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Slovo úvodem 
 

Když se řekne PRÁZDNINY…  

 

Kdysi, když se sešlo více přátel, jsme 

hrávali takovou hru: Co si představíš, když 

se řekne… Za tři tečky se dosadilo cokoli – 

láska, večeře, práce, domov, auto, prostě 

co koho napadlo – a odpověď musela být 

stručná. Druhá otázka zněla: Proč? Ani 

netušíte (i když kolegyně psycholožky 

určitě tuší), jak hluboko jsme se dostávali 

jeden druhému „pod kůži“. 

Velmi časté téma této hry v dobách štu-

dentských bylo PRÁZDNINY.  

Někteří se spokojili jen s jedním slovem: 

les, řeka, hory, moře. Anebo kánoe, kolo, 

zámek Hluboká, táborák. 

Odpovědi na druhou otázku „proč?““ už 

dávno zapadly v zapomnění… 

Když se zeptali na prázdniny mě, odpově-

děla jsem bez přemýšlení LOUKA. Louka 

za ranního rozbřesku, koupající se v rose, 

kopretiny něžně tančící v lehkém vánku, 

slzičky a zeměžluč, zářivé pantoflíčky, 

vonící mateřídouška. Sluneční paprsky 

prodírající se mlžným oparem, hlasy 

probouzejících se ptáků… Proč? Odpověď 

je prostá – každé prázdniny na chalupě 

jsem jako malá na louku zrána vyběhla, 

bosá a ještě v noční košilce… Tehdy jsem 

nemohla mít ani tušení, že se na louky 

plné zvonečků, jetele a vojtěšky, ranní 

rosy a bzučení hmyzu budu vracet, 

kdykoliv to bude jen trochu možné. A když 

ne ve skutečnosti, tak alespoň ve svých 

prázdninových vzpomínkách… 

 

Slávka Michálková 

. 

 

Slavnostní ukončení školního roku 

A už je to tu! Mnozí neznalí by se mohli ptát: „A co?“ Ale my učitelé dobře víme , co znamená pro nás 

poslední červnový týden. Vždyť je to pár nejkrásnějších dnů v roce, kdy se můžeme těšit na „velké“ 

prázdniny. Čeká na nás léto, teplo, vstávání bez budíku, sbírání hub a borůvek, pro mnohé cestování 

a poznávání našich i cizích krajů a pro jiné třeba opravy a úpravy bytů nebo rekreačních příbytků – pros-

tě a jednoduše řečeno aktivní odpočinek. 

Když se tak zamýšlím, učitelé a žáci jsou  jediní, kteří mohou nový rok oslavovat dvakrát ročně. Vlastně 

čtyřikrát: konec a začátek školního roku a samozřejmě to samé i u roku kalendářního. 

A tak máme vždy důvod k setkání, které je spojeno s dobrým obědem a skleničkou pracovně povole-

ného drinku. 

Letošní školní rok 2015/2016 společně důstojně zakončíme společně v restauraci U Pramenů ve středu 

29. června 2016 od 12 hodin. 

Všem přejeme dobrou chuť. A aby prázdniny pomalu ubíhaly a abychom se prvního září všichni sešli 

odpočatí, s chutí do nové práce ve školním roce 2016/2017. A to může být další důvod k malé oslavě. 

Mgr. Ladislava Mutinská 
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Projekt ERASMUS+ 
Zahraniční odborná stáž studentů z Regensburgu 

 Ve dnech 6.6. – 20.6. 2016 proběhla odborná stáž studentů z Berufsfachschule für Krankenpflege des Bezirks 

Oberpfalz v Regensburgu v rámci projektu ERASMUS +.  

Úvodní setkání se uskutečnilo na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. 

