
 

 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ Minialmanach

hhchTech
Times 

Na co se máme 

těšit v  příštím 

měsíci:  
 

To už bude září… 
Všichni budeme 
vzpomínat na 

krásné červnové 
dny, na těšení se na 

čas volna… 
Přejeme vám všem 
krásné a pohodové 

prázdniny, které 
ubíhají jen velice 

pomalu. 
Zachovete nám 

přízeň i v příším 
školním roce a 
posílejte texty, 

fotky… 
Autorky Minialmanachu 

Slovo úvodem  
Jaro je na naší škole ve znamení zkoušek – přijímacích, 

maturitních, absolutorií a opět přijímaček na VOŠ… 

Když se tak nad tím zamyslím, vůbec to těm našim 

„dětem“ nezávidím, já už bych podruhé maturitu dělat 

nechtěla. Nejde jen o zkoušku samotnou, ale především 

o dny a hodiny bezprostředně předcházející. Všechny 

nabyté vědomosti buší do spánků staccato, k tomu forte 

fortissimo fortississimo, aby vše nakonec skončilo 

naprostým vyčerpáním a pocitem úplně vyprázdněné 

hlavy. Tím si prošli snad všichni.  

Co poradit všem těm nešťastníkům, aby předzkouškové 

nervy zvládli co nejlépe? Moje metody, jak překonat 

stres, osvědčené množstvím prožitých (a přežitých) 

zkoušek, jsou následující: 

1. dám si ranní sprchu (ranní s dvěma en), 

2. ranou snídani zapiju džusem (ranou s jedním en, 

protože je časná), 

3. hezky a prakticky se obleču (prakticky znamená 

pro někoho třeba vzít si kalhoty, abych mohla mít 

tahák na židli mezi stehny, nebo naopak sukni a 

přišít si tahák zespodu k podšívce. Ale to jen pro 

pocit jistoty, jinak ho v žádném případě nepo-

užívat!!!), 

4. myslím na to, kolik lidí myslí na mě (ano, ypsilon – 

„Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Po 

mýtině se smýkal hlemýžď“),  

5. mám u sebe něco jako talisman (například prstý-

nek po babičce), 

6. k svačině si beru banán a čokoládu (běžím přece 

maraton zvící minimálně čtyř hodin výkonu), 

7. je-li ta možnost, položím komisi otázku, 

8. představuji si, že už je příští sobota… 

…a my se všichni doma dosyta vyspíme, už nic nás 

nebude trápit, žádná úzkost nebude sužovat naše 

hrudníky. K snídani budeme ukusovat čerstvé housky 

s marmeládou, zapíjet je kakaem a vyprávět si, co se 

komu z nás kdy přihodilo u zkoušky: 

…jak jsem píchla plnícím perem obávaného matikáře 

do prstu, když mi ukazoval, kde mám chybu… 

…jak můj tatínek přesvědčil zkoušejícího, že má příklad 

spočtený dobře (on se domníval, že ho má opravdu 

dobře!), přestože mu tam vyšel nějaký nesmyslný arcus 

cosinus hyperbolicus… 

… jak asistentka mojí kamarádce u státnic přišla říct, 

slečno, jestli budete dál takhle očividně opisovat, tak vás 

pan předseda vyrazí! Všechno dobře dopadlo, jen na 

potítku po ní zůstal ten tahák, který honem nebylo kam 

sklidit. Tak ho sbalila ta asistentka…  

A budeme se tomu všemu, co vypadalo dramaticky, ale 

nakonec se to rozpustilo v čase, co nás nezabilo, ale 

posílilo, smát… 

Slávka Michálková 

 

 

Výtěžek sbírky ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 

Dne 11. 5. 2022 se studenti 1ZDL, 2ZDL, 3APS a 3BPS SZŠ zúčastnili 25. ročníku sbírky 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ, tradiční sbírky Ligy proti rakovině Praha, jejímž úkolem je 

preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Hlavním 

tématem letošní sbírky byla Prevence nádorů děložního čípku a varlat. Za nabízené kvítky 

měsíčku lékařského žáci oblečeni do žlutých triček získali prostředky na boj proti rakovině – na 

nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické 

výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Na sbírkový účet naši žáci přispěli 43 455 

Kč. Velmi děkuji všem zúčastněným studentům za spolupráci, zejména proto, že se této aktivitě 

věnovali ve svém volném čase a těším se na spolupráci v následujícím roce. 

