ

Ústí nad Labem

ZL3A
10 žákyň AZT, 2 žákyně AZT2, 2 žákyně AZT3
A+B, 2 žákyně AZT4 A+B

Ústí nad Labem
Praha
Lázně Teplice
Vltava
Drážďany

LA2A, LA2B, AZT1
AZT2
MSR2
26 žáků druhých ročníků
ZA1C, ZL3A, LA1, LA2A, LA2B, ZA1A, ZA1B
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Návštěva ZOO
Cvičení HS
Cvičení záchranářských škol
Odborná exkurze
Beseda Drogy a právo
Přednáška protikuřácký zákon
Spolupráce při doškolení členů Horské služby České
republiky
Nácvik jízdy žáků na kajaku a paddleboardu
Školení v PP
Vodní sporty na Barboře
Srpen

Bezpečnostní akce Den pro kamiony

Ústí nad Labem
Ostrov
SRN Dresden
Karlovy Vary
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem

ZL1B
DZZ1, DZZ2
DZZ1
MSR2
1. ročníky
2. ročníky

Tisá

DZZ1, DZZ2

Varvažov Oprám
ZL1A
obec Okrouhlá, Nový
DZZ2
Bor
AZT1, AZT2, LA2, ZA1C, ZL3B, ZL2A, MSR1,
Oldřichov
MSR2
Dálnice D
DZZ1, DZZ2

7.3 Akce zajišťované žáky a studenty VOŠZ a SŠZ
Název akce
Safety Road - bezpečnostní akce pro studenty SŠ spolupráce
s Besip
Cvičení Integrovaného záchranného systému
- RESCUE PATROL Ústecký kraj - součinnostní cvičení IZS
Bezpečnostní akce BESIP Den pro kamiony
akce ve spolupráci s Besip, Policie ČR a Policie SRN
Celostátní dobročinná sbírka Srdíčkový den
Celostátní dobročinná sbírka Světluška
Školení první pomoci

Obor - ročník
DZZ2

Období
září 2018

studenti oboru DZZ září 2018
DZZ1, DZZ2

září 2018

ZA2A
MSR3
DZZ2

září 2018
září 2018
říjen 2018
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11. ročník soutěže v první pomoci - Cesta do světa, pobočný
spolek Slunečnice Děčín
Soutěž v první pomoci a Parta se Slunečnicí v roce 2018
Prezentace školy - veletrhy vzdělávání
Mikulášská nadílka – Mateřská škola Kameňáček
Mikuláš a vánoční nadílka pro děti z Dětských domovů Severní
Terasa, Střekov a děti z Masarykovy nemocnice
Vánoční bazárek - charitativní akce žáků a studentů školy
Mikuláš a vánoční nadílka pro děti z dětských oddělení
Masarykovy nemocnice
První pomoc pro skauty Krásná Lípa
První pomoc MŠ Pod Holoměří Ústí nad Labem
Srdíčkové dny
Akce pro děti v MŠ Vinařská Ústí nad Labem
Celostátní dobročinná sbírka Srdíčkový den
Přednáška První pomoc MŠ Krupka
Soutěž „Mladý záchranář HZS Ústeckého kraje“
Školení zaměstnanců v poskytování první pomoci v pivovaru
Velké Březno
Celostátní sbírka Květinový den
Zajišťování soutěže Mladý cyklista Besip
Spolupráce při doškolení členů Horské služby České republiky
Vítání občánku v Bílině
Preventivní program „Aby zoubky nebolely“ pro děti
z mateřských škol Ústeckého kraje

DZZ

listopad 2018

výběr studentů
žáci jednotlivých
oborů
DZZ1
žáci ZA4, studenti
DVS, DZZ
žáci a studenti školy

listopad 2018
říjen - leden 2019
prosinec 2018
prosinec 2018
prosinec 2018

studenti oboru DZZ prosinec 2018
DZZ1, DZZ2
DZZ1
LA2A
DZZ1
LA3
DZZ1
DZZ1

únor 2019
únor 2019
únor 2019
únor 2019
březen 2019
květen 2019
květen 2019

DZZ2
MSR2
DZZ1
DZZ1, DZZ2

květen 2019
květen 2019
květen 2019
červen 2019
škol. rok
2018 - 2019
škol. rok
2018 - 2019

MSR2
DDH1, DDH2
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7.4 Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků
Veškeré soutěže a přehlídky, kterých se žáci a studenti školy zúčastnili, jsou souhrnně
zpracovány v příloze č. 2 - Mimoškolní činnost, soutěže a přehlídky.
Škola organizovala odbornou studentskou konferenci s mezinárodní účastí Studentlab, ve
které prezentují své odborné práce žáci oboru Laboratorní asistent. Zubní technici zorganizovali
další ročník odborné soutěže v kreslení a modelování zubních náhrad Ústecký dent. Obě akce
se setkávají s pozitivním ohlasem všech zúčastněných a školy si tak mezi sebou mohou předávat
odborné poznatky a novinky v příslušných oborech.

