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Základní charakteristika školy 
 
Název školy:    Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská,  
     příspěvková organizace   
Sídlo:      Jaselská 7/9, Brno 602 00 
Zřizovatel:     Jihomoravský kraj 
Adresa pro dálkový přístup:  www.szs-jaselska.cz 
 

Vedení školy 
Ředitelka školy:    PhDr. Zuzana Číková 
Zástupkyně ředitelky školy  
pro odborné předměty  
a statutární zástupce:   Mgr. Jana Váňová 
Zástupkyně ředitelky školy  
pro všeobecně vzdělávací předměty: Mgr. Simona Valošková 
Vedoucí učitelka  
praktického vyučování:   Mgr. Helena Čermáková 
Vedoucí technického  
a ekonomického úseku:   Bc. Ilona Maňáková 
   

Školská rada 
Členové Školské rady:  
 
Ing. Grepl Jan  předseda Školské rady, 
       pedagogický pracovník školy 
Mgr. Tůmová  Zdeňka            zástupce Rady Jihomoravského kraje 
Mgr. Bednaříková Lubora     zástupce Rady Jihomoravského kraje 
Mgr. Špůrek Martin     zástupce Rady Jihomoravského kraje 
Mgr. Váňová Jana    pedagogický pracovník školy 
Mgr. Novotný Tomáš   pedagogický pracovník školy 
Sádecká Anna     zástupce rodičů a žáků SZŠ 
Vedral  Ondřej    zástupce rodičů a žáků SZŠ 
Vévodová Monika              zástupce rodičů a žáků SZŠ 

 
od 24. 6. 2019 
Ing. Grepl Jan  předseda Školské rady, 
       pedagogický pracovník školy 
Mgr. Tůmová  Zdeňka            zástupce Rady Jihomoravského kraje 
Mgr. Bednaříková Lubora     zástupce Rady Jihomoravského kraje 
Mgr. Špůrek Martin     zástupce Rady Jihomoravského kraje 
Mgr. Váňová Jana    pedagogický pracovník školy 
Mgr. Novotný Tomáš   pedagogický pracovník školy 
Dordevic Daniela    zástupce rodičů a žáků SZŠ 
Vedral  Ondřej    zástupce rodičů a žáků SZŠ 
Jakub Kříž               zástupce rodičů a žáků SZŠ 

  

http://www.szs-jaselska.cz/
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Základní údaje o škole 
 
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, je zapsaná  
v rejstříku škol a školských zařízení a vykonává činnost střední školy, poskytuje střední 
odborné vzdělávání s maturitní zkouškou. Je zařazena do sítě škol Jihomoravského 
kraje, jenž je také jejím zřizovatelem.  
Škola je umístěna v centru města Brna s dobrou dopravní dostupností. Sídlí  
ve dvou propojených historických budovách, postavených v letech 1897 a 1899. 
V těchto budovách se zdravotnické obory začaly vyučovat v roce 1948.  
Posláním školy je připravovat mladé lidi, aby byli schopni se efektivně uplatnit na trhu 
práce a plnohodnotně se zapojit do společnosti. Zvláště v současné době, kdy je 
kritický nedostatek nelékařských zdravotnických pracovníků, se pedagogové snaží 
vytvořit u žáků pozitivní vztah k budoucímu povolání. Pro naplnění tohoto poslání má 
škola připravené tři kvalitní vzdělávací obory – zdravotnické lyceum, zdravotnický 
asistent (praktická sestra) a sociální činnost. Večerní forma vzdělávání v oboru 
zdravotnický asistent v délce 5 let dobíhá ve 3., 4. a 5. ročníku s minimálním počtem 
žáků.  
Absolvent studijního oboru zdravotnický asistent má uplatnění ve zdravotnických 
zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v oblasti domácí péče. V sociálních 
službách pak především v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální 
péče, v domovech pro seniory, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením.  
Absolvent je připraven pro týmovou práci při preventivních, diagnostických, léčebných, 
ošetřovatelských, rehabilitačních a dispenzárních činnostech v rozsahu své kvalifikace 
odborné způsobilosti, a to u dětí, dospělých a seniorů. Tyto činnosti vykonává  
pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky 
nebo lékaře.  
Absolvent získá nejen potřebné kvalitní odborné vědomosti a dovednosti, ale také 
dostatečné všeobecné vzdělání k tomu, aby mohl po úspěšném vykonání maturitní 
zkoušky studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole zaměřené především  
na sociální a zdravotní obory (nebo ošetřovatelství a příbuzné obory). 
Absolventi zdravotnického lycea jsou připraveni ke studiu zejména zdravotnických 
nelékařských a lékařských oborů vysokých a vyšších odborných škol. Osvojené 
klíčové kompetence spolu s profilujícím odborným vzděláním vytvářejí velmi dobré 
předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce ve zdravotnické administrativě, 
zdravotnickém pojišťovnictví nebo službách zdravotně-sociální péče úřadů apod.  
Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může získat formou akreditovaných 
kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání,  
např. praktické sestry, ošetřovatele, zubní instrumentářky. Uplatnění může najít  
i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo 
charitativní činností.  
Absolvent oboru sociální činnost je vybaven kompetencemi, které mu umožní 
samostatně řešit rozličné problémy klientů, podpořit klienta  v samostatném   
a svobodném životě ve společnosti, podporovat  sociálně slabší jednotlivce a skupiny. 
Získané odborné kompetence mu umožní zajišťovat agendu v oblasti péče o rodinu, 
děti a mládež, staré, zdravotně  a sociálně handicapované klienty. Absolventi jsou 
schopni provádět odborné činnosti v oblasti sociální rehabilitace a  resocializace 
klientů, provádět individuální i skupinovou sociální práci a realizovat sociální opatření.  
Významný podíl na kvalitě vzdělávání podle výše uvedených školních vzdělávacích 
programů má i skutečnost, že teoreticko-praktická příprava žáků probíhá  
ve zdravotnických a sociálních zařízeních, která splňují náročná kritéria kvality ISO, 



 

 

případně jiná požadovaná kritéria kvality vycházející ze stále se zvyšujících nároků 
na poskytování odborné zdravotnické a sociální péče. 
Škola poskytuje podporu žákům se specifickými vzdělávacími potřebami  
a nadaným žákům dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky 72/2016 Sb. K tomuto 
účelu bylo v roce 2010 zřízeno Školní poradenské pracoviště, které pomáhá žákům  
a rodičům při řešení výchovně-vzdělávacích otázek. V týmu tohoto pracoviště jsou 
zastoupeni výchovný poradce, školní speciální pedagog, kariérový poradce a školní 
metodik prevence. Pro snižování rizikového chování je každoročně vypracován 
Minimální preventivní program školy. 
Spolupráci žáků s vedením školy zajišťuje Školní parlament, jehož prostřednictvím 
se mohou zástupci žáků z jednotlivých tříd pravidelně setkávat s vedením školy. 
Činnost parlamentu si řídí žáci sami a koordinaci zajišťují dva pedagogové. 
Ke splnění poslání školy dále přispívá široké spektrum mimoškolních aktivit 
umožňujících žákům jejich seberealizaci. Jsou to jednak zájmové kroužky 
organizované ve spolupráci s ASK, dále poznávací zájezdy po ČR i zahraničí, 
spoluúčast na projektech Světová škola, Škola podporující zdraví, Globální rozvojové 
vzdělávání, Edison, na projektových dnech Den zdraví, Nekuřácký den. Dále projekt 
Salmondo, v neposlední řadě také účast žáků na soutěžích či prezentaci školy, např. 
na dnech otevřených dveří ve škole nebo prezentace školy na Festivalu vzdělávání  
na brněnském výstavišti. 
Mezi nejvýznamnější aktivity školy patří především mnohaletá a organizačně náročná 
Celostátní soutěž první pomoci. Uvedená soutěž se koná pod záštitou hejtmana 
Jihomoravského kraje. Na této aktivitě se podílejí nejen všichni zaměstnanci školy a 
žáci, ale také lékaři, záchranáři a další odborníci z brněnských zdravotnických 
zařízení. Akce má velmi důležitý výchovný i vzdělávací aspekt a je zařazena  
do rozvojového programu Excelence středních škol. 
Na kvalitě vzdělávání se pozitivně odráží i zapojení školy do projektů financovaných 
z EU.  
Jedná se o projekty: 

 operační program OP VVV – výzva č. 02 16 035 A 02 16 042 Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I., 
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005125, Vzděláváme se 
společně; 

 projekt KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti  
pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, registrační 
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211; 

 projekt on-line kariérového poradenství Salmondo, který podporuje JMK  
a Centrum vzdělávání všem. 

Škola podala žádost o projekty Erasmus+ (se zaměřením na odbornou praxi 
v zahraničí), projekt OP VVV Šablony II a grant „Zelené oázy 2018“. 
MŠMT udělilo škole akreditaci k provádění vzdělávacích programů Zdravotník 
zotavovacích akcí a Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické 
pracovníky. 
Partnerem školy je SRPD – Spolek rodičů a přátel dětí při Střední zdravotnické škole 
Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci, jenž významně přispívá k organizaci 
sportovních, kulturních a jiných společenských aktivit školy. Spolek se také významnou 
měrou podílí na modernizaci prostředí školy, doplňování finančně nákladných 
pomůcek do výuky, knih a učebnic do školní knihovny, oceňování žáků při soutěžích. 
Přispívá též k vylepšení služeb nabízených žákům, jako je možnost kopírování. 



 

 

V roce 2017 byla ve škole založena odborová organizace, která efektivně spolupracuje 
s vedením školy. 
 
 
 
 
 
Brno 8. října 2019     PhDr. Zuzana Číková 
       ředitelka Střední zdravotnické školy  

       Jaselská, příspěvkové organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace             

 
 
 

 

Počty žáků v jednotlivých studijních oborech  
ve školním roce 2018/2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

kód oboru název oboru 
délka 

studia 
forma studia 

počet 

žáků 

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 4 denní 132 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 4 denní 359 

75-41-M/01 Sociální činnost 4 denní 51 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 5 večerní 14 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 2 
večerní 

pomaturitní 
24 

  

http://www.szs-jaselska.cz/studium/studijni_obory.php#ly
http://www.szs-jaselska.cz/studium/studijni_obory.php#za
http://www.szs-jaselska.cz/studium/studijni_obory.php#sc
http://www.szs-jaselska.cz/studium/studijni_obory.php#za
http://www.szs-jaselska.cz/studium/studijni_obory.php#za
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Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
602 00 Brno, Jaselská 7/9 

Školní rok 2018/2019 
Výsledky maturitních zkoušek 

 Počet žáků 
konajících zkoušku 

Prospěli  
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštěni 
ke zkoušce 

Gymnázium 4leté 
denní forma 0 0 0 0 0 

ostatní formy 0 0 0 0 0 

Gymnázium 6leté 0 0 0 0 0 

Gymnázium 8leté 0 0 0 0 0 

Ostatní obory  
a obory konzervatoře 

denní forma 151 10 79 56 6 

ostatní formy 26 3 7 14 2 

Nástavbové studium 
denní forma 0 0 0 0 0 

ostatní formy 0 0 0 0 0 

celkem 177 13 86 70 8 

z toho z předchozích let 35 0 8 21 0 

 
Údaje o přijímacím řízení 

Obor 1. kolo - počet Další kola - počet Celkem – počet (k 31. 8. 2018) 

kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých zápisové lístky 

53 – 41 – M/03 Praktická sestra 216 162 22 22 184 117 

78 – 42 – M/04 Zdravotnické lyceum 95 46 0 0 46 30 

75 – 41 – M/01 Sociální činnost 43 32 12 12 44 26 

53 – 41 – M/03 
Praktická sestra 
večerní forma 
(zkrácená, pomaturitní)  

6 6 19 19 25 0 

celkem 360 246 53 53 299 173 
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Celkový přehled personální situace 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Počty pracovníků školy 

Útvar Funkce Počet na SŠ 

Pedagog. pracovníci 

Ředitel 1 

Zástupce 2 

Učitel odborných 
předmětů 

26,43 

Učitel všeobecných 
předmětů 

24,82 

Nepedagogičtí pracovníci 12,02 

 
 
Kvalifikace a aprobovanost 

 Učitelé na SŠ 

Odborná kvalifikace (v %) 100 

Aprobovanost (v %) 98,9 

 
 
Věkové složení pedagogických pracovníků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věk  
Učitelé na SŠ 

Muži  Ženy  

Do 20 let 0 0 

21 – 30 let 2 2 

31 – 40 let 1 7 

41 – 50 let 0 22 

51 – 60 let 2 14 

61 a více let 1 5 

Z toho 
důchodci 

  

Celkem 6 50 



 

 

Poradenské služby na škole – neznám konkrétní jména, pokud mě je sdělíte, do věkové struktury je zařadím 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Fyzický 
 počet  

Kvalifikace, 
specializace 
 

Dosažené  
vzdělání 

Věková struktura 

Do 35 let 35 – 50 let Nad 50 let  důchodci 

Výchovný poradce 2 2 VŠ 1 1 0 0 

Školní metodik prevence 1 1 VŠ 0 1 0 0 

 
Úvazek Kvalifikace, 

specializace 
 

Dosažené  
vzdělání 

Věková struktura 

Do 35 let 35 – 50 let Nad 50 let  důchodci 

Školní psycholog 0 0 0 0 0 0 0 

Školní speciální pedagog 0,01 0,01 VŠ 1 0 0 0 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

 
 

ZÁŘÍ 2018 
 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor Geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinace v oblasti ICT (Mendelova univerzita)  1 učitel 
 

ŘÍJEN 2018 
 Studium pro ředitele škol a školských zařízení     ř. š. 

 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinace v oblasti ICT (Mendelova univerzita)  1 učitel 

 Kongresové dny výchovného poradenství     2 učitelky 

 Seminář Spisová a archivní služba      1 učitelka 

 Projekt KaPoDav 1. setkání       1 učitelka 

 Seminář BOZP pro učitele tělesné výchovy     5 učitelů 

 Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy   z. ř. 

 Celostátní odborná konference PP - Novinky v akutní péči  17 učitelů + 
ř. š. 

 Workshop pro středoškolské učitele cizích jazyků    1 učitelka 

 Konzultační seminář pro management škol     ř. š. 

 Školení Humorem k efektivním hodinám angličtiny   2 učitelky 

 Setkání informatiků a obcí a PO JMK 2018     1 učitel 

 Nejen Čapkem živ jest člověk, jsou tu také komiksy   1 učitelka 
 

LISTOPAD 2018 
 Studium pro ředitele škol a školských zařízení     ř. š. 

 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinace v oblasti ICT (Mendelova univerzita)  1 učitel 

 Odborná konference ředitelů zdravotnických škol v Nymburku  ř. š. 

 Metodicko-didaktický seminář – Němčina v pohybu   1 učitelka 

 Konference PPRCH – Současné trendy v oblasti primární prevence…1 učitelka 

 Seminář – Doporučení školských zařízení pro vzdělávání žáků SŠ 1 učitelka 

 Jednání – ÚPK ČJL SZŠ ČR       1 učitelka 

 Školení pro tutory a lektory ZAD, VP a ŠMK    1 učitelka 
  

 Seminář metodického vedení výchovných poradců SŠ Brno  1 učitelka 

 Regionální konference sociálních pracovníků ve zdravotnictví  2 učitelé 

 X. konference AKUTNĚ.CZ       3 učitelky + 
ř. š. 

 INSPIS – ŠVP, zadávání do systému     1 učitelka 
 

PROSINEC 2018 
 Studium pro ředitele škol a školských zařízení     ř. š. 

 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinace v oblasti ICT (Mendelova univerzita)  1 učitel 

 OUP Christmas seminář Brno       6 učitelek 



 

 

 Projekt KaPoDav 2. setkání       1 učitelka 

 M-workshop matematické čtenářské gramotnosti    1 učitelka 
 

LEDEN 2019 
 Studium pro ředitele škol a školských zařízení     ř. š. 

 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinace v oblasti ICT (Mendelova univerzita)  1 učitel 

 Vzdělávací program Právní poradna      z. ř. 

 Školení vedoucího pracovníka v BOZ a PO     ř. š. 

 Školení ŠMK, NIDV Brno       1 učitelka 

 Cermat – Zadavatel společné části maturitní zkoušky   1 učitelka 
 

ÚNOR 2019 
 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    ř. š. 

 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium Koordinace v oblasti ICT (Mendelova univerzita)  1 učitel 

 Cermat – Zadavatel společné části maturitní zkoušky   2 učitelé 

 Cermat – Zadavatel pro žáky s PUP společné části maturitní zkoušky 1 učitelka 

 Celostátní odborná konference OSE - Pneumologie   19 učitelů + 
ř. š. 

 Podpora digitálního vzdělávání      1 učitel 

 Seminář P-KAP 1 pro tvorbu ŠAP      2 učitelé 

 Seminář P-KAP 2 pro tvorbu ŠAP      2 učitelé 

 Seminář Poruchy chování II       1 učitelka 

 Projekt KaPoDav 3. setkání       1 učitelka 

 Hromadná konzultace pro žadatele k výzvě Šablony II   2 učitelé 

 Seminář Vyhledávání a identifikace nadání se zacílením na pedag… 1 učitelka 

 Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 1 učitel 

 Vzdělávací program Vnitřní kontrolní systém v p. o.     ř. š. 
 

BŘEZEN 2019 
 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    ř. š. 

 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinace v oblasti ICT (Mendelova univerzita)  1 učitel 

 Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 2 učitelky 

 Konzultační seminář k písemné práci MZ z cizího jazyka – AJ  1 učitelka 

 English File Gets You Talking       2 učitelky 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Seminář Relaxace, meditace, mindfulness     1 učitelka
  

 

DUBEN 2019  
 Studium pro ředitele škol a školských zařízení     ř. š. 

 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium Koordinace v oblasti ICT (Mendelova univerzita)  1 učitel 

 KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti…  1 učitelka 



 

 

 Metodicko-didakt. sem. Jak rozmluvit žáky nejen v hodinách NJ 2 učitelky 

 Matematika pro život – SŠ       1 učitel 

 Odměňování pracovníků školství v roce 2019    ř. š 

 Škola metodiky pro učitele angličtiny: S jazykem za úspěchem… 2 učitelky 

 Seminář Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka  1 učitelka 

 Odb. konference v Bělehradě Kariérové poradenství ve škole… 1 učitel 

 Workshop Metody k podpoře čtenářské gramotnosti na SŠ  4 učitelé 
 

KVĚTEN 2019 
 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium Koordinace v oblasti ICT (Mendelova univerzita)  1 učitel 
 

ČERVEN 2019 
 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor Geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium Koordinace v oblasti ICT (Mendelova univerzita)  1 učitel 

 Seminář pro učitele AJ – Oxford Exam Trainer    7 učitelek 

 Seminář Ergonomie práce sestry      15 učitelek 

 Celostátní odborná konference OSE – Pediatrie    20 učitelů 

 Škola metodiky pro učitele NJ na 2. stupni ZŠ a SŠ   1 učitelka 

 Řízení metodických kabinetů (NIDV Brno, projekt SYPO)  1 učitelka 

 Seminář Tkáňové soli        1 učitelka 

 Stáž Berlín         2 učitelky 
 

ČERVENEC 2019 
 Řízení metodických kabinetů (NIDV Brno, projekt SYPO)  1 učitelka 
 

SRPEN 2019 
 Konference učitelů AJ „Leading the way“     7 učitelek 

 Seminář pro učitele TEV Tělo Olomouc     3 učitelé 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
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Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, 
předpoklady a trend dalšího vývoje 

 
Pro školu jako centrum vzdělanosti a společenského dění je nutná úzká spolupráce 
s městskou částí, městem, krajem, se státními institucemi, nemocnicemi, neziskovými 
organizacemi i širší veřejností. Je povinností vedení školy informovat pomocí 
sdělovacích prostředků i osobním kontaktem o životě školy, jednat se žáky (školní 
parlament), s jejich zákonnými zástupci, se školskou radou, se zřizovatelem. Zpětná 
vazba je primárně důležitá pro každého učitele stejně jako pro ředitele organizace jako 
manažera. 
Hlavním úkolem je připravit odborně vzdělané absolventy, kteří mají uplatnění 
na trhu práce. Vzdělávání musí probíhat dle rámcových vzdělávacích programů 
rozpracovaných do školního vzdělávacího programu, tak, aby absolvent: 

 uměl číst s porozuměním textu a informace uměl zpracovat, 

 vyjadřoval se kultivovaně v souladu s normami českého jazyka, 

 ovládal dobře alespoň jeden cizí jazyk se zaměřením na odbornou 
terminologii a byl schopen jej využívat v komunikaci, 

 měl základní znalosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému 
životu, 

 uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva, 
respektoval práva ostatních lidí i kulturní odlišnosti příslušníků jiných 
národností a etnik, nepodléhal rasismu, xenofobii a intoleranci, 

 uměl efektivně používat matematické vědomosti a dovednosti pro řešení 
reálných životních situací, 

 absolvoval studium ve standardní době a úspěšně zvládl maturitní 
zkoušku, 

 osvojil si základní poznatky z ekonomiky potřebné pro fungování tržního 
hospodářství, 

 uměl využívat prostředky informační a komunikační techniky, byl 
schopen pracovat v týmu, v projektech, 

 byl odborně připraven pro výkon svého povolání dle odborných 
kompetencí podle zákona 96/2004 Sb. (u oboru zdravotnický asistent a 
sociální činnost) a pro další studium na vysokých školách (u oboru 
zdravotnické lyceum) a měl uplatnění na trhu práce, 

 věnoval přípravě k budoucímu povolání maximální pozornost; 
zdravotnické povolání je náročné jak po stránce odborné, tak i po stránce 
morálních a volních vlastností.  

