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Veletrh Pragodent
Ve dnech od 12. do 14. října 2017 se v Praze uskutečnil 25. roč-

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

LISTOPAD
2017

ník mezinárodního dentálního veletrhu, který je každoročně

ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ

navštěvován studenty VOŠ, jejichž programy souvisejí s dentální problematikou a technikou. Brány pražského Výstaviště
v Holešovicích letos překročily studentky prvního a třetího

Na co se máme
těšit v příštím
čísle

denti třetího ročníku oboru Diplomovaný zubní technik.
Veletrhu se i letos účastnila naprostá většina českých stomatologických firem a prostřednictvím svých českých zastou-

Slovo úvodem

Volby do školské rady

Měsíc listopad přímo vybízí k tomu, aby se psaly

Koukám, jak ten čas

Studenti měli možnost se seznámit s kompletní nabídkou dentálního trhu pro stomatologické ordinace a laboratoře,

fejetony

letí… neboť příští číslo

prohlédnout si jejich softwarové vybavení, nástroje pro prevenci, hygienu a bezpečnost práce. Na výstavě nechyběly

o padání listí…

farmaceutické výrobky a reklamní i odborné publikace pro dentální hygienistky a zubní lékaře. Objevila se i řada novi-

se nějak nezamluvím a nedostanu se úplně jinam.
Listopad je obecně považován za nejsmutnější měsíc

bude předvánoční,

i ve svých školních laboratořích.

v roce. Už ten jeho začátek – svátek Dušiček (hallo-

adventní. Tudíž se

Otestovat tak zatím mohou rozmanité vzorky a pomůcky pro dentální hygienu, které obdrželi buď za svoji účast na
přednášce, splnění zadaného úkolu či projevení zájmu o konkrétní výrobek či spolupráci s vystavující stomatologickou

listopadání a smutnění nonšalantně vyhýbají používajíce označení vycházející z latinského november

s tímto obdobím:
Mikulášský bazar,



mikulášské nadílky

(tedy měsíc devátý – což je pozůstatkem z dob římských, kdy kalendářní rok začínal březnem). Ovšem

► Daniela a Radka,
studentky 3 DDH,
s „vysmátou“ zubní pastou
firmy Herbadent

ne vždy se jméno november používalo, například
stará němčina měla pro listopad několik názvů:
Windmond, Windmonat (větrný měsíc), Wintermonat

Odborná stáž v Nitře
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Volby do školské rady
8. listopadu 2017 proběhly na naší škole volby do školské rady. Volební komise ve složení Mgr. Hana
Šťastná, která byla předsedkyní, Mgr. Dana Kovtunová a Ing. Jaroslava Michálková zavčasu připravila
veškeré potřebné dokumenty. A tak ve 12 hodin mohly být volby zahájeny.
Volby do Školské rady Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Plzeň proběhly
v souladu s volebním řádem školské rady vydaným Plzeňským krajem a zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon).
Do školské rady byli zvoleni:

za pedagogické pracovníky školy Ing. Jaroslava Michálková, vyučující SZŠ a Mgr. Jiřina Uhrová,
zástupkyně ředitelky školy pro VOŠZ,

za zletilé žáky, studenty a rodiče nezletilých žáků David Vladař, žák 4A ZA a Pavel Milota, student
2 DZZ,

za zřizovatele školy byli jmenováni Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. a Roman Bílek.

měsíc) nebo dokonce Schlachtmond (die Schlacht je
bitva, boj… že by snad bojový měsíc? Nebo bojovný
měsíc?). Rozhodně jsou tato pojmenování mnohem

a studentů

výstižnější a poetičtější než onen univerzální novem-

v nemocnicích,

◄ Dívky z 1 DDH potkaly
na výstavě krásně
mrzutého kocoura,
maskota banky Moneta.
Hledaly pro fotku ještě
pana „MVDr.“ Jiřího
Bartošku, ale ten jakoby
se do země propadl…

další charitativní
akce
v předvánočním
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(zimní měsíc), Dritter Herbsmond (třetí podzimní

našich žáků



takové zádumčivé, posmutnělé.

název LISTOPAD. Ostatní evropské jazyky se

◄ Jednotlivé expozice naše
studenty velmi zaujaly

akcemi spojenými



v našich krajích neujalo). A samo padání listí je také

polštinou) má pro jedenáctý měsíc v roce přiléhavý

veškerými tradičními

Přednáška o holocaustu

weenské bláznivé dovádění po americku se naštěstí

Napadá mě, že čeština (spolu s velmi blízkou

firmou.
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Akademie řemesel v Rokycanech

Tudíž dnešní téma je jasně dáno – tedy pokud to za-

nek, které si najdou své místo ve stomatologických ordinacích nebo laboratořích. Studenti by s nimi určitě rádi pracovali

bude zabývat

hhchTech
Times

toto vydání

ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka, jakož i stu-

pení také světová špička v tomto odvětví.

Minialmanachu již

Minialmanach

ber. A díky nim je naprosto jasné, jak se na tento
měsíc naladit.
Rozumní živočichové mají na toto období své recepty.
Zatímco broučci (podle návodu pana Karafiáta) ucpali
všechny škvírky ve své chaloupce mechem a spali
a spali a spali, ptáci si to zamířili za sluníčkem rovnou

Účast pedagogů ve volbách byla jako obvykle vysoká – tentokrát 86,3 %

na jih.

období,

My, lidé, máme několik možností:

a mnoho dalších

pod deku, při ruce hrnek či sklínku něčeho na zahřátí,

Někteří volí variantu mechovou – schoulí se do křesla

Text článku:
Mgr. Dana Kovtunová
Foto:
Studentky tříd 1 DDH
a 3 DDH

aktivit…

intelektuálové a romantici při tom koukají do knížek,
technokrati a omladina do tabletů a mobilů, no a ti
ostatní na televizi.
Varianta ptačí – frnknout do teplých krajů – je finančně
poněkud náročnější, nicméně čím dál tím oblíbenější.
A pak je tu ještě další řešení – skočit do listopadu rovnýma nohama. Že je venku pošmourno a zimavo a vů-