Mgr. Jana Vodáková 

 

 

Aneta Malafová a Kateřina Zborníkoví – jedna 
z dvojic, které se zapojily do prodeje květinek 

toto vydání 
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Zdrávka se mezi gymnázii neztratila! 

 Celostátní soutěž v prezentování PowerPointových souborů je již tradičně součástí akcí naší školy. Není 

divu. Pro studenty je to akce přitažlivá. Téma prezentací je zadáno, kreativitě se meze nekladou, spíš 

naopak, a setkají se s lektory i dalšími studenty, nadšenými nejen pro počítačové „záležitosti“, ale i pro 

neotřelé vystupování před publikem. O tom všem byl i letošní, první postcovidový ročník, v němž se tým 

zdrávky ze 2 AZT ve složení Linda Němcová a Kateřina Suchá probojoval až do krajského kola. A považte, 

jako jediný, který nebyl z gymnázia. A žasněte, obsadil třetí místo! 

Aby ani naši studenti – spolužáci ze druhých ročníků nepřišli o zážitek z jejich prezentace, zúčastnily se 

obě žákyně rovněž projektového dne. Přejeme jim hodně úspěchů v budoucím REprezentování naší 

zdrávky. 

PhDr. Ilona Gruberová 
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Se stejnou prezentací na téma „Bez přesnosti ani zub nekouše vystoupily dívky rovněž na 
Projektovém dni školy 13. června 

mailto:michalkova@zdravka-plzen.cz
http://www.zdravka-plzen.cz/
mailto:zdravka@zdravka-plzen.cz


 

Co se do květnového Minialmanachu nevešlo  

Ve dnech 26. a 27. 4. 2022 žáci Jakub Stejskal, Vojtěch Tišnovský, David Kydlíček a Michaela Kučerová ze třídy 2 LAA 

reprezentovali naši školu v soutěži první pomoci, která se konala v krásném prostředí ve Lhotce u Mělníka. Soutěže se 

zúčastnilo celkem 12 týmů napříč celou republikou. 

V úterý odpoledne po příjezdu všech soutěžících proběhlo zahájení soutěže společně s krátkým seznámením 

s táborovým řádem a harmonogramem soutěže. Následně se soutěžící mohli odreagovat při prezentaci práce policie 

ČR. První stanoviště čekalo žáky v úterý záhy po setmění v blízkosti nepoužívané vlakové stanice, kde se odehrála 

nehoda s více zraněnými. Po absolvování prvního zásahu měli žáci možnost si opéct na ohni špekáčky. 

Ve středu hned ráno začala druhá – hlavní – část soutěže. Jednalo se o okruh se čtyřmi zastaveními, kde se vždy 

nacházeli zranění s různými druhy a závažnosti poranění. Průběh práce týmu hodnotili odborníci z řad lékařů, 

všeobecných sester a pracovníků zdravotnické záchranné služby. 

Ačkoli se naši žáci neumístili na prvních pozicích, vzorně reprezentovali školu, za což jim patří velké poděkování. 

Mgr. Pavlína Doleželová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž v první pomoci, Lhotka u Mělníka 2022 

Veletrh Kariéra ve 
zdravotnictví 
 

Dne 20. 4. se žáci třetích 

ročníků zúčastnili veletrhu 

Kariéra ve zdravotnictví na 

Fakultě zdravotnických studií 

ZČU.  

Žáci se zúčastnili několika zajímavých 

přednášek (prezentace zaměstnava-

telů, odborné přednášky, populární 

přednášky) a dále si u jednotlivých 

stánku mohli vyzkoušet zajímavé 

workshopy (nasazování prezervativů, 

KPR, chirurgické stehy, laparoskopicky 

trenažér...)  

