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Na co se 

máme těšit 

v příštím 

měsíci:  

 

 Projektový den 

SŠ – tentokrát 

na téma „Čas 

nezastavíš ani 

v medicíně“ 

 

 Česko-sloven-

ské projektové 

setkání  

 

 Ostatní akce 

a aktivity 

v měsících 

leden a únor 

Slovo úvodem 
K+M+B 2019 

Tak už jsme přežili Vánoce, oslavili příchod roku 2019 a vrátili 

se po (krátkých a rychle uběhnuvších) prázdninách zpět do 

školy. A byl před ními poslední svátek vztahující se k Vánocům 

– svátek Tří králů. 

Ten má svůj původ ve východní tradici, která zahrnuje oslavu 

Ježíšova křtu a návštěvu tří mudrců v Betlémě. Svátek slaví 

církev 6. ledna a následující neděle ukončuje dobu vánoční. 

Podle Matoušova evangelia do Betléma po narození Ježíše 

přišlo od východu několik mágů, kteří hledali židovského krále, 

protože spatřili jeho hvězdu. Bible nemluví o jejich jménech ani 

o počtu. Zlato, kadidlo a myrha – tyto dary pravděpodobně ur-

čují počet králů. Na ostatní otázky odpovídají převážně apo-

kryfní evangelia (Jakubovo, pseudo-Matoušovo, arabsko-syr-

ské či arménské evangelium), která udávají příchod mudrců na 

9. leden a tvrdí, že byli tři a jejich jména jsou Melkon (král Per-

šanů), Gaspar (král Indů) a Balthazar (král Arabů). 

Někteří vykladači biblických příběhů spatřují v trojici původní tři 

lidské rasy vzešlé z Noeho synů, tři kontinenty starého světa, 

symbol tří světských řádů (kněží, válečníků a pracujících), dále 

tři stádia lidského života (mládí, dospělost, stáří) nebo podoby 

času (minulost, přítomnost a budoucnost). 

V dřívějších dobách se k Třem králům vázala hezká lidová tra-

dice – děti chodívaly koledovat, přály mnoho štěstí do nového 

roku a křídou psaly na dveře K+M+B (popřípadě C+M+B) a le-

topočet, což bylo vlastně požehnáním pro dům a všechny jeho 

obyvatele. 

Zkratka K+M+B je všem asi jasná – jedná se o počáteční pís-

mena jmen králů, Kašpar, Melichar, Baltazar. Ovšem existuje 

i jiný výklad (a ten je prý tím správným): jedná se o zkratku 

latinského Christus mansionem benedicat (Kristus požehnej 

tomuto domu). 

Ve druhé polovině minulého století tříkrálové koledování upadlo 

téměř v zapomnění; v trochu jiné podobě se objevilo až na 

přelomu století coby tříkrálová sbírka. Tu pořádá každoročně 

Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce 

i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, čas-

to ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými 

organizacemi. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 

jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regio-

nech, kde sbírka probíhá. Přibližně desetina výnosu sbírky je 

každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 

V letošním roce, konkrétně 8. ledna, jsme mohli v Plzni potkat tři 

krále, kteří byli vskutku předurčeni pro tuto roli: společně šli totiž 

v rámci tříkrálové sbírky koledovat hejtman pan Josef Bernard, 

primátor pan Martin Baxa a biskup pan Tomáš Holub. 

Tak mě napadá ještě třetí možnost výkladu K+M+B 2019, tzv. 

„plzeňská verze“: kraj + město + biskupství. 

Tak ať už si vyberete kteroukoli možnost pro zkratku K+M+B 

2019, nechť je pro vás tento rok skutečně tím požehnaným! 

Slávka Michálková 

 

„Voda živá…“ 

V rámci LTTA IN THE CZECH REPUBLIC „Water 

Saving, Water Health" se studentky třetího 

ročníku oboru Diplomovaný nutriční terapeut 

zapojily aktivně do propagace zdravého pitného 

režimu u návštěvníků projektu.  

Spolupráce probíhala se společností Aqua 

Angels, která dováží ledovcovou vodu až z Islan-

du. Jedná se o unikátní nápad, který se zrodil 

díky Ivaně Sankot v roce 2013.  

