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Na co se máme 

těšit v příštím 

měsíci:  

 

 Maturity – státní, 

praktické, ústní 

 

 Dětský den na 

Nové Hospodě 

 

 Červen – období 

před prázdninami 

 

 Akce měsíce 

května a června…  

 

 …a ještě něco 

z dubna, co se do 

tohoto dvojčísla již 

nevešlo 

Slovo úvodem 
 
 

Byl pozdní večer – první máj – 

večerní máj – byl lásky čas. 

 

Začít psát o měsíci květnu ne-

jde jinak, než citovat úvodní 

verše slavného Máje. 

Toto období je charakteristické 

rozkvetlou přírodou, rodí se 

mláďata, lidé odkládají  teplé 

zimní oblečení a svůdné křivky 

žen se halí do průsvitných mo-

delů. Oči mužů  neví, kam se 

dřív podívat, aby jim neunikl 

nějaký zajímavý detail. 

Náš slavný básník ale v tomto 

období řešil poněkud vážnější 

problémy – problémy smyslu 

života a daleké cesty, na kterou 

se budeme muset  všichni 

jednou vydat. 

Ale na svoji velkou životní pouť 

se v tomto čase připravují 

všichni žáci čtvrtých ročníků 

středních škol, vždyť je čeká 

zkouška z nejtěžších – zkouška 

dospělosti. Od nás  snad jen 

jediné – přejeme všem úspěš-

né ukončení studia na své 

střední škole. 

Tak držíme palce a hodně štěs-

tí! 

Autorky 

 

 

 

 

 

 

Ještě jedno ohlédnutí do března: Studijní stáž v Berlíně 

V termínu od  23.3. do 29.3.2014 se ředitelka školy PhDr. Ivana Křížová v rámci projektu 
Leonardo da Vinci – VETPRO zúčastnila studijní stáže ředitelů zdravotnických škol v Berlíně 
a okolí.  
Podělila se s námi o poznatky a zážitky ze své cesty: 

 

V průběhu pracovního programu s názvem: „Medical 

and social care vocational education“ se řešila proble-

matika vzdělávání sester v Německu a v České repub-

lice, odborné vzdělávání nelékařských zdravotnických 

profesí, univerzitní a neuniverzitní vzdělávání a  systém 

péče o seniory. Součástí projektových aktivit byla 

prohlídka areálu nemocnice St. Hedwig-Krankenhaus - 

Krankenpflegeschule, návštěva Státního úřadu pro 

zdraví a sociální oblast – LAGESO. Seznámili jsme se 

s Centrální agenturou pro školení Vivantes kliniky, 

prohlídli jsme si ošetřovatelskou školu Schule für  

Gesundheitsberufe ve Wannsee  a  navštívili jsme zař-

ízení pro seniory Pro Curand v Postupimi.  

Vzdělávání nelékařských profesí probíhá v Berlíně v 18 

oborech,  studium je tříleté, ukončené zkouškou. Teorie 

zahrnuje 2100 hodin a praxe 2500 hodin. Praxe 

probíhají na odděleních chirurgie, pediatrie, gyne-

kologie, neurologie, interním, psychiatrie, geriatrie, atd. 

Obor péče o seniory má stejnou hodinovou dotaci, 

rozdíl je jen v tom, že 2000 hodin praxe absolvují 

studenti pouze se seniory. Marketingovou snahou je 

získání zájemců o péči o seniory, a to z důvodu, že  

v  Německu bude v roce 2050 asi 30% lidí nad 65 let, 

15% lidí nad 80 let. 
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Soutěž „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“ 

