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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ 

Vážené kolegyně,  

vážení kolegové,  

 

prázdniny opět  utek ly 

jako voda, je tu nový 

školní rok  a s ním 

i  další vydání Min ial -

manachu.  

Už js te s i j is tě po -

vš imli ,  že ve sborovně 

zase vis í  dvě „p lachty“  

pro záznam mimoškol -

ních akt iv i t .  Zapisuj te 

do nich, prosím, veš -

keré akce, k teré s  žá-

ky a studenty „pod -

nikáte“  –  i  t y,  jež  se 

Vám nezdaj í  být  př í l iš  

důleži té.  Posí lej te fot -

ky, č lánky… bez Vaší  

pomoci by Minia lma-

nach nevznik l .  

Moc Vám děkuj í  a ús -

pěšný s tar t  do nového 

školního roku přej í  

 

autorky Min ia lmanachu  

 

 

 

 

Projekt Edukační centrum zaměřené na zdravý životní 
styl a sociální oblast CZ.1.14./2.4.00/34.03200  

Již od září 2015 budou moci žáci a studenti SZŠ a VOŠZ využívat pro odbornou praktickou 

výuku nově vybavená edukační centra podpořená Regionálním operačním programem 

ROP NUTS II Jihozápad.  

V průběhu prvního pololetí 2015 se uskutečnila výběrová řízení a byli vybráni dodavatelé 

např. pro analyzátor tělesné kompozice, nové křeslo pro dentální hygienisty, nábytek 

simulující pracovní prostředí sesterny a nemocnice nebo velké množství moderních 

pomůcek a figurín pro nácvik první pomoci a péči o seniory. Letní měsíce byly ve znamení 

zpracování závěrečné zprávy k projektu a příprav učeben pro běžnou výuku.  

Pořízené vybavení rozšíří možnosti získaní praktických zkušeností a dovedností žáků a stu-

dentů a zároveň přispěje k efektivnější výuce a využívání interaktivních a moderních výuko-

vých postupů. V následujících letech se těšíme i na budoucí spolupráci a využití nových 

učeben s našimi partnery jak z řad základních škol, tak zdravotnických zařízení.  

PhDr. Ivana Křížová 
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Děvčata z 1A ZA se na kurz velmi těšila… 

SZŠ a VOŠZ Plzeň 
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323 00 Plzeň 
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 Učebna č. 303 – Edukační centrum 

senioři 
 
Foto: Jan Jurko 

 

Slovo úvodem  
Letní lásky  

Najednou je tu září, čas návratů z prázdnin, 

do školy – a čas vzpomínání na léto, na 

nová přátelství a lásky. 

Přijde to jako blesk z čistého nebe. Náhle ta 

holka od sousedů, kterou jste vídali letmo 

přes plot, jak si hraje s panenkami, samá 

ruka, samá noha, s copánky jako myší ocás-

ky, nějak vyrostla a zkrásněla. Panenky zů-

staly opuštěny a v sousední zahradě se 

prochází půvabná slečna …Přijela k babičce 

na prázdniny.  

A ten protivný kluk s věčně rozbitými koleny, 

ježatou hlavou a příšerně ječivým hlasem se 

taky nějak změnil. Kolena se zahojila, vlasy 

má ostříhány, v hlase příslib melodického 

barytonu… Je s rodiči na chatě a příšerně 

se nudí. Kluci ze vsi jsou všichni mladší (loni 

to ještě vůbec nevadilo) a mají takové dě-

tinské zájmy… 

Prázdninové okouzlení je na spadnutí. Od-

poledne se jde na koupaliště, večer na pro-

cházku, povídá se a hledí na vycházející 

hvězdy. Další dny se podobají jako vejce 

vejci.. Dospělí se nestačí divit a ti dva proží-

vají ruku v ruce a bok po boku prázdninovou 

lásku. Jak se blíží den odjezdu, slibují si ho-

ry doly. Dřív to byly přísliby dopisů (budeme 

si psát každý den!), nyní to budou dozajista 

SMS. Tehdy, stejně jako dnes, jsou to sliby 

upřímné a z čistého, prázdninovou láskou 

zmámeného, srdce.  