Hlavní náplní pobytu bylo absolvování odborné stáže ve FN Lochotín, při které se studenti seznámili 

s nejmodernějšími  pracovišti. V dalších dnech měli možnost navštívit řadu sociálních a zdravotnických zařízení 

v Plzni (např. Hospic Sv. Lazara, Psychiatrickou léčebnu v Dobřanech, či sociální zařízení Nováček). V neposlední 

řadě měli také příležitost přímo nahlédnout do provozu oddělení a vidět ošetřovatelskou činnost u lůžka nemocného 

v nemocnici PRIVAMED a v Dětském centru v Plzni. Budoucí zdravotníci  z Německa získali  řadu poznatků 

a zkušeností a mohli tak  porovnat zdravotnická zařízení a systém práce u nás a v jejich domácím prostředí. Studenti 

se živě zajímali i o vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR a o naši školu. Částečně pronikli i do prostředí 

odborného vzdělávání v SZŠ a VOŠZ Plzeň. Poznali kulturní život v Plzni a rovněž se seznámili s  bohatou  historií  

města Plzně. 

Na závěrečném setkání v rámci projektu ERASMUS +, kterého se zúčastnilo kromě studentů z Regensburku  i vedení 

školy v čele s ředitelkou SZŠ a VOŠZ Plzeň, PhDr. Ivanou Křížovou, zaznělo velké uspokojení ze zdařilého průběhu 

celého projektu. Obě strany na závěr vyjádřily odhodlání pokračovat ve spolupráci a vzájemně se tak nadále 

obohacovat  o nové odborné a jazykové znalosti.  

Za organizační tým: Mgr. Ilona Jančová a Mgr. Jan Malata  

 

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

 

  

   Setkání ve FN Plzeň Lochotín s náměstkyní 

pro ošetřovatelskou  péči  Ing. Bc. Andreou 

Mašínovou, MBA a zástupkyní pro ošetřovatel-

skou péči Mgr. Bc. Světlanou Chabrovou 
 

 

 
  Před PL v Dobřanech 
 

 
  Aktivity studentů 

 

mailto:michalkova@zdravka-plzen.cz
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Dětský den na Nové 

Hospodě se opět 

velmi vydařil 

 

Dne 10. června 2016 se konal již 

tradičně na Nové Hospodě Den dětí. 

Tuto akci pořádá naše škola, letos 

s organizací pomáhaly třídy 1A ZA 

a 1B ZA. 

Sraz jsme měli již v 8 hodin na koneč-

né trolejbusu číslo 12, pak jsme se 

společně vydali do areálu sokolovny. 

Ještě jsme neměli ani vše připravené 

a už se u vchodu začaly objevovat 

první skupinky dětí z mateřských 

a speciálních škol. 

V devět hodin se celá akce rozběhla. 

U vstupních vrat děti obdržely pěkně 

barevné škrabošky – protože letošní 

ročník byl ve znamení benátského 

karnevalu. Přibližně 200 dětí se ro-

zběhlo k 16 stanovištím, u kterých 

zajišťovaly různé sportovní aktivity 

a soutěže žákyně z 1A ZA. Za každý 

splněný úkol děti dostaly body, které 

si pak mohly vyměnit za hračky ze 

školní sbírky.  

Celou akci přišla podpořit také paní 

ředitelka PhDr. Ivana Křížová spolu 

se zástupkyní PhDr. Radkou Felz-

mannovou. Okolo desáté se na nás 

přijel podívat i ředitel FN Plzeň MUDr. 

Václav Šimánek. 

Od 10 hodin probíhala v sále sokolov-

ny diskotéka, kterou měla v režii třída 

1B ZA.  

Na dětech byla znát velká radost 

a nadšení, u některých možná i tro-

chu únava z prvního jarního sluníčka. 

A na úplný závěr zbývá ještě vyjádřit 

velké poděkování paní učitelce Radce 

Polívkové, která celé dopoledne 

zkušeně organizovala a objednala 

nám všem krásné počasí a dobrou 

náladu. 