 
Mezi nejvýznamnější sociální partnery patří zdravotnická a sociální zařízení, která se 
podílejí na kvalitním, především praktickém, vzdělávání žáků. Škola spolupracuje 
s nejlepšími klinikami na území města Brna. Tuto spolupráci je třeba i nadále rozvíjet, 
protože výrazně ovlivňuje zaměstnanost absolventů.  
Spolupráce a zajištění praktické výuky přímo v nemocnici otevírá absolventům školy 
možnosti pracovního uplatnění. Problém adaptability absolventa lze odstranit již 
v rámci odborného vzdělávání na SZŠ. Spolupráce se sociálními partnery 
v nemocnicích přinese lepší vědomosti, schopnosti a praktické dovednosti žáků, kteří 
budou schopni reagovat na zvyšující se nároky zvoleného povolání. 
Dále spolupracujeme s KÚ JMK na nostrifikacích cizích státních příslušníků v oboru 
zdravotnický asistent. 
 



 

 

Spolupráce se Spolkem rodičů a přátel školy se promítne při zlepšování vybavení školy 
i dalších aktivitách (tradiční stužkovací ples, slavnostní vyřazení absolventů, 
organizace celostátní soutěže první pomoci, vybavení knihovny apod.). 
Spolupráce s ostatními středními školami, brněnskými fakultami MU, především 
lékařskou, pedagogickou, sociálních studií aj., přináší nové metody a formy práce 
zaměřené na aktivní učení a efektivnější vzdělávání a výchovu. 
Neméně důležité je prezentovat školu na veřejnosti (Festival vzdělávání, návštěva 
základních škol, webové stránky školy), vytváření pozitivního mediálního obrazu školy 
(reportáž ze soutěže první pomoci, natočení videospotů), modernizovat i nadále 
vybavení školy, zajistit odpovídající pomůcky, vybavit odborné učebny tak, aby 
splňovaly náročné požadavky pro kvalitní praktickou výuku, vybavovat knihovnu a 
doplňovat ji novou literaturou. 
Mezi další priority patří mimo jiné také nastavit pravidelné setkání zástupců školního 
parlamentu s vedením školy s cílem podporovat zájmy a aktivity mladých lidí a 
motivovat je tak k budoucímu povolání.  
Dále podporovat jazykové vzdělávání odbornými výměnnými stážemi a pobyty škol 
podobného zaměření, což rozšíří obzory žákům nejen v oblasti jazykových 
kompetencí, ale i v oblasti kompetencí odborných.  
Ve škole pracuje Středoškolský klub ASK ČR při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové 
organizaci (samostatný právní subjekt), který umožňuje žákům zúčastňovat se 
tematických zájezdů v ČR, ale i v zahraničí. Peníze lze využít na zájmovou činnost 
v kroužcích, ale i na volnočasové aktivity. 
Dále je potřeba se zaměřit na další získávání financí ze strukturálních  fondů EU, 
zapojení se do Šablon II. 
Důležité je pokračovat ve vzdělávání vyučujících a podporovat setkávání vyučujících 
středních zdravotnických škol v rámci pořádaných konferencí s odbornou tematikou.  
 
 
 
Brno 8. října 2019 
 
PhDr. Zuzana Číková 
 
 

 
 
  



 

 

Údaje o činnosti školního poradenského pracoviště 
 

Členové školního poradenského pracoviště: 
Mgr. Eva Matějková, Ph.D., školní speciální a výchovný poradce 
Mgr., Bc. Jana Soudková, školní kariérový a výchovný poradce 
Mgr. Hana Kašparovská, školní metodik prevence 
 
 
Školní poradenské pracoviště Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, 
příspěvkové organizace poskytuje péči žákům školy v několika oblastech: 
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Péče o žáky nadané. 
Kariérní poradenství. 
Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování. 
Péče o žáky s neprospěchem, problémy se školní docházkou. 
 
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zahrnovala komunikaci  
s pedagogicko-psychologickými poradnami, které v součinnosti s výchovným 
poradcem nastavovaly podpůrná opatření. Podpůrná opatření byla realizována  
ve výuce, především vyučujícími českého jazyka a matematiky. V průběhu školního 
roku jsme ve škole měli zhruba 60 žáků se SVP.  Převážně měli tito žáci nastavené 
podpůrné opatření 2. stupně, kolem 15 žáků mělo podpůrné opatření 1. stupně.  
Ve škole jsme v tomto školním roce evidovali 6 žáků cizinců, kteří měli nastavenou 
pedagogickou intervenci a někteří z nich ještě individuální plán. V rámci pedagogické 
intervence jim byla navýšena výuka českého jazyka o jednu hodinu týdně navíc. 
Podpůrná opatření byla v průběhu školního roku zhodnocena výchovným poradcem, 
třídními učiteli, vyučujícími českého jazyka, matematiky a také konkrétními žáky.  
Až na výjimky byli žáci s nastavenými opatřeními spokojeni. Připomínky k podpůrným 
opatřením byly zapracovány do formulářů vyhodnocení PO pedagogicko-
psychologických poraden. 
V rámci péče o žáky nadané jsme pokračovali v motivaci a chuti žáků zúčastňovat se 
soutěží, které na škole pořádáme. Žáci tak měli možnost zapojit se např. do literární 
soutěže, soutěže v ošetřovatelství, psychologii apod. Všem žákům školy byla 
nabídnuta možnost zapojit se do středoškolské odborné činnosti, kterou na škole vede 
Mgr. Tomáš Novotný, a navštěvovat kroužky středoškolského klubu, vedené 
vyučujícími školy. Žáky mimořádně nadané diagnostikované pedagogicko-
psychologickou poradnou jsme neměli. Ve škole jsme cíleně vedli žáka mimořádně 
nadaného v mimoškolní oblasti, ve sportu. Šlo o žáka, který vykazoval mimořádné 
výsledky ve fotbale. Byl mu na jeho žádost vypracován individuální vzdělávací plán. 
Tento žák zdárně ukončil studium maturitní zkouškou.   
Kariérovému poradenství se v tomto školním roce mimořádně dařilo. Kariérový 
poradce pro žáky 4. ročníků zorganizoval návštěvu na úřadu práce, návštěvu veletrhu 
vzdělávání Gaudeamus. Žáci měli možnost zúčastnit se workshopů vysokých škol, 
které jsme na škole pořádali, dále workshopu, který byl zaměřen na nábor žáků 
hlavních sester brněnských nemocnic. Všichni členové školního poradenského 
pracoviště se aktivně podíleli na zajištění Festivalu vzdělávání, organizovali a vedli dny 
otevřených dveří ve škole. Kariérový poradce také organizoval nábor žáků základních 
škol. V rámci kariérového poradenství bylo žákům, zákonným zástupcům i vyučujícím 
nabízeno individuální poradenství. Pro žáky prvních ročník byly zajištěny na příští 
školní rok třídenní adaptační pobyty. Dále pro jejich lepší orientaci ve škole vytvořil 



 

 

kariérový poradce „Bulletin“, který obsahoval základní informace o škole, organizaci 
školního roku.  
Práce metodika prevence byla zacílena na péči o žáky s neprospěchem, s problémy 
se školní docházkou a na prevenci sociálně patologických jevů a závadového chování. 
Třídní učitelé měli možnost prostřednictvím metodika prevence objednat si v PPP 
program se zaměřením na vztahy ve třídě nebo prevenci sociálně patologických jevů. 
Pro žáky prvních ročníků byl také připraven program protidrogové prevence. Během 
školního roku také žáci jednotlivých tříd navštěvovali Divadlo B. Polívky, kde měli 
možnost zhlédnout přednášky tematicky zaměřené na prevenci sociálně patologických 
jevů. 
V příštím školním roce bychom chtěli pokračovat v nastavené práci školního 
poradenského pracoviště. 
 
V Brně dne 7. 10. 2019 
 
Zpracovala: Mgr. et Bc. Jana Soudková 

 
 
  



 

 

Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 

Základní odborová organizace ČMOS PŠ působí na Střední zdravotnické škole Brno, 
Jaselská, příspěvkové organizaci od 10. 10. 2017. 
Hlavním důvodem vzniku odborové organizace bylo  zlepšit mezilidské vztahy  
a komunikaci mezi vedením školy a zaměstnanci, i mezi zaměstnanci navzájem. Klima 
školy bylo dlouhodobě významně narušeno, což uvedla na podzim v roce 2017  
v závěrečné zprávě i Česká školní inspekce. Situace se začala  výrazně měnit  
k lepšímu až s nástupem nové ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové. 
Od září roku 2018  paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková velmi úzce spolupracovala  
s vedením odborové organizace. Průběžně byly řešeny organizační otázky, 
interpersonální vztahy, klima ve škole, vize školy, BOZP a mnohé další.  
Odborová organizace zastupuje všechny zaměstnance školy, nikoli jen odboráře.  
Na základě toho  mohou všichni zaměstnanci vyjadřovat připomínky pro vyjednávání 
směřující ke kolektivní smlouvě. Návrhy všech zaměstnanců předkládá vedení odborů 
k projednání s vedením školy a společně nacházejí vhodná řešení. V současné době 
je "Kolektivní smlouva" platná  do 31. 12. 2019. 
Odbory spolupracují s ředitelkou školy i s orgány zřizovatele - Jihomoravského kraje, 
konkrétně s JUDr. Janou Pejchalovou, která (jak se vyjádřila) si cení dobrých vztahů 
mezi odboráři a vedením školy. 
Problematika, kterou členky vedení odborové organizace pravidelně projednávají  
s ředitelkou PhDr. Zuzanou Číkovou: 

 nově sjednané pracovní poměry, informovanost o mateřské  a rodičovské 
dovolené, rozvazování pracovního poměru, 

 oblast BOZP, nové návrhy, 

 obě strany respektují vzájemnou informovanost a ředitelka školy vytváří pro odbory 
vhodné materiální podmínky, 

 probíhají vzájemné konzultace v oblasti zaměstnanosti a hospodaření, 

 jsou řešeny tarifní a nadtarifní nárokové i nenárokové složky platu (upravuje vnitřní 
směrnice), 

 z fondu FKSP jsou čerpány  prostředky na stravenky a odhlasované akce  
pro zaměstnance, 

 systém školení a vzdělávání zaměstnanců, 

 zaměstnanci mají možnost čerpat jeden den tzv. sick day za platných právních 
podmínek, 

 kontrola plnění kolektivní smlouvy probíhá vždy k 15. 6. a 15. 12. 
Odbory navrhují a pomáhají realizovat akce pro stmelování  kolektivu zaměstnanců. 
Paní ředitelka  významně podpořila vytvoření lepších podmínek pro výkon 
práce  zaměstnanců. Například zřídila zázemí pro pedagogy, kde je k dispozici 
mikrovlnná trouba, lednice, barel  s pramenitou vodou, dostatek kancelářských potřeb 
a další. 
Odborová organizace velmi oceňuje vstřícnost v  komunikaci a při řešení problémů jak 
ředitelky PhDr. Zuzany Číkové, tak obou zástupkyň ředitelky, Mgr. Jany Váňové  
a Mgr. Simony Valoškové. Vedení školy z našeho pohledu přistupuje  
k problémům zaměstnanců s pochopením, snaží se jim vyhovět a velmi tak přispívají   
k dobré atmosféře na škole. 
 
PhDr. Jiřina Svobodová 
předsedkyně ZO ČMOS PŠ  
při Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci 



 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

ADAPTAČNÍ DEN 
Dne 5. září 2018 se uskutečnil adaptační den pro první ročníky v Mariánském údolí. 
Akce se zúčastnilo asi 150 žáků a 10 pedagogů. Žáci s pedagogy hráli různé 
seznamovací hry. Dále žáci soutěžili v nejrůznějších sportovních soutěžích (Člověče 
nezlob se, biatlon, přetahování lanem, přísloví nebo pexeso). 

 
Společné foto všech prvních ročníků. 

 
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A AKTIVITY 
 
Aktivity 
Burza kroužků 
Dne 25. září 2018 od 14.10 do 15.30 proběhla v učebně č. 37 burza kroužků, na které 
se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Jaselská na školní rok 2018/2019. 
Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. 
Žáci si vybírali z nabídky 12 kroužků. Nabídnuty jim byly kroužky orientovány nejen 
zájmově jako např. kroužek výtvarný, taneční, hudební, ale převažovala nabídka 
kroužků vzdělávacích např. kroužek matematiky, fyziky, chemie, biologie, somatologie, 
ošetřovatelství a anglického jazyka.  
Lyžařský výcvikový kurz  
V termínu od 4. do 8. března 2019 proběhl lyžařský výcvikový kurz na Dolní Moravě. 
Kurzu se zúčastnilo celkem 33 žáků.  

 
 
Světový den Downova syndromu – „ponožkový den“ 
Downův syndrom je nejobvyklejší vrozená chromozomální anomálie. Na den  
21. března připadá každý rok tzv. Světový den Downova syndromu. Symbolem  
pro podporu tohoto dne jsou barevné ponožky. Ty totiž svým tvarem připomínají tvar 



 

 

chromozomu a pokud jsou pruhované, pak připomínají i jejich strukturu. Toto datum 
hlavně není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním 
přebývajícím chromozomem 21. Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 
21. chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým 
syndromem mají tři – tedy 3 chromozomy 21 (21/3).  
Studentské volby do Evropského parlamentu 2019 
Studentské volby do Evropského parlamentu 2019 probíhaly na naší škole ve dnech  
7. a 9. května. Žáci vybírali z 39 stran, hnutí a koalic. V České republice výsledky 
v řádném termínu odevzdalo 246 škol, z toho 134 gymnázií, 90 středních odborných 
škol (SOŠ) a 22 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 18 758 platných hlasovacích lístků. 
Na naší škole z celkového počtu 593 žáků hlasovalo 107 žáků, z toho byly 2 neplatné 
hlasovací lístky. Volby nanečisto u žáků vyhrálo ,,ANO, vytrollíme europarlament“ 
s celkovým počtem hlasů 26, za nimi se s větším odstupem umístila Česká pirátská 
strana (15 hlasů). Třetí v pořadí se umístilo hnutí PRO Zdraví a Sport (9 hlasů). 
V závěsu skončila koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – 
NECHCEME EURO (8 hlasů).  
Hlasování studentů do Evropského parlamentu organizuje projekt Jeden svět  
na školách společnosti Člověk v tísni. Školní volby věrně napodobují ty opravdové.  
Ve škole měli žáci volební místnost s hlasovacími lístky, plentou a urnou. Do voleb se 
hlásili dobrovolně, jedinou podmínkou byl věk nad 15 let. Smyslem voleb bylo zvýšit 
zájem mladých lidí o politiku a veřejné dění a do budoucna tak zvýšit i počet prvovoličů. 

 
Žáci měli stejné podmínky jako u skutečných voleb. 

 
Slavnostní vyřazení 
Dne 6. června 2019 od 10 hodin proběhlo slavnostní vyřazení našich absolventů. 
Vyřazení se letos konalo ve slavnostním duchu v prostorách univerzitního kina Scala 
v Brně. Úspěšní absolventi všech oborů studia Střední zdravotnické školy Brno, 
Jaselská, p.o. se přišli rozloučit se svými třídními učitelkami a vedením školy. 
Dojemnou atmosféru dotvářeli rodiče a další příbuzní žáků.  



 

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení. 

 

 
Exkurze 
Exkurze – Nemocnice Na Bulovce 
Dne 6. prosince 2018 naše škole pořádala exkurzi do Prahy. V doprovodu pedagogů 
se zúčastnili akce žáci tříd 4. A, 4. B, 4. L, 2. VB, 3. C a 1. B. Cílem exkurze byla 
prohlídka Nemocnice Na Bulovce. Na počátku nás zástupkyně náměstkyně  
pro ošetřovatelskou péči přivítala v nemocnici, sdělila žákům krátký úvod týkající se 
chodu a specifik nemocnice, vysvětlila, kam se budou moci podívat, a nabídla pracovní 
příležitosti (plný úvazek, brigáda na letní měsíce či celý rok při studiu). 
Poté jsme byli předáni vrchní laborantce centrálních laboratoří. Ta nás seznámila 
s historií oddělení. Úkolem pracoviště je poskytovat komplexní laboratorní služby  
pro ambulantní i hospitalizované pacienty Nemocnice Na Bulovce a příslušné spádové 
oblasti Prahy v odbornostech klinická biochemie, imunologie, hematologie a transfuzní 
lékařství a mikrobiologie včetně TBC laboratoře, parazitologie a vysoce nebezpečných 
nákaz BSL3. Pak se žáci seznámili s jednotlivými laboratořemi a pracovišti, které nám 
odborně okomentovala vedoucí laborantka. Následně nás vrchní laborantka zavedla 
k podzemní nemocnici (zatím nepoužitý historický kryt), kde jsme opět byli provedeni 
a seznámeni s jeho historií a významem pro současnost. 
Exkurze do Prahy 
Dne 19. prosince 2018 se třída 2. B spolu s Mgr. Lubomírem Hrabalem  
a Mgr. Jaroslavem Mikynou vydala na výlet do Prahy. Nejprve jsme navštívili Obecní 
dům s výstavou na téma oslav 100letého založení Československa. Výstava byla 
zajímavá a byla doplněna mnoha artefakty té doby. Měli jsme také v úmyslu navštívit 
Národní muzeum, ale velké fronty a dlouhé čekací doby nás odradily. Poté jsme prošli 
vánoční trhy na Staroměstském náměstí, kde jsme samozřejmě stihli i odbíjení hodin 
na orloji včetně zhlédnutí apoštolů v okéncích nad ciferníkem. Dále jsme také zamířili 
k Betlémské kapli, kde kázal Jan Hus.  
Exkurze do Mikrobiologického ústavu 
Dne 31. ledna 2019 se třída 1. L zúčastnila exkurze do Mikrobiologického ústavu 
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Žákům přednášel pracovník MÚ FN USA  
o různých mikrobech, jako jsou například viry, houby, kvasinky, bakterie apod.,  
a mikrobiologii jako takové. Tento ústav mikrobiologie je schopen zajistit celý komplex 
mikrobiologických vyšetření nejrůznějších vzorků, získaných od pacientů.  
 
  



 

 

Přednášky a besedy 
Sokrates – Přednáška pro maturanty „Jak si vybrat a dostat se na VŠ“ 
Ve středu dne 10. října 2018 se ve Dvoraně Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, 
příspěvkové organizace konala přednáška pro maturanty „Jak si vybrat a dostat se  
na VŠ“. Přednášejícím byl zástupce z agentury Sokrates. Tato agentura je 
akreditovanou institucí MŠMT a specializuje se na přípravu žáků k přijímacím 
zkouškám na vysoké školy v rámci nultých ročníků, resp. připravuje žáky na tzv. 
národní srovnávací zkoušky (dále NSZ).  

 
Přednáška o možnostech studia na vysokých školách. 

 
Den kariérového poradenství 
Dne 22. října 2018 se žáci 4. ročníků denního oboru zdravotnické lyceum zúčastnili 
prezentace Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvkové 
organizace.  Zahájení bylo v 10 hod. na pracovišti Merhautova, dále pak na pracovišti 
Lipová. Úvodní slovo měla ředitelka školy PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. Žáci byli 
přivítáni na půdě školy a mimo jiné se také dozvěděli podmínky přijímacího řízení  
na tuto školu.  
Oslavy 28. října 1918 na SZŠ Jaselská 
V letošním roce jsme si připomněli významné výročí 100 let od vzniku 
Československa, jednu z nejdůležitějších událostí našich dějin. Události, která 
významně ovlivnila osud naší země a také částečně přispěla k vývoji celého 
kontinentu.  
Je nutno připomínat toto výročí u lidí všech věkových kategorií, mimo jiné i proto, aby 
tyto souvislosti nebyly zapomenuty. Proto I na naší škole proběhly oslavy spojené  
s tímto datem. S tímto nápadem přišel Mgr. Lubomír Hrabal, vyučující dějepisu.  
Do Německa na zkušenou 
Projekt Česko-německého fóra mládeže probíhá na českých školách již čtrnáctým 
rokem. Jeho cílem je motivovat žáky k různě zaměřeným krátkodobým i dlouhodobým 
pobytům zejména v Německu. 
Dne 9. listopadu 2018 navštívila naši školu zástupkyně agentury, která informovala 
žáky třídy 4. L o možnostech vycestování do Německa. Žáci byli formou prezentace 
seznámeni s možností studia, brigád, práce, stipendií.  
Den boje za svobodu a demokracii 
V úterý dne 13. listopadu 2018 probíhal ve škole program zaměřený na 17. listopad – 
Den boje za svobodu a demokracii. Tento den je oslavou dvou významných událostí 
moderních českých dějin spojených se studenty, kdy se připomíná uzavření vysokých 
škol 17. listopadu 1939 a „sametová revoluce“ 17. listopadu 1989. Cílem programu 



 

 

bylo seznámit žáky s těmito významnými daty a s důvody, které vedly k tomu, že byl 
17. listopad prohlášen státním svátkem. 
Paracentrum Fénix 
Dne 22. ledna jsme se společně se třídou 4. S vydali na exkurzi do Paracentra Fénix 
v Brně -Bohunicích. Do centra docházejí klienti, kteří prodělali úraz páteře a míchy  
a tím byli odkázáni na invalidní vozík. Častou příčinou těchto úrazů bývají dopravní 
nehody, pády, skoky do vody, sportovní úrazy, alkohol a návykové látky.  
Dozvěděli jsme se také, že v ČR skončí průměrně 250 osob za rok na vozíku. Vyslechli 
jsme si příběh muže, který skončil na vozíku právě z důvodu dopravní nehody. Byla 
nám ukázána posilovna, ergoterapeutická a fyzioterapeutická místnost, kam klienti 
mohou pravidelně docházet. Exkurze se nám velice líbila a splnila preventivní 
charakter. 
Mladí volí do Evropského parlamentu 
Dne 30. dubna navštívili žáci tříd 2 .L  a 3. L za doprovodu paní učitelky Mgr. Mrkosové 
a dalších učitelů městský parlament dětí a mládeže v Brně. Ve větší zasedací místnosti 
se žákům představilo pět kandidátů, kteří letos kandidují do Evropského parlamentu.  
Ergonomie v práci sestry – rehabilitační seminář 
Dne 12. června 2019 se konal rehabilitační seminář pro odborné učitelky na SZŠ Brno, 
Jaselská, příspěvková organizace na téma „Ergonomie v práci sestry“. Přednášející 
byla fyzioterapeutka, pracující na Klinice úrazové chirurgie – spinální jednotce 
rehabilitačního oddělení FNB Bohunice. 
Odborného semináře se s velkým zájmem a nadšením zúčastnilo dvacet odborných 
učitelek. Na začátku se seznámily s vymezením základních pojmů souvisejících  
s rehabilitačním ošetřováním, prevencí a terapií imobilizačního syndromu. Velmi 
zajímavá byla práce s nastavením vlastního těla pro pochopení principu ergonomie 
práce a začal vlastní nácvik.  Nácvik efektivního využití ergonomie práce při manipulaci 
s pacientem, při polohování, mobilizaci pacienta na lůžku, vertikalizaci do sedu a stoje, 
při přesunech a nácvik efektivní asistence při chůzi pacienta s pomůckou. 
 