A v neposlední řadě se seznámit s nej-

většími zaměstnavateli v oblasti zdra-

votnictví v Plzeňském kraji, včetně jejich 

nabídky stipendijnich programu, bene-

fitů a možností spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Text a foto: 

Mgr. Pavlína Doleželová 
 

 

 

Fotografie z Erasmu+ v Polsku 
 

Erasmus+  
Two faces of technology:  
Isolation and opportunities 
Polsko, Karlino, 22. 5. - 27. 5. 
2022 
 

V neděli ráno 22. 5. 2022 jsme se vydaly do Polska na závěrečné setkání tohoto projektu. 

Předcházely tomu společné schůzky a diskuze ve škole a vytvoření dvou prezentací 

v angličtině. Projektu se účastnily čtyři žákyně, a to Marie Strejcová, Adéla Miklušáková, Lucie 

Bayerová a Barbora Soukupová (všechny z oboru praktická sestra) a dvě odborné vyučující, 

Mgr. Jana Bednářová a Mgr. Radka Polívková. Cesta tam utíkala rychle, odpoledne jsme 

dorazily na místo v 15,30 hodin. Po ubytování jsme měly čas na prohlídku areálu, po večeři 

jsme si zahrály volejbal. 

V pondělí 23. 5. 2022 byl první den aktivit. Ráno jsme všichni společně odjížděli do místní 

střední technické školy, kde proběhlo slavnostní uvítání a seznamování týmů polských, 

českých, italských, španělských a tureckých studentů. Úvodní prezentaci zahájili Poláci 

informacemi o zdejší škole a historii Karlina a obecnými údaji o Polsku. Následovali ostatní a 

každý tým představil svoji školu, město a zemi, samozřejmě v anglickém jazyce. Pak se konala 

prohlídka školy včetně internátu, zaujal nás nově zrekonstruovaný internát. Po obědě začala 

zajímavá aktivita v týmech – City games. Utvořili jsme mezinárodní týmy, v každém družstvu 

byl vždy jeden student z každé země. Každý tým obdržel seznam s úkoly, které musí splnit. 

Jednalo se o úkoly spojené s hledáním důležitých míst a památek ve městě, a to včetně jejich 

historie. Díky této hře jsme se seznámili nejen s městečkem, ale dostali jsme možnost poznat 

se vzájemně, protože jsme se domlouvali, přemýšleli, plnili a zapisovali úkoly v angličtině. 

Následoval volný čas a my ho strávily nákupy. Večer pro nás polský tým připravil v areálu 

táborák, večeři jsme si společně grilovali. 

V úterý 24. 5. 2022 probíhaly ve škole dva workshopy. V technické učebně jsme se věnovali 

návrhům na 3D tisk. Hlasováním byl rozhodnut nejpovedenější návrh a ten byl vytisknut na 3D 

tiskárně. V druhém workshopu jsme sestavovali funkční roboty, což nás velmi bavilo. I my 

děvčata jsme sestavily chodící roboty. Odpoledne jsme strávili ve sportovním centru, kde jsme 

soutěžili ve volejbalu, bowlingu nebo kulečníku. 

Středa 25. 5. 2022 patřila celodennímu výletu do Kolobřehu. Jednalo se o 25 km vzdálené 

přímořské lázeňské městečko s velkou kolonádou, atrakcemi, výletními loděmi a prodejními 

stánky. Nejprve jsme minibusy absolvovali okružní jízdu městem, volný čas jsme pak strávili 

prohlídkou kolonády, procházkou po pláži a zakoupením výborné zmrzliny. V přístavu na nás 

čekala pirátská výletní loď, která nás vzala na moře, na vyhlídkovou plavbu. Další program 

následoval v nedalekém Podborsku, kde jsme s průvodcem procházeli bunkrem ze Studené 

války. 