7.5 Přehled o návštěvách kulturních akcí
Škola pořádá pro žáky jako doplnění výuky a přípravu k maturitní zkoušce návštěvu
Státní vědecké knihovny v Ústí nad Labem a umožní jim účast na dalších kulturních akcích,
divadelních a filmových představeních. Jejich výčet je v následující tabulce.
Místo

Akce
SVK Ústí nad Labem
Literární večer Osudy dobrého vojáka Švejka
SVK Ústí nad Labem
Divadelní představení „Zkrocení zlé ženy“
Divadelní představení Maryša
Divadelní představení Doktor v Nesnázích
Divadelní představení „My děti ze stanice ZOO“
Divadelní představení Don Quiote de la Anča
Divadelní představení Talentovaný pan Ripley
Činoherní studio
Divadelní představení Kouzelná vyhlídka
Vernisáž Anežky Markové
Městská knihovna Teplice
Muzeum K. H. Máchy a archiv Litoměřice

Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Teplice
Most
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Teplice
Litoměřice
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7.6 Přehled realizovaných exkurzí v průběhu školního roku 2018/2019
Exkurze 1. ročníky SŠ
Letecká záchranná služba - ZS ÚK Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice - ošetřovatelská jednotka
Centrální sterilizace MN
EUC poliklinika
Techmánie
Národní technické muzeum
Domov důchodců
Muzeum hygieny
IQlandia Liberec
Laboratoř Synlab
Oddělení klinické hematologie a mikrobiologie
Domov pro seniory Litoměřice
Exkurze 2. ročníky SŠ
Hyperbarická komora Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice - oddělení Protetiky
Masarykova nemocnice - oddělení RHC
HZS - Všebořice
Parlament ČR
IQlandia
Laboratoř Synlab
Nemocnice Teplice
Planetárium
Elektrárna Mělník
Hemodialýza
Lázně Teplice, a.s.
Exkurze 3. ročníky SŠ
Masarykova nemocnice - koronární jednotka
Pragodent
Rehabilitační praxe
Lázně Karlovy Vary
TyfloCentrum Ústí nad Labem
Onkologie
Dům pokojného stáří
Metadonová jednotka
Vazební věznice Teplice
Krajský soud Ústí nad Labem
Exkurze 4. ročníky SŠ
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
Krizové centrum Spirála
FN Královské Vinohrady - popáleninové centrum
Pragodent
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - tematicky
zaměřené exkurze na vybraná pracoviště

Místo konání
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Plzeň
Praha
Bystřany
Drážďany
Liberec
Praha
Ústí nad Labem
Litoměřice
Místo konání
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Praha
Liberec
Praha
Teplice
Teplice
Mělník
Ústí nad Labem
Teplice
Místo konání
Ústí nad Labem
Praha
Teplice, Krupka
Karlovy Vary
Ústi nad Labem
Ústí nad Labem
Litoměřice
Ústí nad Labem
Teplice
Ústí nad Labem
Místo konání
Litoměřice
Ústí nad Labem
Praha
Praha
Ústí nad Labem
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Exkurze studentů VOŠ
Výrobní centrum Microdent LAB s.r.o.
Pragodent
Dr. MAX
Hasičský záchranný sbor letiště Václava Havla
FN Královské Vinohrady - popáleninové centrum
Masarykova nemocnice - tematicky zaměřené exkurze
na vybraná pracoviště
Nemocnice Teplice - ZZS Teplice
Heliport, Lékařská záchranná služba
Centru nákaz - Těchotín
Firma - Svět rovnátek Praha
Psychiatrická léčebna Dolní Beřkovice

Místo konání
Turnov
Praha
Ústí nad Labem
Praha
Praha
Ústí nad Labem
Teplice
Ústí nad Labem
Těchotín
Praha
Dolní Beřkovice
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8 Údaje o kontrolách, provedených ČŠI
8.1 Výsledky inspekční činnosti, provedené Českou školní inspekcí (ČŠI)
V termínu od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018 byla ve škole provedena kontrola Ústeckým
inspektorátem ČŠI - Protokol o kontrole č.j. ČŠIU-1500/18-U. Kontrola byla zaměřena na
dodržování právních předpisů podle §174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
V oblasti vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu a vnitřního řádu, v oblasti vydání
ŠVP pro SŠ a DM a dále v oblasti uskutečňování vzdělávání ve VOŠ podle akreditovaného
vzdělávacího programu nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
V oblasti dodržování délky vyučovacích hodin v odborném výcviku oboru MSR byla
zjištěna neodpovídající hodinová dotace v rozsahu 60 min. Porušení se následně opravilo.
Hodinové dotace v rozvrhu hodin byly upraveny, stejně jako celkový rozvrh. Dále došlo
k úpravě smluv pro praktické vyučování, realizované u fyzických nebo právnických osob ve
smyslu, aby výuku vedl instruktor, který má pro tuto činnost plnohodnotnou kvalifikaci.
Dále došlo k porušení legislativy v oblasti přijímání studentů VOŠ do vyššího ročníku
než prvního v tom smyslu, že pokud uchazeč neabsolvoval všechny předměty, které jsou
vyučovány v ročníku, který student „přeskočí“, nemůže být do vyššího ročníku přijat, a to ani
na základě úspěšně vykonaných rozdílových zkoušek. Vzhledem k tomu, že byli takto přijati
3 uchazeči, nebylo přijato žádné opatření, spočívající v jejich návratu do nižšího ročníku.
Při kontrole stravování v domově mládeže bylo zjištěno, že kalkulace za snídani,
přesnídávku a večeři neodpovídá normativům. Stejně tak byl v pátek chybně vydáván balíček
na cestu místo večeře.
Všechny zjištěné nedostatky byly odstraněny ve stanovené lhůtě.