Loučení je tuze smutné. Zprávy sice přichá-

zejí, ale časem je jejich frekvence stále řidší. 

Protože čas je neúprosný, někdy kolem Vá-

noc zbyde z prázdninové lásky už jen pocit 

něčeho, co oba prožili snad před celými 

věky. 

A když se ti dva po letech potkají, je to set-

kání radostné a přátelské, zkalené možná 

jen jedinou výčitkou – to ty ses už přece 

neozval (neozvala). 

Slávka Michálková 

 

 

 

Realizace adaptačních kurzů patří ke stálým trendům naší školy, a tak i v letošním roce proběhl již několikátý 

ročník. Snažíme tímto způsobem usnadnit žákům prvních ročníků počátek jejich studia a vytvořit dobré vzá-

jemné vztahy nejen mezi sebou, ale i s učiteli.  

Adaptační kurz naše škola pravidelně pořádá v hezkém přírodním prostředí kempu La Rocca v Konstantino-

vých Lázních. Tento kemp nabízí úžasné příležitosti ke sportování i pořádání aktivit s preventivním zaměře-

ním.  

Členové našeho pedagogického sboru vždy připravují pro žáky zajímavý program, který by měl hlavně bavit 

a ne žáky zahltit. Nejoblíbenější aktivitou se v letošním roce stal program s preventivním zaměřením: „Hrou 

proti AIDS“. Jedná se o interaktivní zapojení žáků do hry v souvislosti s prevencí nechtěných těhotenství a se-

xuálně přenosných chorob. Velký zájem naši žáci projevili i o přednášku agentury Ulice, jejíž program spadá 

hlavně do terciární prevence a je určený uživatelům drog a osobám komerčně zneužívaným.  

Z vlastního pohledu mohu říci, že se letošní ročník adaptačního kurzu vydařil, i počasí přálo a naši žáci odjíž-

děli domů plni dojmů a radosti z nově nabytých přátelství.  
Mgr. Alena Štroblová 
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V dubnu 2015 vyhlásilo MŠMT novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj výuky cizích jazyků a čtenářskou gramotnost. 

Naše škola se této výzvy zúčastnila a do poslední chvíle jsme všichni tajně doufali, že nám bude tento projekt schválen. 

Štěstí opět stálo při nás a čtyři vyučujících anglického jazyka měly v srpnu možnost prohloubit své znalosti přímo v srdci 

Velké Británie, v Londýně.  

Dámská výprava ve složení Monika Matoušková, Ilona Mašátová, Martina Walterová a Jana Jurášková se vydala od 15. 

8. do 28. 8. 2015 na cestu do největšího města Evropy, s cílem nakouknout pod pokličku britského školství a naučit se 

něco nového. Škola ISIS Language School, kterou jsme denně navštěvovaly, nabízí široký výběr kurzů angličtiny, 

bohatý kulturní program, a oplývá přátelskou atmosférou. Je zasazena do malebných uliček s typicky cihlovými měst-

skými domy ve čtvrti Greenwich nedaleko královské observatoře. Výuka probíhala každý den od pondělí do pátku a kro-

mě intenzivní výuky obecné angličtiny, jsme rovněž měly sepsaný dlouhý seznam toho, co musíme v Londýně navštívit 

a teoretické znalosti reálií zažít na vlastní kůži. Navštívily jsme Buckinghamský palác, Britské muzeum, Národní galerii, 

katedrálu sv. Pavla, Big Ben a v neposlední řadě největší botanickou zahradu světa - Kew Gardens. Atmosféra je zde 

skvělá a obdiv ke královské rodině a monarchii je všude znatelný.  

 

Napsali o škole, žácích 
a učitelích… 
 

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvět-

luje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel 

inspiruje.   

W.A.Ward 

Vzdělání umožňuje člověku zlobit se nad věcmi 

ve všech koutech světa.   

Mark Twain 

Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 

20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává 

mladý. Je nejlepší v životě zůstat stále mladý. 

 Henry Ford 

Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě 

více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.  

z Talmudu 

Příšerné zaměstnání, tohle školství, nad vše 

pomyšlení!  

