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Na co se 
máme těšit 
v příštím 
čísle 
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v měsících 
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EVVO 

 

• Podzimní 
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recepty, 
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• …a mnoho 

dalších 

zajímavostí 

ze života 

naší školy 

 
 

 
 

 

PROJEKT ERASMUS+ 
Zahraniční odborná stáž studentů z Regensburgu 
 Ve dnech 12.9. – 27.9. 2022 proběhla odborná stáž studentů z Regensburgu 

z Berufsfachschule für Krankenpflege des Bezirks Oberpfalz v rámci projektu 

ERASMUS+. Díky tomuto projektu, který je financován za podpory Evropské komise, naši 

školu navštívily tři studentky 3. ročníku: Julia Adam, Lena Gϋrster a Sophie Schreiner 

společně s paní ředitelkou partnerské školy Christine Denk. 

Slavnostní přivítání stážistek a paní ředitelky Ch. Denk primátorem města Plzně Mgr. Pavlem Šindelářem a 

radní pro oblast školství Mgr. Lucií Kantorovou proběhlo dne 13. 9.  na radnici města Plzně. Studenti měli 

možnost diskutovat přímo s představiteli města Plzně a Plzeňského kraje v zastoupení Mgr. Ladislavem 

Harvánkem o problematice zdravotnictví a školství v Německu a České republice. Po zajímavé prohlídce 

radnice je čekal čtrnáctidenní pestrý program.  

Obsahem stáže bylo nahlédnutí do vzdělávacího procesu přípravy budoucích zdravotníků formou ukázkových 

hodin všeobecných i odborných předmětů přímo ve vzdělávacích institucích (SZŠ a VOŠZ Plzeň, ZČU Plzeň 

katedra ošetřovatelství, Infokariéra, Jazyková škola Plzeň). Další část programu byla věnována návštěvám 

zdravotnických a sociálních zařízení. 

Studentky se seznámily s provozem interního a chirurgického oddělení ve Fakultní nemocnici Plzeň, se 

zařízením pro seniory Domovinka, SENECURA. Formou exkurze měly možnost navštívit Onkologickou a 

radiologickou kliniku, Psychiatrickou kliniku, Gynekologicko – porodnickou kliniku a Emergency ve Fakultní 

nemocnici v Plzni. Budoucí zdravotnice z Německa získaly řadu poznatků i zkušeností. Poznaly také kulturní 

život v Plzni a rovněž navázaly spoustu přátelství z řad našich žáků a studentů. 

Závěrem můžeme konstatovat, že se další stáž zahraničních studentů vydařila a to díky vedení naší školy v čele 

s paní ředitelkou PhDr. Ivanou Křížovou, projektovému manažeru Mgr. Janu Malatovi, odborným i všeobecným 

vyučujícím SZŠ a VOŠZ a samozřejmě také díky vstřícnému přístupu vedení jednotlivých pracovišť, lékařů a 

sester na jednotlivých stanicích.       Mgr. Ilona Jančová 
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Zelené střechy na veřejných budovách pomáhají snižovat teplotu uvnitř budov. 
V Polsku se dnes stávají samozřejmostí. 

Foto (zprava): Mgr. Ilona 

Jančová, ředitelka SZŠ a 

VOŠZ Plzeň PhDr. Ivana 

Křížová, Mgr. Monika 

Muhr – Grimm, ředitelka 

MEDBO Regensburg 

Christine Denk, studentky 

z Regensburgu, Mgr. Jan 

Malata                  
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Slovo úvodem  
Venku leje jako z konve (inu, podzim je tu, tak 

to podle toho vypadá), a tudíž trávím sobotní 

podvečer žehlením. K té nezáživně činnosti by 

to chtělo trochu příjemné hudby. Tak „listuji“ 

rozhlasovými stanicemi – a ono nic pěkného. 

Nejméně na polovině stanic se trefuji do 

ukřičených reklam, na hardrock nemám náladu 

a na dechovku tuplem ne. Na Vltavě teskný 

Martinů, na Country rádoby vtipný Dobeš… Až 

najednou —  

Když jsem já byl tenkrát kluk, 

to zněly písně líp a sladší měly zvuk. 

A hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas, 

já tehdy ještě žák – v ten požehnanej čas.  

To ryby braly víc, byl veselejší smích 

a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. 

I stromy rostly vejš – k těm bílejm kadeřím 

a v sen jsem věřil, v nějž kdy sotva uvěřím… 

Krásná píseň nejen k žehlení, ale i k rozjímání… 

Ano, opravdu býval v létě větší hic – nikoli to 

úmorné dusno jako teď, ale to správné letní vedro, 

lákající k výletům k vodě, k úžasným hrám na 

břehu řeky nebo rybníka, kde jsme pobíhali bosi. 

Odřené koleno se ošmrdlalo špinavou rukou, vosí 

píchnutí zchladilo ve vodě. Ke svačině jsme měli 

krajíc chleba, letní jablka nebo hrušky, které jsme 

otrhali někde přes plot, a k pití – stačila řeka. Lesy 

byly plné hub, borůvek a malin. A to kouzlo 

podvečerních táboráků! Takové bylo léto na 

chalupě nebo na chatě. 

S podzimem jsme se vraceli do města, do školy. 

Sice jsem bydlela na sídlišti, ale úplně na kraji 

města, takže na pole a louky jsme viděli z okna. A 

naše hry pokračovaly: na strništi se na podzim tak 

krásně pouštěli draci, ve stohu slámy se daly dělat 

úžasné bunkry…  

Do školy jsme se většinou těšili. Nepřicházelo 

v úvahu, aby někdo stonal proto, že má kašel nebo 

rýmu. S tím se normálně do školy chodilo – a za tři 

dny jsme o „nemoci“ už ani nevěděli. 

A ty kouzelné zimy… Sníh byl i ve městech, na 

každém kopečku jsme si udělali klouzačku… 

Nevadilo, že nám ruce mrzly pod promáčenými 

rukavicemi a staré tepláky snadno profoukly… Na 

to jsme nedbali, vždyť sáňkovačka byla taková 

paráda! 

A tak si broukám s Karlem Gottem, žehlím, 

vzpomínám (trocha nostalgie snad neuškodí) – a 

v duchu parafrázuji pana Borovce, který otextoval 

tuto píseň: Škoda, že jsem, co jsem, a holkou že 

jsem už byla! 

Slávka Michálková 

 

 

V rámci projektu Green Art, Green Sport for the Green Europe jsme ve dnech 19.-25. července 2022 jsme se zúčastnili 

mezinárodního setkání pracovních skupin v polské Lodži. Druhé největší město Polska na nás zapůsobilo nejen svou rozlohou, 

ale především jako zelené město, plné parků, místy až velmi drsně přirozené, které se snaží se zachovat si svůj historicky-

industriální ráz.  

 
Týmy všech zúčastněných zemí (ČR, Polsko, 

Itálie, Španělsko, Turecko) spolupracovaly na 

výměně zkušeností v oblasti ekologie, zdravého 

životního stylu, sportu a jiných společných 

tématech, např. o odpadovém hospodářství. 

Nedílnou součástí byly i informace o oblastech 

zelené energie, přičemž jsme navštívili i zdejší 

ukázkovou elektrárnu, která byla předělána na 

vědecko-technologické centrum, kde jme měli 

možnost dozvědět se v science centru o původ-

ní funkci elektrárny na neekologická fosilní 

paliva. 

Od prvního dne jsme měli možnost, po seznámení se s jednotlivými týmy, diskutovat nad problematickými otázkami přístupu 

k ekologii a zeleným aktivitám v jednotlivých zemích. Společná smíšená aktivita teamů na úvod setkání nefungovala jen jako team 

building, ale umožnila nám prolomit první bariéry komunikace, a vytvořit si důvěrný vztah při společné stavbě, byť papírových 

domů, ale na pevných základech zbudovaných. Myšlenka "zelené" byla naplněna i tím, že na stavbu těchto domů byly použity 

recyklované papíry.  