 

Žákyně 1A ZA 

 

 

  

 
 Hrad 

Krzyżtopor 
 
 

          Památník 

obětem 
komunismu 
padlým v dolech 
 
 
 
 
 
 

 Varšava – 

Staré město (po 
2. světové válce 
znovu postavené) 
 
 

          Královský 

zámek ve Varšavě 
 
 
 
 
 
 

 Dort speciálně 

upečený pro 
projekt Erasmus 
 
 

          Předání 

certifikátů na 
závěr akce 
 

NAŠE ZDRÁVKA 
 
PROJEKTOVÝ DEN NA 

26. ZŠ 
 
Dne 20. a 26. 5.  2016 naši žáci ze třídy 

3A ZA zajišťovali stanoviště První pomoci na 

Projektovém dni 26.  ZŠ na Borech a v Liti-

cích.  

Pro žáky ZŠ měli připravené výukové resusci-

tační modely, na kterých si žáci vyzkoušeli 

základní laické resuscitační postupy.   

Akce byla velmi úspěšná a u žáků ZŠ měla 

kladný ohlas. 

Za odborné vyučující a žáky 3AZA  
Mgr. Petra Jindřichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již dlouho před devátou hodinou bylo u vchodu do sokolovny velmi živo a naše 

žákyně měly plné ruce práce, aby všem dětem daly medaile a karnevalové škrabošky 

Maskot karnevalu – klaun Francesco 

 

  

 

Projektový výjezd do Polska 

  V termínu 22. – 29. 5. se několik pedagogů z naší školy spolu se skupinou studentů ze tří-

dy 3ZDL zúčastnilo výjezdu do Polska v rámci projektu Together we learn, united we stand.  

Projekt probíhá již téměř rok a je do něj zapojeno několik evropských států. Polsko se jako hostitelská země předvedlo v tom 

nejlepším světle. Mobilita se odehrávala ve městě Kielce, které je výhodné svou strategickou polohou na půli cesty mezi 

Varšavou a Krakovem. Během pobytu účastníci navštívili nejen tyto dvě významné polské metropole, ale i mnoho dalších 

kulturních památek, center a pamětihodností. Během společných výjezdů i večerních posezení probíhala čilá diskuse mezi 

studenty i pedagogy všech zúčastněných zemí. Hlavním komunikačním jazykem byla samozřejmě angličtina, někteří však 

podle svých možností uplatnili i francouzštinu a portugalštinu.  

Škola získala mnohé cenné kontakty s partnery v zahraničí, se kterými je ve spojení i pomocí portálu e Twinning. Na tomto 

portálu se také shromažďují veškeré práce a výstupy projektu. Naše škola přispěje fotoknihou s popisem navštívených míst a 

deníkem v anglickém jazyce. Díky bohatým společným zážitkům a nově navázaným přátelstvím se tak naplňuje motto i cíl 

celého projektu – Společně se učíme, zůstáváme jednotní. 

MUDr. Hedvika Bartošková 

Foto: Mgr. Hana Šťastná 

 

 

 

Obrázky 

z Polska 
 
 
Na domovské škole proběhla 
soutěž Harryho Pottera. Naše 
úspěšné soutěžící se pochlubily 
svými diplomy 
 
 Návštěva Juroparku – obdoby 
našich dinoparků 

Karneval v Benátkách 
 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

   

   

 „Benátský karneval“ navštívili též paní ředitelka Ivana Křížová se zástupkyní 

Radkou Felzmannovou a ředitel FN pan Václav Šimánek 

Za splnění všech soutěžních disciplín si děti mohly vybrat hračku 

V sále sokolovny probíhala diskotéka, při níž se vyřádili malí i větší 

 
Foto a komentář k fotografiím: Ing. Jaroslava Michálková 

Skákání v pytlích, srážení plechovek nebo 
kuželek, malování, cvičení, přenášení míčku na 
lžičce – to jsou jen některé z mnoha disciplín, 

které si naši žáci pro děti připravili 



 

A  

Co to tu kvete, co to 

tu voní?  
Možná jste si právě tyto otázky kladli v po-

sledních dnech, když jste přicházeli k naší 

škole. 