Soutěže 
Strážný anděl 
V sobotu 22. září 2018 proběhl 14. ročník soutěže v prostorové orientaci  
a samostatném pohybu. Nejen nevidomí soutěžící měli možnost si vyzkoušet své 
schopnosti se bezpečně orientovat v prostoru, který jim byl před závodem neznámý. 
Sedm našich žákyň ze třídy 4. S oboru Sociální činnost a třídy 3. B oboru Zdravotnický 
asistent poskytovaly svěřeným soutěžícím asistenční servis po celou dobu akce a staly 
se tak „Strážným andělem“. Celá akce byla podporována starostou ÚMČ Brno – střed 
a proběhla jako součást Brněnských dnů pro zdraví 2018. 
Soutěž O nejlepší školní časopis 2018 
Dne 9. listopadu 2018 jsme se zúčastnili vyhlášení soutěže „O nejlepší školní časopis 
roku 2018“ na FSS MU v Brně v rámci Multimediálního dne s názvem Televize  
po televizi, který pořádala Katedra multimediálních studií a žurnalistiky Masarykovy 
univerzity. Během celého dne probíhalo velké množství workshopů a přednášek. Akce 
se zúčastnila i všechna velká česká informační média, jako např. ČTK, MF Dnes, 
Česká televize, Hospodářské noviny, Český rozhlas a další, které měly své informační 
stánky s programem v atriu školy. Na konci celého programu pak proběhlo samotné 
vyhlášení nejlepších školních časopisů, které postoupily do celorepublikového finále. 
Celé soutěže se zúčastnilo celkem 428 časopisů ze základních a středních škol.  
Ve velké konkurenci jsme nakonec obsadili pěkné 15. místo v kategorii střední školy. 



 

 

 
Redakce Jaselského kurýru, která se zúčastnila vyhlášení soutěže 

 „O nejlepší středoškolský časopis roku 2018“. 

 
pIšQworky 2018 - Oblastní turnaj 
Dne 23. listopadu 2018 se tým SZŠ Jaselská zúčastnil oblastního turnaje 
v piškvorkách na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace. Náš 
tým, který se jmenoval „Tvoje máma“, tvořila pětice žáků naší školy. Každý tým v turnaji 
měl pět hráčů, kteří se v dané partií utkali zároveň s dalšími pěti z druhého družstva. 
Ze základní skupiny jsme jasně postoupili z druhého místa do play off, kde nás  
ve čtvrtfinále čekal těžký soupeř, a to pořádající Gymnázium „Jaroška“. V urputném 
boji jsme však bohužel nedokázali zvítězit a s turnajem jsme se rozloučili už  
ve čtvrtfinále.  
Vánoční laťka 2018 
Dne 18. prosince 2018 od 9:00 se v tělocvičně naší školy uskutečnil již 15. ročník 
atletického mítinku ve skoku vysokém, který byl rozdělen na kategorií chlapců a dívek. 
Závodu se celkem zúčastnilo 37 dívek a 24 chlapců. Menší účast závodníků byla 
způsobena souběžnou exkurzí do Budapešti. Tak jako každý rok měla laťka vynikající 
úroveň a atmosféru a přihlíželo jí tradičně mnoho diváků jak z řad žáků, tak i učitelů. 
Nejlepší tři závodníci a závodnice dostali medaile, diplomy a sladké odměny.  
Soutěž Den psychologie 
Dne 18. února 2019 proběhlo školní kolo 14. ročníku psychologické olympiády Den 
psychologie na téma: Síla okamžiku. Školního kola se zúčastnilo 6 žáků z třetích 
ročníků oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Žákyně, které obsadily  
1. a 2. místo, budou školu reprezentovat v krajském kole 12. března 2019.  
 

 
 

Účastníci soutěže Den psychologie. 

  



 

 

Školní kolo soutěže v ošetřovatelství 
Dne 28. února 2019 proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Celostátní soutěž 
vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhne již 5. ročník. Tato 
soutěž je koncipována jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru zdravotnický 
asistent. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků - ZA 3. A, ZA 3. B a ZA 3. C. 
Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – Mgr. Vyhňáková,  
Mgr. Hanušová, Mgr. Lambova, Mgr. Živná.  
Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované 
powerpointové prezentace na téma: „Rehabilitační ošetřovatelství“. Ve druhé části 
soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných 
kasuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená 
 z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd. Soutěž 
zahájila a ceny předala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková. 
Literární soutěž 2018 – 2019 
Literární soutěž, pořádaná ředitelstvím školy, se v tomto roce konala již 
podevatenácté. Žáci, kteří se do soutěže zapojili, si vybírali ze 3 témat. Letos se 
zúčastnilo celkem 7 autorů z oboru ZL. Literární příspěvky hodnotila dvoučlenná 
komise ve složení: Mgr. Winklerová a Mgr. Opravilová. Na soutěžních příspěvcích 
oceňovala především stylistické dovednosti, osobní vklad autora, myšlenkovou 
obsažnost a originalitu zpracování.  
Nejatraktivnějším tématem se ukázalo být téma č. 3 „Moje vysněné povolání“ (úvaha 
nad klady a zápory budoucí profese), které si vybralo 5 žákyň.  
Regionální kolo 14. ročníku psychologické olympiády na téma:  
Síla okamžiku 
Dne 12. března 2019 se na Klvaňově gymnáziu a střední zdravotnické škole Kyjov 
konalo regionální kolo 14. ročníku psychologické soutěže na téma: Síla okamžiku. 
Zúčastnilo se dohromady 17 žáků ze středních zdravotnických škol z Jihomoravského 
kraje. Za naši školu soutěžily žákyně ze třídy 3. C.  
Soutěž ošetřovatelství – Moje nejzajímavější kasuistika 
Dne 14. března 2019 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kasuistika“. 
Kasuistiky prezentovaly žákyně tříd 4. A, 4. B a 4. C denního studia oboru zdravotnický 
asistent. Celkem bylo prezentováno 6 ošetřovatelských kasuistik. Výkony žáků 
hodnotila porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků. Soutěž zahájila 
a ceny předala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková. 
Vítězka školního kola žákyně třídy 4. A ZA bude reprezentovat naši školu ve Zlíně  
na XV. Festivalu ošetřovatelských kasuistik dne 27. března 2019.  
 

 
 

Vítězky soutěže v ošetřovatelství s dalšími účastnicemi. 

 



 

 

Školní kolo soutěže první pomoci 
Dne 20. března 2019 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila 
tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent  
a zdravotnické lyceum.  Soutěžilo celkem 9 družstev. Soutěž  probíhala ve dvou částech – 
teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15 
otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní 
modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření 
popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na 2 kategorie. 

 
Tým záchranářů 3. B 

 
Celorepubliková soutěž – Rehabilitační ošetřovatelství 
Dne 21. března 2019 se žák třídy 3. B ZA zúčastnil celorepublikové soutěže Rehabilitační 
ošetřovatelství vyhlášené SZŠ Ruská, Praha 10. Počet soutěžících z celé České republiky 
byl 17 žáků ze třetích a čtvrtých ročníků oboru zdravotnický asistent. 
Soutěž obsahovala část teoretickou, ve které žáci prezentovali své práce a část praktickou, 
kdy na základě dané kasuistiky prováděli ošetřovatelskou rehabilitační péči o klienta. 
Stanovili ošetřovatelské problémy, prakticky provedli zadané úkoly a vše zdůvodnili. 
Žák třídy 3. B ZA se umístil na prvním místě s velkou pochvalou poroty za prezentaci  
a velmi pěkný přístup k pacientovi, který svými výbornými znalostmi dané problematiky jen 
potvrdil. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 
 

 
 

Žák prezentuje v Praze svoji práci a zároveň reprezentuje naši školu. 

  



 

 

Festival ošetřovatelských kazuistik SZŠ – Moje nejzajímavější kazuistika 
Ve středu dne 27. března 2019 jsme se zúčastnili Festivalu ošetřovatelských kazuistik, který 
pořádala SZŠ a VOŠ zdravotnická ve Zlíně pod názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“. 
Naši školu reprezentovala žákyně třídy 4. A oboru zdravotnický asistent s kazuistikou 
„Ošetřovatelská kazuistika u pacienta se závislostí na Metamfetaminu (Pervitinu)“. Členem 
žákovské poroty se stala žákyně třídy 4. C oboru zdravotnický asistent, která se své funkce 
výborně ujala. Pedagogický doprovod byla odborná učitelka Mgr., Bc. Jana Soudková.  
Festivalu se zúčastnilo celkem 10 škol z celé republiky např. žáci ze SZŠ Zlín, Uherské 
Hradiště, Kroměříž, Vsetín a Šumperk. Škol sice nebylo mnoho, ale konkurence byla veliká. 
Všichni žáci byli profesionálně připraveni, kazuistiky byly na velmi dobré úrovni. Žáci je měli 
doplněné o edukativní videa, fotografie z pracoviště, rozhovory s personálem aj. V napjaté 
soutěžní atmosféře se naše žákyně nakonec umístila na krásném 1. místě u žákovské poroty. 
Gratulujeme! Na závěr soutěže proběhl již tradiční workshop pro žáky a vyučující. Všichni 
zúčastnění se vrátili domů unaveni, ale s dobrou náladou. 
Školní kolo soutěže v anglickém jazyce 
V úterý 2. dubna 2019 se na naší škole konala soutěž v anglickém jazyce, která se skládala 
ze tří částí: poslechových cvičení, orientace v cizojazyčném textu a ústního projevu.  
Celostátní soutěž poskytovanie prvej pomoci v Lučenci 
Dne 5. června 2019 se žáci třídy 3. B oboru zdravotnický asistent zúčastnili finále Celostátní 
soutěže poskytovanie prvej pomoci na Slovensku v Lučenci pro střední zdravotnické školy. 
Jako trenér a učitelka první pomoci žáky na soutěži doprovázela Mgr. Dominika Babáková: 
Soutěž probíhala v terénu i v prostorách školy ve městě Lučenci, který má 23 000 obyvatel. 
Před samotnou soutěží, která je velmi prestižní, si soutěžící vylosovali pořadí a také 
doprovázející učitelé stanoviště, kde působili jako rozhodčí. Celostátní soutěž na Slovensku 
je koncipována jako třetí kolo soutěží školních. Žáci zdravotnických škol prochází školním 
kolem, krajskými koly a vítězové z krajských kol postupují do celonárodní soutěže. Každým 
rokem soutěž připravuje ta škola, jejíž žáci vyhráli soutěž celonárodní. 
V celonárodní soutěži bylo osm stanovišť. Naše družstvo obsadilo fantastické první místo.  

 
 

Výherci soutěže. 

 
  



 

 

Workshopy 
Kreativní tvoření 
Ve dnech 23. a 25. října 2018 se třídy 2. S a 3. S zúčastnily „Kreativního tvoření“  
ve spolupráci s ASK ve výtvarné dílně. Žáci vyrobili spoustu krásných „freestyle“ košíků 
a namalovali hezké originální hrnečky. Činnost ve výtvarné dílně je moc bavila, užili si 
příjemné dopoledne a hlavně se naučili nové techniky, což využijí na školní praxi a později 
i ve svém budoucím zaměstnání v rámci aktivizace klientů (ergoterapie).  
Vánoční tvoření 
Adventní čas je jako stvořený pro výrobu věnců, svícnů a dalších vánočních dekorací. Tuto 
příležitost nabídly žákům letos již poněkolikáté Mgr. Veronika Bartošková a Mgr. Matějková, 
PhD. Žáci si tak mohli sami vyzkoušet svoji rukodělnou zručnost a kreativitu a odnést si domů 
vlastní výrobek. 
Prezentace zástupců Masarykovy univerzity  
Ve středu dne 30. 1. 2019 od 14.10 do 14.55 hodin se v učebně č. 37 konala prezentace 
Masarykovy univerzity pro žáky 4. ročníků. Přednášející byla studentka magisterského 
programu Fakulty sociálních studií. Obsahem prezentace byla především studijní nabídka 
Masarykovy univerzity, podmínky přijímacího řízení a zajímavosti ze studia na MU.  
Workshop s náměstkyněmi ošetřovatelské péče 
Ve dnech 26. února a 5. března 2019 proběhly v prostorách školy v Úprkově dvoraně dva 
workshopy s náměstkyněmi ošetřovatelské péče. Akce pro žáky s podporou vedení školy, 
zejména paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové, zorganizovaly Mgr. Bc. Jana Soudková  
a Mgr. Hana Kašparovská. Obou workshopů se zúčastnili žáci 4. ročníků oboru zdravotnický 
asistent. Workshopy byly zaměřené na seznámení žáků s možnostmi zaměstnání  
v brněnských nemocnicích, s konkrétními nabídkami nemocnic, platovými podmínkami  
a s benefity, které nemocnice svým zaměstnancům nabízejí. 
V prvním termínu workshopu v pondělí dne 26. února prezentovaly svoji nemocnici 
náměstkyně ošetřovatelské péče z Nemocnice Milosrdných bratří a z Úrazové nemocnice. 
Ve druhém termínu v úterý dne 5. března byly na workshopu představeny žákům Fakultní 
nemocnice u svaté Anny náměstkyní ošetřovatelské péče a Fakultní nemocnice Brno 
pracovnicí z oddělení organizace řízení a vrchní sestrou Neurologické kliniky. 
Žáci na každém workshopu obdrželi informační materiály o daných nemocnicích včetně 
kontaktních údajů. V rámci Fakultní nemocnice Brno byli pozváni na prezentaci klinik, která 
se bude odehrávat v prostorách nemocnice dne 28. 3. 2019. Setkání byla velmi zajímavá a 
pro žáky přínosná. Ohlasy žáků byly pozitivní. Z konkrétních informací, které žáky zaujaly, to 
byly především platové podmínky, možnosti ubytování v rámci zaměstnání v konkrétních 
nemocnicích, benefity ve formě příspěvků na dopravu, pobyty a další. 
Velikonoční tvoření pro DobroCentrum u sv. Anny 
Oslavy Velikonoc jsme chtěli zpříjemnit i pacientům ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, a tak 
se dne 4. dubna 2019 u nás na škole konala velikonoční dílna pro DobroCentrum u sv. Anny. 
Pod vedením Mgr. Matějkové Ph.D a Mgr. Bartoškové se nám podařilo vytvořit nespočet 
krásných výrobků, které putovaly ozdobit pokoje hospitalizovaných.  



 

 

 

Velikonoční výrobky, které potěšily nemocné a ozdobily jejich pokoje. 

 
KULTURNÍ A JAZYKOVĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE 
Adventní Drážďany 
Adventní čas je vhodný pro rozjímání na krásném místě. Paní profesorka  
PaedDr. Ivana Laslová proto zorganizovala výjezd do německých Drážďan. Přihlásili se žáci 
od prvního ročníku po ročník čtvrtý. V brzkých ranních hodinách 12. prosince žáci spolu 
s vyučujícími PaedDr. Ivanou Laslovou, Mg. Janou Urbánkovou, Mgr. Zuzanou Bittnerovou 
a Mgr. Věrou Winklerovou vyjeli. Cesta byla delší, ale byla zpestřena zastávkami a výkladem 
Mgr. Winklerové. 
V Drážďanech proběhla prohlídka historické části města. Všichni měli možnost  
na vlastní oči vidět Kreuzkirche, Stadtmuseum, Frauenkirche a budovu Semperoper. Mohli 
si prohlédnout světoznámý Zwinger i projít kolem řeky Labe. Celou cestu lemovaly vyhlášené 
vánoční trhy se všemi možnými lahůdkami a lákadly. Málokdo vůni odolal. Žáci si mohli  
ve volném čase nakoupit i vánoční dárky. 
Tematický zájezd do Vídně 
Dne 12. prosince 2018 se třída 1. A a žáci třídy 3. C zúčastnili za doprovodu  
Mgr. Babákové a Mgr. Lambove tematického zájezdu do Vídně. Během jednodenního 
zájezdu si prohlédli pamětihodnosti Vídně a procvičili německou i anglickou konverzaci. Žáci 
navštívili Hofburg, Stephansdom, Rathaus, Kertnerstrasse, přírodovědné muzeum  
a botanickou zahradu s motýly ve Schmetterlinghaus v Hofburgu.  
Protože jsme přijeli do Vídně v čase adventním, neunikly nám také vánoční trhy  
a krásně vyzdobené centrum Vídně. Vídeňské vánoční trhy přinášejí to nejlepší  
z tradičního i nového ve sváteční atmosféře a slibují jedinečnou kombinaci imperiální 
okázalosti a slavnostní dobré nálady. Nejlepšími příklady jsou trhy před zámkem Belvedere 
či Kouzlo adventu na Radničním náměstí.  
Od Osvobozeného divadla k Semaforu 
Dne 19. prosince 2018 navštívili žáci 3. ročníků a třída 4. A v divadle Rubín hudebně 
vzdělávací program „Od Osvobozeného divadla k Semaforu.“ Pořad představil tvorbu dvou 
významných autorských divadel – Osvobozeného divadla a Semaforu - a jejich hlavních 
protagonistů. Zazněly také nejznámější písně z dílny těchto divadel např. Klobouk ve křoví, 
Pramínek vlasů, David a Goliáš v podání mladých nadějných interpretů Daniely Frankové  
a Tomáše Ludvíčka.  



 

 

Tajný deník Adriana Molea – anglické představení pro žáky 
V prosinci 2018 navštívili žáci 2. B, 2. C, 3. B, 3. C a 3. L divadelní představení v anglickém 
jazyce „Tajný deník Adriana Molea.“ Představení je úsměvnou komedií o nástrahách 
dospívání čtrnáctiletého chlapce, který se cítí být intelektuálem, jeho okolí mu nerozumí,  
a proto si píše svůj deník. Dramatizace kultovní knížky Sue Townsendové z prostředí lehce 
bláznivé rodiny Moleových nás přeneslo do Anglie 80. let, atmosféra doby byla skvěle 
podpořena také originálními písňovými texty. Cílem tohoto představení bylo procvičit znalosti 
anglického jazyka a posílit u žáků pozitivní motivaci ke studiu cizího jazyka. 
Lustiges Lernen 2 
V pátek 25. ledna 2019 navštívila třída 3. L Österreich Institut v Brně. Nejprve žáky vedoucí 
Österreich Institutu seznámila s jeho činností a kurzy němčiny, které nabízejí. Dozvěděli se 
také o možnostech složení mezinárodních zkoušek, o kterých někteří z nich začali uvažovat. 
Potom následoval krátký kvíz, který měl prověřit vědomosti žáků o Rakousku.  
Po této úvodní čtvrthodince si žáky vyzvedla lektorka, která byla rodilá mluvčí,  
a následovala výuková hodina „Lustiges Lernen“ neboli „Veselé učení“. Byla to hodina plná 
interaktivních her, videí, soutěží a zároveň komunikace v německém jazyce s rodilou 
Němkou.  

 
 

Třída 3. L 

 
Pálení čarodějnic v DS Norbertinum 
Dne 29. dubna 2019 vyrazili žáci 2. S do domova seniorů, aby klientům udělali krásné 
odpoledne. Připravili si pět stanovišť, kde měli senioři plnit úkoly, jako například: 
zapamatování předmětů, poznávání kytiček a zvířat, hádání koření podle vůně a jiné.  
Za každý splněný úkol dostali klienti razítko na svou kartičku. Jakmile měli všechny razítka, 
získali diplom. Potom sestřičky rozdávaly špekáčky, takže se senioři po náročných 
stanovištích trochu posilnili. Žáci i klienti si program náramně užili a těší se na další podobné 
akce.  

ODBORNÉ STÁŽE 
Stáž v Pflegewerk Berlín 
Ve dnech 16. až 27. června 2019 proběhla odborná stáž v centru pro seniory Pflegewerk 
v Berlíně. Praktika se účastnili čtyři žáci 3. ročníků oboru zdravotnický asistent. Stáž byla 
zaměřena na získávání nových poznatků v ošetřovatelské péči, na procvičování německého 
jazyka a na poznávání pamětihodností hlavního města Německa. 
Žáci pracovali v ranní směně od 6.00 do 13.00 hodin pod vedením odborné učitelky, zabývali 
se ošetřovatelskou péčí o klienty dle modelu Moniky Krohwinkelové. Součástí jejich praktika 
byla také sociální aktivizace klientů. V odpoledních hodinách navštívili žáci tyto památky 
Berlína- Alexanderplatz, Fernsehturm, světové hodiny, Neptunova kašna, památník 
holokaustu, hotel Adlon, Brandenburger Tor, Hauptbahnhof, Říšský sněm, ulice Unter den 



 

 

Linden, Siegesäule, Museumsinsel, výlet parníkem po Sprévě, návštěva jezera Wannsee, 
Plötzensee, Oberbaumbrücke, East side gallery, berlínská zeď, Molecule man, berlínský 
dóm, Humboltova univerzita, Tiergarten. 
Žáci načerpali během stáže spoustu nových zkušeností, seznámili se s možnostmi práce 
v jiné zemi a navštívili nevýznamnější pamětihodnosti německé metropole. Po ukončení 
stáže obdrželi žáci certifikát stáže.  
 

