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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ 

Událost, na kterou se vždy velmi těšíme: 

Dětský den v sokolovně na Nové Hospodě 

 

Na konci června navštívili žáci 1. (nynějších druhých) ročníků oboru Zdravotnický asistent se svými třídními 

učitelkami Mgr. Lucií Trejbalovou a Mgr. Hanou Šťastnou Leteckou záchrannou službu v Líních. Dozvěděli se zde 

informace o způsobech vedení zásahu, mohli zhlédnout též videa pořízená záchranáři.  

Akce byla velmi zdařilá. 

 

  

 

Podzimní rozjímání 
 
 
 

Posbírám zlato 
pod nahými stromy 

a vložím je do herbáře 
Do dlaní pochytám 

perlový déšť 
Pak obhlédnu les 

a zajícům vymetu pelechy 
Mlhu rozkrájím 

na kostičky 
a schovám do lednice 
Nakonec zabrnkám 
stříbrnou písničku 
na dráty podél cest 

Písničku ptákům 
co odlétají 

Teď této zemi vládnu já 
Kouzelník Podzim 

 

 
 

Trnkový keř na kraji pole 
modře zamrká 

Stromy jsou holé 
Příroda divoká 

 
Splašené spřežení 
s černými mraky 
s větrem se honí 

Čas běží taky 
Letos jak loni… 

 
Usměj se Lásko Nesčítej 

léta 
Smutek se nenosí. 
Jsi osmý div světa 
s očima od rosy. 

 
Slíbám ti stříbro z vlasů 

a kašlu na lidi. 
V tvých očích vidím krásu. 

Vrásky a stáří? 
Nevidím… 

 

 
 

…aneb krátké vzpomínání na léto 

Před prázdninami se toho událo 

tolik! Tolik zajímavých a úspěš-

ných akcí, že jsme nestihly ani 

všechny zaregistrovat. 

Proto přinášíme to nejlepší, co 

nám dodatečně zaslala kolegyně 

Hanka Šťastná.  

Tak zavzpomínejme společně na 

krásné letní dny a s nimi spojené 

úžasné zážitky našich žáků! 

A další akce – již podzimní – ná-

sledují… 

Autorky 

Návštěva Letecké záchranné služby v Líních 

 

  

Soutěž Staň se tvůrcem evropské politiky, kterou pořádalo Eurocentrum 

pod záštitou Krajského úřadu v Plzni, se konala dne 21. 10. 2014. 

Z naší školy se této soutěže zúčastnily 3 týmy, dva byly tvořeny žáky 

2 ZDL, třetí žáky 2B ZA,  pod vedením kolegyně PhDr. Ilony Gruberové. 

Bohužel v silné konkurenci žáků z ostatních škol, zejména gymnázií, se 

našim žákům nepodařilo dosáhnout na žádné z „medailových“ míst. 

Přesto děkujeme za účast! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SOUTĚŽ ŠKOLA ROKU 

NAŠE 
ZDRÁVKA 
 
Aktuality 
 

Abcd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ! 
 
Události měsíce 
 

Abcd 

Abcd  

Otázky a odpovědi měsíce  

Otázka 

 

Odpověď 

abcd 

 

 

V letošním roce jsme se již potřetí zúčastnili soutěže Škola roku, 

kterou pořádá firma Interdent ve spolupráci s komorou zubních 

techniků. Letos soutěžilo 8 středních zdravotnických škol z celé 

republiky. Z naší školy se do soutěže přihlásili žáci  3. a 4. ročníku 

oboru AZT. Po školním vyhodnocení jsme do soutěže odeslali práce 

Nikoly Perlovské a Tomáše Knížka, kteří obhájili 3. místo z loňského 

roku. 

Vyhodnocení soutěže proběhlo dne 10. října na výstavě Pragodent. 

 
Bc. Taťána Traxmandlová 

 

Výlet do Regensburgu 

Poslední červnový týden třída 1B ZA (nyní již 2B ZA) navštívila nemocnici v Regensburgu. Žákům se zde velice 

hezky věnovali. Žáci navštívili zdejší zdravotnickou školu, kde pro ně asi největším zážitkem bylo, že si mohli 

vyzkoušet oblek simulující stáří.  

Pak následovala exkurze na psychiatrickém oddělení této nemocnice. 

 

   

Projektový den na ZŠ v Touškově 

Dne 6.10. žáci třídy 2B ZA navštívili školu v Městě Touškově, kde v rámci projektového dne vyučovali žáky 1. 

a 2. stupně první pomoc. 

Tato akce byla oboustranně velmi přínosná – líbila se jak žákům ZŠ, tak i těm našim, kteří výborně zvládli roli 

lektorů. 

 

 

 

  

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 

 

Dne 10. 6. 2014 byly v Techmá-

nii vyhlášeny výsledky soutěže 

Řemeslo má zlaté dno.  

Žáci středních škol přebírali 

ceny za přítomnosti hejtmana 

Plzeňského kraje Václava Šlaj-

se, náměstka hejtmana pro ob-

last školství, sportu, cestovního 

ruchu a projektu Plzeň – evrop-

ské hlavní město kultury 2015 

Jiřího Stručka, JUDr. Jaroslavy 

Havlíčkové z odboru školství 

KÚ a bývalého rektora ZČU 

doc. ing. Josefa Průši. 

Naše žákyně Bohdana Hecko 

ze třídy 2B ZA se účastnila 

soutěže s edukační pannou, 

kterou sama vyrobila pro potře-

by dětí v nemocnici. 

 

 

 


