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I. CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 
 
 
Název školy:     Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická  
Adresa:    Husova 3, 371 60  České Budějovice 
 
Identifikátor zařízení:   600 019 578.  
 
Telefon/fax :              387 319 062, 387 023 011 
 
e-mail:    zdravka@mbox.vol.cz 
 
www stránky:    http://szscb.wz.cz 
 
Právní norma:    příspěvková organizace 
 
IČO:      00 58 22 39 
 
Zřizovatel:    Jihočeský kraj 
 
Právní forma:    kraj, IČO: 70 890 650 
Adresa:    U Zimního stadionu 1952/2 
 
 
 
Organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem Husova 3, 
37160 České Budějovice, identifikační číslo 70610081 byla zřízena Zřizovací listinou Jihočeského 
kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova 12, 371 22 České Budějovice, IČO 70890650, 
zastoupeným hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem, dne 11. 9. 2001. 
Zřizovací listina byla vydána podle § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých 
věcí , práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dodatkem č.1 zřizovací listiny 
bylo přiděleno organizaci nové identifikační číslo: 00582239. 
Dodatkem č.2 zřizovací listiny schvaluje Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích podle § 
35 odst.2, písm.j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) okruhy doplňkové činnosti 
navazující na hlavní účel příspěvkové organizace SZŠ a VZŠ České Budějovice, Husova 3: 
 

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 
 
 
1.1 LEGISLATIVA A PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE 
 
Výuka v SZŠ a VZŠ je realizována na základě učebních osnov schválených MŠMT ČR   a MZ ČR 
ze dne 18. 3. 1992 s následujícími úpravami  provedenými schvalovací doložkou MZ ČR – PRO – 
075 – 19. 7. 1995. 
Pro střední zdravotnickou školu jsou platné osnovy schválené MŠMT ČR č.j. 29978/97 z 18. 9. 
1997. Pro vyšší zdravotnickou školu jsou platné osnovy schválené MŠMT ČR č.j.  
20389/96 z 27. 5. 1996. 
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Obor Škola Kód oboru Schvalovací doložka 
Asistent zubního technika Střední 53-44-M/03  
Zdravotnický asistent Střední 53-41-M/01  
Laboratorní asistent Střední  53-43-M/005 22.12.2004 pod č.j. 32191/04-23 
Laboratorní asistent Střední 53-43-M/01  
Zdravotnické lyceum Střední  78-42-M/005 02.06.2004 pod č.j. 18288/04-23 
Zdravotnické lyceum Střední  78-42-M/04  
Masér sportovní a rekondiční Střední 69-41-L/02  
Dipl. všeobecná sestra 3,5 r. 
kombi 

Vyšší   53-41-N/1.  1.9.2013 pod č.j. 45816/12-212 

Dipl. všeobecná sestra 3 r. Vyšší 53-41-N/1. 07.08.2008 pod č.j. 11691/2008-21
Dipl. zubní technik Vyšší  53-44-N/1. 07.08.2008 pod č.j. 11691/2008-21

 
 

Akreditované programy MŠMT 
 
1. Oblast ICT: 
 
Škola požádala dne 21.11.2011 o novou akreditaci k provádění níže uvedených vzdělávacích 
programů a ta byla dne 12. 1. 2012 SZŠ a VOŠZ Husova 3 České Budějovice MŠMT pod č.j. 
6246/2012-25-163 udělena: 
 

Bakaláři 1 - vedení školní matriky, klasifikace, vysvědčení 
Bakaláři 2 - úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí 
Bakaláři 3 - přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, knihovna 
Bakaláři 4 – úprava souborů, sloupcové seznamy, základní úpravy sestav 
Bakaláři 5 – správa systému, tvorba sestav pro pokročilé 
Bakaláři 6 – vedení elektronické třídní knihy 
Bakaláři - školní informační systém  

 
včetně vydávání osvědčení o jejich absolvování. 

 
2. Ošetřovatelství: 
 
Dne 12.1. 2012 byla MŠMT pod č.j. 6246/2012-25-163 udělena akreditace k provádění 
vzdělávacího programu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (první 
pomoc). Program je určen pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol. 
Proškoleno bylo 116 pedagogů základních a mateřských škol. 
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1.2 ŠKOLSKÉ  RADY 
 
Rada Jihočeského kraje dne 17. 5. 2011 zřídila ke dni 7.6. 2011 usnesením č. 476/2011/RK-66 při 
střední škole školskou radu se stanoveným počtem 6 členů ve složení: 
 

a) za pedagogy školy:   Mgr. Pavel  C h a l u p a 
Mgr. Martin M a c h 
 

b) za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: 
 

Dipl. Ing. Josef  H a n o u s e k 
Bc. Milan  Š e b e s t a 
 
za zřizovatele školy   
 
MUDr. Lumír  M r a č e k 
Mgr. Rudolf  S c h n e e d ö r f l e r 

 
Usnesením č. 476/2011/RK-66 byla zřízena při vyšší škole školská rada se stanoveným počtem 3 
členové ve složení:   
 

a) za pedagogy školy:  PhDr. Yvetta  P u ž e j o v á 
 

b) za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:       Marcela Mátlová 
 

c) za zřizovatele školy:  MUDr. Tomáš  F u i t  
 
Funkční období obou školských rad je v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb.  
 t ř í l e t é  a končilo  ke dni 7.6. 2014. 
 
Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 582/2014/RK-40 ze dne 29. 5. 2014 byla jmenována 
v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) školská rada ke dne 7.6. 2014. Na 
základě voleb, které se konaly 11.4. 2014 (volby zákonných zástupců žáků a zástupců studentů) a 
24. - 25. 4. 2014 (volby zástupců pedagogických pracovníků), byly vytvořeny 2/3 školské rady (za 
pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty).  
 
Stanovený počet členů školské rady: 6 
 
Složení školské rady ke dni 7. 6. 2014: 
 

a) zástupci pedagogických pracovníků:                      Mgr. Pavel C h a l u p a 
         PhDr. Yvetta P u ž e j o v á 

 
b) zákonný zástupce žáků SZŠ a zástupce studentů VOŠZ:    

         Irena K o h o u t o v á 
         Valérie K l á t i l o v á 

c) zástupci zřizovatele školy:    
                                                                               MUDr. Lumír M r a č e k 
          MUDr. Tomáš F u i t 
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II. OBORY  VZDĚLÁNÍ 
 
Škola sdružuje: 
Název Kapacita Cílová kapacita IZO 
Střední zdravotnická škola 540 540 110 030 494 
Vyšší zdravotnická škola 200 200 110 030 524 
Celkem* 740 740  
 
    ∗Výpis ze sítě škol – k č.j. 10 544/04-21 

 
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ 

 
poskytuje tříleté odborné vzdělání ukončené absolutoriem a získáním titulu DiS (diplomovaný 
specialista) absolventům středních škol ve studijních oborech: 
 

Obor vzdělání Kód oboru 
Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma vzdělávání, 3,5 r.  53-41-N/1 
Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma vzdělávání, 3 r. 53-41-N/1. 
Diplomovaný zubní technik – denní forma vzdělávání 53-44-N/1. 

 
Obory vzdělání - přehled tříd 

 
 

Třída Ročníkový učitel Počet žáků Jazyky 
Muži Ženy Celkem ANJ NEJ LAJ 

DVS 1 PhDr. Pužejová Yvetta 2 27 29 20 9 29 
DVS 2. PhDr. Volavková Vladimíra 0 24 24 14 10 0 
DZT 3. Toncarová Ivana 7 15 22 17 5 0 
DVS 3. Mgr. Sosnová Daniela 1 21 22 10 12 0 
Celkem  10 87 97 61 36 29 
DVS 1.k Mgr. Plecerová Veronika 0 40 40 19 21 40 

 
Počet studentů na VOŠ zdravotnické 
 

Škola/součást Počet - muži Počet – ženy CELKEM 
VOŠZ - denní 10 87 97 
VOŠZ – kombi 0 40 40 
CELKEM 10 127 137 
 
Počty  studentů na střední a vyšší odborné škole: 
 
Škola/součást Počet - muži Počet – ženy CELKEM 
Střední škola 62 478 540 
Vyšší škola 10 127 137 
CELKEM 72 605 677 