 
Žákyně v pracovním. 

 
CHARITATIVNÍ AKCE 
Charitativní akce Světluška 2018 
Zakoupením sbírkových předmětů se přispívá na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově 
postiženým dětem a dospělým. Naše škola se do této akce zapojuje pravidelně již několik let. 
Sbírka probíhala ve dnech 10. – 14. září 2018, do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo 
devět dvojic žáků ze sedmi tříd oboru zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální 
činnost. Žákům a studentům dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování, 
stejně jako všem, kteří zakoupením sbírkových předmětů finančně přispěli. Předběžná 
vybraná finanční částka činí cca 16 000,- Kč. 
Dobročinný bazárek 2018 
Dobročinný bazárek, který se konal na naší škole již podruhé, se opět nesl  
ve vánočním duchu. Akci zaštítil školní parlament jako „den dobrého skutku“. 
Cílem této události bylo zužitkovat věci, které do bazárku věnovali žáci a učitelé naší školy, 
a eliminovat tak nadměrné vyhazování věcí, množství odpadků a podpořit tuto formu 
recyklace. Shromáždilo se oblečení, knihy, šperky, hrníčky, hračky, dekorace  
a ozdoby nebo adventní věnce, přání a mnoho dalších kreativních děl žáků. Zakoupením 
takové věci za symbolickou částku mohl navíc každý vykonat dobrý skutek. Výtěžek, který 
činil celých 7 000 Kč, poputuje pro nemocné chorobou motýlích křídel do organizace Debra. 
Dozvuky „Dobročinného bazárku 
Na „Dobročinném bazárku“, který se konal v prosinci dne 7. 12. 2018, bylo vybráno celkem 
7 000 Kč. Výtěžek z této akce byl následně odeslán organizaci Debra, která podporuje 
pacienty nemocné chorobou „motýlích křídel". Za tento příspěvek byly Mgr. Vendule 
Soldánové zaslány reklamní předměty organizace (náramky a potištěné placky). 
  



 

 

Charitativní akce „Srdíčkové dny“ 
V letošním školním roce se naše škola již popáté zapojila do veřejné sbírky „Srdíčkové dny“. 
Sbírka probíhala v prostorách naší školy ve dnech 25. – 29. března 2019. Pořadatelem sbírky 
je Život dětem o.p.s. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným 
dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují 
odbornou pomoc a podporu svého okolí. 
Do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo 15 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický 
asistent, sociální činnost a zdravotnické lyceum. Předběžná finanční částka činí cca 9000,- 
Kč. Poděkování patří všem, kteří se sbírkové akce zúčastnili a finančně přispěli potřebným 
dětem. 

    

 
Žáci, kteří se zapojili do „srdíčkových dnů“. 

 
Český den proti rakovině – 23. ročník celonárodní veřejné sbírky 
Dne 15. května 2019 se naše škola zapojila do celonárodní veřejné sbírky „Český den proti 
rakovině“. Tematickým zaměřením sbírky pro letošní rok byla prevence nádorového 
onemocnění plic.   
Sbírka je organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Pořadatelem je Liga 
proti rakovině, organizačně sbírku zajišťuje agentura Arcadia. Do akce se zapojilo 15 dvojic 
žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Velké 
poděkování patří všem, kteří se sbírkové akci zúčastnili a přispěli finančně na dobrou věc. 
Finanční částka vybraná našimi žáky činí 11 390 Kč. 
 
AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 
Halloween ve škole 
Dne 31. listopadu 2018 proběhl na naší škole Halloween. Žáci měli možnost dojít 
v halloweenské masce, což jim zajistilo imunitu vůči zkoušení a testům v tento den. Účast 
byla opravdu vysoká, s tak velkým počtem halloweenských masek jsme ani nepočítali a velmi 
mile nás to překvapilo. Kromě soutěže o nejlepší masku jsme hodnotili nejlepší 
halloweenskou výzdobu třídy. 



 

 

 
Pět nejlepších halloweenských masek. 

 
Suit up den 
Dne 22. listopadu 2018 proběhl na naší škole v rámci projektu School United tzv. Suit up den. 
V tento den měli žáci přijít oblečeni do formálního oděvu. Velice nás překvapilo, jak hojná 
účast na této akci byla. Chlapci na sobě měli elegantní košile zastrčené do kalhot, většina si 
uvázala kravatu či motýlka. Někteří žáci na sobě měli dokonce sako či celý oblek. Dívky se 
oblékly do překrásných šatů či sukní, a přestože některé přišly v kalhotách, vypadaly velice 
elegantně. Moc nás těší, že jste se akce účastnili, a děkujeme vám za to. V tento den naše 
škola vypadala ihned jinak. 
Poznávací výjezd do Budapešti 
V pondělí 17. prosince 2018 v 6.30 ráno od Janáčkova divadla vyrazilo 55 žáků naší školy 
s pedagogickým doprovodem (Mgr. Veronika Bartošková, Ing. Kristina Hartmanová,  
Mgr. Jana Soudková) do Budapešti. Všichni jsme se těšili, jelikož Maďarsko je mnoha lidmi 
vnímáno jako země lázní, výborných a ostrých jídel a zvláštního jazyka. 
Jako první jsme navštívili Gellértův vrch s Citadelou. Právě odtud jsme měli celou Budapešť 
až k Margaretinu ostrovu jako na dlani. Po prohlídce následovala návštěva tržnice uprostřed 
města, poté prohlídka centra města s průvodcem. Poté jsme měli domluvenou loď, a jelikož 
pěšky k lodi cesta trvala kolem půl hodiny, museli jsme vyrazit po čtvrté hodině. Plavba lodí 
po Dunaji s překrásnými výhledy na Parlament a Budínský vrch trvala hodinu.  
Druhý den jsme se přesunuli do oblasti Varosliget (Městský sad).  Následovala projížďka 
nejstarším metrem v Evropě a poté polední přesun autobusem na Hradní vrch. Dále pak 
procházka po oblasti Budínského vrchu, prohlídka Rybářské bašty, kdo stihl chrám  
sv. Matyáše, prohlídka starobylých uliček. Nakonec návštěva rozsáhlého Labyrintu, kde jsme 
si to všichni užili. 

 

Společné foto všech výletníků. 



 

 

Dobrý skutek 
Od poloviny listopadu do poloviny prosince 2018 se na naší Střední zdravotnické škole 
Jaselská, příspěvková organizace probíhala akce s názvem „Dobrý skutek“. Cílem této 
události byla sbírka trvanlivých potravin a oblečení pro lidi bez domova. Tato sbírka trvala  
do 12. 12. 2018 a poté byla předána vedoucímu azylového domu pro lidi bez domova na ulici 
Bratislavská. I když se tato akce konala na naší škole poprvé, můžeme ji hodnotit jako 
úspěšnou. Rádi bychom tuto sbírku zopakovali i v příštím roce.  
Valentýnský den 
Dne 7. února 2019 proběhl u nás na Střední zdravotnické škole Jaselské Valentýnský den. 
Žáci měli možnost dojít v oblečení červené nebo růžové barvy, což jim zajistilo imunitu vůči 
zkoušení a testům ten den. Navíc žáci měli možnost dát do schránky valentýnské přáníčko 
pro kohokoliv ze školy. „Valentýnky“ byly doručeny svým majitelům příští den a přinesly  
s sebou spoustu radosti. Dokonce i paní a páni učitelé nějaké dostali. Akce se vydařila  
a v příštím roce se těšíme na další krásná přáníčka. 
Den učitelů 
Den učitelů slavíme v České republice 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose 
Komenského. I na naší škole se žáci a školní parlament zapojili do tohoto významného dne. 
Zástupci školního parlamentu rozdávali žákům během dopoledne barevné lístečky, na které 
mohli žáci písemně vyjádřit poděkování učitelům za jejich práci.  Současně tyto lístečky žáci 
vhazovali do vytvořené krabice a poté byly koordinátory a zástupci školního parlamentu 
roztříděny do obálek pro jednotlivé učitele. Tyto obálky byly předány osobně učitelům 
zástupci školního parlamentu. I když se tato akce konala podruhé na naší škole, byli jsme 
velice mile překvapeni množstvím rozdaných lístečků. Akce se vydařila a těšíme se na příští 
rok a krásná přáníčka pro učitele. 
 
SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY 
 

TERMÍN NÁZEV AKCE ORGANIZÁTOR UMÍSTĚNÍ 

září Přespolní běh Gymnázium Křenová 5. místo 
 
 

říjen Stolní tenis Gymnázium Křenová  2. místo 

listopad Volejbal dívky SOU Tradičních 
řemesel 
 

Nepostoupily ze 
skupiny 

prosinec Aerobic OA Kotlářská Postup do finále 

únor Šplh SOU Jílová 4. místo 

březen Futsal dívky OA Eldo 7. místo 

červen Plážový 
volejbal 

1. ZNG 13. místo 

  



 

 

 

Děvčata ze 3. B svedla velkou bitvu o první místo. 

 
 
ÚČAST ŽÁKŮ NA KONFERENCÍCH 
Celostátní odborná konference První pomoci 
Dne 17. října 2018 se na naší škole uskutečnila Celostátní odborná konference (dále jen 
COK) První pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové. COK PRP 
byla v letošním roce zaměřena na novinky v akutní péči a první pomoci.  
XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Mezioborová spolupráce při léčbě ran 
a kožních defektů v Pardubicích 
Dne 25. ledna 2019 třída 4. C studijního oboru zdravotnická asistent společně s třídní 
učitelkou PhDr. Jiřinou Svobodovou, s vedoucí učitelkou praktického vyučování  
Mgr. Helenou Čermákovou a předsedkyní MS OSE Mgr. Martinou Cahovou navštívili  
XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Mezioborová spolupráce při léčbě ran  
a kožních defektů v Pardubicích. Kongres se uskutečnil pod záštitou České společnosti  
pro léčbu rány spolu s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou 
krajskou nemocnicí. 
Celostátní odborná konference ošetřovatelství na téma pneumologie 
Dne 6. února 2019 se uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství na téma 
pneumologie. Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, 
příspěvková organizace. Konference se zúčastnily odborné vyučující naší školy, SZŠ VOŠZ 
Znojmo, CSZŠ Grohova, SZŠ Jihlava a zdravotnický personál z FN USA, Úrazové nemocnice 
a třídy 4. C, 4. V, 5. V oboru zdravotnický asistent a 3.L oboru zdravotnické lyceum.  
Celostátní odborná konference ošetřovatelství - pediatrie  
Odborná konference byla zaměřena na téma Pediatrie. Celostátní konference se zúčastnilo 
31 odborných učitelek a třída ZA 2. C. Konference se setkala s velkým ohlasem jak  
u odborných učitelek, tak i u žáků naší školy. 
 
  



 

 

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
Festival vzdělávání a XXIV. Veletrh středních škol 2018 
Ve dnech 22. - 24. listopadu 2018 se na brněnském výstavišti v pavilon G1 a G2 konal již 
XXIV. Veletrh středních škol a nově Festival vzdělávání. V letošním roce byl Veletrh rozšířen 
do dvou pavilonů a konal se tři dny. Čtvrtek byl přednostně určen pro žáky 5. až 8. tříd, pátek 
pro žáky devátých tříd a sobota tradičně pro veřejnost, což jsou rodiče (zákonní zástupci)  
s dětmi, kteří měli letos možnost poznat jednotlivé obory vzdělávání přímo prostřednictvím 
ukázek činností v pavilonu G2. 
Naše škola patří ke stálým a žádaným účastníkům Veletrhu středních škol. Od čtvrtečního 
rána stánek v pavilonu G1 „ SZŠ Jaselské“ byl doslova v obležení. Žáci osmých později 
i devátých tříd měli opět velký zájem o obor praktická sestra a také o obor zdravotnické 
lyceum. Pomaturitní studium i obor sociální činnost měly také svoje zájemce. Obor sociální 
činnost je oborem budoucnosti a v následujícím roce naše škola otvírá opět třídu sociální 
činnosti zaměřenou na pečovatelství.  

 
 

Stánek v pavilonu G1 

 
Není to jen výhoda zdravotnických škol, že neproběhne za čtyři roky maturita z matematiky 
nebo strategické umístění naší školy v centru města, ale především kvalita a prestiž školy. 
Náš stánek je také vyhledávaný dospělými účastníky, kteří mají zájem dostudovat obor 
praktická sestra. Letos poprvé ve spolupráci s fakultními nemocnicemi v Brně jsme jim mohli 
nabídnout kromě studia i zaměstnání ve FN USA a FN Brno-Bohunice. 
Úspěšnou novinkou letošního roku se stal pavilon G2, kde měli žáci základních škol, jejich 
rodiče (zákonní zástupci) a široká veřejnost možnost seznámit se s jednotlivými obory dané 
sekce (např. sekce stavebnictví, informační technologie, sekce strojírenství a jiné).  
Sekci zdravotnictví zaštítila naše škola pod vedením paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové.  
V rámci této sekce se prezentovalo celkem 5 zdravotnických škol se svými obory  
(SZŠ Jaselská, SZŠ a VOŠZ Merhautova, SPŠ Purkyňova, EA Šimáčkova, odborná škola 
Tišnov). 



 

 

 
Improvizované nemocniční lůžko na stanovišti v pavilonu G2. 

 
Ve vzájemné spolupráci se zástupci zdravotnických škol vypracovala Mgr. Martina Cahová 
plán, jakým způsobem vybrané zdravotnické školy představí své studijní obory. Naše škola 
předvedla na festivalu v sekci zdravotnictví práci praktické sestry a obor sociální činnost. 
Zaměřila se na ukázku péče o lůžko a ošetření pacienta, např. podávání léků, aplikace s. c. 
injekcí, bandáží dolních končetin a jiné. Další ukázka se týkala odběrů krve, kdy si zájemci 
z řad žáků základních škol mohli vyzkoušet na speciálním modelu ruky odebrat krev. Zájemci 
především z řad dospělých si mohli nechat změřit krevní tlak nebo si nechat udělat odběr 
krve z prstu na glykémii. Vybraní žáci naší školy v průběhu celého dne předváděli  
na resuscitačním modelu srdeční masáž, při níž se snažili veřejnost také proškolit. Zájemci 
také dostali příležitost si tuto zajímavou aktivitu vyzkoušet.  
Obor sociální činnost pod vedení Mgr. Soldánové a Mgr. Otavy předvedl názorně práci 
s dětmi ve věkové kategorii od 4 – 8 let a také práci s nevidomým klientem a se seniory. Tyto 
praktické ukázky přilákaly k naší sekci velké množství návštěvníků. V jejím rámci jsme 
spolupracovali s Fakultní nemocnicí u svaté Anny a Fakultní nemocnicí Brno, které poskytly 
vybavení a materiál pro prezentaci.  
V pavilonu G2 každá sekce měla také koutek, kde probíhala soutěž pro žáky.  
Mgr. et Bc. Jana Soudková jako kariérový poradce zajistila propagaci školy prostřednictvím 
letáků, prezentací, flipů atd.  Díky ní a dalším sponzorům získali žáci velmi pěkné dárečky  
 upomínkové předměty.  
Prezentace naší školy je vždy doplněna vystoupením žáků. Taneční, pěvecké vystoupení  
a ukázka poskytování první pomoci žáků SZŠ Jaselská má vždy mnoho příznivců sledujících 
vystoupení v doprovodného programu. Těšíme se, že prezentace naší školy přinese ovoce 
a zájemci z letošního Veletrhu středních škol v září 2019 zasednou do lavic v prvních 
ročnících. 
Velké díky patří všem našim pedagogům a žákům, kteří vzorně, s nadšením a se srdcem  
na dlani prezentovali naši školu a naše obory! 
 

 

LOGO SEKCE ZDRAVOTNICTVÍ 

 

 

 



 

 

Hudební kroužek na náměstí Svobody 
Hudební kroužek měl v prosinci loňského kalendářního roku tradičně vrchol sezóny. Využili 
jsme nabídky agentury TIC na vystoupení na vánočních trzích 11. 12. na náměstí Svobody, 
Přesto jsme si koncerty nesmírně užili a těšíme se na hudební výzvy, které nám přinese rok 
2019. 
Den otevřených dveří  
Dne 11. prosince 2018 a 8. ledna 2019 proběhl v prostorách naší školy „Den otevřených 
dveří“. V tento den byly otevřeny dveře školy a učeben všem zájemcům o studium od 10  
do 18 hodin. Zájemci byli očekáváni. V prostoru přízemí školy byli připraveni žáci naší školy. 
Tito žáci byli ze všech oborů, které na škole nabízíme: obor zdravotnické lyceum, obor 
praktická sestra a obor sociální činnost. Snahou bylo, aby každého zájemce provázel  
po škole žák oboru, o který měl návštěvník zájem. Zájemci obdrželi při vstupu do školy letáky 
školy, anketní lístek a kvíz. Prohlídka po prostorách školy mohla začít. 
Všichni vyučující měli v rámci výuky otevřené dveře tříd tak, aby každý návštěvník mohl 
nahlédnout do učebny a vidět jak třídy, tak žáky pracující ve výuce. V době ukončené výuky 
dle rozvrhu jsme se snažili ukázat školu více interaktivně. Téměř ve všech učebnách probíhal 
nějaký program. V učebně první pomoci si mohli zájemci vyzkoušet nácvik resuscitace a práci 
s automatickým externím defibrilátorem – AED. V učebnách ošetřovatelství si mohly zájemci 
nechat změřit krevní tlak, množství tuku v těle a BMI, odebrat krev na glykemii, a vyzkoušet 
si na speciálním modelu jak má správně probíhat samovyšetření prsu. Odbornou učebnu 
výchovy ke zdraví obsadili žáci oboru sociální činnost. Součástí jejich prezentace byla ukázka 
rukodělných výtvarných a jiných kreativních prací a také ukázky činností z běžných 
vyučovacích hodin. V ostatních učebnách byly připravené otázky ke kvízu s nápovědou. 
Správné odpovědi zapisovali zájemci do tajenky kvízu. 
Prohlídka končila opět v přízemí, kde návštěvníci odevzdali vyplněný anketní lístek a kvíz. 
Řešitelé kvízu obdrželi malou sladkou odměnu a věcný dárek dle svého výběru. Někteří 
návštěvníci nám napsali vzkaz do knihy návštěv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlídka odborné učebny. 

Ples SRPD při SZŠ Brno, Jaselská, p.o. 
Dne 29. března 2019 se od 18.00 hod. otevřely reprezentativní prostory hotelu Voroněž 
v Brně pro účastníky školního plesu Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. Ples 
proběhl za finanční podpory Spolku rodičů a přátel dětí při SZŠ, na přípravě a samotné 
organizaci akce se podíleli zaměstnanci školy a žáci. 
Hned při vstupu na návštěvníky plesu čekalo překvapení v podobě Klobouku štěstí. Každá 
platná vstupenka byla směnitelná za los, takže všichni hned na začátku věděli, zda si 
odnesou domů společně s příjemným prožitkem ještě i výhru z tomboly. Po 19. hodině 



 

 

ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková oficiálně zahájila ples. Popřála všem zúčastněným 
pěkný večer plný zábavy, radosti a příjemných zážitků, poděkovala SRPD a zaměstnancům 
školy za podporu akce a vyjádřila přání, aby se žákům školy dařilo i u nadcházející zkoušky 
z dospělosti. 
Poté následovalo vystoupení mažoretek Pusinky z Říčan, skupiny Lassies z Brna, zajímavá 
byla ukázka společenského tance v podání Barbory Kolaříkové a Tomáše Paláta. Mezi 
slavnostním šerpováním jednotlivých tříd 4. ročníků a pomaturitního studia probíhala taneční 
zábava. K poslechu a tanci hrála kapela Tom Sawyer Band, která nabídla rozmanité hudební 
žánry. Před půlnocí měli návštěvníci plesu možnost zhlédnout různá vystoupení žáků  
4. ročníku, která měla dynamickou, nápaditou a mnohdy zábavnou formu. 
Školní ples se nesl ve velmi příjemné, uvolněné a radostné atmosféře. Taneční parket byl 
stále plný, prostředí hotelu doplňovalo slavnostní atmosféru okamžiku. Akce se po všech 
stránkách vydařila. Pozitivní reakce zúčastněných jsou toho dokladem. 

 
Slavnostní šerpování. 

