Velký úspěch našich
žáků v okresním kole
středoškolské odborné
činnosti: dvě první
místa!
Dne 6. dubna 2016 se uskutečnilo
v budově SPŠ stavební v Plzni na
Chodském náměstí okresní kolo
soutěže talentovaných středoškoláků – SOČ. Svou několikaměsíční
práci prezentovaly dva týmy ze třídy
3ZDL.

Odborné sympozium VOŠZ (pokračování)

š
Aprílová príloha
Apríl?!

Všechny tyto dobroty připravili studenti oboru DNT pod vedením svých odborných vyučujících Světlany
Lisové, Petry Křížové a Kláry Bedzírové

Tak co, jestlipak vás někdo letos „nachytal
s aprílem“? Že byste se nedali? No, já
vím, určitě byste nešli shánět komáří sád-

Za naši školu soutěžili Barbora Šimková a Jan Vavřina ze třídy 3 ZDL,
konzultantkou jejich práce byla Mgr.
Ilona Jančová.
V soutěžním oboru Zdravotnictví
vybojovali 1. místo s prací na téma
„Problematika bolestí zad v období
dospívaní (8. třída ZŠ a 3. ročník
SŠ)“.

lo, zaječí peří, hodinářskou motyku nebo
obecní nůžky.

Natožpak

bublinky do

vodováhy či mezery do žebříku!
Ale nějaký malý žertíček přece jen mohl
na vás někdo vymyslet!
Já jsem byla vyvedena aprílem hned
cestou do školy.
„Máš na punčoše voko!“

Druhý tým tvořily rovněž žákyně třídy 3ZDL, Klára Michalová a Kateřina
Doan Thu Phuong, které se pod
odborným vedením Mgr. Dagmar
Novákové zabývaly stále aktuální
tématikou postavení ženy ve společnosti. Se svojí prací nazvanou „Sebepojetí žen v moderní společnosti“
získaly 1. místo v kategorii Psychologie.

„Nemám,“ byla jsem si jistá. Ale vzápětí
Odpoledne následoval druýá blok přednášek, v němž dostali slovo odborníci z praxe. Představili se:
Bc. Rostislav Klement, DiS.: Mobilní zadávání dat na ZZS PK aneb Tablet v sanitce, Libuše
Vitáková: Zdravotnické prostředky – vývoj oboru, Marta Kurdiovská, DiS., Mgr. Klára Tupá: Náplň
profese dentální hygienistky.(na snímcích nahoře).
Další příspěvky přednesli: Mgr. Markéta Gajdošová: Mikrobium, Bc. Dana Kosíková: Malnutrice a její
řešení , MVDr. František Zahrádka: Alternativní medicína – hirudoterapie, Iveta Dušková, DiS., Michaela
Votíková, DiS.: Farmacie v praxi – Benu lékárna

jsem se lekla: „Kde?“

Za příjemných zvuků harfy a unikátního violoncella v úterý 29. března 2016 hejtman Václav Šlajs
u příležitosti Dne učitelů poděkoval pedagogům za jejich dosavadní práci. Společně se svým

chvíli. Odpoledne se totiž ukázalo, že

náměstkem Jiřím Stručkem předali dvacítce pedagogů z celého Plzeňského kraje děkovný list

aprílový žertík byl spíš předpovědí – pří-

a pamětní medaili spolu s drobnými dárky. Slavnostního setkání s pedagogy se účastnil také radní

vilo…

O 2. a 3. místo se podělili Bc. Radek Kasl z oboru
Diplomovaná všeobecná sestra a Bc. Barbora
Herinková s Petrou Kaslovou z oboru
farmaceutický asistent.