7 

 
III. BUDOVY, VLASTNICTVÍ – CELKOVÝ STAV 

 
Škola spravuje majetek v objektu, jež se nachází v Husově ulici č. 555/3. Toto vlastnictví je 
zaprotokolováno v pozemkových knihách. Škola se nachází ve dvou budovách. Původní budova 
v Husově ulici byla postupně přistavována a rozšiřována ve letech 1909 – 1928. V zadní části 
směrem k Mlýnské stoce na ni navazuje přístavba tělocvičny a učeben z roku 1980-81. V obou 
budovách se nachází celkem 23 učeben, 1 malá a 1 velká tělocvična, knihovna a studovna, učebna 
výpočetní techniky, zubní a chemické laboratoře, 4 odborné učebny ošetřovatelství, 2 jazykové 
učebny, 2 učebny fyzikální terapie a učebna psychologie.  
V areálu školy se nachází venkovní sportovní areál, který byl ve školním roce 2011-2012 nově 
rekonstruován a slouží ke sportovnímu vyžití žáků, studentů a zaměstnanců školy od května 2012. 
V současné době je škola vybavena cca 100 počítači ve všech kmenových učebnách a kabinetech. 
Toto vybavení umožňuje používat tzv. elektronickou třídní knihu, do níž mohou vyučující zapisovat 
prostřednictvím školního intranetu a připojí se kdekoli ve školních budovách. Žáci, studenti a 
zaměstnanci školy mají možnost WI-FI připojení v celé budově školy. Vybavení je průběžně 
modernizováno novou multimediální technikou především díky aktivní účasti zaměstnanců školy 
v projektech a grantech EU. Značné finanční prostředky z projektů jsou alokovány do vybavení 
technického zázemí školy. 6 učeben je vybaveno dataprojektory a interaktivními tabulemi. Ve 
školním roce 2011/2012 byla v rámci projektu OPVK pořízena multimediální technika (televizní 
přijímače a PC) do odborných učeben oboru ošetřovatelství a oboru zubní technik. Škola disponuje 
také mobilní učebnou vybavenou notebooky. Z finančních prostředků projektů OPVK je 
modernizováno také vybavení zubních a chemických laboratoří a zázemí balneocentra sloužícího 
potřebám oboru vzdělání masér sportovní a rekondiční.  
Již 3x podalo vedení školy žádost o získání projektu na vybudování půdní vestavby a zřízení výtahu 
v celkové výši 10 mil. Kč. Bohužel projekt nebyl vybrán a škola tak přichází o využití prostorné 
půdní kapacity, která by ulehčila provozu školy především v v souvislosti s rozvrhem hodin ve 
třídách, jejichž kapacitní možnosti jsou při počtu cca 600 žáků a studentů zcela vyčerpány. 
Realizována byla výměna oken ve velké  tělocvičně školy. V současné době se škole nedostává 
finančních prostředků na realizaci poslední etapy výměny oken v prostorách schodišť a některých 
místností.  
V areálu školního dvora bylo vybudováno parkoviště pro 9 osobních aut, které slouží potřebám 
zaměstnanců školy. Ve vjezdu do dvora byla instalována dvoukřídlá vrata s automatickým 
pohonem. Revitalizací prochází zatravněný prostor u sportovního areálu, kam byly nasázeny 
okrasné keře. Prostor s lavičkami bude sloužit k relaxaci žáků, studentů a učitelů školy. 
 
 
 
3.1  MATERIÁLNÍ  VYBAVENÍ  A  ZAJIŠTĚNÍ  VÝUKY 2013-2014 
3.1.1 Pořízení investičního majetku:  

 
Nákup z investičních prostředků/druh Pořizovací 

cena/Kč 
Pořízení brány do dvora s automatickým pohonem    116 190,- 
Modernizace učebny fyziky – v rámci projektu OP VK Modernizace 
přírodovědeckého vzdělávání ve škole        535 262,- 

Pořízení interaktivní tabule s ozvučením do učebny fyziky – v rámci 
projektu OP VK Modernizace přírodovědného vzdělávání ve škole       79 536,- 

CELKEM: 730 988,- 
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3.1.2 Opravy financované z investičního fondu:  
 
(zahrnuto období od 1.9. 2012 do 31.8. 2013) 

Opravy/ investiční fond Cena v Kč 
Stavební úpravy dvora       114 000,- 
Oprava fasády budovy B a výměna oken                 2 810 187,- 
Oprava žlabů a klempířských prvků      115 287,- 

CELKEM:   3 039 474,- 
 
3.1.3 Opravy:   
 
(zahrnuto období od 1.9. 2012 do 31.8. 2013) 

Opravy/rekonstrukce/údržba Cena v Kč 
Stavební úpravy     25 146,- 
Výměna žaluzií    31 454,- 
Topenářské práce    16 704,- 
Oprava svodů a žlabů    68 606,- 
Výměna a opravy dveří    71 793,- 
Malby a nátěry  324 714,- 
Oprava osvětlení, telekomunikace, kamerového systému    71 896,- 
Opravy zdravotnické techniky    23 410,- 
Běžné opravy, opravy techniky                  120 962,- 

CELKEM:  754 685,- 
 
3.1.4 Učební pomůcky: 
 

Obor/Předmětová komise Pořizovací cena/Kč 
Ošetřovatelství + masér  16 573,- 
Informační technologie (vč. projektorů)  1 150,- 
Zubní technik 50 731,- 
Tělesná výchova 29 598,- 
Chemické laboratoře   2 992,- 
Ostatní (jazyky, dějepis, zeměpis,…)  15 083,- 
Projekt OP VK Digitální učební materiály 
(hlasovací zařízení)  19 800,- 

CELKEM: 135 927,- 
 
3.1.5 Ostatní nákupy:   
 

• Odborná literatura  ..........................39 481,40 Kč                           
• Beletrie …………………………….. 1 695,- Kč            

 
Celkem  ………………………………….. 41 176,40 Kč       
 
3.1.6 Nájmy:  
 

a) tělocvičny, učebny:  ........................ 64 491,- Kč   
b) ostatní ……………………………. 34 262,33 Kč           
 

Celkem  …………………………………………….. 98 753,33 Kč                           
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INFORMAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNOLOGIE (ICT) 
 

Počítače Počet SZŠ VOŠZ 
Počítače celkem 147   

z toho přístupné žákům/studentům 71 71 31 
Počítače s připojením k Internetu 146   

z toho přístupné žákům/studentům 71 71 31 
Počítače s rychlým připojením 94   

z toho přístupné žákům/studentům 41 41 31 
Učitelé nepočítačových předmětů 61   

z toho využívajících Internet při výuce 45   
 
 
Prezentační technika  
 Multimédia Počet   
Dataprojektor 14  
Softwarové řešení přenosu obrazu 2  
Dotyková tabule 10  
TV přijímač 11  

 
 
3.2.1 Materiální a technická vybavenost - učebna výpočetní techniky 

 
Učebna výpočetní techniky 
 
Kapacita: 15 žákovských pracovišť + 1 učitelské 
 
Technické vybavení: 

- 16 ks multimediální počítač AMD Athlon X4 740 3,2 GHz, RAM 4 GB, HDD 500 GB 
- 1 ks laserová tiskárna 
- 1 ks dataprojektor 
 
 

Programové vybavení: 
 

- OS: MS Windows 8 Professional 
- MS Office 
- ZonerCallisto 
- ZonerPhoto Studio 
- Vision 

 
Víceúčelová učebna 
 
Kapacita: 10 + 1 učitelské 
 
Technické vybavení: 
 

- 11 ks multimediální počítač P4, 2,8 GHz, RAM 2 GB, HDD 40 GB 
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Programové vybavení: 
 

- OS: MS Windows XP Professional 
- MS Office 
- ZonerCallisto 
- ZonerPhoto Studio 
- Vision 

 
Internetová místnost 
 
Kapacita: 10 + server 
 
Technické vybavení: 
 

- 10 ks tenkých klientů + server 
 

Programové vybavení: 
 

- OS: MS Windows Server 2008 
- MS Office 
- ZonerCallisto 
- ZonerPhoto Studio 

 
Mobilní učebna 
 
Kapacita: 30 žákovských + 1 učitelské 
 
Technické vybavení: 
 

- 31 ks notebook 
 

 
 
Programové vybavení: 
 

- OS: MS Windows 7 Home Premium 
- Open Office 
- ZonerCallisto 
- ZonerPhoto Studio 

 
 
3.2.2 Získané certifikace 

- Autorizovaný spolupracovník – systém BAKALÁŘI 
 

 
3.2.3 Prováděná školení 
 
Škola získala Statut informačního centra SIPVZ č. IC/034 
 
Zaměření IC: školení produktů využívaných při výuce a v administrativě školy 
 
Pořádány metodické semináře a školení pro pracovníky ostatních škol(viz přehled níže): 
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Informační systém BAKALÁŘI  

- systém pro administrativu školy – metodické semináře pro oblast jižní Čechy 
- základní seznámení se systémem 
- evidence, tisk vysvědčení, sestavy 
- úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí 
- přijímací řízení, knihovna, maturitní zkoušky 
- tvorba sestav, úpravy souborů 
 

Příprava materiálů pro tyto semináře. 
 
Ve školním roce 2013/2014 byla uskutečněna celkem 3 školení v rámci DVVP a bylo proškoleno 
celkem 14 pedagogů ze středních škol celého Jihočeského kraje. Školám je poskytována metodická 
pomoc při práci se systémem Bakaláři 
 
3.2.4 Nákupy ve školním roce 2013/2014: 
 

1) software – ZonerPhoto Studio 16 
2) software a hardware pro projekty 
 

 
3.2.5 Projekty OP VK a ROP 
Název projektu: Modernizace přírodovědného vzdělávání ve škole 
 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.14/01.0041 
Výše finanční podpory: 3 524 355,70 Kč 
Doba realizace: 1.6.2012 – 30.6.2014 
Cíl projektu: 
Záměrem projektu, který je určen žákům školy (zejména 1. a 2. ročníků), je komplexní podpora 
výuky přírodovědných předmětů. Projekt má svými aktivitami přispět ke zvýšení motivace žáků ve 
studiu přírodních věd a k zatraktivnění tohoto studia. Jeho realizace podpoří kvalitní implementaci 
školních vzdělávacích programů, zejména v oblasti klíčových kompetencí a mezipředmětových 
vztahů. K hlavním projektovým výstupům bude patřit výukový program nového vyučovacího 
předmětu a další učební materiály, které budou v plné míře využívat kvalitnější materiálně-
technické podmínky zajištěné realizací projektu. V průběhu realizace projektu se žáci budou moci 
seznámit s vybranými vědeckými pracovišti, zejména formou exkurzí a přednášek. Délka projektu 
je plánována na 25 měsíců. Klíčové aktivity budou zajišťovat pracovníci školy a v menší míře i 
externí odborníci. 
 