8.2 Výsledek šetření stížnosti na právnickou osobu VOŠZ a SŠZ, Ústí nad
Labem, Palachova 35, příspěvková organizace, kterou vykonala Česká
školní inspekce Ústecký inspektorát - č. j. ČŠIU 1553/18-U.
Jednotlivé body stížnosti Česká školní inspekce zhodnotila jako neprokazatelné
a nedůvodné. V bodě, týkajícím se odmítnutí metodické podpory odborné učitelky žákyni
v průběhu výuky praktických činností, ČŠI hodnotí stížnost jako důvodnou. Ředitelka společně
s vyučující přijala opatření, která v budoucnu zabrání opakování se této skutečnosti.
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9 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018
Financování a hospodaření školy v roce 2018 bylo bezproblémové. VOŠZ a SŠZ tvoří
čtyři spojené spolupracující subjekty – v Ústí nad Labem – Palachova 35, Moskevská 52,
Domov mládeže – Kpt. Jaroše 622 a v Teplicích – Kapelní 2.
Závazné ukazatele a jejich plnění

PLATY
OPPP
ODVODY

Limit Kč
43.756.403,00
2.630.021,00
15.732.282,00

Čerpáno Kč
43.756.403,00
2.630.021,00
15.732.282,00

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 116,90
Z toho:
Pedagogičtí pracovníci
84,17
Nepedagogičtí pracovníci
32,73
Závazné ukazatele byly v roce 2018 splněny.
Považujeme za nutné komentovat tyto skutečnosti:
1. Na základě Směrnice č. 6/2017 organizace rozpočítávala příjmy ze školného studentů
VOŠ do nákladů poměrem žáků na vyšší odborné škole a střední odborné škole, a tak
splnila průkazně § 18 odst. 4 písm. a) zákona 586/1992 Sb. Vzhledem k výši dotace jde
u školného o minimální procento – příspěvek na provozní náklady (825.900,-- Kč).
2. O částku ostatních výnosů byly povýšeny náklady – finanční plán na rok 2018 byl
sestaven jako vyrovnaný.
Pozn.: VOŠZ a SŠZ má ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost v těchto oblastech:
a) masérské, rekondiční a regenerační služby
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona tj. pronájem
a půjčování věcí movitých, mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně
lektorské činnosti, ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod.
A. VÝNOSY
Výnosy - suma
Celkové výnosy – dotace v Kč (672)
Příspěvek na provoz
Ostatní výnos Erasmus+Fin
Projekt Cíl II. Záchranka
dotace ostatní ÚZ:
PN zohledněné rozpočtem 33353
Rozvoj. program MŠMT OP VVV 33063
Maturity podzimní 33034
Podíl SR k projektu Cíl II. Záchranka UZ 17051

82.827.068,63
77.833.172,31
10.970.000,00
241.329,81
664.410,16
64.585.486,34
63.569.491,00
862.310,15
119.248,00
34.437,19

dotace provoz:
provozní prostředky celkem
provozní dotace
pojistná událost

12.341.946,00
10.970.000,00
36.446,00
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chemické čištění
oslavy 100. výročí Československa
ostatní – mimořádné akce žáků DZZ a ZT
praxe žáků – multikultura
motivační program stipendium 00038
motivační program dojíždění 00039
ostatní výnosy z hlavní činnosti:
výnosy za školné, ubytování a stravování DM (602)
výnosy z pronájmů (603)
ostatní výnosy (604,641)
výnos z přijatého daru a fondů (648,649)
výnosy z hospodářské činnosti:
B. NÁKLADY
Celkové náklady v Kč

239.000,00
150.000,00
83.000,00
145.000,00
524.500,00
194.000,00
4.122.810,32
3.564.788,00
425.783,50
6.625,68
125.613,14
871.086,00

82.773.726,70

přímé náklady 33353 dle rozpočtu
63.569.491,00
náklady – z toho:
náklady na platy pracovníků školy vč. náhrad za nemoc a matur. 47.674.753,00
zákonné odvody zdravotního a sociálního poj. vč. maturit
15.246.749,00
odvody do FKSP, školení, prev. prohl., ochr. pom., strav.(527) 1.424.769,53
ONIV zákonný odvod Kooperativa (525)
186.490,00
náklady na spotřebu materiálu (501)
3.932.704,53
náklady na energie (502)
3.242.112,47
náklady voda (503)
342.829,59
náklady čipové karty (504)
4.712,00
náklady na opravy a udržování (511)
1.903.406,59
náklady na cestovné včetně projektové činnosti (512)
200.462,97
náklady na reprezentaci (513)
22.569,90
náklady na služby (518)
3.348.002,56
náklady daně a poplatky (538)
47.786,00
náklady na odpisy majetku (551)
1.613.355,00
ostatní provozní náklady (549,563)
801.330,83
náklady na nákup DDHM (558)
1.913.234,20
náklady na hospodářskou činnost:
868.458,53
Nakoupeno - PC monitory, kahany, nábytek v kabinetech, třídách, skříně, kancel. stoly, stoly
IT, lavice, židle, kartotéky, lampy, tabule, kontejnery, meotary, dataprojektory, paměťové
moduly, záložní zdroj, laminátor, Ph metr, parní čistička, mobilní telefony; okružní pila, regály,
lavice do chodeb, šatní skříňky, úklidové vozíky, sekačky, mincovní kopírky, pager, USB
čtečka, kamera, školní hodiny, dataprojektory, NTB, uč. pomůcky - torso cévní, trávicí, modely
orgánů, tonometry; modelovací nože, paralelometr, parafínová lázeň; kyvety, masážní lehátko,
el. nože, mikromotory pro obor ZT, odrazové můstky do tělocvičny, brusky a kávovar. Postupně
dochází k obměně starého majetku.
Naopak z majetku byl vyřazen starý nefunkční majetek, který nebylo rentabilní opravovat.
Rozdíl mezi náklady a výnosy v roce 2018 činil VH ve výši 53.341,93 Kč.
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Oprava a údržba
V roce 2018 byly finanční prostředky použity na běžné opravy a údržbu ve všech
spravovaných budovách. Jedná se o budovy v ulici Moskevská 52, Palachova 35 a Teplice,
Kapelní 2 a Domově mládeže – Kpt. Jaroše 622. V Moskevské byla dokončena oprava IT sítě,
a bylo provedeno chemické čištění, měnila se rozbitá okna, lina, opravy zdi, el. rozvodů a kotle
v kotelně. V Palachově se prováděli běžné opravy elektrických rozvodů ve třídách, opravy
přístrojů – serveru, Wi-Fi, ostatní IT, kopírek, PC, přehrávačů, scannerů, dataprojektorů
a tiskáren. Dále odborné opravy přístrojů pro obory, výměna lina, opravy žaluzií a srovnání
podlahy v laboratoři FL. Byly provedeny drobné stavební úpravy.
Větší opravy byly provedeny i na budově Domova mládeže – především opravy lina
v 6. pokojích, bylo provedeno chemické čištění topného systému, výměna vstupních dveří do
budovy, oprava oběhového čerpadla, sprchových koutů, termoventilů, baterií umyvadel.
Havarijní stav nastal na TUV a SV ve staré budově. Byla provedena větší oprava – cca 231 tis.
Kč. V Teplicích se malovaly chodby a třídy, dále byly opraveny nefunkční rolety v učebnách.