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 následoval další výlet, tentokrát do města Koszalin, vzdáleném také asi 

25 km od Karlina. Jako první jsme navštívili Technickou Univerzitu, kde proběhla kratší 

přednáška o škole a IT technologiích. Poté jsme se přesunuli do robotického centra a každý 

ze studentů si mohl vyzkoušet jak ovládání velkého robota, tak práci v robotickém křesle. Po 

návštěvě univerzity jsme šli na prohlídku města Koszalin a později měli volný čas k nákupům 

ve velkém obchodním centru. Večer jsme trávili ve škole, polští studenti i s učiteli si pro nás 

připravili tzv. "Polskou noc" (typická polská sladká i slaná jídla, polské lidovky, hudba a 

diskotéka). Všichni jsme si večer společně užívali. 

V pátek ráno 27. 5. 2022 jsme se naposledy přesunuli do školy. Nejprve jsme soutěžili 

v deskových a počítačových hrách. Kolem dvanácté hodiny jsme se společně sešli v aule školy 

a začalo ukončení celého projektu. Každý tým připomenul projektové setkání ve vlastní zemi 

a odprezentoval výsledky zdejšího projektu. Velmi zdařilé bylo video španělského týmu, naše 

prezentace měla také úspěch a Barbora Soukupová byla hlavní vedoucí projektu pochválena 

za perfektní angličtinu. Odpoledne jsme se se všemi týmy rozloučily a odjely domů. Odvezly 

jsme si nové zážitky a zkušenosti, poznaly nová místa, různé druhy kultur, typická polská jídla, 

a zejména navázaly nová přátelství. Jsme velice rády, že jsme se mohly tohoto projektu 

zúčastnit. 

Text a foto: Mgr. Radka Polívková společně se žákyněmi 

 

V pátek 8.4.2022 navštívila třída 3. ZDL lékárnu společnosti Česká lékárna holding, a.s. - Dr. Max v ulici 
Bedřicha Smetany v Plzni. Exkurze se uskutečnila ve spolupráci s VOŠZ a garantem oboru Diplomovaný 
farmaceutický asistent, Mgr. Blankou Svatoňovou, která dlouhodobě spolupracuje s touto společností. 

 

Exkurze do lékárny pro 3. ročník Zdravotnického lycea 

Záměrem akce bylo seznámit žáky SZŠ 
s oborem Diplomovaný farmaceutický 
asistent a motivovat žáky k dalšímu studiu. 
Žáci byli rozdělení do tří stejně velkých 
skupin a postupně procházeli všechny 
prostory lékárny. Farmaceutická asistentka 
paní Belisová a ambasadorka Dr. Max pro 
VOŠ Barbora Mucínová doprovázely 
exkurzi zajímavým výkladem. 
Návštěva lékárny se žákům velice líbila a 
těší se na nadcházející aktivity ve spo-
lupráci s oborem Diplomovaný farmaceu-
tický asistent.  

 
Mgr. Ilona Jančová,  

Mgr. Blanka Svatoňová  

 



 

se, kterýmrzliny, 

a
Výlet do Prahy 
se velice vydařil  
 
Dne 28. června podnikla třída 2C 

PS spolu se svou třídní Mgr. 

Markétou Liškovou výlet do Prahy. 

Hlavním cílem byl Petřín, na který 

vyjeli lanovkou. Navštívili rozhled-

nu, zrcadlový sál… 

Protože se jim na výletě velmi líbilo, 

podělili se o své zážitky i s námi a 

poslali několik hezkých fotografií, 

které pro ně budou určitě milou 

vzpomínkou na poslední dny tohoto 

školního roku. 

Text: Ing. Jaroslava Michálková 

Foto: Mgr. Markéta Lišková  
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Léto budiž 
pochváleno  
 

Snad žádné roční období si nezaslouží být 

tolik pochváleno jako léto. Vždyť je to čas 

prázdnin, odpočinku a velikých dobro-

družství. 

O čem je vlastně léto? - Ajaj, to by mě naše 

bývalá kolegyně, vynikající češtinářka Alena 

Vlčková za tuto formulaci hnala! Ta byla 

přímo alergická na spojení „je to o tom, že…“. 