Nejvoňavější je v této době samozřejmě 

jasmín. A okolo školy ho roste mnoho – 

což jsem si uvědomila až před nedávnem, 

když všechny jasmínové keře byly obsypá-

ny  květy. Až odkvetou, bude to zase zcela 

nenápadná a naprosto nezajímavá dřevina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další voňavou krasavicí je šípková růže. 

Přestože  mnoho lidí upřednostňuje její 

šlechtěnou příbuznou, kvítky planých růží 

k přelomu jara a léta neodmyslitelně patří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Černý bez sice vůbec nevoní, ale jeho 

veliká okvětí jsou nepřehlédnutelná. Jeho 

květy i plody jsou hojně užívaným a uzná-

vaným léčebným prostředkem, v minulosti 

mu byla připisována dokonce magická 

moc. Takhle krásně se bezinka přimotala 

mezi jasmín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto na této straně: 

Slávka Michálková 

 

 

 

 

 

 

Absolutoria VOŠZ 
Ve dnech 6. 6. až 16.  6. 2016 se konalo 

na VOŠZ absolutorium studentů v těchto 

oborech: 

 Diplomovaná dentální hygienistka 

 Diplomovaný farmaceutický asistent 

 Diplomovaný nutriční terapeut 

 Diplomovaná všeobecná sestra 

 Diplomovaný zdravotní laborant 

 Diplomovaný zdravotnický záchranář 

 Sociální práce a sociální pedagogika 

Závěrečné zkoušky konalo 105 studentů, 

prospělo 45, prospělo s vyznamenáním 50 

a neprospělo 10 studentů. 

Výborné pohoštění připravili studenti  

1 DNT a 2 DNT. 

Velké poděkování patří zaměstnancům 

VOŠZ, externistům, předsedkyním z Karlo-

vých Varů a všem ostatním, kteří se podí-

leli na hladkém průběhu absolutorií. 

 
Text: Mgr. Petra Nováková, DiS., 

Bc. Miloslava Řeřichová 
Foto: Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z absolutorií u oboru Diplomovaný 
zdravotní laborant aDiplomovaný 

zdravotnický záchranář 

 

  

Velké slavnosti zdravotnické školy 

Největší jméno dělají škole úspěchy jejích žáků. A největším 

úspěchem žáků při studiu je jeho zdárné završení. Proto již 

tradičně věnuje Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická v Plzni velkou pozornost prezentaci výsledků 

závěru studia svých absolventů. 

V překrásném prostředí Velkého sálu Měšťanské besedy se nej-

prve 6. června sešli svátečně naladění maturanti. A samozřejmě 

jejich rodiče a třídní učitelé. Hosty slavnosti byli, kromě vedení 

SZŠ v Plzni, Mgr. Ladislav Harvánek z oddělní organizace 

školství KÚ Plzeňského kraje, Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, 

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň a Mgr. Bc. Svět-

luše Chabrová, manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP ve FN 

Plzeň. Všichni v čele s paní ředitelkou SZŠ a VOŠZ v Plzni, 

PhDr. Ivanou Křížovou, popřáli studentům k jejich úspěchu a při-

dali pár milých slov k jejich další cestě životem a studiemi. 

Krásná květinová přehlídka a pěvecké vystoupení operní zpě-

vačky obohatilo rovněž v pořadí druhou slavnost. Tentokrát se 

20. června konalo v Besedě předávání diplomů a vysvědčení 

absolventům oborů vyšší zdravotnické školy. Oborů bylo hodně; 

vedle klasické Diplomované všeobecné sestry také Diplomovaný 

zdravotnický záchranář, Diplomovaný nutriční terapeut, Diplo-

movaný zdravotní laborant, Diplomovaný farmaceutický asistent, 

Diplomovaná dentální hygienistka a v neposlední řadě hojně 

zastoupený obor Sociální práce. Návštěvníků slavnosti bylo tolik, 

že sál znovu spočítal svou maximální kapacitu.  