Průvodcem celého programu byl Jan Špring, 

obchodní ředitel společnosti. Provedl nás nejen 

obecnou problematikou vody a nutričním slože-

ním, ale také konceptem dodávek vody z ostrova. 

Nechyběla ani tzv. slepá ochutnávka různých 

vod. Hádejte, která chutnala nejlépe/nejzdravěji? 

Ano, byla to Aqua Angels. 

Mgr. Petra Nováková, DiS. 
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Den otevřených dveří na střední škole 

Den otevřených dveří na SŠ 
se konal dne 14. ledna 2019. 
Přestože přesné počty 
návštěvníků z předchozích let 
neznáme, odhadujeme, že le-
tošní účast byla nejspíš re-
kordní. O tom svědčí i fakt, že 
zájemci o naši školu se schá-
zeli již dlouho před otevřením 
školy, a třikrát zaplnili téměř 
„k prasknutí“ učebnu 219, kde 
byly podávány stěžejní 
informace o studiu. 

Redakce: 
 
Mgr. Ladislava Mutinská  mutinska @zdravka-plzen.cz 
Ing. Jaroslava Michálková michalkova@zdravka-plzen.cz 

 

 378 015 121 

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

 

Velký zájem byl jako obvykle 
o učebnu somatologie, neboť 
tento předmět musí 
absolvovat žáci všech oborů 
naší školy. 
Uchazeči o obr Laboratorní 
asistent si přišli na své v labo-
ratořích, i když je kolegyně 
Drechslerová trochu postraši-
la tím, že se jedná o jeden 
z nejnáročnějších oborů a že 
perfektní znalost chemie je 
pro jeho zvládnutí nezbytná. 

Vyloženě pohodová 
atmosféra panovala 
v odborných učebnách oboru 
Zdravotnický asistent – od 
příštího školního roku to bude 
vlastně již Praktická sestra.  
Zájemci si zde mohli od 
našich žákyň změřit krevní 
tlak, BMI a seznámit se 
s pomůckami pro výuku 
ošetřovatelství. Rozhodně se 
měli na co koukat!. 

Neobvyklému zájmu se těšily 
i další odborné učebny, žáci 
oboru Masér sportovní 
a rekondiční předvedli 
ukázky masážních technik, 
děvčata ze 2. ročníku 
zdravotnických asistentů 
předvedla na figurínách první 
pomoc – a to včetně velmi 
fundovaného výkladu.  

Naši budoucí studenti se 
zajímali rovněž o všeobecně 
vzdělávací předměty – IKT, cizí 
jazyky i ostatní. 
Jak to tak vypadá, můžeme se 
v příštím školním roce těšit na 
množství šikovných žáků! 
 
 
 

Text a foto: 
Ing. Jaroslava Michálková 
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V Záchranné stanici živočichů ve Spáleném Poříčí 

mají napilno i v  zimě… 
O to více nás potěšilo, že si na nás udělal čas vedoucí této záchranné stanice pan Petr Jandík a přišel nás 

navštívit do školy i s několika zvířecími mazlíčky. 

Beseda se konala dne 4. prosince 2018 a tentokrát byla určena pro žáky třídy 1 LAA. 

Přestože jsem tuto akci absolvovala již několikrát, velmi jsem se na ni těšila.  

„Schovejte mobily,“ přikázala jsem hned na začátku „dětem“, „to, co tu uslyšíte a za chvíli uvidíte, je tisíckrát 

zajímavější než všechny sociální sítě!“ 

A taky že ano! Nejen poutavé povídání pana Jandíka o systému záchranných stanic v ČR, ale především 

úchvatné historky z jeho každodenní práce. Přiznám se vám, že jsem v tu chvíli panu Jandíkovi jeho 

zaměstnání – nebo přesněji povolání – záviděla. A to i přesto, že mě to ve škole stále baví a o různá milá 

i nemilá překvapení zde také není nouze. 