Tato soutěž je každoročně vyhlašována Plzeňským krajem a je určena pro žáky 1. a 2. 
ročníků středních škol. Možná jste si při přečtení nadpisu tohoto článku vzpomněli na náš 
loňský úspěch – žákyně Anna Havryshina z 2AZT (nyní už 3AZT) získala cenu hejtmana 
za sadu šperků. 
V letošním školním roce byly do soutěže přihlášeny dvě práce: kalendář a omalovánky, 
společné dílo žáků třídy 2A ZA, a dále výuková panna, kterou vytvořila Bohdana Hecko 
ze třídy 1B ZA pod vedením své třídní Mgr. Hany Šťastné. 
Školní kolo soutěže proběhlo 25. dubna a do krajského kola postoupila se svou prací 
Bohdana Hecko. 
Edukační panna „Anička“ je vhodná například pro menší děti hospitalizované na dětské 
klinice. Nenásilnou formou lze dětem předvést léčebné a ošetřovatelské úkony. Protože 
panenka má i útroby, je možné na nich způsobem pro děti přijatelným vysvětlit funkce či 
operace různých orgánů. Zároveň si dítě může vyzkoušet pečovat o panenku, která má 
napíchnutou flexilu a obvázanou operační ránu. 
 

SZŠ a VOŠZ Plzeň 
Karlovarská 99 
323 00 Plzeň 
 
www.zdravka-plzen.cz 
zdravka@zdravka-plzen.cz 

 

 

 

 

 

  

Bohdana Hecko – autorka edukační     „Anička“ má rozepínací bříško, ze kterého 

panny „Aničky“       lze vyjmout útroby  
 

Text: Ing. J. Michálková, foto Mgr. H Šťastná 
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vatel v oblasti hygieny a zdravotní péče formou 

veřejných setkávání ve vesnicích.  Další oblastí je 

vzdělávací činnost,  výpomoc ve škole  nebo práce 

s dětmi na vesnicích v rámci pedagogiky volného 

času. 

V  roce   2013  začala   organizace  budovat  vlastní 

zdravotnické zařízení, ve kterém bude působit. 

 

Povídání o Ugandě 

…proběhlo v pátek 11.4. v učebně 219. Zúčastnili se 

ho žáci a studenti ze SZŠ a VOŠZ. O své zážitky 

z dobrovolnické praxe v organizaci Shalom for 

Uganda se s nimi přišla podělit studentka medicíny 

Markéta Balcarová, která v Ugandě strávila půl roku  

a prováděla domácí zdravotnickou péči u pacientů 

v afrických vesnicích.  

Žáci a studenti vyslechli přednášku s velikým 

zájmem, proto bychom ji rádi zopakovali a pozvali 

i další  třídy, aby se s touto zajímavou problematikou 

seznámily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abcd  

Exkurze třídy 3AZT 

do Prahy s návštěvou 

divadla 

 

Dne 8. 4. 2014 se třída 

3AZT zúčastnila kulturní 

exkurze do Prahy za vede-

ní třídního učitele Mgr. Ja-

roslava Smazala, který ce-

lou akci zhodnotil: 

„Objednali jsme autobus, 

neboť žáci si s sebou brali 

své přátele nebo rodiče.  

Odpoledne jsme zhlédli 

výstavu Secese v Obecním 

domě a večer jsme navští-

vili představení Zkrocení zlé 

ženy v Divadle na Vinohra-

dech. Komedie W. Shake-

speara se všem velmi líbi-

la.“  

Kromě třídního a jeho ženy 

se exkurze zúčastnily také 

odborné učitelky oboru 

Asistent zubního technika 

Zdeňka Krátká,  Táňa Trax-

mandlová a  Květa Monhar-

tová.   
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Ještě jedno ohlédnutí 

do března: Studijní 

stáž v Berlíně 
 

Pokračování ze str. 1 

 

Součástí studijní stáže byla prohlídka Berlína. 

Proč je Berlín tak zajímavý? Svůj vliv na to má 

mnoho faktorů.  

V první řadě je to historie celého města, které 

bylo v roce 1945 značně poničeno a o několik let 

později rozděleno na dvě poloviny. Dalším 

důležitým faktorem je to, že Berlín je v současné 

době multikulturním, živoucím a energickým 

městem,  kde můžeme najít doslova lidi všech 

národností, vyznání a kultur.   

Jedním s cílů studijního pobytu bylo navázat 

spolupráci s ošetřovatelskými školami v Berlíně. 

