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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 
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 na zdravotnické povolání tak, 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 4. a 5. ročníku a pomaturitní studium v oboru zdravotnický asistent ve 2. ročníku. 
Pomaturitní studium v oboru praktická sestra je realizováno jako 3leté studium,  
ve školním roce 2019/2020 zahájilo vzdělávání. 
Absolvent studijního oboru zdravotnický asistent (praktická sestra) 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. Některé 
činnosti vykonává zcela samostatně, jiné 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 pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole zaměřené 
především na sociální a zdravotnické 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 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 vzdělávacích oborů 
zpracovaných podle rámcových vzdělávacích programů do 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 je zřízeno Školní poradenské pracoviště, které pomáhá žákům  
a rodičům při řešení výchovně-vzdělávacích otázek. V týmu tohoto pracoviště jsou 
zastoupeni výchovný poradce, 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 školních i 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. 
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. Ve školním roce 2019/20 se však tato 
soutěž nemohla konat v důsledku celosvětové a celoevropské pandemie 
Covid-19.  
 
Na kvalitě vzdělávání se pozitivně odráží i zapojení školy do projektů 
financovaných z Evropské unie.  
Jedná se o projekty: 

 operační program OP VVV – výzva č. 02 18 065 Šablony pro SŠ a VOŠ II., 
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013976, Vzděláváme se 
společně II; 

 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; 

 Erasmus+ se zaměřením na odbornou praxi v zahraničí ve spolupráci 
s Domem zahraniční spolupráce, číslo projektu 2020-1-CZ01-KA102-077324; 

 projekt Edison – bez finanční podpory; 

 program pro podporu sociálně znevýhodněných romských žáků; 

 žádost o projekt iKAP II – v aktivitě KA05 Podpora odborného a 
polytechnického vzdělávání – Implementace KAP JMK II.- Centrum 
odborného vzdělávání, registr. číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177; 

 Světová škola  - bez finanční podpory; 



 

 

 Projekt: Concepts for Professional Education in Border Regions ATCZ23-
C4PE. 
 

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. 
Spolupráce vedení školy s odborovou organizací je efektivní. 
 
 
 
 
 
Brno 8. října 2020    PhDr. Zuzana Číková 
      ředitelka Střední zdravotnické školy Brno,
      Jaselská, příspěvkové organizace 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace             

 
 
 

 

Počty žáků v jednotlivých studijních oborech  
ve školním roce 2019/2020 

(stav k 30. 5. 2020) 
 

 
Kód oboru 

 

Název oboru 
(počet ročníků) 

Délka 
studia 

Forma 
studia 

Počet žáků 

 
53-41-M/03 

 

Praktická sestra 
(1. a 2. ročník) 

4 denní 231 

 
53-41-M/01 

 

Zdravotnický asistent 
(3. a 4. ročník) 

4 denní 147 

 
78-42-M/04 

 

Zdravotnické lyceum 
(1. - 4. ročník) 

4 denní 124 

 
75-41-M/01 

 

Sociální činnost 
(1. - 4. ročník) 

4 denní 53 

 
53-41-M/01 

 

Zdravotnický asistent 
(4. - 5. ročník) 

5 večerní 23 

 
53-41-M/01 

 

Zdravotnický asistent 
(2. ročník) 

2 
večerní 

pomaturitní 
13 

 
53-41-M/03 

 

Praktická sestra 
(1. ročník) 

3 
večerní 

pomaturitní 
9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        

 
    

 
 
 

  

http://www.szs-jaselska.cz/studium/studijni_obory.php#za
http://www.szs-jaselska.cz/studium/studijni_obory.php#ly
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 2019/2020 
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 144 16 80 48 0 
ostatní formy 37 6 16 15 0 

Nástavbové studium 
denní forma 0 0 0 0 0 
ostatní formy 0 0 0 0 0 

celkem 181 22 96 63 0 

z toho z předchozích let 36 0 11 25 0 

 
Údaje o přijímacím řízení 

Obor 1. kolo - počet Další kola - počet Celkem – počet (k 31. 8. 2020) 

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

53 – 41 – M/03 Praktická sestra 231 163 0 0 163 110 

78 – 42 – M/04 Zdravotnické lyceum 95 41 0 0 41 30 

75 – 41 – M/01 Sociální činnost 50 38 5 5 43 21 

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

8 8 13 13 21 0 

celkem 384 250 18 18 268 161 
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Celkový přehled personální situace 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

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 3 3 

31 – 40 let 1 6 

41 – 50 let 0 24 

51 – 60 let 2 15 

61 a více let 0 3 

Z toho 
důchodci 

- - 

Celkem 6 51 



 

 

Poradenské služby na škole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Fyzický 
počet 

 
Kvalifikace, 
specializace 

 

Dosažené 
vzdělání 

Věková struktura 

Do 35 let 35 – 50 let Nad 50 let Nad 60 let 

Výchovný poradce 1 1 VŠ - 1 - - 

Školní metodik prevence 1 1 VŠ - 1 - - 

Kariérový poradce 1 - - 1 - - - 

 Úvazek 

 
Kvalifikace, 
specializace 

 

Dosažené 
vzdělání 

Věková struktura 

Do 35 let 35 – 50 let Nad 50 let Nad 60 let 

Školní psycholog - - - - - - - 

Školní speciální pedagog - - - - - - - 



 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
 

Celoročně: 
 Šablony II – výuka cizích jazyků NEJ ř. š., z. ř., 2 učitelky 

 Šablony II – výuka cizích jazyků ANJ z. ř. 1 učitelka 

 Šablony II – vzájemná spolupráce pedagogů (ŠVP) ř. š., 2 učitelky 

 Šablony II – Koordinátor 1 učitelka 

 Šablony II – 2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů  
z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 
(pro SŠ) ř. š., 3 učitelky 

 Šablony II OPVV – Nové metody ve výuce SŠ 4 učitelky 

 
ZÁŘÍ 2019 
 Studium na Ostravské uni, Lékařská fak, obor geriatrie  1 učitelka 

 Studium pedagogiky v rámci DVPP  1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP  1 učitelka 

 Vzdělávací program Botanická a zoologická exkurze pro učitele SŠ 1 učitelka 

 Účast na ustavujícím kolokviu Krajského kab. ČJL (projekt SYPO) 1 učitelka 

 Setkání koordinátorů ICT       2 učitelé 

 Seminář Tkáňové soli v pediatrii      1 učitelka 

 Online kurz Google analytics (basic)      1 učitel 

 
ŘÍJEN 2019 
 Studium na Ostravské uni, Lékařská fak, obor geriatrie   1 učitelka 

 Studium pedagogiky v rámci DVPP      1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    z. ř. 

 Workshop Rytmus v těle i v životě      1 učitelka 

 Odborná konference Školství 2020  ř. š.,1 učitelka 

 Vzdělávací program Kulatý stůl KSPN     1 učitelka 

 Celostátní odborná konference: První pomoc u seniorů   11 učitelek 

 Konzultační seminář k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP  1 učitelka 

 Základní školení pro administrátory v systému Edookit   1 učitel 

 Konzultační seminář pro management škol     z. ř. 

 Účast na 3. regionální paliativní konferenci     1 učitelka 
 

LISTOPAD 2019 
 Studium na Ostravské uni, Lékařská fak, obor geriatrie   1 učitelka 

 Studium pedagogiky v rámci DVPP      1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    z. ř. 

 Metodický kurz – Odborný NJ pro obor sociální činnost   1 učitelka 

 Metodický kurz – Odborný AJ pro obor sociální činnost   1 učitelka 

 Odborná konference ředitelů zdravotnických škol     ř. š. 



 

 

 Správná aplikace lékových forem - FN Brno    1 učitelka 

 Sympozium dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni z. ř., 2 učitelky 

 Konference PARK        1 učitelka 

 Setkání COV         1 učitelka 

 Semináře Tricked into Speaking a Lets Get Digital with Oxford  7 učitelek 

 Workshop pro SŠ učitele cizích jazyků     7 učitelek 

 XI. konference AKUTNĚ.CZ  ř. š., 6 učitelek 

 III. regionální paliativní konference „Paliativní péče kde, kdy, jak“ 1 učitelka 

 Konference Podnikavost – příležitost k proměně vzdělávání  1 učitel 

 Intervize k řízení kabinetů – Citační etika     2 učitelé 

 E-learning – Cermat - funkce školního maturitního komisaře  2 učitelé 

 Sem. Psychologické aspekty bezpečnosti ve školách a šk. zařízeních 1 učitelka 

 Workshop matemat. čtenář. gramotnosti pro pedagogy MAT na SŠ 1 učitelka 

 Internet ve výuce ANJ III       2 učitelky 

 Seminář Začínáme učit s filmem      1 učitelka 

 Mezinárodní konference Vzdělávání sester 30 let poté   ř. š.  
 

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

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    z. ř. 

 Stáž – exkurze, projekt ATCZ23, C4PE     ř. š., z. š. 

 Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obraz. materiálů 1 učitelka 

 Vzdělávací program Využití INSPIS ŠVP     1 učitelka 

 Seminář Školní matrika a její řádné vykazování na SÚ/MŠMT  1 učitelka 
 

LEDEN 2020 
 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    z. ř. 

 Vzděl. program Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve šk. praxi 1 učitelka 

 ICT: Office 365 pro školy       1 učitelka 

 E-learning – Podpora rozvoje digitální gramotnosti   1 učitelka 

 Cermat - funkce zadavatel (společná část MZ)    6 učitelů 

 Cermat – funkce zadavatel pro žáky s PUP MZ    8 učitelek 

 Cermat – odb. příprava k funkci školní maturitní komisař   2 učitelé 

 Cermat – funkce hodnotitel ÚZ ANJ      2 učitelky 

 Vzdělávací program Zacházení s CHLAS ve školách   2 učitelé 

 Vzdělávací program Setkání koordinátorů ICT    1 učitel 

 Kurz Právní a ekonomické aspekty v praxi ředitele školy   ř. š. 

 Vzdělávací program WordPress – webové stránky za jeden den 1 učitel 

 Kongres Péče o ránu        2 učitelky 
 

ÚNOR 2020 
 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    z. ř. 



 

 

 Celost. odb. konf. OSE – Novinky a zajímavosti z ošetřovatelství        19 učitelů + ř. š. 

 Cermat – e-learning - funkce zadavatel pro žáky s PUP MZ  7 učitelů 

 I-KAP II          1 učitelka 

 Sebepéče pro pomáhající profese      1 učitelka 

 Seminář Didaktika NJ – S písničkou jde všechno lépe, i nj gramatika 1 učitelka 
 Seminář v rámci Šablon II – Líný učitel  ř. š. + 34 učitelů 

 Seminář Kineziologie – práce se svalovým testem, Bachovy esence 1 učitelka 
 

BŘEZEN 2020 
 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    z. ř 

 Školení řidičů vozidel do 3,5 t       ř. š. 

 Akademie pro ředitele        ř. š., z. š. 

 Cermat – e-learning – hodnotitel ÚZ Cizí jazyky pro žáky s PUP  2 učitelky 

 Webinář Práce se strachem       1 učitelka 

 Webináře Motivace, Krit. myšlení, Výuka mladist., Prezentační dovednosti 1 učitelka 
 

DUBEN 2020  
 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    z. ř. 

 Cermat – e-learning hodnotitel ÚZ pro žáky s PUP Český jazyk a lit. 1 učitelka 

 Online seminář Rytmus v těle i  v životě     1 učitelka 

 Kybernetická bezpečnost při online výuce e-learning   1 učitelka 
 

KVĚTEN 2020 
 Studium na Ostravské univerzitě, Lékařská fakulta, obor geriatrie 1 učitelka 

 Studium Koordinátor ŠVP       1 učitelka 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    z. ř. 

 e-konference Brněnské dny urgentní medicíny    1 učitelka 

 Webinář Komunikace s žáky a rodiči v době karantény aneb Jak si nepoškodit vzáj. vztahy 1 učitelka 

 Webinář Obtížné komunikační situace     1 učitelka 

 Webinář Rychlé nasazení MS Teams     1 učitelka 

 Webinář Aplikace Kahoot: Herní kvízy pro děti i dospělé   1 učitelka 

 Webinář Hodnocení, důvěra, dialog, růst     1 učitelka 

 

ČERVEN 2020 
 Akademie pro ředitele        ř. š. 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení    z. ř. 

 Online sem. PowerPoint jak ho neznáte: efekt. prezentace do výuky 1 učitelka 

 Online semináře Techniky mindfulness I. a II.    1 učitelka 

 Online seminář Podpora vlídné skupinové dynamiky ve šk. prostředí 2 učitelky 

 Online semináře Formativní hodnocení 1 a 2    1 učitelka 

 Seminář z psychologie Mindfulness, relaxační techniky, …  10 učitelek 

 Seminář Kineziologie – práce se svalovým testem, Bachovy esence 1 učitelka 
 



 

 

ČERVENEC 2020 
 

SRPEN 2020 
 Program profesní seniority pro pedagogické pracovníky   5 učitelek 

 Mediální výchova v hodinách českého jazyka    1 učitelka 

 
 

 
 

 

  



 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 
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Další údaje o škole  
 
 
 
 
 
 

  



 

 

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 promítá do zlepšování vybavení školy  
i v 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, Fakultou 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), vytvářet pozitivní mediální obraz 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. 
Důležité je pokračovat ve vzdělávání vyučujících a podporovat setkávání vyučujících 
středních zdravotnických škol v rámci pořádaných konferencí s odbornou tematikou. 
Úkolem vedení školy je navodit ve škole co nejlepší pracovní klima, které bezesporu 
ovlivňuje kvalitu vzdělávání na střední škole. 
 
 
 
Brno 8. října 2020     PhDr. Zuzana Číková 
       ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, 

       Jaselská, příspěvkové organizace 
  



 

 

Údaje o činnosti školního poradenského pracoviště 
 

Členové školního poradenského pracoviště: 
Mgr., Bc. Jana Soudková, školní výchovný poradce 
Mgr. Hana Kašparovská, školní metodik prevence 
Mgr. Ondřej Otava, školní kariérový poradce 
 
 
Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) 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, 
- kariérové poradenství, 
- prevence sociálně patologických jevů a závadového chování, 
- péče o žáky s neprospěchem, problémy se školní docházkou. 
 
Komunikace v těchto oblastech je nastavena do několika úrovní, a to komunikace: 
- se žáky,  
- rodiči, 
- pedagogy, 
- s vedením školy a 
- mezi pracovníky ŠPP. 
 
Školní výchovný poradce měl ve školním roce 2019/2020 v evidenci 79 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. V průběhu roku probíhala průběžná komunikace s pedagogicko-
psychologickými poradnami. Týkala se nastavení nových podpůrných opatření, prodloužení 
dosavadních podpůrných opatření včetně jejich vyhodnocení, komunikace formou 
zpracování školních dotazníků nebo komunikace ohledně přiznaných uzpůsobení 
podmínek maturitní zkoušky u 40 žáků. Podpůrná opatření byla nastavena a následně 
realizována ve všech předmětech, zejména v českém jazyku, matematice a v cizích 
jazycích. 
Celkový počet 79 žáků měl nastavená podpůrná opatření (dále PO) 1. až 4. stupně, 
individuální vzdělávací program (dále IVP) a pedagogickou intervenci (dále PI), 
s navýšením výuky českého jazyka o 1 nebo 3 hodiny týdně, viz tabulka níže. 
 
PO1 PO2 PO3 PO4 IVP PI 

5 71 2 1 5 7 

 
Pedagogická intervence se týkala pouze žáků s odlišným mateřským jazykem. Šlo o žáky, 
jejichž mateřským jazykem je jazyk ukrajinský a ruský, a žákyni pocházející ze Sýrie. 
Nadaní žáci nebyli ve škole pedagogicko-psychologickou poradnou detekováni. Nicméně 
žákům, kteří projevovali nadstandardní zájem o studovaný obor nebo vykazovali 
nadprůměrné znalosti či dovednosti v některých předmětech, jsme nabízeli účast 
v soutěžích a různých mimoškolních aktivitách, organizovaných předsedy metodických 
sdružení. Harmonogram naplánovaných soutěží však narušila ve II. pololetí distanční 
výuka, nařízená z důvodu pandemie koronavirovou infekcí. Jedna žákyně (Terezie Jurzová, 
3. L), vedená Mgr. Novotným, uspěla s tématem „Význam kyseliny hyaluronové v rozvoji 
fibróz“ v Jihomoravském centru pro mezinárodní mobilitu (dále JCMM) a získala podporu  
ve středoškolské odborné činnosti – toto téma bude zpracovávat pod vedením 



 

 

doc. Mgr. Lukáše Kubaly, Ph.D., v příštím školním roce. V rámci podpory získala na svoji 
práci částku 50 000 Kč. 
Školní výchovný poradce také vedl projekt Program na podporu sociálně znevýhodněných 
romských žáků. Do programu se přihlásil jeden romský žák, který získal celkem 13 000 Kč 
na program A a B. V rámci programu A obdržel dotaci 6 000 Kč, z toho 1 000 Kč  
na dopravné a 5 000 Kč na nákup školních pomůcek. Program B se týkal doučování 
z matematiky, jehož se žák vzhledem ke špatnému prospěchu v tomto předmětu účastnil, 
cílem bylo minimalizovat školní neúspěch. 
Školní výchovný poradce vytvořil pro žáky prvních ročníků „bulletin“ obsahující základní 
informace o škole a organizaci školního roku. Žákům byl předán na začátku prvního ročníku 
a ke stažení byl zveřejněn i na webových stránkách školy. Žáci prvních ročníků absolvovali 
třídenní adaptační pobyty v RS Nesměř (jedna třída) a RS Baldovec (tři třídy). Jednalo se 
o první nastavené adaptační pobyty, které byly žáky i pedagogy velmi pozitivně hodnoceny 
a přispěly k vytvoření příznivého a pozitivního klimatu ve třídě. 
Kariérové poradenství převzal Mgr. Ondřej Otava, který si doplnil své vzdělání 
absolvováním projektů: C4PE „Concepts for Professional Education in Border Regions“  
KaPoDaV, Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího 
vzdělávání v Jihomoravském kraji” a v rámci projektu OP VVV byl zapojen do aktivity Školní 
kariérový poradce. Náplní bylo poskytnout žákům i zákonným zástupcům individuální  
a skupinové kariérové poradenství. Dále kariérový poradce zorganizoval besedy na úřadu 
práce, které byly určeny všem žákům 4. ročníků, a návštěvu veletrhu vzdělávání 
Gaudeamus. Veletrh vzdělávání v rámci výuky absolvovali pouze žáci 4. ročníku oboru 
zdravotnické lyceum z důvodu všeobecného zaměření jejich studia a nutnosti pokračovat 
po vykonání maturitní zkoušky v dalším studiu pro získání kvalifikace. 
Kariérový poradce také organizoval nábor žáků základních škol. Vybraní žáci naší školy 
převzali letáky s nabídkou studia a předávali je výchovným poradcům kmenových 
základních škol. Na miniveletrzích pořádaných základními školami pak naši pedagogové 
poskytovali informace o studiu na naší škole, k prezentaci školy jim sloužil tzv. kariérový 
kufřík, který obsahoval letáky, prospekty, učebnice a jiné propagační materiály školy. 
Žáci 4. ročníků a zájemci z nižších ročníků se ve II. pololetí zúčastnili workshopů vysokých 
škol (např. Masarykovy univerzity) a VOŠ (např. Vyšší odborné zdravotnické školy 
Merhautova), které proběhly v prostorách naší školy. Zde se uskutečnily také workshopy, 
jejichž účelem bylo představit hlavní brněnské nemocnice jako budoucí zaměstnavatele, 
přiblížit žákům výhody a benefity zaměstnání. 
Všichni členové školního poradenského pracoviště se aktivně podíleli na zajištění Festivalu 
vzdělávání, připravovali a vedli stánek školy. Dále také organizovali a řídili dny otevřených 
dveří, jejichž hlavní náplní bylo propagovat naši školu a atraktivní formou přiblížit žákům 
základních škol nabízené studijní obory. 
Práce metodika prevence byla zacílena na péči o žáky ohrožené neprospěchem, 
s problémy se školní docházkou a na prevenci sociálně patologických jevů a závadového 
chování. Je přehledně zpracována ve výkaznictví metodika prevence. Z nepřeberného 
množství aktivit stojí za zmínku nabídka preventivních programů. Třídní učitelé měli 
možnost objednat si prostřednictvím metodika prevence v PPP program se zaměřením  
na vztahy ve třídě nebo prevenci sociálně patologických jevů. Pro žáky prvních a druhých 
ročníků byl také připraven program protidrogové prevence, kyberšikany a zacházení se 
sociálními sítěmi. Tyto programy byly uspořádány v Divadle Bolka Polívky. Metodik 
prevence také poskytoval individuální a skupinové poradenství, např. žákům s úzkostnými 
poruchami, depresemi, problémy v rodinách. Řešil závadové chování ve škole týkající se 
krádeží, podezření z krádeží, podezření z užívání návykových látek. Po celý školní rok 
spolupracoval s OSPOD a jinými organizacemi, které se zabývají péčí o ohrožené děti. 



