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Slovo úvodem 
 

Prý jsme národem televizním. Vydržíme u té kouzelné 

bedýnky na obrázky hodiny a hodiny – mladší generace 

samozřejmě s nezbytným mobilem v ruce. 

Já se mezi televizní diváky nepočítám, na mne si ne-

přijdete – nevím, co se právě děje v ordinaci v růžové 

zahradě, netuším, jaký padouch právě zaměstnává 

modravskou policii, Modrý kód znám pouze podle 

názvu… Televizi prostě nestíhám. 

Výjimkou snad bývají pouze Vánoce, Pelíšky a Tři 

oříšky pro Popelku si nenechám ujít. Ještě pár dalších 

pohádek jsem  o těchto svátcích zkoukla, až se mi 

začalo zdát, že je nějak „přepohádkováno“…  

Proto jsem přepla na Nova Action, a ejhle: Kobra 11! 

Automobil se Simirem Gerchánem a jeho kolegou se řítí 

noční dálnicí za příšerného slejváku a už už téměř 

dohání mnohem silnější vůz s padouchy. Následuje 

střelba zločinců pilně opětovaná oběma policisty, 

prchající auto dostává smyk a do toho se samozřejmě 

připlete kamion naložený sudy s výbušninou. Stačí 

několik výstřelů a nastává exploze, dochází k hromadné 

havárii, všude poletují trosky aut, stavební materiál 

a klády z okolo jedoucích náklaďáků. Pak záběr na 

ubožáka Simira ležícího pod plechy, sutinami a trámy, 

z jehož zakrvácených úst se ozve povzdech: „Bene, jsi 

v pořádku?“ Načež neméně pomlácený kolega Ben 

Jäger na tuto zcela nevhodnou otázku (neboť v pořádku 

zjevně není) odpoví, že ano, a své tvrzení podpoří 

malým zavtipkováním… 

Takové scény mě doslova fascinují a uvědomuji si, že 

na onu větu „jsi v pořádku?“ vlastně vždycky v akčních 

filmech čekám. Pokud by na ni scénárista (nedej bože!) 

zapomněl, cítila bych se jaksi ošizena. 

Jenže – uvědomuji si – stačilo by málo a podobná 

situace mohla nastat i ve skutečnosti. Jako nedávno: 

Tuhle jsem čekala v sadech Pětatřicátníků na tramvaj a 

slyším houkat sanitku. Auta se snažila uhnout 

k  chodníkům, tramvaje zastavily. Houkání se přiblížilo 

a ke křižovatce se Solní se řítil žlutý vůz s rozsvíceným 

majáčkem. A pak se stalo něco neuvěřitelného. Těsně 

před sanitkou přecházeli (či spíše přebíhali): paní s ma-

lým děckem, mladý muž s aktovkou a starý pán s holí. 

Chvátali na tramvaj a asi se báli, že jim ta „čtyřka“ právě 

stojící ve stanici, ujede! Zaskřípěly brzdy, ti spěchající 

šílenci se bez úhony dostali na druhou stranu… 

A tak si říkám, že snad není od věci, když denně své 

blízké nabádám, aby si na sebe dávali pozor. Odbývají 

mě mávnutím ruky a na půl úst vyřčeným „no jo“. 

Možná, že tohle není povídání vhodné k začátku no-

vého roku. Ale dost přesně uvádí to, co jsem chtěla 

napsat na závěr. Prosím vás, dávejte na sebe pozor! 

 
Slávka Michálková 

 

 

Střední škola roku 

Hlasování Střední Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy 

středních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studuje nebo 

studovalo.  

Impulsem ke vzniku projektu StředníRoku.cz byly již v roce 2011 žebříčky 

českých médií, které srovnávaly různé školy v ČR podle různých kritérií. 

Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybělo, je pohled 

studenta či absolventa na svoji (popřípadě svoji bývalou) školu. Tento 

názor je zásad-ní – a vypovídá o škole a její kvalitě více, než například citace 

v odborných časopisech, počet zahraničních studentů a další údaje – byť i 

tato kritéria jsou pro hodnocení úrovně školy velice důležitá. 

Posouzení kvality školy z pohledu studentů a absolventů je rovněž důležitým 

hodnocením, podle něhož by se měli řídit žáci základních škol, kteří si právě 

v tomto čase vybírají svoji budoucí střední školu.  

 

Projekt StředníRoku 2018/2019 vyhodnotil naší školu jako jednu z TOP 

středních škol v České republice z pohledu studentů a absolventů. 

