
        název dle zřizovací listiny

1A stát/státy

1 RO, BR, GE, RU, KZ, JOR

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1B
počet dnů

počet 

žáků
stát

1 12 4 DEU

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stáž v Pflegewerk Berlín

Stáže žáků v zahraničí v délce nad 1 týden

Projekt Edison 17. - 21. 9. 2018 

ŠKOLA: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech



2A

počet firem

1 16 realizace odborného výcviku a praxe  do firmy

2 10 exkurze žáků

3 12 účast odborníků z praxe při závěrečných zkouškách/praktické části maturitní zkoušky

4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             škola realizuje pro zaměstnance firmy školení

5 4 učitelé se vzdělávají ve firmě

6 3 odborníci z firmy jsou zapojeni do vzdělávání žáků,

7 jiná

8

9

10

2AA Nejvýznamnější spolupracující firmy

název sídlo (město)

1 Brno

2 Brno

3 Brno

4 Brno

6 Brno

2B
počet 

odborníků počet odučených hodin

1 1 168

2 1 131

3 1 57

4 1 48

5 1 176

6 1 126

7 1 125

8 1 52

9

10

2C

2D

2E

škola realizuje pro zaměstnance firmy školení

Spolupráce s podniky a dalšími zaměstnavateli (nejen firmy a další podnikatelské subjekty, ale např. i zdravotnická a sociální zařízení, 

školy, veřejná správa – zaměstnavatelé dle charakteru vyučovaného oboru vzdělání) 

Počet žáků, kteří absolvovali více 

jak 30 % odborné praxe nebo 

odborného výcviku ve firmách 438

16
Počet firem, se kterými škola 

spolupracuje (smluvní vztahy)

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty

realizace odborného výcviku a praxe  do firmy

forma spolupráce

exkurze žáků

účast odborníků z praxe při závěrečných zkouškách/praktické části maturitní zkoušky

učitelé se vzdělávají ve firmě

odborníci z firmy jsou zapojeni do vzdělávání žáků,

Počet hodin, které strávili žáci 

oborů E, H , L0  a M ve firmách 

("žákohodiny") 155 124

Odborníci z firem a počet hodin, které odučili

Mgr. Kneeová Iveta

RNDr. Ludmila Vrtná

Domov pro seniory, Kociánka 2/4, Brno - teoreticko-praktická výuka žáků

Mgr. Cahová Jana

Fakultní nemocnice u svaté Anny, Pekařská 53, Brno - teoreticko-praktická výuka žáků, stáže, exkurze

Centrum Kociánka Brno, Kociánka 2 - teoreticko-praktická výuka žáků, exkurze

Mgr. Petra Jílková

Mgr. Ondřej Štaud, Ph.D.

Mgr. Libuše Kovářová 

RNDr. Marie Střelcová

Mgr. Kristýna Kyseláková

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20 - teoreticko-praktická výuka žáků, stáže, exkurze

Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno - teoreticko-praktická výuka žáků, stáže, exkurze



3A
1
2
3
4
5

3B Mezinárodní soutěže (účast postupem z republikového kola)
1
2
3

3C

3D
1
2
3
4
5

3E Využití výuky cizích jazyků metodou CLIL

předmět cizí jazyk*

počet 

žáků

Ve škole jsou metodou CLIL vyučovány následující předměty: Psychologie AJ 30

* uvádějte pouze zkratku jazyka: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, LAT apod.

3FA Počet učitelů ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

3FB Počet učitelů TEORETICKÝCH  PŘEDMĚTŮ, kteří využívají metodu CLIL

3G Rodilí mluvčí: jazyk počet

AJ

NJ

FJ

RJ

ŠJ

jiný

počet 

vyučujících stát

3H Počet učitelů cizího jazyka, kteří se zúčastnili studijní stáže nebo vzdělávacího kurzu v zahraničí.

1

Environmentální den - KrajBezPlastu

10. - 11. 6. 2019 celostátní soutěž první pomoci (SZŠ Brno, Jaselská) - kategorie A  (SZŠ) - 2. místo

Počet fiktivních firem fungujících ve škole ve 

sledovaném období

Účast žáků a studentů školy v soutěžích, fiktivní firmy, příklady projektové výuky a výuka metodou CLIL

Projektová výuka - příklady dobré praxe

Celostátní soutěže (umístění 1. - 3. místo)
24. 10. 2018 Stolní tenis (městský turnaj) - 2. místo 
21. 3. 2019 Rehabilitační ošetřovatelství (SZŠ Ruská, Praha) - 1. místo, žák Pavel Bistrý

5. 6. 2019 Celonárodní soutěži na Slovensku v Lučenci - soutěž první pomoci - 1. místo (ž. Bistrý, Sedlák, Synek)

10. - 11. 6. 2019 celostátní soutěž první pomoci (SZŠ Brno, Jaselská) - kategorie B  (VOŠZ) - 2. místo a 3. místo

27. 3. 2019 Festival ošetřovatelských kazuistik (SZŠ a VOŠ Zlín) - 1. místo ž. Eva Vranovská (žákovská porota)



4D

počet 

zúčastněných 

žáků ZŠ

1 1500

2 80

3

4

5

6

7

8

9

10

Počet vysokých škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo) 1

Počet v ostatních vzdělávacích institucí, se kterými Vaše škola 

spolupracuje (stačí číslo)
24C

Spolupráce školy s ostatními vzdělávacími institucemi

Počet středních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo)

4C

Akce SŠ pro žáky partnerské (či jiné) ZŠ

Nábory žáků ZŠ na miniveletrzích ZŠ

4A Počet základních škol, se kterými Vaše škola spolupracuje (stačí číslo) 83

Projektový den „Den Bezplastu“

54B



5A

Všechny školou nabízené profesní kvalifikace (u těch, které v daném 

období neproběhly nechte v dalších sloupcích prázdné pole)

kód profesní 

kvalifikace

počet 

realizovaných 

profesních 

zkoušek za rok 

2018/19

počet 

realizovaných 

kurzů k 

profesním 

zkouškám za 

rok 2018/2019

počet účastníků 

proběhlých 

přípravných 

kurzů za rok 

2018/2019

Zdravotník zotavovacích akcí
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

 

5B
Počet účastníků 

kurzů za rok 

2018/2019

5C v tis. Kč

0

Vzdělávání dospělých - profesní kvalifikace a kurzy k PK

Ostatní nabízené kurzy pro dospělé MIMO profesní kvalifikace

Název kurzu (do závorky počet opakování, pokud kurz proběhl v daném období vícekrát)

Jaký je obrat školy v realizaci dalšího vzdělávání pro dospělé? 

Obrat představuje množství všech finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za rok 2018 od účastníků kurzů



Poradenské služby ve škole

6A Školní psycholog ANO NE

X

úvazek

6B Školní speciální pedagog ANO NE

X

úvazek 0,1

6C Realizovala Vaše organizace ve školním roce 2018/19 stavebně-technické úpravy školního poradenského pracoviště?

ANO NE

X

Investovaná částka

6D Nové materiální vybavení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2018/19.

(včetně pomůcek, nábytku, techniky, testových materiálů, příp. diagnostických nástrojů)

ANO NE

X

Investovaná částka

Pokud ANO, čím: 

v tis. Kč

5000,- 

kancelářské papíry, euroobaly, šanony 

zdroj financování

zdroj financování OP VVV CZ.02.3.38/0.0/0.0/16_035/0005125

v tis. Kč