 

 

Tým ŠPP se po celý rok také vzdělával formou samostudia, informace čerpal  
mj. z časopisů, objednaných školou, např. Prevence, Třídní učitel a vedení třídy, Školní 
poradenství v praxi. V rámci samostudia se vzdělával v aktuální legislativě a práci 
v oblastech školního poradenství. 
Ve školním roce proběhly 2 schůzky s třídními učiteli a schůzky s vyučujícími českého 
jazyka, cizích jazyků a matematiky. Všichni pedagogové byly průběžně seznamováni 
s prací ŠPP na pedagogických poradách. 
Školní poradenské pracoviště celý školní rok také úzce spolupracovalo s vedením školy, 
členové se podíleli na řešení situací v oblasti komunikace se zákonnými zástupci. Jednou 
měsíčně se tým ŠPP setkával s ředitelkou školy, kterou informoval o práci ŠPP a 
konzultoval s ní jednotlivé kroky své činnosti. 
 
 
V Brně dne 11. 10. 2020 
 
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. 
Odborová organizace zastupuje všechny zaměstnance školy, nikoli jen odboráře.  
Na základě toho mohou všichni zaměstnanci vyjadřovat připomínky pro vyjednávání 
s vedením školy směřující ke kolektivní smlouvě. Návrhy všech zaměstnanců předkládá 
vedení odborů k projednání s vedením školy na pravidelných schůzkách a společně 
nacházejí vhodná řešení. Domnívám se, že vedení školy považuje naše návrhy  
za podnětné. 
V současné době je kolektivní smlouva platná do 31. 12. 2020. 
Odbory spolupracují s ředitelkou školy i s orgány zřizovatele - Jihomoravským krajem, 
konkrétně s JUDr. Janou Pejchalovou.  
Po celou dobu existence odborové organizace paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková velmi 
úzce spolupracovala a spolupracuje s vedením odborové organizace. Průběžně byly a jsou 
řešeny organizační otázky, interpersonální vztahy, klima ve škole, vize školy, BOZP  
a mnohé další. 
Paní ředitelka významně podpořila vytvoření lepšího prostředí pro výkon práce 
zaměstnanců, tyto podmínky i nadále plánovitě zlepšuje. Kabinety jsou vybavovány novým 
nábytkem, průběžně se doplňuje PC technika, na nákup kancelářských potřeb byla 
věnována velká částka.  
Vedení odborů velmi oceňuje spravedlivý a transparentní přístup paní ředitelky i obou 
zástupkyň zejména k nadtarifním složkám platu a přesčasovým hodinám. Tato agenda je 
nyní vedena s pevně stanovenými pravidly, které jsou všem zaměstnancům srozumitelné. 
Paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková přizvala předsedkyni odborů (PhDr. Jiřinu 
Svobodovou) k účasti na Akademii pro ředitele.  
Předsedkyně odborové organizace se zúčastnila všech dosud konaných seminářů. Náměty 
hodnotila jako přínosné a inspirativní, týkaly se práce učitele i vedení a organizace školy  
a pomáhaly lépe pochopit problémy, které musí vedení školy řešit. Díky nabytým 
informacím lze lépe vysvětlit případné nepochopení problémů kolegům - odborářům  
i ostatním zaměstnancům. 
Problematika, kterou členky vedení odborové organizace pravidelně projednávají 
s ředitelkou PhDr. Zuzanou Číkovou: 

 poskytování informací ohledně vzniku a rozvazování pracovních poměrů, 
mateřské a rodičovské dovolené; 

 jednání týkající se oblasti BOZP, nové návrhy, změny; 

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

 vzájemné konzultace v oblasti zaměstnanosti a hospodaření; 

 řešení tarifních a nadtarifních nárokových i nenárokových složek platu (upravuje 
vnitřní směrnice); 

 čerpání prostředků z fondu FKSP na stravenky a odhlasované akce  
pro zaměstnance, dále na benefitní poukázky Flexi pass; 

 systém školení a vzdělávání zaměstnanců; 

 vyjednání možnosti zaměstnanců čerpat dva dny tzv. sick days za platných 
právních podmínek. 

Kontrola plnění kolektivní smlouvy probíhá vždy k 15. 6. a 15. 12. 
 



 

 

Odbory navrhují akce pro stmelování kolektivu zaměstnanců a pomáhají také s jejich 
uskutečňováním, tyto se ale bohužel v poslední době nedařilo realizovat pro stále trvající 
špatné epidemické podmínky. 
Odborová organizace velmi oceňuje vstřícnost v komunikaci i při řešení problémů jak 
ředitelky PhDr. Zuzany Číkové, tak obou zástupkyní 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 přispívá k dobré atmosféře na škole. 
 
PhDr. Jiřina Svobodová 
předsedkyně ZO ČMOS PŠ 
při Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, p.o. 
 
V Brně 11. 10. 2020 

 

 

  



 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Adaptační pobyty 
 

V letošním školním roce naše školní poradenské pracoviště za podpory ředitelky školy 
zorganizovalo pro žáky prvních ročníků, denní formy studia, vícedenní adaptační pobyty. 
Adaptační pobyty se konaly v termínu od 9. 9. do 18. 9. 2019.  
Třída 1. D se svou třídní učitelkou a výchovnou poradkyní jako jediná odjížděla  
na adaptační pobyt do rekreačního střediska Nesměř. Tento pobyt vedli zkušení lektoři, 
bývalí žáci z Gymnázia Elgartova, tzv. peeři. Jejich program byl prioritně zaměřen na třídu 
jako celek s cílem prolomit ledy, stmelit kolektiv a vybudovat důvěru za pomoci 
nejrůznějších psychologických a seznamovacích her či jiných zajímavých aktivit. Z pohledu 
školního výchovného poradce mohu jenom potvrdit to, že na pobyt jela třída, která se téměř 
neznala, a z pobytu odjížděl stmelený kolektiv, který má nejen dobré vztahy mezi sebou, 
ale i důvěru ke své třídní učitelce.  
Ostatní třídy – 1. A, 1. B, 1. C, 1. S a 1. L – postupně odjížděly s pracovníky školního 
poradenského pracoviště na adaptační pobyt do rekreačního střediska Baldovec.  
Na Baldovci na ně již čekal instruktor a dobrodružná hra Baldyard, jejíž název pochází  
ze známé televizní soutěže Pevnost Boyard. Žáci v jednotlivých třídách byli rozděleni do 
týmů a navzájem mezi sebou soutěžili. Tato hra byla zajímavá především v tom, že si 
jednotliví žáci mohli ověřit své schopnosti a důvtip při řešení různých problémových soutěží.  
Adaptační pobyty napomohly k vzájemnému poznání žáků mezi sebou a tím také podpořily 
vznik přátelského klimatu, které se snažíme ve škole budovat jako prevenci sociálně 
patologických jevů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci při různých seznamovacích hrách. 



 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A AKTIVITY 
 

Burza kroužků na školní rok 2019/2020 
 

Dne 23. září 2019 od 14.10 do 15.00 hodin proběhla v učebně č. 37 burza kroužků,  
na které se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Brno, Jaselská, p. o., na školní rok 
2019/2020. Burza byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. 
Žáci si vybírali z nabídky 16 kroužků. Některé byly orientovány zájmově, jako např. kroužek 
výtvarný, taneční, hudební, ale převažovala nabídka kroužků vzdělávacích, např. kroužek 
matematiky, chemie, biologie, somatologie, ošetřovatelství a anglického jazyka. Kroužek 
anglického jazyka je pro určen pro žáky 1. až 4. ročníků. Velký zájem vzbudil kroužek 
maskování v první pomoci. Nově byl také v nabídce zahradnický kroužek, kroužek 
vyšetřovacích metod ve zdravotnictví a historický kroužek.  
Burza se konala stejně jako v loňském školním roce po skončení výuky. Účastnili se jí žáci, 
kteří prezentovali své kroužky, např. kroužek první pomoci, a také někteří vedoucí kroužků, 
např. Mgr. Přibylová, vedoucí hudebního kroužku. Žáci byli v dostatečném předstihu 
informováni o konání burzy kroužků na nástěnce SK, třídnických hodinách a na vstupní 
informační elektronické tabuli v přízemí školy. Burzy se především zúčastnili žáci, kteří se 
zajímali o prezentované kroužky. Dotazovali se na náplň činnosti a rovněž na jejich časový 
rozpis. 
Úvodní hodiny kroužků budou otevřené pro všechny další nerozhodnuté zájemce. Pevně 
věřím, že se zapojí i žáci, kteří stále váhají. Přeji všem, zejména zapsaným žákům, 
příjemný začátek, hodně vytrvalosti a vedoucím kroužků optimismus a energii po celý 
školní rok.          

 

Burza kroužků 

 
Pochodové cvičení s prvky  

ochrany obyvatelstva za mimořádných situací 
 

Dne 11. října 2019 se konalo pochodové cvičení s prvky ochrany obyvatelstva  
za mimořádných situací. Jednotliví vedoucí stanovišť navštívili s danými třídami zajímavá 
místa v Brně a okolí. V průběhu akce měli žáci za úkol projít simulovaným zamořeným 
územím a při tom použít prostředky IPCHO (prostředky improvizované protichemické 
ochrany) – zakrýt si všechna odhalená místa svého těla (použít např. pláštěnky, igelitové 
sáčky, šály, šátky atd.). Žáci ukázali, že jsou připraveni na eventuální hrozbu. Současně 
pak vyplnili testové otázky, vztahujících se k dané problematice. Celá akce se obešla bez 



 

 

problémů, všechny skupiny splnily úkol a zároveň si žáci užili jeden z posledních 
slunečných dnů.  
 

 

Pochodové cvičení  
    

30 let od Sametové revoluce 
 

V letošním roce jsme si dne 17. listopadu připomněli třicáté výročí událostí, které vedly 
k pádu totalitní komunistické moci v Československu. Při této příležitosti si někteří žáci naší 
školy připravili pod vedením Mgr. Mrkosové a Mgr. Hrabala svůj program k oživení si těchto 
událostí. Akce probíhala v pátek 15. listopadu. 
 

 
 



 

 

Celá akce spočívala především ve dvou činnostech: vybraní žáci několik týdnů předem 
připravovali a sestavovali postery a plakáty, zachycující nejrůznější období a události mezi 
léty 1948-1989. Těsně před 15. listopadem rozvěsili své výtvory ve třídách a po chodbách 
školy. Tyto plakáty si pak v den akce prohlížely jednotlivé třídy podle rozpisu 
vypracovaného Mgr. Mrkosovou. Celou prohlídku doplňoval svým výkladem Mgr. Hrabal. 
Někteří žáci si také připravili prezentace určitých událostí daného období, se kterými potom 
seznámili návštěvníky akce.  
Těmito aktivitami jsme si měli připomenout události, kterých jsme se přímo nezúčastnili  
a které známe jen z hodin dějepisu nebo jinak zprostředkovaně. To se, myslím, podařilo  
a alespoň zčásti si každý odnesl nějakou novou zkušenost. 
 

 
 

    
Ukázka žákovských prací 

 

  

  



 

 

EXKURZE 
 

Exkurze do Televizního studia Brno – České televize 
 

Dne 12. listopadu 2019 naše Střední zdravotnická škola Brno, jaselská, příspěvková 
organizace, navštívila Českou televizi v Brně.  Exkurze se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků. 
Exkurze se dělila do 3 bloků. V 1. bloku jsme se dozvěděli, jak a proč vznikla veřejnoprávní 
média ve světě, kde taková veřejnoprávní televize v ČR sídlí, kdo ji řídí, financuje, 
kontroluje a v neposlední řadě také, jaký je rozdíl mezi státní a veřejnoprávní televizí. 
O tuto přednášku se postaral ředitel studia Jan Souček, který nám vše dopodrobna 
vysvětlil. Ve 2. bloku jsme byli informováni o zpravodajství ve veřejnoprávní televizi, 
o objektivitě, vyváženosti a o tom, jak jsou sociální sítě spojeny se zpravodajstvím. 
Přednášku vedl zábavnou formou vedoucí Redakce zpravodajství Michal Fila.  
Nakonec ve 3. bloku naší exkurze jsme se dostali k asi nejzajímavějšímu tématu, a to „fake 
news“. Měli jsme možnost dozvědět se, jak se proti nim bránit, jak je můžeme rozeznat a 
jak si můžeme informace ze zpráv ověřit z různých zdrojů. Tuto přednášku opět vedl Martin 
Fila. V závěru naší exkurze proběhla komentovaná prohlídka maskérny, kostymérny, 
natáčecího studia, obrazové a zvukové režie, technické kontroly a další. Tuto prohlídku 
vedly dvě slečny z brněnského televizního studia ČT.  
Tímto bychom chtěli poděkovat České televizi Brno a našim učitelkám Mgr. Věře 
Winklerové a Mgr. Vandě Mrkosové, které nám exkurzi umožnily.  

 
Kateřina Smrkovská a Alena Urbanová, 3.B 

 

 
Žáci třídy 4. S s Mgr. Mrkosovou 

 

Exkurze na oddělení Centrální sterilizace FN Brno 
 

Ve středu 4. prosince 2019 jsme se se třídou 1. A vydali do bohunického areálu Fakultní 
nemocnice Brno na oddělení Centrální sterilizace. Byl to pro nás obrovský zážitek a 
zároveň přínosná školní akce. Problematiku jsme se nemuseli učit pouze z výkladu učitele, 
ale viděli jsme i praktickou stránku. Dozvěděli jsme se spoustu informací i to, jak je 
sterilizace důležitá. V bohunické nemocnici je největší oddělení sterilizace, které zajišťuje 
sterilizaci zdravotnických prostředků i pro všechna klinická pracoviště a oddělení FN Brno. 
Součástí prohlídky byla také sterilizace lůžek. 



 

 

Exkurze se nám moc líbila a doufáme, že se ještě někam podíváme. 
 

 
 Třída 1. A na exkurzi 

 

Exkurze v IKEM 
Transplantcentrum + Kardiocentrum 

 
Dne 13. prosince 2020 se žáci třídy 3. C zúčastnili exkurze v IKEM. Žáky přivítala hlavní 
sestra, poté následovala přednáška o transplantacích, která byla velmi zajímavá. Součástí 
byla i prezentace samotné nemocnice a pracovních nabídek pro žáky středních škol. Na 
závěr následovala prohlídka obou pracovišť, jak Transplantcentra, tak Kardiocentra. 
Provázely nás vrchní sestry daných oddělení. Žáci se dozvěděli a hlavně viděli, jakým 
způsobem je nastavená ošetřovatelská péče, zhlédli vybavení oddělení a měli možnost 
zažít atmosféru, která na daných odděleních panuje. 
Exkurze byla velmi přínosná, přispěla k rozšíření vědomostí a znalostí žáků i pedagogů.  
 

Centrum Kociánka 
 
V pátek 13. prosince 2019 proběhla exkurze třídy 1. S v Centru Kociánka a při této 
příležitosti byl předán výtěžek z Dobročinného bazárku SZŠ Brno, Jaselská, p.o., ve výši 
6 000 Kč. Třída, která za obor sociální činnost bazárek pořádala, tak měla možnost 
navštívit toto centrum, které prostřednictvím efektivních sociálních a zdravotních služeb 
poskytuje podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením a tím 
napomáhá jejich začlenění do společnosti. Posláním Centra Kociánka je zajistit, aby 
sociální služby fungovaly a rozvíjely se dle potřeb a přání těch, kteří je využívají. Prioritou je 
rozvoj sociální práce a multidisciplinární spolupráce. Podpora sociálního začleňování 
uživatelů a jejich odpovídající účast na společenském životě probíhá také ve spolupráci 
s Mateřskou školou a Základní školou pro tělesně postižené Brno, Kociánka, 
p. o., a Střední školou F. D. Roosevelta Brno, p. o. 
 

http://www.skola-kocianka.cz/
http://www.ssfdr.cz/


 

 

 
  Třída 1. S na exkurzi s Mgr. Otavou a Bc. Kaštan 

 

Exkurze do Mikrobiologického ústavu FNUSA 
 
Dne 7. února 2020 se třída 1. L zúčastnila exkurze do Mikrobiologického ústavu Fakultní 
nemocnice u sv. Anny. Návštěva ústavu byla zahájena přednáškou MUDr. Ondřeje 
Zahradníčka, který byl tak ochotný a udělal si na nás čas. Nejprve shrnul základní 
informace o mikrobiologii, které bychom si měli již pamatovat ze školy. Poté nám přiblížil 
svou práci a povídal nám o různých technikách a zajímavostech ze světa klinické 
mikrobiologie. Člověk by ani nevěřil, kolik práce se musí vykonat, než se určí nebo naopak 
vyloučí nějaká choroba. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a upřesnili si ty již 
nabyté. Byly pro nás připraveny i Petriho misky s pomnoženými bakteriemi. Nakonec jsme 
byli poctěni písničkou o mikrobech, kterou nám zazpíval sám pan doktor.  
Musíme určitě poděkovat i paní učitelce Hartmanové za to, že nám tuto exkurzi zařídila. 
Jsme rádi, že jsme se jí mohli zúčastnit, a určitě vybraná část naší třídy využije příležitosti 
podívat se do laboratoře, kde probíhá samotná diagnostika mikrobů.  
 