V letošním hodnocení se naše škola umístila na 4. místě v kategorii 

Plzeňský kraj.  
Připravila: Ing. Jaroslava Michálková 

Logo soutěže převzato z: http://stredniroku.cz/ 
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Účast na začínajícím projektu 
V prvním prosincovém týdnu jsme 

s kolegyní Mgr. Naděždou Peleškovou 

navštívily španělské město Murcia, 

abychom se společně sešli s našimi 

zahraničními partnery a projednali podrob-

nosti týkající se začínajícího projektu 

“MOBILE TOOLS, DYNAMIC GAMES 

AND COLLABORATIVE TASKS TO 

INCREASE ENGAGEMENT IN EFL 

CLASSES”. Během pobytu nás přijal a vře-

le uvítal starosta města José Ballesta. 

Projekt je zaměřen na využívání mobilních 

aplikací, dynamických her a úkolů založe-

ných na spolupráci v hodinách anglického 

jazyka. V rámci tohoto setkaní byly před-

staveny jednotlivé školy, jejich vzdělávací 

systémy, kurikula a trendy ve výuce cizích 

jazyků.  

 

Redakce: 
 
Mgr. Ladislava Mutinská  mutinska @zdravka-plzen.cz 
Ing. Jaroslava Michálková michalkova@zdravka-plzen.cz 
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Workshop pro žáky 3 AZT 
Ve dnech 4. - 5. 11. proběhl kurz zhotovení metalokeramické korunky ve frontálním úseku keramikou VITA VM 13.  

Workshop v naší laboratoři vedl odborný zástupce firmy Vita pan Čeněk Neruda. Vybraní žáci ze třídy 3. AZT si pod jeho vedením a dohle-

dem vyzkoušeli napálení metalokeramické korunky a na závěr workshopu získali odborný certifikát. 

Text a foto: MgA. Anna Arnetová  

Toto úvodní setkání představovalo začátek naší budoucí spolupráce, v rámci níž budeme v průběhu dvou let i s žáky navštěvovat jednotlivé 

školy, konkrétně se jedná o Turecko, Řecko, Španělsko, Norsko a Rumunsko. 

Mgr. Martina Walterová 
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Mezinárodní aktivita v  rámci programu Erasmus+  

Organizace byla zcela bez problémů, ubytování v centru města, v hotelu poskytujícím kvalitní servis. Oceňuji možnost jednolůžkového pokoje z pohledu 

náročnosti akce. Snídaně byla pestrá, z kvalitních surovin. Uvítací večeře skvělá, oběd v navštívených organizacích formou sendvičů, tapas apod. Bylo možné 

poznat jiný způsob stravovacích návyků (večeře od 21 hodin) s využitím možnosti další konverzace mezi účastníky studijní návštěvy. 

Atmosféra v průběhu celé akce byla velmi příjemná, přátelská  a hodně pracovní. Zastoupeni byli účastníci těchto zemí: pořádající Španělsko –Baskicko(3-4), 

Holandsko (2), Belgie (1), Švédsko (5), Malta (1), Chorvatsko (4), Estonsko (3), (Lotyšsko)(3), Česká republika (3), Rakousko (1) . 

Program byl koncentrován do 3 a půl dne v časovém zapojení účastníků cca od ranních 8:00 do maximálních 23:00 hodin, kdy jsme se vraceli po společné večeři 

spojené s ochutnávkou regionálních specialit na hotel. Program byl zaměřen na představení struktury systému VET ve Španělsku a baskickou cestu implementace 

inovativních postupů od strategie přes vědecká, vzdělávací resp. školící centra až do jednotlivých  škol s fungujícím duálním systémem odborného vzdělávání. 

Metody práce byly střídající se dle potřeby (od výkladu, přes prezentace a názornou ukázku v jednotlivých provozech. Měli jsme možnost  navštívit rafinerii 

Petronor, která zaměstnává přes 1000 zaměstnanců, většinou absolventů zdejší střední školy zaměřené také na obor pracovník v chemickém provozu. Systém 

zpracování ropy je zcela automatizován, zaměstnance jsme měli možnost vidět až v řídícím centru, kde sledují jednotlivé procesy na PC. Návštěva inovativního 

centra TKNIKA, které školí své ambasadory a jejich prostřednictvím následně také učitele v používání a uplatňování těchto postupů ve výuce. 