9.1 Investiční náklady - Fond investic
Tvorba a použití Fondu investic
Stav k 1. 1. 2018
Tvorba - Odpisy běžného roku
Tvorba - celkem v roce 2018
Z toho: odvod do rozpočtu zřizovateli (vzájemný zápočet)
Čerpání na nákup investic v roce 2018
Zůstatek k 31. 12. 2018

1.179.199,49
1.613.355,00
1.613.355,00
419.000,00
1.232.103,36
1.141.451,13

Nakoupen majetek - vstřikovací přístroj – 133.000,-- Kč (laboratoře ZT), stomatologické křeslo
– 250.000,00 Kč (areál DDH) - vše zařazené v Palachova 35 UL, nákup 5 stolů a katedry
– 298.889,36 Kč (laboratoř FL) Palachova 35 UL a AirFlow pro dentální hygienu – 71.736,-Kč Palachova 35 UL, OA Fabia kombi 298.799,-- Kč Palachova 35 UL a kopírovací stroj
54.329,-- Kč Moskevská 52, UL, kopírovací stroj 83.000,-- Kč Palachova 35, UL a přístroj pro
ZL 42.350,-- Kč. Nakoupeno celkem za 1.232.103,36 Kč.

9.2 Neinvestiční náklady - ostatní fondy
Tvorba a použití FKSP
Stav k 1. 1. 2018
Tvorba roku 2018 celkem
Čerpáno
FKSP k 31. 12. 2018

609.903,65
886.621,80
883.030,00
613.495,45

Z fondu byly financovány životní jubilea, příspěvek na stravování zaměstnancům, kultura, dary
k životním výročím a apod.
Tvorba a použití Rezervního fondu
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018
Tvorba fondu 2018 (proj. OP VVV, Erasmus+, Heuréka)
Čerpáno (projekt Erasmus+, OP VVV, Heuréka)
RF k 31. 12. 2018

1.166.988,30
697.122,02
881.447,99
982.662,33
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9.3 Výsledek hospodaření včetně doplňkové činnosti
Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Celkem výsledek hospodaření
z toho:
hlavní činnost
doplňková činnost

82.827.068,63
82.773.726,70
53.341,93
0,00
53.341,93
50.714,46
2.627,47

Byl podán návrh na převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu.
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10 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Škola je úspěšná převážně v programu Erasmus+ a v oblasti příhraniční spolupráce se
SRN. Zahraničním partnerem školy je již mnoho let Management Sachsen Akademie
v Drážďanech, která umožňuje žákům a studentům realizovat výměnné stáže jak ve školách
vzdělávajících zdravotnické pracovníky, tak i ve zdravotnických zařízeních. Kromě
zahraničních projektů jsme zapojeni i v celostátních.

10.1 Realizace projektů v rámci OP VVV
Název projektu: Šablony I
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006884
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Škola je v rámci OP VVV zapojena do Výzvy 35 - Šablony pro SŠ a VOŠ I. a IKAP.
Do projektu Šablony I zapojeno 43 pedagogů. Část pedagogů se rozhodla pro osobnostní
rozvoj, zaměřený na zlepšení jazykových schopností a dovedností. Část se orientovala na
profesní rozvoj. V dané oblasti se jednalo o odborné stáže pedagogů u zaměstnavatelů a sdílení
zkušeností pedagogů z různých škol. V rámci těchto aktivit učitelé získávali nejnovější
poznatky z praxe a zároveň si ověřili, že je škola schopna držet trendy v nejnovějších
technologiích v daném oboru.
V rámci projektů jsou dále realizovány aktivity zaměřené na zefektivnění vzdělávacího
procesu ve škole. Jedná se o tandemovou výuku, při níž je možnost se více individuálně věnovat
žákům a studentům jak v odborných, tak ve všeobecně vzdělávacích předmětech a zároveň
uplatňovat nové metody výuky. Individuální přístup je uplatňován při doučování žáků
ohrožených neúspěchem, a to nejen při nezvládání učiva z důvodu špatného pochopení látky,
ale rovněž kvůli nervozitě z případného neúspěchu.
Na SŠ byly realizovány projektové dny pro žáky ZŠ, které jim měly přiblížit specifika
odborné výuky i výuky přírodovědných předmětů na zdravotnické škole a eventuálně zvýšit
jejich zájem o studium. Velice pozitivně je hodnocena možnost působení školního psychologa
ve škole.
Bohužel ne všechny aktivity, hlavně v projektu IKAP, plně vyhovují odborné škole.
Řadu z nich musíme přizpůsobit našim podmínkám (výchova k podnikavosti, podpora
polytechnického vzdělávání apod.). Někdy narážíme i na problémy související s prodlevou
v přípravě a realizaci plánovaných aktivit ze strany zřizovatele (úhrada výjezdů v rámci plnění
podpory polytechnického vzdělávání apod.) a při nákupu pomůcek.

