
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žáci, kteří se zúčastnili soutěže, se svou 
vyučující T. Traxmandlovou 
 

 
Nikola Perlovská a Tomáš Knížek obsadili krásné 
třetí místo 
 
V článku použito materiálů kolegyně T. Traxmandlové 
Foto Jan Jurko 
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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ Minialmanach

hhchTech
Times 

Na co se máme 

těšit v  příštím 

měsíci:  

 

Příští číslo 

Minialmanachu vyjde 

přibližně v polovině 

prosince. Bude 

„trochu vánoční“. 

A navíc: 

 

 velký úspěch 

našich 

volejbalistek 

 soustředění 

studentů oboru 

DZZ 

 další aktivity 

měsíce listopadu 

a prosince 

Slovo úvodem 
 

Měsíc l is topad  patř í  
k podzimu a  ten má prý  
symbol izova t  ž i vo t  ve  
s tář í .  Př ichází  k  nám 
nevl ídné počasí .   
Tato doba nás nut í  
zamyslet  se a b i lanco -
vat  up lynulý rok.  Každý 
z nás to to období  vn ímá 
po svém –  někdo je  
naštvaný,  že  se krát í  
dny,  někdo,  že bude 
muset  zapla t i t  více  za  
energ ie,  jsou a le  i  tac í ,  
k teř í  se raduj í ,  že  
mohou odcestovat  do  
exot ických zemí ,  aby s i  
tak  prodlouži l i  lé to .  
Mezi  námi exis tu j í  však 
i  l idé –  vděční ,  že j im 
zdraví  s louží  a  mohou 
vnímat  vonný podzim 
s krásnými  barevnými  
l i s ty .  
Toto období ,  jak  básní  
někteř í  l i terá t i ,  je  p rý  
symbolem zmaru života.  
Ale to  přece nemůže 
být  pravda ,  vždyť  
vš ichni ,  př í roda i  ce lý  
vesmír  potřebujeme 
načas moudrý spánek,  
aby mohl  nasta t  nový 
Třesk –  jaro.   
A tak obdivu jme k rásné 
melanchol ické období ,  
pokusme se zk l idn i t  
a  těš i t  se na nej l íbez -
nějš í  svátky v  roce –  
Vánoce.  

Autorky  

Úspěch žáků oboru Asistent zubního technika 

Celostátní soutěž „Škola roku“ 

 

Jedná se o soutěž zubních techniků, kterou 

zaštiťuje Komora zubních techniků a slovinská 

firma Interdent. 

Tato firma zajišťuje školící kurz pro učitele 

a poskytuje dentální materiál pro celou soutěž, 

které  se žáci naší školy  zúčastnili již před dvěma 

lety a vyhráli ji. 

Do letošního druhého ročníku se zapojilo sedm 

žáků třídy 3 AZT. Ti měli za úkol zhotovit fixní 

můstek ve frontálním úseku a horní i dolní celkovou 

náhradu s výztuží z licí pryskyřice. Na zhotovení 

náhrad pracovali žáci pod vedením Bc. Táni 

Traxmandlové mimo výuku od února do června.  

Z dokončených prací vybraly vyučující po jednom 

výrobku (jeden fixní můstek, jednu celkovou 

náhradu)  a zaslali je na sekretariát Komory 

zubních techniků. 

Vyhlášení výsledků probíhalo v rámci dentální 

výstavy Pragodent 11.10.2013. Naše škola se 

umístila na 3. místě v konkurenci všech deseti SZŠ 

a VOŠZ, na kterých se vyučuje obor AZT. 

 

Pragodent 

 

Žáci oboru AZT naší školy se od 2. ročníku 

pravidelně účastní mezinárodního veletrhu s den-

tální technikou Pragodent. Na výstavě mají 

možnost seznámit se s novými přístroji a materiály 

pro zubní laboratoř, ordinaci i dentální hygienu. 

