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Slavnostní vyřazení absolventů vyšší odborné školy

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ

ČERVENEC
2015

V pondělí dne 22. 6. 2015 se v Měšťanské besedě v Plzni konalo vyřazení absolventů VOŠZ.
V letošním školním roce probíhala absolutoria po dobu dvou týdnů a vyřazení se zúčastnili studenti

hhchTech
Times

šesti oborů - Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář, Diplomovaný
nutriční terapeut, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaný farmaceutický asistent a oboru

toto vydání

Sociální práce.
Absolutoria byla úspěšná - 56 studentů prospělo s vyznamenáním, 38 studentů prospělo. Bohužel

Slovo úvodem

Víčka od PET lahví pomáhají

7 studentů neprospělo, ti budou konat opravné zkoušky v podzimním termínu.

Krásné
prázdniny
a mnoho
nezapomenutelných
letních
zážitků

Minialmanach
Str. 1

Dětský den na Nové Hospodě 2015

Moderátorkou slavnosti byla PhDr. Ilona Gruberová, PhD.

VYTOUŽENÝ ČAS

Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“

Na slavnosti jsme přivítali milé hosty, náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice
v Plzni Ing. Bc. Andreu Mašínovou, MBA., manažerku pro vzdělávání a výuku NELZ, zástupkyni

- tím myslím samozřejmě prázdniny. Ty

Slavnostní vyřazení absolventů SŠ

krásné dny, kdy děti nemusí vstávat, ro-

Projekt Erasmus+

Str. 3

Slavnostní vyřazení absolventů VOŠ

Str. 4

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Světlanu Chabrovou a referenta na úseku organizace

diče je nemusí tahat z postelí a kantoři

školství Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Ladislava Harvánka.

zoufat, že první hodinu snad půlka třídy

Mgr. Jiřina Uhrová

Str. 2

(probůh!) ještě spí.

Víčka od PET lahví pomáhají

Do školy chodil každý z nás, každý zná
tu školu „zevnitř“ a tudíž si myslí, že být
kantorem je „brnkačka“. A když k tomu
připočtete ty dva měsíce prázdnin, které

Po celý školní rok jsme sbírali plastová víčka od PET lahví. Ta by měla přinést finanční prostředky na
rehabilitační pobyt nebo rehabilitační pomůcky pro sedmiletou Elišku z Plzně, které byla v půldruhém

mají právě jen učitelé, není co řešit. Jed-

roce diagnostikována dětská mozková obrna.

nodušší zaměstnání prostě neexistuje!

Dne 5. 6. 2015 jsme nastřádaná plastová víčka odevzdali - bylo jich plné auto, určitě 20 kg.

Málokterý „nepedagog“ by si pomyslel,
že hodina za katedrou je velmi vyčerpá-

Vám přejí
autorky Minialmanachu.

vající.
Žáci totiž neočekávají dychtivě svého
pedagoga, aby se dozvěděli novinky

Děkujeme všem
pravidelným i občasným
přispěvatelům a těšíme se
na spolupráci v příštím
školním roce.

o rozloze Asie, o větné skladbě, o logaritmických rovnicích či o Darwinově teorii
vzniku druhů. (Jistě, že se mezi nimi
najdou i jedinci, které alespoň něco
z výše citovaného zajímá, ale ti svou
touhu po vzdělání před ostatními raději
pečlivě skrývají.) Žáci přemýšlejí o tom,

Další číslo Minialmanachu
vyjde v září 2015.

jak svého kantora šokovat, jakou provést
(novou) lumpárnu, prostě jak se ve škole
nenudit a současně učitele otrávit.
Správný učitel musí mít pevné nervy,

Minialmanach Vydání 7 Červenec 2015

Eliška s plastovými víčky

přirozenou autoritu, nebeskou trpělivost,
herecký talent a samozřejmě vědomosti.

Od Eliščiny maminky jsme obdrželi děkovný dopis:

A tak zatímco děti už od půli května cítí

Dobrý den,
ještě jednou moc a moc děkujeme za pomoc ve sběru víček pro Elišku. Omlouvám se, ale na den
dětí nepřijedeme, máme teplotu a kašel, tak jsme v posteli. Všechny Vás Eliška moc pozdravuje
a ještě jednou děkuje za pomoc.
S pozdravem maminka Elišky

prázdniny ve vzduchu a tudíž finišují do
závěru školního roku plny energie, učitelé do cílové rovinky v podobě závěrečné
klasifikační porady klopýtají vyčerpáni jako po maratónském běhu.
Takže není od věci popřát krásné prázd-

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

Redakce:
Mgr. Ladislava Mutinská
Ing. Jaroslava Michálková

 378 015 121

niny nejen všem našim žákům a studen-

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

tům, ale také nám, kantorům…
My si je totiž zasloužíme nejvíce!

Slávka Michálková

´
Text: Mgr. Radka Polívková, Ing. Jaroslava Michálková
Foto: maminka Elišky
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Soutěž Řemeslo má
zlaté dno
Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse
vyhlásil náměstek hejtmana

Dětský den na Nové Hospodě 2015: MOŘE!

Slavnostní vyřazení absolventů střední školy…

Již tradiční akci si tentokrát vzali na starost žáci tříd 1A ZA a 1B ZA za pomoci
2A ZA a 2B ZA. Pro děti, kterých se v sokolovně na Nové Hospodě sešlo na
dvě stě, připravili nezapomenutelné dopoledne.