 
Třída 1. L 

  



 

 

SEMINÁŘE 
 

Replug me 
 

Dne 14. ledna 2020 proběhl na naší škole seminář o online prostoru a sociálních 
sítích/počítačových hrách. Přednášela Mgr. Markéta Homolková, která spolupracuje  
na projektu Replug me, založeném Mgr. Karolínou Presovou. Prvotní impulz k založení 
projektu vznikl v Indonésii na základě nepochopitelného chování lidí, když jim byl odebrán 
telefon z rukou. 
Na začátku semináře jsme si jako třída odhlasovali těžší variantu – naše mobilní telefony 
byly po celou dobu semináře u přednášející. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli 
seminář zaměřit spíše na sociální sítě než na počítačové hry. Povídali jsme si o působení 
sociálních sítí na náš každodenní život. Zabývali jsme se triky tvůrců sociálních sítí, co se 
týče vzhledu aplikací, které v nás vyvolávají určité závislosti, a samozřejmě jsme se také 
zaměřili na klady a zápory sociálních sítí.  
Cílem semináře nebylo nás od užívání sociálních sítí odradit, ale pochopit vztah mezi námi 
a internetem tak, abychom se stali vědomými uživateli internetu a nebyli jen jeho pasivními 
spotřebiteli.  
                                    Adéla Dračková a Kateřina Sekaninová, 2.L 
 

PŘEDNÁŠKY A BESEDY 
 
 

Přednáška Jak se efektivně učit 
 
V pondělí 3. února 2020 jsme absolvovali přednášku v Divadle Bolka Polívky na téma Jak 
se efektivně učit. Přednášející Bc. Matěj Krejčí, který se zabývá psychologií, nám představil 
různé metody, jak se lépe učit a mít při tom nastavené takzvané růstové myšlení, při němž 
naše chyby a neúspěchy bereme jako zkušenost, která nás posouvá dál. Vysvětlil nám, co 
je to iluze vědění, jak se jí vyhnout a že metoda opětovného čtení není vždy nejlepší 
volbou. Pro efektivnější zapamatování učiva je naopak vhodné používat například 
mnemotechnické pomůcky. 
Všichni zúčastnění pozorně poslouchali a aktivně odpovídali na otázky přednášejícího. 
Přednáška byla zajímavá a přinesla nám spoustu nových informací, které nám budou  
prospěšné při studiu. 

 

Přednášející Bc. Matěj Krejčí 



 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
 

Krajská soutěž MÁŠ NA TO! 
 

Dne 24. září 2019 se žáci SZŠ Jaselská zúčastnili pod vedením Mgr. Ivety Vilímové 
soutěže s názvem Máš na to. Soutěž pořádala Policie ČR za Jihomoravský kraj. 
Složení družstva: 1. Bistrý Pavel - 4.B 
                             2. Hasoňová Michaela - 4.C 
                             3. Trtílková Simona - 3.L 
                             4. Koncový Martin – 2.L 
                             5. Dračková Adéla - 2.L 
                             6. Ožvoldíková Nikola - 2.L 
Žáci soutěžili:  

1. ve sportovních disciplínách (člunkový běh 4 x 10 m, vzpor ležmo - tricepsové kliky, 
celomotorický test – 2 minuty, běh na 1 000 m), 

2. napsali písemný test ze znalosti dopravních předpisů, 
3. museli řešit modelovou situaci – detektivní příběh, 
4. vyzkoušeli si poskytování první pomoci, 
5. vyzkoušeli si psychologický test. 

 
Soutěž byla velmi náročná po stránce fyzické i psychické. Soutěžící neměli mezi 
jednotlivými disciplínami žádný oddechový čas. Žáci naší školy k soutěži přistoupili 
zodpovědně a zabojovali ze všech svých sil. Určitě se za jejich výkony nemusíme stydět, 
o čemž svědčí i získané certifikáty za výborné výsledky u žáků: Bistrého Pavla, Koncového 
Martina a Hasoňové Michaely. Tito žáci by mohli být za své výkony okamžitě přijati k Policii 
ČR. 
 

 
 

  Soutěžící žáci      Diplom 

 
Přespolní běh 

 
Dne 26. září 2019 se družstvo dívek a chlapců zúčastnilo středoškolského závodu 
v přespolním běhu, který pořádal ŠSK při Gymnáziu Brno, Křenová. Běželo se v parku 
v Lužánkách. Děvčata běžela trasu měřící 3 km a chlapci 5 km. Konkurence byla veliká a 
naši žáci se ctí obstáli. 
 



 

 

Složení družstva dívek:  Čermáková Lucie – 1.D 
                                        Bradová Aneta – 3.A 
                                        Kanská Aneta – 1.L 
                                        Krahulcová Sára – 1.L 
                                        Jílková Andrea – 1.C 
 
Složení družstva chlapců: Lošťák Tadeáš – 1.A 
                                          Zábrš Ondřej – 1.L 
                                          Kalášek Filip – 2.D 
                                          Hochman Lukáš – 1.L 
                                          Grossman Martin – 1.C 
                                          Zourek Matěj – 1.C 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutěžní družstva 

 
Středoškolské hry v basketbalu dívek 

 
Dne 15. října 2019 se naše škola zúčastnila středoškolských her v basketbalu dívek. Akce 
se konala na Gymnáziu Matyáše Lercha. Celkem šest týmů bylo rozlosováno do dvou 
skupin, tým, který obsadil první místo, postupoval do finále a druhý umístěný tým do utkání 
o třetí místo. Do naší skupiny byly vylosovány týmy: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 
a Gymnázium Brno-Bystrc. 
V prvním utkání, které trvalo 2 × 8 minut, jsme se střetli s Gymnáziem Brno-Bystrc.  
Po urputném výkonu jsme bohužel smolně prohráli 19:20, kdy jsme si nechali vzít 
pětibodové vedení na konci druhého poločasu. Ve druhém zápase jsme nastoupili proti, asi 



 

 

největšímu favoritovi zdejších her, druhému týmu z Mistrovství republiky v basketbalu dívek 
2018/2019 Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí, se kterým jsme bohužel jasně prohráli. 
Děvčatům každopádně patří velká pochvala za předvedené výkony. Jsou velkým příslibem 
do dalších basketbalových akcí. 
Složení družstva: Jana Celfrová (2.B), Barbora Petrlová (3.C), Nicola Srbová (3.C), Sára 
Filipcová (2.L), Sandra Strnadová (2.D), Eliška Bajgerová (4.B), Veronika Šplíchalová (4.B), 
Stefanie Reichlová (1.S) a Anna Peloušková (1.C) 

 

Basketbalový tým děvčat 
 

Turnaj ve stolním tenise dívek 
 

Dne 23. října 2019 se družstvo dívek SZŠ Jaselská ve složení Aneta Vodáková a Lucie 
Nemejtová (4.B) zúčastnilo městského kola turnaje ve stolním tenise. Turnaj se hrál 
systémem na 3 vítězné zápasy. V prvních dvou utkáních se hrály dvouhry a ve třetím 
čtyřhra. Pokud se zápas nerozhodl po třech utkáních, hrály se další dvouhry. Každé utkání 
se hrálo do 11 bodů a tří vítězných setů. 
V prvním zápase se dívky utkaly se SPŠ Kudelova a vyhrály 3:1 na sety. Druhý zápas s OA 
Kotlářská bohužel po vyčerpávajícím boji prohrály. Třetí střetnutí se SŠ grafickou hladce 
vyhrály 3:0. Děvčata obsadila krásné 2. místo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplom a pohár za 2. místo  



 

 

Středoškolská florbalová liga „O pohár primátorky města Brna“ 
 

Žáci z naší školy se v pátek 22. 11. 2019 zúčastnili středoškolské florbalové ligy,  
ve které se utkalo celkem třicet chlapeckých družstev ze středních škol a gymnázií města 
Brna. Naši školu reprezentovali žáci od prvního do čtvrtého ročníku (David Poliak 4.L, 
Michal Kočenda 4.L, Vincent Vašín 2.D, Martin Šmerhan 2.D, Filip Kalášek 2.D, Martin 
Koncový 2.L, Michal Gulda 1.C, Matěj Zourek 1.C). Soutěž se konala ve sportovní hale 
SportPoint v Brně. V těžké konkurenci se našemu družstvu nepodařilo postoupit do finále, 
přesto chlapci prokázali velkého sportovního ducha a soutěživost.  

 
Florbalový tým - chlapci 

 

Středoškolské hry ve volejbale 
 

Dne 25. 11. 2019 se družstvo dívek zúčastnilo okresního kola ve volejbale. Pořadatelem 
bylo Gymnázium Kapitána Jaroše. Děvčata byla rozlosována do skupiny C. Našimi 
soupeřkami byla děvčata z Gymnázia Kapitána Jaroše a SPŠ Purkyňova. Hrálo se 
systémem na 2 vítězné sety. Úroveň byla vysoká a naše děvčata bojovala statečně. Ze 
skupiny bohužel nepostoupila.  

 
 

Složení družstva: 
Zelinková Adéla (3.L), Němcová Barbora (3.L), Blahová Gabriela (2.D), Aneta Mernová 
(2.D), Broškovičová Sabina (1.D), Kolejková Tereza (1.D), Tomašovičová Adéla (1.L) 



 

 

Středoškolská florbalová liga 
„O pohár primátorky města Brna 2019" 

 
Dne 29. listopadu 2019 se uskutečnil středoškolský florbalový turnaj dívek, který proběhl  
ve SportPoint hale brněnských Bulldogů. Naše děvčata byla rozlosována do těžké skupiny 
se sportovním soukromým Gymnáziem Mojmírovo náměstí, Obchodní akademií  
na Kotlářské a Sportovním gymnáziem Ludvíka Daňka.  
Na první zápas ve skupině jsme nastoupili proti sportovnímu Gymnáziu Mojmírovo  
náměstí. V tomto střetnutí jsme byli o úroveň lepší a na střely jasně vyhráli 8:2. Bohužel 
jsme však nakonec smolně prohráli 0:1, když jsme nedokázali proměnit jasné gólové 
šance. Další zápas jsme se utkali s OA Kotlářská. Střetnutí bylo mnohem vyrovnanější,  
a i když byla OA Kotlářská herně asi o trochu lepší, dokázali jsme být produktivnější  
a vyhrát 1:0, díky gólu Sáry Varhoĺové. Třetí zápas jsme odehráli proti favoritu celého 
turnaje – Sportovnímu gymnáziu Ludvíka Daňka – který oba předchozí zápasy vždy jasně 
vyhrál o sedm osm branek a měl ve svém družstvu několik extraligových hráček a jednu 
reprezentantku. Po velkém boji jsme bohužel prohráli 0:1, ale ze zápasu jsme odcházeli se 
vztyčenou hlavou, protože takový výsledek nikdo nečekal.  
Nakonec jsme sice skončili až třetí ve skupině, ale předvedenou hrou a bojovností jsme si 
zasloužili pravděpodobně lepší výsledek. Celkově se dá naše vystoupení  
na turnaji hodnotit velice kladně a úspěšně, protože hrát vyrovnané zápasy se sportovními 
gymnázii není vůbec špatné na zdravotní školu. Nebýt špatné produktivity, mohli jsme 
skončit mnohem lépe.  
 

 
Florbalový tým - dívky 

 
Za předvedenou hru si zaslouží všechny naše hráčky velkou pochvalu a uznání. Nejvíce 
však vyčnívala naše gólmanka Veronika Šplíchalová, která ze tří zápasů obdržela pouze 
dva góly z asi třiceti střel, což se žádné další brankářce z jiných týmů nepodařilo, a držela 
tím naše šance na lepší výsledky. 
 
Složení družstva: 
Veronika Šplíchalová (4.B), Sabina Porupková (4.B), Zuzana Kučerová (4.B), Eliška 
Bajgerová (4.B), Gabriela Slívová (1.A), Kristýna Hyžíková (3.A), Sára Varhoľová (2.S), 
Nikola Štětinová (1.B) a Nikola Divišová (1.B) 
 



 

 

Středoškolská soutěž Aerobic Master Class 
 
Dne 5. prosince 2019 se družstvo dívek ze SZŠ Jaselská zúčastnilo středoškolské soutěže 
Aerobic Master Class. Soutěž měla, jako každý rok, velmi vysokou úroveň. Zúčastnilo se 
velké množství závodnic z brněnských škol. Děvčata ze SZŠ Jaselská v soutěži výborně 
reprezentovala. Balážová Klára a Kornhauserová Anna se v náročné soutěži probojovaly 
mezi 20 finalistek. Nejhodnotnější ocenění získala Balážová Klára, která byla vyhodnocena 
s šesticí nejlepších závodnic na 4. místě.  
 
Složení družstva: 
1. Balážová Klára 2. A 
2. Kornhauserová Anna 1. A 
3. Kremláčková Pavla 1. D 
 

 
Účastnice soutěže Aerobic Master Class 

    

Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém 
 
Dne 18. prosince 2019 se konal na SZŠ Jaselská již tradiční 16. ročník Vánoční laťky ve 
skoku vysokém. Účast na závodě byla jako každý rok velice hojná. Celkem se zúčastnilo 60 
žáků (z toho 40 dívek a 20 chlapců) ze všech ročníků naší školy. Kategorii chlapců ovládl 
Daniel Poul (4. S) s výborným výkonem 180 cm. Kategorii dívek vyhrála Silva Heldesová 
(4. L) s neméně výborným výkonem 155 cm. Letošní ročník Vánoční laťky měl opět 
vysokou úroveň a vládla pohodová vánoční atmosféra. Laťka se dá hodnotit velice kladně. 
Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu a uznání. 
 
Výsledky skoku vysokého 
Kategorie chlapců 
1. místo: Daniel Poul (4. S) – 180 cm 
2. místo: Pavel Bistrý (4. B) – 175 cm 
3. místo: Tadeáš Lošťák (1. A) – 170 cm 
 



 

 

Kategorie dívek 
1. místo: Silva Heldesová (4. L) – 155 cm 
2. místo: Barbora Petrlová (3. C) – 145 cm 
3. místo: Linda Reichertová (2. L) – 140 cm 

 
Společné foto nejlepších skokanů. 

 

Středoškolské závody ve šplhu na tyči 
 
Dne 12. února 2020 se dívky ze SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizace,  
pod vedením Mgr. Ivety Vilímové zúčastnily středoškolských závodů ve šplhu na tyči a i 
přes silnou konkurenci vybojovaly nádherné 3. místo nejen v městě Brně, ale zároveň 
v Jihomoravském kraji a získaly pro školu cenný pohár. 
Složení družstva dívek: 
Vinohradská Adéla (2.B), Čermáková Lucie (2.D), Křivánková Veronika (1.S), Hasoňová 
Michaela (4.C), Kanská Aneta (1.L), Reichertová Linda (2.L), Fialová Markéta (3.L) 
 

 
Soutěžní družstvo 



 

 

SOUTĚŽE 
 

pIšQworky 
 

Žáci tříd 1.L a 2.L se dne 7. listopadu 2019 zúčastnili soutěže pIšQworky. Jedná se  
o oblíbenou strategickou hru, která je pořádána spolkem Student Cyber Games již  
od roku 2008. Mezi významné spolupořadatele patří Masarykova univerzita. Hlavním cílem 
projektu pIšQworky je vzbudit v mladých lidech zdravé sebevědomí a podpořit jejich 
soutěživost, logické uvažování i trpělivost. Podobnou vizi má i soutěž Prezentiáda, další 
z projektů tohoto spolku, která chce žáky naučit prezentačním dovednostem, spolupráci 
v týmu, komunikačním schopnostem a dalším schopnostem i dovednostem důležitým pro 
pracovní i osobní život. Soutěž se hrála podle pravidel swap s časovým limitem 15 minut na 
hru. 

 
Týmy 1.L a 2.L. 

 
Tým 1.L soutěžil pod názvem „TEAM X“ a v těžké konkurenci se mu nepodařilo probojovat 
do vyřazovacího pavouka. Tým 2.L soutěžil pod názvem „eLita“. Podařilo se mu sice 
probojovat do vyřazovacího pavouka, ale tým „Jaroška 1“ byl bohužel lepší. Žáci si během 
celého turnaje užili hodně legrace, potrénovali komunikační schopnosti a navázali nová 
přátelství. 
 

Školní kolo soutěže v ošetřovatelství 

Dne 12. února 2020 proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Celostátní soutěž pak 
vyhlásila SZŠ Ruská, Praha. V letošním školním roce proběhne 6. ročník. Tato soutěž je 
koncipována jako teoreticko-praktická, utkají se v ní 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. Hauserová, Mgr. Petříková, 
Mgr. Procházková, Mgr. Neumanová, Mgr. Soudková a Mgr. Živná. 

Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci představili zpracované 
powerpointové prezentace na téma Fyziologické funkce a jejich sledování. V 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. Soutěž zahájila a ceny předala 
paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková. 



 

 

Výsledky: 
1. místo – Veronika Hodya – ZA 3.C 
2. místo – Patricie Čajková – ZA 3.B 
3. místo – Simona Kružíková – ZA 3.A 
4. místo – Matěj Postl – ZA 3.B, Veronika Menclerová – ZA 3.A 
 
Vítězka školního kola Veronika Hodya bude reprezentovat naši školu v Praze na SZŠ 
Ruská, kde proběhne 19. března 2020 6. ročník soutěže v ošetřovatelství. Děkujeme 
odborným vyučujícím, které se podílely na přípravě žáků i celé soutěže. 
 

         

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Soutěžící  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předávání cen 

 
Moje nejzajímavější kazuistika 

 
Dne 13. února 2020 proběhlo školní kolo soutěže Moje nejzajímavější kazuistika. Kazuistiky 
prezentovali žáci tříd 4.A, 4.B a 4.C denního studia oboru zdravotnický asistent. Celkem 



 

 

byly prezentovány 4 ošetřovatelské kazuistiky. Výkony žáků hodnotila porota složená 
z odborných vyučujících a porota z řad žáků. Soutěž podpořila a ceny předala paní 
ředitelka PhDr. Zuzana Číková. 
Výsledky: 
1. místo – Klára Hájková  ZA 4.B  
2. místo – Vendula Pazderová  ZA 4.C 
3. místo – Radek Suský  ZA 4.A 
Vítězka školního kola Klára Hájková bude reprezentovat naši školu ve Zlíně na  
XVI. Festivalu ošetřovatelských kazuistik dne 25. března 2020. Děkujeme všem žákům za 
velice pěkné a na odborné úrovni zpracované kazuistiky. Poděkování patří i všem 
odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kazuistik.  