Nicméně... o čem že to léto je? 

• o kapkách potu na čele, 

• o úžasné domácí malinové šťávě, 

• o rose, která chladí kotníky, 

• o žhavých uhlících, co posílají do nebe 

další nové hvězdy, 

• o žabách, které pějí svoji serenádu, 

• o mlýnku na potoce, který se točí a 

cáká (a cáká), 

• o odřeném koleni, když se svezlo po 

antuce, 

• o opečeném buřtu na ohořelém klacku, 

• o ránu na zápraží domu s krajícem 

chleba s medem v ruce, 

• o šťávě ze sametové broskve, co stéká 

po prstech, 

• o tichém lese, který šeptá pohádky ve 

verších, 

• o kopcích zmrzliny, 

• o šipce do ledové vody jezírka v bývalé 

pískovně, 

• o ospalém odpoledni kočky Micky na 

rozpálené střeše, 

• o jahodových knedlících s tvarohem, 

• o noci s kupkou sena pod hlavou a 

Mléčnou dráhou nad hlavou, 

• o lásce 

• a o spoustě dalších věcí, které má 

každý v srdci, po kterých touží a na 

které vzpomíná. 

Tak krásné léto všem – a budiž pochváleno! 

 

 

 

Soutěž Řemeslo má zlaté dno 

Po dvouleté covidové pauze se žáci naší 

školy opět zúčastnili soutěže Řemeslo má 

zlaté dno. 

Slavnostní vyhlášení výsledků 11. roční-

ku rukodělné soutěže, kterou vyhlašuje 

Plzeňský kraj na podporu technického 

vzdělávání, se uskutečnilo ve čtvrtek 

26. května 2022 v Techmania Science 

Centru Plzeň. 

Naši školu reprezentovala žákyně 

2. ročníku oboru Asistent zubního 

technika Lenka Nosková. Ta do soutěže 

přihlásila svoji sadu šperků, kterou 

vyrobila ve školních laboratořích pod 

odborným vedením naší kolegyně Bc. 

Taťány Traxmandlové. 

Výrobky zubních techniků byly v této 

soutěži vždy sázkou na jistotu. Nejinak 

tomu bylo i letos. Lenčina práce zaujala 

odbornou porotu a obsadila třetí místo. 

Kromě diplomu a potlesku publika si 

Lenka odnesla též dárkovou poukázku na 

nákup elektroniky. 

I my Lence blahopřejeme k velkému 

úspěchu a děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy.  

 

Text a foto:  
Ing. Jaroslava Michálková 

  

 

Sada šperků Lenky Noskové 

Nesedíme už jenom ve školních lavicích… 
Celé dva dlouhé roky jsme čekali, až se vydáme mimo školu. Přece jen na takové zážitky se vzpomíná nejvíce, a co 

hlavně, utužují třídní kolektiv. A proto jsme se v květnu a v červnu zúčastnili hned několika akcí. 

První společnou akcí tříd 1 DPS, 2 CPS a 2 BPS byly 6. května Slavnosti svobody. Přesně v ten den spojenecká vojska 

dorazila do Plzně a my jsme se tradičně vydali do Proluky do Křižíkových sadů. Tam už na nás v dobových uniformách 

čekali členové KVH Tommy – Yankee a členky spolku Army Nurse Corps.  

 

▲  Lenku přišly 
podpořit její 
spolužačky i paní 
ředitelka 
 
◄  Ocenění 
převzala Lenka 
od radního pro 
oblast školství a 
sportu pana 
Vladimíra Kroce 
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Několik dní na to jsme se vydali se třídou 1 DPS do Muzea Generála Pattona, kterým nás provedl samotný kurátor 

sbírky Ivan Rollinger. Zasvětil nás do prvních dnů osvobození Plzně a západních Čech a seznámil nás s dobovými 

artefakty, které jsou neodmyslitelně s naším regionem spojené. 