Zahraniční vzdělávání učitelů
v rámci projektu Erasmus+
V termínu 1. - 7. 6. 2015 se zúčastnili tři peda-

Plzeňského kraje pro oblast

gogové z naší školy – Dana Kovtunová, Jan

školství, sportu, cestovního

Malata a Hedvika Bartošková – studijního po-

ruchu a projektu Plzeň – Ev-

bytu na Maltě financovaného z projektu Eras-

ropské hlavní město kultury

mus+ pro vzdělávání pedagogických pracov-

2015 Jiří Struček pro rok
2015

soutěž

pod

Slavnostního vyřazení se zúčastnili členové vedení
školy i hosté z krajského úřadu a FN Plzeň.
Moderátorkou byla PhDr. Ilona Gruberová, PhD.

názvem

„Řemeslo má zlaté dno“.
Soutěž je určena pro žáky zá-

Při vstupu do areálu sportoviště dostali všichni
účastníci dětského dne papírové čepice

kladních a středních škol a

Žáci předali květinové dary s poděkováním nejdříve
paní ředitelce, pak i ostatním

ky výuky anglického jazyka, Hedvika kurz

programů a technologií. Výuka ve všech kurzech probíhala v angličtině a byla vedena
kvalifikovanými lektory v moderně vybavené

jsou: suvenýry, hračky, učeb-

budově ETI (Executive Training Institute) ve

ní pomůcky, oděvní doplňky,

městě St. Julian’s na severním pobřeží Malty.

šperky, vybavení domácnosti

Vyučování bylo velmi intenzivní a probíhalo

a zahrady, nástroje a technic-

denně do odpoledních hodin. Ve volném čase

ké pomůcky, hlavolamy atd.

odpoledne a večer byla možnost zúčastnit se
Svá maturitní vysvědčení převzali žáci tříd 4A ZA…

…4B ZA…

organizovaných zájezdů a poznat tak místní

kalendář na rok

přírodní i kulturní bohatství. Volné chvíle jsme

2016 do této soutěže přihlásila naše
žákyně Hana Lhotáková ze třídy 2 LAA.
Vyhlášení výsledků proběhlo dne 28. 5.
V prostorách plzeňské Techmánie

níků. Dana a Honza navštěvovali kurz metodi-

zaměřený na využívání nových počítačových

A teď rychle – soutěže čekají!

lze do ní přihlásit výrobky jako

Svoji práci – školní

NAŠE ZDRÁVKA

využívali i k navazování nových přátelství
Skákání v pytlích, přetlačování se s balónkem, slalom s pingpongovým míčkem, skládání obrázků – to jsou jen
některé z mnoha zajímavých disciplín

s ostatními účastníky kurzů a získali jsme tak
množství zajímavých kontaktů pro možnosti

za

další

účasti představitelů kraje, všech zúčast-

spolupráce

se

školami

v zahraničí.

Celkově byl pro nás tento týden velmi inspira-

něných soutěžících, jejich pedagogů

tivní a obohatil nás o mnohé zážitky a zkuše-

a ředitelů škol.

nosti, ze kterých, jak doufáme, budou profito-

Přestože se Hanka neumístila na žád-

…4 LAA…

…4 AZT…

vat jak naši studenti, tak i ostatní kolegové.

ném z čelních míst, patří jí náš dík za
účast v této náročné soutěži.

V tělocvičně probíhala diskotéka, jejíž hlavní organizátorkou byla Míša Prokopová se
svými spolužačkami z 1B ZA. Vyřádily se tu malé i větší tanečnice, dokonce i chlapci
se přidali

…a 4 ZDL

Poděkování rodičům a učitelům za všechny žáky
přednesla Martina Čivišová ze 4 ZDL

…je událost, na kterou se nezapomíná
Dne 5. června 2015 se v reprezentativních prostorách Měšťanské besedy v Plzni konalo
slavnostní vyřazení absolventů střední školy.
Velký sál byl do posledního místečka zaplněn našimi abiturienty a jejich blízkými. Jako první všechny přítomné pozdravila

Za své sportovní výkony byly všechny děti odměněny hezkou cenou. Mohly si vybrat
hračku, kterých se díky sbírce letos sešlo nebývalé množství.
Obrázek „Leden“ z kalendáře, který pod
odborným

vedením

Mgr.

Ladislavy

Mutinské a Ing. Jaroslavy Michálkové

ředitelka školy PhDr. Ivana Křížová a poté zástupkyně pro střední školu PhDr. Radka Felzmannová. Zástupce ředitelky RNDr.
Milan Štěpánek v sobě nezapřel „matikáře“ – ve svém projevu se věnoval především statistikám maturitních zkoušek.
A pak již následovalo to nejdůležitější – předání maturitních vysvědčení.

Dětský den navštívila rovněž paní
ředitelka a zástupkyně

Foto a text: Ing. Jaroslava Michálková

Celé slavnostní dopoledne, jímž provázela PhDr. Ilona Gruberová, bylo důstojnou tečkou za středoškolským studiem našich
žáků.

Text a foto:
MUDr. Hedvika Bartošková, Mgr. Dana

vytvořila Hana Lhotáková
Stránku připravila Ing. J. Michálková

Kovtunová, Mgr. Jan Malata