 
Veřejná diskuze – Rovnoprávnost pohlaví 
Dne 9. dubna 2019 v 17.00 hodin se konala v Úprkově Dvoraně Střední zdravotnické školy 
Brno, Jaselská, příspěvková organizace, veřejná diskuze na téma „Rovnoprávnost mužů  
a žen s cílem zlepšit postavení žen v domácím prostředí“. Akci organizoval pracovní tým žáků 
projektu Světová škola při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace. 
Diskuze se účastnili také zástupci neziskových organizací, věnujících se výše uvedené 
problematice. Debatovalo se o postavení ženy v minulosti a budoucnosti, o násilí na ženách, 
genderových stereotypech a o postavení ženy v kulturním kontextu. Své názory vyjadřovali 
nejen žáci školy, ale také zástupci z řad rodičů i široké veřejnosti. Akce byla propagována  
na řadě fakult vysokých škol v Brně, proto nebyla lhostejná mladým lidem věnujícím se těmto 
světovým tématům. 
Odborníkem z praxe byla pracovnice z neziskové organizace DROM, která vnesla do diskuze 
informace z oblasti práva, legislativy a sociální sféry. Účastníci rozmlouvali do pozdních 
večerních hodin, protože se v průběhu debaty ukázalo, že toto téma je  
pro mnohé velmi osobní. 
Děkujeme všem za účast, protože veřejnou diskuzí byly splněny naše cíle propagovat 
rovnoprávnost mužů a žen a zlepšit postavení žen v domácím prostředí v České republice  
i ve světě. Vždyť prvním krokem je komunikace a tím také uvědomění si problému. Atmosféru 
veřejné diskuze zachytila brněnská regionální televize Info TV Brno. 
Kariérové poradenství ve škole jako týmová práce 
Ve dnech 15. – 16. dubna 2019 se Mgr. Ondřej Otava zúčastnil odborné konference  
v Bělehradě „Kariérové poradenství ve škole jako týmová práce“ pořádané Centrem 
Euroguidance v ČR ve spolupráci s Euroguidance v Srbsku. Za Českou republiku bylo 



 

 

vybráno 10 zástupců z řad pedagogů základních a středních škol. Získali jsme informace  
o novém přístupu ke školnímu kariérovému poradenství v Srbsku, které je založené  
na týmové práci a koordinaci poradenství na úrovni školy. Cílem konference byla vzájemná 
výměna zkušeností mezi účastníky obou zemí, sdílení metod kariérového poradenství  
ve škole a plánování mezinárodní spolupráce.  
Dopravní soutěž mladých cyklistů 
Dne 28. května 2019 se 13 žáků naší školy zúčastnilo akce s názvem Dopravní soutěž 
mladých cyklistů. Soutěž pořádá Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Jihomoravským 
krajem, Městskou policií Brno a BESIPem. Jednalo se o krajské kolo soutěže. 
Soutěže se zúčastnilo 16 týmů po 4 soutěžících ve věkovém rozmezí 10–16 let. Týmy 
závodily v několika disciplínách a nás se týkala disciplína Zásady poskytování první pomoci. 
Úkolem našich žáků bylo v první řadě namaskovat modely s vybraným zraněním,  
např. zlomenina nebo krvácení, dále zahrát situace vybraného zranění. Roli hodnotitelů 
poskytnuté první pomoci dostali žáci 3. B a žáci 3. L. Hlavním koordinátorem hodnotitelů byl 
žák 3. B. 

 
Žáci na dopravním hřišti v Brně – Pisárkách. 

 
Summit Světových škol 
Dne 18. června 2019 se konal v Centru současného umění DOX v Praze I. ročník Summitu 
Světových škol. Zúčastnilo se ho kolem 120 zástupců ze 40 mateřských, základních  
i středních škol. Globálním tématem pro letošní rok byla chudoba. Veřejné vystoupení měla 
i garantka projektu Světová škola. Dalšími významnými osobnostmi akce byli ředitel 
společnosti Člověk v tísni, ředitel informačního centra OSN, ředitel humanitární a rozvojové 
sekce, kteří se také k této problematice vyjádřili.  
V dopoledních hodinách jsme shlédli krátká videa natočená žáky různých škol na téma 
chudoba. Poté bylo certifikováno 12 škol, které letos splnily všechny podmínky k tomu, aby 
se staly světovými. V krásných prostorách Centra současného umění DOX se tyto školy 
prezentovaly svými workshopy. V odpoledních hodinách proběhla velice zajímavá debata  
na téma chudoba v ČR i ve světě. Hostem byl reportér časopisu Respekt a zástupce  
ze vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni. Z řad našich žáků se akce účastnily 
žákyně z 2. L. Načerpaly velice prospěšné informace a inspirovaly se ze zkušeností jiných 
škol. Celá akce byla velice vydařená a poučná, a to jak pro žáky, tak i pro pedagogy. 



 

 

 
Děvčata z 2. L reprezentovala naši školu. 

 
PROJEKTY 
Projekt Edison 
V týdnu od 17. do 21. září 2018 proběhl na naší škole poprvé projekt EDISON. Projekt byl 
realizován na základě žádosti žáků ze Školního parlamentu. Střední zdravotnická škola Brno, 
Jaselská, příspěvková organizace uzavřela smlouvu s agenturou AIESEC a díky tomu byl 
realizován projekt se zaměřením na mezikulturní vzdělávání. Žáci, učitelé i rodiče byli 
informováni pomocí informačního systému a webových stránek školy. 
Naši žáci tak měli možnost poznat mladé lidi odlišných kultur a národností a seznámit se 
s jejich zvyky a tradicemi. V rámci tohoto projektu naši školu navštívila skupina šesti 
vysokoškolských studentů z různých zemí světa. Prezentace, které žákům naší školy 
přednášeli, byly předem překontrolovány a schváleny organizací AIESEC, která měla  
na starost ubytování a koordinaci studentů po celou dobu jejich pobytu v České republice.   
Projekt byl uspořádán ve spolupráci s AIESEC, mezinárodní studentskou organizací, která 
se zaměřuje na rozvoj mladých lidí. Organizace AIESEC usiluje v rámci projektu EDISON  
o prolomení prohlubující se mezikulturní bariéry. 
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami 
a národy a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky 
multikulturní atmosféře vyvolané zahraničními stážisty projekt oživuje výuku a zvyšuje zájem 
o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. (převzato ze stránek AIESEC) 

 
Studenti představovali také svou kuchyni, národní kroje a tance. 

 



 

 

Parlament EU ve Štrasburku                     
Naše škola byla vybraná jako jediná škola z České republiky, která se 15. 2. 2019 zúčastnila 
setkání středoškolské mládeže všech zemí EU v prostorách Parlamentu EU ve Štrasburku. 
Cestovali jsme s CK školní zájezdy. Odjezd byl 13. 2. 2019 a příjezd 17. 2. 2019. Této cesty 
se zúčastnili vybraní žáci tříd 2. L, 3. L a 2. C. 
 
PROJEKTOVÉ DNY 
Mezinárodní nekuřácký den 
Mezinárodní nekuřácký den (MND) se slaví vždy třetí čtvrtek v listopadu a zaměřuje se  
na podporu motivace kuřáků k zanechání kouření. V roce 2018 připadl tento den vyhlášený 
WHO na 15. 11.2018. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace se 
již tradičně do projektu aktivně zapojila. Žáci prvních ročníků si na MND vyrobili mnoho 
osvětového materiálu, které posloužily k výzdobě školy v den akce. Přestože akce je 
především zaměřena na žáky 1. ročníků, z vlastního zájmu se zapojili i starší žáci. Akce byla 
realizována je třech úrovních. Edukační, prověření znalostí a zábavné soutěžení. Znalosti 
žáci načerpali na přednášce zástupce z FSS MUNI. Své znalosti pak mohli uplatnit v soutěži 
křížovka a AZ kvízu.  Zábavnou částí MND byla soutěž ve foukané a sportovní úkol ujet na 
rotopedu 1 km pro zdraví. Tři nejlepší chlapci a tři dívky byli odměněny malou sladkostí.  
Akce MND se projevila i ve výuce TEV. Vyučující připravili v tělocvičně kondiční cvičení 
a v posilovně upravili prostředí na relaxační zónu, kde si žáci u příjemné hudby vyzkoušeli 
relaxační techniky, které mohou v životě uplatnit k relaxaci místo zapálení cigarety. Žáci  
pod vedením žáka třídy 3. L natočili vlastní video spot, který se promítal s doprovodným 
slovem autora před křížovkou. Dalšími aktivitami v budově školy bylo vymalovávání mandal, 
tabule se vzkazy nekuřáků kuřákům a videa SZÚ – Prevence kouření. Žáci ocenili zařazení 
vlastních aktivit, velmi je bavilo soutěžit. Dohromady jsme zvládli 61 km pro zdraví, (loni to 
bylo 33km) a těší se, že příští rok ujdou zase více. 

 

Žákovská prezentace. 

 
Den zdraví 
Dne 21. prosince 2018 se na naší škole již druhým rokem konal projektový den s názvem 
Den zdraví v součinnosti se Světovou školou. V letošním školním roce zaměřený na téma 
problematiku genderu. 
Žáci byli od září školního roku 2018/19 s tímto tématem seznamováni napříč výukou nejen  
v hodinách občanské nauky, ale také v dějepisu, ošetřovatelství, sociální péči i psychologii. 
V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví pak připravili komiksy, natočili krátký film 
a také připravili prezentace o problematice rovnoprávnosti ve světě. Protože se akce 



 

 

účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 11 stanovišť, kde 
probíhaly workshopy, domácí práce, hovory s gynekologem, ale také kosmetická poradna. 
Na Den zdraví jsme pozvali i neziskové organizace (NORA, DROM, Nesehnutí), které mají  
v náplni práce prosazovat rovnoprávnost. Neziskové organizace od nás dostaly zakázku 
vtáhnout žáky do otázek nerovností, aktivně je zapojit a využít jejich znalostí i názorů na výše 
uvedené téma.  
Kosmetickou poradnu si pro žáky připravily dámy z Mary Kay, nebyla určena výhradně 
dívkám, aby bylo poukázáno na to, že i v oblasti péče o pleť existuje rovnoprávnost.  
Domácí práce na stanovišti číslo jedna, v tělocvičně, byly velmi zábavné, na čas se žehlilo, 
přišívaly knoflíky, a také zatloukaly hřebíky nebo pracovalo s vrtačkou. Zde byl rozdíl mezi 
pohlavími úplně smazán. Dívky bušily kladívky, hoši žehlili, všichni se náramně bavili. 
Potřebné informace z oblasti gynekologie, porodnictví i sexuologie dodal na stanovišti číslo 
11 gynekolog z praxe. Zkušeného brněnského gynekologa předem připravené otázky žáků 
nepřivedly do rozpaků. Humornou formou vysvětloval, edukoval a učil. 
Den zdraví natáčela brněnská televize B1. Projektový den se jako i v loňském roce velmi 
vydařil. Žáci nejen získali mnoho nových informací a zkušeností, ale také se sami aktivně 
podíleli na výuce a vzdělávání svých spolužáků. 
Znalosti o problematice genderu budou zpracovány z dotazníkového šetření, které probíhalo 
vždy na začátku každé aktivity členy Světové školy. Na náš den zdraví pak naváže panelová 
diskuse v dubnu 2019, kde nám opět budou partnery neziskové organizace. 
 

 
Žáci si nachystali prezentace pro své spolužáky. 

 
XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci na Střední zdravotnické škole Brno, 
Jaselská, příspěvkové organizaci 
Ve dnech 10. a 11. června 2019 proběhl na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, 
příspěvkové organizaci, XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci pod záštitou hejtmana 
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Soutěž byla rozhodnutím č. 0105/8/SOU/2019 
dotována z MŠMT. 
Soutěž zahájila v 9.00 hod. PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy 
Jaselská. Zahájení XXIV. ročníku Celostátní soutěže první pomoci se zúčastnila  
radní Jihomoravského kraje, a další významní hosté. 
Soutěžilo 32 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky a 1 družstvo  
ze Slovenska ze zdravotnické školy v Trenčíně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – kategorie 
středních a kategorie vyšších zdravotnických škol. Celostátní soutěž první pomoci probíhala 
ve dvou dnech. 
Každý rok se snažíme o inovaci soutěže a aplikaci nejmodernějších poznatků z oblasti 
poskytování první pomoci. Úkoly pro soutěžící družstva se stále více přibližují realitě. 



 

 

Hodnotící tříčlenná komise byla složena z řad lékařů, záchranářů, zdravotníků a z odborných 
pedagogů. 
Soutěžní družstva musela projít stanovišti umístěnými na Obilním trhu, v parku pod 
Špilberkem, v hudebním klubu Music LAB na Opletalově ulici, ale také ve sklepních 
prostorách naší školy na ulici Jaselská. Tříčlenná soutěžní družstva se opět musela potýkat 
s úrazy venku, domácími poraněními, mimořádnými situacemi nebo akutními interními stavy. 
Soutěž jsme doplnili o testy zdatnosti a vědomostní test pro všechny účastníky. Soutěžící byli 
po ukončení soutěžního úkolu ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během poskytování 
první pomoci dopustili. 
XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci byl medializován. Již v dopoledních hodinách 
prvního soutěžního dne mohli diváci ČT 24 sledovat online přenos soutěže i s jejím 
zahájením, o které se postarala PhDr. Zuzana Číková, ředitelka Střední zdravotnické školy 
Jaselská. Také rozhlasová stanice Radiožurnál během druhého soutěžního dne v hlavních 
zprávách informovala o právě probíhající celostátní soutěži. 
Cílem organizátorů soutěže první pomoci bylo připomenout všem lidem, jak důležité je umět 
včas a kvalitně poskytnout první pomoc. Je nutné si uvědomit, že život máme každý jen 
jeden. Je škoda, pokud život končí jen proto, že na místě neštěstí nebyla poskytnuta první 
pomoc včas, kvalitně nebo nebyla poskytnuta vůbec. 
V tomto roce stejně jako v minulých letech obdržela všechna soutěžní družstva krásné ceny.  
Ještě než se všichni soutěžící rozjeli do svých domovů, pozvala ředitelka školy PhDr. Zuzana  
Číková odborné učitelky na Celostátní odbornou konferenci první pomoci, která se bude 
konat v říjnu 2019. Následně vyhlásila XXV. ročník Celostátní soutěže první pomoci, který se 
bude konat 8. a 9. června 2020 na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové 
organizaci.  

 
Nástup všech soutěžních týmů. 

 



 

 

 

 

Stanoviště ve školním sklepě.     Stanoviště v parku na Obilním trhu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stanoviště v parku na Špilberku.    Stanoviště v restauraci. 

 
Sportovní den 
Dne 20. června 2019 se konal Sportovní den pro první ročníky s programem míčových her  
a pochodového cvičení. Žáci byli rozděleni do tří skupin: 
1. skupina: tř. 1. A, 1. B, 1. S - vedoucí Mgr. Iveta Vilímová – Brno-Líšeň - Mariánské Údolí 
2. skupina: tř. 1. C, 1. D - vedoucí PaedDr. Ivana Laslová – Brno-Královo Pole, Ořešín 
3. skupina: tř. 1. L - vedoucí Mgr. Eva Matějková Ph.D – Brno-Pisárky 
Žáci si kromě pochodového cvičení zahráli turnaj v přehazované, vyzkoušeli hru Ringo  
a Frisbee. Nejlepší tým získal ocenění v podobě medaile. Účast byla hojná, téměř plný počet 
žáků. Počasí přálo, sportovní den se vydařil a účastníci si jej užili. 
Ve stejný den se konal také Sportovní den pro žáky druhých ročníků naší školy. Tento 
projektový den proběhl na venkovních hřištích areálu školy. Každá třída si ze svých řad zvolila 
svoje zástupce, kteří je reprezentovali v daných disciplínách. Všechny třídy mezi sebou 
soutěžily v jednotlivých atletických, dovednostních a herních disciplínách. Jednalo se  
o Jacíkův celostní motorický test, přeskoky přes švihadlo za minutu, člunkový běh na 80 m, 
sprint na 50 m a turnaj v přehazované. V přehazované měla každá třída jedno družstvo až 
na třídu 2. L, která kvůli velkému počtu žáků měla dovoleno mít dvě družstva. 
Žáci se zhostili všech disciplín na výbornou a předvedli vynikající sportovní výkony, za které 
jim patří uznání. Největší drama proběhlo na sprintu 50 m dívek, kdy první tři závodnice se 
dokázaly vměstnat do pouhých čtyř setin sekundy. Celkové hodnocení tříd pak ovládla třída 
2. C, za nimi skončila třída 2. L a na třetím místě se umístila třída 2. S.  



 

 

 
Vítězové jednotlivých disciplín. 

 
Environmentální den – Svět bez plastů 
Dne 26. června 2019 se uskutečnil poslední projektový den v tomto školním roce, který měl 
za cíl upozornit na obrovské zatížení planety plasty a hledat možnosti a způsoby, jak plasty 
efektivně využít.  
 

 
Žáci vyráběli z PET lahví různé dekorační předměty. 

  



 

 

Zhodnocení činnosti metodických sdružení  
ve školním roce 2018/2019 

 
Zhodnocení činnosti metodického sdružení předmětů  

ošetřování nemocných a péče o klienty  
ve školním roce 2018/2019 

 

1. Ve školním roce 2018/2019 probíhala výuka předmětu ošetřování nemocných (OSN)  
ve 4  brněnských zdravotnických zařízeních na 34 ošetřovacích jednotkách a předmětu 
péče o klienty (PKL) ve 12 sociálních zařízeních. Všechna zdravotnická a sociální 
zařízení se nacházejí na území Brno-město a Brno-venkov. 

2. Pro jednotlivé školní stanice byly v průběhu měsíce září vypracovány přesné časové 
rozpisy žáků. Odborné vyučující vypracovaly tematické plány v elektronické podobě. 

3. Výuka předmětu ošetřování nemocných probíhala dle platného ŠVP v oboru zdravotnický 
asistent v denní formě studia (1. ročníky od II. pololetí, 2., 3. a 4. ročníky), ve večerní 
formě studia (3., 4. ročníky a 5. ročník) a večerní pomaturitní zkrácené formě studia  
(1. a 2. ročník) v úzké spolupráci s brněnskými nemocnicemi. 
Výuka OSN ve 3. ročníku byla v rámci praxe na dětském oddělení doplněna o výchovnou 
práci v předškolním zařízení v MŠ při Fakultní nemocnici Brno. V měsíci červnu 
absolvovali žáci odbornou souvislou praxi v délce 4 týdnů. 
U čtvrtých ročníků byla v rámci praxe uskutečněna doplňující výuka v zařízení Hospic 
svatého Josefa v Rajhradu u Brna.  
Výuka OSN byla podpořena miniexkurzemi na vybraných speciálních pracovištích dle 
možností jednotlivých zdravotnických zařízení. Žáci absolvovali i celodenní povinné 
exkurze určené pro jednotlivé ročníky (např. 4. ročník - Psychiatrická nemocnice v Brně, 
ORL oddělení, neurologická klinika, 3. ročník -  rehabilitační nebo lázeňské zařízení, 
návštěva mimobrněnské nemocnice, nejčastěji specializovaných center v Praze aj.). 

4. Výuka předmětu péče o klienta v oboru sociální činnost probíhala dle platného ŠVP pouze 
v denní formě studia (2., 3. a 4. ročník). Výuka ve 2. ročníku byla zaměřena na péči  
o klienta seniora, ve 3. ročníku absolvovali žáci praxe v soukromých sociálních zařízeních 
a sociálních zařízeních spadajících pod správu Magistrátu města Brna (např. jesle, dětská 
rehabilitační centra, centra pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelská služba aj.) 
a v měsíci červnu odbornou souvislou praxi v délce 4 týdnů. Ve 4. ročníku byla praxe opět 
zaměřena především na klienty seniory a byla doplněna o základní výchovnou 
nepedagogickou činnost dle potřeb a postižení klientů. 

5. V prosinci 2018 proběhla v prostorách školy pracovní schůzka s náměstkyněmi 
ošetřovatelské péče, vrchními a staničními sestrami školních pracovišť. Na schůzce byla 
řešena především personální problematika a důvody, které vedou k tomu, že žáci - 
absolventi - nenastupují po ukončení studia do praxe. Byla také dohodnuta spolupráce 
s nemocnicemi v oblasti náboru žáků. 

6. Během měsíce dubna byly ve spolupráci s vrchními sestrami a vedoucími sociálních 
zařízení vypracovány plány pro výuku odborné souvislé praxi ve zdravotnických a 
sociálních zařízeních. Odborná souvislá praxe je povinná pro žáky třetích ročníků oboru 
zdravotnický asistent a sociální činnost a je součástí hodnocení předmětu OSN a PKL  
v druhém pololetí školního roku. Žáci jsou podle požadavků pracovišť zařazeni  
do běžného provozu ošetřovacích jednotek a zařízení sociální péče a stávají se součástí 
týmu. Práce žáků je téměř vždy ze strany vedoucích pracovníků hodnocena výborně. 

7. V měsíci květnu 2019 proběhly praktické maturitní zkoušky na vybraných klinikách a 
školních stanicích brněnských nemocnic a sociálních zařízení. Odborníky z praxe byly 



 

 

jmenovány a praktických maturitních zkoušek se účastnily vrchní a staniční sestry daných 
pracovišť. S většinou z nich budeme spolupracovat i v novém školním roce 2019/2020. 

8. V měsíci červnu proběhla také odborná stáž pro žáky 3. ročníku oboru zdravotnické 
lyceum. Podle ŠVP tvoří odborná stáž deset dní a je součástí výuky předmětu 
ošetřovatelská propedeutika. Pět dní bylo věnováno celodenním exkurzím. Žáci navštívili 
Transfuzní a tkáňové oddělení ve FNB, Psychiatrickou nemocnici v Brně, Kliniku 
zobrazovacích metod FN USA, Kliniku popálenin a plastické chirurgie ve FNB, lázně 
Luhačovice. Zbývajících 5 dní pracovali žáci na interních a chirurgických ošetřovacích 
jednotkách pod vedením odborných vyučujících. Odborná stáž byla doplněna  
o miniexkurze v rámci jednotlivých klinik a dle možností zdravotnických zařízení. 

9. V průběhu školního roku proběhly celkem 3 schůzky metodického sdružení a po celý 
školní rok probíhaly individuální konzultace s vyučujícími, metodické rady, event. 
konzultace ohledně prospěchu žáků. 

10. Tematické plány a časový rozpis učiva předmětů ošetřování nemocných a péče o klienta 
byly ke konci školního roku splněny a jejich plnění bylo v průběhu školního roku průběžně 
kontrolováno. 
 

V Brně dne 24. 6. 2019 
Zpracovala:  Mgr. Helena Čermáková 
   vedoucí MS OSN a PKL 

 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
předmětu ošetřovatelství ve školním roce 2018/2019 

 
 Ve školním roce proběhly tři schůzky MS OSE a OSN. 
 Aktivní účast na metodicko-didaktických dnech školy: 

Mgr. Veronika Bartošková: 14. ledna 2019 – ZA 1D, téma: Lůžko a jeho úprava;  
Mgr. Martina Cahová:  31. ledna 2019 – ZA 2C, téma: Aplikace antikoagulancií. 