10.2 Projekt AVOŠ - výzva č. 02 – 160 – 41
Název projektu: Inovace VOV v odborné oblasti zdravotnické
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050
Škola je zapojena do dvou projektových aktivit. První je zaměřena na výuku cizích
jazyků a spočívá v tom, že dvě naše vyučující pracují v týmu na přípravě učebních textů pro
studenty oborů DZT (německý jazyk) a DDH (anglický jazyk). Dále participujeme v oblasti
využití digitálních učebních materiálů ve výuce studentů oboru DDH.
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10.3 Mezinárodní projekty
Název projektu: Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických
záchranných služeb.
Registrační číslo: 100267296
V projektu, zaměřeném na rozvoj spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko v oblasti zdravotnických záchranných služeb, vystupujeme jako partner
Zdravotnické záchranné služby ÚK v Ústí nad Labem.
Projekt je zaměřen na níže uvedené oblasti:
1. Analýza vzdělávání oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář v ČR a v SRN:
Ve školním roce 2018 - 2019 proběhlo několik setkání zástupců VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem
a DRK Dresden s cílem analyzovat formu, způsob a obsah vzdělávání zdravotnických
záchranářů v obou zemích a porovnat jednotlivé kompetence, které záchranáři mají. Je
plánováno vydání brožury s informacemi.
2. Cvičení záchranářů Prehospital Circle v Sebnitz:
Naši studenti byli přizváni k účasti na cvičení profesionálních záchranářů, které uspořádal DRK
Sebnitz. Byli členy výjezdové posádky a plně se zapojili při řešení simulovaných situací např.
amputace ruky, trauma z visu, anafylaktická reakce, popáleninové trauma atp. Cvičení bylo
velmi dobře připravené. Studenti si vyzkoušeli mnoho odborných výkonů a získali nové
znalosti.
3. Společné cvičení studentů - záchranářů v Drážďanech:
Partnerská škola DRK Dresden připravila v prosinci 2018 třídenní cvičení pro naše a německé
studenty. Studenti navštívili školu v Drážďanech, kde měli možnost procvičit si odborné
kompetence a následně je uplatnit v simulovaných situacích. Studenti pracovali ve smíšeném
týmu, museli se dorozumět a efektivně pracovat ve prospěch pacienta. Studenti byli velmi
nadšeni. Přivezli si mnoho nových dovedností.
4. Stáž studentů záchranářů v ČR a v SRN:
V dubnu 2019 proběhla stáž studentů záchranářů v ČR a v SRN. Výměnné stáže se účastnilo
5 českých a pět německých studentů, kteří tvořili mezinárodní dvojice. První týden strávili
v Ústí nad Labem, kde absolvovali odbornou praxi na Zdravotnické záchranné službě
Ústeckého kraje, výjezdové základně Ústí nad Labem, Teplicích a Děčíně. V rámci pobytu
absolvovali odbornou exkurzi na oddělení Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, na výjezdové základně ZZS ÚK v Ústí nad Labem a heliportu ZZS ÚK. Stáž provázel
doprovodný teambuildingový program. Následující týden odjeli naši studenti do Drážďan, kde
absolvovali bohatý program v oblasti horské a vodní záchranky a výborně připravený
teambuildingový program. V rámci odborného programu navštívili urgentní příjem Univerzitní
kliniky v Drážďanech.
5. Účast na záchranářském cvičení a soutěži Rallye Ostrov:
Studenti a žáci naší školy měli možnost se účastnit záchranářského cvičení pořádaného
Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje. Studenti a žáci byli v roli figurantů,
zasahující byli profesionální posádky Policie ČR, HZS ČR a ZZS Ústeckého kraje. Cvičení
bylo velmi akční a zajímavé. Pro studenty a žáky bylo velmi náročné a zároveň velmi přínosné
z hlediska nových informací a praktických zkušeností.
6. Účast na součinnostním cvičení IZS Rescue Patrol:
Čeští a němečtí studenti se opakovaně zúčastnili součinnostního cvičení IZS Rescue patrol.
Toto cvičení probíhalo v krásné lokalitě okolí Berouna. Studenti měli možnost zasahovat
v simulovaných situacích hromadného postižení zdraví a vyzkoušet si spolupráci jednotlivých
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složek IZS. Byli jak v roli zasahujících, tak i v roli figurantů. Spolupráce s německými studenty
byla přátelská. Při komunikaci se využívala převážně angličtina, ale zazněla i němčina a čeština,
neboť studenti v rámci projektu absolvovali základy jazyka v rozsahu 40 hodin. Cvičení je pro
ně vždy velmi přínosné.