Minialmanach Vydání 09 Listopad 2017

bec… odporně? Ignorujte to! Navlečte se do něčeho
teplého a nepromokavého a vyrazte ven! Courejte se
spadaným listím, poslouchejte to šustění, skučení

SZŠ a VOŠZ Plzeň
Karlovarská 99
323 00 Plzeň
www.zdravka-plzen.cz
zdravka@zdravka-plzen.cz

větru ve větvích stromů, obdivujte barvy, kapky rosy

Redakce:

na pavučinách… Dlouhá procházka v sychravu je

Mgr. Ladislava Mutinská
Ing. Jaroslava Michálková

 378 015 121

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

▲ Nejvíce zúčastněných studentů bylo z oboru
DZZ, nejvíce žáků ze třídy 3A ZA – a tak volební
komise měla stále plné ruce práce
◄ A pak již nastalo sčítání
hlasů…

dobrým důvodem dát si pak doma voňavý svářák…
No a nakonec zjistíte, že listopad není zas až tak
špatný měsíc, jak se zprvu zdálo…
Slávka Michálková

Text článku:
Ing. Jaroslava Michálková
Foto:
Mgr. Ladislava Mutinská

Přednáška o holocaustu
Dne 23. října se na naší škole uskutečnila přednáška na téma Holocaust. Toto závažné téma
nám netradiční cestou připomněl Mgr. Jan Sojka,
který je plzeňské veřejnosti znám jako autor
několika básnických sbírek, próz i scénářů pro
amatérské divadelní soubory hostující v divadle
Dialog. Jinak působí jako středoškolský učitel
českého jazyka a dějepisu na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni.
Většina z nás má pojem holocaust spojený s vyhlazováním Židů za 2. světové války. Zde jsme
se ale měli možnost dozvědět, že kořeny jejich
separování a pronásledování jdou mnohem dál,
že sahají až do dávného starověku, pokračovaly
ve středověku a nebyly tedy něčím novým
v novo-věkých dějinách, konkrétně během 1. i 2.
světové války. Nakonec nám Mgr. Sojka v

Akademie řemesel v Rokycanech – 19. 10. 2017
Stejně tak jako v minulém roce, se i letos naše škola zúčastnila již 12. ročníku prezentace středních škol
a zaměstnavatelů v plzeňském regionu pod názvem „Akademie řemesel“ se zaměřením na téma „Zdravotnictví
napříč studijními obory“.
Tato pravidelná akce nabízí zejména žákům 8. a 9. tříd základních škol i jejich rodičům možnost orientovat se
při výběru studijního či učebního oboru a poskytuje bližší seznámení s vybraným typem studia. Nové možnosti
vzdělávání nabízejí na akademii přímo studenti jednotlivých škol se svými učiteli.
Jelikož se téma celé akce týkalo právě zdravotnictví, dostala i naše škola možnost prezentovat se
nejen vystavenou expozicí, ale aktivně jsme se podíleli na doprovodném programu. Žákyně třídy 3A ZA pod
vedením třídní učitelky Mgr. Aleny Štroblové nacvičily scénku se zdravotnickou tématikou a obeznámily
návštěvníky se základy poskytování první pomoci při střelném poranění. Za opravdu vtipně podané
představení byly naše žákyně oceněny potleskem. I další doprovodný program v podobě módní přehlídky,
kvízu či ukázky sebeobrany byl pro budoucí středoškoláky zajímavý a doplnil vystavované expozice.
Informace o všech studijních oborech na naší zdravotnické škole poskytovaly u našeho stánku opět žákyně
3A ZA s odbornými učitelkami Mgr. Ilonou Jančovou a Mgr. Alenou Štroblovou. Žáci z řad ZŠ dostávali nejen
informační materiály, ale mohli si vyzkoušet základy resuscitace nemluvněte a dospělého člověka, byli
seznámeni s pomůckami k odběru krve či měření teploty, mohli si prohlédnout jednotlivé modely orgánů
lidského těla, seznámili se s literaturou a zdravotnickými časopisy a pro některé zájemce bylo lákavé měření
krevního tlaku. Veliký počet rozdaných letáčků a davy žáků u naší expozice nás velmi potěšily a věříme, že
s mnohými z nich se budeme setkávat v příštím školním roce na naší škole.
Akce se letos – vzhledem k nevyhovujícím podmínkám rokycanské sokolovny, kde probíhala v předchozích
letech – konala v novějších prostorách restaurace Na Střelnici na rokycanském náměstí Míru. I přes omezený
prostor pro vystavovatele věříme, že jsme naši školu představily v tom nejlepším světle a těšíme se na další
ročník této pravidelné a velmi oblíbené akce.
Mgr. Alena Štroblová

Odborná stáž našich žáků a studentů v Nitře
Ve dnech 7. až 20. října se žáci SZŠ a studenti VOŠZ zúčastnili odborné stáže v Nitře. Tato akce
byla pro všechny velmi přínosná a zajímavá, o čemž svědčí dva články účastníků stáže:

Češi v Nitře
První říjnová sobota začala skvěle. Nastoupili jsme do mikrobusu a vydali se za zkušenostmi přes české hranice do
Nitry. Za několik málo hodin jsme dorazili na místo. Vzali jsme si naše zavazadla a šli se ubytovat do hotelu Atrium
V neděli jsme se poprvé seznámili s nitranskou školou a navštívili Ponitranské muzeum. Další den jsme se seznámili
se slovenskými žáky. S krojovaným průvodcem Nitry jsme si prohlédli Nitranský hrad a prošli jsme si historickou část
města. V úterý byla na našem bohatém programu prohlídka místního hospicu Domu pokoje a zmieru u Bernadetky
a také jsme se šli podívat do hostitelské školy. Tou nás ochotně provedli studenti třetího ročníku oboru Diplomovaná

se

zástupkyní

jektovým manažerem školy Mgr.

se nás ujala koordinátorka hostitelské školy, paní Valovičová, která nás provedla celou FN v Nitře. Následovaly další
zajímavé prezentace a ukázka vyučovací hodiny slovenských vrstevníků.