Společné téma "Zelené Evropy", a každý i své země, jsme měli možnost prezentovat i následující dny a vyměnit si zkušenosti 

s hostující školou, která naplňuje tuto myšlenku nejen zaměřením předmětů ve výuce oborů, ale i tím že na nádvoří pěstuje květiny. 

Sice maličkost, ale příjemné prostředí pro diskuze bylo nedílnou součástí našeho setkání. Dostatek prostoru nám bylo dáno i v in-

dividuálních pohybových aktivitách při kterých jsme podle měření každý den nachodili od 20 do 28 km, čímž jsme naplnili myšlenku 

"zeleného sportu". Polsko je zemí, která bere otázku zelené Evropy vážně, protože na cestě jsme míjeli mnoho větrných elektráren 

a v samotné Lodži viděli, jak se zde starají o své prostředí, o svou "zeleň". 
Mgr. Anna Karpíšková, Mgr. Jana Jurášková, Mgr. Jan Malata, Mgr. Hana Šťastná, Mgr. Radka Polívková, Mgr. Jana Bednářová 
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Pět studentů zdravotnické školy MEDBO Regensburg přijelo do Plzně v rámci spolupráce se 

Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Plzni (SZŠ a VOŠZ). 

Jednalo se o druhou skupinu mladých lidí, kteří využili možnosti získat zkušenosti z teoretické 

i praktické výuky od svých sousedů. První skupina studentů byla totiž v Plzni v polovině září. 

Na začátku jejich pobytu je na radnici přivítal Vlastimil Gola, radní města pro oblast Smart 

Cities a podporu podnikání. Ten se studenty mimo jiné pohovořil o zavedení virtuální reality 

do výuky ve školách. „Jde o velký pokrok nejen pro školství, ale i zdravotnictví. 

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy na školících programech pro 

studenty, neboť je všeobecně známo, že použití umělé inteligence a virtuální reality přináší 

daleko větší prožitek a lépe je pak vyučovaná látka zapamatovatelná,“ řekl Vlastimil Gola. 

Zmínil také dálkový přenos dat ze zdravotních údajů nebo funkce chytrých hodinek, které 

dokáží odečítat řadu tělesných funkcí. 

Setkání se dále zúčastnili zástupci obou škol i referent na úseku organizace školství 

z krajského úřadu jako zřizovatel plzeňské školy. Přítomní také mluvili o rozdílnosti 

vzdělávacích systémů v Česku a Německu, o detailech výměnného pobytu nebo 

o plzeňském pivu, jehož reputaci za hranicemi krajské metropole němečtí studenti potvrdili. 

SZŠ a VOŠZ poskytuje již 80 let profesní zdravotnické vzdělání, které je vysoce žádané na 

trhu práce. Patří mezi největší školy v Plzeňském kraji, navštěvuje ji více než tisíc žáků 

a studentů. Výuku zajišťuje 180 kvalifikovaných interních a externích pedagogů, studenti 

absolvují praxe ve většině zdravotnických zařízení v regionu. Největšími partnery jsou 

Fakultní nemocnice Plzeň, Mulačova nemocnice Plzeň, PRIVAMED Plzeň, Městská charita, 

Dětské centrum a řada dalších státních i privátních zdravotnických zařízení. Spolupráce 

s regensburskou školou MEDBO v rámci projektu ERASMUS+ je dlouholetá a velmi ceněná 

ze strany pedagogů i studentů. 

Text: Eva Kriegerová, foto: M. Pecuch – publikováno 6. 10. 2022 

Převzato z: https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/studenty-zdravotnictvi-

z-regensburgu-prijal-radni-vlastimil-gola.aspx 
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V pátek 7. a v sobotu 8. října se v Depu 

Plzeň konal 6. ročník veletrhu vzdělávání 

Posviť si na budoucnost, který pořádá 

Informačně vzdělávací středisko Plzeň-

ského kraje Info Kariéra pro žáky 8. a 

9. ročníků ZŠ. Tento veletrh má pomoci 

žákům s výběrem studia po skončení 

ZŠ.  

