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Stejně tak jako v minulých letech se naše

hhchTech
Times

škola zúčastnila soutěže „Miss sestřička“,

Na co se máme těšit
v příštím měsíci:










kterou každoročně pořádá zdravotnická
škola v Českých Budějovicích. Smyslem

toto vydání

soutěže je prověřit vědomosti a dovednosti
související se zdravotnickou profesí.

XIV. studentská
konference na VOŠZ
Ocenění studentky
Kristýny Vostracké
Stipendium generála
Pattona opět získala
studentka naší školy
Soutěž první pomoci ve
Lhotce u Mělníka
Další akce a aktivity,
které proběhly
v měsících duben
a květen

Základní norma…

ně Kateřina Kofroňová a Veronika Skalová

Slovo úvodem – tentokrát
o nekonečném maturování

ze třídy 3A ZA pod vedením své třídní

Únor

učitelky Mgr. Aleny Štroblové.

Crrrrrrrr! Jindy tak nenáviděné zazvonění budíku dnes

Soutěže se v letošním roce zúčastnily žáky-

jiného a já nestíhala odpovídat. Ještě že je teprve únor

Po zahájení soutěže znalosti všech soutě-

a do maturity tak daleko!

vynalezl žárovku? Komise se tváří kysele. – Anglický král?

Následovala dvě soutěžní stanoviště, kde se soutěžící vyrovnávali s nelehkým úkolem

– Že je nominován na Nobelovu cenu? Tak to přece jen
bude mít něco společného s tou žárovkou.

v podobě nespolupracující pacientky nebo poskytovali ošetřovatelskou péči paní s hlu-

Náš třídní se mnou třese: „Vzpamatuj se!“

bokou žilní trombózou.

Ztěžka otvírám oči, nade mnou maminka (tak to se mnou

I přes to, že jsme se neumístily na prvních třech místech, máme ze soutěže hezké po-

netřásl třídní) a tváří se ustaraně. „Co se děje?“ ptám se
rozespale. „To já nevím, co se děje. Je půl třetí ráno a ty

city a věříme, že nabyté zkušenosti se budou i nadále hodit při naší ošetřovatelské pra-

křičíš jako na lesy.“ A potichoučku odchází. Opět upadám

xi.

do spánku, poslední na co si vzpomenu, je veršík: „Venku
už se stmívá, maminka si zpívá…“ Aha, Seifert je básník,

A důležité je přeci zúčastnit se a ne vyhrát.

Duben
Crrrrrrrrrrr! Dnes se mi nezdálo nic. Skoro celou noc jsem
nespala. Teď jsem jako přeražená, a to mám jít psát svoji
první maturitní písemku – slohovku z češtiny. Pak mě
čekají další tři písemky a nakonec ústní zkouška… Zdá se,

O 34 let později…
„Karel Kryl? Toho mám najetého,“ zajásám v duchu a začnu sypat „z rukávu“ vše, co o něm vím. Kolegyně Mutinská
nemá šanci se mě na cokoli zeptat – netuší, že Kryl je můj
oblíbený autor. Písničky, básničky, umím ho skoro celého
nazpaměť. Laďka se ovšem tváří přísně: „Ještě rozeberte
báseň v ukázce!“ Nestačím se divit: „Hele, proč mi vykáš?
A vůbec, to není žádná báseň, to je písnička…“ Vzápětí se
rozezpívám. Maturitní komise, sbor mně neznámých
naprosto nesympatických lidí v šedých talárech se tváří,
jako kdybych jim šlápla na kuří oko. „Musíme zavolat na
CERMAT, jestli je dovoleno u maturitní zkoušky zpívat!“
Ošetřovatelství, otázka diabetes mellitus. Aha, takže maturuji na zdrávce. Já myslela, že tam teď učím. No, asi ne,
když mě tu zkouší.
„Joli, pamatuješ, jak jsme spolu dělaly otázky na praktické
maturity u lycea? Od té doby o diabetu vím celkem dost!“
A začnu povídat. Moje další zkoušející Jolana Kolářová se
usmívá, přikyvuje, asi fakt nevykládám žádné nesmysly.
„Lucko, já jsem vůbec nevěděla, že budu u tebe maturovat
z psychologie, já neumím vůbec nic!“ Kolegyně Kaňáková

