
Úřední deska 
 

Název školy: 
 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 
 
Právní forma: 
Příspěvková organizace 
 
IČO:   00669695 
RED-IZO:  600019675 
IZO SZŠ: 110030966 
IZO VOŠZ: 110030974 
 
Zřizovatel: 
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 
 
Důvod a způsob založení: 
Příspěvková organizace vykonává činnost střední a vyšší odborné školy. 
Poskytuje střední a vyšší odborné vzdělání. Její činnost se řídí zákonem 
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), 
zejména pak ustanoveními části čtvrté a prováděcími předpisy k němu. 
Škola sdružuje Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu 
zdravotnickou. Organizace může vykonávat doplňkovou činnost. 
 
Organizační struktura:  
Umístěno na: www.zdravka-plzen.cz 
 
Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížová 
 ve funkci od 1. 3. 2012 
Zástupci ředitelky školy: Mgr. Jiřina Uhrová, zástupkyně pro VOŠZ 

PhDr. Radka Felzmannová, zástupkyně 
pro SZŠ, RNDr. Milan Štěpánek, zástupce 
pro SZŠ 

Ekonomka školy: Ing. Pavla Tesařová 
Asistentka ŘŠ, pracovnice pro externí komunikaci: Jindřiška Hrabáková 
Projektový manažer SZŠ a VOŠZ: Mgr. Jan Malata 
Výchovná poradkyně SZŠ:  PaedDr. Ivana Košanová 
Výchovná poradkyně a školní metodik prevence VOŠ: Mgr. Ivana Černá 
Školní metodik prevence SZŠ: Mgr. Martina Lísková 

https://www.zdravka-plzen.cz/?q=verejnost/o-skole/organizacni-struktura


Školní koordinátor EVVO: Mgr. Jaroslava Opatrná 
Koordinátor ŠVP: Mgr. Jolana Kolářová 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lenka Uhlířová 
    uhliroval@zdravka-plzen.cz 
 
Kontaktní spojení: 
Poštovní adresa:  Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 
Místo pro osobní návštěvu: Karlovarská 99, 323 00 Plzeň – sekretariát  
Úřední hodiny: 7:00 – 15:30 hod. (pondělí – pátek) 
Adresa pro dálkový přístup: www.zdravka-plzen.cz 
E-mailová adresa: zdravka@zdravka-plzen.cz 
Adresa datové schránky: ID schránky: 4dchs6h 
 Typ schránky: právnická osoba  
 Jméno: SZŠ a VOŠZ  
 IČ: 00669695 
 
 
Telefonní čísla zaměstnanců školy: 
Umístěno na: www.zdravka-plzen.cz 
 
Příjem žádostí a dalších podání (žádosti o informace, opravné 
prostředky): 
Místem pro podání je sekretariát ředitelky školy.  
Dveře číslo 231. Telefon: 378 015 224. 
Poskytování a zveřejňování informací, sazebník úhrad dle Směrnice 11 
Umístěno na: www.zdravka-plzen.cz 
 
Případné platby lze poukázat: 
Komerční banka: 34731311/0100 
 
Hlavní dokumenty: 
Školní řád SZŠ 
Školní řád VOŠZ 
Výroční zpráva o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za poslední dva roky (v 
tištěné podobě umístěna v knihovně a studovně školy) 
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za poslední dva roky 
(v tištěné podobě umístěna v knihovně a studovně školy) 
Postup při řešení mimořádné události 
Umístěno na: www.zdravka-plzen.cz 
 
 
 
 
 
 

http://www.zdravka-plzen.cz/
mailto:zdravka@zdravka-plzen.cz
https://www.zdravka-plzen.cz/?q=verejnost/kontakty
http://www.zdravka-plzen.cz/
https://www.zdravka-plzen.cz/?q=verejnost/uredni-deska


 
Právní předpisy vztahující se k činnosti školy: 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpisy jsou umístěny na www.msmt.cz.  

Licenční smlouvy: 
K nahlédnutí uloženy na ekonomickém oddělení školy. 
 
 
Rozpočet: 
Řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 536/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
Způsob financování:  

- příspěvek na provoz školy od zřizovatele 
- dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání 

Doplňkové zdroje příjmů: doplňková činnost dle zřizovací listiny. 
Umístěno na: www.zdravka-plzen.cz 
 

Formuláře: 
- na studijních odděleních SZŠ a VOŠZ 
- umístěny na webových stránkách školy  

Umístěno na: www.zdravka-plzen.cz 
 
Zpřístupnění hlavních dokumentů školy: 
 
Hlavní dokumenty školy jsou umístěny na PC u vrátnice školy. Na 
požádání je možné vytvořit kopie dokumentů. 
Hlavní dokumenty školy:  

- školní vzdělávací programy SZŠ a VOŠZ 
- školní řady SZŠ a VOŠZ 
- Výroční zpráva o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za poslední dva roky 
- Směrnice školy QS40 Ochrana osobních údajů 

http://www.msmt.cz/
https://www.zdravka-plzen.cz/?q=formulare
https://www.zdravka-plzen.cz/?q=formulare

