
..byl poutavý název dalšího, již 5. ročníku Projektového dne na plzeňské zdrávce. 

Naše škola, jako jedna z mála v kraji, pořádá projektové dny pravidelně každý rok. Když jsme 

s projektovými dny začínali, netušili jsme, jaký ohlas budou mít mezi žáky i jejich pedagogy. 

Projektové vyučování nabývá u nás stále větších rozměrů a jsme si plně vědomi, že žáky učí 

nejen samostatné práci, ale i schopnosti propojit praxi s teorií. 

S přípravami projektových dnů začínáme již začátkem školního roku. Cílem je prezentovat 

školu před řadou vzácných hostů a významnými osobnostmi Plzeňského kraje. Naše 

projektové dny nabývají stále vyšší a kvalitnější úrovně a proto jsme se rozhodly pokusit se o 

zajištění občerstvení v podobě sponzorského daru. Naše snaha se vyplatila a veliké díky patří 

Hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov za poskytnutí dostatečného množství občerstvení, 

včetně zajištění pitného režimu.  

5. ročník projektového dne se konal ve čtvrtek 31. 1. 2019, před pololetním vysvědčením, 

tradičně v prostorách Střední průmyslové školy dopravní. Kapacita toho sálu je pro nás 

vyhovující, neboť dokáže pojmout vysoký počet žáků  druhých a třetích ročníků a je zároveň 

důstojným místem pro naše hosty. Pozvání na naši akci přijali Mgr. Ivana Bartošová – 

náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, JUDr. Jaroslava Havlíčková, 

MBA – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Mgr. Jaroslav Šobr – zastupitel a předseda 

výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D – člen Rady 

Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví a ředitel FN Plzeň, Mgr. Bc. Světluše Chabrová – 

zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň a Mgr. Bc. Věra Berková – vrchní 

sestra Neurochirurgické kliniky FN Plzeň a další.  

Čestné místo v porotě při udělování bodů našim soutěžícím patřilo Mgr. Petře Lincové – 

učitelce SZŠ Kladno, Bc. Ladislavě Švihlové – staniční sestře lůžkového oddělení II. Interní 

kliniky FN Plzeň a Tereze Nahodilové – žákyni 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent. Úkolem 

poroty bylo z celé řady projektů vybrat pouze tři nejlepší, které byly řádně oceněny. První místo 

získali žáci třídy 2. B z oboru Zdravotnický asistent Vanda Šroubková a Kemal Hami Vural. 

Jejich projekt se zabýval historií a novinkami v léčbě a ošetřování nemocných po úrazech 

páteře a míchy. Bylo poukázáno i na moderní možnosti v oblasti rehabilitace, která je nedílnou 

součástí ošetřování a pomáhá navracet pacienty k běžnému životu.  Druhé místo zaslouženě 

náleží práci z oblasti stomatologie, kterou vytvořili a prezentovali žáci  třídy 2. A oboru Asistent 

zubního technika Nikola Polcová a Natálie Kantorová. Jejich projekt zaujal nejen obsahem, ale 

i vtipným názvem „Zubní červ přežil“. Na třetím místě se umístil žák Stanislav Čech z oboru 

Zdravotnické lyceum. Prezentace s názvem „Není sáček jako sáček“ seznámila posluchače 

s velmi náročným, ale přes to plnohodnotným, životem pacienta stomika a širokým výběrem 

stomických pomůcek, včetně kolostomických sáčků. Skutečné stomické pomůcky byly i 

v rámci názorné ukázky náplní tohoto zdařilého projektu. Za zmínku stojí i další žákovské 

práce, které nás provedly tématy z oblasti psychiatrie, operační medicíny, biologických zbraní, 

neplodnosti, historie a výstavby nových pavilonů ve FN Plzeň  či plastické chirurgie. Našim 

žákům patří veliký obdiv za dobře odvedenou práci, někdy až nadprůměrné zpracování svého 

projektu a zejména za svoji vlastní prezentaci.  

Jako zpestření projektového dne sklidila veliký ohlas netradiční módní přehlídka. Konala se po 

prvním bloku žákovských prezentací. Netradičnost spočívala v ukázce dobových historických 

oděvů pro tehdejší ošetřovatele. K vidění byla řádová sestra spolu s dalším modelem 

inspirovaným zakladatelkou 1. ošetřovatelské školy na světě Florence Naghtigalovou. Zaujala 

i ukázka modelů válečných sester, či uniformy vytvořené podle oděvů lékařů Červeného kříže, 

kdy sestry nosily přes civilní oblečení bílý plášť s červeným křížem na rukávu. Zavzpomínali 



jsme i na uniformu, jež je součástí řady českých seriálů se zdravotnickou tématikou v podobě 

modrých šatů s bílou zástěrou a nepřehlédnutelným naškrobeným čepečkem. Překvapila i 

sestra budoucnosti na kolečkových bruslích, vybavená moderními technologiemi. Přehlídka 

velmi zaujala a díky ní měli všichni diváci možnost zavzpomínat, jakými změnami prošla 

sesterská uniforma, než se dostala do dnešní podoby.  

5. ročník Projektového dne se konal pod záštitou ředitelky školy PhDr. Ivany Křížové a její 

zástupkyně pro odbornou výuku PhDr. Radky Felzmannové. Nemalé poděkování patří hlavně 

týmu odborných učitelek, které s obrovskou snahou dokáží zorganizovat tento náročný den. 

Děkujeme i Barboře Tokárové, žákyni třídy 3. B oboru Zdravotnický asistent a naší pěvecké 

stálici, která si vždy získá přízeň publika.  I letos dokázala zaujmout svými výkony a nádherně 

zazpívanou písní „Jednoho dne se vrátíš“ od Věry Špinarové dovolila hostům zavzpomínat na 

již zesnulou českou zpěvačku.  

Další ročník projektového dne je již za námi a my již nyní začínáme přemýšlet o novém tématu. 

Doufáme, že čas se v medicíně opravdu nezastaví a my budeme svědky dalších medicínských 

objevů a milníků, které přinesou do léčby nemocných pacientů modernější a účinnější postupy.  

 

Za kolektiv odborných učitelek SZŠ a VOŠZ Plzeň: Mgr. Alena Štroblová 

 

 

 

 

 