Vystavující firmy nabízí dostatek informačních 

publikací i propagačních materiálů. Pro žáky 

i vyučující je výstava motivací pro další výuku. 
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Dresden aneb Florencie na Labi 
 
Dne 19. října se zaměstnanci naší školy spolu se svými 
rodinnými příslušníky zúčastnili jednodenního zájezdu do 
Drážďan. Hlavním organizátorem byl PhDr. František 
Slováček, který nás o této akci informoval: 
„Po příjezdu jsme absolvovali prohlídku města a jeho nej- 
známějších pamětihodností: Prager Straβe, Altmarkt, 
Zwinger, Sempergalerie, Semperoper, Hofkirche, Schloss, 
Brűhlsche Terassen, mozaiku Fűfstenzug a Frauenkirche. 
V následujícím volném dispozičním čase někteří navštívili 
Semperovu galerii Alte Meister, Albertinu expozici Neue 
Maister nebo Semperovu operu. Kdo chtěl uspokojit své 
nákupní touhy, mohl strávit čas v nesčetných značkových 
obchodech či obchodních domech na již zmíněné Prager 
Straβe. Počasí nám přálo, takže jsme společně prožili jednu 
z vydařených podzimních sobot.“ 
 

 
 

 
 
V článku použito materiálů kolegy F. Slováčka 
Foto Michal Mertl 

 
 

 

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

 

Výlet do Prahy s návštěvou divadla Ungelt 
 
V sobotu  26.10.2013 se skupina pedagogů naší školy (někte-
ří též se svými rodinnými příslušníky) zúčastnili již tradičního 
výletu do Prahy a návštěvou představení divadla Ungelt. 
Dopravu zajistil hlavní organizátor akce, Mgr. Jaroslav Sma-
zal, který sám řídil  automobil Ranault Transit, jejž zapůjčila 
Služba škole. 
Po příjezdu do Prahy se každý věnoval kultuře podle svého 
zájmu, někteří navštívili Loretu a Pražský hrad, jijí třeba 
výstavu Blanky Matragi. V 17 hodin se všichni sešli na 
společné večeři v půvabné staroměstské hospůdce, poté se 
odebrali do divadla. 
Představení se nazývalo Šest tanečních hodin v šesti týdnech  
a hrál Pavel Kříž s Chantal Poullain. Všichni se shodli, že to 
bylo jedno z nejhezčích představení, které v Ungeltu viděli. 
Také návrat domů proběhl bez problémů a v dobré náladě. 
 

 
 

 
 

V článku použito materiálů a fotografií kolegy J. Smazala 
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Soutěž o maskota školy měla uzávěrku 

ke dni 30.10. 2013. Z celkových 21 návr-

hů byly porotou ve složení PhDr. Ivana 

Křížová, Mgr. Jiřina Uhrová, Mgr. Dana 

Kovtunová, Jan Příhoda (4 AZL) 

a Kristýna Bártová (2 DFA) vybrány tři 

práce. Na prvním místě se umístila 

Michaela Směšná  (1 DNT), druhé místo 

obsadila Kateřina Miltová (2 AZA) a třetí 

místo patřilo návrhu Elišky Glaserové 

a Venduly Kűnstnerové (rovněž 2 AZA). 

 

Ohlédnutí za projektem Comenius  

 
Vítězným návrhem 

v soutěži o maskota 

školy je 

LÉKAŘSKÝ PLÁŠŤ 

 

Co o svém nápadu napsala 

jeho autorka? 

 

Dlouho jsem přemýšlela, co by 

mohlo být symbolem pro všechny 

obory na naší škole, co zachytí 

studium žáků střední i vyšší 

odborné školy. Nebylo to lehké, 

protože výběr odvětví na SZŠ 

a VOŠZ je opravdu pestrý. 

Například  farmaceutický  asistent 

a nutriční terapeut – jaký mohou mít 

tyto obory společný znak? Po chvíli 

bádání a zapojení fantazie byl 

verdikt jasný. Pro svůj návrh 

„maskota školy“ jsem zvolila 

lékařský plášť. 

 

Myslím, že tento plášť vystihuje 

všechny obory Střední zdravotnické 

a Vyšší odborné zdravotnické školy. 

Ve své pravé ruce drží logo školy, 

aby bylo jasné, že maskot patří 

právě k nám. Dále jsem mu 

vytvořila obličej, aby mohl měnit 

svůj výraz. To by bylo využitelné 

například na webových stránkách 

školy, kde by mohl obměňovat svůj 

postoj, mimiku či rekvizity. 

 

Z maskota lze také vytvořit další 

předměty, například flashdisky, 

potisk na různé produkty, dále 

otvíráky, klíčenky, světélka na klíče 

atd. 

 

Michaela Směšná 

  

Maskot naší školy je na světě! 
NAŠE ZDRÁVKA 
 
Projekt Tandem 
 

Jedná se o projekt  profesních 

praktik – odborných stáží. Naše 

škola je v něm zapojena již od 

roku 2011, kdy se jedna žákyně 

a dva žáci oboru zdravotnický 

asistent  díky společnosti 

Tandem zúčastnili programu 

odborných stáží v nemocnici 

našeho bavorského partnera, 

Berufsfachschule für Kranken-

pflege des Bezirks Oberpfalz 

am Bezirksklinikum. 