      

 
Soutěžící 4. ročníků 

 

Soutěž Den psychologie 
 
Dne 25. února 2020 proběhlo školní kolo 15. ročníku psychologické olympiády Den 
psychologie, soutěže vyhlášené MŠMT č. 8/2011 č. j. C 17 na téma Můj velký sen. 
Školního kola se zúčastnilo 6 žáků z třetích ročníků oborů zdravotnický asistent  
a zdravotnické lyceum.  
Výsledky: 
1. a 2. místo: Soňa Dohnalová (3. L), Marie Ellingerová (3. C) 
1. a 2. místo: Marie Ellingerová (3. C), Soňa Dohnalová (3. L)  
3. místo: Kristýna Charvátová (3. B)  

Žákyně, které obsadily 1. a 2. místo, budou školu reprezentovat v krajském kole, které se 
uskuteční 11. března 2020 v budově Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy  
v Kyjově. Děkujeme všem soutěžícím a jejich učitelům předmětu psychologie.  
 
   

    

 



 

 

 
Účastníci soutěže se sladkými odměnami 

 

 

WORKSHOPY 
 

Adventní tvoření – výtvarné dílny 
 

Vánoční tvoření se uskutečnilo 28. listopadu 2019. Během výtvarné dílny měli žáci možnost 
vyrobit si adventní věnce, dekorativní větvičky, vánoční přáníčka a andílky. Výrobky si žáci 
mohli odnést domů nebo darovat na dobročinné účely. Akce sloužila k navození pozitivní 
vánoční atmosféry, navazování přátelských vztahů mezi žáky a učiteli a celkově tak 
přispěla k lepšímu klimatu ve škole.  
 

Práce žáků a výrobky 
 

Prezentace MU 
 

Dne 6. prosince 2019 se uskutečnila prezentace Masarykovy univerzity a byla určena 
žákům 4. ročníků naší školy. Žákům poskytla mnoho zajímavých a užitečných informací 
o MUNI, a to sice o jednotlivých fakultách, studijních programech, přijímacích zkouškách 
atd. Na závěr byl ponechán prostor pro případné otázky. 
 



 

 

Přednášející z MU 

Tichý svět 
 

Dne 17. prosince 2019 k nám přijela návštěva z neziskové organizace Tichý svět. Paní 
Zuzana, jež pracuje jako tlumočnice, nám představila slečnu Ilonu se sluchovým 
postižením. Na úvod jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi neslyšícími, nedoslýchavými a 
ohluchlými. Uvedli jsme si způsoby komunikace s těmito klienty a každý z těchto 
komunikačních prostředků jsme si mohli vyzkoušet.  
Začali jsme odezíráním. Rozdělili jsme se do skupin po pěti a dostali jsme sluchátka a 
tabulku s různými slovy. Vždy jeden ze skupiny měl sluchátka a odezíral ze rtů druhé 
osoby, která artikulovala slova z tabulky. Některá slova byla snadno rozeznatelná, např. 
pes či auto, ovšem došlo i na velmi těžká slova, např. inaugurace, u kterého jsem měla 
problém jej vyslovit, natož mu porozumět. U této činnosti jsme se opravdu pobavili, jelikož 
se nám podařilo vytvořit slova naprosto nová.  
Další aktivitou byla tichá pošta. Kromě žáků z prvních lavic jsme se všichni otočili zády 
k tabuli. Ilona jim předvedla nějaký obrazec a oni si jej zapamatovali a předvedli 
spolužákům sedícím za nimi. Takto se to opakovalo až do zadní lavice. Žáci z poslední 
lavice nakreslili obrazce na tabuli a ukázalo se, že jsme vytvořili obrazce jiné. Nejvíce mne 
však zaujala prstová abeceda. Vyzkoušeli jsme si všechna písmena a poté jsme hádali 
slova, která Ilona ukazovala. Uhádnout věty byl ovšem oříšek.  
Po celou dobu přednášky Zuzana tlumočila Iloně naše dotazy, proto jsem si myslela, že 
Ilona je neslyšící a nemluví. Ilona nás ale na konci přednášky velmi překvapila, pověděla 
nám, jak přišla o sluch a že nyní pomocí implantátu částečně slyší. Byla to krásná 
přednáška a myslím si, že práce s těmito klienty musí být zajímavá. Pro zdravotní sestru je 
velká výhoda, pokud znakový jazyk ovládá.  
 

 
Aktivita tichá pošta 



 

 

Profesní diagnostika 
 

V den vydávání pololetního vysvědčení proběhl na naší škole workshop profesní 
diagnostiky ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou 
zdravotnickou Brno, Merhautova, příspěvkovou organizací, a společností Getmore s.r.o. 
Cílem workshopu bylo kromě profesní diagnostiky také zvýšení informovanosti žáků 
o navazujícím studiu.  
Workshopu se zúčastnily třídy 4. L a 4. S a skládal se ze dvou částí: 
1. Prezentace školy, ve které byla představena škola, její studijní obory pro akademický rok 
2020/2021, především obory diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný nutriční  
terapeut a mnoho dalších. Dále také požadavky na přijetí, možnosti praxe, benefity  
a studentské organizace. Součástí prezentace bylo také představení školních projektů  
zaměřených na spolupráci s firemní sférou. 
2. Profesní diagnostika, kterou si žáci sami vypracovali v prostředí bezplatné digitální  
aplikace na mobilním telefonu. Diagnostika je zaměřená na autoevaluaci osobnostních 
předpokladů, kompetencí a kariérních preferencí a pomáhá žákům s výběrem navazujícího 
studia či profese. Přímo v prostředí aplikace v přehledné mapě ČR se žákům zobrazily 
veškeré vyšší odborné školy, vysoké školy a pracovní pozice na trhu práce. 
 

 
Žáci tříd 4. L a 4. S 

 

Workshopy zaměstnanců brněnských nemocnic s žáky 4. ročníků 
 
Ve dnech 21. ledna 2020 a 27. února 2020 proběhly v prostorách naší školy workshopy se 
žáky 4. ročníků oboru zdravotnický asistent s náměstkyněmi a zaměstnanci brněnských 
nemocnic. Cílem setkání bylo motivovat žáky k nástupu do praxe po ukončení studia na 
SZŠ, eventuálně je motivovat ke studiu při zaměstnání.  
Workshopů se zúčastnili zástupci z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Úrazové  
nemocnice v Brně a zástupci Fakultní nemocnice Brno.  
Zaměstnanci nemocnic seznámili žáky s benefity, které jejich nemocnice poskytují 
zaměstnancům, s možností využití služebních bytů, s profesními příplatky a platovými 
podmínkami. Dále je seznámili s možností skloubení zaměstnání a studia a s možnostmi 
úpravy výše úvazků. Vedoucí pracovnice žákům názorně ukázaly platové tabulky a platové 
možnosti při různých typech úvazků. Krátce informovaly žáky o adaptačním procesu  
po nástupu do zaměstnání, jeho délce a podmínkách splnění.  



 

 

Vše bylo představeno srozumitelnou a názornou formou za pomoci prezentace. Žákům byl 
dán prostor na dotazy, z nichž většina se týkala právě možnosti ubytování, možnosti 
dalšího studia a adaptačního procesu. Workshopů se účastnily i sestry z praxe, které 
žákům přiblížily své vlastní zkušenosti a názory, týkající se přijímacího řízení, výhod práce 
na směny, skloubení studia a práce, ze svého, ryze praktického, pohledu.  
 

 
Workshop brněnských nemocnic 

 

Nedej pokušení šanci 
 

Dne 28. února 2020 se všichni žáci prvních ročníků zúčastnili preventivní akce Nedej 
pokušení šanci. Projekt je určen žákům prvních ročníků středních škol, protože právě toto 
období je pro mnohé z nich přelomové a kritické, kdy ze známého prostředí přicházejí  
do cizího. Často navazují riziková přátelství a dochází k setkávání s legálními i nelegálními 
drogami. Projekt je zaměřen na fenomén návykových látek a dopad jejich užívání, neboť 
v tomto věku jsou zážitky spojené s konzumací drog pro cílovou skupinu mnohdy velmi 
lákavou životní alternativou.  
Akce byla realizována formou interaktivní besedy s publikem a frontálním přednesem.  
Nechyběl náhled problematiky odborníky (terapeut: Ing. Radovan Voříšek, vedoucí 

oddělení sociálního poradenství kriminalista: kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška, KŘP JmK a 
koordinátorka prevence: kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, KŘP JmK). V závěru vystoupila 
bývalá uživatelka drog, která se s žáky podělila o svůj životní příběh. Akcí provázel žáky 
zainteresovaný moderátor, který je aktivně zapojoval do diskuze. Projekt Nedej pokušení 
šanci každoročně organizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a je 
realizován díky finanční podpoře Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
 

  



 

 

KULTURNÍ A JAZYKOVĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE 
 

Best in English 
 

Dne 29. listopadu 2019 se 18 žáků naší školy zúčastnilo mezinárodní online soutěže  
ve znalosti anglického jazyka s názvem Best in English. Během 60minutového testu měli 
žáci prokázat znalosti slovní zásoby, gramatiky a porozumění na úrovni B2-C1.  
Test byl rozdělen na 3 části.  První dvě části s názvem Use of English byly zaměřené  
na gramatické jevy. Žáci doplňovali časy, frázová slovesa a vybírali správná slovíčka  
z nabízených možností. V rámci úkolu Reading bylo nutno zodpovědět otázky  
na porozumění textu ve dvou článcích. Posledním úkolem bylo poslechnout si tři anglická 
videa z YouTube a vybrat, či zapsat správné odpovědi k otázkám.  
Test byl zkouškou nejen znalosti angličtiny, ale především koncentrace, kdy během jediné 
hodiny žáci přečetli 10 stran textu, vyplnili k nim 15 stran cvičení a poslechli si 12 minut 
anglických rozhovorů, k nimž vyplňovali dalších 7 stran odpovědí.  
Letošního 9. ročníku se zúčastnilo 16 462 žáků ze 624 škol z 25 zemí světa. Naši  
žáci si vedli v obrovské konkurenci žáků středních škol výborně a 8 se jich umístilo  
v konkurenci žáků z gymnázií a lyceí v první polovině. Nejlepšího výsledku dosáhli žáci 
Michal Tučník s výsledkem 1768. místo a Aneta Fialová, Jindřich Šipka, Patricie Čajková, 
Aiza Nazir a Klára Valtošová, kteří se umístili mezi 4 000 nejlepšími žáky angličtiny  
na světě. 
Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, za zájem a za reprezentaci naší školy  
a těšíme se samozřejmě na další ročník.  
 

 

Žáci se soustředí na vyplňování testu. 
 

Návštěva Mikuláše a čertů v Domovu pro seniory Nopova 
 
Dne 2. prosince 2019 navštívily žákyně 2. S Domov pro seniory Nopova v Židenicích. 
Žákyně si pro seniory připravily krásné kostýmy čertic a andělů, aby tím probudily dávný 
příběh o svatém Mikuláši, který pomáhal chudým a potřebným. Ve spolupráci s výtvarnou 
dílnou ASK předaly klientům adventní výzdobu a andílky. Samostatně si pro klienty 
nachystaly přáníčka k Vánocům a nakoupily bonbóny, které jim na společném posezení 
předaly. Společně si s klienty zazpívaly vánoční koledy, což pomohlo k navození vánoční 
atmosféry a rozzářilo úsměvem nejednoho klienta.  

 



 

 

 
 

Čertice a andílci ze třídy 2. S 
 

Adventní Vídeň 
 
Jak už se na naší škole stalo tradicí, pořádá se v adventním čase zájezd do Vídně. 
I v letošním roce se tento tematický zájezd uskutečnil, zorganizovala jej paní profesorka 
PaedDr. Ivana Laslová se svým týmem (Mgr. Janou Urbánkovou a Mgr. Věrou 
Winklerovou). Protože zájemců bylo hodně, vypravily se nakonec na cestu dne 11. prosince 
2019 v ranních hodinách dva autobusy. Ten druhý měly pod svým bedlivým dohledem  
Mgr. Martina Cahová, Mgr. Blanka Petříková a Mgr. et Bc. Jana Soudková. 
Cestou Mgr. Winklerová žákům podrobně povykládala o historii památek, které uvidí.  
Nemohl chybět Schönbrunn, krásný zámek spojený se životem Sisi. Mluvila také 
o Stephansdomu, Hofburgu i vyhlášené radnici. Během procházky Vídní si všichni památky 
mohli prohlédnout na vlastní oči. Samozřejmě nesměla chybět návštěva vánočních trhů. 
Dobroty lákaly už zdálky, lákala i kluziště. 
Jenže čas rychle ubíhal a přibývala zima. Čekání na autobusy se protáhlo… Ale všichni 
dojeli dobře, i když vymrzlí. Pro třídu 1.C to byl zároveň první společný výlet na střední 
škole. Adventní čas a Vídeň, co dodat? Tak příště, paní profesorky! 

 

 
Společné foto na nádvoří Hofburgu 



 

 

Zájezd do Vídně 
 

Dne 11. prosince 2019 se žáci 2. A a 4. C zúčastnili 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.  
Neopomněli jsme také vánoční trh na náměstí Maria-Theresien-Platz mezi  
Uměleckohistorickým a Přírodovědným muzeem, které pro žáky umožňovalo vstup zdarma. 
Vesnička s více než 60 stánky s originálními nápady na dárky a tradičními výrobky 
uměleckých řemesel lákala k prohlížení i nakupování. 
Ve Vídni během dne vysvitlo sluníčko a počasí přálo turistům.  Žáci se chovali dle školního 
řádu, respektovali pokyny pedagogického dohledu a nedošlo k žádným přestupkům. 
Účastníci i pedagogický dohled byli spokojeni. Tematický zájezd splnil předem dané cíle. 
 

 
Třídy 2. A a 4. C 

 
Anglické divadelní představení 

 
V úterý 17. prosince 2019 se žáci pěti tříd v doprovodu učitelů angličtiny vypravili  
na anglické divadelní představení Romeo a Julie. Tuto známou Shakespearovu tragédii 
hráli žáci Gymnázia Bystrc a pro ty, kteří již některé z jejich anglických představení viděli, 
nebylo překvapením, že ji opět obohatili o skvělé nápady. Spolu s výbornou angličtinou, 
zřetelnými dialogy, chytrými kostýmy a scénami představili hru svým vrstevníkům. Hlavní 
děj je samozřejmě všem známý, ale určitě nebylo na škodu zhlédnout hru se všemi detaily, 
které se budou hodit k maturitě z českého jazyka. Bylo také příjemné opustit školní lavice a 
zažít atmosféru samotného představení, které má oproti televiznímu zpracování nebo četbě  
povinné literatury zcela jiný rozměr.  
 
 

 

http://www.weihnachtsdorf.at/en/maria-theresien-platz/the-market/information/#_blank


 

 

CHARITATIVNÍ AKCE 
 

Charitativní akce Sbírkové dny Světlušky 2019 
 

Ve dnech 9. - 13. září proběhl již sedmnáctý ročník charitativní sbírky Sbírkové dny 
Světlušky, pořádaný nadačním fondem Českého rozhlasu. 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. Do prodeje sbírkových 
předmětů se zapojilo jedenáct dvojic žáků z pěti tříd oboru zdravotnický asistent, praktická 
sestra, 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 10 925 Kč. 
 

Charitativní bazárek 
 
Dne 5. prosince 2019 se na naší Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská, příspěvkové 
organizaci, konala akce studijního oboru sociální činnost s názvem Charitativní bazárek. 
Cílem této události bylo zužitkovat věci, které do bazárku věnovali žáci a pedagogové 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 i pedagogů. Zakoupením takové věci za symbolickou 
částku mohl navíc každý vykonat dobrý skutek. Výtěžek z celé akce poputuje  
na handicapované děti z Centra Kociánka v Brně, se kterým naše škola dlouhodobě 
spolupracuje jako pracoviště, kam docházejí naši žáci na praxi nebo v rámci dobrovolnictví. 
Celková částka, která se vybrala, je 6 000 Kč a bude předána 13. 12. 2019. 
 

 
Bc. Hana Kaštan se svou třídou 1.S 

 



 

 

 
Prodej předmětů na charitativním bazárku 

 

Dobrý skutek 
 
Od poloviny listopadu do poloviny prosince 2019 probíhala na naší škole akce s názvem 
Dobrý skutek. Cílem této události byla sbírka trvanlivých potravin a oblečení pro lidi  
bez domova. Tato sbírka trvala do 12. prosince 2019 a poté byla předána Mgr. Petru 
Šimonovi, který pracuje jako vedoucí Azylového domu pro lidi bez domova na Bratislavské 
ulici. 
Tato akce se konala na naší škole podruhé a můžeme ji hodnotit jako úspěšnou. Rádi 
bychom tuto sbírku zopakovali i v příštím školním roce. Všem, kteří přispěli, patří velké 
poděkování, ať už to byli jednotlivci, skupiny, třídy, pedagogové nebo nepedagogičtí 
pracovníci.  

 
 

Vyučující Ing. Bc. Kristina Hartmanová s vybranými věcmi
  



 

 

AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 
 

Halloween ve škole 
 

Dne 31. října 2019 proběhl na naší škole Halloween. Žáci měli možnost dojít 
v halloweenské masce. Ve škole jsme objevili dvě halloweenské masky, pod kterými 
se skrývali Elizabeth Urbánková ze třídy 4. L a Lukáš Hochman z 1. L. Oba žáci se 
mohli těšit ze sladké odměny.  
Školní parlament děkuje halloweenským maskám.  
 

 
Elizabeth Urbánková ze 4. L v masce halloweenské dýně 

 

Soutěž o nejlepší placku 
 

Dne 23. října 2019 byla na naší škole vyhlášena soutěž o nejlepší placku. Soutěž 
probíhala od 23. října 2019 do 20. listopadu 2019. Konkurence byla velká. Nakonec 
jsme se rozhodli, že oproti původnímu záměru nezvítězí pouze jedna placka, ale že 
vybereme tři nejlepší. Do užšího výběru se probojovaly placky, které vytvořili žáci jak 
z oboru zdravotnického lycea, tak i z oboru praktická sestra. Vítěze volili zástupci 
školního parlamentu (Kristina Hartmanová, Veronika Bartošková), předseda školního 
parlamentu (Zdeněk Vráblík) a z řad učitelů Mgr. Jaroslav Mikyna. S převahou 
zvítězil návrh Nikoly Ožvoldíkové z 2. L, na druhém místě skončila žlutá placka se 
srdíčkem, kterou vytvořila žákyně z 1.C Sára Tomečková, a jako třetí se umístila 
žákyně ze třídy 1.D Kateřina Machátová. Vítězka se mohla těšit ze sladké odměny 
v podobě krásného dortu. Další dvě místa byla také sladce odměněna. Ceny byly 
předány paní ředitelkou PhDr. Zuzanou Číkovou ve Dvoraně školy. 
Školní parlament děkuje všem, kteří se zúčastnili této akce, a již se těšíme na příští  
vyhlášení soutěže o nejlepší návrhy na školní placku. 