A což teprve když pan Jandík otevřel klece a klícky, které si s sebou přinesl, a začal představovat jednotli-

vá zvířata, jež má v záchranné stanici v péči! Všichni byli jako u vytržení – vždyť kdypak se vám poštěstí 

třeba pohladit si roztomilou sovičku? Nakonec došlo i na mobily –- každý  si chtěl vyfotit, s čím zajímavým 

se na přednášce setkal. Co se týče focení, nezahálela jsem ani já, a tak vám přináším snímky z akce, která 

naše žáky tak nadchla! 
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Slavnostní vánoční oběd  
Čtenářská 

a matematická 

gramotnost 

 

V listopadu 2018 naši ško-

lu oslovila Mgr. Květa 

Popjuková z Národního 

ústavu pro vzdělávání 

v Praze, jelikož získala 

podrobné informace od 

Mgr. Pavly Chocholové, 

která pracuje jako odbor-

ný garant pro poskytování 

podpory vytváření akčních 

plánů v Plzeňském kraji.  

Mgr. Chocholová doporu-

čila naši pracovní skupinu 

čtenářské a matematické 

gramotnosti, protože jsme 

tuto aktivitu výborně zapo-

čali a můžeme tak předá-

vat cenné informace i ji-

ným školám. 

S Mgr. Popjukovou jsem 

se osobně setkala a z na-

šeho rozvoru vznikl 

inspirující článek na webu 

p-kap.cz. 

Mgr. Ladislava Mutinská 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pracovní atmosféra při setkání 
kolegyně Laďky Mutinské s Mgr. 
Popjukovou 

 

Foto: Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

NAŠE ZDRÁVKA 
 
Olympiáda z českého 
jazyka 
 

Národní institut pro další vzdělávání vyhlásil 

v letošním školním roce 45. ročník Olympiá-

dy v českém jazyce.  

Jako vždy se nejprve uskutečnilo školní ko-

lo, které proběhlo na naší SZŠ 30. 11. 2018. 

Celkem se účastnilo 59 žáků od prvních až 

po čtvrté ročníky.  

Učitelé ČJL vybrali do okresního 5 těchto 

nejlepších řešitelů: 

1. Anita Klasnová (4 LAA) 

2. Simona Říhová (1B ZA) a Veronika 

Fenclová (4 LAA) 

3. Eliška Šmídtová (4 LAA) 

4. Markéta Šafandová (4 LAA) a Jan 

Arenštein (2 LAA) 

5. Veronika Srpová (1B ZA) 

Převažovali sice žáci 4. ročníků, což  je lo-

gické, nebo\ť mají největší gramatické i lite-

rární zkušenosti, ale už se nám zde objevují 

i talentovaní žáci z 1. ročníků. 

Olympiáda se opět skládala z části mluvnic-

ké, po které následovala slohová práce – ta 

mohla být volně zpracována, pouze bylo 

nutno dodržet stanovené téma, které pro 

letošek znělo „Stojím tu už celá staletí…“ 

Žáci psali o stromech, lavičkách, mostech, 

sochách, dokonce i o Mount Everestu…  

Jejich fantazie opravdu neznala mezí a my 

s kolegy češtináři jsme usoudili, že ty nej-

lepší práce zvěčníme do školního literární-

ho almanachu. 

Mgr. Ladislava Mutinská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ing. Jaroslava Michálková 

Ježek je vcelku běžným živočichem. Pokud neváží alespoň 
600 g, nemá šanci přežít zimu. Proto je jich přes zimu 
v záchranné stanici mnoho. Tento ježeček, jak nás upozornil 
pan Jandík,  na rozdíl od těch divoce žijících nemá blechy, 
o což se postará stanice hned při příjmu ježka. 

V restauraci Za oponou jsme se sešli téměř v plném počtu 
ve čtvrtek 21. prosince před 12. hodinou 

Nepíchá. Kvůli chybějícímu keratinu nemá drápky, srst ani 
fousky. Matka ho kvůli jeho genetické vadě zavrhla a odmítla 
se o podivného potomka - ježečka bez bodlin – postarat. 
V přírodě by neměl šanci přežít. Jedná se o samičku, která 
dosud neměla žádné jméno. Naši žáci pro ni navrhli jméno 
Alžběta, což se panu Jandíkovi líbilo – žádnou Alžbětu ještě 
v záchranné stanici nemají. 

Vítáme Tě do života  

Náš kolega Mgr. Radek Hlad se stal podruhé otcem. 