Na stánku naší školy se jej zúčastnili a 

informace o naší škole budoucím 

studentům poskytovaly paní učitelky 

Jana Bednářová a Jitka Burešová, a žáci 

Marie Molnárová, Jakub Pohl, Táňa 

Synáčová, Lucie Vildová ze třídy 2CPS, 

Bára Vacková ze třídy 3AZT a Bára 

Chválová s Veronikou Brejchovou ze 

třídy 4BPS.   

Jako každý rok byl o studium na naší 

škole hodně velký zájem, což nás velmi 

potěšilo.  Nejvíce otázek se týkalo oborů 

Asistent zubního technika a Masér 

sportovní a rekondiční. Protože nás tato 

akce velmi bavila, již se všichni těšíme 

na další ročník. 

   

 

Se studentkami zdravotnické školy MEDBO Regensburg, které přijely do Plzně v rámci dlouholeté spolupráce se zdejší Střední zdravotnickou školou a Vyšší 

odbornou školou zdravotnickou v Plzni, se potkali primátor města Plzně Pavel Šindelář a radní pro oblast školství Lucie Kantorová. Tři studentky včetně 

představitelů obou škol a Plzeňského kraje přijali v tomto týdnu na plzeňské radnici. 

„Jsem velmi rád, že spolupráce mezi městy Plzeň a Regensburg funguje i mimo oficiální městská partnerství. Že naše města dokáží spolupracovat i v jiných 

oblastech, jako je právě třeba školství a vzdělávání. Vítejte v Plzni a přeji vám krásný pobyt v našem městě,“ řekl v úvodu setkání Pavel Šindelář. 

Primátor se zajímal například o program pobytu, plány a místa, která chtějí studentky navštívit, ale i o to, jakým způsobem fungovala výuka v německých školách 

v době pandemie covidu-19. K tomu Christine Denk, ředitelka zdravotnické školy MEDBO Regensburg, uvedla, že nařízení německé vlády byla velmi přísná, ve 

srovnání s nimi mohly české školy reagovat flexibilněji. Proto také spolupráce mezi oběma školami v době pandemie stagnovala. 

Radní Lucie Kantorová se mimo jiné dotazovala na rozdíly mezi oběma vzdělávacími systémy, na četnost a délku výměnného pobytu nebo co konkrétně musejí 

studentky absolvovat. „Jsem také ráda, že spolupráce mezi plzeňskými a regensburskými školami funguje na všech stupních. Vím o společných projektech 

v mateřských a základních školách, toto středoškolské spojení jen potvrzuje dobré vztahy mezi našimi školami,“ řekla Lucie Kantorová. 

Spolupráce obou škol funguje od roku 2008. „Máme velmi dobré vztahy, perfektní spolupráci a detailně propracovaný program výměnných pobytů, které trvají 

přibližně 14 dnů. Mnohokrát jsme se také inspirovali u kolegů v Regensburgu, například jsme podle nich nakoupili modely na nácvik oživovacích metod a další 

výuku nebo vybavili učebny,“ uvedla ředitelka SZŠ a VOŠ zdravotnické v Plzni Ivana Křížová a její kolegové. 

Text: Eva Kriegerová, foto: M. Pecuch – publikováno 19. 9. 2022 

Převzato z: https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/na-plzenskou-radnici-zavitaly-studentky-z-regensburske-stredni-skoly.aspx 

 

 

 

NAŠE ZDRÁVKA 
 
Adopce zebry bezhřívé 
 

Podobně jako v předchozích dvou letech i letos na 

začátku školního roku proběhla na naší škole 

sbírka na adopci zebry bezhřívé z plzeňské ZOO. 

Žáci, studenti a zaměstnanci školy přispěli na chov 

tohoto ohroženého druhu již potřetí. V roce 2020 

jsme se stali kmotry zebry Tosie, v loňském 

školním roce ještě navíc jejího hříběte – zebřičky 

Tary. 