 
  



 

 

Vítězné placky 
  

  

            

  
 
 
 
 

 
 1. místo                      2. místo             3. místo 
Nikol Ožvoldíková 2L        Sára Tomečková 1C            Kateřina Machátová 1D 
 

 
Dort pro vítěze 

    

Návštěva Mikuláše, čerta a andělů ve škole 
 

Dne 5. prosince 2019 naši školu tradičně navštívil Mikuláš s andělským a čertím 
doprovodem. Prošli třídy, aby zkontrolovali, jestli se žáci pilně učí a nezlobí. 
Nejhodnějším třídám rozdali s láskou přichystané sladkosti od třídních 
„skoromaminek“ či „skorotatínků“ a zlobivci dostali po domluvě s Mikulášem také 
nadílku - domácí úkoly od přítomných vyučujících. Pak ale došlo na zpívání koled, 
které se letos všem třídám báječně vydařilo. Takže Mikuláš vzkazuje: pokud si s ním 
budete chtít příští rok zase zazpívat a budete se chtít vánočně naladit, rád se  
za Vámi opět zastaví :-) 

 
Mikuláš s čerty 



 

 

 

Soutěž o nejlepší vánoční výzdobu třídy 
 
Dne 9. prosince 2019 proběhlo na naší škole hodnocení tříd v soutěži o nejlepší 
vánoční výzdobu. Třídy hodnotili zástupci školního parlamentu (Kristina Hartmanová, 
Veronika Bartošková) i zástupci z řad žáků (Eva Květoňová, Veronika Hajdušková). 
Třídy byly hodnoceny podle tří kritérií – celkový dojem, vánoční výzdoba třídy a 
kreativita, hodnotila se nápaditost výzdoby ve třídě. 
Na základě hodnocení jsme se jednoznačně shodli na výsledku. První se umístila 
třída 1. A oboru praktická sestra, učebna 51. Druhé místo obsadila třída 3. S oboru 
sociální činnost, učebna 26, a na třetím místě skončila třída 3. C oboru zdravotnický 
asistent, učebna 54.  
Umístěné třídy byly odměněny cenami, které byly předány paní ředitelkou  
PhDr. Zuzanou Číkovou ve Dvoraně školy. 
 

Zájezd do Budapešti 
 

V pondělí 16. prosince 2019 v 5:30 hodin ráno vyrazilo od Janáčkova divadla 53 žáků 
naší školy s pedagogickým doprovodem (Mgr. Veronika Bartošková, Ing. Kristina 
Hartmanová, Mgr. Hana Kašparovská) do Budapešti. Všichni jsme se těšili, jelikož 
Maďarsko je mnoha lidmi vnímáno jako země lázní, výborných a ostrých jídel (guláš), 
papriky a tokajského vína. 
Do cíle jsme dorazili po desáté hodině dopoledne, nejdříve jsme navštívili Hradní 
vrch, jehož součástí je Budínský palác. Centrální části Hradního vrchu dominuje 
Matyášův kostel (zpoplatněný - který jsme navštívili) a Rybářská bašta. To, čím je 
pro Čechy katedrála sv. Víta, tím je pro Maďary Matyášův chrám v Budapešti. 
Působivý Matyášův kostel měl velmi pestrý osud, sloužil mj. i jako turecká mešita. 
Dnešní podobu získal díky králi Zikmundu Lucemburskému a především díky 
Matyáši Korvínovi, jehož dvě svatby se konaly právě tady. Korunováni tu byli císař 
František Josef I. a jeho manželka Sisi. 
Na 11:30 hodin jsme měli rezervovanou prohlídku podzemní nemocnice vybudované 
ve skále pod Budínským hradem. Byla v provozu koncem druhé světové války 
a v období protikomunistického povstání v roce 1956. Později se změnila na sklad 
civilní obrany a od roku 2007 je přebudována na muzeum. Prohlídka probíhala 
v maďarštině s jednou skupinou (paní průvodkyně překládala) a druhá skupina 
zdatnější v anglickém jazyce měla prohlídku v angličtině. Nad námi bylo 12 až 15 
metrů skály, která nemocnici dobře chránila před výbuchy. První část prohlídky byla 
věnována nemocnici a jejímu fungování za války. Procházka místnostmi, kde leželo i 
50 lidí, nyní voskových figurín, které mají různé výrazy utrpení ve tváři, jistě nenechá 
nikoho chladným. Operační sály, rentgeny, umývárny, vše je, jako by se to tam 
odehrávalo včera. Další část byla věnována revolučnímu roku 1956, kdy nemocnice 
opět plnila svoji funkci a lidé zde nalezli pomoc. Další část prohlídky byla věnována 
fungování celého bunkru, jako jsou např. vzduchotechnika a voda, a v závěru hrozbě 
atomových zbraní a jejich následkům.  
 



 

 

 
Nemocnice ve skále - vstup 

 

 
Nemocnice ve skále – operační sál 

 
Poté jsme pokračovali pěší chůzí uličkami Hradního vrchu a vydali jsme se směrem 
k Dunaji přes Řetězový most k budově Parlamentu. Patří k největším  
a nejpůsobivějším parlamentním budovám na světě. 
Táhne se podél nábřeží v délce 268 metrů, široká je až 188 metrů, uvnitř se nachází 
téměř 700 místností a zvenčí ji zdobí 88 soch maďarských kmenových náčelníků, 
uherských králů, sedmihradských vévodů a vojevůdců a také desítky jejich erbů. Asi 
nejvíc to budově Parlamentu sluší v noci, ostatně jako celé Budapešti, která je  
po setmění krásně nasvětlená. Parlament jsme nenavštívili z důvodu nabitého 
programu, ale aspoň jsme mohli obdivovat tuto stavbu zvenčí. 
 



 

 

 
Budapešťský parlament 

 
Následně jsme prošli kolem americké ambasády a pokračovali jsme směrem  
na hlavní trhy, na které jsme dorazili zhruba ve tři hodiny odpoledne. Atmosféru a 
jedinečnost těchto trhů podtrhuje bazilika svatého Štěpána. Je jednou 
z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších sakrálních památek a zároveň třetí 
nejvyšší budovou v Maďarsku. Je zasvěcena králi Štěpánovi, který v roce 896 spojil 
maďarské kmeny a je považován za zakladatele maďarského státu. 
U baziliky sv. Štěpána jsme dostali rozchod na 45 minut. Bylo zde mnoho stánků 
hlavně  s občerstvením. Poté jsme se společně vydali na další trhy v oblasti 
Vörösmarty.  Tady kromě jídla bylo i ve stáncích mnoho tradičního koření a suvenýrů. 
Trhy byly opravdu velké a honosně zdobené. Měli jsme tu hodinový rozchod. Pak 
jsme se přesunuli k Dunaji a následovala plavba lodí.  Myslím si, že pro všechny to 
byl nezapomenutelný zážitek, protože plavba po Dunaji nabídne zcela jiný pohled na 
město. Plavba trvala hodinu, zhruba do šesti hodin večer. Pak pro nás přijel autobus 
a odvezl nás do místa, kde jsme byli ubytovaní.  
Po celodenní pěší túře téměř všem vyhládlo, proto jsme se ještě téhož večera vydali 
na nákup do Lidlu. Nabídku zboží mají téměř jako u nás, jenom bych chtěla 
vyzdvihnout zejména pečivo plněné tvarohem, mákem a jinými dobrotami. To se 
prostě nedá srovnat s tím naším. Bohužel máme co dohánět! 
Další  den ráno  po tradiční maďarské snídani nás autobus odvezl zpět do města. 
Vyložil nás na náměstí Hrdinů, které je jedním z nejdůležitějších náměstí 
v Budapešti. Leží mezi Andrássyho třídou a městskými sady Varosliget.  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Budape%C5%A1%C5%A5


 

 

 
Náměstí Hrdinů, socha archanděla Gabriela 

 
Náměstí dominuje Památník tisíciletí. Skládá se z 36 metrů vysokého sloupu se 
sochou archanděla Gabriela na vrcholu, jezdeckými sochami knížete Arpáda a 
sochami šesti kmenových knížat při patě i kolonády se 14 sochami představujícími 
jakýsi pantheon uherských dějin. Odtud jsme se vydali k městskému sadu Varosliget, 
kde se nacházejí i termální lázně Széchenyi, jedny z největších evropských 
komplexů s horkými prameny.  
Z městského sadu jsme cestovali nejstarším metrem v Evropě zpět do centra 
Budapešti. Pro některé to byl opravdu zážitek. Jeli jsme natřikrát, jelikož vůbec 
nerespektují, že na nástupišti stojí lidé. Najednou se ozval zvonek (po 10 sekundách) 
a zavřely se dveře. Ale nakonec jsme to všichni zvládli a setkali jsme se  
na domluveném místě. Následně jsme se pěšky přesunuli uličkami k Velké synagoze 
v ulici Dohány. V Budapešti žije nejpočetnější židovské společenství ve východní 
Evropě. Je to nejznámější a nejpůsobivější synagoga, která nemá v Evropě obdoby a 
patří k největším na světě (délka 75 m a šířka 27 m). 
Od synagogy jsme se přesunuli na vánoční trhy, kde jsme dostali rozchod na dvě 
hodiny. Žáci museli pozorně naslouchat paní průvodkyni, jelikož sraz nebyl na místě, 
kde jsme se rozcházeli, ale u Velké tržnice v Budapešti, kde jsme si mohli ještě 
dokoupit speciality. Od vánočních trhů se jde rovnou za nosem po nejznámější ulici 
Váci. Ta patří k Budapešti stejně neodmyslitelně jako třeba Václavské náměstí 
k Praze. Váci utca, česky známá také jako Vácká nebo Vacovská ulice, je jednou 
z nejstarších a nejnavštěvovanějších ulic v Budapešti. Více než kilometr dlouhá pěší 
zóna začíná u proslulého náměstí Vörösmarty. Velká tržnice je rozhodně jednou 
z nejkrásnějších tržnic na světě. Člověk obdivuje nejen její typickou architekturu, ale 
především stovky prodejních stánků, na jejichž pultech denně najdete tu nejčerstvější 
sezónní zeleninu (v čele s maďarskou paprikou), koření, maso, alkohol nebo ručně 
vyráběné suvenýry. 
Náš dvoudenní zájezd jsme završili výstupem na Gellértův vrch s Citadelou, ze které 
byla celá Budapešť jako na dlani. Z Budapešti jsme vyjížděli o půl čtvrté a do Brna 
jsme přijeli téměř v osm hodin večer. Cesta byla příjemná, svižná a bez komplikací. 
 
 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Archand%C4%9Bl_Gabriel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archand%C4%9Bl_Gabriel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arp%C3%A1d


 

 

Suit up den 
 

Dne 24. ledna 2020 proběhl na naší škole v rámci akcí školního parlamentu tzv. Suit 
up den. V tento den měli žáci přijít oblečeni do formálního oděvu. I když akce byla 
bez imunity (ale byla aspoň odměněna sladce), účast na ní byla relativně vysoká. 
Chlapci na sobě měli elegantní košile, k nim si většina vzala kravatu či motýlka. 
Někteří žáci si oblékli dokonce sako či celý oblek. Dívky na sobě měly šaty či sukně  
a vypadaly velice elegantně. Moc nás těší, že se žáci akce účastnili, a děkujeme  
za to. V tento den naše škola vypadala ihned jinak.  
 

 
Žáci i paní učitelky ve formálním oděvu

 

 
Valentýnský den 

 
Dne 14. února 2020 proběhl u nás na Střední zdravotnické škole Jaselská tzv. Valentýnský 
den. Žáci měli možnost dojít oblečení v červené nebo růžové barvě, což jim v ten den 
zajistilo imunitu vůči zkoušení a testům. 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 učitelky a páni učitelé nějaké 
dostali. Akce se vydařila a těšíme se na příští rok na krásná přáníčka.  
 



 

 

 
Žáci 1. L v červené a růžové 

 

ÚČAST ŽÁKŮ NA KONFERENCÍCH 
 

Celostátní odborná konference první pomoci 
 
Dne 23. října 2019 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 první pomoc seniorům. Téma jsme zvolili záměrně. Naše 
škola je hrdým nositelem titulu Světová škola a v letošním roce bychom rádi titul obhájili. 
Všechny aktivity a projekty, které ve škole pořádáme a do kterých se zapojujeme, 
korespondují s tématem Světové školy zvoleným pro letošní rok, kterým je stáří. 
 

 



 

 

Na konferenci se sjelo 20 vyučujících první pomoci z celé České republiky a také 13 
pedagogů ze SZŠ Brno, Jaselská, p. o. První část programu konference byla věnována 
poskytování první pomoci ze stran odborníků integrovaného systému Jihomoravského kraje 
a fakultních nemocnic v Brně. Se svými přednáškami vystoupili Mgr. Yveta Šarapatková, 
staniční sestra Domácí péče při FNUSA v Brně, dále staniční sestra z oddělení KARIM FN 
Brno Mgr. Jana Flajšingerová, dále lékař traumatolog MUDr. Pavel Smékal z FN Brno a 
také záchranář Mgr. Petr Havelka, DiS., ze ZZS JMK Brno. Prezentace odborníků byly na 
vysoké úrovni, doplněné fotografiemi, kazuistikami i zkušenostmi z terénu. 
Druhá část programu byla věnována připravovanému 25. ročníku Celostátní soutěže první 
pomoci, která se uskuteční na naší škole 8. a 9. června 2020. V této části programu byl 
účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platba, harmonogram soutěže. 
Účastníci COK byli informováni paní ředitelkou Číkovou o možnostech stravování  
a ubytování a kritériích hodnocení. Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém 
ročníku.   
MUDr. Pavel Smékal připravil pro vyučující první pomoci aktuální změny v poskytování 
první pomoci platné dle Guidelines z roku 2015/2018. Diskutovalo se o výuce první pomoci, 
těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o zvláštnostech z jednotlivých regionů České 
republiky. Akce byla doplněna odbornou ukázkou poskytování první pomoci ze strany žáků 
a ukázkou odborných pomůcek využívaných při výuce na SZŠ Brno, Jaselská. Celá akce 
se nesla v přátelském a tvůrčím duchu. 
 

 
Kongres Pardubice 

 
Ve dnech 23. a 24. ledna 2020 pořádala Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 
XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma Mezioborová spolupráce při léčbě 
ran a kožních defektů. 
Žáci třídy 4. B oboru ZA a odborné učitelky se této akce zúčastnili ve čtvrtek 23. 1. 2020, 
v rámci předmětu ošetřovatelství. Navštívili přednášky a jednotlivé stánky, které 
prezentovaly novinky v léčbě chronických ran.  
Program kongresu byl velmi bohatý, např. podtlaková terapie, indikace, využití v praxi,  
kazuistiky, problematika diabetické nohy, obor podologie, péče o onkologické rány, péče 
o dekubity, chronické rány, ozonoterapie, kyslíková terapie při léčbě chronických ran. 
Probíhaly zde také workshopy a sympozia, které se zabývaly problematikou podtlakové 
terapie. Byly prezentovány klinické zkušenosti s novými produkty v léčbě chronických ran, 
ActiMaris – prostředek 1. volby v éře vzrůstajících mikrobiálních rezistencí, jak správně 
preventivně polohovat, Vivamel – roční zkušenosti s medovým krytím, role kyseliny 
hyaluronové v hojení ran atd.  
Celý kongres byl bohatě zastoupen farmaceutickými firmami, např. Lohmann a Rauscher, 
Hartmann Rico, Promedica Praha Group, Aspironix atd. 
Seznámili jsme se s různými typy krytí, vlhkého hojení ran a zhlédli několik postupů léčby 
různých defektů. Dále nás velmi zaujaly přednášky lékařů a dalších odborníků 
multioborového hojení ran. Přednášky pojednávaly o příčinách vzniku různých defektů, 
o jejich včasné diagnostice, příznacích, léčbě – jak vlhkou metodou, tak léčbou 
antibiotickou a podpůrnou – kompresivní terapií, vhodnou výživou apod.  
Tato konference byla pro nás přínosem, jsme rádi, že jsme se jí mohli účastnit, a doufáme, 
že některé nové poznatky využijeme v praxi i ve výuce. 
 



 

 

 
Žáci 4. B na kongresu v Pardubicích 

 

Celostátní odborná konference ošetřovatelství – 
Novinky a zajímavosti z ošetřovatelství 

 
Dne 11. února 2020 se uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství, 
pořádaná při příležitosti „roku sester a porodních asistentek“ na počest výročí narození 
Florence Nightingale. Téma konference: Novinky a zajímavosti z ošetřovatelství. 
Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková 
organizace. Konference se zúčastnily odborné vyučující naší školy, SZŠ VOŠZ Znojmo, 
SSOŠ Břeclav, SZŠ EA Šimáčkova, SZŠ Uherské Hradiště, zdravotnický personál z FN 
USA, FN Brno a žáci třídy 2. A oboru praktická sestra naší školy. Pozvání přijala 
prezidentka České asociace sester a náměstkyně ošetřovatelské péče IKEM PhDr. Martina 
Šochmanová, MBA. 
Úvodním slovem zahájila konferenci a přivítala všechny zúčastněné ředitelka školy 
PhDr. Zuzana Číková. Poté předala slovo Mgr. Martině Cahové, předsedkyni MS OSE, 
která také celou konferencí provázela. Mgr. Cahová ve spolupráci s vedením školy 
připravila „překvapení“ pro všechny zúčastněné. Rok 2020 je rokem sester a porodních 
asistentek na počest 200. výročí narození Florence Nightingale. Při té příležitosti do 
Dvorany vstoupila „dáma s lampou“ a za zvuku hudby a s filmem v pozadí byli zúčastnění 
seznámeni s životem a přínosem Florence Nightingale. Na základě mimořádného ohlasu 
všech zúčastněných se toto překvapení opravdu povedlo. Podobností a nádherným 
kostýmem, ušitým dle dobové předlohy Mgr. Ditou Desovou, učitelkou SZŠ Brno, Jaselská, 
k nám Florence z historie skutečně vstoupila… 
 



 

 

 
Zahájení konference 

 
Poté bylo předáno slovo prezidentce ČAS PhDr. Martině Šochmanové, MBA, která hovořila 
o činnosti a struktuře České asociace sester a jejím významu a přínosu pro všechny sestry. 
Druhou část své prezentace věnovala práci v IKEMU. 
Dále již následovaly přednášky pozvaných odborníků.  
Pozvání přijali následující odborníci: 
Mgr. Petra Jílková – ředitelka AD VITAM, o.p.s. 
Téma: Podpůrné pacientské programy 
Téma: Novinky v předepisování pomůcek pro inkontinentní a stomiky v terénní péči 
MUDr. Vojtilová Lenka, Ph.D.  - zástupce přednosty pro vědu a výzkum, FN Brno, klinika 
infekčních chorob 
Téma: Střevní mikrobiom, fekální bakterioterapie a její indikace 
Mgr. Ladislava Šnajdrová - manager kvality, CKTCH Brno 
Téma: Ošetřovatelský proces a audit 
Tomáš Rybnikář, DiS. – staniční sestra FN USA, odd. 64, metabolická JIP 
Téma: Možnosti ve výživě pacientů na JIP 
Bc. Jana Fraňková, Bc. Zdenka Mrázková - FN Brno, KARIM 
Téma: Život za život 
 
Součástí konference byla i prezentace firem na chodbách školy: 
1. Aktiv Písek, p. David Pospíchal – kompenzační pomůcky  
2. ConvaTec, Mgr. Milan Tehlár, obchodní zástupce – stomické pomůcky  
3. ID, Bc. Daniel Mašek, obchodní zástupce – inkontinenční pomůcky  
4. Kimberly Clark, p. Anna Buchtová, obchodní zástupce – inkontinenční pomůcky  
5. AD VITAM, o.p.s., Mgr. Petra Jílková, ředitelka – podpůrné pacientské programy   
6. Dansac, p. Iveta Vincourková, area sales manager – stomické pomůcky 
 
V průběhu celého dopoledne se většina tříd, stejně tak i účastníci konference mohli 
seznámit s pomůckami prezentujících firem. Obchodní zástupci ochotně odpovídali  



 

 

na dotazy žáků i vyučujících. V průběhu konference bylo zajištěno bohaté pohoštění  
pro všechny zúčastněné. 
Celá konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z různých oblastí 
ošetřovatelství a péče o nemocné. Konference se mimořádně povedla a byla jednou 
z prvních akcí věnovaných oslavě roku sester a porodních asistentek. 