Hosty slavnosti byl opět zástupce zřizovatele školy, tedy Krajské-

ho úřadu Plzeňského kraje, Mgr. Ladislav Harvánek a zástupce 

nejdůležitějšího sociálního partnera školy –  Fakultní nemocnice 

v Plzni, Ing. BC. Andrea Mašínová, MBA. Účastnila se také spo-

lupracovnice oboru dentální hygienistka z firmy Colgate, paní 

Klára Tupá. Po jejich vřelých slovech a proslovu paní ředitelky  

procházel před očima diváků téměř nekonečný zástup budou-

cích,  vlastně již graduovaných, diplomovaných specialistů zdra-

votnických oborů. 

Obě slavnosti se vydařily a posílily i u širší veřejnosti už tak 

vynikající pověst Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné 

školy zdravotnické v Plzni. 

 

PhDr. Ilona Gruberová, Ph.D., organizátorka slavností 

 

 

 

 

Minialmanach   Příloha   Červenec 2016 

Před kopřivou smekni, před bezinkou klekni… 

…bylo rčení našich babiček, které nedaly dopustit na 

léčivou moc bezu černého. V dřívějších dobách se 

využívaly všechny části rostliny včetně kůry a listů. 

Podle slavného Mattioliho herbáře je kůra výborným 

prostředkem proti vodnatelnosti, sušené a rozdrcené listí 

pomáhá zastavit krvácení z nosu, čerstvé listy slouží 

jako obklady při bolestech kloubů a hlavy nebo na 

sluncem spálenou pokožku. 

V současnosti využíváme především květu a plodů. 

Protože čas květů černého bezu je právě v plném 

proudu, pojďte se mnou nahlédnout do receptáře mojí 

prababičky. Určitě tam objevíme něco zajímavého… 

 

 

 

 

 

Med z květů černého bezu 

Používá se jako klasický včelí med, především 
při nachlazení 
30 květů černého bezu, ¾ l vody, 1 chemicky 
neošetřený citron (i s kůrou), 1 a 1/2 kg cukru, 
2 sáčky vanilkového cukru 

Květy černého bezu s citronem povaříme ve 
vodě 10 minut a poté je necháme louhovat nej-
méně 24 hodin. Scedíme, přidáme krystalový a 
vanilkový cukr a vaříme do zhoustnutí. Plníme 
do sklenic a uchováváme v chladu a temnu. 

. 

 

Limonáda  
1/4 kg cukru, 4 l vody, 1 citron, 4 velké plně rozkvetlé květy 
černého bezu 

Cukr svaříme s vodou a necháme vychladnout. Nalijeme do 
okurkové sklenice (s širokým hrdlem) a přidáme oloupaný 
citron pokrájený na kolečka a květy černého bezu. Hrdlo 
přikryjeme papírovým ubrouskem, který převážeme, a sklenici 
postavíme na okno. Za čtyři dny tekutina mírně zkvasí a to 
znamená, že je připravená k pití. 

 

Bezový sirup bez vaření 
Přidáváme do vody, čaje  nebo minerálek. Léčebně užíváme 
proti nachlazení a ke snížení teploty  

40 květů černého bezu, 6 l převařené studené vody, 4 a 1/2 
kg cukru, 40 g kyseliny citronové, 1 balíček kyseliny sorbové 

Květy opláchneme a necháme je 24 hodin namočené ve vo-
dě. Poté je přecedíme přes plátýnko, přidáme cukr, kyselinu 
citronovou a sorbovou a vše mícháme do rozpuštění. 
Roztok nalijeme do vypařených láhví a uložíme. 