Název projektu:  Digitální učební materiály ve škole 
 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0527 
Výše finanční podpory: 1 474 740,00 Kč 
Doba realizace: 1.6.2012 – 31.5.2014 
Cíl projektu: 
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální 
technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, 
interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních 
výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých 
materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností. 
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Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby 
školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za 
podmínek daných autorským zákonem. 
V rámci naplňování klíčové aktivity bude škola naplňovat svůj plán rozvoje, který si nastaví pomocí 
evaluačního nástroje Profil Škola21. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně 
zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce. 
 
 
Název projektu: Integrace žáků se zrakovým handicapem do oboru "Masér sportovní a 
rekondiční" 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.15/02.0028 
Výše finanční podpory: 1 837 365,95 Kč 
Doba realizace: 1.9.2013 – 31.12.2014 
Cíl projektu: 
Jedním z hlavních cílů projektu je příprava pedagogů (odborných učitelů a učitelů všeobecně 
vzdělávacích předmětů) na integraci žáků se zrakovým handicapem do vzdělávacího programu 
Masér sportovní a rekondiční (69-41-L/02). Učitelé se v rámci projektu zúčastní přednášek a 
školení odborných lektorů, kteří mají bohatou zkušenost se skupinou zrakově handicapovaných. 
Lektoři připraví pedagogy na práci a způsob vedení výuky se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Toto proškolení je nutné pro bezproblémový proces integrace handicapovaných žáků, a 
to jak ve smyslu vytvoření podmínek pro úspěšnou adaptaci těchto žáků na nové prostředí a 
ulehčení jejich vstupu do středoškolského vzdělávání, tak i pro přípravu adaptace žáků bez 
handicapu na přítomnost zrakově handicapovaných. Zároveň se školením připraví škola na případné 
změny v uzpůsobení ergonomie prostředí, dle specifických potřeb žáků s handicapem. 
Druhým hlavním cílem projektu je inovace vzdělávacího programu tak, aby splňoval předpoklady 
pro integraci žáků zrakově handicapovaných a umožnil jejich začlenění do běžných tříd. Právě díky 
této úpravě bude možné, za předpokladu splnění podmínek přijímacího řízení, přijmout do oboru 
Masér sportovní a rekondiční žáky se zrakovým handicapem. 
S výše uvedenými cíli se pojí též pořízení tyflotechniky, ICT a učebních pomůcek pro zrakově 
handicapované, aby měli stejné příležitosti ke vzdělání a byl jim tak proces vzdělávání ulehčen 
dostupnými technickými prostředky a pomůckami. 
Těmito výše uvedenými cíli navazuje projekt na cíle OP VK, a to na prioritní osu 1, oblast podpory 
1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které 
významně podporuje. Jak již bylo výše uvedeno, celkovým výstupem bude proškolení pedagogů 
(školením a stáží) pro práci se zrakově handicapovanými žáky , vznik učebních materiálů pro výuku 
těchto žáků, pořízení tyflotechniky a pomůcek, inovace vzdělávacího programu a vlastní integrace 
žáků se SVP. 

 
IV. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

 
4.1  SPOLUPRÁCE S NEMOCNICÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. 
 
Škola udržuje dlouhodobě dobrou spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, a.s. především v 
zabezpečení pracovišť pro praktickou výuku žáků a studentů oboru vzdělání zdravotnický asistent, 
laboratorní asistent a diplomovaná všeobecná sestra a spolupráci s lékaři, jež zajišťují výuku 
odborných předmětů. Mimo běžnou praxi na jednotlivých stanicích a odděleních umožňuje 
Nemocnice a.s. zabezpečení odborných exkurzí a přednášek pro žáky a studenty školy. Učitelky 
odborných předmětů se pravidelně zúčastňují odborných seminářů pořádaných nemocnicí a naopak 
pracovníci Nemocnice a.s. docházejí na odborné semináře, které škola pořádá v rámci dalšího 
vzdělávání nelékařských pracovníků. 
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Garanty spolupráce jsou: Mgr. Miroslava Kudláčková, zástupkyně ředitele a Bc. Irena Sklenářová, 
odborná učitelka řídící praktické vyučování a odbornou praxi. Obě jsou v pravidelném kontaktu 
s náměstkyní generálního ředitele pro ošetřovatelskou péči Nemocnice  Mgr. Monikou Kyselovou. 
V úzkém kontaktu je vedení školy i s přednosty, lékaři, vrchními a staničními sestrami jednotlivých 
oddělení nemocnice, což umožňuje aktuální řešení vzniklých  problémů především v oblasti 
personálního obsazení praktického vyučování a výkonu odborné praxe. 
 
Materiální zajištění výuky oborů vzdělání je náročné především z hlediska finančního krytí 
technického a přístrojového zajištění výuky. Škola se částečně podílí na úhradě některých 
spotřebních materiálů, které používají žáci při praktické výuce oboru vzdělání laboratorní asistent v 
nemocnici.  
 
Škola má od Zdravotně sociální fakulty JU Č. Budějovice za účelem zřízení šaten a zázemí pro 
vykonávání odborné praxe a praktického vyučování žáků a studentů  školy v Nemocnici České 
Budějovice, pronajaté jedno patro budovy, která se nachází v objektu nemocnice. Nemocnice ji 
pronajímá Zdravotně sociální fakultě. Pronájem šaten činí ročně cca 100 tisíc korun. 
 
 
 
4.2 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ZAŘÍZENÍMI 
 
Počty smluvně zajištěných zařízení pro praktickou výuku jednotlivých oborů vzdělání jsou 
zabezpečeny na úrovni posledních let, i když se jejich zabezpečování stává stále složitějším.  
SZŠ a VOŠZ má pro praktickou výuku smluvně zajištěna následující zařízení: 
 
Obor vzdělání  - Diplomovaná všeobecná sestra 

 Jeslová a azylová zařízení České Budějovice 
  Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
  ÚSP Máj- domov důchodců 
  Základní škola speciální a praktická škola jednoletá 
 Soukromé lékařské ordinace 
 Centrum sociálních služeb Staroměstská, p.o. České Budějovice 
 Zdravotnická a sociální zařízení na území Jihočeského kraje 

 
 
Obor vzdělání – Diplomovaný zubní technik: 
 
soukromé zubní laboratoře podle místa bydliště žáků  
Velice dobrou spolupráci má škola s firmami : 
Firma MEDIN, a.s. Nové Město na Moravě, výrobce nástrojů pro stomatologii včetně rotačních 
nástrojů. Tato firma zapůjčila a vystavila část svého sortimentu u nás ve škole s možností nákupu se 
slevou 25% jak pro žáky a studenty, tak i pro školu. Nákup je možno realizovat prostřednictvím 
firmy Medica-Dental-Depo, p. Šturm, České Budějovice, tato firma dále poskytuje 20% slevu na 
nákup jejich sortimentu stomatologického materiálu. 
Školící středisko Milan Kořánek Milevsko, v tomto školním roce zde proběhlo praktické školení 
dvou odborných učitelů oboru zubní technik, školení bylo poskytnuto zdarma. 
Firma Dentální Depo Kořánek v.o.s., Milevsko, poskytla slevy na nákup stomatologického 
materiálu. 
Firma SAFINA a.s., Vestec, výrobce dentálních slitin, poskytuje 20-35% slevu na nákup dentálních 
slitin podle druhu slitiny. 
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Firma ROD, a.s., Praha, distribuce materiálu pro ortodoncii, stomatologii i zubní laboratoře, jako 
sponzorský dar poskytla škole garnitury konfekčních zubů. 
Firma Dentas, D&CT, s.r.o., zdarma školení CAD/CAM pro učitele odborných předmětů a nabídka 
téhož školení žáky a studenty na další školní rok soukromé zubní laboratoře podle místa bydliště 
žáků 
 
Již třetím rokem probíhá spolupráce s Centrem sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, 
žáci a studenti naší školy zde pořádají besedy týkající se zdravotní výchovy seniorů, procvičují 
s obyvateli domova cizí jazyky. Pěvecký soubor školy uspořádal velikonoční koncert. 
 

4.2  ODBORNÉ EXKURZE 
 

 
Exkurze jsou každoročně a pravidelně plánovány počátkem školního roku ve spolupráci třídních 
učitelů a vyučujících odborných předmětů. Jsou realizovány u všech oborů a ročníků. Finančně jsou 
kryty ze strany žáků a studentů. Výjimku tvoří zahraniční pracovní exkurze (např. u oboru zubní 
technik), kdy mohou být částečně poskytnuty finanční prostředky z občanského sdružení při škole. 
Exkurze jsou převážně tematicky zaměřeny na odbornou problematiku, protidrogovou a 
protialkoholní prevenci. O exkurzích jsou vedeny záznamy (jsou zavěšeny na školním intranetu) a 
zkušenosti jsou předávány jak mezi žáky, tak mezi učiteli. Specializovaná pracoviště Nemocnice 
jsou navštěvována formou „miniexkurzí“, jež zabezpečují dle potřeb vyučující odborných předmětů 
ve spolupráci s vedoucími pracovníky Nemocnice. 
 