 
Odborné učitelky s „Florence Nightingale“  

 

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Veletrh středních škol v Tišnově 
 

Dne 5. listopadu 2019 se naše škola účastnila Veletrhu středních škol v Tišnově 
na Základní škole náměstí 28. října. Miniveletrhy pořádá tišnovská základní škola již léta, 
ale v letošním školním roce se školy v regionu spojily v projektu MAP. Projekt Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání Tišnov II Veletrh středních škol a profesí aneb Školy ve škole je 
určen především pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodiče. Veletrh je 
jedinečnou příležitostí pro žáky, kteří se rozhodují o svém budoucím uplatnění, a pomůže 
jim zMAPovat různé vzdělávací možnosti. Na veletrhu bylo přítomno 35 středních škol 
z Brna, ale i z Třebíče, Žďáru n. Sázavou, Kuřimi i Tišnova a základní školy z Lomnice, 
Drásova a Deblína. 
O zdravotnickou školu na Jaselské v Brně byl tradičně velký zájem, přestože byli přítomni i 
jiní zástupci zdravotnických škol. Rodiče i žáci převážně vyhledávali obor zdravotnické 



 

 

lyceum jako alternativu ke gymnáziu pro děti zaměřené na biologii, chemii a fyziku, 
samozřejmě táhla také praktická sestra a na doporučení výchovných poradců základních 
škol začíná být zájem i o obor sociální činnost. Některé děti již měly konkrétní představy 
o svém dalším studiu, některé teprve začínaly mapovat nabídku vzdělávání 
v Jihomoravském kraji. Opět bylo potvrzeno, že naše škola má mezi veřejností dobré 
jméno. Celé odpoledne probíhalo v přátelské atmosféře organizátorů z tišnovské školy i 
zástupců projektu a města. 

 

Den zdraví ve Slavkově u Brna 
 

Dne 7. listopadu 2019 jsme se účastnili spolu s žáky čtvrtého ročníku oboru zdravotnický 
asistent Anetou Vodákovou, Toňou Kurskovou, Pavlem Bistrým, Eliškou Sedlákovou a 
Klárou Hintenausovou Dne zdraví ve Slavkově u Brna. Ve velkém sále kulturního domu 
Bonaparte pořádal tento den Klub seniorů ve Slavkově u Brna. Navázal tak na dlouholetou 
tradici této akce, kterou v minulých letech organizoval Klub diabetiků. Byli jsme osloveni ke 
spolupráci paní Bc. Elvírou Patákovou, ředitelkou pečovatelské služby Generace Care z.ú. 
Tato pečovatelská služba zajišťuje pomoc občanům v rámci města Brna, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Cílem této 
organizace je také poskytovat co nejširší komplex služeb tak, aby poskytli účinnou pomoc 
uživatelům a jejich rodinám podle jejich potřeb. Umožnit jim kvalitní život v jejich přirozeném 
prostředí, zachovat jejich dosavadní sociální vazby a co nejvíce oddálit jejich pobyt  
v ústavních zařízeních. 
Seniorům byly poskytnuty služby jako bezplatné měření krevního tlaku a glykémie, výživové 
poradenství, měli možnost zakoupit různé produkty (zdravotní ponožky, doplňky stravy 
atd.), sociální služby, tísňová péče – SOS tlačítko, kompenzační pomůcky. Žáci měřili 
seniorům hladinu glykémie, měřili krevní tlak a poskytovali drobné rady. Zájem byl velký a 
trval po celou dobu akce. 
Na závěr Dne zdraví žáci poskytli první pomoc paní, která zkolabovala v restauraci 
kulturního domu. Zachovali se velmi profesionálně. Záchranná akce dopadla zdárně a paní 
po stabilizaci stavu mohla odejít domů.  
Hlavním hostem této akce byl Ing. Ivo Bárek, senátor, předseda Mandátového a imunitního 
výboru Senátu PČR. Pan senátor si nechal od našich žáků vyšetřit hladinu glykémie v krvi a 
změřit krevní tlak. Popřál žákům hodně úspěchů ve studiu, zvláště u maturitní zkoušky, 
která je čeká na jaře příštího roku. Všichni žáci velmi úspěšně reprezentovali školu SZŠ 
Brno, Jaselská, p.o., a patří jim velké poděkování. 

        

 

Žáci 4.B v Klubu seniorů 

  



 

 

Festival vzdělávání a XXV. veletrh středních škol 2019 
 

V pátek dne 22. 11. 2019 od 9 do 18 hodin a v sobotu dne 23. 11. 2019 od 9 do 17 hodin 
probíhal v areálu brněnského výstaviště Festival vzdělávání a XXV. veletrh středních škol 
2019. Festival vzdělávání se v letošním roce přesunul do pavilonu V. Uprostřed pavilonu se 
prezentovaly jednotlivé sekce a kolem byly rozmístěny stánky jednotlivých škol. Celkově se 
festivalu za dva dny zúčastnilo přes 12 000 zájemců a přes 100 škol. 
 

 
Rozhovor s ředitelkou školy PhDr. Zuzana Číkovou 

 
Naše škola byla stejně jako v loňském roce garantem sekce zdravotnictví a samotná se 
propagovala na stánku č. 79. Byly zde rozmístěny roll-upy, v televizi běžela ve smyčce  
prezentace naší školy. Zájemci si mohli prohlédnout, jak vypadá lidské srdce, vnitřní 
orgány, lidská kostra. Součástí prezentace byla také ukázka učebnic, které používáme  
ve výuce a jejímiž autory jsou vyučující naší školy.  Dohled na stánku zajišťovali jak naši 
žáci, oblečení ve zdravotnických uniformách, tak pedagogové školy, kteří byli připraveni 
odpovědět na zvídavé dotazy zájemců o studium. Cílem propagace bylo, aby téměř každý 
návštěvník obdržel informační leták školy a aby se naše škola a obory, které nabízíme, 
dostaly do povědomí co nejširšímu počtu veřejnosti. Na stánku byly k dispozici kromě 
propagačních letáků školy také různé drobnosti a především propagační materiál velkých 
brněnských nemocnic, jako je FN USA a FN Brno, které zaštiťovaly sekci zdravotnictví. 
Vyvěšena byla také loga sponzorů, kteří nám poskytli drobnosti k odměňování soutěžících 
žáků v sekci zdravotnictví. Snad největšímu náporu návštěvníků jsme čelili v sobotu 
dopoledne. Zájem o obory praktická sestra a zdravotnické lyceum byl srovnatelný jako 
v minulém školním roce. Příchozí se také hodně zajímali o obor sociální činnost, jejich 
zájem byl mnohem větší než v minulém školním roce.  
V letošním roce byly stánky jednotlivých škol i sekce oborů společně v pavilonu V. Sekci 
zdravotnictví zaštítila naše škola pod vedením paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové. V rámci 



 

 

této sekce se prezentovalo celkem 6 zdravotnických škol se svými obory (SZŠ Brno, 
Jaselská, SZŠ a VOŠZ Merhautova, SPŠ Purkyňova, EA Šimáčkova, CSZŠ Grohova, 
odborná škola Tišnov). Ve vzájemné spolupráci se zástupci zdravotnických škol vypracoval 
tým SZŠ Brno, Jaselská, plán, jakým způsobem vybrané zdravotnické školy představí své 
studijní obory. Dle časového harmonogramu se během dvou dnů všechny zdravotnické 
školy vystřídaly na ploše sekce zdravotnictví. 
 

 
Organizační tým pedagogů a žáků  

 
Školy prezentovaly práci oboru praktické sestry a obor sociální činnost. Zaměřily se  
na ukázku péče o lůžko a ošetření pacienta, např. podávání léků, aplikace s. c. injekcí, 
bandáž 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. Především 
dospělí pak využili možnosti nechat si změřit krevní tlak nebo si nechat odebrat krev z prstu 
na glykémii. Část plochy sekce byla vyčleněna pro ukázku první pomoci a nácviku srdeční  
masáže na resuscitačním modelu. Návštěvníci festivalu měli příležitost si tuto aktivitu  
vyzkoušet, stejně tak práci s AED přístrojem. Obor sociální činnost pod vedením  
Mgr. Otavy a Bc. Kaštan prezentoval názorně práci s dětmi ve věkové kategorii od 4 do 8 
let, práci se seniory, ukázku bazální stimulace. Tyto praktické ukázky přilákaly k sekci 
zdravotnictví velké množství návštěvníků. Spolupracovali jsme s Fakultní nemocnicí u svaté 
Anny a Fakultní nemocnicí Brno, které poskytly vybavení a materiál pro prezentaci.  
Naše škola připravila i soutěže pro návštěvníky festivalu, Ing. Hartmanová nachystala  
soutěže pro malé i větší návštěvníky (pexeso, puzzle lidské tělo a jiné), kteří si poté mohli  
zatočit kolem štěstí a vyhrát zajímavé ceny. Mgr., Bc. Jana Soudková zajistila propagaci 
školy prostřednictvím letáků, prezentací, flipů atd.  Díky ní a dalším sponzorům získali 
návštěvníci i žáci naší školy velmi pěkné dárečky a upomínkové předměty.  



 

 

Novinkou letošního festivalu byly živé vstupy do jednotlivých sekcí, každá sekce měla 
během dne tři živé vstupy po 15 minutách. Během této doby moderátor a ambasadoři sekcí 
seznamovali návštěvníky s činnostmi, které probíhaly na ploše, a s aktivitami, které si  
návštěvníci veletrhu mohou vyzkoušet. Vše bylo přenášeno na velkoplošné obrazovky  
v pavilonu V. Tyto živé vstupy vždy doplnily rozhovory ve studiu s moderátorem. Za naši 
školu vystoupila oba dva dny paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková, v pátek také Mgr. Erna 
Mičudová, náměstkyně FN Brno. 
Pedagogové a žáci naší školy, kteří se podíleli na zajištění průběhu jednotlivých aktivit, 
zhodnotili tento festival jako mimořádně povedený. Velké díky patří všem našim 
pedagogům a žákům, kteří vzorně, s nadšením a srdcem na dlani prezentovali naši školu a 
naše obory. 

Prezentace odborné sekce zdravotnictví  

 



 

 

Den otevřených dveří 

 
Dne 10. prosince 2019 a 21. ledna 2020 proběhl na naší škole SZŠ Brno, Jaselská, den 
otevřených dveří. V tyto dny byla škola plná budoucích lékařů, praktických sester a 
pracovníků pomáhajících profesí.  
Zájemci o studium si mohli prohlédnout budovu školy, zejména velmi dobře vybavené 
odborné učebny, ve kterých si mohli nechat změřit tlak krve, puls nebo index tělesné 
hmotnosti. Dále i učebny pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, učebnu chemie a 
fyziky, počítačové učebny a tělocvičnu s posilovnou. V neposlední řadě byla k nahlédnutí 
velmi dobře vybavená knihovna. Zájemci se dozvěděli spoustu informací o maturitních 
oborech čtyřletého denního studia, jako jsou praktická sestra, zdravotnické lyceum a 
sociální činnost. Příchozí se dozvěděli také o aktivitách školy, jakými jsou adaptační kurzy, 
lyžařské kurzy, zahraniční exkurze a stáže, účast na soutěžích v první pomoci, 
ošetřovatelství nebo psychologii. Děkuji všem, kteří se na této akci aktivně podíleli.  

Žáci naší školy při dnech otevřených dveří 
 

Ples SRPD při SZŠ Brno, Jaselská, p.o. 
 
Dne 7. února 2020 se konal v Hotelu Voroněž Orea ples SRPD při SZŠ Brno, Jaselská, p.o. 
Je to tradiční ples, na kterém vedení školy spolu s třídními učiteli šerpují budoucí 
maturanty. Plesu se zúčastnilo vedení školy, v hojném počtu pedagogové, žáci a jejich 
rodinní příslušníci a známí. Mezi vzácné hosty plesu SRPD patřila PhDr. Zdenka Surá, 
vrchní sestra Chirurgické kliniky FN Brno, předsedkyně SRPD paní Ing. Marcela Hudcová, 
místopředsedkyně SRPD, paní Alena Poliaková, Petr Tančev z firmy Nuovo-Caffe s.r.o. 
Celková návštěvnost 700 lidí předčila očekávání. 
Ples zahájila ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková, která všechny účastníky přivítala. Celým 
večerem provázela Mgr. Iveta Vilímová. K tanci a poslechu hrála taneční skupina Tom 
Sawyer Band, která vyhověla i speciálním hudebním přáním žáků a účastníků plesu. 
Během plesu vystoupily hostující skupiny - Lassies Brno, mažoretky Pusinky Říčany, 
skupina orientálního tance SOORYA Zastávka, ale i taneční a hudební kroužek SZŠ 
Jaselská. Maturanti si připravili zábavné půlnoční představení. Program byl proložen volnou 
taneční zábavou. Pro ples školy je typická bohatá tombola, na kterou se návštěvníci vždy 
velmi těší. Ani letos nebyli zklamáni, ceny byly hodnotné a zajímavé. 
 

 
 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93352&idc=7025860&ids=5880&idp=90559&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FZdravotnesocialnifakultaJU


 

 

 

    
Kulturní vystoupení 

 

    
 

 
    

Půlnoční překvapení maturantů 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třída 4.A s třídní učitelkou Mgr. Vyhňákovou Třída 4.C s třídní učitelkou Mgr. Lambovou 
                

 

Třída 4.L s třídní učitelkou Mgr. Opravilovou      Třída 4.S s třídní učitelkou Mgr. Mrkosovou 



 

 

 

 
Třída 4.B s třídní učitelkou Mgr. Hanušovou  

 

PROJEKTY 
 

Projekt 72 hodin – Odpoledne podaných rukou k pomoci 
 

Dne 10. října 2019 se zúčastnilo 15 žáků naší školy ze tříd 1. A, 1. B, 2. D oboru praktická 
sestra a třídy 4.C oboru zdravotnický asistent za doprovodu Ing. et Bc. Kristiny Hartmanové 
a Mgr. Veroniky Bartoškové projektového odpoledne v Centru Kociánka. 
Po společném srazu s dobrovolníky u vrátnice školy jsme se MHD přesunuli do prostor 
Centra Kociánka. Přivítal nás zde ochotný pan vrátný, který nám pomohl najít správný 
stacionář. Dobrovolnickou činnost jsme absolvovali v budově G v týdenním stacionáři, kde 
jsou umístěni uživatelé od 6 do 40 let. Na místě nás přivítaly paní vychovatelky, které nám 
umožnily odložit věci, ukázaly jednotlivé části stacionáře a pak nás seznámily s dospělými i 
dětmi. Děti se zrovna v době našeho příchodu vracely ze školy, proto jsme měli možnost se 
seznámit postupně. Byli jsme ve 2 patrech. Paní vychovatelky nám pomáhaly v komunikaci 
s více handicapovanými dětmi a byly velmi vstřícné. Někteří dobrovolníci hráli s uživateli 
hry, pomáhali s domácími úkoly, nechali si ukázat pokoje a případně i další části centra, 
pomáhali s přesunem u méně pohyblivých uživatelů. Paní vychovatelky měly pro uživatele 
připravené tvoření z dýní, při kterém jsme také pomáhali. 
Akce byla velmi přínosná, byla bych ráda za pokračování spolupráce s centrem. Domnívám 
se, že dobrovolníkům pomohla ve snížení strachu z komunikace s handicapovanými lidmi. 
 

 

 

 



 

 

Projekt Edison 
 

EDUCATION. DRIVE. INTERNACIONALITY. STUDENTS. OPPORTUNITY. NETWORK 
V týdnu od 3. do 7. února 2020 proběhl na naší škole projekt EDISON se zaměřením  
na mezikulturní vzdělávání. 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 pěti vysokoškolských studentů z různých zemí světa. Prezentace, které 
žákům naší školy přednášeli, byly předem překontrolovány a schváleny organizací 
AIESEC, která měla na starosti koordinaci studentů po celou dobu jejich pobytu v České 
republice. 

       
Zahájení ve Dvoraně školy 

 
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). 

