VYDÁNÍ

Úspěch našeho studenta na soutěži StudentLab

Na co se máme
těšit v příštím
měsíci:

Jako každoročně se i v tomto školním roce konala v Ústí nad Labem soutěž StudentLab,
určená především pro žáky a studenty oborů Laboratorní asistent Diplomovaný zdravotnický laborant.
Naším „žhavým želízkem v ohni“ byl student Petr Ferczadi z 2 DZL, který na StudentLabu
exceloval před několika lety, kdy ještě jako žák střední školy provedl mikrobiologický
rozbor slavného plzeňského andělíčka.
Tentokrát se představil rovněž s velmi zajímavým tématem: Zachováme si střípky kulturního dědictví? Pomůže mikrobiologie? - A opět zvítězil!
Dalšími účastnicemi soutěže z naší školy byly dívky ze třídy 4 LAA Dominika Samková
a Veronika Míková, jejichž práce se zabývala problematikou odběru kostní dřeně a jejího
vyšetření. Přestože jejich práce byla na vysoké odborné úrovni, ve velké konkurenci
(zejména studentů z vyšších odborných škol) se bohužel neprosadily.
Všem soutěžícím děkujeme a Petrovi velmi blahopřejeme k úspěchu!
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Ve dnech 3. - 18. listopadu 2014 se

lí u popelnic zbaveny všech příkras.

sedm studentek VOŠZ a jeden žák SZŠ

Světélka z ulic a oken zmizela, po-

zúčastnili

hasla, po setmění se odevšad šklebí

odborné

jen černá tma (ať mi nikdo neříká,

zdravotnické škole Berufsfachschule für

že ten slepičí krok na Nový rok je

Krankenpflege Regensburg - medbo KU

nějak znát!) . Je to zkrátka smutek

v Regensburku.

v rámci
stáže

projektu

na

naší

Erasmus
partnerské

po veselí – a ten je ze všech smutků
nejsmutnější.

Záměrem našeho projektu bylo naučit budou-

Zrovna jako loučení se starým rokem

cí zdravotní sestry respektovat kulturní a ná-

alespoň takový, jako ten předchozí?
A když k tomu připočteme ještě

boženská specifika pacientů, ptát se na jejich
etnicitu, náboženské a duchovní potřeby,
respektovat jejich způsob stravování a stravovací tabu, zjistit vnímání intimity a doteků

starosti školáků a studentů, kteří se

pacientem. Podle příslušnosti pacientů k mi-

učí před vysvědčením nebo na

noritám se účastníci projektu také informo-

zkoušky, napadá mě, zda by nebylo

vali na názory pacientů v otázce ošetřování

SZŠ a VOŠZ Plzeň
Karlovarská 99
323 00 Plzeň

lepší celý leden zrušit. Obdobně jako

mužem nebo ženou a jejich způsob externa-

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

Jenomže

si občas po víkendu říkám, že by se
mělo zrušit pondělí…

Redakce:
Mgr. Ladislava Mutinská
Ing. Jaroslava Michálková
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–

kdyby

lizace bolesti.
Obecně se projekt zaměřuje na zvýšení

nebyl

leden

kvality ošetřovatelské péče redukcí, eliminaci

(a pondělí), o to horší by asi byl únor

předsudků

(a úterý).

personálu vůči minoritám a seniorům, na výu-

Tak vykročte v pondělí 5. ledna tou

ku a akceptování multikulturality, na zlepšení

pravou nohou do nového pracovního

postavení menšin ve společnosti, na zvýšení

roku, do nového týdne s úsměvem.
Vždyť i v lednovém pondělku může
být pohoda. Záleží to jen na nás.
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Projektová stáž na zdravotnické škole v Regensburgu

dny zářily a voněly v pokojích, se vá-

a nejistý vstup do roku nového. Bude

budoucího

ošetřovatelského

kvality odborné přípravy ve zdravotnickém
školství a také na výchovu k toleranci a etickému jednání.

Slávka Michálková
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mráz, všeobecně nepohoda.

Zhodnocení
vánoční burzy
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Text a foto: Mgr. Jan Malata

Zdravý úsměv

Velká válka a českoslovenští legionáři

Veletrh technického a odborného vzdělávání

NAŠE ZDRÁVKA

Dne 5. prosince nás přišli navštívit mladí historici

V pátek dne 28.11. 2014

s přednáškou na téma Velká válka a českoslovenští

proběhlo u studentů oboru

legionáři. Zasvětit do tajemství historie 100 let staré

Diplomovaná dentální hygienistka školení k programu Zdravý úsměv.

2014 zúčastnil Veletrhu technického a odborného vzdělávání,

nás přišli Bc. Daniel Malý a Petr Tolar, členové
Československé obce legionářské a rovněž členové

který se tentokrát konal ve společenském sále na SPŠD v Plzni.

vojensko – historického klubu Tommy§Yankee, který

Pořadatelem byla Regionální hospodářská komora Plzeňského

Dne 19.11.2014 se vybraní žáci střední

kraje, která zde zprostředkovala kompletní nabídku učňovských

školy účastnili celorepublikové on-line

se každoročně podílí na organizací Slavností
svobody.