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

se směje svým zvonivým smíchem… ale to není Lucka, to
je přece budík!
Jako mnohokrát předtím mě i dnes zachránil před ostudou

 378 015 121

v Českých Budějovicích
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Základní norma zdravotnických znalostí pro
pedagogické pracovníky.
SZŠ a VOŠZ Plzeň ve školním roce 2017/18 pořádalo v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaný vzdělávací program č. j. 11100/2016-1-376 Základní
norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky.
Vzdělávacím cílem je teoretické a praktické proškolení pedagogických pracovníků v základ-

při poruše zdraví u dětí a dospělých, zajistit přivolání odborné zdravotnické pomoci a naučit
je záchranným postupům při úrazu, akutním onemocnění nebo při náhle vzniklých
komplikacích chronického onemocnění.
Celkem 26 pedagogických pracovníků z různých škol úspěšně ukončilo vzdělávací program

že v dubnu a květnu bude veselo…

Mgr. Ladislava Mutinská
Ing. Jaroslava Michálková
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ních postupech poskytování laické první pomoci. Naučit pedagogy správně zhodnotit situaci

vždyť to vím…

Mgr. Alena Štroblová

Redakce:

Aktivity EVVO 11. dubna

Seifert… Toho bych měla znát? Kdo to byl? Ten chlap, co

Psychologie a Ošetřovatelství.

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

žících prověřuje vědomostní test z oblasti

SZŠ a VOŠZ Plzeň
Karlovarská 99
323 00 Plzeň

Další informace z EVVO

Miss estřička na SZŠ a VOŠZ

strašný zmatek, kolem mne plno lidí, každý se ptal na něco

třech částí.
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Aktivity EVVO 11. dubna

vítám s úlevou. Poprvé se mi totiž zdálo o maturitě. Byl to

Soutěž MISS SESTŘIČKA je rozdělena do

Minialmanach Vydání 4 Duben 2018

Minialmanach

u maturity…
Slávka Michálková

a získalo v dubnu 2018 Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s neomezenou
platností.
Přednášky probíhaly v odborných učebnách první pomoci pod vedením zkušených lektorek
Mgr. Světlany Lisové a Mgr. Petry Jindřichové. Odborným garantem celé akce je zástupkyně
SZŠ PhDr. Radka Felzmannová .
V příštím školním roce budeme otevírat další cyklus přednášek tohoto vzdělávacího
programu v období únor až duben 2019.
Mgr. Ilona Jančová, koordinátorka vzdělávacího programu

Další informace z oblasti
EVVO
Dne 23. 4. 2018 byly na účty
Ligy na ochranu zvířat, která se
ve spolupráci s Městskou policií stará o psí útulek, zaslány
vybrané peníze.
Částka určená na pejsky činila
13.200,- Kč, na kočičky 3.800,Kč.. Ve druhém případě se jednalo o peníze, které byly před
Vánoci vybrány na pomoc kočičímu útulku na Vysočině, jehož
účet byl netransparentní. Proto
tento dar putuje do plzeňského
kočičího útulku.
Dne 20. 4. odvezla kolegyně
Jarka Opatrná do plzeňské ZOO
šest velkých pytlů hliníku. Zoologická zahrada tuto akci, sběr
hliníkového odpadu, organizuje
každoročně ke dni Země, který
připadá na 22. dubna.
A ještě jedna velice milá zprávička:
Jarka Opatrná nám zaslala
obrázek svého nového pejska,
kterého si vzala z útulku v Borovně. Je to desetiměsíční psí
holčička, jmenuje se Rézinka.

Aktivity v rámci EVVO dne 11. dubna
Dne 11. 4. 2018 probíhaly na naší škole – tak jako na ostatních školách v republice
– přijímací zkoušky na střední školy. Žáci 1., 2. a některých 3. ročníků se tento den
zúčastnili mnoha zajímavých aktivit, které pro ně v rámci EVVO připravila Mgr.
Jaroslava Opatrná.
O tom, že se žáci nenudili a že je aktivity velmi zaujaly, svědčí následující fotografie:

◄ Třída 3 ZDL se zúčastnila vzdělávací aktivity v přírodě – Lesní pedagogiky.
Akce proběhla u Boleveckých rybníků.
Lektorem jbyl pan ing. Pavel Šefl, který
žáky velmi zajímavým způsobem seznámil s rostlinami v tomto přírodním
areálu, s určováním stáří stromů a poznáváním hlasů živočichů.