V průběhu studijní akce jsem pohovořil téměř se všemi účastníky, s některými jsme měli podobný historický vývoj, vzdělávací systém (převaha odborného 

vzdělávání na trhu- Česká republika, Rakousko téměř 80 %). Měl jsem možnost prezentovat práci naší školy nejen v oblasti mezinárodní spolupráce. 

Školitelé a další průvodci byli na akci skvěle připraveni. 

Hodnocení probíhalo pomocí mobilní aplikace Mentimeter.com, kdy každý z účastníků zapsal odpověď na prezentovanou otázku k danému tématu. Zároveň 

v rámci své skupiny (u stolu 4-5 účastníků) proběhla krátká konzultace. Následně vždy někdo z účastníků, jehož odpověď byla zajímavá resp. motivující, své 

myšlenky doplnil. 

Počasí nám přálo, v uvedeném týdnu zde bylo nejtepleji z celého Španělska. Problémy nebyly žádné. 

Škoda jen, že nebylo možné se podívat třeba do San Sebastianu, když jsme jeli do TKNIKY cca 7km za městem. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ve dnech 25. až 28. 11. 2019 se náš zástupce RNDr. Milan Štěpánek zúčastnil mezinárodní aktivity 
v rámci programu Erasmus+ s názvem Internationalizing the Spanish VET system: an employability 
and qualification pathway, která proběhla ve španělském Bilbau. Jejím cílem bylo poznat systém 
odborného vzdělávání a jeho organizaci v Baskicku, efektivní spolupůsobení lokálních poskytovatelů 
odborného vzdělávání a firem, podnikatelů, dále inovativní postupy ve VET v Baskicku, zapojení 
veřejných institucí do vývoje odborného vzdělávání a výzkum a aplikované inovace jako základní 
součást profesního vzdělávání. 
O svých poznatcích a zážitcích  dr. Štěpánek napsal: 

NAŠE ZDRÁVKA 
 

Olympiáda z českého jazyka 
 

Stává se již tradicí, že vždy ke konci kalendářního ro-

ku je naše škola vyzvána, aby se účastnila olympiády 

z českého jazyka. 

Školní kolo proběhlo 25. 11. 2019, a to za hojné účas-

ti žáků všech ročníků. Sešlo se jich celkem 75. 

Olympiáda se skládá stále ze dvou částí, v první mají 

soutěžící vyřešit gramaticko-stylistických úkolů, ve se 

píše slohová práce – tentokrát na téma „Co všechno 

umí podzim“. 

1. místo získala Tereza Hrabáková z 1A PS, druhé 

patřilo Kateřině Coufalové z 2B ZA a třetí čekalo na 

kristýnu Čechovou, rovněž z 2B ZA. Děvčata postu-

pují do okresního kola, které proběhne 22. 1. 2020 

v SVČ Radovánek, Vejprnická 56. 

Samozřejmě na naše úspěšné vítěze čekaly i růžové a 

sladce vonící dárky, které jim vykouzlily úsměv na tváři. 

Mgr. Ladislava Mutinská 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast na olympiádě byla jako každoročně hojná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vítězky – zpočátku byly trochu v rozpacích, neboť 
kolegyně Mutinská jim neřekla, proč mají přijít do 
kabinetu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teď se už všechny usmívají – aby ne, když dostaly 
tak pěkné ceny! 
 

Foto a komentáře k fotografiím: Ing. J. Michálková 

 

 

Na konci října 2019 navštívili žáci naší školy se svými vyučujícími putovní multimediální projekt Totalita. 

Projekt vznikl při příležitosti 30.výročí Sametové revoluce a představil nám moderní formou základní znaky 

totalitního režimu.  

Uvnitř speciálního projekčního domu, který má podobu obřího nafukovacího černého balónu, jsme za 

pomoci moderních technologií na vlastní kůži zažili atmosféru předlistopadové doby. 

Každý návštěvník programu se na dvacet minut ocitl uprostřed reálií komunistického Československa. 

Během takto krátké doby vám před očima přelétne čtyřicet let. Do děje vás vtáhne 3D projekce na kopuli. 

Emocionální zážitek doplňují fakta prezentovaná na informačních panelech. 

Žáci odcházeli z projekce plni dojmů, pocitů a emocí, a nevěřícně kroutili hlavami. Tak to opravdu bylo? 

Atmosféra v projekčním sále byla skutečně ponurá, zazněly budovatelské písně, střelba připomínající rok 

1968… Do děje zasahují živí „esenbáci“, kteří dotvářejí autentičnost svou arogancí, hlasitým projevem a 

zákazy a příkazy všeho druhu. 