10.4 Projekt DoFE
Škola se do projektu zapojila na podzim 2018. Podařilo se získat startovací dotaci
a dotaci na propagaci programu DofE na škole. Finance byly využity na doškolení dalšího
pedagoga, kurzy první pomoci a přípravu tvorby roll upu s fotografiemi z dobrodružné
expedice.
Účastníci programu se vždy věnují hned několika aktivitám: sportovní aktivita, rozvoj
talentu, dobrovolnictví a dobrodružná expedice (v těchto oblastech si nastavují individuální cíle
dle svých zájmů nebo schopností). Při splnění programu mohou získat mezinárodně uznávaný
certifikát DofE - bronzový (6 měsíců plnění), stříbrný (12 měsíců plnění) a zlatý (18 měsíců
plnění).
Na jaře 2019 se povedlo získat dotaci ve výši 5000 Kč na podporu účastníků programu,
na finanční zajištění dobrodružné expedice a na podporu materiálního vybavení pro realizaci
následných dobrodružných expedic.

10.5 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola je zapojena ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským
poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze
do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
V rámci celoživotního vzdělávání škola úzce spolupracuje s hlavním zaměstnavatelem
absolventů Krajskou zdravotní a.s. (K.Z.) v Ústí nad Labem, Masarykovou nemocnicí. Škola
má akreditaci na teoretickou část specializačního vzdělávání v oborech sestra pro intenzívní
péči a dětská sestra, K.Z. má akreditovanou praktickou část. V dané spolupráci hodláme
pokračovat i v budoucnu. Kromě toho nabízíme vzdělávání v kvalifikačním kurzu Zubní
instrumentářka. Kurz je otevírán již po několikáté a vzhledem k tomu, že je o něj stálý zájem,
bude škola v dané aktivitě pokračovat i nadále.
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11 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů vzdělávání
Škola úzce spolupracuje v rámci uskutečňování praktické výuky se státními i soukromými
zdravotnickými zařízeními. Na prvním místě stojí největší zaměstnavatel - K.Z. a.s. v Ústí nad
Labem. Kromě realizace praktického vyučování a odborné praxe, ve škole působí v roli
externích vyučujících řada lékařů, farmaceutů, stomatologů a dalších odborných vyučujících.
Jednotlivé obory navázaly v uplynulých letech též úzkou spolupráci odbornými firmami.
Např. farmaceuti s firmou BENU a Dr. Max; zubní technici s firmami Interdent, Rodentica,
Dentamed, Schütz Dental a řadou dalších, zdravotní laboranti s firmami Synlab, Aeskulab
apod. Význam spolupráce nespočívá pouze v umožnění absolvování předepsané praktické
výuky žákům a studentům, ale firmy se podílejí na propagaci jednotlivých oborů. Jsou sponzory
soutěží a odborných konferencí, které škola pořádá. Podílejí se na sponzorování oboru i formou
materiálních darů. Řada z nich pořádá ve škole odborné přednášky, čímž umožňuje nejen
žákům a studentům, ale i vyučujícím držet krok s nejmodernějšími trendy v dané oblasti. Proto
je pro školu velmi důležité udržet a dále rozvíjet tuto spolupráci i v dalších letech.

11.1 Souhrnný přehled pracovišť, ve kterých proběhly odborné praxe
Obor
ZA
LA

AZT
ZL

MSR

Typ pracoviště
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem, Sociální péče 12A
Jesle města Ústí nad Labem, Mezní 2
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem, Teplice, Most, Děčín
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Odborné firmy Diagnostika, Aeskulab, Chomutov
VFN Praha
Privátní stomatologické laboratoře Ústeckého, Libereckého, Karlovarského,
Pardubického a Středočeského kraje
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem, Chomutov, Děčín
Podřipská nemocnice Roudnice n. Labem
Základní školy v Ústeckém a Libereckém kraji
Mateřské školy v Ústeckém kraji
Dětský domov Litoměřice
Spolek Cesta do světa a Rákosníček Děčín
Veterinární ordinace Teplice
Almedea s.r.o., hyperbarická oxygenoterapie, Ústí n. L.
Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Litoměřice
Soukromá chirurgická ambulance, Děčín
Jana Hrdličková Oční optika s.r.o., Děčín
Jesle města Ústí nad Labem
EUC klinika Ústí nad Labem
K.Z. a.s. Teplice
Lázně Teplice
Fyzioterapie Laiblová a Rehabilitace MUDr. Šindelářová, Teplice
Domovy důchodců Bystřany, Dubí, Ústí nad Labem
Školní studio Spirála
Sportovní hala Teplice
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DDH
DFA

DVS

DZL
DZT

DZZ

Privátní stomatologické ordinace v Ústeckém, Libereckém, Jihočeském,
Zlínském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v Praze
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem a Děčín
Lékárny řetězce Dr. Max a BENU
Privátní lékárny v Ústí nad Labem, Teplicích, Krupce
Českolipská lékárenská společnost s.r.o. Česká Lípa
Krajská zdravotní a.s. Ústí n. Labem, Děčín, Teplice
Karlovarská krajská nemocnice Cheb
Lužická nemocnice Rumburk
Městská nemocnice Litoměřice, Plzeň, Cheb
ACME Domácí péče, s.r.o. Ústí nad Labem
Centrum sociálních služeb Jirkov, Děčín; Domov pro seniory Velké Březno
Hospic sv. Jiří, o.p.s. a Útočiště o.p.s. Cheb
Psychiatrie s.r.o., Litvínov
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.
Medoz, s.r.o. - ordinace praktického lékaře, Mariánské Radčice
Nemos Plus s.r.o. Praha
Fond ohrožených dětí, z.s. Litoměřice
EUC klinika Ústí nad Labem
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem
Zdravotní ústav Ústí nad Labem
Privátní zubní laboratoře Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého kraje,
kraje Vysočina a v Praze
Zubní laboratoře v SRN: Dresden, Oberfrauendorf, Euerdorf a
Seifhennersdorf
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem, Most
ZZS Ústeckého kraje p.o., výjezdová základna Ústí n. L., Děčín, Teplice
EUC klinika Ústí nad Labem