▼◄ Naše třída, 2 MSR/2C Zase v rámci
aktivit EVVO zúčastnila exkurze do
sběrného dvora. Akce započala dne
Třída 1 ZDL se zúčastnila výukového programu Na výpravě k Plzeňským řekám., který pořádá sdružení
Ametyst, Aktivita začíná v Mlýnské Strouze a končí u Kalikovského mlýna..
◄ Třída 2 ZDL se zúčastnila dvouhodinové zajímavé
přednášky o vesmíru v plzeňské Hvězdárně.

11. 4. 2018 v ranních hodinách srazem
před sběrným dvorem. Po vstupu nás
oslovila milá paní, která měla na starost
provést nás areálem. Nejprve nám
průvodkyně poreferovala o koloběhu

▼◄ Žáci třídy 3LAA byli na turistické vycházce.
Trasa je zavedla na rozhlednu Chlum.

odpadu

a

základních

pravidlech

sběrného dvoru a v druhé části exkurze
jsme debatovali o problematice recyklace a globálních ekologických problémech.
Vojtěch Šindelář, 2MSR

◄ Třídy 1A ZA, 1 B ZA, 1C ZA / 1 MSR
a 1 AZT navštívily plzeňskou ZOO, kde
pro ně byla připravena komentovaná
prohlídka.

▼◄ Žákyně třídy 3AZA absolvovaly
vycházku po Sigmondově naučné stezce u Plzně.
Trasa vedla po žluté turistické značce
kolem boleveckých rybníků, Šídlovského a Kamenného, a ke zhlédnutí byly
i pozůstatky unikátní technické památky
Kolomazné pece, která slou-žila k výroS třídou 2AZA navštívili expozici AKVA TERA na
Palackého třídě 5 v Plzně, která umožnila žákům

Výlet byl zakončen návštěvou Šídlov-

seznámit se s exotickou přírodou v centru města.

ského ranče.

Expozice jsou vytvářeny tak, aby vytvářely skutečný
biotop-prales, poušť, sladké vody i korálové moře.
Žáci obdivovali bezobratlé živočichy, obojživelníky, ryby a plazy. Někteří odvážlivci se nebáli ani hadů.
Mgr. Jana Vodáková
Připravily: Mgr. Jaroslava Opatrná
Ing. Jaroslava Michálková

bě dehtu.

Mgr. Miluška Baboráková
Tuto dvojstranu připravily: Mgr. Jaroslava
Opatrná a Ing. Jaroslava Michálková
Foto: vyučující a žáci jednotlivých tříd

Připravujeme dětský
den na Nové Hospodě
Jako v předchozích letech se i letos uskuteční
v sokolovně na Nové Hospodě dětský den pro
handicapované děti.
Kolikátý to letos bude ročník? To by věděla
naše bývalá kolegyně Maruška Krejčíková,
která byla první organizátorkou této akce. Zdá
se mi, že loni jsme měli ročník dvacátý – nebo

Setkání s bývalými zaměstnanci školy
Rok opět rychle utekl a my jsme se s radostí připravovali na již tradiční setkání s našimi bývalými
zaměstnanci. To se letos konalo již 26. března 2018. Účast sice nebyla tak vysoká jako

Aprílová příloha
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ

v předchozích letech, přesto se nás dohromady sešlo okolo padesáti.
Na začátku posezení vystoupila zástupkyně společnosti GSK paní Dita Homolová s krátkou

čtěte ještě

a poučnou přednáškou, ve které nás seznámila s novými stomatologickými produkty, jejichž
vzorky nám také poskytla.

to už bylo předloni? (Vážně nevím, on ten čas

Poté následovala prezentace žákyně 2C ZA Elišky Benešové, s níž vyhrála jak školní, tak i regio-

tak letí…)

nální kolo psychologické soutěže „Kam kráčíme?“. Jednalo se o velmi aktuální a závažné téma

Každopádně má tato akce u nás ve škole

pěstounské péče. O závěr kulturní části se postaraly žákyně 3A ZA, které ve své nacvičené

dlouholetou tradici a těší se velké oblibě, a to

humorné scénce předvedly hostům, jak si představují svoje budoucí povolání.

jak mezi našimi žáky připravujícími program,

O pohoštění se opět postaraly studenti oboru DNT pod vedením Mgr. Petry Novákové. A já mohu

tak zejména mezi našimi malými (i trochu vět-

jen s radostí konstatovat, opět na výbornou!