Po projekci se někteří naši žáci přiznali, že o této době dosud nevěděli téměř nic. Někteří litovali, že nebyli 

na projekci předem připraveni – kdyby se něco předem dozvěděli například v hodinách dějepisu nebo 

občanské nauky, lépe by se v problematice orientovali. 

Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

 

 

 6. ročník projektového dne střední školy  

 
Dovolujeme si vás srdečně pozvat 

na tradiční a velmi oblíbenou a zajímavou akci, 

jejíž 6. ročník pořádá Střední zdravotnická škola 

ve čtvrtek 30. 1. 2020 od 9 hodin. 

Projektový den žáků druhých a třetích ročníků 

se koná  

ve Společenském sále Střední školy dopravní. 

Letos na velmi aktuální téma 

„Stáří nemusí být jen závislé a osmělé“. 

Těšíme se na Vás. 

Kolektiv odborných učitelek SZŠ 

Co se do předchozího Minialmanachu nevešlo: 
Účast našich žáků na Multimediálním projektu 
Totalita 
 

◄ Žáci 1 ZDL před projekčním domem 
▲Co provedla jejich třídní, že ji zatknul 
esenbák s pendrekem? 

Foto: Mgr. Zuzana Fenclová 
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Jak dopadl Adventní bazar? 
 

Novoročně  
 

Když ta holčička, co jí zmrzlina spadla na 

chodník, se tak nakažlivě smála, 

když ten kluk, co je syn toho protivnýho chla-

pa, má tak zářivý oči, 

když ty rachejtle, ačkoli tě obtěžují, stejně 

nakonec vytvoří podivuhodně slavnostní at-

mosféru, 

když ty kalhoty, i přes všechna vánoční kila, 

ti přece jenom sluší, 

když to plavání, kam se ti tak nechtělo, je tak 

osvobozující, že osvobodí i tvá bolestí se-

vřená záda, 

když ta sauna tak neúprosně sálá a bazének 

s ledovou vodou do morku kostí studí, že se 

potom cítíš jako znovuzrozená a kráčíš domů 

zlehka jako ztělesnění své péřové bundy, 

když doma je zatopeno a pod dekou u knížky 

jtak blaze, 

když to dítě, co dřív tak strašně zlobilo, 

vyrostlo v galantního mladého muže, jenž tě 

s úsměvem zdraví, 

když ta prázdná postel skýtá takový luxus 

volného místa, 

když někdo zavolá a řekne, že je rád, že jsi, 

když se po tom cukroví, co se ti zas až tak 

nepovedlo, okamžitě zapráší, 

když na tom zubu, co se úplně upamlskoval, 

dokázala paní doktorka ještě vybudovat 

pomník, 

když ti před očima spadne hvězda a je tu 

příležitost přát si v jedné milisekundě tisíc 

přání, 

když ti na Silvestra nikdo nevnucuje zábavu, 

když ten, komu jsi zazpívala písničku, řekne, 

že zrovna tuhle má nejradši, 

když ti pan soused mezi vchodovými dveřmi 

sdělí, že jsi stejně nejmilejší z celýho baráku, 

když ozdobený stromeček drží a drží ještě 

v lednu, 

když usušené bylinky v kuchyni voní a voní, 

když ta stará paní naproti v okně kouří 

a kouří a stále žije, 

TAK NEMŮŽE BÝT NA TOM SVĚTĚ ZAS 

TAK ŠPATNĚ! 

Krásný nový rok Vám přeje 

Slávka Michálková 

 

V pátek 13. 12. 2019 se uskutečnil již 7. Adventní bazar, který přinesl nad očekávání krásný výtěžek 

v rekordní částce více než 29 000 Kč. 

Tyto peníze poputují do terapeutické dílny „Motýl “, která se zabývá integrací zdravotně postižených do běžné 

společnosti. Informace o této organizaci budou vyvěšeny na nástěnkách školy i na webových stránkách. 

Studenti, učitelé i ostatní nepedagogičtí pracovníci naší školy přispěli jak finančně, tak i darovanými 

předměty, které byly na bazárku nabízeny za ceny od 5Kč – 50Kč. V samotném závěru bylo vše za pouhou 

1 Kč. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat především našim kolegům a studentům, kteří napekli a darovali 

spousty dobrot, jejichž prodejní výtěžek byl součástí výsledné částky, a to především paní učitelce 

Michálkové za skvělé a neskutečně dobré koláče. 