Exkurze       (školní rok 2013/14) 
 

Třída Místo Termín 
DVS 1  Neviditelná výstava Praha duben 

 DVS 2 Anatomický ústav Praha říjen 
DVS 3 Anatomický ústav Praha říjen 
DZT 3  Pragodent  Praha říjen 

 
4.4 SPOLUPRÁCE  S VYSOKÝMI ŠKOLAMI 

Dne 25.11. 2006 byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci mezi školou a Zdravotně sociální 
fakultou Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Škola poskytuje univerzitě klinická a odborná 
pracoviště pro výuku studijního bakalářského programu zdravotní laborant a dále umožňuje 
studentům fakulty splnění pedagogické praxe a provádění výzkumu v rámci bakalářských a 
diplomových prací. 
 
 

V. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY 
 

5.1 ZAMĚSTNANCI 
Počty zaměstnanců 

Škola Střední zdravotnická 
škola 

Vyšší odborná škola 
zdravotnická 

Celkem 

Počet fyzický přepočtený fyzický přepočtený fyzický přepočtený
Pedagogičtí zaměstnanci 57 48,281 20 7,814 60 56,095 
Nepedagogičtí zaměstnanci 10 9,500 6 4,800 16 14,300 
Celkem 67 57,781 26 12,614 76 70,395 
Externí vyučující 18 3,429 17 2,238 35 5,667 
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5.2 VEDENÍ  ŠKOLY 

 
 Ředitel školy: 

 
PhDr. Karel Štix Ředitel SZŠ a VOŠZ 

 
 Zástupci ředitele školy: 

 
PaedDr. František Lonsmín Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele pro 

střední školu  a všeobecně-vzdělávací předměty 
Mgr. Miroslava Kudláčková Zástupce ředitele pro vyšší odbornou školu a 

odborné předměty  
Ing. Jaroslava Malinovská Zástupce ředitele pro hospodářskou správu 
 
 

 Vedoucí oborů  (VOŠZ): 
 

Bc. Irena Sklenářová Učitelka řídící praktické vyučování a odbornou praxi 
Bc. Alena Hejnová Vedoucí oboru vzdělání  Zubní technik 
 

 Oblast prevence sociálně patologických jevů: 
 

Mgr. Gabriela Bezecná Výchovná poradkyně 
Mgr. Eva Pokorná Školní metodik prevence sociálně patologických jevů 
 

5.2.1 PEDAGOGICKÁ  ZPŮSOBILOST 
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 

 
Učitelé všeobecně vzdělávacích 

předmětů. 
Nejvyšší ukončené 

vzdělání
Rok ukončení Aprobace 

1.předmět 
Aprobace 
2.předmět 

Bezecná Gabriela Mgr. PedF 1994 Čj D 
Dorovínová Jiřina Mgr. PedF 1990 

1995 
Rj 
Aj 

Vv 

Fišarová Miriam Ing. ZF JU, CZU 1999, 2002 účetnictví finanční 
řízení 

Třeštíková Jana Mgr. PedF 1978  
1994 

Rj 
Nj 

D 

Hornátová Lucie Mgr PedF JU 2002 Fj Čj 
Hornová  Marie Mgr.  PedF. 2000 Bi  Aj 
Chalupa Pavel Mgr. FTVS 1979 Tv  
Jandová Helena, RNDr. MFF UK 1985 M Fy 
Karešová Jana Mgr. PedF 1988 M Fy 
Karlíčková Zdenka Mgr. FF UK 1990 Čj Nj 
Kletečková Vendulka PaedDr. PedF 1987 Čj VV 
Klímová Edita Mgr. PedF 2000 Bi Che 
Kovář Milan Mgr. PedF 1998 D Aj  
Lonsmín František PaedDr. PedF 1987 M F 
Lvová Jana Mgr. PedF 1984 M F 
Mach Martin Mgr. PedF 1995 M Bi 
Marešová Šárka Mgr. PedF 1999 TV VV 
Mikolášková Monika Mgr., PhD. PedF, FF 2007, 2012 Čj Nj 
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Opekarová Eva Mgr. PedF 2001 Čj Hv 
Ottová Andrea Mgr. PedF 1994 Čj Nj 
Perrett Daren Cranfield University 

England 
2001 Aj  

Plecháčková Jaroslava Mgr. PedF 1986 Fy Ch 
Sádlo Petr PedF studuje Aj Čj 
Štix Karel PhDr. PedF 1988  

1998 
Rj 
Aj 

Hv 

Štixová Iva Mgr. PedF 1988 
1995 

Rj 
Lj 

Hv 

Tomášová Gabriela Mgr. PedF 1993 
2005 

Tv 
On 

Bi 

Vácha Dalibor PhDr., PhD. PedF, FF 2005, 2011 Aj D 
Voráčková Zuzana Mgr. PedF 1988 Aj, Rj Vv 
Wohlgemuthová Jitka Mgr. PedF 1990 Nj Čj 
Ziegelbauer František Mgr. PedF 1990 Tv ObN 
     
Mateřská dovolená:     
Perinová Jana Mgr. PedF 2007 M On 
Uhlíková Jana Mgr. VŠ UK 2008 Tv M 

 
 
 
 
 
 

5.2.2 PEDAGOGICKÁ  ZPŮSOBILOST  – učitelé odborných předmětů 
 

Jméno Kvalifikačn
í 
předpoklad
y 
VŠ-
magister- 
ský studijní 
program

Nejvyšší 
dosažené
vzdělání 
(mat.zk.)

Rok 
ukončení

D P S Výjimka 
Věk 
ke dni  
účinnosti 
zákona 

Výjimka 
učitelská 
praxe 
ke dni 
účinnosti 
zákona 

Poznámka 
Výjimka=věk nad 
50 
+ 15 let přímé 
ped.činnosti 

Bazalová Martina Mgr. SŠ-MZ nemá     
Bicanová Michaela  Mgr. Mgr. 2007 2011    
Bláhová Ilona Mgr. Mgr. 2010 2011    
Čoudková Lenka Mgr. Mgr. 2007 2011    
Důrová Eva Mgr. SŠ-MZ 1974 1994 51 10,5  
Fořtlová Anna MUDr. MUDr. 1984     
Hejnová Alena Mgr. Bc. 2011 1991 41   
Ivanková Jitka Mgr. PhDr. 2010 1996    
Juříková Jaroslava Mgr. Mgr. 2011 1991 51 11,5  
Kamišová Tereza Mgr. Bc. 2014     
Kasková Zdenka Mgr. MUDr. 1976 2007    
Komárková Jitka Mgr. SŠ-MZ 1971 1989 54 20  
Kostohryzová Jana Mgr. Mgr. 1997 2006    
Kubátová Jaroslava Mgr. MUDr. 1984 2006    
Kudláčková Miroslava Mgr. Mgr. 1987 x    
Leština Pavel Mgr. Mgr. 2009 2014    
Lišková Alena Mgr. SŠ-MZ 1972 1991 54 22  
Majerová Jana Mgr. Bc. 2011     
Opekarová Eva Mgr. Mgr. 2001 x   ČJ pro ZŠ 
Pecharová Petra Mgr. Mgr. 2009 2007    
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Plecerová Veronika Mgr. Mgr. 1990 x    
Pokorná Eva Mgr.  Mgr. 2007 2007    
Pužejová Yvetta Mgr. PhDr. 1985 x    
Rybáková Hana Mgr. Mgr. 2006 2007    
Koryčanová Hana Mgr. Bc. 2011 2007    
Sedláčková Barbora Mgr. Mgr. 2007 2013    
Sklenářová Irena Mgr. Bc. 2002 1987 51 27  
Sosnová Daniela Mgr. Mgr. 1992 x    
Stašková Zdena Mgr. Mgr. 2004 1991    
Šipanová Renata Mgr. Bc. 1997 2003    
Šorfová Helena Mgr. Bc. 2001 1995 51 12  
Špaček Vladimír Mgr. Bc. 1999     
Toncarová Ivana Mgr. SŠ-MZ 1974 2000 52 13,5  
Volavková Vladimíra Mgr. Mgr., 

PhDr. 
2005 x    

Mateřská dovolená        
Kadlecová Ivana Mgr. Mgr. 2010 2011    
Čejková Iva Mgr. Mgr. 2011     

 
 
 

5.3 STRUKTURA  ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 
 
Poradní orgány ředitele školy jsou : 

• vedení školy  ( porady 2 x měsíčně ) 
• školská rada  (porady 2-3x za rok) 
• pedagogická rada   (čtvrtletně) 
• předmětové komise ( min. 4x ročně)  
• výchovná poradkyně (dle potřeby) 
• školní metodik sociálně patologických jevů (dle 

potřeby) 
• studentská rada  (1x za měsíc) 
• zástupci z řad rodičů  (2x ročně) 

 
ORGANIZAČNÍ  SCHÉMA 

 
5.3.1 Ředitel školy: 
 