Jeho syn Robin  se narodil 26. prosince 2019, vážil 3025 

g a měřil 50 cm. 

Srdečně blahopřejeme! 

Přejeme chlapečkovi mnoho zdraví, šťastný život a jeho 

rodičům  a sestřičce Sandře mnoho radosti z nového 

člena rodiny. 

Autorky Minialmanachu 
 

◄▲ Samička kalouse ušatého Bedřiška nemá křídlo, proto 
není schopná přežít ve volné přírodě. Nechá se pohladit, takže 
se naši žáci mohli přesvědčit, jak hebké peří mají sovy. 
 
▲ I puštík obecný Čenda je handicapovaný – v mládí přišel 
o oko kvůli nádoru. Bohužel, na rozdíl od Bedřišky hlazení 
nemá rád. 
 
◄ Domácí mazlíček pana Jandíka – užovka Žofka. U nás 
v přírodě ji nepotkáte, jedná se o užovku čtyřpruhou původem 
ze severní Ameriky. Žáci s úžasem zjistili, že hadi nejsou ani 
studení, ani slizcí. Ovšem ne každý měl tu odvahu… 
 

Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková 

Po krátkém projevu s přáním příjemných svátků nás paní 
ředitelka seznámila rovněž se slavnostním menu 

Předání kytice paní ředitelce proběhlo se stejným scénářem jako obvykle – předával pan kolega František Slováček, který 
si opět připravil pěkný a vtipný projev. Kytice pro paní ředitelku je – zdá se mi – rok od roku krásnější 

O kulturu se postarali manželé Sedláčkovi. Písně ze slav-
ných muzikálů byly v jejich podání vynikajícím předkrmem 
před toužebně očekávaným obědem 

Nesměl chybět ani přípitek – tak na zdraví, na krádné 
Vánoce a šťastný nový rok – a hlavně aby ty vánoční 
prázdniny utíkaly co nejpomaleji. 



 

Lednová příloha 
Ohlasy stážistek na praxi 
v Regensburgu  
 

Nejdůležitější je přístup k pacientům 
Už to budou dva měsíce, kdy jsme se dobrovolně přihlásily 

do na zahraniční stáž programu Erasmus+. Všechny jsme 

prožívaly to samé - strach, nové zkušenosti a strávení  14 

dní po boku lidí, které neznáme. Po prvních setká-váních 

s učiteli a žáky z nás strach opadnul, sešly jsme se v dob-

rém týmu.  

Když přišel první den nástupu na výuková pracoviště, měly 

jsme smíšené pocity, co nás vlastně čeká. Ráno jsme byly 

rozděleny každá zvlášť na jiné oddělení. Když jsme se 

sešly po poledni, byly jsme v šoku, jaké to v Německu 

v porovnání s Českou republikou je. Přátelský a partnerský 

přístup k pacientům i spolupracovníků mezi sebou, nové 

zkušenosti, se kterými jsme již doposud nedostaly do styku, 

a to se nezmiňujeme o nejmodernějších pomůckách.  

Podle mého názoru by takový přístup měl být v každém 

zdravotnickém zařízení. Myslíme si, že nejdůležitější je 

přístup k pacientům. Pro každého pacienta, který se ocitne 

v nemocnici, ať už s jakýmkoliv problémem, by se mělo 

zacházet s úctou a pokorou, někdy se vyskytnou i ná-

ročnější  situace, se kterými se člověk musí umět naučit 

pracovat. Myslím si, že si odneseme mnoho praktických 

zkušeností, nových znalostí o hygieně a budeme na tuto 

stáž velice rádi vzpomínat. 

 

Číhal na stážisty za humny drak?  
Dne 5.1. zahájilo kvarteto vybraných studentek svoji stáž 

v německém Regensburgu. Pod vedením pana učitele 

Malaty byly postupně seznamovány s programem stáže. 

Program se skládal z odborných exkurzí v univerzitní ne-

mocnici a odborných přednášek na půdě partnerské školy. 

Mezi vybraná a navštívená nemocniční oddělení patřilo 

oddělení endoskopie, paliativní medicíny, hrudní chirurgie 

nebo jednotky intenzivní péče. 