 

Působí preventivně proti skleróze 
a pomáhá při regeneraci jaterních 
buněk. Rovněž pomáhá při začínající 
viróze nebo při horečkách. 

sušené květy černého bezu, voda 

Do šálku dáme 2 lžičky sušených 
květů, přelijeme vroucí vodou a nechá-
me 10 minut louhovat. Následně nálev 
slijeme a pijeme. (Bezový čaj má tu 
výhodu, že není nutné ho doslazovat – 
bez má sám o sobě sladkou příchuť.) 

 

B
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Bezový ocet 
Potíráme jím dlaně a chodidla při horečnatých one-
mocněních,  při  bodnutí hmyzem potíráme postižená 
místa. 

Bezové květy, ocet 

Opláchnuté a oschlé květy černého bezu nasypeme 
do  sklenice a zalijeme je octem tak, aby byly květy 
potopené. Sklenici zakryjeme a obsah necháme 
v chladu uležet dva až tři týdny. Potom ocet procedí-
me přes plátýnko do láhví a pečlivě je uzavřeme. 

. 

      Kosmatice 
květy černého bezu, 1/4 l mléka, 2 vejce, špetka soli, hladká mouka podle potřeby, olej na smažení 

Květy opláchneme a osušíme. Z vajec, hladké mouky,  mléka (mléko lze nahradit pivem) a soli připravíme těstíčko 
husté jako na palačinky.. V něm namáčíme květy a smažíme je v rozpáleném oleji z obou stran dozlatova. Stopku, za 
kterou květ zprvu snadno držíme, odstřihneme až při obracení.  
Vyzkoušet můžete rovněž sladkou variantu, kdy do těstíčka přidáme cukr nebo med a smažené květy posypeme 
mletou skořicí.  

 

 

 

 

Ze slavnostního vyřazení SZŠ 6. 6. 2016 
 
Foto: Foto-studio Vavruška, Plzeň 

 

 



 

Celostátní soutěž první pomoci v Brně  

Dne 27.5 se v Plzni v areálu Škoda sport parku v Doudlevcích konal Den s dobrovolnými hasiči. 
 

Akce je součástí kampaně Staň se dobrovolným hasičem, kterou započalo město Plzeň na jaře letošního roku. Cílem 

celého projektu je získat do řad jednotek sboru dobrovolných hasičů nové členy ve věku 15 až 17 let. 

Na programu páteční akce byla soutěž družstev ze středních škol, soutěž jednotlivců, ukázky hašení a záchrana osoby 

z věže. Na akci, která se konala od 9 do 14 hodin, se podílela většina jednotek Sboru dobrovolných hasičů v Plzni. 

Šestičlenná družstva běžela sportovní štafetu. Ta se skládala z některých prvků, jež hasiči používají při soutěžích 

požárního sportu. Například překonání nízké bariéry, překonání okna, krátký běh po nízké kladině, běh s hasicím 

přístrojem. Soutěžící jednotlivci mimo jiné museli proběhnout překážkový úsek v ochranné přilbě a v zásahovém oděvu 
s několikakilogramovým dýchacím přístrojem na zádech. 

V nesoutěžním programu představili dobrovolní hasiči ukázky hašení, mobilní techniku, práce ve výškách a záchranu 

osoby z výškové věže. Na akci v areálu se podílela většina plzeňských jednotek sboru dobrovolných hasičů. Těch 

v západočeské metropoli působí celkem 16, mají kolem 250 členů. 

Naší školu zastupovali žáci 1BZA a 2AZA v doprovodu Mgr. Renaty Jonášové. Vytvořili dvě šestičlenná družstva 

a zúčastnili se soutěže družstev. Neumístili se sice na vítězných místech, ale soutěž si určitě užili. 