 V čele školy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada Jihočeského kraje v souladu se zákonem č. 
561/2004 Sb. a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,  a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. Je 
statutárním orgánem školy, který je oprávněn jednat jménem organizace ve všech záležitostech. Ve 
svých rozhodnutích se řídí zákonnými předpisy, normami nadřízených orgánů, závazky 
vyplývajícími z právních jednání organizace. Řídí, organizuje a kontroluje činnost svých zástupců a 
zaměstnanců na základě jejich pracovního a funkčního zařazení. 
    Odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň 
pracovníků a výchovně vzdělávací práci školy. Dále odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon 
školní inspekce, kontroluje práci pedagogických pracovníků a studijní výsledky žáků. Rozhoduje v 
případech stanovených § 3, odst. uvedeného zákona ČNR. Ze své funkce je odpovědný za právní 
úkony SZŠ a VOŠZ. 
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Ředitel školy řídí školu a její součásti: 
 
• střední zdravotnickou školu 
• vyšší odbornou školu zdravotnickou 

 
K řízení výše jmenovaných součástí a úseku jmenuje tyto vedoucí pracovníky: 
 

o zástupce ředitele v plném rozsahu řídících činností (zástupce statutárního orgánu), 
který je také zástupcem pro střední školu a všeobecně vzdělávací předměty 

o zástupce ředitele pro vyšší odbornou školu a odborné předměty 
o zástupce ředitele pro hospodářskou a organizační správy 

 
5.3.2 Zástupce ředitele v plném rozsahu řídících činností: 
 
Je zástupcem statutárního orgánu. Řídí školu v době nepřítomnosti ředitele školy. 
   Je pověřen vedením součásti školy: střední zdravotnické školy. Řídí a odpovídá za organizaci 
pracovního režimu školy, zejména za přidělování úvazků, sestavování rozvrhu hodin, zastupování 
za nepřítomné učitele. Obsah další činnosti je stanoven funkční náplní určenou ředitelem školy. 
 
 
Jsou mu přímo podřízeni : 
 
l.  Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů součástí školy (SŠ a VOŠ). 
2.  Třídní učitelé SZŠ. 
3. Vedoucí předmětových komisí a oborových komisí všeobecně vzdělávacích předmětů 
 
5.3.3 Zástupce ředitele pro řízení vyšší odborné školy a odborné předměty: 
  
   Je pověřen vedením součásti školy: vyšší zdravotnické školy. Řídí, organizuje a odpovídá za 
výchovu a vzdělávání v odborných předmětech. Odpovídá za odborné praktické vyučování ve všech 
oborech vzdělání, za organizaci praktického vyučování, odborné praxe a odborné a metodické řízení 
vyučujících těchto předmětů. Odpovídá za materiální zabezpečení odborné výuky. Obsah jeho 
činnosti je stanoven funkční náplní určenou ředitelem školy. 
 
Jsou mu přímo podřízeni : 
 
1. Vedoucí učitelka řídící praktické vyučování a odbornou praxi 
2.  Učitelé odborných předmětů obou součástí školy (SŠ a VOŠ). 
3. Učitelé praktického vyučování klinických a technických oborů, včetně učitelů pověřených 
vedením oborů vzdělání zdravotní laborant, oborové komise zubní technik, oborové komise 
ošetřovatelství  na střední škole a oborové komise ošetřovatelství  na vyšší škole. 
4. Ročníkoví učitelé vyšší odborné školy. 
5. Asistent-dokumentátor. 
6. Knihovník. 
 Práci těchto podřízených řídí v souladu s jejich stanovenými funkčními povinnostmi.   
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5.3.4 Zástupce ředitele pro hospodářsko-organizační správu: 
 

   Řídí, organizuje a zodpovídá za hospodářský a provozní úsek Střední zdravotnické školy a Vyšší 
odborné školy zdravotnické. Řídí a organizuje práci účetních a provozních zaměstnanců školy. 
Zodpovídá za práce spojené s tvorbou rozpočtu školy, sledováním jeho čerpání, za agendu účetní 
evidence, za hospodárné využívání prostředků, učebních pomůcek a evidenci základních 
prostředků. Zajišťuje řízení všech finančních a hospodářských operací spojených s chodem školy. 
Obsah další činnosti je stanoven funkční náplní určenou ředitelem školy. 
 
Jsou mu přímo podřízeni : 
 
Pracovníci provozně hospodářského a administrativního úseku školy (školník, uklízečky, účetní, 
mzdová účetní a personalista, sekretářka). 
 
Vedení školy ve složení: ředitel školy a 3 zástupci ředitele provádějí pravidelnou kontrolní a 
hospitační činnost. Plán kontrol a záznamy o výsledcích kontrol jsou uloženy u ředitele školy. 
Pedagogický sbor a ostatní nepedagogičtí zaměstnanci jsou na pravidelných poradách (provozních a 
pedagogických) seznamováni s výsledkem kontrolní činnosti. 
  
 
 

5.3.5 Výchovný poradce 
 

    Je podřízen řediteli školy. Řídí a organizuje výchovnou práci třídních učitelů, podílí se na řešení 
jejich výchovných a vzdělávacích záměrů a potřeb. Ve spolupráci s třídními a ročníkovými učiteli 
pomáhá řešit výchovné, vzdělávací a sociální problémy žáků a studentů školy. Spolupracuje s nimi 
zejména v otázkách výběru povolání, organizuje osvětovou výchovnou činnost pro potřeby žáků. 
Spolupracuje s příslušnými zdravotnickými zařízeními, úřady práce a zřizovatelem při 
rozmisťování absolventů školy. Obsah činnosti je stanoven funkční náplní určenou ředitelem školy.                
 
5.3.6 Školská rada:  
 
Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 582/2014/RK-40 ze dne 29. 5. 2014 byla jmenována 
v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) školská rada ke dne 7.6. 2014. Na 
základě voleb, které se konaly 11.4. 2014 (volby zákonných zástupců žáků a zástupců studentů) a 
24. - 25. 4. 2014 (volby zástupců pedagogických pracovníků), byly vytvořeny 2/3 školské rady (za 
pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty).  
 
Stanovený počet členů školské rady: 6 
 
Složení školské rady ke dni 7. 6. 2014: 
 

a) zástupci pedagogických pracovníků:                      Mgr. Pavel C h a l u p a 
         PhDr. Yvetta P u ž e j o v á 

 
b) zákonný zástupce žáků SZŠ a zástupce studentů VOŠZ:    

         Irena K o h o u t o v á 
         Valérie K l á t i l o v á 

c) zástupci zřizovatele školy:    
                                                                               MUDr. Lumír M r a č e k 
          MUDr. Tomáš F u i t 
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Vedoucí předmětových a oborových komisí 
 
• Český jazyk (ČJL)                  Mgr. Karlíčková Zdeňka 
• Německý jazyk (NěJ)                               Mgr. Třeštíková Jana 
• Anglický jazyk (AnJ)                        PhDr.Vácha Dalibor, Ph.D 
• Společenské vědy (Děj, ObN, Zem. LaJ, Fr)                          Mgr. Tomášová Gabriela 
• Přírodní vědy (Mat, Fyz, Che, IKT, Bio)                Mgr. Karešová Jana 
• Tělesná výchova                   Mgr. Chalupa Pavel 
• Psychologie a pedagogika                  PhDr. Pužejová Yvetta 
• Vedení oboru AZT, DZT                                Bc. Hejnová Alena  
• Učitelka řídící odbornou praxi a praktické vyučování             Bc. Sklenářová Irena   
• Vedení oboru LAA                        Lišková Alena 
• Vedení oboru MSR                                                                   Mgr. Leština Pavel, DiS. 

 
 
 

• Vedení pěveckého sboru     Mgr. Štixová Iva 
• Školní metodik prevence SPJ                    Mgr. Pokorná Eva   
• Koordinátor pro environmentální výchovu                Mgr. Sedláčková Barbora                                            
• Koordinátor pro charitativní akce    Mgr. Kudláčková Miroslava 
• Údržba technického vybavení oboru ZT   Bc. Špaček Vladimír 
• Správa počítačové sítě     PaedDr. Lonsmín František 
                                                                                          Ing. Márovec Aleš 
• PR koordinátoři                                                          PhDr.Vácha Dalibor, Ph.D (Aj) 
                                                                                          Mgr. Mikolášková Monika (Nj) 
 
 

SEZNAM A PRACOVNÍ ÚVAZKY ZAMĚSTNANCŮ 
 

Příjmení a jméno Zkratka Předměty 
Počet hodin Celkem 

Navíc proti 
úvazku 

Mgr. Wohlgemutová Jitka Wo NěJ 11/11 11/11 0 
Mgr. Štixová Iva Št LaJ  2/2 2/2 0 
MUDr. Kasková Zdeňka Kk AnF 3/4, Far0/2, Oše in 2/2,PaP 

2/1,KIP 3/1,kombi 2/2 
12/12 0 

Mgr. Plecerová Veronika Pl KoO 2/2,Eto 0/2, Oše  7/4 Ped 0/1, 
kombi 1/2 

13/13 0 

PhDr. Pužejová Yvetta Pu KoO 2/2, Psc 3/3, OPP 2/2, OPo 
3/4,Teo 1/1, VnL ¾, Ošp 7/6 

21/22 0/1 

Mgr. Sosnová Daniela So OPS 3/0,   Oše chir  3/4,Oše ped 
0/4, EdO 2/0, Psy 3/0, Ošp 7/10 