Velké poděkování patří také Diplomovaným farmaceutickým asistentům, kteří na své náklady vyrobili krémy, 

které, než jsme se nadáli, byly okamžitě rozprodány. Zrovna tak moc děkujeme Diplomovaným dentálním 

hygienistkám za prodej zubních minipast. Velké díky patří i žákům naší střední školy, kteří vytvořili a nazdobili 

perníkové svícny a andílky. Dále mnohokrát děkujeme všem studentkám a studentům SZŠ, studentům 

Diplomovaného nutričního terapeuta, kteří se postarali o napečení balíčků vánočního cukroví, studentkám  

Sociální práce za skvělou osvětu a pomoc v přípravách a celého průběhu akce, a v neposlední řadě i třídám, 

které vybraly nemalé finanční částky a v obálkách předaly.  

A samozřejmě velké poděkování patří všem, kteří svou koupí na Adventním bazaru přispěli k nádherné 

výsledné celkové částce. 

Těšíme se na Vás opět za rok, kdy budeme v této krásné tradici rádi pokračovat 

 
Za bazárkový tým Ing. Kateřina Sosnová 

 
 
 
 
 

◄ Pohodová atmosféra na adventním bazaru 

Í RECITAČNÍ 
SOUTĚŽ 

se koná 
ve středu 10. prosince 3. a 4. vyuč. hodinu 

v učebně 217 



 

Milí přispěvatelé, 

letošní výtěžek naší společné charitativní akce pro 

FN Plzeň byl krásných 1350,-Kč. Z vybraných 

peněz jsem zakoupila dětské pohupovací křesílko 

a koně s česací hřívou. Dárečky do FN jsme pře-

daly 17. 12. společně s děvčaty ze 3A ZA. Dále 

jsme od naší knihovnice paní Šimicové přidaly 

k dárečkům i dětské knížky. 

Děkuji Vám všem za účast, dárečky potěší 

všechny děti na neurochirurgickém oddělení FN. 

Mgr. Radka Polívková 

Vánoční strom splněných přání FN 
 

Předvánoční oběd zaměstnanců školy 
 
Nastal opět líbezný předvánoční čas, ovšem pro některé také čas stresu, nakupování dárků, velkých úklidů 

a pečení cukroví. 

Tento zbytečný maraton naštěstí zarazil čtvrtek 19. 12. 2019, kdy jsme se všichni setkali na svátečním obědě 

– opět v restauraci Za Oponou. Pohoštění bylo jako vždy vynikající, užili jsme si také trochu kultury v podání 

zpěváka Pavla Režného a klavíristy Jana Sedláčka. 

Vše nám krásně vyšlo, jen jsme marně čekali na pár sněhových vloček, které by jistě umocnily sváteční 

atmosféru.         Mgr. Ladislava Mutinská 

 

 

 

Poslední den školy před 

vánočními prázdninami 
 

Vánoce jsou kouzelným obdobím pro malé, větší 

i ty už dávno odrostlé. I školní vyučování v tomto 

čase má trochu jiný ráz. Poslední den před 

vánočními prázdninami bývá v naší škole vyhra-

zen pro práci s třídním učitelem, to znamená, že 

si žáci mohou zolit libovolnou aktivitu, kterou pod-

niknou. 

Moje třída 1 ZDL už od půlky října řešila dilema, 

jak s tímto dnem naložit. Kino? Výstava nebo 

muzeum? Besídka ve třídě? 

Nakonec zvítězily Plzeňské vánoční trhy. 

Myslím, že nikdo tohoto nápadu nelitoval. Všichni 

se dobře bavili, prohlédli si vyřezávaný betlém, 

zazvinili na vánoční zvon, některé zaujala nejvíce 

domácí zvířátka, jiné starobylý kolotoč. Celá třída 

si užila báječné předvánoční dopoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před vstupem na Vánoční trhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půjdem spolu do Betléma… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

živá zvířátka – pro mnohé vzácnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jedééém! 

Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

 

 

▲ Slavnostní přípitek 
►K příjemné atmosféře přispěli krásnými 
melodiemi i Pavel Režný a Jan Sedláček 
 

Foto: Ing. Jaroslava Michálková 

◄ Opět zcela 
zaplněná 
restaurace Za 
Oponou 
 
►a ▼◄ 
Poděkování 
našim zástupcům 
za jejich 
celoroční práci 
 
▼Se slavnost-
ním menu nás 
seznámila PhDr. 
Radka 
Felzmannová 