Letos se podařilo vybrat 17.400,- Kč, které 

kolegyně Mgr. Jaroslava Opatrná poslala na účet 

ZOO. A tak adopce může pokračovat. 

Dne 22. 9. se konal při příležitosti 91. výročí 

založení ZOO Plzeň Den kmotrů v ZOO. V 16 

hodin začala tato akce oficiální částí, poté si mohli 

všichni účastníci prohlédnout zahradu. 

Musím říci, že od předchozího roku zde nastalo 

mnoho změn k lepšímu. Nejkrásnější novinkou a 

největším překvapením pro mne byla Růžová 

zahrada. Jedná se o pavilonek v antickém stylu, 

který je umístěn hned vedle výběhu lvů. Když jsem 

prosklenou klenbou sledovala tyto nádherné 

šelmy, mimoděk mi hlavou prolétlo: „Christianos 

ad leones!“ Tak silné kouzlo má ono místo! 

Naše procházka pokračovala dále až k výběhu 

kopytnatců. Bohužel naše kmotřenky jsme 

nezahlédli – asi měly právě něco jiného na práci. 

I přesto bylo odpoledne v ZOO krásným zážitkem, 

který podpořilo i slunné počasí posledního letního 

dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Růžová zahrada – rázem se ocitnete ve starém 

Římě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše zebřičky jsme nezastihly – tak jsem (mimo 

jiné) vyfotila největší ze všech zvířat… 

 

Ing. Jaroslava Michálková 

 

Studenty zdravotnictví z Regensburgu přijal radní Vlastimil Gola 
 

Text článku: 

Mgr. Jana Bednářová 

 

Foto: 

Mgr. Jana Bednářová 

a zúčastnění žáci 

 

Na plzeňskou radnici zavítaly studentky z regensburské střední školy 
 

 

 

Napsali o nás: 

Dne 7. 10. 2022 se naše třída 3 MSR 

zúčastnila kurzu tejpování. 

Naučili jsme se správně využít 

kineziotejp a dozvěděli jsme se, jak 

zatejpovat dané oblasti na těle. 

Celým kurzem nás prováděla Silvie 

Šúrová, která nás naučila především 

správný postup tejpování. Dalším 

školitelem byl Michal Šilhan, který nám 

předvedl i jiné formy tejpování, například 

tejpování fixační. 

 

Kurz tejpování 

Kurz se velmi vydařil a nabyté znalosti určitě využijeme na praxi, která nás čeká v květnu. 

 

Adéla Svejkovská, Lucie Maierová, žákyně 3 MSR 

Foto: Mgr. Zuzana Fenclová 
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Znovu podzimně  
 
Až vám někdo řekne, že podzim je 

škaredý, protivný, nudný a tak dále… 

nevěřte mu! 

Žádné z ročních období není tak pestré, 

ať už mluvíme o barvách nebo náhlých 

změnách počasí. Pro lidi, kteří mají rádi 

neustálý pohyb a pořád čekají na nějaká 

překvapení, je podzim jako stvořený. 

Stoprocentně uspokojí i ty, kteří se rádi 

kochají přírodními krásami.  

Teď mě napadá jeden z výroků Oty Fin-

ka, hlavního hrdiny detektivek Kapitána 

Kida: „Podzim – to je vůně nekonečnejch 

cest švestkovou alejí pod peřinama 

mraků, když jsou pole hnědý a země 

skoro k jídlu…“ (A následuje povídání 

o tom, že na podzim se krásně jezdí na 

kole a že ty švestky se dají trhat a jíst za 

jízdy…) 

No jo – ale co takové duše nostalgické, 

na které na podzim padá smutek a 

toužebně vzpomínají na léto. Nedokžou 

se radovat z podzimních barev a plodů, 

z listí tak příjemně šustícho pod nohama, 

z cárů šedivých mračen. Jen při každém 

záchvěvu tepla a náznaku hezkého 

počasí doufají, že se léto ještě vrátí… A 

přitom vědí, že zmizelo v nenávratnu, že 

až příští rok – dá-li bůh. A tak se mnozí 

„létomilci“ podobně jako já uchylují 

k poezii, k básničkám podzimním, smut-

ným – a krásným:  

 

Jan Skácel: Babí léto 

Včera letěl vzduchem první bílý vlas. 