Při odborné praxi pracují žáci a studenti pod vedením dohodou stanovených pracovníků
z příslušného pracoviště. Odborné učitelky provádějí namátkové kontroly, kde hovoří se žáky
a studenty o případných problémech, mohou sledovat i provádění jednotlivých úkonů. Také
žádají o hodnocení pracovníky, kteří žáky a studenty vedou.
Ve školním roce 2018 – 2019 se nevyskytly na pracovištích závažnější problémy, žáci
a studenti byli vesměs chváleni jak za odvedenou práci, tak za přístup k pacientům a klientům.
Pokud došlo k nějakému problému, byl okamžitě řešen.
Žáky oboru ZL se snažíme směrovat při odborné praxi mimo zdravotnická zařízení,
protože nejsou zdravotnickými pracovníky (nepřipravují se na výkon zdravotnického
povolání). Pokud praktikovali ve zdravotnických zařízeních, vykonávali práci se zaměřením na
administrativní činnosti, příp. přihlíželi odborným výkonům. Měli možnost seznámení
s chodem oddělení, včetně odborných postupů prováděných na oddělení. Vykonávali i některé
pomocné práce jako úpravu lůžek, pomáhali při mytí pacientů, polepovali zkumavky, měli
možnost se podívat na RDG snímky a učili se v nich orientovat. Někteří žáci pracovali také na
recepcích, či vyřizovali administrativu na PC.
Ve školských zařízeních prováděli žáci práci asistentů pedagoga. Připravovali pro děti
hry různého charakteru, soutěžní programy, s malými dětmi kreslili a četli. V jeslích se
učili děti krmit a přebalovat. Jeden žák dokonce zúročil své zkušenosti z kroužku první pomoci
a dětem na základní škole připravil praktické ukázky první pomoci. Velmi specifickou
zkušenost získal žák, který vykonával praxi u postižených osob.
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Žáci hodnotili praxi kladně a ujistili se, že má své místo ve výuce zdravotnického lycea.
Některé žáky praxe utvrdila v přesvědčení, že budou dále studovat zdravotnické obory; další
pak po seznámení se zdravotnickým zařízením (hematologie) začali o studiu tohoto oboru
reálně uvažovat.
Kromě organizací, se kterými škola spolupracuje v rámci realizace praktické výuky,
dále úzce spolupracuje také s mateřskými a základními školami i s dětskými domovy při
osvětově zaměřených akcích. Studentky oboru DDH pravidelně navštěvují děti a zaměřují se
na prevenci zubního kazu. Učí je správné technice čištění zubů, u školáků se zaměřují též na
informace o zdravých (nekariogenních) potravinách. V rámci podpory orálního zdraví se
orientují i na dospělé - spolupracují s Tyfloservisem, navštěvují domovy pro seniory a zaměřují
se na budoucí maminky. Všechny tyto aktivity jsou velice pozitivně hodnoceny veřejností
a mnohé studentky se jim věnují i mimo vyučování ve svém volnu.
Studenti oboru DZZ učí děti v mateřských a základních školách základům při
poskytování první pomoci. Pokud projeví zájem i další organizace, podílejí se na organizaci
výuky první pomoci u dospělých (zaměstnanci základních a středních škol, firmy).

Datum zpracování zprávy: 10. října 2019
Datum schválení na ŠR VOŠZ a SSŽ: 24. října 2019 (usnesením č. j. 2/1ŠR/2019)
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 13. listopadu 2019

razítko školy

PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy
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Příloha č. 1 - Přehled hlavních vzdělávacích aktivit interních vyučujících v rámci DVPP ve
školním roce 2018/2019
Počet
Druh akce
Datum, místo
pedagogů
Společensko-vědní Seminář Rukopisy (královédvorský
4. 10. 2018
1
oblast
a zelenohorský
Praha
Seminář Aktivizující výukové metody 8. 10. 2019
1
ve výuce NEJ
Ústí nad
Labem
Školení NIDV
18. 10. 2018
1
Ústí nad
Labem
VII. Mezinárodní konference
18. 10. 2019
1
k podpoře vícejazyčnosti na školách
Praha
„Jazyky v zrcadle jednoho století“
Seminář k maturitním zkouškám
22. 10. 2018
2
Ústí nad
Labem
Školení NIDV
25. 10. 2018
2
Ústí nad
Labem
Seminář OBN
7. 11. 2018
1
Praha
Seminář ANJ
7. 11. 2018
2
Ústí nad
Labem
Seminář NIDV
8. 11. 2018
2
Ústí nad
Labem
Seminář Autonomní učení
12. 11. 2018
1
Ústí nad
Labem
Seminář Česká gramotnost
15. 11. 2018
1
Ústí nad
Labem
Seminář Cesta ke svobodě
20. 11. 2018
1
a demokracii
Praha
Seminář českého jazyka
22. 11. 2018
1
Praha
Seminář NIDV
29. 11. 2018
1
Ústí nad
Labem
Seminář anglického jazyka
29. 11. 2018
2
Ústí nad
Labem
Seminář Syndrom vyhoření
4. 12. 2018
1
Ústí nad
Labem
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Seminář Lektorské dovednosti
Školení NIDV
Seminář DEJ
Seminář Výuka ANJ
Konference DEJ - Protektorát Čechy
a Morava
Školení Šablony II
Školení k MZ
Seminář Šablony II - Domov mládeže
Seminář Topografie teroru
Konference Vzdělání pro budoucnost
Seminář Šablony II
Seminář Šikana, kyberšikana
Mediální vzdělávání
Seminář Sebereflexe a interakce
s ostatními
Letní škola klasických studií
- Evropská civilizace a příroda
Seminář 2019 Zrazení snu? Aneb
30 let české demokracie a výchova
k ní
Konference pro učitele anglického
jazyka Leading The Way
Letní škola dějepisu