Diplomovaný

Preludium C dur od J. S. Bacha na unikátní violoncello z roku 1573. Tento nástroj je jediným hrajícím

ka Mirka:

na světě svého druhu a má nevyčíslitelnou cenu. Samotné vystoupení Othmara Müllera není běžně

Mirka se narodila právě 1. dubna. Když se

u nás dostupné, koncert, který se uskuteční tuto středu v Domě hudby v Plzni je beznadějně

její tatínek od sestřičky v porodnici dozvěděl, že má krásnou holčičku, zatvářil se
zoufale: „Sestřičko, vy si děláte legraci!

si přál být aprílem vyveden.
Tak jak to bylo s vaším aprílem? A vůbec – teď mě napadá – „funguje“ ještě
v našich zeměpisných šířkách starý dobrý
apríl? Nebo přejímáme všechny možné
zvyky a na toto roztomilé „prvodubnové“
škádlení jsme již docela zapomněli?

Příloha Minialmanachu Duben 2016

Plzni a hudební vystoupení budoucí studentky

vystoupení rakouského violoncellisty světového významu Othmara Müllera, který představil

To je asi jediný člověk, kterého znám, jenž

Připravila: Ing. Jaroslava Michálková
Foto: Mgr. H. Šťastná, ing. J. Michálková

Integrované střední školy živnostenské v

občas vypráví moje dlouholetá kamarád-

šminky!“

Závěr sympozia patřil opět paní ředitelce Ivaně
Křížové a hlavní organizátorce Blance Svatoňové

Součástí slavnostního setkání zástupců Plzeňského kraje byla také módní přehlídka žákyň

O krásném rodinném aprílovém zážitku

holka! Vždyť já budu vydělávat jenom na

Absolutním vítězem se stal Petr Ferczádi. Jeho
přednáška týkající se problémů s plísněmi relikviáře
sv. Viktorie v klášteře v Plasích zaujala úplně všechny – odborníky z oboru mikrobiologie i naprosté
laiky

Jaroslav Šobr.

Konzervatoře Plzeň Vandy Šabatové, která představila sólovou harfu. Unikátním zpestřením bylo

Viďte, že je to apríl! To už by byla třetí

Kateřina Doan Thu Phuong, Klára Michalová, Jan
Vavřina a Barbora Šimková se právem mohou
pochlubit s diplomy za 1. místa v soutěži SOČ

„Práce pedagogů je velice náročná, nesou na svých bedrech výchovou budoucí
generace. A to je velice složitá a zodpovědná činnost, která je ale ve společnosti
nedoceněná. Proto se snažíme alespoň touto formou náročnou práci pedagogů
ocenit,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.

Trochu jsem si oddychla – ale jen na

punčoch a punčocháčů, se skutečně obje-

Po krátké poradě předsednictva vyhlásila jeho
členka Mgr. Monika Matoušková výsledky
soutěžního klání

U příležitosti Dne učitelů poděkoval hejtman pedagogům

„Apríl!!!“

šerné „voko“, noční můra všech nositelek

Výhercům gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci naší školy!

Připravili: Mgr. Ilona Jančová a žáci 3 ZDL Barbora
Šimková a Jan Vavřina
Foto: Mgr. Ilona Jančová

Pozor!
Veškeré informace
uvedené v této
příloze jsou
pravdivé,
v žádném případě
se nejedná o apríl!

Slávka Michálková

vyprodaný už řadu měsíců.

(převzato z měsíčníku Plzeňský kraj, http://www.plzensky-kraj.cz)
Jednou z oceněných pedagožek je naše kolegyně Mgr. Dana Kovtunová.
Srdečně blahopřejeme!