18/18 0/0 

PhDr. Volavková Vladimíra Vol Chi 2/3, PrP 4/0, OPP 1/1, OšP 
7/4, MuO 2/0, K ½, VyO 2/2, PaP 
0/5, oční 2/0, der 0/2, Sto 0/2 

21/21 0/0 

Mgr. Juříková Jaroslava Ju Neu 3/0, OšP ¾, OšP 7/6, Gyn 0/3 9/10 0/0 
Mgr. Sedláčková Barbora Se Výč 2/0, Oše akut.st. 0/3 2/3 0/0 
Mgr. Šipanová Renata Ši ZŽS 3/0, KDP 0/3 3/3 0/0 
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Mgr. Pecharová Petra Pe OVZ 2/0, Oše ORL 0/2 2/2 0/0 
Mgr. Bláhová Ilona Bl Soc 1/1 1/1 0 
MUDr. Fořtlová Anna Fo Stm 1/1, SPR 2/2 3/3 0 
Bc. Hejnová Alena Hj ZSP 11/11 14/14 0 
Bc. Špaček Vladimír Šp Prt 1/1 1/1 0 
Králová Eliška Krá ZPS 6/6 6/6 0 
Toncarová Ivana T ZSP 11/11 11/11 0 
Bc. Koryčanová Hana Kor OrP 6/0, ZSP 0/6 6/6 0 
Kamišová Tereza Kam Bch 1/0, Gen 1/0 2/0 0 
Tritschlerová Lenkl Tr ZSP 6/6 6/6 0 
MUDr. Hejlek Aleš Hk Oše Int 2/2 2/2 0 
JUDr. Petr Bohuslav Pet ZdP 2/1 2/1 0 
MUDr. Klíma Jiří Kí Oše Ped 2/2 2/2 0 
Bc. Jech Vladimír J RRO 2/2          2/2 0 
Mgr. Sovová Zuzana Sov MŘK 1/0 1/0 0 
RNDr. Bártová Blanka B  ZáB 2/0 2/0 0 
MUDr. Kopačka Pavel Kp Oše chir 2/2 2/2 0 
Lišková Alena Lš Bch 1/0 1/0 0 
Mgr. Dohnalová Lenka Do Oše psychiatrie 0/3 0/3 0 
MUDr. Kaskounová Gustava Ks Oše gynekologie 0/2 0/2 0 
MUDr . Fuit Tomáš F OKO chirurgie 2/2 2/2 0 
MUDr. Ládová Marie La Hematologie 2/0 0 
Komárková Jitka Kom Reo 3/0 0 
Mgr. Kadlecová Ivana Kad Oše interna 2/4 0 
Mgr. Kovář Milan Kov Anj 5/5 0 
Mgr. Prokeš Josef Pro Fil 2/0 0 
Mgr. Buchtová Jana Bu Anj 6/6 0 

 
 
 



 

 



 
 

VI. DVPP  
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

6.1. Odborné konference akreditované v rámci dalšího vzdělávání 
nelékařských zdravotnických pracovníků 
 
Pořadí Téma konference Datum Počet 

účastníků 
Počet kreditů 

 
1 Utváření citové vazby v raném dětství 13.11.2013 40 4 
2 Využití systémové komunikace v praxi 12.6.2014 40 4 

 

6.2 Vzdělávání pedagogů: 

Jméno Obor Druh akce Datum, místo 
Bc. Koryčanová Zubní technik Odborné školení – k soutěži 

Škola roku, Praktický kurz 
25.-29.11. 
2013 Celje  

Bazalová, Hejnová, Králová, 
Majerová, Špaček, 
Toncarová, Důrová, 
Fořtlová, Tritschlerová            

Zubní technik Odborné školení – Eclipse 14.4.2014  
SZŠ ČB 

vyučující PSP a OSE Psychologie Odborná konference – Využití 
systematické komunikace v 
praxi 

12. 6. 2014, 
ČB 

 PhDr. Pužejová 
 

Psychologie Psychologické dny – 
Psychologie dětského věku 
Účast na celostátní komisi 
PSP 

10.10. 2013 
Liberec 

Mgr. Kudláčková, 
Bc. Sklenářová 

Ošetřovatelství Ošetřovatelské dny 
Nemocnice a.s. České 
Budějovice 

Nemocnice  
České 
Budějovice 

Mgr. Sedláčková Ošetřovatelství Školení na téma: Jak nakládat 
s odpady 

říjen 2013, ČB 
Eko-kom 

Mgr. Bezecná Výchovný 
poradce 

Zahájení studia na PF JU, 
obor Výchovné poradenství 

od října 2014– 
České 
Budějovice 

Mgr. Bezecná Výchovný 
poradce 

Prezentační seminář Přijímací 
zkoušky na vysoké školy 

Praha, 10.12. 
2013 

Mgr. Pokorná Školní metodik 
prevence 

Krajská konference  prevence 
rizikového chování na 
téma: „Bezpečný virtuální 
svět“ 

16.4. 2014, ČB

Mgr. Pokorná Školní metodik 
prevence 

Pravidelné setkání školních 
metodiků prevence  

23.10. 2013, 
KU ČB 

 
 
Vzdělávací akce pro všechny pedagogy školy uspořádané školním metodikem prevence : 
 
17.4. 2014 proběhl seminář pro pedagogy od Bc. Milana Bajcury z Preventivně informačního 
oddělení Policie ČR, téma: Kyberšikana 
 
 



 
 

VII. ÚDAJE  O  PŘIJÍMACÍM  ŘIZENÍ   
A  VÝSLEDCÍCH  VZDĚLÁVÁNÍ  

 
Ve vyšší odborné škole zdravotnické proběhlo přijímací řízení pro obor vzdělání: 53-41-N/1. 
Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání, 3 roky) a přijímací zkoušky pro obor 
vzdělání 53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik (denní forma vzdělávání, 3 roky).  
 
53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání 
 
Kritéria přijímacího řízení: 
1., 2. a 3. kolo – celkový max. počet bodů 25 
 
1. Hodnocení prospěchu na střední škole, průměr z jednotlivých vysvědčení. V 1., 2., 3. ročníku 
z 2. pololetí a ve 4. ročníku z 1. pololetí. Maximálně 20 bodů za průměrný prospěch 1,00. Za 
každé zhoršení o 0,01 je úbytek -0,08 bodu. 
 
2.  Hodnocení prospěchu u maturitní zkoušky. Maximálně 5 bodů za průměrný prospěch 1,00. 
Za každé zhoršení o 0,01 je úbytek -0,02 bodu. 
 
Plán pro přijímací řízení 2013/2014 byl: 
 

Obor zaměření Počet přijatých Autoremedura Celkem 
Diplomovaná všeobecná sestra  
53-41-N/1. – denní vzdělávání 

25 0 25 

 
 
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. (stav k 30.9.2014) 
 
Termín Datum Počet 

uchazečů 
Počet studentů 
konajících PŘ 

Přijato Autoremedura Nastoupilo/ 
Ukončilo 

do 30.9.2014
1. kolo 23.6.2014 93 51 25 12 17/2 
2. kolo 27.8.2014 6 5 5 0 4 
3. kolo 29.9.2014 19 14 14 0 13 

Celkem 118 70 44 12 34/2 
 
 
Ve vyšší odborné škole zdravotnické bylo vypsáno přijímací řízení pro obor vzdělání: 53-41-N/1. 
Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma vzdělávání, 3,5 roku). Přijímací řízení bylo 
zrušeno pro malý počet uchazečů 
 
Kritéria přijímacího řízení: 
1. kolo – celkový max. počet bodů 5 
 
1.  Hodnocení prospěchu u maturitní zkoušky. Maximálně 5 bodů za průměrný prospěch 1,00. 
Za každé zhoršení o 0,01 je úbytek -0,02 bodu. 
Plán pro přijímací řízení 2013/2014 byl: 
 

Obor zaměření Počet přijatých Autoremedura Celkem 
Diplomovaná všeobecná sestra  
53-41-N/1. kombinovaná forma vzdělávání

35 0 35 



 
 
53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik, denní forma vzdělávání 
 
Plán pro přijímací řízení 2013/2014 byl: 
 
Obor zaměření Počet 

přijatých
Autoremedura Celkem 

Diplomovaný zubní technik  53-44-N/1.  24 0 24 
 
 
Diplomovaný zubní technik 53-44-N/1. (stav k 30.9.2014) 
 

 Datum Počet 
uchazečů 

Počet studentů 
konajících PŘ 

Přijato Autoremedura Nastoupilo/ 
Ukončilo 

do 30.9.2014
1. kolo 24.6.2014 63 50 24 9 26/2 

Celkem 63 50 24 9 26/2 
 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků  
na vyšší odborné škole 

 
 
Vzhledem ke stále klesajícímu počtu absolventů středních škol, demografickému poklesu a 
možnosti získat kvalifikaci v bakalářských a magisterských programech vysokých škol, se stále 
daří naplnit kapacitu oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra, zejména v denní formě 
vzdělávání. Do prvního ročníku tohoto oboru nastoupilo 34 studentů přijatých v rámci přijímacího 
řízení, 2 studentky přestoupily z VOŠZ Bílá vločka s. r. o. České Budějovice a 1 studentka 
nastoupila po přerušení vzdělávání. Jedna studentka během září 2014 vzdělávání ukončila a jedna 
přestoupila do oboru vzdělání diplomovaný zubní technik. Do prvního ročníku oboru 
diplomovaný zubní technik nastoupilo 24 studentů, z nichž během září 2014 jedna studentka 
přerušila vzdělávání a jedna vzdělávání ukončila. Na uvolněná místa byla přijata jedna studentka 
v rámci autoremedury a jedna studentka přestoupila z oboru diplomovaná všeobecná sestra. 
 