Janem Malatou a zhodnotili její

Ve čtvrtek a v pátek jsme poprvé nastoupili na jobshadowing do nitranské fakultní nemocnice. Rozdělili jsme se na

průběh.

různá oddělení v areálu nemocnice. My, jako zdravotničtí asistenti, jsme šli na rehabilitační oddělení, diplomované

Zaměřili se na shody a rozdíly

sestry byly na oddělení šestinedělí (gynekologie) a také na traumatologii. Poslední obor – diplomovaní zdravotničtí
záchranáři – byli na interním urgentním příjmu. Po uplynutí prvních dvou pracovních dnů na slovenských pracovištích

mezi ošetřovatelskou péčí v České

nás čekal víkend. V tom-to volném čase jsme měli za úkol vypracovat koláž a fotokomiks na téma našich prezentací

a Slovenské republice. Diskutující

a multikulturního ošetřovatelství.

vyzdvihli například možnost slovenských žáků a studentů ošet-

pomůckách ošetřovatelské péče. Zjistili jsme například, že slovenští žáci si musí ředit dezinfekci na odděleních sami,

řovatelství naučit se už ve škole

ale my ji neředíme. Jen ji připravíme a za nás desinfekci naředí – kvůli bezpečnosti – sestřička nebo odborná učitelka.

pracovat se zdravotní dokumen-

tě zajímavý způsob prezentace i sama osobnost

Ve FN v Plzni máme na spoustě oddělení myčky

pana Sojky. V jeho podání historie byla studen-

na podložní mísy a vany s dezinfekcí na

tací v elektronické podobě.

vyšetřovně, kam se vkládají emitní misky a lé-

Čeští stážisté ocenili materiální

kovky, ale v SR je dezinfikují mechanicky hned

zázemí

po výkonu. Další rozdíl je v tom, jak podáváme
obědy.

Na

Slovensku

z kuchyně

zdravotnických

kastroly s jídlem a oni to musí na oddělení

tečnost možnosti srovnání systé-

naservírovat a poté umýt. U nás nám z kuchyně

mů zdravotní péče a zdravotnic-

Se

slovenskými

žáky

a

učiteli

kého školství.

rozloučili

Mgr. Jan Malata

prezentací o naší stáži, kterou jsme zakončili
psaním článků a úvah na téma projektu.
Text a foto: Anna Nečasová a Karolína
Kozlíková, žákyně oboru ZA

ZPS v Nitře navštívili stážisti z ČR spolu se slovenskými studenty

Nepříjemné překvapení! Slovenským kolegům nebyl
povolen výjezd do Čech
Sedmého října tohoto roku se uskutečnil výjezd na odbornou stáž
českých
Odpověďstudentů za Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické v Plzni do slovenského města Nitry, za jejich
„spolužáky“ ze zdejší Střední zdravotnické školy, který byl původně

Žáci a studenti v ředitelně školy

zamýšlen jako výměnný pobyt i pro studenty ze Slovenska.
Druhý den po příjezdu na místo určení při prohlídce nitranské
zdravotní školy se ovšem čeští cestovatelé dozvěděli nepříjemnou
novinu. Jejich slovenským zdravotnickým protějškům byla stáž do
Čech zamítnuta. To se ale nijak neprojevilo na kvalitě studijního
pobytu.
Našim studentům se stáž na Slovensku velice líbila. Spokojenost
byla oboustranná i z pohledu odborných pracovníků Fakultní
nemocnice Nitra, kde byli naši studenti hodnoceni velice uspokojivě.
Petr Widla, student 2. ročníku oboru DZZ
Nitra – hrad
►Vchod do budovy Střední zdravotnické školy v NItře
Text: Mgr. Renáta Malá
Foto: Mgr. Ladislava Mutinská

zařízení

v České republice a vyzdvihli uži-

přivezou

přivezou rovnou připravené obědy.

▲ Ukázky první pomoci a měření krevního tlaku velice zaujalo všechny návštěvníky
▼ Představení našich žákyň bylo odměněno potleskem

ředitelky

školy Mgr. Jiřinou Uhrovou a pro-

zajímavých rozdílů mezi ČR a SR ať už ve vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků nebo v používaných

U našeho stánku bylo stále živo…

setkali

Následující den se konala prohlídku ZPS v Nitře. Nadchla nás tvořivá dílna, tělocvična, rehabilitační vany a park. Poté

zpracování té-to tematiky.

Tým našich vyučujících a žákyň s paní ředitelkou

Účastníci říjnové stáže v Nitře se

sestra. Stejně jako oni, i my jsme přednesli připravené prezentace.

Další pondělí jsme zahájili týden stínování ve slovenské nemocnici. Za čas strávený na odděleních jsme si všimli řady

tům bližší a zajímavější.

Úspěšná stáž našich
studentů a žáků
v Nitře

přímo na pěší zóně. Náš učitel, pan Malata, nám předal potřebné informace na další den.

krátkosti před-stavil nejznámější literární i filmové

Přednáška měla velký úspěch. Důvodem byl urči-

NAŠE ZDRÁVKA

Výlet pedagogů za kulturou
a historií německého města
Bayreuth
Dne 14. října se uskutečnil výlet, který pro

š
Príloha
listopadová
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Prezentace SZŠ na Veletrhu perspektivy řemesel ve Stodě
Mgr. Eliška Čagánková a Mgr. Dagmar Nováková prezentovaly dne 1. 11. 2017 naší školu na Veletrhu
perspektivy řemesel.
Vyučující se věnovaly zájemcům o studium, představovaly jednotlivé obory a zvaly na den otevřených dveří.