Odborné sympozium VOŠZ Plzeň 31. 3. 2016
V předsálí probíhala prezence zúčas tněných. Bylo zde velmi živo již dlouho před zahájením sympozia

Sál se brzy zaplnil…

Petr Baťka z kombinovaného studia
oboru DNT jistojistě potěšil všechny
příznivce pěnivého moku – jeho
přednáška na téma Pivo a zdraví
prokázala prospěšnost tohoto nápoje

Studentky oboru DFA Bc. Barbora Herinková a Petra Kaslová si
přichystaly velmi zajímavou přednášku Příprava vybraných lékových
forem v lékárně

S dalšími prezentacemi
vystoupily:
Kateřina Pokšteflová ,
studentka oboru DZL
zaujala přítomné
problematikou Crohnoya
choroby očima laboranta
a paní Marie Vondráčková,
studentka 3. roč. SOP,
která dlouhá léta pracuje
v sociálních službách,
v současné době na pozici
sociální pracovnice
v Dětském centru v Plzni,
proto se zabývala tématem
Dětské centrum v Plzni –
novinky v legislativě, činnost
centra

Pozvání přijaly též bývalé ředitelky školy Mgr.
Oldřiška Vaněčková a PhDr. Květa Vachudová a
bývalá vedoucí odborné praxe Mgr. Blažena
Horníková

Konferenci zahájila její hlavní organizátorka Mgr. Blanka Svatoňová

Moderování celé akce se ujala
Mgr. Dana Kovtunová

Krátký projev přednesl pan Mgr. Ladislav Harvánek z KÚ PK

Petr Ferczadi: Zachráníme si střípky
kulturního dědictví? Pomůže nám
mikrobiologie? Student DZL, vítěz soutěže StudentLab. Provádí mikrobiologické
rozbory historických relikvií a artefaktů –
to samo o sobě již naznačuje, že jeho
prezentace bude mít vysokou úroveň



Lucie Fuchsová ze 3 SOP se aktivně věnuje
dobrovolnictví, její přednáška seznámila se stále
aktuálním problémem Nezaměstnanost absolventů
v Plzeňském kraji

Studentky

Jednání sympozia pozdravily též náměstkyně ředitele FN pro
ošetřovatelskou péči ing. Mašínová a ředitelka školy PhDr. Křížová

První příspěvek na téma Úskalí anestezie na porodním sále přednesl Bc. Radek Kasl (DVS)

Bc. Klára Fenclová
a Bc. Dagmar Simonová, studentky oboru DVS, seznámily
přítomné s problematikou Přednemocniční
neodkladná péče
(ZZSPk) versus
intenzivní péče
(KCH RES FN Plzeň)

Odpověď

 O slovo požádala též bývalá ředitelka školy PhDr.

Květa Vachudová, která v současnosti pracuje jako
klinická psycholožka na oddělení onkologie FN Plzeň.Její
příspěvek Můj obyčejný den dojal většinu posluchačů

Usměvavé studentky oboru DDH
Klára Bezděková,
DiS., Sandra
Dischingerová, DiS.
a Bc. Linda Kubáňová
byly živou reklamou
na Zdravý úsměv, což
bylo téma jejich
prezentace

nejmladšího
vzdělávacího
programu na VOŠZ,
oboru Diplomovaný
zubní technik,
Kateřina Zábranská
a Aneta Somolíková si
připravily prezentaci
na téma Zubní technik
dříve a dnes. Za obě ji
přednesla Kateřina
Zábranská

Veronika Mičková, studentka

oboru DZZ a aktivní členka
Vodní záchranné služby ČČK se
zabývala právě tématikou, která
je spjata s její oblíbenou
volnočasovou aktivitou

V tuto chvíli již bylo jasné, že předsednictvo ve
složení MVDr. František Zahrádka, Bc. Dana
Kosíková, Ing. Monika Martanová, Libuše
Vitáková, MUDr. Dagmar Märzová, Mgr. Blanka
Svatoňová, Mgr. Monika Matoušková, Mgr.
Ivana Černá a Mgr. Ladislava Skopová nebude
mít vůbec jednoduchou úlohu při rozhodování,
který ze studentských příspěvků je nejlepší.
A to nás čekalo ještě několik prezentací,
o jejichž kvalitě se nedalo pochybovat…
Přiblížilo se poledne – a tak paní ředitelka
pozvala všechny hosty na raut