Čas ukáže, zda se nám to podaří.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V článku použito materiálů a fotografií 
ředitelky školy PhDr. Ivany Křížové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shalom for Uganda je 

nezisková organizace 

působící na jihozá-

padě Ugandy,  je po-

stavená     především 

na činnosti dobrovol-

níků. Hlavním poslá-

ním je zavádění do-

mácí paliativní péče, 

zdravotní pomoc na 

klinice a  osvěta  oby- 

V článku použito materiálů kolegyně MUDr. Hedviky 

Bartoškové 

Fotografie z archívu Markéty Balcarové  

Velikonoce utekly jako voda, po sladkém 

jarním lenošení  se nám do školy vůbec 

nechtělo. Ale naštěstí se dnes učit ještě 

nemusíme, můžeme si  22. duben užít 

jako malé děti, můžeme si totiž celé 

dopoledne hrát. 

Tento den jsme my, žáci prvních ročníků 

navštívili moderně upravený areál plzeň-

ské Techmánie. Mohli jsme si vyzkoušet 

řadu zajímavých z oblasti fyziky, geomet-

rie a dalších technických oborů. 

Ti odvážnější se vydali dokonce i na 

Měsíc. Cesta byla příjemná a samotná 

procházka po prašném měsíčním povr-

chu v nás zanechala úchvatný dojem. 

Tak ahoj, vesmíre, příště snad poletíme 

ještě dál, třeba na Mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. L. Mutinská, foto Mgr. H. Šťastná 

 

 

 

 

 

Na středních školách v České republice proběhly 28. 

a 29. dubna Studentské volby do Evropského 

parlamentu. Středoškoláci si tak ještě před reálnými 

volbami mohli vyzkoušet volit „nanečisto“ politické 

strany, které do Evropského parlamentu skutečně 

kandidují.  

Studentské volby pořádá společnost Člověk v tísni, 

vzdělávací program Jeden svět na školách od roku 

2010. Na přípravu, průběh a zpracování výsledků 

nemá vliv žádný politický subjekt 

Možnost volit měli všichni žáci starší 15 let ze škol, 

které se do studentských voleb přihlásily. Vlastní volby 

na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby 

skutečné: žáci sestavili volební komise a připravili 

volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči 

zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé politické 

strany, které kandidují do Evropského parlamentu. Vše 

probíhalo pod vedením jednoho pedagoga, který po 

skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpe-

čeného webového rozhraní výsledky za školu 

k celkovému zpracování. 

U nás se této funkce ujala PhDr. Ilona Gruberová, 

která za pomoci žákyň ze třídy 1B ZA velmi dobře 

zorganizovala celou akci. Učitelé, zejména vyučující 

občanské nauky, se v uplynulých dnech věnovali 

evropským tématům v běžné výuce. 

Žáci se seznamovali s Evropským parlamentem a dal-

šími institucemi Evropské unie, diskutovali o volebních 

programech politických stran i různých zkreslujících 

výrocích o EU.  

Studentské volby jsou vzdělávacím projektem a jejich 

cílem je přiblížit studentům základní demokratické 

principy, seznámit je s volebním systémem a podpořit 

dialog týkající se správy věcí veřejných mezi studenty 

samotnými, ale i mezi studenty a jejich pedagogy a ro-

diči. V neposlední řadě také zvýšit účast prvovoličů 

a mladých lidí v řádných volbách.  

 

Pravidelná akce – vítání občánků  

Dlouholetá a mezi žáky střední školy velmi oblíbená akce je vítání občánků do života. 

V posledních letech je hlavní organizátorkou Mgr. Radka Polívková. Spolupracujeme přede-

vším s Úřady městských obvodů Plzeň 1, 3 a 4. 

Akce se zúčastňují žákyně již od prvních ročníků – na snímku dívky ze třídy 3A ZA, které se 

vítání občánků zúčastňují pravidelně. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

V článku použito materiálů kolegy 

Mgr. J. Smazala 

Studentské volby do Evropského parlamentu 

 

 

 

 

 

Text: Ing. J. Michálková, foto Mgr. H Šťastná 

 