16. - 17. 1.
2019
17. 1. 2019
Ústí nad
Labem
31. 1. 2019
UJEP Ústí n/L
7. 2. 2019
Ústí nad
Labem
14. 2. 2019
Praha
14. 2. 2019
Ústí nad
Labem
7. 3. 2019
Ústí nad
Labem
22. 3. 2019
Hradec Králové
6. 4. 2019
Památník
Lidice
22. - 23. 3.
2019
Praha
16. 4. 2019
Ústí nad
Labem
30. 4. 2019
Ústí nad
Labem
31. 5. 2019
Louny
12. 6. 2019
Teplice
29. 6. - 2. 7.
2019
Kutná Hora
29. 8. - 30. 8.
2019
Ústí nad
Labem
29. 8. 2019
Praha
29. 8. - 30. 8.
2019
Praha

1
2

1
2

1
1

1

1
1

1

2

1

1
1
1

1

1
1
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Přírodovědná
oblast

Matematický seminář
Matematický seminář
Seminář Experimentální výtvarné
techniky
Seminář Finanční gramotnost
Seminář Finanční matematika hrou
Seminář Ekoškola
Seminář Pokroky a novinky v chemii
Matematický seminář
Seminář IT
Seminář Matematická gramotnost
Seminář Výukové moduly PC

Konference EVVO
Školení IKT
Seminář Biochemie - aplikace výživě,
potravinářství a každodenním životě
Seminář BIC
Seminář IKT
Seminář Chemické látky
Seminář IKT
Seminář IKT

4. 10. 2019
Praha
22. 10. 2018
Praha
23. 10. 2018
Ústí nad
Labem
12. 11. 2018
Jihlava
22. 11. 2018
Jihlava
26. 11. 2018
Ústí nad
Labem
28. 11. 2018
Praha
5. 12. 2018
Praha
10. 1. 2019
Praha
24. 1. 2019
Most
7. 2. 2019
Ústí nad
Labem
18. 2. 2019
Ústí nad
Labem
21. 2. 2019
Bystřany
27. 3. 2019
Praha
27. 3. 2019
Praha
25. 4. 2019
Praha
30. 4. 2019
Ústí nad
Labem
21. 5.
3.6. - 5.6.
13. 6. - 14. 6.

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

2
1
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Příloha č. 2 - Mimoškolní činnost, soutěže a přehlídky
Název soutěže, přehlídky

Školní kolo

Oblastní
kolo

Běžecké závody - 5. Ročník Rychtářské 12
8. 9. 2018

8

Run Czech.com - Ústecký půlmaraton

5

Okresní pohár v atletice chlapců a dívek SŠ
Ústí nad Labem 19. 9. 2018
Děvčata - 2. místo, chlapci – 4. místo
Nejlepší student národnostních menšin
25. 9. 2018
Středoškolský atletický pohár
27. 9. 2018
Děvčata 4. místo, chlapci 6. místo
Okresní přebor v přespolním běhu žáků
a žákyň SŠ Ústí nad Labem 2. 10. 2018.
Družstvo dívek A – 1. místo, družstvo
dívek B – 4. místo, chlapci - 2. místo.
Krajský přebor v přespolním běhu dívek Ústí
nad Labem 9. 10. 2018 - 6. místo
Okresní finále v basketbalu dívek
16. 10. 2018
Soutěž Zlatý masér
18. 10. 2018
Okresní přebor košíková chlapci
2. 11. 2018
Středoškolské hry - basketbal chlapci
8. 11.2018
Středoškolské hry - basketbal dívky
15. 11. 2018
Krajské kolo v plavání
22. 11. 2018 - 4. místo
Okresní přebor – florbal chlapci
23. 11. 2018 – 2. místo
Olympiáda anglický jazyk
26. 11. 2018
Olympiáda německý jazyk 13. 12. 2018

21
1
14

13

4
9
2
9
9
8
8
5
37
9

Okresní přebor - florbal dívky
30. 11. 208 - 2. místo

6

Soutěž první pomoci - třídní kola

108

Školní kolo psychologické olympiády
16. 1. 2019

10

Okresní kolo volejbal dívek 17. 1. 2019

Okresní kolo/
Krajské kolo

8
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Krajské finále Sport. ligy škol - volejbal
dívky
22. 1. 2019 - 5. místo
Školní kolo psychologické olympiády
23. 1. 2019
Biologická olympiáda
15. 2. 2019
Školní kolo soutěže PRP
27. 2. 2019
Soutěž PRP - 19. 3.2019
Regionální kolo psychologické olympiády
20. 3. 2019 - 2. místo, mimořádné ocenění
Literární, historická a fotografická soutěž
Daniel - předání cen 20. 3. 2019
1. místo - žákyně SOŠ
Celostátní soutěž OSE-21. 3. 2019 - 3. místo
1 ročník o Pohár ředitelky školy 2019
ve střelbě ze vzduchovky 21. 3. 2019
Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce
21. 3. 2019 - 8. místo
Krajské kolo Biologické olympiády
5. 4. 2019
Juniorský maraton pro střední školy
16. 4. 2019
14. ročník Celostátní soutěže v první pomoci
24. -25. 4. 2019
Celkem

8
14
9
18
4
3
2
3
25
1
2
10
4
230

26

141
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