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Vážené kolegyně a kolegové,

Na co se máme
těšit v příštím
měsíci:


Kalendárium

dostalo se Vám do rukou první – vlastně nulté - číslo měsíčníku, který jsme
prozatímně nazvaly MINIALMANACH.
Toto vydání je věnováno především oslavám 70. výročí založení školy.
Do budoucna předpokládáme, že by se zde měly objevovat vždy ty
nejvýznamnější události, které proběhly v uplynulém měsíci. Proto vlastně název
Minialmanach.
V příštím, už doopravdy prvním čísle, které vyjde v červnu, bychom chtěly
shrnout všechny akce, které se uskutečnily ve školním roce 2012/2013.
Posílejte nám, prosíme, krátké zprávičky o tom, co jste uspořádali –
nezapomeňte uvést datum, název akce, popř. i stručný popis nebo fotografie.
Budeme se snažit vaše návrhy roztřídit a uveřejníme vše pod názvem Kalendárium.
Věříme, že nás budete pravidelně informovat o akcích, které proběhly, a že
s touto možností seznámíte i žáky a studenty. Ti nám mohou posílat také své práce,
které rády zveřejníme.
Doufáme, že se naše spolupráce bude dařit a že se Minialmanach stane
časopisem všech zaměstnanců a studujících naší školy.
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Nejvýznamnější událost měsíce dubna:
Oslavy 70. výročí založení školy

k Minialmanachu

L. Mutinská a J. Michálková
Již delší dobu přemýšlím o podobě časopisu

Minialmanach Vydání 0 Květen 2013

naší

školy,

reflektoval

který

by

významné

události SZŠ a VOŠZ
během školního roku.

Dne 18. 4. 2013 proběhly na naší škole oslavy

představitelů města a plzeňského zdravotnictví.

70. výročí založení školy. Na organizaci oslav se

Na oslavách měli své stánky rovněž sponzoři, kteří

podíleli všichni pedagogové a mnoho žáků

svými finančními i věcnými dary přispěli k úspěšnému

a studentů pod vedením realizačního týmu, který
pracoval ve složení:

Nyní mám před sebou
nulté vydání Minialmanachu. Děkuji redakční
radě, že naplnila mojí
představu a věřím, že si

SZŠ a VOŠZ Plzeň
Karlovarská 99
323 00 Plzeň

časopis najde své místo
na výsluní školy.

www.zdravka-plzen.cz
zdravka@zdravka-plzen.cz

 378 015 121

oslovit prostřednictvím Mgr. J. Uhrové
Nezapomněli jsme ani na bývalé zaměstnance školy,



Ředitelka školy PhDr. Ivana Křížová

kteří přišli zavzpomínat na hezká léta strávená na



PhDr. Ilona Gruberová, PhD.

svém bývalém pracovišti a podívat se, jak se naše



Jindřiška Hrabáková

„zdrávka“ za poslední léta změnila.



PhDr. Radka Felzmannová

Po přivítání hostů začala v učebně 219 oficiální část



Mgr. Jiřina Uhrová



RNDr. Milan Štěpánek



Ing. Pavla Tesařová

programu. Úvodní slova pronesla ředitelka školy PhDr.
Ivana Křížová. Pak naše hosty pobavily žákyně pod
vedením I. Gruberové svým recitačním a hudebním
vystoupením.
Poté se již hosté mohli rozejít po škole, prohlédnout si

O zdárný průběh celé akce se staraly PhDr.

učebny, podívat se na ukázky práce jednotlivých oborů

I. Gruberová a J. Hrabáková, jejichž úkolem byla

Těším se na červnové

a předmětů, popovídat si a ochutnat dobroty na rautu.

veškerá organizace.

Celá akce se velmi vydařila, o čemž svědčí nejen

vydání.

Na tvorbě almanachu se podílely Mgr. L Mutinská,

ohlasy zúčastněných pedagogů a studentů, ale také

Ing. J. Michálková a L. Votrubová. Občerstvení pro

slova chvály z řad našich milých hostů.

