VYDÁNÍ

Poděkování
Velice rády uveřejňujeme poděkování za organizaci dětského dne na Nové Hospodě,
které naši ţáci a učitelé obdrţeli od Mgr. Blanky Zapletalíkové, vedoucí školy v Dětském
diagnostickém ústavu v Plzni:

Na co se máme
těšit v příštím
měsíci:
První „poprázdninové“
číslo Minialmanachu
vyjde v průběhu září.
Bude obsahovat
například informace o
posledních akcích
projektu Comenius,
které se uskutečnily
v červnu.

Dobrý den,
moc děkujeme za možnost účastnit se akce ke Dni dětí. Dětem i učitelům se
program líbil.
Za všechny Blanka Zapletalíková
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Husy plavou po vodě,

studentů VOŠ

kočka leţí v chládku,
vesnice je v pohodě,
brambory jsou v řádku.

Ostře sledované vlaky v Alfě
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Kvočna hlídá kuřata,
říčka spěchá na jez,
nepij, kdyţ jsi uhřátá,
to se radši najez.
Prázdniny u babičky,

Ještě krátké zavzpomínání na Novou Hospodu 2014…
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Ve dnech 16. a 17. června 2014 proběhl

Při poskytování první pomoci muselo

krásné jak holubičky

na Střední zdravotnické škole, Brno, Ja-

druţstvo prokázat schopnost improvizace

na horkých střechách.

selská jiţ XIX. ročník Celostátní soutěţe

a vycházet pouze s pomůckami, které se

prázdniny v Čechách (a na Moravě)

první pomoci pod záštitou hejtmana Jiho-

nejběţněji nacházejí v domácnosti. Úkoly

Prázdniny u dědečka,

moravského kraje JUDr. Michala Haška

prvního a druhého stanoviště byly sou-

prázdniny na vsi (a na dědině)

a MŠMT. Soutěţ zahájila PhDr. Jarmila

středěny do budovy školy. Třetí stano-

Kelnarová, PhD., ředitelka Střední zdra-

viště a stanoviště Hromadného neštěstí

votnické

bylo umístěno mimo budovu SZŠ, v parku

školní rok ten se přečká,
nastanou, nastanou, nastanou, nastanou zas.
Ve stáji jsou vlaštovky,

 378 015 121

na Obilním trhu v Brně.

Soutěţilo 33 druţstev ze zdravotnických

bylo připomenout všem lidem, jak důleţité

škol z celé republiky i ze Slovenska.

je umět včas a kvalitně poskytnou první

Soutěţilo se ve dvou kategoriích – kate-

pomoc. Je škoda, pokud ţivot končí jen

gorie středních a kategorie vyšších zdra-

proto, ţe na místě neštěstí nebyla po-

votnických škol.

skytnuta první pomoc včas a kvalitně ne-

Úkoly pro soutěţící druţstva se stále více

bo nebyla poskytnuta vůbec.

zaváříš-li okurky,
přidej kopr s křenem.

přibliţují realitě. Hlavním poţadavkem

Naše škola vyslala na tuto soutěţ po

Prázdniny u babičky,

byla první pomoc na co nejvyšší profe-

jednom

prázdniny v Čechách,

sionální úrovni. Hodnotící třináctičlenná

O tom, ţe se naši ţáci a studenti „ve svě-

komise byla z řad lékařů, zdravotníků

tě neztratí“, svědčí krásné druhé místo

nemocnic města Brna a z odborných

druţstva třídy 2DZZ z VOŠ.

učitelek.

Blahopřejeme!

na horkých střechách.

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

první pomoci a organizátorka minulých

kde se berou nový.

krásné jak holubičky

Mgr. Ladislava Mutinská
Ing. Jaroslava Michálková

soutěţí

Cílem organizátorů soutěţe první pomoci

budeš vonět senem,

Redakce:

propagátorka

ročníků.