Zazvonil, 

když zvolna k zemi padal – 

a slova, 

hrubá, nepokorná slova 

v hrdle uvázla mi jako rybí kost. 

 

Mé léto, 

ty už také šedivíš? 

 

Je tomu tak 

a podzim přijde zítra. 

Zas celé stromy budou odlétat, 

zas ptát se budem, 

kam a komu vstříc. 

A ticho, chudé jako polní myš, 

tu a tam za zády nám pískne. 

 

Mé léto, 

ty už také šedivíš? 

 

Slávka Michálková 
 

Dne 11. října 2022 se 27 studentů napříč obory (1BDV, 1DDS, 1DNT a 2SOP) naší 

VOŠ zúčastnilo v plzeňských ulicích celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. 

Realizaci sbírky ještě předchází proškolení a vyzvednutí prodejních předmětů, po 

prodeji je samozřejmostí odevzdání kasičky s příspěvky do téže organizace SONS. 

Každý student svou vlastní dobrovolnickou činností pomohl k naplnění snů osobám 

se zrakovým postižením. Výtěžek sbírky pomůže realizovat např. výcvik vodicích 

psů, výuku obsluhy počítačů, nácvik chůze s bílou holí a další aktivity podporující 

samostatný život osob nevidomých. 

Každý rok bývá vyhlášena nejlepší dvojice prodejců ze školy, letos se dařilo 

studentkám 2SOP Nicol Zsemlerové a Andree Chladové. Plzeňskou organizací 

SONS ČR byly právě tyto studentky vyhlášeny jako nejlepší školní dvojice, prodaly 

všechny pastelky a vybraly vysokou částku, jejich výtěžek činil 4.491Kč. 

Děkuji našim studentům, vážíme si všech dobrovolníků, kteří se do této charitativní 

činnosti aktivně zapojili a snažili se získávat finanční prostředky pro druhé. Sami 

studenti hodnotí celodenní akci jako potřebnou a úspěšnou, studentky 2SOP 

Kristýna Turčinová a Tereza Peerová poskytly ještě ke sbírce rozhovor Českému 

rozhlasu Plzeň – odkaz níže. 

https://plzen.rozhlas.cz/v-ulicich-plzne-muzete-koupit-bilou-pastelku-
pomuze-nevidomym-8845551 

Sbírka Bílá pastelka bude opět za rok, můžete se znovu zapojit se svými spolužáky. 

 Mgr. Radka Polívková 
 

 

š š 

Dobrovolnická činnost našich studentů: 
Celostátní sbírka Bílá pastelka  

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

v učebně 217 

Ríjnová príloha 

https://plzen.rozhlas.cz/v-ulicich-plzne-muzete-koupit-bilou-pastelku-pomuze-nevidomym-8845551
https://plzen.rozhlas.cz/v-ulicich-plzne-muzete-koupit-bilou-pastelku-pomuze-nevidomym-8845551


 

 

 SVĚTOVÝ DEN ZÁCHRANY ŽIVOTA – 16. ŘÍJNA 
 

Basketbalový turnaj 
 

Ve dnech 18. a 19. 10. 2023 se konal okresní 

přebor basketbalových družstev chlapců a dí-

vek středních škol.  

Naši školu reprezentovalo jak dívčí, tak i chla-

pecké družstvo. 

Chlapci se umístili na sedmém místě, dívky 

vybojovaly krásnou čtvrtou pozici. 

Všem zúčastněným žákům a žákyním 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Libuše Mertlová 

 
 

 

na které resuscitoval po sobě dvakrát za sebou v čase 2 minuty pod vedením těch nejlepších.  