 



 

 

Stážisté byli letos poprvé ubytováni také v hostitelských rodinách. Ubytování jim nabídly 
žákyně třídy 2. L. Díky tomu vznikla nová přátelství a žákyně získaly možnost intenzivně 
komunikovat v anglickém jazyce po celý týden. Naše žákyně na oplátku dostaly pozvání  
do domovů svých hostů - stážistů. 
Průběh projektu 
V pondělí 3. února 2020 proběhlo slavností zahájení se stážisty, vedením školy a zástupci 
žáků z jednotlivých tříd. Nejprve stážisty přivítala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková, 
následně se žákům školy postupně představili všichni stážisté. Následovaly prezentace 
žáků naší školy:  

 "Brno The City Where we Study" Pavlína Maruštíková 4.L,  

 "Czech Republic" Klára Valtošová 3.L,  

 "Czech Holidays" Mia Bořecká, Lukáš Hochman, Simona Kouřilová 1.L. 
Po slavnostním zahájení následovaly prezentace stážistů dle připraveného harmonogramu. 
Po celý týden se o stážisty vzorně starali žáci z 2.L Anna Fejerová, Aneta Fialová, Zuzana 
Heinzová, Sára Jančaříková, Martin Koncový, Tereza Macků, Filip Novotný, Nikola 
Ožvoldíková a ze 3.L Soňa Dohnalová, Linda Khadashová, Misha Tučníků, Daniela 
Uherková, Klára Valtošová. 
Během celého týdne navštěvovali zahraniční stážisté všechny třídy a představovali žákům 
zvyky, tradice a zajímavosti svých zemí. Každý z nich měl k dispozici 25 vyučovacích hodin. 
Stážisté měli připraveny prezentace na tato témata: Systém zdravotní péče (The healthcare 
system), Kultura a tradice (Culture and traditions), Cestování – zajímavá místa (Travelling – 
places of interest), Vzdělávací systém (Educational system), Senioři v mé zemi (Seniors in 
my Country). Žáci měli možnost diskutovat se stážisty o všech těchto tématech a tím 
procvičovat své komunikační dovednosti v angličtině. 
Projekt EDISON se spojil s projektem Šablony II. Díky tomuto spojení měli žáci čtvrtých 
ročníků a třída 2.L možnost strávit pět hodin s jedním stážistou a podrobně prodiskutovat 
všechna připravená témata. Stážisté se žáky probírali i podrobnosti přístupu k seniorům 
v jednotlivých zemích. Tím byla plněna účast na projektu Světová škola v mezinárodním 
měřítku. 
Global Village  
V úterý 4. 2. 2020 po vyučování proběhlo neformální setkání stážistů se žáky naší školy. 
Žáci pro stážisty napekli tradiční české sladké pečivo a v neformálním prostředí diskutovali 
a zároveň procvičovali angličtinu. Akce probíhala v učebně 59 a celkem se jí zúčastnilo 50 
žáků naší školy. 
V rámci akce s názvem Global Village se stážisté převlékli do tradičních národních obleků 
a prezentovali svoji zemi. K dispozici bylo i drobné pohoštění, kterým stážisté prezentovali 
národní kuchyni dané země. Během akce se žáci vystřídali u stolů stážistů a prodiskutovali 
kulturní, přírodopisné, politické, náboženské i jiné zajímavosti daných zemí. 

Global Village 



 

 

Ples školy 
Na konci týdne stážisté dostali od SRPD hrníček s logem města Brna, aby jim připomínal 
chvíle prožité na naší škole. Byli také pozváni paní ředitelkou na ples SRPD, který se konal 
v hotelu Voroněž 7. 2. 2020. Během plesu stážisté zhlédli řadu krásných vystoupení žáků 
naší školy. Ples byl pro ně nevšední podívanou a příjemným zakončením celého pobytu na 
naší škole. 
 

PROJEKTOVÉ DNY 
 

Mezinárodní nekuřácký den 
 
Mezinárodní nekuřácký den se připisuje vždy na třetí čtvrtek v listopadu. Nekuřácký den by 
měl být osvětou pro kuřáky, a sice že nejen sami sobě kazí zdraví, ale že výpary z cigaret 
poškozují zdraví i nekuřákům - tzv. pasivním kuřákům, kteří trpí mnohdy více než kuřáci. 
V tento den se pořádá celá řada akcí upozorňujících na problematiku kouření. Společnost 
kouření vnímá často jako ošklivý zlozvyk, lékaři však vědí, že závislost na nikotinu je 
nemoc, která stejně jako jiné nemoci potřebuje léčbu. 
Dne 21. listopadu 2019 se na naší škole konal MND. Akce byla pořádána hlavně pro žáky 
všech prvních ročníků. Celý den byl pečlivě naplánovaný a na organizaci se podíleli nejen  
pedagogové, ale také žáci vyšších ročníků – Barbora Ryšavá ze 3.B, Pavel Bistrý, Jakub 
Sedlák, Jiří Synek, Lucie Slaninová ze 4.B a Jakub Kříž ze 4.L. 
 

 
Práce žáků - poster 

 
Byl připravený kruhový trénink a step test v tělocvičně, v učebně psychologie si žáci  
zacvičili jógu a zrelaxovali svá těla i duše. Vyzkoušeli jsme je také v AZ kvízu (problematika 
kouření), kde soutěžila dvě družstva mezi sebou, a žáci také hodnotili vlastní tvorbu  
cigaretových krabiček. Navštívily nás také zdravotní sestry z Plicního oddělení Baťovy  
nemocnice ve Zlíně s přednáškou na téma Prevence a škodlivost kouření. Na konci  
přednášky si žáci změřili množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. Jakub 
Kříž zaujal přednáškou Vliv kouření na lidský organizmus. 
V přízemí školy byly pro žáky k dispozici dva rotopedy. Žáci prvních ročníků jeli „kilometry 
pro zdraví“. 1. A ujela celkem 17 300 m, žáci 1.L 15 100 m, žáci 1.C 16 900 m, 1.S 14 600 
m a 1.D 11 400 m.  
V prvním patře byla k dispozici tabule, na kterou nekuřáci psali vzkazy kuřákům, probíhalo 
zde nafukování balónků a žáci si vyzkoušeli také sílu svého výdechu, když posouvali 



 

 

florbalový balónek po vyznačené trase. Škola byla vyzdobena plakáty žáků na téma 
kouření, které tvořili v hodinách výchovy ke zdraví. 
Navštívily nás také pracovnice Magistrátu města Brna z projektu Brno – Zdravé město  
a poskytly informace žákům o škodlivosti pasivního kouření. Na závěr celého dne  
a po zvládnutí všech aktivit byli žáci odměněni malou sladkostí.  
 

   

 
Žáci testují objem plic při foukání do balónku 

       

 
Kruhový trénink v tělocvičně 

 

 
 

Den zdraví 
 
Dne 19. prosince 2019 se na naší škole již třetím rokem konal projektový den s názvem 
Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou, v letošním školním roce zaměřený na téma 
Problematika stáří. Žáci si téma zvolili na začátku školního roku 2019/2020. Od této doby 
se s tématem také seznamují napříč výukou nejen v hodinách praktického vyučování, 



 

 

občanské nauky, ale také v dějepisu, ošetřovatelství, sociální péči, pečovatelství, 
psychologii, cizích jazycích i ve výchově ke zdraví a jiných předmětech. 
V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví potom připravili rozhovory se seniory, 
natočili krátký film a také vytvořili prezentace o problematice seniorů nejen v ČR, ale také i 
ve světě. Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, bylo 
připraveno 12 stanovišť, kde probíhaly workshopy, prezentace studentů ze zahraničí i 
z naší školy, besedy s gerontologem, odborníky na paliativní péči, výživu, cvičitelkami 
seniorů i zástupci z klubu seniorů. Na Den zdraví jsme pozvali zástupce organizací, které 
mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost, ale mají také seniorům zpříjemňovat život.  
 

 
Rozhovor ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové s účastníky 

 
Zástupkyně z klubu seniorů žákům prezentovaly, jak mohou senioři aktivně trávit svůj volný 
čas, jaké možnosti mají například v dalším vzdělávání, cestování.  Každá třída dostala  
od členů klubu vánoční lampu připravenou v jejich dílně. Paní doktorka Janáčková jakožto  
gerontolog informovala žáky o problematice seniorů z pohledu nejčastějších onemocnění 
ve stáří a jejich prevence i léčby.  
Žáci Světové školy představili názory seniorů na současnou mládež, kdy provedli výzkum, 
natočili se seniory rozhovory, které pak ostatním žákům prezentovali. Další žákovské 
projekty byly zaměřeny na ekonomickou problematiku seniorů, jejich další vzdělávání – 
univerzitu třetího věku, na poruchy vnímání ve stáří, psychická a fyzická onemocnění. 
V prezentacích jsme nebyli zaměřeni jen na problematiku seniorů v České republice, ale 
školu navštívili zahraniční studenti z Mendelovy univerzity - studenti z Ghany, Nigérie a 
Zimbabwe. Také oni nám o seniorech a jejich problémech v zemích, odkud pocházejí, 
pohovořili. 
Během projektového dne si mohli naši žáci také vyzkoušet být na chvíli starým.  
Na stanovišti „Vidím, slyším“ si žáci nasadili speciální brýle a rukavice, které simulují stav 
zraku, hmatu i sluchu ve vysokém věku. V těchto pomůckách pak vykonávali různé 
každodenní činnosti (čtení textu, oblékání, zavazování tkaniček apod.). Prožitkové bylo i 
další stanoviště „Být na chvíli starý“, kde žáci oblékali speciální obleček, který simuluje 
omezenost kloubů a ztížený pohyb ve stáří. Stanoviště „Cvičení pro seniory“ vedené 
zkušenými 70+ cvičitelkami bylo také velmi přínosné, žáci si mohli ověřit svoji kondici a 
zjistit, jak senioři udržují svoje klouby a svaly v kondici. V některých případech nebyl znát 
věkový rozdíl. 



 

 

Projektový den se stejně 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 stáří budou zpracovány členy Světové školy  
z dotazníkového šetření, které probíhalo vždy na začátku a na konci každé aktivity. Na náš 
Den zdraví pak naváže veřejná diskuze v Domově seniorů Kociánka v dubnu 2020. 
 

 

Simulátor stáří 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Praktické maturitní zkoušky 
 
Z důvodu omezení výuky kvůli šíření nemoci Covid-19 proběhly v měsíci květnu 
2020 (25. 5. – 29. 5. 2020) praktické maturitní zkoušky poprvé v historii naší školy 
v odborných učebnách za dodržení přísných hygienických opatření a s vyloučením 
veřejnosti, a to i odborné. 
 

 
Praktické maturitní zkoušky v odborné učebně 



 

 

 
Praktické maturitní zkoušky v odborné učebně 

 

 
Praktické maturitní zkoušky v odborné učebně 



 

 

 
Improvizovaným podmínkám pro praktické maturity se věnoval i deník Právo 

 

Obhajoba maturitních prací 
 

Na konci května proběhly za zvýšených hygienických opatření obhajoby maturitních prací 
žáků třídy 4. L. 
 

 
Žáci 4. L při obhajobě maturitních prací 



 

 

 
Žáci 4. L při obhajobě maturitních prací 

 
Slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků 

 
Ve dnech 19. a 24. června 2020 proběhlo slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků.  
Z důvodu koronavirových opatření se letos konalo ve Dvoraně školy. Všichni úspěšní 
maturanti se tímto rozloučili s vedením školy a svými třídními učiteli. Moderátorkami 
slavnostního dne byly Mgr. Martina Cahová a Mgr. Iveta Vilímová. 
Po úvodním slovu ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové si žáci převzali maturitní vysvědčení 
a obdrželi také drobný dárek. Na závěr si ještě všichni poslechli zástupce absolventů Jiřího 
Luňáčka a Karolínu Ječmenovou, kteří za všechny žáky poděkovali učitelům a rodinám  
za podporu během celého studia. Po dobu akce byla všude cítit slavnostní atmosféra a 
nezbývá než popřát absolventům mnoho úspěchů do dalšího, nejen studijního života. 

 

 
Složky s maturitním vysvědčením, upomínkové předměty 



 

 

 

 
Předávání vysvědčení 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování žáků 

 
  



 

 

Zhodnocení činnosti metodických sdružení  
ve školním roce 2019/2020 

 
Zhodnocení práce metodického sdružení předmětů  

ošetřování nemocných a péče o klienty ve školním roce 2019/2020 
 
1. Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka předmětu ošetřování nemocných (OSN)  

v 6  brněnských zdravotnických zařízeních na 38 ošetřovacích jednotkách a výuka 
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 (3. a 4. ročníky), ve večerní formě studia (4. a 
5. ročník) a večerní pomaturitní zkrácené formě studia (2. ročník) a v oboru praktická 
sestra v denní formě studia (2. ročníky) 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 specializovaných pracovištích 
dle možností jednotlivých zdravotnických zařízení (např. hemodialýza, KARIM, 
popáleninové centrum…). 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. Vzhledem k nedostatku zdravotnického personálu a na základě dohody se zástupci 
zdravotnických zařízení z loňského školního roku probíhaly na naší škole v lednu a 
únoru 2020 workshopy se zástupci jednotlivých brněnských nemocnic. Jejich hlavním 
cílem bylo seznámit žáky s výhodami, které poskytují jednotlivá zdravotnická zařízení 
svým zaměstnancům. Zástupci nemocnic odpovídali na dotazy žáků a snažili se je 
motivovat k nástupu do praxe ihned po složení maturitní zkoušky s možností dalšího 
studia či jiného profesního rozvoje. 

6. Od 11. 3. byla nařízením vlády ČR zakázána osobní přítomnost žáků ve škole 
v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a výuka probíhala distanční formou. Výuka 
předmětů OSN a PKL byla zaměřena na opakování teoretického základu daných 
předmětů. Žáci zpracovávali zadané úkoly, pracovní listy, kvízy, testy aj. a jejich práce 
byla hodnocena převážně slovně tak, aby měli žáci i učitelé zpětnou vazbu a mohli 
reagovat na případné nejasnosti nebo problematické okruhy teoretického základu. 



 

 

Praktická výuka byla MŠMT povolena od 1. 6. 2020 a tuto možnost jsme využili u třetích 
ročníků. 

7. Během měsíce dubna a května byly ve spolupráci s vrchními sestrami a vedoucími 
sociálních zařízení vypracovány plány pro výuku ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních pro odbornou souvislou praxi. 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. 
I přes nepřehlednou a obtížnou situaci ve školství, uzavření mnoha sociálních ústavů  
a speciálního režimu v nemocnicích se podařilo souvislou odbornou praxi pro žáky 
třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a sociální činnost dohodnout a zrealizovat. 
Práce žáků byla téměř vždy ze strany vedoucích pracovníků hodnocena výborně. 

8. Z důvodu omezení kvůli šíření nemoci Covid-19 proběhly v měsíci květnu 2020 
praktické maturitní zkoušky poprvé v historii naší školy v odborných učebnách  
za dodržení přísných hygienických opatření a s vyloučením veřejnosti, a to i odborné.  

9. Kvůli pandemii nemoci Covid-19 byla v letošním školním roce zrušena odborná stáž  
pro žáky 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum, která je dle ŠVP součástí výuky 
předmětu ošetřovatelská propedeutika. Tato stáž se uskuteční v září školního roku 
2020/2021. 

10. V průběhu měsíce června absolvovali žáci prvních ročníků oboru praktická sestra 
pracovně lékařské prohlídky, které jsou nutné před nástupem na praktickou výuku  
ve druhém ročníku. 

11. V průběhu školního roku proběhly celkem 3 plánované schůzky metodického sdružení a 
1 schůzka mimořádná kvůli organizaci praktických maturitních zkoušek v náhradním 
nouzovém režimu. Po celý školní rok probíhaly individuální konzultace s vyučujícími, 
metodické rady, event. konzultace ohledně prospěchu žáků. 

12. Tematické plány a časový rozpis učiva předmětů ošetřování nemocných a péče 
o klienty byly ke konci školního roku splněny a jejich plnění bylo v průběhu školního roku 
průběžně kontrolováno. 
 
V Brně dne 24. 6. 2020 
Zpracovala:  Mgr. Helena Čermáková 
   vedoucí MS OSN a PKL 

 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
předmětu ošetřovatelství ve školním roce 2019/2020 

 
 Ve školním roce proběhly plánované tři schůzky MS OSE a OSN a jedna mimořádná 

z důvodu plánování praktické maturitní zkoušky v odborných učebnách z důvodu šíření 
nemoci Covid-19. 

 Hospitační činnost byla zaměřena na pomoc začínajícím vyučujícím, sledování metodiky 
a kvality výuky, využití aktivizačních metod žáků, výchovné problémy, vzájemnou 
spolupráci s vyučujícími, předávání zkušeností a rad do výuky, využívání audiovizuální 
techniky a mezipředmětovou spolupráci. 

 Pravidelně byla prováděna kontrola plnění tematických plánů ve všech ročnících 
denního, večerního a pomaturitního studia pro předměty ošetřovatelství, ošetřovatelská 
propedeutika a pečovatelství. 



 

 

 Odborné vyučující se aktivně podílely na prezentaci naší školy na Festivalu vzdělávání  
a XXV. veletrhu středních škol 2019, který se konal 22. - 23. 11. 2019.  

 Naše škola byla stejně jako v loňském roce garantem sekce zdravotnictví  
a samotná se propagovala na stánku č. 79. Škola prezentovala práci oboru praktické 
sestry a obor sociální činnost. Zaměřila se na ukázku péče o lůžko  
a ošetření pacienta, např. podávání léků, aplikace s. c. injekcí, bandáž 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. Především dospělí pak využili 
možnosti nechat si změřit krevní tlak nebo si nechat odebrat krev z prstu na glykémii. 
Část plochy sekce byla vyčleněna pro ukázku první pomoci a nácviku srdeční masáže  
na resuscitačním modelu. Návštěvníci festivalu měli příležitost si tuto aktivitu vyzkoušet, 
stejně tak práci s AED přístrojem. Obor sociální činnost prezentoval názorně práci 
s dětmi ve věkové kategorii od 4 do 8 let, práci se seniory, ukázku bazální stimulace. 

 Dne 23. ledna 2020 třída 4. B studijního oboru zdravotnický asistent společně  
s třídní učitelkou Mgr. Romanou Hanušovou a s odbornou učitelkou Bc. Hanou Kaštan 
navštívila XVIII. 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.  

 Dne 11. února 2020 se uskutečnila celostátní odborná konference ošetřovatelství, 
pořádaná při příležitosti roku sester a porodních asistentek na počest výročí narození 
Florence Nightingale. Téma konference: Novinky a zajímavosti  
z ošetřovatelství. Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Brno, 
Jaselská, příspěvková organizace. Konference se zúčastnily odborné vyučující naší 
školy, SZŠ VOŠZ Znojmo, SSOŠ Břeclav, SZŠ EA Šimáčkova, SZŠ Uherské Hradiště, 
zdravotnický personál z FN USA, FN Brno a žáci třídy 2. A oboru praktická sestra naší 
školy. Pozvání přijala prezidentka České asociace sester a náměstkyně ošetřovatelské 
péče IKEM PhDr. Martina Šochmanová, MBA. 
Rok 2020 je rokem sester a porodních asistentek na počest 200. výročí narození 
Florence Nightingale. Při té příležitosti do Dvorany vstoupila „dáma s lampou“  
a za zvuku hudby a s filmem v pozadí byli zúčastnění seznámeni s životem  
a přínosem Florence Nightingale. Na základě mimořádného ohlasu všech zúčastněných 
se toto překvapení opravdu povedlo. Podobností a nádherným kostýmem, ušitým dle 
dobové předlohy Mgr. Ditou Desovou, učitelkou SZŠ Brno, Jaselská, k nám Florence  
z historie skutečně vstoupila. 
Poté bylo předáno slovo prezidentce ČAS PhDr. Martině Šochmanové, MBA, která 
hovořila o činnosti a struktuře České asociace sester a jejím významu  
a přínosu pro všechny sestry. Druhou část své prezentace věnovala práci  
v IKEMU. 
Dále již následovaly přednášky pozvaných odborníků.  
Pozvání přijali následující odborníci:                                                        
Mgr. Petra Jílková – ředitelka AD VITAM, o.p.s. Téma: Podpůrné pacientské programy  
a Novinky v předepisování pomůcek pro inkontinentní a stomiky v terénní péči 
MUDr. Vojtilová Lenka, Ph.D. – zástupce přednosty pro vědu a výzkum, FN Brno, 
Klinika infekčních chorob. Téma: Střevní mikrobiom, fekální bakterioterapie a její 
indikace 
Mgr. Ladislava Šnajdrová – manager kvality, CKTCH Brno. Téma: Ošetřovatelský 
proces a audit 
Tomáš Rybnikář, DiS. – staniční sestra FN USA, odd. 64, metabolická JIP. Téma: 
Možnosti ve výživě pacientů na JIP 



 

 

Bc. Jana Fraňková, Bc. Zdenka Mrázková – FN Brno, KARIM. Téma: Život za život 
Součástí konference byla i prezentace firem na chodbách školy: Aktiv Písek, p. David 
Pospíchal – kompenzační pomůcky 
ConvaTec , Mgr. Milan Tehlár obchodní zástupce – stomické pomůcky 
ID, Bc. Daniel Mašek, obchodní zástupce – inkontinenční pomůcky 
Kimberly Clark, p. Anna Buchtová, obchodní zástupce – inkontinenční pomůcky 
AD VITAM, o.p.s., Mgr. Petra Jílková, ředitelka – podpůrné pacientské programy 
Dansac, p. Iveta Vincourková, area sales manager – stomické pomůcky 
Celá konference přinesla velké množství nových odborných poznatků z různých oblastí 
ošetřovatelství a péče o nemocné. Konference se mimořádně povedla a stala se 
důstojnou oslavou roku sester a porodních asistentek. 