V červnu zase naše kroky vedly do Muzea loutek. Teď už víme, že Plzeň má rovněž historické kořeny v loutkářství, 

neboť první loutkář Matěj Kopecký, ale i následovně Josef Skupa a Jiří Trnka zde mají své místo. Díky netradičnímu 

pojetí prohlídky pana Víta jsme se mohli seznámit s historií loutkářství, s typy divadel a druhy loutek a v samotném 

závěru jsme si mohli sehrát své divadelní představení. Těžko říci, komu se to povedlo lépe, zda třídě 2 CPS či třídě 

1 DPS. 

Poslední školní dny byly rovněž netradiční. Vzhledem k tomu, že máme ve třídě žákyni Ivanu Rollingerovou, která se 

věnuje výcviku králíků, mohli jsme zhlédnout ukázku výcviku pěti králičích sportovců. Jsou to šampióni, kteří na 

soutěžích získali nemálo ocenění a medailí. Co nás překvapilo bylo, že ten, kdo se tomuto sportu věnuje, musí být 

fyzicky zdatnější než jeho zvířecí mazlíček. My jsme si je mohli pomuchlovat a nakrmit je mrkvičkou, okurkou a 

jablíčky. V závěru to vypadalo, že Ivana odjede domů s prázdnými přepravkami, tak jsme se do nich zamilovali. 

Poslední den před vydáváním vysvědčení jsme měli zahalený tajemstvím. Až do poslední chvíle jsme netušili, kam 

nás paní učitelka vezme. Budeme ve městě a přesto v krásné přírodě, máme být sportovně oblečení, ale sportovat 

nebudeme, k cíli se zčásti dovezeme, ale dále poputujeme pěšky. Prý jako v pohádce O chytré horákyni. A tak jsme 

se ocitli téměř na konci Plzně, v Luftově zahradě, kterou nás provedl ten nejvíce zasvěcený, správce zahrady Petr 

Kuták. Jelikož byl u samého zrodu tohoto téměř zapomenutého kousku Plzně, zasvětil nás do historie, budování, ale 

i současné koncepce zahrady. Poznáme už spoustu nových dřevin, bylin, ale podle hlasu dokážeme rozpoznat i 

ptáky, kteří zde našli svá útočiště. V závěru jsme se střetli s dětmi z mateřské školky a společně jsme obdivovali 

expozici včel. 

Už nyní se těšíme na nový školní rok, protože, jak řekla paní učitelka, v Plzni a jejím okolí máme tolik krásných míst, 

že je těžko zvládneme navštívit během našeho čtyřletého studia. 

Mgr. Renáta Malá za třídu 1 DPS 

 

 

 „S ohledem na atmosféru probíhající války na Ukrajině, 

ve které se budou konat letošní Slavnosti, jsme se 

rozhodli zaměřit naši historickou prezentaci na nebojové 

jednotky americké armády, které nejsou tak často 

vzpomínány, přestože mohou být i pro návštěvníky 

skutečně atraktivní,” komentoval letošní podobu projektu 

předseda klubu Daniel Malý. „Společně s kolegyněmi ze 

spolku Army Nurse Corps představíme návštěvníkům 

45. polní nemocnici, která na Plzeňsku reálně působila. 

Sloužili u ní vojenští lékaři, zdravotní sestry, asistenti a 

pomocný personál. Mnoha československým občanům 

pomohli a některým dokonce zachránili život díky novému 

léku, penicilinu.” 

 

 

š š 



 

16. června se konal projektový den s názvem SÍLA MEDICÍNY 

Téma 7. ročníku projektového dne nebylo zvoleno náhodně. Pojem síly vychází z denní zkušenosti 

člověka a vyjadřuje míru vzájemného působení. Po dlouhé odmlce způsobené covidovou pandemií 

jsme i my potřebovali sebrat sílu, abychom se vrátili do zajetých kolejí a se vším všudy zorganizovali 

náš projektový den. Podařilo se a jsme hrdi na to, že celá akce předčila nejen naše původní možnosti, 

ale i očekávání.  