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ

své kolegy uspořádal PhDr. František Slo-

Na této akci byly i žákyně 2 CZA – Eliška Benešová, Kristýna Kutková a Iveta Štychová, kterým chci touto

váček. Cílem jejich cesty byl tentokráte

cestou poděkovat za aktivní přístup a vzornou prezentaci naší školy. Žákyně měřili krevní tlak, asistovali při

historický Bayreuth.

nácviku resuscitace na modelu, představovali odborné učebnice a jednotlivé pomůcky. Největší zájem byl

Dr. Slováček je znalcem německé kultury

o měření krevního tlaku a přiřa-zovací test na znalost základních kostí v lidském těle, který naši budoucí žáci

Konference Zdravý úsměv

zvládli až na pár jedinců velmi dobře. Máme tedy na příští školní rok nadějné vyhlídky….

Projekt Škola podporující zdraví

i historie, proto se po příjezdu všichni prošli
městem a dozvěděli se od Františka mnoho
zajímavostí o Bayreuthu.

čtěte ještě:

Na závěr chci poděkovat také za podporu zástupkyni PhDr. Radce Felzmannové, která nás přijela osobně
navštívit.

Uctění památky obětí 1. světové války

Mgr. Dagmar Nováková

Turnaje v košíkové

Poslední letošní růže

Asi všichni věděli, že s tímto městem je spjat
hudební skladatel Richard Wagner a že se

Ale už asi málokdo tušil, že je zde pohřben
další světoznámý hudební skladatel, tchán
Richarda Wagnera, Franz Liszt, který zemřel
při návštěvě u Wagnerových v roce 1886.
Kolegové si prohlédli pamětihodnosti města
a samozřejmě zbyl i čas na drobné nákupy

výjimečně přálo, a všichni se vrátili domů
spokojeni a plni krásných dojmů.

Studenti z Regenburgu u DNT

Je zřejmě letos poslední –
tak voňavá a letně plná.
Představa chladných rán a dní
zdá se být ještě nesmyslná...

vynikajícího umělce.

Výlet se velmi podařil, snad i proto, že počasí
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Dvě zajímavé přednášky

tu každoročně koná festival na počest tohoto

či posezení v kavárně.
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Veletrh vzdělávání a práce „Posviť si na budoucnost“
I letos se v plzeňském DEPU2015 uskutečnil veletrh vzdělávání a práce Posviť si na budoucnost, kterého

Sklání svou krásu po větru –
ten je dnes nějak ostřejší!
Možná chlad – metr po metru
dostihne ráno zítřejší?!

se zúčastnila i naše Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická. Tato akce se konala 10. až
11. 11. 2017. Cílem Veletrhu je žákům 8. a 9 .tříd základních škol a jejich rodičům umožnit lepší orientaci při
výběru dalšího studia.
K dispozici jsme měli dva stánky, ve kterých žákyně 3A ZA a studentii VOŠ z oboru Záchranář s odborným
doprovodem Mgr. Radky Polívkové a Mgr. Jany Bednářové reprezentovali naši školu v tom nejlepším světle.
Ve stánku jsme návštěvníkům ze základních škol ukázali jak učební materiál, tak i mnoho odborných
pomůcek, s kterými se setkají ve zdravotnictví, s některými se mohou naučit i pracovat – jednalo se například

A svět se náhle smutným zdá,
to je běh dnů, běh života.
Poslední růže opadá,
po vůni zbyde prázdnota...

zdravotnických pomůcek. Účastníci si u nás mohli také zahrát pexeso se zdravotnickou tématikou či
přiřazovat správné názvy jednotlivých kostí k obrázku kostry lidského těla.
Zájemců o studium na naší škole, se k našim stánkům dostavil velký počet, především z dívčích řad. Rozdaly
jsme velký počet letáčků, na kterých byly shrnuty informace o jednotlivých oborech a také pozvánka na Den

Prezentace SZŠ na Veletrhu…
Veletrh vzdělávání a práce
Výlet pedagogů

Konference Zdravý Úsměv zaměřená na
problematiku dentální hygieny
Ve středu 8. 11. 2017 se třída 1 DDH v doprovodu MUDr. Hedviky Bartoškové zúčastnila konference Zdravý Úsměv zaměřené na problematiku dentální hygieny.
Akce se konala v přednáškovém sále ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady pod
záštitou firmy Colgate-Palmolive. Během celého dne se střídaly přednášky lékařů,
dentálních hygienistek, preventistů, ale též samotných studentů.
Naše škola prezentovala aktivity, které pravidelně probíhají v edukačním centru Zdravé
zuby, a sklidila pozitivní ohlas. Konference probíhala ve velmi přátelském duchu,
posluchači se neostýchali zapojovat do diskuse věcnými dotazy.

Léto zas končí, teď i to babí
a podzim troubí fanfáru.
I když mě jeho barvy vábí,
už zase toužím po jaru!

Konference Zdravý Úsměv patří dlouhodobě mezi velmi zdařilé a letošní ročník to opět
potvrdil.
MUDr. Hedvika Bartošková

otevřených dveří, jenž se bude konat 15. ledna 2018.
Věříme, že s některými ze zájemců, se budeme v příštím školním roce setkávat na naší škole a že této
přínosné akce se zúčastníme i příští rok.