Prospěch studentů, kteří přicházejí na vyšší odbornou školu, je ovlivněn snižující se kvalitou 
získaného předchozího vzdělání na základních a středních školách. Z tohoto důvodu dochází 
k předčasnému ukončování vzdělávání nebo fluktuaci studentů (odchodu do jiné školy) již v 
průběhu školního roku. Příčinou je nezvládnutí požadavků, které jsou na ně kladeny. Zvyšuje se i 
počet studentů, kteří neprospívají u zkoušek. Největší potíže činí studentům zkouška z anatomie a 
fyziologie člověka.  
 
Velice kladně je hodnocena odborná praxe studentů, kterou vykonávají v Nemocnici České 
Budějovice a.s. a v dalších zdravotnických zařízeních Jihočeského kraje. Je oceňován jejich 
vstřícný přístup, vysoká úroveň odborných znalostí a  profesionální chování k pacientům i k 
personálu. Studenti VOŠ zdravotnické se také zapojují do mimoškolních a charitativních akcí. 
94% absolventů a absolventek oboru diplomovaná všeobecná sestra odchází do praxe a saturuje 
tak potřeby zdravotnických zařízení a laboratoří v jihočeském regionu. 

 

 

 

 



 
 

ABSOLUTORIA 
 
Absolutorium studentů 3.ročníku oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra  
proběhlo ve dnech 16.6.-19.6.2014 a náhradní a 1. opravný termín pro 5 studentek byl stanoven na 
29. září 2014. Absolutoria v řádném termínu se neúčastnily 2 studentky, které neměly uzavřeny 3. 
ročník vzdělávání a jedna studentka ze zdravotních důvodů.  
 

 Datum Počet 
studentů 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

3.DVS 16.6.-19.6.2014 18 7 8 3 
 

 

 
1 studentka neprospěla z anglického jazyka, 1 z odborných předmětů a 1 student neobhájil 
absolventskou práci 
 
Absolutoria v 1. opravném a náhradním termínu: 

 

 Datum Počet 
studentů 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

3.DVS 29.9.2014 5 0 4 1 
 

Studentka, která konala absolutoria v náhradním termínu neprospěla s anglického jazyka. 
 
 
Absolutorium studentů 3.ročníku oboru vzdělání 53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik  
proběhlo ve dnech 16.6.-19.6.2014. Absolutoria v řádném termínu se neúčastnil 1 student, které 
neměl uzavřen 3. ročník vzdělávání a do 31.8.2014 tento ročník neukončil.  
 

 Datum Počet 
studentů 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

3.DZT 16.6.-19.6.2014 21 10 10 1 
    

 

 

 
 

 

 

 Odborné 
předměty 

Anglický 
jazyk 

Německy jazyk Obhajoba 
abs. práce 

Průměr 
celkem 

3.DVS 1,72 2,33 1,66 1,66 1,79 

 Odborné 
předměty 

Anglický 
jazyk 

Německy jazyk Obhajoba 
abs. práce 

Průměr 
celkem 

3.DZT 1,80 1,87 1,25 1,45 1,66 



 
 

Harmonogram DVS 1.   denní vzdělávání, školní rok 2013/2014 
 

Zimní období:  Zahájení školního roku: 2.9.2013 
Výuka:                   3.9. – 4.12.2013 (29.10.-30.10. 2013 a 5.-6.12.2013 časová 
rezerva) 

                          Odborná praxe:       9.12.2013 – 20.12.2013 a 6.1. – 10.1.2014 
        (23.12.2013 – 3.1.2014 vánoční prázdniny)                        
     Zkouškové období :   13.1.-31.1.2014  
                          1. opravné zkoušky: do 7.2.2014 
                          2. opravné zkoušky: do 28.2.2014 
 
 

Letní období:   Výuka:  3.2.-8.2.2014 a 17.2.-11.4.2014 
     Prázdninová praxe: 10.2.-14.2.2014 
 Odborná praxe:       14.4.-30.5.2014 
                           Zkouškové období:   2.6.-20.6.2014  
     Prázdninová praxe: 23.6.-4.7.2014 a 25.8.-29.8.2013 
                           1. opravné zkoušky: do 5.9.2014 
                           2. opravné zkoušky: do 19.9.2014 
 

 
 

Harmonogram DVS 2. školní rok 2013/2014 
 

 
Zimní období:  Zahájení školního roku: 2.9.2013 

  Výuka:                  3.9.-21.10.2013             
Odborná praxe:    22.10.-20.12.2013 a 6.1.2014 
      (23.12.2013-3.1.2014 vánoční 
prázdniny)  
Časová rezerva: 7.1.-10.1.2014                            

     Zkouškové období: 13.1. – 31.1.2014 
                          1. opravné zkoušky: do 7.2.2014 
                          2. opravné zkoušky: do 28.2.2014 
 

Letní období:     Výuka:                 3.2.-7.2.2014 a 17.2.-21.3.2014            
  Prázdninová praxe: 10.2.-14.2.2014 a 23.6. – 4.7.2014 
      Odborná praxe:    24.3.-30.5.2014      
                          Zkouškové období:   2.6.-20.6.2014 
                          1. opravné zkoušky: do 5.9.2014 
                          2. opravné zkoušky: do 19.9.2014 
 



 
 

Harmonogram DVS 3.   školní rok 2013/2014 
Zimní období: Zahájení školního roku: 2.9.2013 

  Výuka:                  3.9. – 28.10.2013           (časová rezerva 29.10.-1.11.2013) 
                         Odborná praxe:   4.11.-20.12.2013 a 6.1.-10.1.2014 

(vánoční prázdniny 23.12.2013-3.1.2014) 
       Zkouškové období: 13.1. – 31.1.2014 
                          1. opravné zkoušky: do 7.2.2014 
                          2. opravné zkoušky: do 28.2.2014 
 

Letní období:   Výuka:   3.2.-7.2.2014 a  17.2.-21.3.2014     (časová rezerva 10.2.-14.2.2014)         
                         Odborná praxe: 24.3. – 16.5.2014      
                         Zkouškové období:   19.5.-6.6.2014 
  Odevzdání absolventské práce: do 28.4.2014 
    Příprava na absolutoria: 9.6.-13.6.2014 

  Absolutoria: 16.6.-20.6.2014 
1. opravné zkoušky: do 13.6.2014 
2. opravné zkoušky: do 31.8.2014 

 

Harmonogram DZT 3.   školní rok 2013/2014 
 

Zimní období:  Zahájení školního roku: 2.9.2013 
  Výuka:                   3.9. – 28.10.2014 a 31.10.-4.12.2013  
   (časová rezerva 29.-30.10.2013 a 5.-6.12.2013) 

                          Zkouškové období : 9.12. -20.12.2013 a 6.1.-10.1.2014 
       (23.12.2013-3.1.2014 vánoční prázdniny)  
    Odborná praxe: 13.1.-31.1.2014         

  1. opravné zkoušky: do 7.2.2014 
                          2. opravné zkoušky: do 28.2.2014 
 

Letní období:     Výuka:                   3.2. - 16.5.2014 (časová rezerva 10.2.-14.2.2014) 
    Zkouškové období:   19.5.-6.6.2014  
Odevzdání absolventské práce: do 28.4.2014 
Příprava na absolutoria: 9.6.-13.6.2014 
Absolutoria: 16.6.-20.6.2014 

1. opravné zkoušky: do 13.6.2014 
2. opravné zkoušky: do 31.8.2014 

 
 



 
 

VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH  INSPEKČNÍ 
ČINNOSTI  ČŠI 

 
Ve školním roce 2013/2014 inspekční kontrola na VOŠZ neproběhla. 
 