George Bernard Shaw 

Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit 

o největších věcech nejjednodušším způsobem.  

David Hume 

Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana 

poctivých a strana nepoctivých; poznáte a ro-

zeznáte je podle toho, kterak školství podporují.  

Karel Havlíček Borovský 

Vychovávání není nic více než navykání. 

 J.J.Rousseau 

Člověk nikdy neví, co má opice nebo školák za 

lubem.  

Axel Munthe 

Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal 

by naživu ani jeden učitel. 

perské přísloví 

Nejúčinnějším učebním postupem by zřejmě 

bylo dětem školu co nejpřísněji zakázat. 

A.P.Herbert 

Nestačí vědět, vědění se musí umět použít.  

Johann Wolfgang Goethe 

Učit je možno slovy, vychovávat lze pouze 

příkladem. 

Jean de la Bruyere 

Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapome-

neme všechno, co jsme se naučili. 

Karel Čapek 

Je hanba, že se někdo dovede namáhat po 

mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obháj-

cem, učitelem nebo geometrem, a přitom není 

ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby 

se stal dobrým člověkem.  

Galénos  z Pergamu 

Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům 
u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy 
nejdou.  

Jan Amos Komenský 

 

 

Vzpomínání na poslední dny minulého školního roku Prázdniny utekly tradičně jako voda. Ty letošní 

prý byly africké, ano, samé tropické dny, 

modré nebe bez mráčků, trávníky se začaly 

brzy podobat savaně, poté Sahaře, úžasné 

koupání, lenošení a popíjení osvěžujících ná-

pojů s nezbytně nutnou ledovou tříští. To vše 

už bohužel patří jen ke vzpomínkám, vždyť jak 

se říká, vše jednou skončí, ale také zase něco 

nového začíná – to je prostě život.  

A tak nám do naší školy vkročil nový školní rok 

2015/2016. Doufejme, že bude pohodový a ús-

pěšný pro nás všechny. 

 

Konec školního roku byl věnován výletům, a tak bych vám ráda přispěla trochou z toho, co jsme v závěru roku se 

studenty prožili.  Mgr. Jurášková mi pomohla naplánovat poznávací aktivity pro třídu 2BZA a myslím, že byly velice 

vydařené. 

První den - 26. 6. -  jsme začali u Mlýnské strouhy. Mgr. Jurášková si připravila zajímavosti z historie Plzně, budov aj. 

Jako správné úči jsme studentům pokládaly kvízové otázky, jejichž správné odpovědi byly hodnoceny drobnou cenou 

(bonbonem). Cestou kolem náměstí jsme navštívili Anglickou knihovnu, kde nás provedli a seznámili s nabídkou 

titulů aj. Potom jsme přešli k Staré synagoze, kde nám průvodkyně ukázala  “kamínkovou zahradu“, v níž má každý 

plzeňský židovský občan, který byl zavražděn při holocaustu, svůj památní kámen. Každý kámen nese jedno jméno 

oběti nacistického teroru. Návštěvou staré synagogy si pak studenti rozšířili znalosti o židovských zvycích. Poté jsme 

se zastavili u soch Ley Vivot ve Smetanových sadech a výlet jsme ukončili u pomníku generála Pattona. 

Druhý den, 29. 6., jsme věnovali současnosti. Naše první cesta vedla k Železniční zastávce. Trojice žen - Petra 

Plucnarová, Petra Štěpánová a Helena Šimicová Dienstbierová si tuto budovu pronajaly od Českých drah, zašlý 

interiér proměnily k nepoznání a přitom zachovaly všechny podstatné detaily staré železniční stanice z roku 1876. 

Zbudovaly zde kavárničku s dílnou na vazbu knih a čekárnu proměnily na malou galerii. Jejich aktivity jsme podpořili 

koupí kávy a zákusků. Pak jsme se vydali k DEPU a zhlédli plzeňské fotoalbum, skleník a vystavované exponáty. 