šími návštěvníky) a jejich pedagogy,

A pak už následovala volná zábava, vlastně popovídání, ve kterém jsme se mohli my i naši hosti

Už by asi nikdo nespočítal, kolik dětí se za ta

dozvědět, co uplynulý rok přinesl.

O radostech
dubnových

„Naše firmy“

zpěváky nejen středního proudu, toužebně

Setkání s bývalými zaměstnanci

očekáván milenci…

letech jich bývá pravidelně přes dvě stě!
Každý ročník je tematicky zaměřen – pro le-

me několik metrů čtverečních, arů nebo snad

tošek bylo vybráno téma ZELENINA Z NAŠÍ

hektarů půdy; všichni s nadšením ohneme zá-

ZAHRÁDKY.

da, rýpeme se v zemi, sejeme, sázíme, zalé-

Příprava předcházející celé akci není jednodu-

váme, hýčkáme rašící rostlinky…

chá, o tom by mohla nejlépe vyprávět naše ko-

Zase mi to nedá, abych si „nevypůjčila“ od-

legyně Mgr. Radka Polívková.

stavec ze Zahradníkova roku, neboť tak jako

ňujících na sbírku hraček, a pozvánek, které

Prezentace Elišky Benešové i scénka dívek ze 3A ZA všechny naše hosty velice zaujaly

pan Čapek nikdo tyhle jarní zahrádkářské
radovánky nepopíše:

jsou rozesílány do jednotlivých školních zaří-

Duben, to je ten pravý a požehnaný měsíc

zení. Této práce se letos úspěšně ujali žáci tříd

zahradníkův. Ať si jdou do háje milenci se

1C ZA a 1 MSR, kterým za tuto činnost patří

svým velebením máje; v máji stromy a květiny

velký dík.

jenom kvetou, ale v dubnu vyrážejí; vězte, že
toto klíčení a rašení, ty puky, pupence a kličky
jsou největším divem přírody...“
Bylo by to nádherné, kdyby rostlo a pučelo
pouze to, co jsme zasadili. Bohužel, toto
Tak takové dobroty připravily naše nutriční terapeutky

Při příjemném popovídání uteklo odpoledne jako voda

Str. 6

květen – máj. Je veleben básníky, opěvován

A vůbec nezáleží na tom, zda obhospodařuje-

Prvním krokem bývá tvorba plakátků upozor-

Školní kolo soutěže v PP

Den otevřených dveří VOŠZ

Ze všech jarních měsíců je asi nejpopulárnější

nejpožehnanější jarní měsíc je právě duben.

pouze děti handicapované); vždyť v posledních

Str. 5

Olympiáda z KLP v Šumperku

školy

Ale my, kdož vlastníme zahrádku, víme, že ten

léta na této akci vystřídalo. Mnoho (a nebyly to

Ocenění ke Dni učitelů

zbožné zahradnické přání není splnitelné –
takže zpravidla hned od druhého dne po zasetí či zasazení našich rostlinek také plejeme
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Ocenění ke Dni učitelů
Za svou dosavadní práci převzalo ocenění z rukou hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové celkem 30 pedagogů ze škol a školských zařízení v Plzeňském kraji. Ocenění se pravidelně předává u příležitosti Dne učitelů, který připadá na 28. březen.
Mezi oceněnými pedagogy byla i naše vyučující Mgr. Jitka Havlánová, která
na naší škole působí od roku 1996 jako učitelka odborných předmětů a později jako koordinátorka oboru Sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší
odborné škole zdravotnické.
Je autorkou učebních dokumentů, které se podařilo akreditovat. Moderními
metodami se snaží studentům přiblížit svět sociální práce, sama se věnuje
i dobrovolnictví pro různé organizace Plzeňského kraje. Její pedagogická
činnost je studenty velmi oceňována.
„Povolání učitelů je velmi náročné, vyžaduje neustálé vzdělávání a zdokonalování. Pedagog je vzorem budoucím generacím bez ohledu na to, zda
pracuje v mateřince nebo na střední
škole, vyžaduje sebekázeň a je spíše
posláním. Proto alespoň touto cestou
chceme těžkou práci těchto lidí ocenit,"
uvedl hejtman Josef Bernard.