Za tímto účelem navštívil naši

Soutěž
Angličtinář roku

Tým naší školy vedený PhDr. Radkou Felzmannovou se 20. 11.

soutěže „Angličtinář roku“, jejímž orga-

a studijních příležitostí ke vzdělávání v celém Plzeňském kraji.

Celou akci přišla zdokumentovat Štěpánka Skálová,
rovněž členka obou sdružení.

Cílem

zvyšování

nizátorem byla společnost Czech-us.

První část přednášky byla věnována 1. světové

kvalifikace, flexibility a především získání informací o možnostech

Celkem se soutěže účastnilo 8119 žá-

svojí manželkou – zubní lé-

válce,

vzdělávání a uplatnění na pracovním trhu. Jako každoročně akce

kařkou.

československým legiím. Zajímavostí bylo to, že oba

školu školitel z Kroměříže se

hlavně

jejím

příčinám,

následující

pak

veletrhu

je

podpora

navázání

kontaktů,

Abcd

ků z 255 škol České republiky. Za naši

přilákala velké množství žáků 9. tříd základních škol z Plzně

školu se přihlásilo 31 žáků, kteří spo-

oblečení v původních legionářských uniformách

i okolí.

lečně v 9:55 usedli za počítače a 60

(ruské a francouzské) a s sebou přinesli jako ukázku

Naše škola zde reprezentovala obory zdravotnický asistent,

studenti budou po celý letní

i další části výstroje a výzbroje. Prolistovat jsme si

laboratorní asistent a zdravotnické lyceum.

On-line test byl zaměřen na grama-

semestr docházet do mateř-

mohli i nejnovější knihy věnované tomuto tématu a

Nejčastěji si žáci ZŠ přicházeli pro informace o otevíraných

tiku, čtení a poslech na úrovni B2 – C1

ských škol

domů jsme si odnesli spoustu materiálu (časopisy,

Program Zdravý úsměv se
zaměřuje na ty nejmenší, naši

o zdravé

informovat děti

výživě,

zásadách

"bratři" (jak si mezi sebou legionáři říkají), přišli

oborech a způsobu přijímacího řízení. Účastníci dále projevovali

pohlednice, letáčky). Vzhledem k tomu, že se

minut bojovali o zajímavé ceny.

podle společného evropského refe-

beseda setkala s velkým ohlasem, byli bychom

zájem o vystavené modely a měření krevního tlaku. Protože se

renčního rámce.

ústní hygieny, zubním kazu

všichni rádi, kdyby se podobná akce na naší škole

akce konala v budově vedlejší školy, přišli se také podívat a

Odměněno bylo prvních 20 žáků z celé

a provádět s nimi nácvik čiš-

mohla opakovat.

podpořit nás i naši současní žáci.

tění zubů. Věříme, že tato ak-

Text článku: Mgr. Renáta Malá

ce bud mít ve školkách ohlas
a bude úspěšně pokračovat i

Foto: Štěpánka Skálová, Ing. Jaroslava Michálková
Autor plakátu: Bc. Daniel Malý

v dalších ročnících.

Přednášku se zájmem vyslechli nejen žáci, ale i pedagogové

republiky. Příčky výherců se bohužel
z našich

žáků

nepodařilo

Prezentace se vydařila a pracovní tým (PhDr. Felzmannová, Mgr.

nikomu

Polívková a Mgr. Jančová) děkují za IT podporu p. Jurkovi a za

obsadit. Nejlepšího výsledku z naší

spolupráci a organizační pomoc žákyním Petře Brantové a Ve-

školy dosáhl Jakub Šnajdr ze třídy

ronice Egermaierové ze třídy 4A ZA , Evě Beranové a Michaele

3ZDL, který získal 93,5 bodu z cel-

Brantlové ze 3A ZA..

kových 108. Test byl velice náročný,
a proto bychom chtěli poděkovat všem

Text článku: Mgr. Radka Polívková, foto: Jan Jurko

přihlášeným žákům za účast.

Úspěch našich basketbalistek

Abcd

Vítězstvím v okresní soutěži středních škol v basket-

 Přednáška všechny velmi zaujala
 Přednášející představili žákům původní francouzskou a ruskou legionářskou uniformu

Žáci si prohlédli velké množství materiálů
k tématu, některé si mohli odnést domů

balu si naše dívky vybojovaly postup do krajského kola.
To se konalo dne 4. prosince 2014 v Plasích.
Naše děvčata obsadila ve velké konkurenci výborné 3. místo,
ke kterému jim blahopřejeme!

Text a foto družstva:
Mgr. Libuše Mertlová
Foto poháru:
Mgr. Ladislava Mutinská

Text a foto:
Mudr. Hedvika Bartošková
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Text a foto: Mgr. Martina Walterová
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