 Hospitační činnost byla zaměřena na pomoc začínajícím vyučujícím, sledování metodiky 
a kvality výuky, využití aktivizačních výukových metod, sledování výchovných problémů, 
vzájemné spolupráce žáků s vyučujícími. Předávání zkušeností a rad do výuky, využívání 
audiovizuální techniky a mezipředmětová spolupráce. 

 Pravidelně byla prováděna kontrola plnění tematických plánů ve všech ročnících denního 
i večerního studia v předmětech ošetřovatelství, ošetřovatelská propedeutika a 
pečovatelství. 

 Dne 25. ledna 2019 třída 4C studijního oboru zdravotnický asistent společně s třídní 
učitelkou PhDr. Jiřinou Svobodovou, s vedoucí učitelkou praktického vyučování  
Mgr. Helenou Čermákovou a předsedkyní MS OSE Mgr. Martinou Cahovou navštívily  
v Pardubicích XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí - Mezioborová spolupráce  
při léčbě ran a kožních defektů. Kongres se uskutečnil pod záštitou České společnosti  
pro léčbu rány spolu s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou 
krajskou nemocnicí.  

 Dne 28. 2. 2019 proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Celostátní soutěž 
vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhne již 5. ročník. Tato soutěž 
je koncipována jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru zdravotnický asistent. 
Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků - ZA 3A, ZA 3B a ZA 3C. Soutěž byla 
rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované powerpointové 
prezentace na téma „Rehabilitační ošetřovatelství“. Ve druhé části soutěže prováděli 



 

 

praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kazuistik k dané 
problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a 
porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd. Vítěz školního kola žák třídy 3. B 
reprezentoval naši školu v Praze. 

 Celorepubliková soutěž - Rehabilitační ošetřovatelství: dne 21. 3. 2019 se žák třídy 3B  
zúčastnil celorepublikové soutěže Rehabilitační ošetřovatelství vyhlášené SZŠ Ruská, 
PRAHA 10. Soutěžilo celkem 17 žáků třetích a čtvrtých ročníků oboru zdravotnický 
asistent z celé České republiky. Soutěž obsahovala část teoretickou, ve které žáci 
prezentovali své práce, a část praktickou, kdy na základě dané kazuistiky prováděli 
ošetřovatelskou rehabilitační péči o klienta. Stanovili ošetřovatelské problémy, prakticky 
provedli zadané úkoly a vše zdůvodnili. Žák třídy 3. B se umístil na prvním místě s velkou 
pochvalou poroty za prezentaci a velmi pěkný přístup k pacientovi, který svými výbornými 
znalostmi dané problematiky jen potvrdil. 

 Dne 14. března 2019 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kazuistika“. 
Kazuistiky prezentovaly žákyně tříd 4A, 4B, 4C denního studia oboru zdravotnický 
asistent. Celkem bylo prezentováno 6 ošetřovatelských kazuistik.  

 Festival ošetřovatelských kazuistik SZŠ - Moje nejzajímavější kazuistika:  
dne 27. 3. 2019 jsme se zúčastnili Festivalu ošetřovatelských kazuistik, který pořádala 
SZŠ a VOŠ zdravotnická ve Zlíně pod názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“. Naši 
školu reprezentovala žákyně třídy 4A oboru zdravotnický asistent s kazuistikou 
„Ošetřovatelská kazuistika u pacienta se závislostí na metamfetaminu (pervitinu)“.  
V napjaté soutěžní atmosféře se naše žákyně nakonec umístila na krásném 1. místě  
u žákovské poroty.  

 Celostátní odborná konference ošetřovatelství – PNEUMOLOGIE: Dne 6. února 2019 se 
uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství na téma „Pneumologie“. 
Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková 
organizace. Konference se zúčastnily odborné vyučující z naší školy, SZŠ a VOŠZ 
Znojmo, CSZŠ Grohova, SZŠ Jihlava a zdravotnický personál z FN USA, Úrazové 
nemocnice a třídy 4C, 4V, 5V oboru zdravotnický asistent, 3L oboru zdravotnické lyceum. 
Závěr konference byl věnován workshopu na téma „Diagnostika a léčba závislosti na 
tabáku“. Celá konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z oblasti 
onemocnění plic, v diagnostice a léčbě.  

 Celostátní odborná konference ošetřovatelství – Pediatrie: Celostátní konference se 
zúčastnilo 31 odborných učitelek a třída ZA 2C. Přednášeli odborníci z  Fakultní 
nemocnice Brno. Konference přinesla řadu nových odborných poznatků z problematiky 
pediatrických pacientů. 

 REHABILITAČNÍ SEMINÁŘ PRO ODBORNÉ UČITELKY - Ergonomie v práci sestry: Dne 
12. 6. 2019 se konal na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace, rehabilitační 
seminář pro odborné učitelky na téma „Ergonomie v práci sestry“. Přednášející byla 
fyzioterapeutka pracující na Klinice úrazové chirurgie – spinální jednotce rehabilitačního 
oddělení FNB Bohunice. Odborného semináře se s velkým zájmem a nadšením 
zúčastnilo dvacet odborných učitelek. Na začátku jsme se seznámily s vymezením 
základních pojmů souvisejících s rehabilitačním ošetřováním, prevencí a terapií 
imobilizačního syndromu. Velmi zajímavá byla práce s nastavením vlastního těla pro 
pochopení principu ergonomie práce a začal vlastní nácvik. Nácvik efektivního využití 
ergonomie práce při manipulaci s pacientem, při polohování, mobilizaci pacienta na lůžku, 
vertikalizaci do sedu a stoje, při přesunech a nácvik efektivní asistence při chůzi pacienta 
s pomůckou. 

 Do školní knihovny byla pravidelně doplňována nová odborná literatura. 



 

 

 Během školního roku došlo k nákupu nových pomůcek a vybavení do odborných učeben: 
bylo zakoupeno nové polohovací lůžko, EKG přístup, polohovací polštáře, válce, 
pravidelně byl doplňován materiál a pomůcky k výuce ošetřovatelství. 

 V odborných učebnách byly vytvořeny nové nástěnky s přehledem odběrů a odběrových 
materiálů, byly nainstalovány dávkovače k dezinfekci rukou.  

 V průběhu školního roku byl monitorován vyučovací proces v odborných učebnách 
(využívání pomůcek a techniky ve výuce, pravidelný úklid učeben, skříněk, pomůcek) – 
poděkování vyučujícím – Mgr. Bartoškové Veronice, která prováděla také kontrolu a úklid 
anatomických obrazů, dále Mgr. Kašparovské Haně, Mgr. Hanušové Romaně. 

 Odborné vyučující se aktivně podílely na prezentaci naší školy na Festivalu vzdělávání a 
XXIV. veletrhu středních škol ve dnech 22. - 24. 11. 2018. Novinkou letošního roku se stal 
pavilon G2, kde měli žáci základních škol, jejich rodiče (zákonní zástupci) a široká 
veřejnost možnost seznámit se s jednotlivými obory určité sekce. Sekci zdravotnictví 
zaštítila naše škola pod vedením paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové. Naše škola 
předvedla na Festivalu v sekci zdravotnictví práci praktické sestry a obor sociální činnost. 
Zaměřila se na ukázku péče o lůžko a ošetření pacienta, např. podávání léků, aplikace  
s. c. injekcí, bandáže dolních končetin a jiné. Další ukázka se týkala odběrů krve, kdy si 
zájemci z řad žáků základních škol mohli vyzkoušet na speciálním modelu ruky odebrat 
krev. Zájemci především z řad dospělých si mohli nechat změřit krevní tlak nebo si nechat 
udělat odběr krve z prstu na glykémii. Vybraní žáci naší školy v průběhu celého dne 
předváděli na resuscitačním modelu srdeční masáž, při níž se snažili veřejnost také 
proškolit. Zájemci také dostali příležitost si tuto zajímavou aktivitu vyzkoušet. Žáci oboru 
sociální činnost předvedl názorně práci s dětmi ve věkové kategorii od 4 do 8 let a také 
práci s nevidomým klientem a se seniory. 

 V červnu 2019 proběhly maturitní zkoušky z předmětu ošetřovatelství u oboru 
zdravotnický asistent denní i večerní formy studia, pomaturitního dvouletého večerního 
studia, a pečovatelství a osobní asistence. 

 Odborné učitelky se v průběhu školního roku zúčastnily řady vzdělávacích akcí. 
 Členky metodického sdružení se již tradičně aktivně zapojily do přípravy  

a organizace Celostátní soutěže první pomoci. 
 Byl vytvořen nový ŠVP pro obor praktická sestra, denní i pomaturitní formu studia. 
 
         
V Brně dne 20. 6. 2019                                             
Zpracovala:  Mgr. Martina Cahová 
  předsedkyně MS OSE 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
předmětu první pomoc za školní rok 2018/2019 

 
 Metodické sdružení PRP zahrnuje výuku ve 2. ročníků v oboru zdravotnický asistent, 

zdravotnické lyceum a oboru sociální činnost. 
 Setkání učitelů metodického sdružení PRP proběhlo dle daného plánu. Během celého 

školního roku byly dodržovány tematické plány PRP pro 2. ročníky (viz tabulky plnění TP 
PRP). Mimo výuku na škole fungovaly kroužky PRP, které systematicky připravovaly žáky 
na soutěže PRP (vedoucí kroužku: Mgr. Dominika Babáková, Mgr. Veronika Bartošková, 
Mgr. Hana Kašparovská, Mgr. Kristýna Kyseláková). 

 Příprava žáků se zúročila při účasti žáků na soutěžích. Účast žáků na soutěži PRP 
v Jihlavě  - 2L a 2B – 12. místo. Žáci 3B - 2. místo a žáci 3L - třetí místo v XXIV. ročníku 
Celostátní soutěže PRP v Brně v kategorii VOŠZ a žáci ZA 2L pak obsadili 2. místo 



 

 

tamtéž v kategorii SZŠ. Vyvrcholením snažení našich žáků třídy 3B bylo umístění  
na prvním místě v celonárodní soutěži na Slovensku v Lučenci 5. června 2019. 

 Během celého roku se žáci také aktivně zúčastňovali akcí pořádaných základními 
školami, Besipem a také Fakultou sportovních studií – Den sportu v Brně. 

 V podzimních měsících proběhl na škole kurz pro žáky - maskování. Tito proškolení žáci 
se pak účastnili akcí (Festival SŠ, Celostátní setkání PRP a Celostátní soutěž PRP). 

 Metodické sdružení PRP pořádalo celostátní setkání učitelů PRP, které bylo v letošním 
školním roce zaměřeno na novinky v první pomoci. Do školy se nám podařilo pozvat 
zástupce aplikace Záchranka, ale také zástupce vodní záchranné služby, lékaře 
záchranné služby i profesionály z HZS JMK. 

 Spolupráce s vodní záchrannou službou byla rozvíjena během celého roku, žáci, kteří 
měli zájem, se zúčastňovali plaveckého výcviku vodních záchranářů a budou mít také 
možnost stážovat na vodní záchranné stanici v Pasohlávkách. 

 Propojení a návaznost na PRP se během celého roku projevilo i v předmětech OSE a 
KLP. 

 
V Brně dne 25. června 2019 
Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková 
 

 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
předmětu psychologie za školní rok 2018/2019 

 
1. Ve školním roce 2018/19 byl vytvořen školní vzdělávací program pro obor praktická 

sestra. 
2. V rámci metodicko-didaktických dnů zastupovala předmět psychologie  

Mgr. Eva Matějková, Ph.D. Otevřená hodina proběhla 22. 1. 2019 ve třídě ZL 4  
na téma: „Stres (CLIL)“. 

3. Dne 18. 2. 2019 proběhlo školní kolo 14. ročníku psychologické olympiády na téma: „Síla 
okamžiku“. Zvítězila žákyně třídy ZA 3. C, která se zúčastnila 12. března 2019 krajského 
kola v Kyjově. Zde se do 3. místa neumístila. Pro školní rok 2019/20 bylo stanoveno téma: 
„Můj velký sen“. 

4. Nové učebnice - Psychologie 2. díl učebnice pro obor sociální činnost, Kopecká I.; Grada 
Publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3876-5. 
Psychologie 3. díl učebnice pro obor sociální činnost, Kopecká I.; Grada Publishing a.s., 
2015. ISBN       978-80-247-3877-2., na školní rok 2019/20 jsou již stanoveny a budou na 
webových stránkách školy.  

5. V květnu 2019 se konaly ústní maturitní zkoušky z předmětu psychologie. Výsledky byly 
vcelku dobré.  

6. V průběhu školního roku probíhaly hospitace, závěry byly projednány s jednotlivými 
vyučujícími. Byla provedena kontrola plnění tematických plánů.  

7. Znalosti žáků byly hodnoceny ústně, písemně, případně se hodnotily jejich prezentace. 
Klasifikace žáků byla zapisována do Edookitu.  

8. Všem vyučujícím děkuji za práci ve školním roce 2018/19 a přeji zasloužený odpočinek. 
 
V Brně dne 25. června 2019                 
Zpracovala:  Mgr. Dagmar Procházková 
  předsedkyně MS PSL 

  



 

 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
předmětu somatologie ve školním roce 2018/2019 

     
 
 Metodické sdružení proběhlo ve školním roce čtyřikrát, aktuální problémy se řešily podle 

potřeby v průběhu školního roku.  
 Ve školním roce probíhaly pravidelně kontroly plnění časových plánů učiva. Nebyly 

shledány žádné nedostatky. 
 Ve školním roce proběhla hospitační činnost u každého člena metodického sdružení. 

Hospitované hodiny byly následně individuálně rozebrány s vyučujícími. Nebyly shledány 
žádné nedostatky.  

 Ve výuce byly používány názorné učební, didaktické pomůcky, projekce využitím 
dataprojektoru, aktivizační metody, byl kladen důraz na procvičování latinského a 
odborného názvosloví. 

 Upozornění na novou doporučenou literaturu v knihovně, základní učebnice na příští 
školní rok 2019/2020 budou Dylevský, Anatomie a fyziologie člověka. 

 Realizace exkurze do Anatomického ústavu LF MU pro všechny 1. ročníky. 
 Proběhla inspirativní vyučovací hodina – Mgr. Pavla Zamykalová. 
    
V  Brně dne 26. 6. 2019      
Zapracovala: Mgr. Pavla Zamykalová                        
        předsedkyně MS    
 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení 
předmětu výchova ke zdraví ve školním roce 2018/2019 

 
 Pokračování realizace programu Škola podporující zdraví. 
 Konaly se 4 schůzky včetně realizačního týmu ŠPZ. 
 Uskutečnili jsme Nekuřácký den 15. 11. 2018 v prostorách školy. 
 26. 6. 2019 jsme uspořádali akci KrajBezPlastu ve spolupráci s Magistrátem města Brna. 
 Připravili jsme podklady pro žádost o dotaci pro školu z regionálního dotačního programu 

JMK na činnosti Sítě škol podporujících zdraví na rok 2019, bohužel jsme neuspěli. 
 Připravili jsme podklady pro žádost o dotaci pro školu z regionálního dotačního programu 

nadace Partnerství na činnosti projektu Zelené oázy, opět neúspěšně. 
  Sledovali jsme nové publikace. V květnu 2019 vyšla v nakladatelství Grada nová kniha 

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, autor Lidmila Hamplová. Kniha je vhodná jako 
učebnice do VKZ a ZVZ. 

 Realizace projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti – spolupráce s PF UPOL 
 Podíleli jsme se na akci Den proti rakovině. 
 Sledovali jsme aktuální informace na webu http://www.vychovakezdravi.cz/ .   

 
V Brně dne 30. 6. 2019  
Zpracovala:  Mgr. Zuzana Bittnerová 
  předsedkyně MS VKZ 

 
  

http://www.vychovakezdravi.cz/


 

 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
klinických předmětů za školní rok 2018/2019 

 
1. V průběhu školního roku proběhla celkem 3 metodická sdružení klinických předmětů a  

po celý školní rok probíhaly individuální konzultace s vyučujícími, metodické rady event. 

konzultace ohledně prospěchu žáků. 

2. Tematické plány a časový rozpis učiva pro klinické předměty byly ke konci školního roku 

plněny a jejich plnění bylo v průběhu školního roku průběžně kontrolováno. Kontrola 

plnění TP byla kontrolována 2 x za školní rok. 

3. V průběhu 2. pololetí byly provedeny drobné korekce v předmětu KLP pro obor PS, 

v základech patologie byla odstraněna celá část speciální patologie a v osnově učiva 

zůstala jen část obecné patologie, předmět bude v oboru PS vyučován jen jedno pololetí. 

Všechny úpravy osnovy učiva vycházejí z požadavků RVP pro obor praktická sestra. 

4. Pro neklasifikace a rozdílové zkoušky byly v průběhu školního roku využívány připravené 

didaktické testy, nicméně každá vyučující má možnost si pro zkoušení připravit svůj 

vlastní test dle potřeb zkoušeného žáka. 

5. Během školního roku byla provedena hospitační činnost u tří kolegyň – Mgr. Neumanové 

(PAT), Mgr. Hanušové (KLP), Mgr. Vyhňákové (ZAP). Vyučovací hodiny byly zdařilé. 

6. Z klasifikačních zpráv jednotlivých tříd vyplývá, že učivo v klinických předmětech je 

obtížné, obsahuje hodně odborné terminologie, kterou žáci zvládají s obtížemi. 

Klasifikace v těchto předmětech je průměrná a často i podprůměrná. 

7.  Pro výuku základů patologie se v současné době připravuje pro žáky oboru praktická 

sestra studijní text. Vzhledem k tomu, že tento předmět bude vyučován, jen jedno pololetí 

a jeho náplní budou jen základy obecné patologie, není nutné, aby si žáci kupovali drahou 

učebnici, kterou nevyužijí. Učební text připravuje Mgr. Vyhňáková. 

8. Pro výuky KLP ve 4. ročníku oboru zdravotnické lyceum je nutné obnovit a hlavně doplnit 

učební text. Vzhledem k tomu, že od školního roku 2020/2021 bude upravena učební 

osnova. Na novém zpracování a doplnění spolupracuje Mgr. Hanušová (chirurgie),  

Mgr. Hauserová (psychiatrie a neurologie), Mgr. Křesťanová (onkologie). 

9. Pro školní rok 2019/2020 byly určeny následující učebnice pro žáky: 

 Klinická propedeutika (pro oba obory) - NEJEDLÁ, Marie. Klinická propedeutika  

pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). 

ISBN 978-80-247-4402-5. 

 Mikrobiologie a hygiena (pro oba obory) - Hamplová, Lidmila. Mikrobiologie, 

imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy 

zdravotnických škol. 1. vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015.  

ISBN 978-80-7387-934-1. 

 Patologie (ZL)- JANÍKOVÁ, Jitka. Patologie pro střední zdravotnické školy. Praha: 

Grada Publishing, 2017. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0375-1. 

 Základy patologie (PS) – bude vypracován učební text pro žáky, zpracuje  

Mgr. Vyhňáková. 

  



 

 

 Klinická propedeutika (4. ročník ZL) – probíhá revize učebního textu pro žáky. 

Brno 25. 6. 2019 
Zpracovala:  Mgr. Iva Křesťanová 
  předsedkyně MS klinických předmětů 

 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
odborných předmětů oboru sociální činnost pro školní rok 2018/ 2019 

 
Uskutčněná činnost: 

- pravidelná kontrola plnění tematických plánů 
- 3 zasedání MS SOČ 
- hospitační činnost 
- nákup nových pomůcek (říční kameny, balanční pomůcky, hmatové sáčky) 
- doplnění výtvarných pomůcek do skříně OVČ 
- příprava programu na Festival SŠ 
- prezentace oboru na DOD 
- měsíční aktualizace nástěnky oboru SOČ 
- sezónní výzdoba školy 

 
AKTIVITY OBORU SOČ 
 
Listopad 
Exkurze ve věznici Kuřim 
Dne 16. 11. 2018 žáci oboru sociální činnost navštívili věznici Kuřim, kde se seznámili 
s obecnými informacemi vězeňské problematiky, řádem věznice a měli možnost absolvovat 
komentovanou prohlídku celého areálu. 
 
Prosinec 
Charitativní bazárek 
V adventním čase se na naší střední zdravotnické škole konala akce s názvem „Charitativní 
bazárek“. 
Cílem této události bylo zužitkovat věci, které do bazárku věnovali žáci a učitelé naší školy a 
eliminovat tak nadměrné vyhazování věcí a množství odpadků. Shromáždilo se oblečení, 
knihy, šperky, hrníčky, hračky, dekorace a ozdoby nebo vánoční věnce, přání a mnoho 
dalších kreativních děl žáků. Zakoupením takové věci za symbolickou částku mohl navíc 
každý vykonat dobrý skutek.  
Výtěžek, který činil celých 7 000 Kč, poputuje na osoby postižené chorobou motýlích křídel – 
organizace DEBRA.  
 
Vánoční koledování 
2. ročník oboru sociální činnost připravil akci „Vánoční koledování“ v DS Nopova 
v předvánočním čase v rámci výuky organizace volného času. 
 
Leden  
Paracentrum Fenix - prevence úrazů páteře a míchy 
22. 1. 2019 (1. S + 3. S) + 23. 1. 2019 (2. S + 4. S) 
Beseda byla koncipovaná do 3 částí:  

1. Základní zdravotnická teorie 



 

 

2. Zkušenosti z praxe zástupce Policie ČR 
3. Osobní příběh vozíčkáře 

 
Březen 
Exkurze DS Věstonická – 5. 3. 2019 
2. ročník navštívil domov pro seniory na Věstonické a v rámci komentované prohlídky měl 
možnost seznámit se s jeho provozem. 
 
UMPOD Brno 
19. 3. 2019 proběhla beseda pracovníků Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí pro třetí 
a čtvrté ročníky oboru sociální činnost. 
 