 

V říjnu v rámci tohoto projektu 

navštívilo v říjnu 2013 naši 

školu 7 žáků a vyučující Střední 

zdravotnické školy v Regens-

burku Heike Schüßler. Žáci se 

pod vedením Mgr. Jiřiny 

Uhrové, Mgr. Ilony Jančové 

a Mgr. Jana Malaty seznámili 

s řadou špičkových zdravotnic-

kých pracovišť v Plzni a prakti-

kovali na prestižních pracoviš-

tích Fakultní nemocnice Plzeň. 

Žáci se u nás také seznámili 

s naší kulturou a jazykem 

během animace, která probíhala 

na naší škole. Uspořádali jsme 

rovněž neformální setkání 

s našimi žáky v centru města. 

V závěru návštěvy proběhla 

evaluace projektu pod vedením 

ředitelky školy  PhDr. Ivany 

Křížové . Mimo konstatování 

o skvělých výsledcích projektu 

jsme se dohodli na pokračování 

spolupráce v dalším roce. 

 

V článcích o projektech použito 

materiálů a fotografií J. Malaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo Kateřina Miltová 2 AZA 

SOVA – LÉČITELKA 

„Sova je proslavená svojí inteligencí a moudro-

stí. Její velké oči dobře vidí všechny bolesti lidí 

a zvířat. Pro mě je sova symbolem zdravot-

nictví.“ 

BIOLOGIE NÁS BAVÍ 

Dne 16.10.2013 proběhla soutěž přírodovědný KLOKAN 
kategorie JUNIOR. Zúčastnilo se 26 studentů ze všech tříd 1. a 
2. ročníků. Organizátorkami byly kolegyně J. Opatrná 
a M. Valachová. Obsahově byla soutěž zaměřená na chemii, 
biologii, zeměpis, matematiku a fyziku. Na 1.místě se umístil  
J. Vinklárek, na 2. místě  O. Kadlec a na  3. místě I. Cikánová, 
všichni ze 2 LAA.. 

 

 

 
 

 

1. místo  Michaela Směšná 1 DNT 

LÉKAŘSKÝ PLÁŠŤ 

 

 
 

3. místo 

Eliška Glaserová a Vendula Kűnstnerová 

2 AZA 

SRDCE 

„Zvolily jsme srdce, protože srdcem prochází 

 láska a zdraví a to vše je spojeno s naší 

školou.“ 

 

 

 

 

 

 

V minulém čísle Minialmanachu byly otištěny 
zážitky žáků, kteří se v rámci projektu Come-
nius zúčastnili mobility v Pule (Slovinsko) 
a Tarnowskich Gorach (Polsko). 
Ve dnech 22. až 28. dubna se 6 žáků střední 
školy pod vedením Mgr. Jana Malaty zúčast-
nilo mobility v rumunském Sibiu.  
Dle slov kolegy Malaty byli naši žáci velmi 
příjemně překvapeni čistým a krásně upra-
veným městem. Prohlédli si centrum a do-
zvěděli se, že Sibiu bylo vyhlášeno 
evropským hlavním městem kultury pro rok 
2007. 
24. dubna se v hostitelském městě uskuteč-
nila mezinárodní konference „Egalitatea de 
şanse prin educaţie“ – Rovnost ve vzdělání. 
J. Malata zde vystoupil s příspěvkem o Ro-
mech v ČR. 
 
 

Dne 23.10.2013 proběhla přednáška v rámci 
EVVO na téma odpady od sdružení ENVIC 
Spálené Poříčí. Zúčastnila se jí třída 3 BZA 
spolu se svojí vyučující biologie Mgr. V. 
Eismanovou a hlavní organizátorkou akce 
Mgr. J. Opatrnou. 

 

VEDENÍ ŠKOLY VYHLAŠUJE ANKETU „HLEDÁME JMÉNO PRO MASKOTA ŠKOLY“ 
 

Své návrhy vhazujte do 30.11.2013 do připravené schránky u vrátnice školy. 

 

 
Z konference – obrázek převzat z místního deníku  
Tribuna ze dne 26.4.2013 

 
Návštěva partnerské školy v Sibiu 
 

 
Dožínková slavnost v Polsku –lidový tanec troják 
 

 
Dožínková slavnost v Polsku – mše v kostele  
v Tarnowskich Gorach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