Měli jsme ještě v plánu navštívit městskou plovárnu, ale z časových důvodů jsme ji oželeli. Snad vyjde čas příští 

školní rok!       Text a foto: Mgr. Hana Šťastná

   

 
  

Žákům a studentům přejeme jen samé výborné studijní výsledky, radost z nových přátelství a samozřejmě pevné 

zdraví. Nám učitelům ať se vyplní to, co na srpnové poradě vyslovil náš pan zástupce – Méně práce a více peněz. 
Tak doufejme, že to všechno vyjde! 

NAŠE ZDRÁVKA 
 
Vzdělávací kurz Základní 

norma znalostí pro 

pedagogické pracovníky – 

akreditace vzdělávacího 

programu č. j.  

11337/2013 – 201 – 360 
 

Vzdělávací program byl zahájen 

20. 4. 2015. Kurz absolvovalo 15 pe-

dagogických pracovníků. Probíhal dle 

harmonogramu v celkovém počtu 20 

vyučovacích hodin (z toho bylo 9,5 ho-

din teoretických a 10,5 hodin prak-

tických). 

Vzdělávací program byl zakončen dne 

25. 6. 2015 výstupním závěrečným pí-

semným testem a praktickou zkouškou. 

Všichni účastníci prospěli a obdrželi 

Osvědčení o absolvování vzdělávacího 

programu s neomezenou platností. 

Na organizaci a realizaci vzdělávacího 

programu se podílel tým ve složení: 

 PhDr. Radka Felzmannová 

(odborný garant) 

 Mgr. Ilona Jančová (koordinátor) 

  Mgr. Světlana Lisová (lektor) 

 Mgr. Petra Jindřichová (lektor) 

Mgr. Ilona Jančová 

 

 
 

Terezka  

 

 
   

se narodila naší kolegyni  

Tereze Plačkové  

dne 18. srpna ve 22.31 hod.  

Vážila 3090 g, měřila 49 cm. 

Mamince srdečně blahopřejeme, 

Terezce přejeme do života jen to 

nejlepší! 

 

Učitelé angličtiny o prázdninách nezaháleli 

V pondělí 29. června se sešli zaměstnanci školy 

v příjemných prostorách hotelu Primavera, aby 

společně zakončili školní rok 2014/2015. 

 

Odpověď 

 

 „Honem, ať to 

stihneme, už je za 

pět osm!“ – obvyk-

lý ruch před ško-

lou začal 1. září 

 

 

 

 

 

 

  „Jaký asi bu-

de letošní rozvrh?“ 

 

 „Tak už jsme ve druháku!“ – děvča-

ta z 2B ZA se do školy očividně těšila – 

alespoň na ten první den. 

 

 

 

 

Text: Mgr. L. Mutinská, foto: Ing. J. Michálková 

Květiny jako dík za celoroční práci paní ředitelce předal (podle 

svých propočtů již po dvaadvacáté) kolega František Slováček. 

Kolegyně odborného vyučování nezapomněly s kytičkou na svoji 

vedoucí Radku Felzmanno-

vou. 

A pak při dobrém jídle a pití 

všichni bilancovali uplynulý 

školní rok a spřádali plány na 

období nejkrásnější – na 

prázdniny. 

 

Text: Ing. J. Michálková 

Foto: Mgr. H. Šťastná 

 

 

Dnešní Londýn je však již mnohem více než jen královské hlavní město. 

Staré město se přeměnilo na jedno z nejvíce pulzujících městských center 

na světě. Pozitivní přístup k imigraci přetvořil historické čtvrti Londýna na 

pestrou směs různých komunit a kulturních vlivů. A ačkoliv je město 

považováno za jakýsi tavicí kotlík, zůstává i nadále ryze britské. Jsme 

rády, že jsme se tohoto projektu mohly zúčastnit, měly jsme možnost 

seznámit se s rodilými mluvčími; ověřily jsme si, že náš systém výuky by 

klidně mohl konkurovat velkému světu, ale především nás tento pobyt 

nabyl pedagogickým optimismem a chutí do angličtiny i v dalším školním 

roce.     

Text a foto: Mgr. Jana Jurášková 

 

 

 

 

       U Mlýn-

ské strouhy 

 

V Anglické 

knihovně 

 

 

 

 

   Kamínko-

vá zahrada 
 
 

Kavárna 

Zastávka 

Tradiční akce na závěr školního roku – společný oběd 
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