Všem se program moc líbil a rozhodně akci doporučujeme i ostatním ročníkům. Naučit se, jak zachránit život 

není nikdy pozdě. 

Děkujeme. 

Karolína Stinglová (žákyně 1 ZDL), Mgr. Jana Vodáková 

 

Dne 14. 10. 2022 se třída 1 ZDL zúčastnila 

výukové akce Světového dne záchrany života, 

který se konal na ředitelství Zdravotnické 

záchranné služby Plzeňského kraje. Cílem 

celosvětové kampaně je zvýšit povědomí o 

potřebě výuky KPR, zejména u dětí na studentů. 

Naplní programu bylo seznámit studenty se 

základním postupem při resuscitaci pod 

dohledem zkušených záchranářů. Na začátku 

programu nám záchranáři poskytli jasnou 

simulaci toho, jak by situace mohla vypadat i jak 

by měla probíhat záchrana, abychom se dočkali 

co nejlepších výsledků a zamezili případným 

následkům poranění. Každý měl svou figurínu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očkování proti covid-19 
 

Cestou dračích lodí 
aneb krásná vzpo-
mínka na červnové 
dny 
 

Cestou dračích lodí se dne 20. června 

2022 vydala početná skupina našich žáků 

převážně ze třídy 1 ZDL (nynější 2 ZDL). 

Závod školních posádek Pilsen Dragon 

Cup– Dračí lodě školám 2022 se konal na 

Borské přehradě od 8 do 16 hodin. Na 

tratě dlouhé 200 a 1000 m se vydaly 

posádky jak základních, tak i středních 

škol celého Plzeňského kraje. 

Naši žáci byli nepřčehlédnutelní díky 

krásným modrým tričkům. protože 

vedoucí družstva byla Mgr. Martina 

Valachová, zvolili si pro svůj tým název 

„Marťa tým“. 

Po rozplavbách na 200 m byli bezkonku-

renčně nejrychlejší, ale v semifinálejim to 

už tak dobře nevyšlo, proto nakonec 

obsadili 5. místo. Stejného umístění do-

sáhli i na kilometrové trati. 

Pro většinu našich „drakobijců“ bylo 

umístění na dvoustovce trochu zklamá-

ním, nicméně si všichni užili krásného 

předprázdninového počasí, příjemného 

prostředí a nových zkušeností s velice 

zajímavou sportovní disciplínou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslava Michálková 

 

Ve spolupráci s EUC klinikou v Plzni proběhlo dne 
14. 10. opět očkování, které pro naše 
zaměstnance a jejich blízké, pro žáky a studenty a 
pro zaměstnace vedlejší „dopravky“ znovu zařídila 
naše kolegyně Mgr, Světlana Lisová. 
Vše proběhlo bez problémů, paní doktorka i její 
asistent – náš bývalý student Ondřej Cvrk – byli 
velmi milí. Po očkování měli všichni náležitou 
odbornou péči studentek VOŠ. 
Ještě jednou velký dík Světlaně za výbornou 
organizaci! 

Ing. J. Michálková, foto: Mgr. L. Mutinská 

 

 Technika má zlaté dno 
Dne 12. 10. 2022 se žáci Kryštof Salamánek a 

Vojtěch Tišnovský ze třídy 3 LAA zúčastnili soutěže 

Technika má zlaté dno, kterou pořádal Plzeňský kraj. 

Podle pravidel soutěže byl jejich tým doplněn žákyní 

a žákem základní školy – Viktorií Voldřichovou a 

Stanislavem Kupkou z 26. ZŠ v Plzni. 

Úkolem soutěžících družstev bylo v tomto roce 

sestrojit pomocí stavebnic Merkur a Bofin funkční 

řezačku polystyrénu. 

Náš tým se snažil zhostitr úkolu co nejlépe, ale 

v konkurenci technických škol neměl moc šancí na 

obsazení předních příček v soutěži.  

 Nakonec skončil na 7. místě. Přesto si žáci užili příjemný den a zajisté získali nové vědomosti z oblasti techniky.  

Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková 

 

 