 Stáž byla pro studentky velkým přínosem, seznámily se s 

chodem zahraniční nemocnice a používáním odlišných 

ošetřovatelských pomůcek. Ani komunikační bariéra nena-

stala, ať už díky tlumočnickým schopnosTem pana učitlele 

Malaty nebo používáním německého i anglického jazyka.  

 

. 

 

Proč je leden 
pondělkem celého 
roku  

 

Nelze se pořád probrat 

Po Silvestru – dobře, to chápu, vstávání může 

být poněkud problematické. Ale když už to trvá 

týden a druhý, začíná to být na pováženou. 

Čas se vleče strašně pomalu 

Nový rok je plný povinností, na které se  jeden 

nějak necítí. A stále má tentýž pocit jako v pon-

dělí – těch hodin, než bude moci jít z práce 

domů, je před ním ještě tolik! 

Už začátkem roku potřebujeme dovolenou 

Vánoční prázdniny nějak nestačily k tomu, aby 

si člověk pořádně odpočinul. To se jen tak na-

ladil na to, že by měl začít odpočívat – a první 

den skutečného odpočívání by nastal právě 

tehdy, když se musí opět do školy. 

Nedokážeme udržet předsevzetí ani týden 

…a dalších jedenáct měsíců v roce se to bu-

de připomínat. Nejhorší je, že je nutno čekat 

opět do příštího ledna na možnost dalších no-

vých předsevzetí! 

Je děsné pomyšlení, že s novým rokem 

začíná i nový život 

Nový rok nebo začátek nového týdne bývají 

považovány za momenty, které jsou vhodné 

pro změnu. Ale upřímně – skutečně čekáte na 

1. ledna nebo na pondělí, chcete-li opravdo-

vou změnu? 

Na Nový rok se naplánuje celých 12 měsíců 

A tenhle plán se musí dodržet stůj co stůj! Pěk-

ně stresující. Napište si své úkoly na papírek 

a za rok si je přečtěte. Asi se zasmějete. 

Věříme různým rčením 

Teď mám na mysli to všeobecně známé „Jak 

na Nový rok, tak po celý rok“. Pokud tomu bu-

deme věřit, nemáme vyhlídky zrovna růžové – 

po celý rok být ospalý, lenošivý, přejedený? To 

snad ne! 

Hrůza jménem ranní vstávání 

V pondělí se špatně vstává, protože je pondě-

lí, v lednu zase proto, že je leden. A navíc děs-

ná zima! 

Dlouhá cesta před námi… 

…a pokud něco pokazíš, potáhne se to s te-

bou až do pátku, v případě ledna dokonce do 

prosince 

Správné datum začínám dobře psát až tak 

za měsíc (někdy i později) 

Každý rok se to mění. Kdo si to má pořád 
pamatovat? A kolik že mi vlastně letos bude? 
Ehm… Bože! 

Takhle „optimistická“ je vždy v lednu  
Vaše Slávka Michálková 

 

Vánoční strom splněných přání FN 2018   
 

Již pátým rokem se zaměstnanci SZŠ a VOŠZ 

zapojili do vánoční dobročinné akce určené pro 

pacienty ve FN Plzeň.   

Z letošní vybrané částky 1125,- Kč jsem na přání 

pacientů oddělení Sociální péče zakoupila 

celkem 8 teplých barevných dek a vánoční 

okenní dekoraci. 

Žákyně 4A ZA dárky zabalily a 17. a 19. 12. 2018 

jsme je se třídou 1C ZA společně předali na 

vedení FN.  

Děkuji všem, kteří se zapojili do naší společné 

charitativní akce. Prohlédněte si fotografie… 
 

Mgr. Radka Polívková 
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Máme první místo v kresbě! 

Naše studentky oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik se 

i letošní rok účastnily soutěže v modelovacích technikách Ústecký denT v Ústí nad 

Labem.  

Soutěž se konala 15. až 16. 1. 2019 mezi studenty ze zdravotnických škol z celé ČR. 

Hodnotila se kresba okluzní plochy premoláru a modelace z vosku horního frontál-ního 

úseku. 

Za naši školu se zúčastnila soutěže žákyně ze střední školy Veronika Vinšová a stu-

dentka z VOŠ Lucie Geigerová.  