Projektový den byl v letošním roce určen výhradně žákům 2. ročníků, všech oborů naší školy. Můžeme se též pochlubit mezinárodní účastí, kdy i žáci ze slovenské 

Nitry vystoupili se svým zajímavým projektem pod vedením svých odborných vyučujících Mgr. Valovičové a PhDr. Balkoové. 

Ale celý letošní ročník přinesl široké spektrum žákovských projektů. Projekty ve většině případů dosahovaly vysoké odborné úrovně a pro porotu bylo velmi náročné 

rozhodnout o těch nejzdařilejších. Třetí příčka v náročném hodnocení patřila žákyním ze třídy 2.CPC Elišce Mudrové a Zuzaně Selčanové. Jejich práce s názvem 

„Odborná první pomoc“ pomohla posluchačům hlouběji nahlédnout do nitra opatření vedoucích k záchraně lidského života či zamezení následků. Druhé místo si 

právem zasloužily žákyně ze třídy 2.AZT Kateřina Suchá a Linda Němcová. Jejich práce byla zajímavá již samotným názvem „Jedenácté přikázání“. Nejzdařilejší 

a porotou nejlépe hodnocený projekt vytvořili žáci ze třídy 2MSR. Matěj Rapp a Adéla Svejkovská ve své práci porovnávali historii a současnost používaných 

endoprotéz. Obsah jejich projektu byl nejen poutavý a zajímavý, ale i doplněný dokonalým přednesem. Za zmínku stojí též doprovodný kulturní program, který 

navodil ve společenském sále SPŠD Plzeň příjemnou atmosféru. Krásná byla hra na klavír v podání žáka Adama Tomeše, povedené bylo i vystoupení Ester 

Eberlové a její hra na flétnu nebo vystoupení stepařky Jindřišky Němečkové. 

Projektový den se již po sedmé konal pod záštitou paní ředitelky PhDr. Ivany Křížové a naší zástupkyně PhDr. Radky Felzmannové. Velké poděkování patří též 

Mgr. Iloně Jančové, která se svým skvělým týmem oživila téměř dva roky vyhasínající tradici našich projektových dnů. Dokázali jsme se vrátit a doufáme, že i nadále 

budeme moci v této zajeté rutině pokračovat bez omezení. Děkujeme též firmě Curaprox a Colgate za poskytnutí sponzorského daru, bez kterého by na projektovém 

dnu chybělo občerstvení. Taktéž děkujeme SPŠD Plzeň za letité poskytování adekvátních prostor pro konání této akce. 

Závěrem bych chtěla podoktnout, že i letos jsme se přesvědčili jací úžasní, šikovní a pracovití žáci na naší škole jsou. Jak se dokážou pod vedením svých odborných 

mentorek zhostit úkolu a vytvořit projekt na vysoké odborné i stylistické úrovni. A nám nezbývá nic jiného než pomalu přemýšlet nad novým tématem projektového 

dne, připravovat program a věřit, že nás nic nezastaví.             Za tým odborných učitelek Mgr. Alena Štroblová 

Foto: Mgr. Ladislava Mutinská, Ing. Jaroslava Michálková 

 

NAŠE ZDRÁVKA 
 
Cykloturistický kurz 
 
Ve dnech 6. - 10. 6. 2022 se uskutečnil 

cyklokurz pro žáky druhých ročníků 

s ubytováním v kempu La Rocca 

v Konstantinových Lázních. Kurzu se 

účastnilo téměř 50 žáků v doprovodu 

pěti vyučujících: Libuše Mertlová, 

Michal Mertl, Josef Vladař, Martina 

Valachová a Monika Bednářová.  

Ani občasná nepřízeň počasí nebyla 

důvodem k tomu, aby se zahálelo. 

Dopoledne i odpoledne jednotlivé týmy 

vyjížděli na předem naplánované trasy, 

často spojené i s gastrozážitky (pizze-

rie, cukrárna). Mezi další aktivity patřila 

návštěva krytého bazénu, koupání 

v přírodním jezírku nebo míčové a jiné 

kolektivní hry. Poslední večer byl pro 

všechny přichystaný táborák.  