Tereza Nahodilová. žákyně 3A ZA

Text na základě vyprávění Libušky Mertlové
napsala Ing. J. Michálková
Foto: Ing. Michal Mertl
Studentky 1 DDH na konferenci mimo jiné nacvičovaly i správné čištění zubů

Minialmanach Vydání 9 Příloha listopad 2017

Str. 4

Všichni zúčastnění obdrželi dárkový balíček Colgate se vzorky firemních produktů.

o inzulínové pero, pomůcky na odběr krve apod.
Žákyně a paní učitelky zodpovídaly dotazy případných uchazečů, předvedly funkci a použití různých
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Uctění památky
obětí 1. světové
války

PROJEKT „ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“
Dne 13. 11. 2017 získala naše škola osvědčení o přijetí do sítě programu „ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“.
Projekt byl v loňském roce zpracován, předložen Státnímu zdravotnímu ústavu (SZÚ) a proběhla návštěva zástupce

Žáci SZŠ a VOŠZ Plzeň se
rozhodli uctít oběti první
světové války.
Při příležitost 99. výročí
ukončení 1. světové války se
sešli na Bolevecké návsi
u památníku padlých vojáků.
Společně vyjádřili přesvědčení, že se už žádné války
nezkrátí další mladé životy.
Na první světovou válku se
naše škola dlouhodobě zaměřuje v mezinárodním projektu ERASMUS+ Memotool2school.

SZÚ na naší škole.
Škola podporující zdraví je projekt Světové zdravotnické organizace, do kterého se zapojila i Česká republika.
Vychází z usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2002 č. 1046 k Dlouhodobému programu zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století a z dokumentu Ministerstva
zdravotnictví ČR Č. j.: HEM-300-16.10.02/28915 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva
ČR - Zdraví pro všechny v 21. století.
Projekt Škola podporující zdraví je jasně zpracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofií výchovy ke zdraví
u dětí, žáků, studentů i učitelů. Do tohoto projektu mohou být zařazeny mateřské, základní a střední školy z celé
České republiky.
Program sdružuje školy, které vnímají zdraví jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních,
tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu
k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví
a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.
Národní síť programu Škola podporující zdraví v ČR je zároveň jednou ze 43 členů evropské sítě Schools for Health
in Europe (SHE), která má v Evropě tradici od roku 1992. Přístup SHE k podpoře zdraví ve škole je založen na pěti
základních hodnotách a pilířích:
Rovnost (equity) – školy podporující zdraví zajišťují rovný přístup ke vzdělání a zdraví pro všechny. To má
v dlouhodobém horizontu významný dopad na snižování nerovností ve zdraví a na zlepšení kvality a dostupnosti
celoživotního učení.
Udržitelnost (sustainability) – ŠPZ uznávají, že zdraví, vzdělávání a rozvoj jsou úzce propojené. ŠPZ podporují
a rozvíjejí odpovědný a pozitivní pohled žáků na jejich budoucí roli ve společnosti.
Inkluze (inclusion) – ŠPZ oslavují rozmanitost. Jsou komunitou, kde všichni cítí vzájemnou důvěru a respekt.
Dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky a zaměstnanci školy a mezi školou, rodiči a školní komunitou jsou důležité.
Společné rozhodování (empowerment) – ŠPZ umožňují žákům, zaměstnancům školy a všem členům školní
komunity, aby se mohli aktivně podílet na stanovení cílů v podpoře zdraví, na přijímání opatření k jejich dosažení.
Demokracie (democracy) – Školy podporující zdraví jsou založeny na demokratických hodnotách, uplatňování
práv a přejímání odpovědnosti.
Nyní nás čeká obhajoba projektu ve SZÚ v Praze a společné úsilí podílet se na rozvoji zdravé
školy tzn. vytvářet klidné a příjemné prostředí pro

Studenti z Regensburgu u nutričních terapeutů

Dvě zajímavé přednášky

Dne 23. 10. 2017 jsme měli tu čest na naší škole přivítat pět studentů zdravotní školy z Regensburgu. V rámci této akce jsme pro studenty pořádali edukační besedu. Nejdříve jsme je vřele přivítali a seznámili je s naším studijním oborem. Po krátkém úvodu následovalo představení činnosti a náplně našeho programu, který jsme si společně pro
studenty připravili.
Hlavní atrakcí a samozřejmě i největší pozornost strhl náš přístroj InBody, který dokáže změřit množství tuku, množství svalů, nebo například množství vody v těle. Studenti měli jedinečnou možnost, se na tomto přístroji změřit a zjistit
tak své procentuální složení těla. Každý student získal vytištěný edukační materiál a naši individuální pozornost, kdy
jsme se studenty diskutovali a bavili se o zlepšení a celkovém hodnocení jejich stavu.
Po necelé půl hodině jsme měli první část našeho programu
splněnou, proto jsme se vrhli na další část, která taktéž
sklidila obrovský úspěch. Na studenty čekala ukázková
nutriční anamnéza, vysvětlili jsme, že téměř totožnou
využíváme při svých odborných praktických hodinách v
nemocnici. Tento edukační materiál obsahoval řadu otázek,
kterými jsme se snažili zjistit stravovací návyky každého
studenta. V určitém časovém intervalu studenti své nutriční
anamnézy vyplnili a poté jsme společně diskutovali a
vzhledem k našemu studijnímu oboru, dávali i cenné rady a
doporučení, co je a není správné. Tato část studenty velmi
bavila, při otevřené debatě nám mohli pokládat otázky, které
je zajímali a my jsme se společnými silami snažili zodpovídat
jejich dotazy. Diskutovali jsme téměř půl hodiny a jsme si
jisté, že kdyby se náš čas pomalu nechýlil ke konci, vydržíme
se studenty diskutovat hodiny. Studenti byli opravdu zvídaví a nestyděli se na cokoliv zeptat.
Celou akci bychom zhodnotily jako velmi vydařenou! Studenti si od nás na závěr spolu s materiály Inbody, nutriční
anamnézou, jako dárek odnesli námi vytvořené edukační materiály v anglickém i německém jazyce. Tyto materiály
obsahovaly potravinovou pyramidu s popisky, kde bylo zaznamenáno, které potraviny mají jíst nejčastěji a které
naopak nejméně, a dále pak 10 tipů pro zdravý životní
styl.
Doufáme, že naše rady jim byli užitečné a každý se
individuálně dle svých výsledků zamyslel nad svými
zlozvyky a bude se snažit žít zdravěji - děláme to přeci
pro sebe!
A jaký přínos měla beseda pro nás? Pomohla nám
vylepšit komunikační dovednosti a schopnosti. Každý
z nás se mohl utvrdit v tom, že jazyková bariéra není
překážkou, ale naopak cenná zkušenost. Určitě se
ráda podobné akce znovu zúčastníme a předáme své
zkušenosti a vzdělání komukoliv, kdo o ně projeví
stejný zájem jako naši noví přátelé z Německa.