IX. ŠKOLNÍ AKTIVITY A PREZENTACE 
ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
9.1 Charitativní akce          

- pokračování v projektu Adopce na dálku – pedagogové a žáci již 4. rokem přispívají  
na studia 2 chlapců z Indie            

- příspěvek na konto adventních koncertů  
- sbírka použitého ošacení a dalších věcí pro Občanské sdružení Diakonie Broumov 
- spolupráce se střediskem Diakonie Nazaret na vánoční a velikonoční sbírce 

 
9.2  Spoluúčast v projektech ESF: 
 
Ve školním roce 2013/14 pokračovala společně s VOŠZ a SZŠ Hradec Králové realizace projektu 
v rámci SIPVZ pod evidenčním číslem  0500P 2006. Tématem bylo „ICT ve výuce odborných 
zdravotnických a veterinárních předmětů.“ 
. 
9.3 Environmentální výchova: 
 
Výchova k ochraně životního prostředí, k péči o zdraví a ke zdravému způsobu života, k prevenci 
vzniku chorob, k zásadám třídění a likvidaci odpadu, k dodržování hygienických a estetických 
norem ve škole a ve zdravotnických pracovištích je explicitně začleněna do tematických plánů 
předmětů biologie, základy veřejného zdravotnictví, veřejná zdravotní výchova, ošetřovatelství, 
ošetřování nemocných, chemie, občanská nauka a dalších. 
Žáci a studenti se pravidelně zapojují do konkrétních činností a zajišťují akce:  

- besedy s nácvikem poskytování první pomoci pro žáky 5. tříd českobudějovických 
základních škol 

- úprava životního prostředí školy  
- semináře o kouření, o problematice očkování apod. 
- exkurze do anatomického ústavu, léčebných ústavů, jaderné elektrárny (fyzika) 
- na škole probíhá třídění odpadů – nákup košů do tříd a chodeb (plasty, papír) 
- byl navázán kontakt se školícím střediskem Pedagogické fakulty JU CEGV 

CASSIOPEA 
- projekt na podporu zpětného odběru elektrospotřebičů 
- besedy o třídění odpadu 
- sběr hliníku, víček  

 
 
 
 
 
 
 



 
9.4 Odborná praxe studentek VOŠZ –  

Straubing (Spolková republika Německa): 
 
Škola navázala ve školním roce 2011/2012 spolupráci s bavorskou organizací Pro Seniore, která 
zprostředkovává rekrutaci kvalifikovaného ošetřovatelského personálu z České republiky. 
Studenti vyšší odborné školy se účastní třítýdenních odborných stáží v seniorských domech 
s možností dalšího profesního uplatnění po ukončení školy a vykonání požadované jazykové 
zkoušky na úrovni B2. Ve školním roce 2013/2014 se stáže zúčastnilo celkem 11 studentů (10 
studentek a 1 student) třídy DVS 3. Na základě oboustranného zájmu bude spolupráce pokračovat 
i v dalším školním roce. 
 
 
9.5 Další aktivity : 

- účast studentek na vzdělávacím programu Základy péče o klienty v terminálním stádiu 
v Hospici Prachatice 

- beseda o možnostech pracovního uplatnění v domech pro seniory - Německo, Rakousko 
- podíl na přípravě návštěvy amerických studentů 
- pomoc při organizování 2. ročníku Mattoni Budějovického půlmaratonu 
- besedy pro seniory z Centra sociálních služeb Staroměstská ČB 
- výstava fotografií onkologicky nemocných dětí s názvem Můj nový život spojená s 

besedami s onkoložkou MUDr. Cingrošovou  
- výstava fotografií Moje nejcennější foto  
- besedy o Leidenské mutaci 
 

 
 
        
 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou pro vyšší odbornou školu 
zdravotnickou dne 22.10. 2014 
 
 
 
Předseda školské rady: 
 
 
Mgr. Pavel Chalupa 
           ................................................ 
 
 
Výroční zprávu pro školní rok 2013/2014 zpracoval: 
 
 
 
 
 
Dne:   15.10. 2014   PhDr. Karel  Š t i x  

          Ředitel školy:       ...............................................  



 

X.  PŘÍLOHY  
 

10.1 Rozpis hospodaření Fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2013 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice 
 
Počáteční stav FKSP k 1.1.2013                                           707 161,13 
Příděl do FKSP účet 412 0116                             219 460,98  
Nesplacené půjčky k 31.12.2013                              63 531,00 
Konečný stav FKSP k 31.12.2013                                        716 663,11 
 
Nové půjčky v roce 2013:                
Bc.Zdeňka Davidová                                                                12 339,00 
Jana Honnerová, DiS.                                                               20 000,00 
Bc.Irena Sklenářová                                                                   4 999,00           
PhDr.Jitka Ivanková                                                                 20 000,00 
Celkem                                                                                     57 338,00  
 
Rozpis výdajů: 
 
Za životní a pracovní výročí                   48 000,00 
Za rekreace a LT                               28 825,00 
Za ostatní (dárcovství krve)                                 1 000,00 
Za sport (plovárna, sauna)                                                          5 505,00    
Za kulturní a společenské akce                  47 256,00  
Stravné zaměstnanci – obědy                              57 672,00 
Příspěvek na penzijní připojištění                                            21 190,00 
Učit.noviny a čas. Školství                        511,00 
Celkem výdaje:                             209 959,00 
 
 
Počáteční stav bank.účtu FKSP k 1.1.2013  625 968,13 Kč 
Konečný stav bank.účtu FKSP k 31.12.2013 653 132,11 Kč 
 
 
V Českých Budějovicích dne 10.1.2014 
 
 
 
 
 
Vyhotovil: Bc.Martina Rásochová 
 
 
 
 
Schválil: ředitel školy PhDr. Karel Štix, v.r. 
 

 
 
 



 

 
10.2 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 

 
Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Č. Budějovice 
 
Adresa: Husova 3, 371 60 České Budějovice 
 
Ředitel: PhDr. Karel Štix 
 
IČO: 00582239 
 
 

1. Výnosy: 
 
– Výnosy z hlavní činnosti:        41 066 993,07 Kč 
– Výnosy z doplňkové činnosti:        21 982,00 Kč 
 
2. Náklady: 
 
– Náklady hlavní činnosti:          41 066 993,07 Kč 
            z toho:  

a. Náklady na platy pracovníků školy:  21 946 097,-Kč 
b. Ostatní osobní náklady:   1 971 060,-Kč 
c. Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění: 7 718 871,00Kč 
d. Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky: 296 483,26Kč 
e. Ostatní provozní náklady včetně odpisů:  9 134 481,81Kč 
 

- Náklady doplňkové činnosti celkem: 13 440,00 Kč 
 
 

 
 
Vypracovala: Bc. Martina Rásochová 
 
České Budějovice, dne10.1.2014 
 
 
        
                                                                                               PhDr. Karel Štix, v.r. 
          ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

10.3 STRUKTURA VLASTNÍHO  HODNOCENÍ ŠKOLY 
Školní rok 2013/2014 

 
10.3.1 Podmínky pro vzdělávání  

 
• Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků, DVPP 

(garanti: vedení školy + personální účetní) 
• Koncepční záměry školy – poslání, strategické a konkrétní cíle a úkoly 

(garant: ředitel školy) 
 

10.3.2 Průběh vzdělávání 
 

• Zařazení environmentální výchovy do výuky (garant: Mgr. Sedláčková) 
• Charakteristika vzdělávacího programu  

(garanti: Mgr. Kudláčková, Mgr. Bezecná) 
• Organizace školního roku (garanti: vedení školy) 
• Prevence sociálně-patologických jevů (garant: PhDr. Yvetta Pužejová) 

Srovnání vstupních a výstupních znalostí v cizích jazycích (Aj, Nj,) 
 (garanti: Mgr. Třeštíková, PhDr. Vácha, Ph.D) 

• Srovnání vstupních a výstupních znalostí v matematice  
(garant: Mgr. Lvová) 

 
10.3.3 Podpora žáků ze strany školy, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 

žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 
 

• Formy spolupráce s rodiči, problémy ve spolupráci, účast rodičů na 
akcích školy (školské rady, občanské sdružení)  (garant: Mgr. Bezecná) 

 
10.3.4 Výsledky vzdělávání žáků 

 
• Rozbor výsledků prospěchu žáků (garant: PaedDr. Lonsmín) 
• Komisionální a opravné zkoušky  (garant: PaedDr. Lonsmín) 
• Uplatnění absolventů na trhu práce (garant: Mgr. Bezecná) 

 
10.3.5 Řízení školy, personalistika 
 

• Pomoc začínajícím pedagogům (garant: Mgr. Kudláčková) 
• Odměňování pedagogických pracovníků (kriteria hodnocení práce 

pedagogických pracovníků) (garant: ředitel školy) 
 
10.3.6 Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání  

a ekonomickým zdrojům 
 

• Prezentace školy na veřejnosti, organizace akcí školy a odezva veřejnosti  
( garant: Mgr. Kudláčková, Bc. Sklenářová,  ředitel školy) 

• Účast  a konkurenceschopnost školy ve sportovních soutěžích (garant: Mgr. 
Chalupa, Mgr. Marešová) 

 
Hodnocení bylo prováděno průběžně po celý školní rok. 



 
 
 
 

 
 

Souhrnná statistika tříd 
 
Zimní období roku 2013/14 
 
 

Třída 
Počet 

studentů 
z toho hodnoceno 

Průměrný prospěch vyzn. % pros. % nepr. % 
1.DVS DENNÍ 24 2 9,5 16 76,2 3 14,3 2.172(nehodnoceny 3)

1.DVS KOMBINOVANÉ 29 2 7,7 24 92,3 0 0 2,042 (nehodnoceny 3)
2.DVS 24 5 21,7 18 78,3 0 0 2,014 (nehodnocena 1)
3.DVS 22 9 42,8 12 57,2 0 0 1,521 (nehodnocena 1)
3.DZT 22 8 36,4 14 63,6 0 0 1,773 

 
 
 
Letní období roku 2013/14 
 

Třída 
Počet 

studentů 
z toho hodnoceno 

Průměrný prospěch vyzn. % pros. % nepr. % 
1.DVS denní 20 3 15,0 11 55,0 6 30,0 1,945 

1.DVS KOMBINOVANÉ 16 1 6,25 14 87,5 1 6,25 1,741 
2.DVS 23 2 8,7 21 91,3 0 0 1,902 
3.DVS 21 3 14,3 18 85,7 0 0 1,924 
3.DZT 21 8 38,1 12 57,1 1 4,8 1,489 
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