Celý kurz proběhl bez větších 

technických komplikací a bez úrazu. 

Poděkování patří všem organizátorům 

a zúčastněným. 

Mgr. Monika Bednářová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se stadion FC Viktoria Plzeň ve Štruncových sadech 

stal dějištěm speciálního cvičení integrovaného záchranného systému. Na 

policisty, strážníky městské policie, hasiče, záchranáře a vojáky zde čekal 

simulovaný útok aktivních střelců. Úkolem záchranných složek pak bylo nejen 

eliminovat pachatele, ale také evakuovat návštěvníky stadionu a uchránit je 

tak od hrozícího nebezpečí a poskytnout jim prvotní pomoc. V rámci 

fotbalového utkání došlo v sektoru "U" k potyčce, při které dva z fanoušků 

vytáhli zbraně, začali střílet do davu a jeden z nich také zranil několik lidí 

nožem. 

Policisté v rámci cvičení prováděli i třídění zraněných osob metodou START. 

Zraněné osoby policisté evakuovali na bezpečné místo, kde je předali 

zdravotníkům. 

 

 

Cvičení se zúčastnilo přibližně 500 figurantů a 200 zasahujících z řad složek IZS.  

Mezi figuranty byli i žáci třetích ročníků naší školy, kteří tak měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži nejen roli obětí 

teroristického činu, ale mohli zároveň sledovat součinnost všech složek IZS. Všem našim žákům patří poděkování za 

spolupráci na této akci. 

Mgr. Monika Bednářová, Mgr. Renata Jonášová 

 

 

22. až 23. 6. 2022 proběhl 26. ročník Celostátní soutěže první pomoci v táboře Zálesí v Mladém Bříšti u Jihlavy. 

Soutěže se zúčastnilo 23 družstev z České republiky a Slovenska. Naši školu zastupovaly žákyně z 2BPS Gabriela 

Prtrůjová, Andrea Písaříková, Aneta Škoulová a Andrea Zelenková. 

Ve středu po oficiálním zahájení proběhla první část soutěže, která se hodnotila samostatně. V letošním ročníku se poprvé 

losovaly smíšené týmy, jejichž členové se neznali a poskytovali první pomoc u dvou stanovišť. U prvního stanoviště čekala 

na silnici autonehoda dvou aut, kde vyprošťovali zraněné z vozů a ošetřovali větší počet raněných. Na druhém stanovišti 

v lese u dřevěné chatky zajišťovali zraněné intoxikované drogami a léky, včetně epileptického záchvatu.   

 

Celostátní soutěž první pomoci 

Naši žáci figuranty na cvičení IZS 

Ve čtvrtek již probíhala soutěžní část 

klasických družstev na 5-ti stanovištích v lese 

a ve stodole. Studenti vždy ošetřovali více 

zraněných, například nehodu cyklistů, úrazy 

horolezců, popáleniny nebo úraz elektrickým 

proudem. Po dokončení trasy ještě čekaly týmy 

fyzické testy, kde se hodnotila rychlost a 

obratnost soutěžících. 

Přestože bylo slunečné a horké počasí, 

studentky se s novým prostředím vypořádaly 

se ctí a zvládly poskytnout první pomoc 

i fyzické testy s velkým nasazením.  

Děkujeme organizačnímu týmu SZŠ Jihlava za 

krásně připravenou soutěž a těšíme se na 

27. ročník. 

Mgr. Jana Vodáková 

 

 

 

◄◄ Vedení 
školy a naši 
milí hosté 
z Nitry 
 
 
◄ Jednotlivé 
prezentace 
měly vysokou 
odbornou 
úroveň 

► Porota 
měla nelehkou 
úlohu. 
Vyhlášení 
výsledků bylo 
nejnapínavěj-
ším 
okamžikem 
Projektového 
dne 
 
►► Vítězové 
Matěj Rapp 
a Adéla 
Svejkovská 