Duben 
Exkurze – Jedličkův ústav Praha 
Dne 5. 4. 2019 navštívili žáci třetího a čtvrtého ročníku Jedličkův ústav v Praze, kde se 
seznámili s problematikou tělesného a mentálního postižení, měli možnost si prohlédnout 
prostory ústavu, promluvit si se žáky a učiteli a prohlédnout si kompenzační pomůcky a 
speciální tréninkové místnosti. 
 
Pálení čarodějnic v DS Nopova 
Tuto již tradiční akci zabezpečuje obor sociální činnost v rámci předmětu organizace volného 
času. Výchovně-vzdělávací aktivity a volný čas seniorů jsou přímo v osnovách tohoto 
předmětu. Žáci druhého ročníku připravili pestrý program pro seniory včetně hudebního a 
tanečního zpestření. 

 
 

V Brně dne 10. 6. 2019        
Zpracovala:  Mgr. Vendula Soldánová 
  předseda MS pro odborné předměty SČ 

 
Zhodnocení činnosti metodického sdružení 

český jazyk a literatura ve školním roce 2018/2019 
 
Členové MS CJL se během školního roku věnovali přípravě žáků 4. ročníků k maturitní 
zkoušce. Každý měsíc vyučující psali se žáky didaktické testy a slohové práce. Členové MS 
se podíleli na organizaci a opravách těchto prací podle harmonogramu Mgr. Dvořákové  
a také pokračovali ve vypracování pracovních listů k ÚMZ.  
Předběžná příprava k maturitní zkoušce je zařazována i do výuky v prvním, druhém a třetím 
ročníku, kde zajistily Mgr. Winklerová, Mgr. Opravilová testování v každém pololetí.  
Vyučující rovněž pro žáky 4. ročníků připravují konzultační semináře, zaměřené na didaktické 
testy a písemnou práci MZ. 
Pro žáky byla zorganizována „Literární soutěž“. Při přípravě soutěže, vyhodnocení a 
vyhlášení výsledků spolupracovaly Mgr. Opravilová a Mgr. Winklerová. 
 
MS CJL bylo také zastoupeno při organizaci metodicko-didaktických dnů, členové MS se 
účastnili školení k výuce CJL. 
 
V Brně dne 18. června 2019                                      
Zapsala: Mgr. Věra Winklerová 

  



 

 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení 
anglický jazyk za školní rok  2018/2019 

 
 

1. STÁTNÍ MATURITA 

 všichni vyučující se během školního roku podíleli na přípravě a realizaci 
srovnávacích testů pro maturanty 

 byla provedena analýza výsledků MZ a předložena doporučení pro další školní rok 
 
2. KONZULTAČNÍ SEMINÁŘE 

 organizovali jsme konzultační semináře z anglického jazyka, doučování i přípravu 

k maturitní zkoušce 

3. NÁSTĚNKA 

 v mezipatře 2. a 3. p. - obsahovala aktuální materiály pro výuku ANJ 

4. SEMINÁŘE OUP 

 účastnili jsme se seminářů a konference učitelů ANJ, abychom získali nové 

zkušenosti a poznatky využitelné ve výuce  

5. NÁVŠTĚVA ANGLICKÉHO PŘEDSTAVENÍ 

 v prosinci jsme navštívili vybraná divadelní představení v anglickém jazyce, abychom 

žáky touto cestou motivovali k dalšímu studiu  

6. ERASMUS 

 podíleli jsme se na tvorbě projektu EU, kde jsme se stali náhradníky 

7. OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE  

 jazykově nadaní žáci 1. – 3. ročníků dostali možnost se zúčastnit soutěže a poměřit 

své znalosti anglického jazyka 

8. ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 

 pro malý počet zájemců se bohužel neuskutečnil  

9. MODERNIZACE UČEBNIC A POMŮCEK  

 pro potřeby studentů a především pro přípravu k MZ byly zakoupeny nové tituly knih 

a učebnic 

Všechny úkoly, které byly stanoveny v plánu činnosti MS ANJ, jsme splnili a na základě 
aktuální nabídky doplnili výuku ještě dalšími aktivitami. 

 
V Brně 4. července 2019                                                          
Zapsala: Mgr. Opravilová 
 

  



 

 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
německý jazyk za školní rok 2018/2019 

 
 

1. Účast na seminářích: 

 6. 11. 2018 – Němčina v pohybu – Mgr. J. Urbánková 

 9. 4. 2019 – Jak rozmluvit žáky nejen v hodinách němčiny – Mgr. J. Urbánková, 
PaedDr. I. Laslová 

 14. – 15. 6. 2019 – Škola metodiky pro učitele německého jazyka na 2. stupni ZŠ  
a SŠ - PaedDr. I. Laslová. 

2. Do Německa na zkušenou – 9. 11. 2018 – lektorka seznámila žáky 4. L s možnostmi 
pobytu a práce v Německu. 

3. Poznávací zájezd do Drážďan – 12. 12. 2018 – Mgr. Z. Bittnerová, Mgr. Věra 
Winklerová, Mgr. Jana Urbánková, Ivana Laslová. 

4. Srovnávací testy NEJ – Mgr. Jana Urbánková. 
5. Nástěnka – Mgr. Jana Urbánková. 

 
V Brně dne 20. 6. 2019       
Zapsala:  PaedDr. Ivana Laslová 

  za MS NEJ 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
OBN, DEJ, EKO za školní rok 2018/2019 

 
Ve školním roce 2018/2019 se MS OBN, DEJ, EKO soustředilo na dodržování tematických 
plánů. Tematické plány se podařilo splnit. 
Z OBN maturovala jedna žákyně s prospěchem chvalitebný.  
26. 10. 2018 byla uspořádána výstava z prací žáků k příležitosti 100. výročí vzniku 
Československa. 
29. 12. 2018 – třída 2. B - návštěva výstavy 28. říjen v Praze – Obecní dům. 
Naše škola - Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace – byla 
vybraná jako jediná škola z České republiky, aby se 15. 2. 2019 zúčastnila setkání 
středoškolské mládeže všech zemí EU v prostorách Parlamentu EU ve Štrasburku. Cestovali 
jsme s CK školní zájezdy. Odjezd byl 13. 2. 2019 a příjezd 17. 2. 2019. 
Této cesty se zúčastnili vybraní žáci 2L, 3L a 2C. 
                    
V Brně dne 20. 6. 2019                                                
Vypracovala: Mgr. Vanda Mrkosová 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení tělesná výchova 

za školní rok 2018/2019 
 

1. Zhodnocení TEV ve škol. roce 2018/2019 
Tematické plány TEV byly ve všech ročnících průběžně plněny.  
Je však třeba zvýšit účinnost TV z hlediska zdravotního, z hlediska zvýšení tělesné zdatnosti 
a zlepšení vztahů k pohybové aktivitě. 
Je třeba hledat nové náměty pohybových činností, které by žáky motivovaly. Důsledně také 
dbát na bezpečnost při cvičení, zvláště na úbor a vhodnou obuv a zejména kázeň při cvičení. 

http://www.szs-jaselska.cz/studium/


 

 

Celkově byla výuka TEV i sportovní činnost na dobré úrovni. Ve výuce se pozitivně projevilo 
další vzdělávání učitelů i jejich mimoškolní sportovní aktivity, účast na odborných seminářích, 
kurzech a pravidelná návštěva fit center. 
 
2. Přehled sportovní činnosti a výsledky  

I. Mimoškolní okresní sportovní soutěže /AŠSK/ 
 

 
termín název akce organizátor umístění 

září Přespolní běh Gymnázium Křenová 5. místo 
 
 

říjen Stolní tenis Gymnázium Křenová  2. místo 

listopad Volejbal dívky SOU Tradičních 
řemesel 
 

Nepostoupily ze skupiny 

prosinec Aerobic OA Kotlářská Postup do finále 

únor Šplh SOU Jílová 4. místo 

březen Futsal dívky OA Eldo 7. místo 

červen Plážový 
volejbal 

1. ZNG 13. místo 

  
II.   Školní soutěže a sportovní aktivity   

   
Adaptační den pro žáky 1. ročníků                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Den proti kouření – Kabinet TEV v rámci prevenčních opatření proti kouření připravil soubor 
cvičení v tělocvičně a posilovně, při kterých si žáci vyzkoušeli svou fyzickou a psychickou 
odolnost.  
 
Vánoční laťka – skok vysoký v tělocvičně školy  
Zúčastnili se žákyně a žáci všech ročníků a bylo dosaženo velmi kvalitních sportovních 
výsledků. 
 
Lyžařský výcvik – se konal 4. 3. – 8. 3. 2019 v  lyžařském areálu Dolní Morava  
pod Kralickým Sněžníkem. 
Celkem se zúčastnilo 33 žáků a 3 pedagogové.  
 
Sportovní den pro 2. ročníky  
 
Závěr 
 
Sportovní aktivitu žáků i vyučujících TEV na naší škole lze v uplynulém školním roce 
hodnotit kladně, o čemž svědčí účast žáků na středoškolských soutěžích i dosažené 
sportovní výsledky. 

 
V Brně dne 25. 6. 2019 
Zpracovala:  Mgr. Zuzana Horynová 

  metodická vedoucí TEV 



 

 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
MS MAT-FYZ ve školním roce 2018/2019 

 
 

1. Schůzky MS: 
Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnily čtyři plánované společné schůzky a další dle 
potřeby. 

2. Vstupní srovnávací test z matematiky pro žáky 1. ročníků: 
V září 2018 žáci prvních ročníků vypracovali vstupní srovnávací test z matematiky, který 
prověřil jejich znalosti učiva matematiky základní školy. Test psalo 168 žáků. Výsledky 
byly velmi špatné, průměrná známka žáků byla 4,29. 

3. Provedla se úprava osnov předmětu matematika pro studijní obor zdravotnické lyceum 
vzhledem k předpokládané povinnosti vykonání maturitní zkoušky z matematiky. 

4. Semináře: 
Mgr. Novotný vedl „Seminář z fyziky – příprava na přijímací zkoušky“. Mgr. Vašicová vedla 
„Kroužek matematiky“ a Mgr. Floriánová a Mgr. Pazourková vedly pro žáky maturující  
z matematiky „Seminář z matematiky – příprava na maturitu“. Semináře probíhaly v rámci 
Středoškolského klubu ASK ČR při SZŠ Brno, Jaselská. Všechny semináře se konaly  
1 až 2 hodiny týdně. 

5. Srovnávací testy z matematiky pro maturanty: 
Mgr. Floriánová, Mgr. Pazourková připravily šest srovnávacích testů pro žáky maturující 
z matematiky. Tyto testy probíhaly od října 2018 do března 2019. 
Účast byla 67–100 %, průměrná známka byla 4,1–4,7, úspěšných studentů bylo  
33–67 %.  

6. Žáci 4. L navštívili představení ve Hvězdárně a planetáriu, studenti 1. L VIDA science 
centrum. 

7. Soutěže: 
Žáci třídy 2. L se zúčastnili soutěže Matematický klokan v kategorii Junior. 

8. Učební plány: 
V průběhu celého školního roku probíhala kontrola plnění časových učebních plánů. 
Učební plány byly splněny. Probíhala hospitační činnost. 

9. Výuka: 
Vyučující nabídli žákům konzultace, někteří žáci tyto konzultace využili. Spolupracovali 
jsme s třídními učiteli, výchovnými poradci i rodiči. 

10. Vyučující v průběhu celého školního roku sledovali nabídku učebnic a učebních pomůcek. 
Do výuky předmětů fyzika a fyzika - cvičení byly zakoupeny digitální váhy. 

11. Při výuce v učebně fyziky je využíván počítač s interaktivní tabulí a dataprojektorem, 
vizualizér, výukové programy. V ostatních učebnách je počítač a dataprojektor využíván 
dle potřeby vyučujícího. Vyučující využívají své výukové materiály i vypracované DUMy. 
V obou předmětech jsou využívány pomůcky školy, středoškolské kalkulátory 
a Matematické, fyzikální a chemické tabulky. 
 

V Brně dne 26. 6. 2019  
Zpracovala: Mgr. Soňa Pazourková 

 
  



 

 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení 
biologie a chemie ve školním roce 2018/2019 

 
Metodické sdružení se sešlo ve školním roce celkem třikrát a řešilo tato témata: 

1. Na začátku školního roku byly vypracovány a sjednoceny tematické plány učiva biologie 
a chemie. V průběhu roku pak bylo jejich plnění sledováno a průběžně vyhodnocováno.  
Tematické plány byly splněny ve všech třídách. 

2. Sdružení spolupracovalo na dodržování a úpravách školního vzdělávacího programu. 
3. Byly realizovány povinné exkurze žáků druhého ročníku zdravotnického lycea  

do Moravského zemského muzea a žáků druhých ročníků zdravotnického asistenta  
do Spalovny odpadů Brno – SAKO. 

4. Učitelé biologie i chemie se věnovali slabším i nadaným žákům formou seminářů  
a individuálních konzultací. 

5. Učitelé připravili maturitní zkoušky z biologie a chemie pro žáky zdravotnického lycea  
a zdravotnického asistenta. 

6. Metodické sdružení se zúčastnilo inspirativní hodinou metodicko-didaktických dnů. 
7. Byly podány návrhy na nákupy povinné a doporučené literatury na další školní rok. 
8. Byla provedena inventura chemických látek a přípravků a byl zajištěn nákup pomůcek  

a chemikálií pro laboratorní cvičení z chemie. 
9. Byly provedeny drobné opravy v učebně chemie (skříňky, židle, odpady). 
10. Všichni učitelé se zapojili do programů dalšího vzdělávání. 
 
V  Brně 21. 6. 2019 
Zapsala:  Mgr. Blanka Janiczková   
   předsedkyně MS    
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
 IKT za rok 2018/2019 

Členové MS IKT: 
Mgr. Tomáš Novotný Mgr. Soňa Pazourková, Ing. Jan Grepl, Mgr. Jaroslav Mikyna 
Předseda MS IKT: Mgr. Tomáš Novotný 
 
1. Během celého školního roku probíhaly schůzky metodického sdružení, které byly 

ohlašovány v týdenním plánu. 
2. V průběhu tohoto roku došlo k úpravám ŠVP a TP pro předměty IKT a IKA ve všech 

oborech, které na škole jsou. 
3. Předseda MS provedl u každého ze členů hospitaci. Ke každé hospitaci byl vyhotoven 

protokol. Během těchto hospitací nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Po každé 
hospitaci následovala krátká diskuse o uskutečněné hodině. 

4. Postupně dochází k obnově hardwaru a softwaru na škole hlavně z peněz projektu 
Šablony 1. 

5. Proběhla revize literatury k předmětům IKT a IKA. 
6. Mgr. Tomáš Novotný a Mgr. Jaroslav Mikyna ukončili studium ICT koordinátora. Mgr. 

Novotný se dále účastnil několika školení pořádaných Jihomoravským krajem k digitální 
gramotnosti. 

7. Členové MS sledují změny ve výuce informatiky na základních a středních školách 
připravované ministerstvem školství. 

8. Učební plány pro rok 2018/2019 byly splněny ve všech předmětech IKT a IKA. 
9. Prospěchově patří předměty IKT a IKA mezi známkově nadprůměrné. 



 

 

10. Ing. Grepl zřídil školní účet na G-Suite, ke kterému se mohou individuálně přihlašovat 
učitelé a mohou si ukládat a sdílet soubory, a to v neomezené kapacitě. 

 
V Brně 26. 6. 2019 
Zapsal:  Mgr. Tomáš Novotný     
  předseda MS 

  



 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 
 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková 
organizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Část VI. 
 
 
 
 
 

Zhodnocení a závěr školního roku 2018/2019 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Zhodnocení a závěr 

 
Od 1. 8. 2018 nastoupila do funkce ředitelky školy PhDr. Zuzana Číková. V průběhu 
školního roku absolvovala a ukončila Studium pro ředitele škol a školských zařízení. 
V rámci tohoto studia si jako závěrečnou práci vybrala téma Tvorba koncepce školy, 
kterou následně vypracovala jako koncepci a vizi Střední zdravotnické školy. 
V průběhu školního roku byly aktualizovány Školní vzdělávací programy oborů 
zdravotnické lyceum, zdravotnický asistent, sociální činnost a vytvořeny nové Školní 
vzdělávací programy oboru praktická sestra v denní i pomaturitní formě vzdělávání, které 
budou platit od 1. 9. 2019. 
Vzhledem k organizaci vzdělávání dle RVP studijního oboru Praktická sestra 53-41-M/03 
zkrácené pomaturitní formy vzdělávání, bude výuka od školního roku 2019/2020 probíhat 
ve dvou dnech po dobu 3 let. Na tuto skutečnost jsme upozornili uchazeče o studium 
v přijímacím řízení. 
Jednou z priorit školy je získávání uchazečů o studium, zde využíváme veškeré aktivity 
spojené s prezentací naší školy na veřejnosti. Ve školním roce 2018/19 jsme ve 
spolupráci s regionální televizí Brno natočili tři video spoty, které budou v příštích letech 
využity pro prezentaci školy a nábor žáků. Ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková je nově 
garantem sekce zdravotnictví na Festivalu vzdělávání, kde spolupracuje s vlastní týmem 
a s dalšími školami na prezentaci jednotlivých zdravotnických a sociálních studijních 
oborů. 
Žáci prvních ročníků studijního oboru zdravotnický asistent využili možnosti podat žádost 
o změnu oboru vzdělávání na studijní obor praktická sestra. 
Velký zájem je o studium oboru zdravotnické lyceum, kde každoročně naplníme třídu 
ihned v prvním kole přijímacího řízení. Zájem se zvýšil i o obor sociální činnost.  
V průběhu školního roku 2018/2019 proběhla na škole nostrifikační zkouška dvou 
uchazeček, které ve zkoušce neuspěly. 
Za hlavní úkoly ve výchovně-vzdělávacím procesu považujeme utváření kompetencí  
k učení, zkvalitňování výuky cizích jazyků, zvyšování úspěšnosti u maturitní zkoušky. 
Smyslem vzdělávání žáků na střední zdravotnické škole je zajistit dostatek kvalitně 
připravených absolventů ve zdravotnických zařízeních, která nyní řeší kritický nedostatek 
nelékařských zdravotnických pracovníků, především sester. 
Během školního roku jsme připravili pro žáky a zaměstnance školy i pro odbornou 
veřejnost řadu významných akcí (viz webové stránky školy a textová část výroční zprávy 
školy).  
Pro pedagogické pracovníky školy, zvláště pak pro začínající učitele jsme připravili 
metodicko-didaktické dny, které jsme nazvali Inspirativní hodiny. Jedná se o vyučovací 
hodinu, během které vyučující předvedou nové metody ve vyučování vybraných předmětů 
společenskovědních i odborných.  
Inovací je koncepce celostátní soutěže první pomoci, na které spolupracují všichni 
vyučující a jsou do ní zapojeni i žáci. Mezi soutěžícími, porotci a všemi organizátory měla 
veliký pozitivní ohlas. Pro rok 2020 jsme opětovně zažádali o zařazení do projektu výzvy 
pro poskytnutí dotace na podporu ústředních kol soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání. 
Pro zlepšení klimatu ve škole se pedagogové zúčastnili i výzkumného šetření  
ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd Filosofické fakulty Masarykovy univerzity na 
téma: Měření pracovní schopnosti a syndromu vyhoření. Ředitelka školy obdržela obecné 
výsledky šetření a zájemci o vlastní individuální výsledky si mohli udělat zpětnou evaluaci 
pracovní schopnosti a syndromu vyhoření. 



 

 

Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací a společně vytvářejí pozitivní klima  
ve škole. 
Podařilo se nám ukončit projekt Šablony I a úspěšně se zapojit do projektu Šablony II, 
který podpoří DVPP. Dále jsme účastníky projektů Salmondo, KaPoDaV. 
V rámci praktického vyučování spolupracujme se 4 zdravotnickými a 12 sociálními 
zařízeními.  
Odborné a jazykové zkušenosti jsme získali na odborné stáží v centru pro seniory 
Pflegewerk v Berlíně, kde i nadále navazujeme spolupráci. 
Ředitelka školy v průběhu školního roku provedla hospitační činnost s následným 
rozborem vyučovací hodiny u všech interních učitelů školy.  
V tomto školním roce byla dokončena realizace sanace vlhkého zdiva budovy v celkové 
hodnotě 6 905 227,- Kč a vybudováno nové volejbalové hřiště na školní zahradě  
za 414 888,- Kč. Dále byla provedena úprava připojení výměníkové stanice na nové 
horkovodní potrubí za 155 456,- Kč.  
Ve školním roce 2018/2019 na škole proběhla kontrola projektu Podpora sociálně 
znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ a konzervatoří s tímto výsledkem – 
nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrola ČŠI nebyla provedena. 
 
 
 
Brno 8. října 2019 
PhDr. Zuzana Číková  
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Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská příspěvková organizace 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Studijní obor: Zdravotnický asistent, 53 – 41 – M/01 
 

Forma studia: denní čtyřleté studium 
 

KATEGORIE A NÁZVY 
VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

1. 
ROČNÍK 

2. 
ROČNÍK 

3. 
ROČNÍK 

4. 
ROČNÍK 

 
CELKEM 

Všeobecně - vzdělávací 
předměty 

     

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13 

Anglický jazyk  3 3 3 3 12 

Německý jazyk 1 1 1 1 4 

Občanská nauka 1 1 1 2 5 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Matematika 2(1) 3 2 0 7 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Chemie 2 2(1) 0 0 4 

Biologie 2 2 0 0 4 

Informační a komunikační 
technologie 

2 2 0 0 4 

Ekonomika 0 0 2 0 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Odborné předměty      

První pomoc 0 2(2) 0 0 2 

Klinická propedeutika  0 2 0 0 2 

Základy patologie 0 1 0 0 1 

Základy epidemiologie a hygieny 1 0 0 0 1 

Somatologie 3 0 0 0 3 

Výchova ke zdraví 2 0 0 0 2 

Psychologie  0 2 2(2) 2(2) 6 

Ošetřovatelství 4(2) 6(6) 6(2) 4(1) 20 

Ošetřování nemocných 1,5 3 12 15 31,5 

      

Počet hodin celkem 33,5 35 34 33 135,5 

Poznámka k učebnímu plánu: 
V závorkách jsou uvedeny počty praktických cvičení z celkového počtu hodin. Pro hodiny cvičení se v rozvrhu 
hodin užívají následující zkratky pro matematiku cvičení - Mcv., pro chemii cvičení – CH cv.,  
pro psychologii cvičení – PSL cv., pro ošetřovatelství cvičení -  OSE cv. 

Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková 
organizace pro žáky studijního oboru zdravotnický asistent, denní formy studia.  
Učební plán je platný od 1. 9. 2017 
 

Učební plán je platný ve školním roce 2018/2019  pro 1. A 2. ročník. 
 



 

 

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská příspěvková organizace 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Studijní obor: Zdravotnický asistent, 53 – 41 – M/01 
 

Forma studia: denní čtyřleté studium 
 

KATEGORIE A NÁZVY 
VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

1. 
ROČNÍK 

2. 
ROČNÍK 

3. 
ROČNÍK 

4. 
ROČNÍK 

 
CELKEM 

Všeobecně - vzdělávací 
předměty 

     

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk / Německý jazyk 3 3 3 3 12 

Německý jazyk/ Anglický jazyk 1 1 1 1 4 

Občanská nauka 1 1 1 2 5 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Matematika 2(1) 3 2 0 7 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Chemie 2 2(1) 0 0 4 

Biologie 2 2 0 0 4 

Informační a komunikační 
technologie 

2 2 0 0 4 

Ekonomika 0 0 0 2 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Odborné předměty      

První pomoc 1(1) 1(1) 0 0 2 

Klinická propedeutika  0 2 0 0 2 

Základy patologie 0 1 0 0 1 

Základy epidemiologie a hygieny 1 0 0 0 1 

Somatologie 3 0 0 0 3 

Výchova ke zdraví 2 0 0 0 2 

Psychologie  0 2 2(2) 2(2) 6 

Ošetřovatelství 4(2) 6(6) 6(2) 4(1) 20 

Ošetřování nemocných 1,5 3 12 15 30 

      

Počet hodin celkem 34,5 34 32 34 134,5 

Poznámka k učebnímu plánu: 
V závorkách jsou uvedeny počty praktických cvičení z celkového počtu hodin. Pro hodiny cvičení se v rozvrhu 
hodin užívají následující zkratky pro matematiku cvičení - Mcv., pro chemii cvičení – CH cv.,  
pro psychologii cvičení – PSL cv., pro ošetřovatelství cvičení - OSE cv. 

Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková 
organizace pro žáky studijního oboru zdravotnický asistent, denní formy studia.  
Učební plán je platný od 1. 9. 2017 
 

Učební plán je platný ve školním roce 2018/2019  pro 3. – 4. ročník. 
 



 

 

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Studijní obor: Zdravotnický asistent, 53 – 41 – M/01 

 

Forma studia: večerní pětileté studium 

 

KATEGORIE A NÁZVY 
VYUČOVACÍCH 
PŘEDMĚTŮ 

1.  
ROČNÍK 

2.  
ROČNÍK 

3.  
ROČNÍK 

4.  
ROČNÍK 

5. 
ROČNÍK 

 
CELKEM 

Všeobecně - 
vzdělávací předměty 

      

Český jazyk a literatura 2 1 2 2 2 9 

Anglický jazyk/Německý 
jazyk/Ruský jazyk 

2 2 2 2 2 10 

Občanská nauka 0 1 1 1 1 4 

Dějepis 1 0 0 0 0 1 

Matematika 1 2 1 0 0 4 

Fyzika 0 1 1 0 0 2 

Chemie 0 1 1 0 0 2 

Biologie 1 0 0 0 0 1 

Informační 
a komunikační 
technologie 

0 0 1 1 0 2 

Ekonomika 0 0 0 0 1 1 

Odborné předměty       

První pomoc 1(1) 0 0 0 0 1 

Klinická propedeutika  0 1 0 0 0 1 

Patologie 0 1 0 0 0 1 

Základy epidemiologie 
a hygieny 

0 1 0 0 0 1 

Somatologie 1 0 0 0 0 1 

Výchova ke zdraví 1 0 0 0 0 1 

Psychologie 0 1 1 1 1 4 

Ošetřovatelství 3(2) 3(3) 3 2 2 15 

Ošetřování nemocných 0 0 3 7 7 17 

       

Počet hodin celkem 13 15 16 16 16 76 
 

       

 
Poznámka k učebnímu plánu: 

V závorkách jsou uvedeny počty praktických cvičení z celkového počtu hodin. Pro hodiny cvičení se 
v rozvrhu hodin užívají následující zkratky pro psychologii cvičení – PSL cv., pro ošetřovatelství cvičení 
- OSE cv. 

Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská, 
příspěvková organizace pro žáky studijního oboru zdravotnický asistent, večerní forma studia. Upraven byl 
počet hodin v předmětu ošetřovatelství ve 2. ročníku (změna zvýrazněna). 
Upravený učební plán je platný od 1. 9. 2014 
 
 

Učební plán je platný ve školním roce 2018/2019 pro 3. - 5. ročník 
 



 

 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Studijní obor: Zdravotnický asistent, 53 – 41 – M/01 

 
 

Forma studia: zkrácené studium (večerní forma vzdělávání) 

 

KATEGORIE A NÁZVY 
VYUČOVACÍCH 
PŘEDMĚTŮ 

1.  
1. POL. 
ROČNÍK 

1.  
2. POL. 
ROČNÍK 

2.  
1. POL. 
ROČNÍK 

2 . 
2. POL. 
ROČNÍK 

 
CELKEM 

Odborné předměty      

První pomoc 2(2) 0 0 0 1 

Klinická propedeutika  1 1 0 0 1 

Základy patologie 0 1 0 0 0,5 

Základy epidemiologie 
a hygieny 

1 0 0 0 0,5 

Somatologie 2 1 0 0 1,5 

Výchova ke zdraví 1 0 0 0 0,5 

Psychologie 1 2 (2) 2 (2) 2 (2)  3,5 MP 

Ošetřovatelství 6 (4) 4 (4) 5 (2) 5 (2) 10 MP 

Ošetřování nemocných 0 7 8 8 11,5 MP 

Počet hodin celkem 14 16 15 15 30 
 

 

Poznámka k učebnímu plánu: 
 

 Výuka dva dny v týdnu (konkrétní dny budou určeny v rozvrhu hodin  
pro příslušný školní rok). 

 Počty týdnů v prvním ročníku – 34, ve druhém ročníku – 32 týdnů. 

 V závorkách jsou uvedeny počty praktických cvičení z celkového počtu hodin.  
Pro hodiny cvičení se v rozvrhu hodin užívají následující zkratky pro psychologii 
cvičení – PSL cv., pro ošetřovatelství cvičení OSE cv., pro první pomoc PRP cv. 

 Studium vyžaduje samostudium žáků. 

 Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy 
Brno, Jaselská, příspěvková organizace pro žáky studijního oboru zdravotnický 
asistent, večerní forma studia – pomaturitní studium.  
 

Učební plán je platný od 1. 9. 2016. 

 

Učební plán je platný pro 1 a 2. ročník zkrácené formy studia, ve školním roce 
2018/2019. 

 
  



 

 

 
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Studijní obor: Zdravotnické lyceum, 78 – 42 – M/04 
 

Forma studia: denní čtyřleté studium 
 

KATEGORIE A NÁZVY 
VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

1. 
ROČNÍK 

2. 
ROČNÍK 

3. 
ROČNÍK 

4. 
ROČNÍK 

 
CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty      

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13 

Anglický jazyk 3 3 4 4 14 

Německý jazyk 2 3 2 2 9 

Latinský jazyk 2 0 0 0 2 

Občanská nauka 1 1 1 2 5 

Dějepis 1 2 0 0 3 

Matematika 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 12 

Fyzika 2 2(1) 2(1) 2 8 

Chemie 3 2(1) 2(1) 2 9 

Biologie 2 3 3 3 11 

Informační a komunikační 
technologie 

2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 6 

Ekonomika 0 3 0 0 3 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Odborné předměty      

Somatologie 3 0 0 0 3 

První pomoc 0 2(2) 0 0 2 

Klinická propedeutika 0 0 2 2 4 

Patologie 0 0 2 0 2 

Výchova ke zdraví 2 0 0 0 2 

Ošetřovatelská propedeutika 0 0 3(3) 0 3 

Psychologie 0 2 2(2) 2(2) 6 

Mikrobiologie, epidemiologie 
a hygiena 

2 0 0 0 2 

Volitelné semináře (ruský jazyk, 
chemie, biologie) 

0 0 0 4 4 

Počet hodin celkem 33 33 32 33 131 

Poznámka k učebnímu plánu: 
Volitelné semináře se zařazují do učebního plánu v průběhu studia v souladu s profilem absolventa a s ohledem na další 

terciární studium a zájmy žáků. 
V závorkách jsou uvedeny počty praktických cvičení z celkového počtu hodin. Pro hodiny cvičení se v rozvrhu hodin užívají 
následující zkratky pro matematiku cvičení - Mcv., pro chemii cvičení – CH cv., pro fyziku cvičení – Fcv., pro psychologii – 
PSL cv, První pomoc  - PRP.cv., Ošetřovatelská propedeutika – OSP cv. 

Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace, 
pro žáky studijního oboru zdravotnické lyceum, denní formy studia. 

Učební plán je platný od 1. 9. 2017. 

 

Učební plán je platný pro 1. a 2. ročník ve školním roce 2018/2019 
 



 

 

 
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Studijní obor: Zdravotnické lyceum, 78 – 42 – M/04 
 

Forma studia: denní čtyřleté studium 
 

KATEGORIE A NÁZVY 
VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

1. 
ROČNÍK 

2. 
ROČNÍK 

3. 
ROČNÍK 

4. 
ROČNÍK 

 
CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty      

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13 

Anglický jazyk 3 3 4 4 14 

Německý jazyk 2 3 2 2 9 

Latinský jazyk 2 0 0 0 2 

Občanská nauka 1 1 1 2 5 

Dějepis 1 2 0 0 3 

Matematika 3(1) 3(1) 2(1) 2(1) 10 

Fyzika 2 2(1) 2(1) 2 8 

Chemie 3 2(1) 2(1) 2 9 

Biologie 2 3 3 3 11 

Informační a komunikační 
technologie 

2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 6 

Ekonomika 0 0 3 0 3 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Odborné předměty      

Somatologie 3 0 0 0 3 

První pomoc 0 2(2) 0 0 2 

Klinická propedeutika 0 0 2 2 4 

Patologie 0 0 2 0 2 

Výchova ke zdraví 2 0 0 0 2 

Ošetřovatelská propedeutika 0 0 3(3) 0 3 

Psychologie 0 2 2(2) 2(2) 6 

Mikrobiologie, epidemiologie 
a hygiena 

0 2 0 0 2 

Volitelné semináře 0 0 0 4 4 

Počet hodin celkem 31 32 34 32 129 

Poznámka k učebnímu plánu: 
Volitelné semináře se zařazují do učebního plánu v průběhu studia v souladu s profilem absolventa a s ohledem na další 

terciární studium a zájmy žáků. 
V závorkách jsou uvedeny počty praktických cvičení z celkového počtu hodin. Pro hodiny cvičení se v rozvrhu hodin užívají 
následující zkratky pro matematiku cvičení - Mcv., pro chemii cvičení – CH cv., pro fyziku cvičení – Fcv., pro psychologii – 
PSL cv. 

Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace, 
pro žáky studijního oboru zdravotnické lyceum, denní formy studia. 

Učební plán je platný od 1. 9. 2013. 

 

Učební plán je platný pro 3. - 4. ročník ve školním roce 2018/2019 
 
  



 

 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

Učební plán 
Studijní obor: Sociální činnost, 75-41-M/01 

Forma studia: denní čtyřleté studium 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

Všeobecně vzdělávací předměty 1. 2. 3. 4. celkem 

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk  3 3 3 3 12 

Německý jazyk 1 1 1 1 4 

Dějepis  1 1 0 0 2 

Občanská nauka  1 1 1 1 4 

Matematika  2 2 2 2 8 

Fyzika  2 0 0 0 2 

Chemie  0 2 (1) 0 0 2 (1) 

Biologie  1 1 0 0 2 

Informační a komunikační technologie a 
administrativa 

2 2 2 0 6 

Ekonomika a finanční gramotnost 0 0 2 0 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Hudební výchova  1(1) 0 0 0 1(1) 

Odborné předměty - základní  

Psychologie  0 2  2 (2) 2 (2) 6 (4) 

Osobnostně sociální výchova 2 0 0 0 2 

Somatologie  3 0 0 0 3 

První pomoc 0 2(2) 0 0 2 (2) 

Výchova ke zdraví  2 0 0 0 2 

Právo  0 0 2 2 4 

 
 1. 2. 3. 4. Celkem  

Sociální politika 2 0 0 0 2 

Sociální péče  1 2 2 3 8 

Odborné předměty – profilující   

Speciální pedagogika  1 2 2 1 6 

Pečovatelství a osobní asistence 2 (2) 2 (2) 2 (1) 2 (1) 8 (6) 

Organizace volného času 0 2 2 (1) 1 (1) 5 (2) 

Halliwickova metoda plavání 0 0 1 (1) 0 1 (1) 

Zdravotní tělesná výchova 0 0 0 3 (3) 3 (3) 

Psychomotorika  0 0 0 1(1) 1(1) 

Péče o klienty  0 2(2) 4 (4) 5(5) 10 (11) 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
celkem 

32 32 33 32 129 

 
Poznámka k učebnímu plánu: 

V závorkách jsou uvedeny počty praktických cvičení z celkového počtu hodin. Pro hodiny cvičení se v rozvrhu hodin užívají následující 

zkratky pro chemii cvičení – CH cv., pro psychologii cvičení – PSL cv., pro pečovatelství a osobní asistenci cvičení – POA cv, Halliwickova 

metoda plavání- cv., Organizace volného času – cv. (3., 4. ročník), první pomoc – jen cv., Psychomotorika – jen cv., Zdravotní tělesná 

výchova - jen cv. 

Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace, pro žáky 
studijního oboru sociální péče, denní formy studia. Učební plán je platný od 1. 9. 2017. 
 
 

Učební plán je platný ve školním roce 2018/2019 pro 1. a 2. ročník oboru 
sociální péče. 

 
 
 



 

 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 

Učební plán 
Studijní obor: Sociální činnost, 75-41-M/01 

Forma studia: denní čtyřleté studium 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

Všeobecně vzdělávací předměty 1. 2. 3. 4. celkem 

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk  3 3 3 3 12 

Německý jazyk 1 1 1 1 4 

Dějepis  1 1 0 0 2 

Občanská nauka  1 1 1 1 4 

Matematika  2 2 2 2 8 

Fyzika  2 0 0 0 2 

Chemie  0 2 (1) 0 0 2 (1) 

Biologie  1 1 0 0 2 

Informační a komunikační technologie a 
administrativa 

2 2 2 0 6 

Ekonomika a finanční gramotnost 0 0 2 0 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Hudební výchova  0 1(1) 0 0 1(1) 

Celkem  18 19 16 12 65 

Odborné předměty - základní  

Psychologie  0 2  2 (2) 2 (2) 6 (4) 

Osobnostně sociální výchova 2 0 0 0 2 

Somatologie  3 0 0 0 3 

První pomoc 1(1) 1(1) 0 0 2 (2) 

Výchova ke zdraví  2 0 0 0 2 

Právo  0 0 2 2 4 

 
 1. 2. 3. 4. Celkem  

Sociální politika 2 0 0 0 2 

Sociální péče  1 2 2 3 8 

Celkem  11 5 6 7 29 

Odborné předměty – profilující   

Speciální pedagogika  1 2 2 1 6 

Pečovatelství a osobní asistence 2 (2) 2 (2) 2 (1) 2 (1) 8 (6) 

Organizace volného času 0 2 2 (1) 1 (1) 5 (2) 

Halliwickova metoda plavání 0 0 1 (1) 0 1 (1) 

Zdravotní tělesná výchova 0 0 0 3 (3) 3 (3) 

Psychomotorika  0 0 0 1(1) 1(1) 

Péče o klienty  0 2(2) 4 (4) 5(5) 11 (11) 

Seminář z odborných předmětů 0 0 0 2 2 

Celkem  3 8 11 13 35 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
celkem 

32 32 33 32 129 

 
Poznámka k učebnímu plánu: 
V závorkách jsou uvedeny počty praktických cvičení z celkového počtu hodin. Pro hodiny cvičení se v rozvrhu hodin užívají následující 

zkratky pro chemii cvičení – CH cv., pro psychologii cvičení – PSL cv., pro pečovatelství a osobní asistenci cvičení – POA cv. 

Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace, pro žáky 
studijního oboru sociální péče, denní formy studia. Učební plán je platný od 1.9. 2015. 
Červeně jsou označeny změny , které budou opatřeny dodatky ke stávajícímu ŠVP, který je v platnosti od 1.9. 2015. Seminář 
z odborných předmětů  byl zrušen  od 1.9. 2017. Vyučovací hodiny rozděleny mezi speciální pedagogiku (1 hodina) a péče o klienty (1 
hodina). 
 

Učební plán je platný ve školním roce 2018/2019 pro 3. - 4. ročník oboru 
sociální péče. 



 

 

Celostátní pracovní setkání odborných učitelů 
 
 
 

1. Celostátní odborná konference první pomoci 

 
Pořadatel: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
Datum: 17. října 2018 
Téma: Novinky v akutní péči 
Přednášející:  MUDr. Stanislav Popela, Mgr. Kristýna Kyseláková, Michael Kobza, 
   PhDr. Jana Toufarová, Ing. Tomáš Němeček   
Délka akce: 4 hodiny 
Přihlášky do: 15. října 2018 
Účastnický poplatek: 300,- Kč 
 

2. Celostátní odborná konference ošetřovatelství  

Pořadatel: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
Datum: 6. února 2019 
Téma: Pneumologie  
Přednášející:  MUDr. Rastislav Šimek, Ivana Bobovská, Andrea Šrámková, Mgr.  
   Jaroslava Vargová 
Délka akce: 4 hodiny 
Přihlášky do: 1. února 2019 
Účastnický poplatek: 300,- Kč 
 

3. Celostátní odborná konference ošetřovatelství  

Pořadatel: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
Datum: 13. června 2019 
Téma: Pediatrie 
Přednášející:  Ing. Marie Melicharová, Mgr. Simona Kudláčková, MUDr. Jan Máchal, 
   MUDr. Beáta Bajáková, Mgr. Ingrid Janková, Naděžda Svobodová, 
   Mgr. Michaela Malá     
Délka akce: 4 hodiny 
Přihlášky do: 10. června 2019 
Účastnický poplatek: 300,- Kč 

  



 

 

Metodicko-didaktické dny 
 

prosinec 2018 – leden 2019 
 

Předmět:    Sociální péče 
Vyučující:   Mgr. Vendula Soldánová 
Třída:    4. S 
Téma:    Ústavní a ochranná výchova dětí a mládež 
Datum:   18. 12. 2018 (úterý) 
Vyučovací hodina:  4. vyučovací hodina (10. 40 – 11:25 h) 
Učebna:   č. 52 
 
Předmět:                            Ošetřovatelství - cvičení  
Vyučující:                   Mgr. Veronika Bartošková  
Třída:                          1. D 
Téma:                       Lůžko (úprava lůžka) 
Datum:   14. 1. 2019 (pondělí)  
Vyučovací hodina:             2. vyučovací hodina (8. 40 – 9. 25 h) 
Učebna:                             č. 38 
 
Předmět:    Psychologie 
Vyučující:   Mgr. Eva Matějková, Ph.D. 
Třída:    4. L 
Téma:    Stress CLIL 
Datum:   22. 1. 2019 (úterý) 
Vyučovací hodina:  1. vyučovací hodina (7. 50 – 8. 35 h) 
Učebna:   č. 65 
 
Předmět:                            Ošetřovatelství - cvičení  
Vyučující:                   Mgr. Martina Cahová 
Třída:                          2. A  
Téma:                       Antikoagulancia  
Datum:   31. 1. 2019 (čtvrtek) 
Vyučovací hodina:             5. vyučovací hodina (11. 30 – 12. 15 h) 
Učebna:                             č. 41 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Jana Váňová             

 
 
V Brně dne 10. 11. 2018    PhDr. Zuzana Číková 

      ředitelka Střední zdravotnické školy Brno,  
      Jaselská, příspěvkové organizace 

           

  



 

 

Inspirativní hodiny v rámci MDD 
 

březen – duben 2019  
 

Předmět:             Chemie 
Vyučující:   Ing. Michal Matějka 
Třída:    1. C 
Téma:    Železo 
Datum:   21. března 2019 (čtvrtek) 
Vyučovací hodina:  5. vyučovací hodina (11. 30 – 12.15) 
Učebna:   53 
 
Předmět:               Fyzika                
Vyučující:                   Mgr. Tomáš Novotný 
Třída:                          2. L 
Téma:                       Fyzikální praktikum 2 
Datum:   4. dubna 2019 (čtvrtek) 
Vyučovací hodina:             5. vyučovací hodina (11. 30 – 12. 15) 
Učebna:                             46 
 
Předmět:              Český jazyk a literatura                
Vyučující:                   Mgr. Vanda Mrkosová  
Třída:                          3. S 
Téma:                       Karel Čapek 
Datum:   26. dubna 2019 (pátek) 
Vyučovací hodina:             1. vyučovací hodina (7. 50 – 8. 35)   
Učebna:                             54 
 
 
 
Zapsala: 
Mgr. Jana Váňová             

 
 
 
 

V Brně dne 10. 4. 2019    PhDr. Zuzana Číková 
      ředitelka Střední zdravotnické školy Brno,  
      Jaselská, příspěvkové organizace           

 