 

Text a foto: Mgr. Renata Jonášová 

Ve dnech  13. a 14. 6. se žáci 2A ZA Lenka Šlajerová, Sára Říhánková a Ro-
man Kravjanský zúčastnili celostátní soutěže v první pomoci v Brně. 

 

Seminář zaměřený 
na práva pacientů 
 

Dne 14. 6 . 2016 ve Studijní a vědecké 

knihovně v Plzni se uskutečnil  semi-

nář, který se zaměřoval na práva pa-

cientů. 

Bylo to pro nás velmi přínosné a zají-

mavé. Dozvěděli jsme se skutečně 

mnoho informací, které nám doposud 

nebyly známé. 

Zaměstnanci Kanceláře  ombudsmana 

pro zdraví nám ukázali a vysvětlili 

modelové situace, které se v životě 

mohou přihodit, a jak se v dané situaci 

zachovat. Například kdy po nás zdra-

votničtí pracovníci mohou chtít 

poplatek 90,- Kč a kdy nesmějí. Nebo 

co odpovědět na to, když nám v ne-

mocnici řeknou, že nemají pro nás 

místo, jen nadstandardním pokoji. 

Přednáška se nám moc líbila a doufá-

me, že bude v blízké době další po-

dobná.  

Děkujeme naší škole za poskytnutí 

informací o semináři.  

Tereza Volfová, 3.BZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zaměstnanci Kanceláře  ombudsmana 
vysvětlovali zájemcům na modelových 
situacích práva pacientů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děvčata ze 3B ZA Violu Markovou, 
Terezu Volfovou a Alici Kopřivovou 
téma přednášky velmi zaujalo 
 
 
 
 
 
 

38. ročník celostátní přehlídky prací SOČ VZDĚLÁVACÍ 

KURZ ZÁKLADNÍ 

NORMA 

ZNALOSTÍ PRO 

PEDAGOGICKÉ 

PRACOVNÍKY 

AKREDITACE  

VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU č.j.  

11337/2013 – 201 

– 360 
                                      

Vzdělávací program byl zahájen 

pro skupinu VP-C dne 10. 3. 

2016 a pro skupinu VP – D dne 

17. 3. 2016. 

Vzdělávací program absolvovalo  

celkem 21 pedagogických pra-

covníků.  

Probíhal dle harmonogramu 

v celkovém počtu 20 vyučo-

vacích hodin ( z  toho teore-

tických 9,5 hodiny, praktických 

10,5 hodiny). 

Vzdělávací program byl za-

končen pro skupinu VP-C dne 

19. 5. 2016  pro skupinu VP – D 

dne 9.  6. 2016 výstupním 

závěrečným písemným testem 

a praktickou zkouškou. 

Všichni účastníci prospěli a ob-

drželi  Osvědčení o absolvování 

vzdělávacího programu s neo-

mezenou platností. 

Veškeré podklady jednotlivých 

účastníků jsou archivovány. 

Na organizaci a realizaci vzdělá-

vacího programu se podílel tým 

ve složení: 

PhDr. Radka Felzmannová 

(odborný garant) 

Mgr. Ilona Jančová (koordinátor) 

Mgr. Světlana Lisová (lektor) 

Mgr. Petra Jindřichová (lektor) 

 

Mgr. Ilona Jančová  

 

 

Soutěže se účastnilo 34 družstev, z toho 10 z VOŠZ. Žáci naší 

školy se umístili na 12 místě. Soutěžilo se ve třech oblastech – 

první pomoc v domácnosti, bez vybavení, dále první pomoc  

s použitím pomůcek  (např. AED, samorozpínací vak apod.) 

a poslední kategorie – první pomoc v terénu. Všechny úkoly 

naši žáci zvládli bez závažných chyb, mezi družstvy byly 

minimální bodové rozdíly. 