Jako každý rok, tak i letos naši školu navštívili
studenti z mezinárodní organizace IFMSA, která
sdružuje studenty z lékařských fakult na celém
světě. Jedním z projektů, který studenti organizují, je seminář Sexuální výchova pro pokročilé.
Studenti s našimi žáky ze všech druhých ročníků
během dvou vyučovacích hodin probírají témata
jako láska a sex, vztahy, možnosti antikoncepce
s praktickými ukázkami použití ochrany formou
hry a hlavně sexuálně přenosná onemocnění a to,
jak se proti nim chránit. Součástí je otevřená diskuze, včetně výměny názorů a zkušeností.
Tento seminář probíhá v rámci prevence rizikového chování.

Mgr. Petra Jindřichová

práci i relaxaci, vytvářet zdravý názor na život
Text článku a foto: Studentky 3 DNT Procházková,
Tomášková, Nagyová, Hermochová

a na svět kolem sebe, naučit se pracovat i odpočívat.
Jsme součástí evropského systému a domnívá-

Pozvánka na Mikulášský bazar

me se, že každé dítě a mladý člověk má právo na
vzdělání ve „zdravé škole“.

I v letošním školním roce se uskutečnily přednášky pro 1. ročníky SZŠ „ Jak se učit“. Jejich záměrem je usnadnit žákům přechod ze základní na
střední školu,

pomoci žákům uvědomit si svůj

učební styl, seznámit
Mgr. Markéta Lišková

žáky s metodami učení

a samozřejmě i nabídnout ev. pomoc při počátečním neúspěchu ve škole.

Turnaj v košíkové naši hoši i dívky zvládli
Dne 23. října se ve Sportovní hale města Plzně konalo sdružené okresní
a krajské kolo hochů v basketbalu hraném systémem 3×3. To znamená, že

Dívky ze 4 ZDL – Zuzka Bartošková a Denisa
Donovalová zapálily u pomníku padlých
vojáků svíčku

na soupisce mohlo být zapsáno čtyřčlenné družstvo – tři hráči a jeden náhradník. Naši školu reprezentovali chlapci ze třídy 2 MSR Martin Říha, Daniel
Vacikar a David Šipla a s nimi David Strejc ze 2 LAA.
Konkurence byla velká, takže dosažené 5. místo je pro naše hochy úspěchem.
Rovněž úspěšné byly i naše basketbalistky, které na městském přeboru

Přednášky jsou vedeny odbornými vyučujícími
psychologie a jsou zaměřeny na aktivizační metody a sebereflexi žáků. Žáci hodnotí přednášky
velice pozitivně, např: „Bylo to velice zajímavé
a určitě každý z nás jsme si z toho něco odnesli
a zjistili, jaká metoda nám asi nejvíce vyhovuje.“
„Přednášky byly fajn, pomohly mi najít, jak se
učit.“, „Přednášky byly velice poučné a zajímavé.
Jsem si jistá, že jsem získala nové způsoby, jak se
učit.“

Mgr. Ilona Jančová

středních škol (tentokrát se jednalo o klasickou košíkovou s pěti hráčkami na
palubovce) dne 14. listopadu obsadily krásné 4. místo. Družstvo startovalo
ve složení: Olga Marešová (3A ZA), Eliška Hyťhová a Denisa Kabourková
(obě 4 AZT), Zuzana Krajdlová a Tereza Benešová (obě 1B ZA), Petra Kozáková (4 ZDL), Pavla Baumruková (1 LAA) a Jana Třeštíková (2 LAA).
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Žáci třídy 4 ZDL u pomníku padlých vojáků
v Plzni–Bolevci

Text článku: Mgr. Libuše Mertlová, Ing. Jaroslava Michálková
Naši chlapci byli s pátým místem zjevně
spokojeni