a ničíme vše, co do záhonu nepatří.
Až zas budete sehnuti nad svými miláčky
a v potu tváře rýt, kopat, kypřit, plít, zalévat
(a já nevím co ještě), zaposlouchejte se. Tak
krásné ptačí koncerty uslyšíte pouze v dubnu.
A až si budete narovnávat znavená záda,
Jeden z mnoha zdařilých plakátků vytvořila
Barbora Bílková ze třídy 1 MSR
Ing. Jaroslava Michálková

Příloha Minialmanachu Vydání 4 Duben 2018

rozhlédněte se kolem sebe. Tolik všemožných
Text článku: Mgr. Ladislava Mutinská, foto: Ing. Jaroslava Mivhálková

odstínů svěží zeleně má na své paletě také
jen měsíc duben…
Slávka Michálková

◄ Mgr. Jitka Havlánová při převzetí ocenění spolu
s JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou, MBA, vedoucí odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje

Soutěž v první pomoci ve
fotografiích

OLYMPIÁDA KLP V ŠUMPERKU

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE PRVNÍ POMOCI

Abcd

Dne 23. března 2018 se na SZŠ a VOŠZ jako každoročně konalo školní
kolo Soutěže v první pomoci. Tato soutěž má u nás dlouholetou tradici,
proběhla již po osmnácté.
Letos obohatily soutěž výkony celkem 14 soutěžních tříčlenných družstev.
Do kategorie SZŠ se přihlásilo 11 týmů z oboru Zdravotnický asistent
a Zdravotnické lyceum, do kategorie VOŠZ 3 týmy, všechny z oboru
Diplomovaný zdravotnický záchranář.
Všichni žáci a studenti měli za úkol ošetřit zraněné na dvou stanovištích,
která se nacházela v učebnách 302 a 305. Na stanovišti A v učebně 302
byly jako odborná porota připraveny odborná učitelka VOŠZ Bc. Miloslava

Dne 18. 4. 2018 před desátou hodinou dopolední oficiálně začal náš dvoudenní výlet do Šumperka s cílem
zúčastnit se projektového dne věnovaného klinické propedeutice. Naši „posádku“ tvořili 4 žáci z 2A ZA –
Alena Konjatová, Daniela Smržová, Petra Chrastilová a Jaroslav Jelínek pod vedením, doprovodem a
psychickou podporou paní učitelkou Mgr. Eliškou Čagánkovou. ¨
Cesta vlakem sice byla dlouhá, ale počet kilometrů uběhl nepozorovaně a celou dobu bylo o zábavu
postaráno. Ubytováni jsme byli všichni v internátě střední zdravotnické školy Šumperk.
Další den dopoledne probíhalo prezentování připravených projektů. Naše škola prezentovala téma – Ne
všechny ledviny jsou jako z vitríny. Práce byla zaměřena na biopsii štěpů u pacientů po transplantaci ledvin.
Přestože jsme neobsadili žádné z medailových míst, získali jsme velkou zkušenost, poznali prostředí jiné
zdravotnické školy a načerpali další vědomosti například o nádorech, závislostech na sociálních sítích,
kožních problémech, psychiatrických onemocnění a mnoho dalších.
Jsme velmi rádi, že jsme se akce mohli zúčastnit.
Alena Konjatová, žákyně 2A ZA a Mgr. Eliška Čagánková, DiS.