Veronika Vinšová se umístila 9. v kresbě a 17. v modelaci, Lucie Geigerová získala 

2. místo v kresbě a 4. v modelaci. Po celkovém sečtení bodů v obou disciplínách se 

naše škola umístila na fantastickém prvním místě v kresbě a sedmém místě v modelaci 

v pořadí škol. 

V kategorii modelace zvítězila VOŠZ a SŠZ  České Budějovice.  

Celkem se soutěže zúčastnilo 14 škol. 

Text a foto: MgA. Anna Arnetová 

 

Drak tedy na naše stá-

žistky opravdu nečekal. 

Jen milý nemocniční per-

sonál a vždy nápomocné 

koordinátorky stáže Bar-

bora Oberhammer a Ilona 

Stocker.  

Celkově tuto stáž student-

ky hodnotí velmi pozitivně 

a potvrzují velký osobní 

i studijní přínos 

 

Připravil: 

Mgr. Jan Malata 

Veronika Vinšová Lucie Geigerová 

Diplom pro nejúspěšnější školu 
v kresbě 

Lucka a Verča –šťastné vítězky 



 

Poděkování za adventní charitativní akce  

Mikulášské zpívání v LDN Privamed 

Návštěva veletrhu 
Kariéra ve 
zdravotnictví 
 

Naše čtvrté ročníky, a to kon-

krétně 4B ZA a 4 ZDL se dne 

5. 12. 2018 zúčastnily veletrhu 

Kariéra ve zdravotnictví v Depu 

Plzeň. 

Akce se konala pod záštitou 

Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Plzni, nechyběli ani 

zástupci nemocnic z celé české 

republiky, známí lékaři, napří-

klad Marek Hilšer, a členové ne-

ziskových organizací. 

Cílem veletrhu bylo přiblížit 

zdravotníkům a studentům 

zdravotnických studií jejich ka-

riérní možnosti. Zástupci ne-

mocnic studentům medicíny, 

fyzioterapie a středních zdravot-

nických škol ukázali, co je v je-

jich budoucí kariéře čeká, Pro 

budoucí zaměstnance připravili 

vystavovatelé kompletní pře-

hled toho, co jim mohou nabíd-

nout. 

Žáci se zúčastnili několika be-

sed se zajímavými hosty a pro-

hlédli si velké množství stánků 

různých zaměstnavatelů, kteří 

nabízeli zajímavé pracovní 

příležitosti. 

Žáci měli možnost osobně kon-

zultovat svoje dotazy a nechat 

se inspirovat možnostmi, které 

mají v dnešní době ve své od-

borné oblasti. 

Všichni hodnotili návštěvu vele-

trhu jako velmi přínosnou. 

 

Mgr. Dagmar Nováková 

 

 

 

 

 

NAŠE ZDRÁVKA 
 

Lyžařský výcvikový kurz 
 

Jako každoročně, tak i letos škola uspořádala 

pro žáky prvních ročníků střední školy lyžař-

ský výcvikový kurzu. 

Ten se konal v termínu od 14. do 18. ledna 

2019 na šumavském Špičáku. Ubytování 

i stravování bylo zajištěno již tradičně v hotelu 

Stella. 

V letošním roce příroda nešetřila sněhem, 

takže podmínky pro lyžování byly přímo fan-

tastické. Sněhu bylo dokonce tolik, že učite-

lům, kteří se na kurz dopravili po vlastní ose, 

zapadala auta, a bylo docela problematické je 

v den odjezdu vyprostit. 

Ale množství sněhu bylo úžasné – lákalo ne-

jen k jízdě na lyžích, ať už sjezdovkách nebo 

běžkách, či na snowboardu, ale také k ra-

dostnému dovádění a koulování. 

Letošní „lyžák“ se vydařil po všech stránkách 

a doufáme, že naši „prváci“ budou na tuto akci 

dlouho vzpomínat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Text: Ing. Jaroslava Michálková 

Foto. Mgr. Radek Hlad 

 

 

 

 

 

Dobrý den, paní ředitelko,  

chtěla bych touto cestou velice poděkovat všem studentkám 

a profesorkám, které se dne 4. 12. podílely na  krásném hu-

debním  programu a tím  naše klienty v Centru následné péče 

Privamed opravdu potěšily.  