Foto: Mgr. Libuše Mertlová

Text článku a foto: Mgr. Jan Malata
Foto: Mgr. Ladislava Mutinská

Ješteš neco
š navíc…



O podzimním vaření
Podzimní kuchyně, zejména ta staročeská,
využívala na podzim všech plodů, které právě
dozrávaly – takže většina jídel byla z brambor,
hub, zelí, jablek, švestek…
Je-li řeč o podzimním vaření, vzpomenu si
vždycky na Krkonošské pohádky. Jak se
vzácný pán Trautenberk rozčiloval, že kyselo
je moc kyselý a bramborák moc bramborovej…
Copak bramborák, ten umím jedna báseň, ale
kyselo? Zkoušeli jste už někdy kyselo?
Já jsem si vzala na pomoc všemožné knihy
kuchařské a díky nim jsem zjistila, že kyselo ná
mírně nakyslou chuť díky chlebovému kvásku,
který je jeho základem.
No, to je úplná detektivka! Když zjistím, jak se
dělá kyselo, musím znova pátrat, kde sehnat
chlebový kvásek.
Zde mi byl pomocníkem především internet –
chlebový kvásek se dá objednat přes e-shop,
popřípadě je prý k sehnání v některých pekařstvích. A jde vyrobit i podomácku, jak pravila
jedna ze starých moudrých kuchařských knih:
4 polévkové lžíce žitné chlebové mouky zalijeme 100 ml vody a důkladně promícháme,
přikryjeme utěrkou a necháme 24 hodin na
teplém místě kvasit. Druhý den do kvásku
přidáme 2 lžíce žitné mouky a asi 50 ml vody,
opět přikryjeme a znovu necháme kvasit. Třetí
den je kvásek hotový, můžeme použít. Zbylý
dáme do mističky nebo hrnku, přikryjeme
víčkem s otvory (aby mohl kvásek „dýchat“)
a uchováme v lednici pro další použití.
A jak tedy udělat to kyselo? Kvásek přes noc
namočíme do studené vody. Rozvaří se snadněji, nebudou se dělat hrudky. Jestliže s přípravou kysela pospícháme, alespoň kvásek
rozmícháme ve studené vodě. Do dvou litrů
vody dáme vařit pokrájené čerstvé nebo
sušené houby (podle sezony), lžíci soli a půl
lžičky drceného kmínu. Uvaříme je do měkka.
Do jiného hrnce dáme vařit omyté brambory ve
slupce. K houbovému vývaru přidáme litr
studené vody, pomalu vlijeme rozmíchaný namočený kvásek a kvedlačkou nebo metličkou
rozmícháváme v houbovém vývaru. Jestliže
jsme kvásek předem nenamočili, ale jen rozmíchali, lijeme jej do vývaru přes síto, aby se
nevytvořily žmolky.
Houbový vývar s kváskem volným varem prováříme asi deset patnáct minut. Mícháme, aby
se ode dna nepřipálil. Je-li polévka příliš hustá
(až kašovitá), přidáme trochu vody.
Ochutnáme a případně přisolíme. Cibulku nasekáme nadrobno a na másle osmažíme
dozlatova. Rozklepneme a usmažíme na ní
vajíčka, na jednu porci počítáme jedno.
Usmažená vajíčka dáme na talíři doprostřed
porce. Někde je zvyk smažená vajíčka přímo
vmíchat do hotového krkonošského kysela.
Krkonošské kyselo by se podle tradičního
„pohorského“ zvyku mělo jíst s bramborami na
loupačku.
No, trochu náročnější, že? Ale jako většina
staročeských receptů jen na první pohled.
Podruhé už to půjde skoro samo a na potřetí
budete mistři kysela.
Vyzkoušejte, je jedinečné!
Dobrou chuť Vám přeje
Slávka Michálková

Zahraniční stáž studentů z Berufsfachschule für
Krankenpflege Caritas Krankenhaus
Ve dnech 23. 10. – 3. 11. 2017 proběhla odborná stáž studentek z Berufsfachschule für Krankenpflege
Caritas Krankenhaus v Regensburgu v rámci projektu ERASMUS+ připravovaná vedoucí učitelkou odborné
praxe Mgr. Ilonou Jančovou a manažerem mezinárodních projektů Mgr. Janem Malatou. Naši školu
navštívilo pět studentů 3. ročníku: Laura Hausruckinger, Julia Bergier, Sandra Amann, Andreas Sembach,
Mario Niebler v doprovodu paní učitelky ošetřovatelství Barbarou Oberhammer.
Úvodní setkání proběhlo na půdě naší Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni.
Studentky měly možnost prohlédnout si naše učebny, nahlédnout do výuky a navštívit nově zřízená edukační
centra.
Hlavní náplní pobytu bylo absolvování odborné stáže ve FN Plzeň, v nemocnici PRIVAMED a v Dětském
centru v Plzni. Studenti se seznámili s interními, chirurgickými i dětskými pracovišti a měli příležitost přímo
nahlédnout do provozu oddělení i zapojit se společně se žáky ze třídy 3BZA, 4AZA a 4BZA do
koná
ošetřovatelských činností use
lůžka
nemocných. V dalších dnech měli možnost navštívit některá sociální
a zdravotnická zařízení
v Plzni (např.
Hospic Sv. Lazara, Dům pro seniory Plzeň Doubravka, Psychiatrickou
ve středu
10. prosince
kliniku FN Plzeň, Domov
provyuč.
osoby se
zdravotním postižením Nováček). Budoucí zdravotníci z Německa
3. a 4.
hodinu
získaly řadu poznatků a zkušeností a mohli tak porovnat zdravotnická zařízení a systém práce u nás a
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v jejich domácím prostředí. Poznali kulturní život v Plzni a rovněž se seznámili s bohatou historií města
Plzně.
Na závěrečném setkání v rámci projektu ERASMUS zaznělo velké uspokojení ze zdařilého průběhu celého
projektu. Ohlasy z povedené aktivity zazněly i z řad našich žáků. Například žákyně Ivona Havlová ze třídy
4A ZA celou akci zhodnotila jako velice obohacující a i přes jazykovou bariéru příjemnou.
Velký dík za pomoc při zajišťování stáže patří také odborným vyučujícím SZŠ Mgr. Jolaně Kolářové, Mgr.
Markétě Liškové, Mgr. Janě Bednářové, Mgr. Renatě Jonášové, Mgr. Radce Polívkové, Mgr. Petře
Jindřichové, Mgr. Dagmar Novákové, Mgr. Janě Vodákové, Mgr. Elišce Čagánkové a samozřejmě také všem
žákům a pracovníkům jednotlivých organizací, bez kterých by se úspěšná stáž nemohla zrealizovat.