NAŠE ZDRÁVKA
Projektový den „Naše firmy“
Dne 9. 4. 2018 se konal na naší škole projektový
den Naše firmy.
Této akce se zúčastnili žáci 1LAA kteří byli
rozděleni do pěti skupin a soutěžili v oborech
Teorie a praxe, Investiční hra a Stavba robota.
Žáci se naučili pohybovat v oblastech podnikání,
nabízení služeb, investování a prezentace. Na
konci byly sečteny finanční prostředky a vyhod-

Řeřichová a zdravotní sestra Letecké záchranné služby Líně Bc. Jana

noceno pořadí firem. Část projektového dne byla

Špalková, na stanovišti B posuzovali výkony soutěžících Bc. Richard

vedena v anglickém jazyce, takže byla i možnost

Buchner, zdravotnický záchranář z oddělení Emergency z Ústřední

prověření znalostí cizojazyčné komunikace.

vojenské nemocnice a nadpraporčík Tomáš Dvořák z Hasičského

Závěrem žáci získali informace o chystané udá-

záchranného sboru Plzeňského kraje. Odborníci z obou porot hodnotili

losti "Startup Weekend Youth", které se mohou

jednak práci velitele každého družstva, jednak celého družstva. Důležitá

v květnu zúčastnit.

byla rovněž komunikace.
Letos jsme poprvé zařadili do modelových situací zraněného, který mluvil
pouze anglicky. Soutěžící byli tedy také vystaveni situacím, kde byla
přítomna jazyková bariéra. Anglicky mluvícího zraněného představoval

◄▲Všichni účastníci Olympiády KLP na SZŠ
Šumperk

MUDr. Mark Bolt z Austrálie.
Soutěžní týmy musely dále správně zavolat záchrannou službu, zhodnotit

▲ Daniela Smržová a Petra Chrastilová –
reprezentantky SZŠ a VOŠZ Plzeň

stav všech zraněných, rozpoznat a ošetřit všechna zranění dle posledních
aktuálních doporučených postupů Evropské resuscitační rady z roku 2015.

◄ A naše početná skupina před internátem
SZŠ Šumperk – 2. AZA – Alena Konjatová,
Daniela Smržová, Petra Chrastilová, Jaroslav
Jelínek.a pedagogický dozor – Mgr. Eliška.
Čagánková

Soutěžící si také museli poradit s osobami hysterickými a s poraněnými
v psychickém šoku.
Děkujeme všem žákům a studentům za velmi kvalitní výkony a připravenost k soutěži. Velké poděkování také patří celému týmu odborných
vyučujících - Mgr. Aleně Štroblové, Mgr. Renatě Jonášové, Mgr. Janě
Bednářové, Mgr. Radce Polívkové a Mgr. Janě Vodákové a žákům, kteří

Den otevřených dveří na VOŠZ

buď plnili funkci figurantů, nebo pomáhali při maskování jednotlivých
zranění.

Den otevřených dveří na Vyšší odborné škole se

Výsledky:

konal v pondělí 9. dubna 2018 od 12.30 do 17

KATEGORIE SZŠ

hodin.

1. MÍSTO: 1ZDL - Barbora Kaplanová, Anna Chumová, Klára Chumová

Uchazeči o studium i ostatní návštěvníci se mohli

2. MÍSTO: 2AZA - Jaroslav Jelínek, Anna Desortová, Alena Konjatová

seznámit se studijními obory otevíranými ve

3. MÍSTO“ 1BZA - Sára Frantová, Veronika Břížďalová, Eva Zajícová

školním roce 2018/2019, s kritérii přijímacího

KATEGORIE VOŠZ

řízení a dalšími organizačními záležitostmi .

1. MÍSTO: 1DZZ - Jakub Peca, Veronika Dyková, Pavel Harmady

Pokud se někteří zájemci chtěli o vybraném oboru

Všechna vítězná družstva se účastní celostátních soutěží v Mělníku,

nebo vyučovacím předmětu dozvědět více, čekali

Jihlavě a v Brně. Držíme palce!

na ně v odborných učebnách vyučující i studenti

Sponzorskými dary do soutěže přispěli: Auto Kelly a.s. a Magistrát města

jednotlivých oborů, kteří ochotně odpovídali na

Plzně.

množství dotazů, týkajících se studia na Vyšší

Za organizační tým Mgr. Petra Jindřichová

Abcd

Mgr., Jitka Havlánová s uchazečkou o studium oboru Sociální
práce

odborné škole zdravotnické.
Text: Ing. Jaroslava Michálková, foto: Ing. Michal Mertl

Text a foto: Ing. Michal Mertl