Text a foto : Mgr. Renata Jonášová 

 

 

  

  

  Sbírka pro Sašu 

Lékařskou fakultu v Hradci Králové, nebo zdejší Farmaceutickou fakultu. Vytvoření práce SOČ a následné probojování se až na 

celostátní přehlídku pro nás bylo velkým přínosem. Získali jsme nové zkušenosti, dovednosti a inspiraci do dalších let. Budoucím 

autorům můžeme práci SOČ jen doporučit.  

Studenti 3. ročníku oboru Zdravotnického lycea SZŠ a VOŠZ v Plzni, Barbora Šimková a Jan Vavřina 

 

 

Ve dnech 17. -19. června 2016 jsme se zúčastnili 38. ročníku celostátní 

přehlídky prací SOČ, která se konala ve Hradci Králové. Soutěžili jsme 

v oboru 06 – Zdravotnictví. V tomto oboru soutěžilo 18 prací, jak z celé 

České republiky, tak se zapojili i studenti ze Slovenské republiky. 

Konkurence byla vysoká. Viděli jsme mnoho zajímavých prací, ze kterých 

jsme se mnohé poučili, a je to pro nás velký přínos. Soutěžící byli především 

žáci gymnázií, ale výjimkou nebyli ani autoři ze středních škol. Musíme 

ocenit výbornou organizaci soutěže. Byly pro nás připraveny dobrovolné 

aktivity v rámci doprovodného programu. Měli jsme možnost navštívit 

například Lékařskou  

 

Na útulek pro psy se vybralo 8  500 Kč  

Kolegyně Jarka Opatrná spolu s žáky  tří-

dy 1 LAA navštívila útulek pro psy, aby 

zde odevzdali výtěžek školní sbírky. 

 O své zážitky z této akce se s námi podě-

lila žákyně Sandra Kaslová: 

Dne 6 .6. 2016 jsme se třídou navštívili psí útulek v Plzni. 

Po předání piškotů pro pejsky nás všechny mile přivítal 

vedoucí útulku a zavedl nás do menší posluchárny, kde 

jsme si s ním povídali o tom, co dělat, když se najde 

nebo ztratí pes. Po zajímavých radách a instrukcích  se 

celá naše třída přesunula do samotného areálu útulku, ve 

kterém jsme si mohli libovolně prohlédnout všechny 

pejsky. Mrzelo nás jen, že jsme si z bezpečnostních 

důvodů pejsky nemohli pohladit nebo je nakrmit. 

Celá prohlídka se mně osobně i všem mým spolužákům 

moc líbila. 

 

Moudrá sovička – maskot soutěže SOČ 

Den s dobrovolnými hasiči 
 

 

 

 

Nikita Kručenska vhodila 

peníze ze sbírky (8.500,-Kč) 

do kasičky Veřejné sbírky 

útulku 

Tak aby už ty smutné psí oči 

nebyly tolik smutné… 

Připravily: Mgr. Jaroslava Opatrná a Ing. Jaroslava Michálková 
Foto: Mgr. Jaroslava Opatrná a žáci 1 LAA 

 

Jak bylo naloženo s i penězi vybranými při sbírce pro 

chlapce Sašu? 

Celkem se na naší škole vybrala částka 9426,- Kč, díky 

které bylo možno sbírku uzavřít a zakoupit přístroj. Oficiální 

předání proběhlo dne 15. 6. 2016 přímo na oddělení 

Fakultní nemocnice v Plzni, kde Saša leží. Saša již začal 

pod vedením dobrovolníka Jáchyma s přístrojem pracovat 

a je v tom velmi zdatný. 

Snahu a ochotu všech našich studentů i zaměstnanců 

ocenila  velkým poděkováním také paní ředitelka Totemu 

Bc. Faiferliková. 

Mgr. Radka Novotná 
Foto převzato z článku na i-dnes: http://plzen.idnes.cz/dar-

pro-sasu-kvadruplegik-091-/plzen-
zpravy.aspx?c=A160617_144616_plzen-zpravy_ban 

 