VÁNOČNÍ
RECITAČNÍ
SOUTĚŽ

Mgr. Jan Malata, manager mezinárodních projektů a studentky z Regensburgu na návštěvě
v Hospici Sv.Lazara v Plzni a v Domově u Sv.Jiří v Plzni – Doubravce
Text a foto: Mgr. Ilona Jančová

Dvě zajímavé přednášky v rámci EVVO
Program záchrany antilopy Derbyho
Dne 15. 11. přijela do naší školy paní Ing. Tamara Fedorová, Ph.D. z Fakulty tropického zemědělství a seznámila žáky tříd 1 ZDL, 2 ZDL a 3 ZDL s programem záchrany antilopy Derbyho. Naši žáci se dozvěděli mnoho
nových informací
Antilopa Derbyho (Taurotragus derbianus či antilopa středoafrická nebo antilopa obrovská) získala svůj název
podle Edwarda Smith-Stanleye, 13. hraběte z Derby, který ve své době vynikal jako vášnivý průzkumník zvěře,
kterou pozoroval převážně v oblastech Středoafrické republiky a v Kamerunu. Je největší ze všech antilop, obývá
otevřené savany s hustým porostem. Rozeznáváme u ní dva poddruhy: východní (T. d. gigas), obývající střední
Afriku, a kriticky ohrožený západní (T. d. derbianus). Zatímco západní poddruh antilopy Derbyho nenaj-deme v
žádné zoo, východní poddruh je chován v počtu přes 50 jedinců v několika zoologických zahradách ve Spojených
státech a v JAR.
Západní poddruh antilopy Debyho se vyskytuje pouze v národním parku Niokolo Koba v Senegalu v počtu
posledních 100-200 jedinců. Záchranný program pro kriticky ohrožený západní poddruh probíhá v rezervacích
Bandia a Fathala v Senegalu let pod vedením odborníků a studentů z Institutu tropů a subtropů (nyní Fakulta
tropického zemědělství) České zemědělské univerzity v Praze. Spolek Derbianus Conservation se angažuje nejen
v programu záchrany antilopy Derbyho, ale i na výzkum v ostatních zemích tropů a subtropů (Kongo, Etiopie,
Středoafrická republika, Jižní Súdán), na environmentální vzdělávání dětí a dospělých a na přiblížení vědecké
činnosti široké veřejnosti.
Národní park Niokolo Koba je pod velkým tlakem pytláků a budoucnost antilop v něm je nejistá. Proto bylo v roce
2000 odchyceno z volné přírody 9 zvířat a umístěno do ochranné obory v rezervaci Bandia. Díky senegalskočeské spolupráci se počet těchto zvířat v roce 2010 rozrostl již na 62 jedinců, kteří se ve čtyřech chovných stádech úspěšně rozmnožují.

Předvánoční
soutěž vyhlášená
ředitelkou školy
Paní ředitelka, PhDr. Ivana
Křížová, vyhlásila soutěž

O nejhezčí
vánoční origami.
Antilopa Derbyho

Člověk a divoká zvířata

Přednáška Ing. Tamary Fedorové ,Ph.D žáky velmi
zaujala

20. listopadu se žáci třídy 1 LAA zúčastnili přednášky Člověk
a divoká zvířata. Náš oblíbený přednášející pan Jandík
bohužel onemocněl, proto ho nahradili pan Petr Pelikán a
paní Lenka Kozlová, kteří jsou rovněž zaměstnanci
Záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
Žáci se i seznámili s prací áchranných stanic, s některými
chráněnými a ohroženými druhy a s hlavními typy jejich
ohrožení, ale také s problematikou ochrany volně žijících
živočichů v našich podmínkách i ve světovém měřítku.
Dozvěděli se, že Záchranná stanice ve Spáleném Poříčí
byla založena v roce 1990. a společně s dalšími třemi
stanicemi (Rokycany, Tachov a Plzeň) spravuje území
Plzeňského kraje. Každá z těchto stanic má na starosti
předem dané spádové území. Pod správu Spáleného Poříčí
oblasti v okolí měst Blovice, Nepomuk Přeštice,
Horažďovice, Stod, Sušice a Klatovy.
Každoročně se do této záchranné stanice dostane 250 až
300 divokých zvířat. Zpět do volné přírody se daří vracet
polovinu těchto živočichů, jedna čtvrtina jich uhyne, nebo je
nutno ji nechat utratit a zbývající čtvrtinu tvoří trvale
handicapovaná zvířata, která buď zůstávají ve stanici, nebo
jsou umístěna do jiné záchranné stanice či do ZOO.
Nejčastěji jsou přijímána zvířata popálená elektrickým
proudem, poraněná dopravou, nárazem na skleněnou
plochu či nesamostatná mláďata.
Program Národní sítě záchranných stanic koordinuje činnost
31 center pečujících o poraněné či jinak handicapované
volně žijící živočichy s cílem připravit je na návrat do přírody.
Záchranné stanice pokrývají svou působností území celé
České republiky. Každá z členských stanic má přiděleno
území, na kterém zajišťuje komplexní péči o poraněná
zvířata (odvoz, první pomoc, zajištění veterinární péče,
rehabilitaci, přípravu před vypuštěním a samotné vypuštění
do volné přírody). Podobný projekt sítě záchranných stanic
pokrývajících svou působností důsledně celé území státu je
ve světě ojedinělý.

Soutěž je určena jak pro
žáky střední školy, tak i pro
studenty VOŠ.
Termín odevzdání výrobků
va sekretariát školy je

Lenka Kozlová představila žákům jednoho
z chovanců stanice – kalouse ušatého

nejpozději 6. prosince.
Nejzdařilejší origami
budou oceněna ředitelkou
školy,
všechna „dílka“ budou
vystavena pod vánočním

Namísto pana Jandíka se tentokrát přednášky ujal
pan Petr Pelikán
Stránku připravily: Mgr. Jaroslava Opatrná
a Ing. Jaroslava Michálková

stromečkem ve vestibulu
školy.