Vanešová, VS CNP Privamed 

 

Myslím si, že i přes to, že nemáme žádnou zkušenost s prací 

s dětmi, se nám dařilo docela dobře. Některé třídy byly skvělé, 

v některý probíhala výuka poněkud náročněji, ale i tak se nám vždy 

povedlo celý program dokončit a zjistily jsme, že i děti si z něho 

něco odnesly, z čehož jsme měly největší radost. 

 

 

Rovněž třída 3B ZA se zúčastnila akce Vánoční strom splněných 

přání FN a zakoupila dárek . Jednalo se o hru Scrabble pro pacien-

ta na psychiatrické oddělení, který bude vánoční čas trávit v ne-

mocnici. 

Se zástupci třídy jsme dar 18. 12. 2018 předali na ředitelství 

nemocnice. Doufáme, že jsme obdarovanému udělali radost. 

Mgr. Dagmar Nováková 

 

Vážení dárci – Ježíškova vnoučata 

Z celého srdce děkujeme, že jste si našli čas, který jste mohli věnovat naši uživatelům jak už vybíráním dárku, nákupem, 

nebo osobní milou návštěvou. Přejeme Vám  klidný  Advent, krásné Vánoce a šťastný vstup do Nového roku. Děkujeme 

a mějte jen krásné dny.  

S pozdravem Monika Brunová, Senior – Otrokovice.  

 

Text článku: 

Studentky 2DNT  Lucie Kytková, Veronika Kytková, 

Terezie Fenclová   

Foto: Mgr. Hana Šťastná               

 

Projekt Putování za zdravým jídlem 

V rámci projektu Putování za zdravým jídlem jsme se spolu s MUDr Fránovou zúčastnily edukačních přednášek ve 

školách. Tento projekt se zabývá zdravou výživou dětí na prvním stupni základní školy, především třetích až pátých 

tříd. Jsme moc vděčné za to, že jsme si mohly samy vyzkoušet edukaci dětí, i když někdy to bylo docela náročné. 

Edukace probíhala ve třetí, čtvrté a páté třídě prvního stupně základní školy, ale měly jsme i jednu přednášku v první 

třídě v družině odpoledne. Bylo těžké přednášku dětem přizpůsobit tak aby je zaujala a aby s námi spolupracovaly. 

Myslíme si, že nejvíce se program hodil do třetí a čtvrté třídy.  

V jednom dni jsme edukovaly dvě třídy a pro každou jsme měly vymezené dvě vyučovací hodiny. Na první schůzce 

nám byl program vysvětlen a od následujícího dne jsme vše prováděly samy. 

Jednalo se o následující školy a třídy: 

 ZŠ Schwarzova, Plzeň – Bory,. 3. C a 3. B. 

 26. ZŠ Plzeň – Litice, Přeučilova 12,  5. A a 4. A. 

 15. ZŠ Plzeň – Skvrňany, Terezie Brzkové 33,. 5. B a 5 .E. 

 Církevní ZŠ, Táborská 28, Plzeň Slovany, 1. třída (družina) 

 10. ZŠ, náměstí Míru, Plzeň Bory. 5 .A a 5. B 

                                                                                                                                           

 

Ježíškova vnoučata 

Foto převzato z:  https://www.facebook.com/Senior-Otrokovice-p-o-1643301169234604/?eid=ARB0Viuvq7bKUS-

bPylHoBu-tKY0RE_0lwwE2xcgP5uFYaofJm0BlA1CiCbIyMj7x8VTLpVWgoX9JjYd 

  

 

   

https://www.facebook.com/Senior-Otrokovice-p-o-
1643301169234604/?eid=ARB0Viuvq7bKUS-bPylHoBu-
tKY0RE_0lwwE2xcgP5uFYaofJm0BlA1CiCbIyMj7x8VTLpVWgoX9JjYd 

  

 

https://www.facebook.com/Senior-Otrokovice-p-o-
1643301169234604/?eid=ARB0Viuvq7bKUS-bPylHoBu-
tKY0RE_0lwwE2xcgP5uFYaofJm0BlA1CiCbIyMj7x8VTLpVWgoX9JjYd 

  

 

Vánoční strom splněných přání FN podruhé  
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