Zavrtej se do fůrky,

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

školy,

much je pořád na stovky,

které mouchy loví,

SZŠ a VOŠZ Plzeň
Karlovarská 99
323 00 Plzeň

Studenti VOŠ třídy 2 DZZ obsadili 2. místo
v celostátní soutěţi první pomoci

Prázdniny u dědečka,
prázdniny na vsi,

I v letošním roce musela soutěţící druţ-

školní rok ten se přečká,

stva projít třemi stanovišti a druţstva

nastanou, nastanou, nastanou, nastanou zas

z kategorie vyšších zdravotních škol ještě

Prázdniny, prázdniny.

stanovištěm „Hromadné neštěstí“.
Na prvním stanovišti byly k dispozici
profesionální pomůcky. Úkoly na druhém

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

stanovišti vycházely z úrazů vznikajících
nejčastěji v domácím prostředí.

druţstvu

z kaţdé

kategorie.

Text: Ing. J. Michálková s využitím materiálů SZŠ
Jaselská, Brno
Foto na straně 2

Abcd

Fotografie z celostátní
soutěţe první pomoci

Slavnostní vyřazení maturantů

Ostře sledované
vlaky v divadle
Alfa

Ţáci střední školy, kteří ukončili studium úspěšně sloţenou maturitní zkouškou, převzali
svá maturitní vysvědčení dne 4. 6. 2014 na vyřazovací slavnosti v Měšťanské besedě.
Od 9.6. do 20.6.2014 probíhala na VOŠZ absolutoria u těchto oborů: Diplomovaná všeobecná sestra,
Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný zdravotnický záchranář, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaná dentální hygienistka a obor Sociální práce a sociální pedagogika.
Celkem konalo absolutorium 111 studentů, z tohoto počtu 74 studentů prospělo s vyznamenáním, 34
studentů prospělo a 5 studentů neprospělo , ti budou konat opravná absolutoria v měsíci září.
Slavnostní vyřazení absolventů probíhalo dne 25.6. v Besedě.
Můţeme konstatovat, ţe letošní absolutoria byla velmi úspěšná.
Mgr. Jiřina Uhrová

Poslední týden kaţdého školního roku patří k nejradostnějším dnům pro
všechny ţáky, studenty i učitele.
Společně se těšíme na zaslouţené

Slavnostního vyřazení se zúčastnili PhDr. Felzmannová,
RNDr. Štěpánek, Mgr. Harvánek z KÚ a ing. Mašínová z FN

Publikum tvořili naši žáci a rodiče abiturientů

lenošení u vody, na cestování s miým
průvodcem sluníčkem.
Ale v tomto období musíme ještě ve
škole vydrţet, i kdyţ známky jsou jiţ
definitivně rozhodnuté. Je to doba, kdy

Článek
Součástí absolutoria je i zkouška z cizího jazyka

se uţ sice pilně neučíme, ale můţeme
všichni spolu proţít tyto chvíle při růz-

Na „potítku“

ných zajímavých aktivitách.
Takovouto akcí byla 25.6.2014 návštěva divadla Alfa, kde naši ţáci zhlédli
dramatizaci novely Bohumila Hrabala
Ostře sledované vlaky.
Slavností provázela
PhDr. Ilona Gruberová

Vystoupení studentky PF bylo
příjemným zpestřením programu

Mladí diváci zpočátku přistupovali k to-

RNDr. Štěpánek se ve svém projevu
věnoval statistice MZ

muto představení víceméně z povinnosti. Brzy však zjistili, ţe tento poutavý příběh jim poskytne nejen nutné
informace k maturitní zkoušce, ale
Projev paní ředitelky na slavnostním
vyřazení

Předávání diplomů absolventům

zaujme

je

i

svým

erotickým

zpracováním.

Závěrečná porada spojená s obědem

Výkony herců byly oceněny neutuchajícím bouřlivým potleskem – a nám

Dne 26. 6. 2014 se všichni zaměstnanci ško-

nezbývá, neţ se těšit na další zajíma-

ly zúčastnili závěrečné porady spojené

vé divadelní představení.

s obědem, která se konala již poněkolikáté

Mgr. L. Mutinská

v prostorách Kalikovského mlýna.
PhDr. František Slováček poděkoval paní
ředitelce a předal jí za všechny kytici.
Po výborném obědě si všichni rádi poseděli
a popovídali v příjemném prostředí, ať už
uvnitř restaurace nebo venku poblíž řeky.
Tímto milým způsobem jsme oficiálně zaSlavnostní předávání maturitních vysvědčení, poděkování třídním učitelům – a pak už hurá do života!

končili školní rok 2014/2015.

Text: Ing. J. Michálková
Foto: J. Jurko