Redakce:
Mgr. Ladislava Mutinská
Ing. Jaroslava Michálková

průběhu akce. Většinu sponzorů se nám podařilo

raut připravila Mgr. S. Lisová za vydatné pomoci Mgr.

mutinska @zdravka-plzen.cz
michalkova@zdravka-plzen.cz

Ivana Křížová

I. Černé a studentek oboru Diplomovaný nutriční
terapeut.
Ostatní pedagogové se svými žáky a studenty
prováděli ukázky jednotlivých oborů.
Fotodokumentaci zajistili pánové J. Jurko a J. Kail.
Z významných hostů naše oslavy navštívili senátorka
Doc. MUDr. Milada Emmerová, zástupce ředitelky FN
MUDr. Petr Dominik, děkan LF UK v Plzni Doc. MUDr.
Boris Kreuzberg, CSc. a mnoho dalších významných
,

Ing. J. Michálková

„Fotoohlédnutí“
za oslavami
70. výročí
založení školy

NAŠE ZDRÁVKA

Výběr těch
nejzajímavějších
fotografií…

Bohužel, na dvě stránky
našeho

Mezi nejvýznamnější hosty patřili senátorka MUDr.
Milada Emmerová a děkan LF UK v Plzni Doc.
MUDr. Boris Kreuzberg

Přivítání našich milých hostů před učebnou 217

Ukázka práce zdravotnických záchranářů

Krásné „sestřičky“ v retro uniformách…

Další důležitou
událostí,
zejména pro
žáky, byla
písemná část
státních
maturitních
zkoušek

„Minialmanachu“
velmi

Probíhaly od 2. do 7. května.

omezené množství foto-

Začínalo se netradičně didak-

grafií.

tickým testem z matematiky,

se

vejde

Další

jen

zajímavé

z bohaté

následovala angličtina, čeština

snímky

a němčina.

fotogalerie,

kterou vytvořili Jirka Kail

Písemné

a Honzík Jurko, si můžete

jazyka se opravují „staronově“

prohlédnout, popř. i stáh-

opět na naší škole.

nout na
T:\ Oslava 70 vyroci.

Učebna č. 217 těsně před slavnostním zahájením
byla zaplněna do posledního místečka

Žáci pod vedením PhDr. Ilony Gruberové se
připravují ke svému vystoupení

…vám ochotně změří krevní tlak…

…i předvedou odběr krve z modelu

práce

z českého

Asi největší problémy žákům
letos

dělal

–

dle

jejich

vlastních slov – didaktický test
z českého jazyka.

DŮLEŽITÉ!
Výsledky testů by se žáci měli
dozvědět před zahájením ústní
části maturitních zkoušek.

Moderátoři slavnostního zahájení – žáci třídy 4BZL
Šárka Gabrielová a Jan Kašpar

Po slavnostním zahájení následoval přípitek…

Lahůdky přímo královské potěšily oči
a polaskaly i ty nejmlsnější jazýčky

Ředitelka školy PhDr. Ivana Křížová sfoukla
symbolických sedm svíček na dortu s logem školy

Co popřát naší zdrávce do dalších let?


samé pilné a šikovné žáky a studenty, kteří budou jednou ochotně, spolehlivě a profesionálně
vykonávat svoji profesi



zkušené a empatické pedagogy, kteří svým žákům předají maximum a dokáží mít pochopení



pohodové a vstřícné vedení školy



rozumné politiky, kteří pochopí, že bez středních a vyšších zdravotnických pracovníků není možná
plnohodnotná péče o pacienty

…a poté se všichni odebrali na prohlídku školy

Míša Mertl a Vašek Háse střežící své království –
učebnu výpočetní techniky

NAŠE MILÁ ZDRÁVKO, JEŠTĚ NEJMÉNĚ JEDNOU SEDMDESÁT!
a