 Dne 12. 2. 2020 proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Celostátní soutěž 
vyhlásila SZŠ Ruská, Praha. Tato soutěž je koncipována jako teoreticko-praktická. 
Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků – ZA 3. A, ZA 3. B a ZA 3. C.  
V první části žáci představili zpracované powerpointové prezentace na téma 
Fyziologické funkce a jejich sledování. V 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. Vítězka školního kola Veronika Hodya měla 
reprezentovat naši školu v Praze na SZŠ Ruská, kde 19. března 2020 měl proběhnout  
6. ročník soutěže v ošetřovatelství. 

 Dne 13. února 2020 proběhlo školní kolo soutěže Moje nejzajímavější kazuistika. 
Kazuistiky prezentovali žáci tříd 4. A, 4. B, 4. C denního studia oboru zdravotnický 
asistent. Celkem byly prezentovány 4 ošetřovatelské kazuistiky. Výkony žáků hodnotila 
porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků. Vítězka školního kola Klára 
Hájková měla reprezentovat naši školu ve Zlíně na XVI. festivalu ošetřovatelských 
kazuistik. 

 Z důvodu karantény v souvislosti s onemocněním Covid-19 byly všechny soutěže 
zrušeny.  

 Od 13. 3. 2020 na základě nařízení vlády o zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole 
začala probíhat distanční výuka. Byly prováděny pravidelné kontroly zápisů v systému 
Edookit a plnění tematických plánů.  

 Od 11. 5. 2020 probíhaly konzultační hodiny pro žáky 4. ročníků a od 8. 6. 2020 
konzultační hodiny pro žáky 1. a 2. ročníků právě v předmětu ošetřovatelství, 
pečovatelství a osobní asistence. V těchto hodinách byla dobrána témata, která se 
musela prakticky procvičit – hygienická péče, asistence u převazů, odběry biologického 
materiálu – odběry krve. 

 Do školní knihovny byla pravidelně doplňována nová odborná literatura. 
 Během školního roku došlo k nákupu nových pomůcek a vybavení do odborných 

učeben, pravidelně byl doplňován materiál a pomůcky k výuce ošetřovatelství. 
 V odborných učebnách byly nově uspořádány a označeny skříňky s pomůckami, byly 

namontovány zásobníky na jednorázové rukavice. 
 V průběhu školního roku byl monitorován vyučovací proces v odborných učebnách 

(využívání pomůcek a techniky ve výuce, pravidelný úklid učeben, skříněk, pomůcek).  
 Odborné učitelky připravily praktické maturitní zkoušky v odborných učebnách, které 

probíhaly od 25. - 28. 5. 2020 z důvodu mimořádných opatření v době nemoci Covid-19.  
 V červnu 2020 proběhly ústní maturitní zkoušky z předmětu ošetřovatelství u oboru 

zdravotnický asistent denní i večerní formy studia, pomaturitního dvouletého studia  
a MZ z předmětu pečovatelství a osobní asistence u oboru sociální péče. 



 

 

 Odborné učitelky se v průběhu školního roku zúčastnily řady vzdělávacích akcí – 
Akutně, Paliativní medicína, IV. sympozium dekubity – sdílení zkušeností  
na mezinárodní úrovni, ORL seminář, IKEM.  

 V letošním školním roce měli žáci 4. ročníků možnost navštěvovat seminář 
z ošetřovatelství v rámci středoškolského klubu ASK. 

 Do ŠVP byly doplněny mezipředmětové vztahy a výchovně-vzdělávací strategie  
pro předměty ošetřovatelství, pečovatelství a osobní asistence, ošetřovatelská 
propedeutika.  

         
V Brně dne 11. 6. 2020 
Zpracovala:  Mgr. Martina Cahová 
   předsedkyně MS OSE  

 

 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
předmětu první pomoc za školní rok 2019/2020 

 
1. Metodické sdružení PRP 
Metodické sdružení první pomoci (dále jen PRP) si ve školním roce 2019/2020 dalo za cíl 
propojit téma Světové školy s tematickým plánem. Tématem pro letošní školní rok bylo 
Stáří. Dalším cílem bylo aktivizovat žáky a připravit je do praxe i do života s aktivní znalostí 
první pomoci. 
Metodické sdružení PRP si dalo za úkol sjednotit způsob výuky a  přinášet žákům 
nejnovější informace o problematice první pomoci. 
Metodické sdružení PRP disponuje velkým množstvím odborných pomůcek a bylo 
samozřejmostí je zařazovat do výuky. 
Členové metodického sdružení se navzájem informovali o novinkách, přeposílali si odkazy 
na zajímavé webové portály první pomoci i akce konané pro odborníky a laickou veřejnost. 
Již v září 2019 začalo metodické sdružení PRP pracovat na přípravě Celostátní odborné 
konference první pomoci pro odborné učitele všech zdravotnických škol a také na přípravě 
25. ročníku celostátní soutěže první pomoci. 
Připravovat žáky na Festival vzdělávání, kde se zapojili do prezentace školy, připravit žáky 
na akci Akutně.cz, konané každoročně v FN Brno, a také zapojit žáky do spolupráce se 
základními školami i spolky. Například Volejbal Brno. Tento sportovní klub pořádal každý 
týden zápasy a naši žáci zde poskytovali první pomoc.  
2. Celostátní odborná konference první pomoci 
Celostátní odborná konference první pomoci se uskutečnila 23. října 2019 na naší škole  
pod laskavou záštitou naší paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové. Konference byla připravena 
na téma První pomoc u seniorů. Z řad odborníků zde vystoupili Mgr Jana Flajšingrová, 
staniční sestra z oddělení ARIP ve FN Brno, MUDr. Pavel Smékal - lékař z FN Brno,  
Mgr. Petr Havelka, DiS. - záchranář z ZZS JMK Brno a Mgr. Iveta Šarapatková - staniční 
setra  
z FN USA Brno. 
Na celostátní konferenci se také zhodnotil předešlý 24. inovativní ročník celostátní soutěže 
první pomoci, firma Helago přestavila novinky v první pomoci a žáci SZŠ Brno předvedli 
ukázku modelové situace. V závěru konference paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková 
vyhlásila kritéria pro celostátní soutěž první pomoci v červnu 2020. 
3. Literatura 
Metodické sdružení první pomoci pro školní rok 2019/2020 doporučilo pro obory praktická 
sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost níže uvedenou literaturu: 



 

 

Kelnarová., J. a kol., První pomoc I. 2. přepracované a doplněné vydání, Praha – Grada 
2012, IBSN 978-80-247-4199-4  
Kelnarová, J. a kol., První pomoc II, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha – Grada 
2013, IBSN 978-80-247-4200-7   
Páral., J., Malý atlas obvazových technik, Praha – Grada 2008, IBSN 978-80-247-2255 
Kurucová., A., První pomoc – pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická lycea, Praha – Grada 
2012, IBSN 978-247-4582-4 
4. Kroužky PRP 
Zájem žáků o kroužky první pomoci je jako každý rok velký, letošní školní rok překonal naše 
očekávání a museli jsme otevřít kroužky první pomoci tři. Kroužky jsou ve škole 
organizovány pod záštitou Středoškolského klubu. 
Vedoucími byli Mgr. Hana Kašparovská, Mgr. Kristýna Kyseláková a Mgr. Dominika 
Babáková. Žáci se zde systematicky připravovali na soutěže, ale také využívali možností  
v menším počtu procvičit modelové situace i vyzkoušet si práci s odbornými pomůckami. 
5. Akce 
Jak je uvedeno výše, metodické sdružení PRP se zapojuje nejen do akcí, které prezentují 
školu (Festival vzdělávání), ale také umožňuje zapojit se žákům do veřejného života a první 
pomoc aplikovat na akcích přímo v terénu. 
V letošním školním roce se členové metodického sdružení spojili s Volejbalovým klubem 
Královo Pole a zletilí žáci se pravidelně účastnili turnajů (např. utkání extraligy volejbalu žen 
i juniorek), kde poskytovali první pomoc. Jednalo se o ošetření diváků, extraligové 
volejbalistky mají svůj lékařský tým. Žáci převážně ošetřili oděrky, podvrtnutí, dehydrataci 
apod. 
Dále naši žáci poskytovali první pomoc při akci Fakulty sportovních studií MU. 
Zapojili se jako organizátoři a hostesky na Akutně.cz, navštěvovali základní školy v okolí 
Brna a prezentovali naši školu ukázkami modelových situací první pomoci. Pokračovala, již 
z loňského roku, zahájená spolupráce s BESIPem Brno. 
Všechny naše aktivity měly vyvrcholit účastí ve školní soutěži první pomoci a v Celostátní 
soutěži první pomoci a účastí na soutěži v Jihlavě pro druhé ročníky Nové Bříště. 
Bohužel koronavirová pandemie nám neumožnila tyto akce realizovat. 
6. Závěr 
Přestože letošní školní rok byl ve znamení koronavirové infekce, členové metodického 
sdružení PRP se dál rozvíjeli a vzdělávali. Sloužila jim k tomu videa, učení na dálku, 
Google meet setkání, kvízy a podobně.  
Nápady, výzvy a spolupráci s organizacemi tak přesunuli na školní rok 2020/2021. 
Začneme již v říjnu celostátní konferencí, tentokrát na téma První pomoc  
v době koronavirové.  
 

V Brně dne 25. června 2020 
Zpracovala:  Mgr. Dominika Babáková 
  předsedkyně MS PRP 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
předmětu psychologie za školní rok 2019/2020 

 
1. V měsíci září 2019 byly zpracovány, zkontrolovány a odevzdány tematické plány  

pro školní rok 2019/20 za 2. - 4. ročníky všech oborů a forem studia. 
2. Probíhala průběžná kontrola plnění tematických plánů, a to i v době distanční výuky,  

ve všech ročnících, oborech a formách studia, osnovy vyučující předmětu psychologie 
splnili a časový harmonogram dodrželi. 



 

 

3. V měsíci září 2019 schválila ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková maturitní okruhy 
z předmětu psychologie pro školní rok 2019/20 pro všechny obory a formy studia. 

 Dne 25. 2. 2020 se uskutečnilo školní kolo 15. ročníku psychologické olympiády na 
téma: Můj velký sen pro žáky 3. ročníků všech oborů. Na soutěž připravovali žáky 
Mgr. Dana Hauserová, Mgr. Dagmar Procházková, Mgr. Martina Cahová, Mgr. Lenka 
Čadová a Mgr. Ondřej Otava. 

Výsledky soutěžního zápolení: 
1. a 2. místo: Soňa Dohnalová (3. L), Marie Ellingerová (3. C) 
1. a 2. místo: Marie Ellingerová (3. C), Soňa Dohnalová (3. L) 
3. místo: Kristýna Charvátová (3. B) 

Žákyně Dohnalová a Ellingerová měly školu reprezentovat v krajském kole, které 
každoročně pořádá Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov. 
V souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 bylo krajské i celostátní kolo zrušeno. 

4. Ministerstvo zdravotnictví zakázalo s účinností ode dne 11. března 2020 osobní 
přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  
ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodu 
nemoci Covid-19. 

5. Dne 11. 3. 2020 proběhla informační schůzka o distanční výuce předmětu psychologie 
z důvodu výskytu nemoci Covid-19. Vyučující byli seznámeni s různými možnostmi 
předkládání a osvojování učiva a zadávání domácích úkolů (tak, aby žáci pokračovali 
v souladu s RVP a ŠVP) a se způsoby hodnocení aktivity a práce žáka v době 
uzavřených středních škol. 

6. V měsíci červnu 2020 proběhly komisionální zkoušky (dodatečná zkouška) žáků  
za 1. pololetí (týká se žáků, kteří nesložili zkoušku do uzavření škol 11. 3. 2020).     

7. Pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20 byla stanovena tato pravidla 
dle MŠMT vyhlášky č. 211/2020 Sb.: 

- podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala a případně opět bude probíhat 
prezenční výuka (tj. únor a počátek března a příp. konec 2. pololetí), 

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání  
na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák vytvořeny odpovídající podmínky, 

- podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných od žáků, kteří vykonávali uloženou 
pracovní povinnost nebo ji dobrovolně realizovali v době trvání nouzového stavu,  

- podpůrně lze přihlédnout také k hodnocení z 1. pololetí.  
Všichni vyučující byli s pravidly seznámeni a respektují je. 

8. V průběhu měsíců dubna a května 2020 byly dopracovány mezipředmětové vztahy 
předmětu psychologie a jiných souvisejících předmětů ve všech oborech a ročnících 
studia. Také jsou doplněny výchovně-vzdělávací strategie pro jednotlivé klíčové 
kompetence. 

9. V měsíci březnu 2020 byl předložen návrh učebnic pro školní rok 2020/21.  
10. V průběhu školního roku 2019/20 byl dodržován provozní řád učebny, případné závady 

byly nahlášeny a odstraněny. O odbornou učebnu č. 65 pečovala ve školním roce 
2019/20 Mgr. Martina Cahová. 

11. Dne 26. 6. 2020 se uskutečnil odborný seminář na téma: Mindfulness, relaxační 
techniky, sebepoznávání pod vedením Mgr. et Ing. Tomáše Kvapilíka v rozsahu 6 hodin. 

 
V Brně dne 18. června 2020                 
Zpracovala:  Mgr. Dagmar Procházková 
  předsedkyně MS PSL 

  



 

 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
předmětu somatologie ve školním roce 2019/2020 

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

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

shledány žádné nedostatky. 
3. Ve školním roce proběhla hospitační činnost. Hospitovaná hodina byla individuálně 

následně rozebrána s vyučujícím. Nebyly shledány žádné nedostatky.  
4. Od 11. 3. probíhala distanční výuka, vyučující využívali růžné vyučovací metody, videa, 

přínosné webové stránky, učební texty, prezentace, odkazy na literaturu, internetové 
zdroje, členové MS vzájemně spolupracovali, byla prováděna zpětná kontrola výstupů 
žáků pomocí zadaných úkolů – pracovních listů, kvízů, e-testů apod. 

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

6. Upozornění na novou doporučenou literaturu v knihovně, základní učebnicí na příští 
školní rok 2020/2021 bude Dylevský, Anatomie a fyziologie člověka. 
 

V  Brně dne 16. 6. 2020      
Zapracovala: Mgr. Pavla Zamykalová                        
        předsedkyně MS SOM   
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení 
předmětu výchova ke zdraví a základy veřejného zdravotnictví  

ve školním roce 2019/2020 
 
1. V listopadu uspořádalo MS VKZ a ZVZ v prostorách školy akce k Nekuřáckému dni 

s účastí MMB Kanceláří projektu Brno – zdravé město. 
2. Předsedkyně uskutečnila dvě hospitace ve výuce VKZ. 
3. Proběhly pracovní schůzky členů MSVKZ a ZVZ. 
4. MS VKZ a ZVZ připravovalo a realizovalo distanční výuku v době mimořádného opatření 

z důvodu šíření nemoci Covid-19. 
5. Po celý školní rok vyučující VKZ a ZVZ sledovali novou literaturu pro předmět.  
6. Kontinuálně jsme sledovali aktuality na webu http://www.vychovakezdravi.cz/    

a http://prevence-info.cz/. 
 

V Brně dne 19. 6. 2020  
Zpracovala:  Mgr. Romana Hanušová 
  předsedkyně MS VKZ a ZVZ 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
klinických předmětů za školní rok 2019/2020 

 
1. V průběhu školního roku proběhla celkem 4 metodická sdružení klinických předmětů  

a po celý školní rok probíhaly individuální konzultace s vyučujícími, metodické rady 
event. konzultace ohledně prospěchu žáků. 

http://www.vychovakezdravi.cz/
http://prevence-info.cz/


 

 

2. Tematické plány a časový rozpis učiva pro klinické předměty byly ke konci školního roku 
plněny (i přes distanční výuku od 11. 3. 2020) a jejich plnění bylo v průběhu školního 
roku průběžně kontrolováno. Plnění TP bylo kontrolováno 3x za školní rok. 

3. Výuka klinických předmětů ve druhém pololetí byla výrazně ovlivněna zavedením 
distanční výuky. Předměty patřící mezi klinické obory jsou naštěstí teoretického 
charakteru, proto bylo možné pokračovat v plnění TP jednotlivých předmětů za pomoci 
elektronické formy vyučování. Úkoly k plnění byly žákům zadávány prostřednictvím 
systému Edookit. Samostudium žáků bylo kontrolováno a prověřováno prostřednictvím 
pracovních listů, křížovek, myšlenkových map, referátů, prezentací, anket, kvízů – 
didaktických testů a jiných samostatných prací žáků. Plnění úkolů bylo členkami 
pravidelně kontrolováno a žákům byla poskytována zpětná vazba prostřednictvím 
slovního a sumativního hodnocení. Ke zpestření výuky a zajištění názornosti byly 
využívány videoukázky. 

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 1. pololetí školního roku byla provedena hospitační činnost u kolegyní – 
Mgr. Neumanové (PAT), Mgr. Petříkové (KLP), Mgr. Jankové (ZAP), Ing. Hartmanové 
(MEH). Všechny hospitované vyučovací hodiny byly zdařilé. Ve druhém pololetí nebyla 
provedena žádná hospitace vzhledem k zavedení distanční výuky. Během tohoto 
způsoby výuky bylo kontrolováno zadávání úkolů pro žáky přes Edookit, plnění TP 
předmětů a formy kontroly výsledků samostatné práce žáků. 

6. Výsledné hodnocení žáků v klinických předmětech ve druhém pololetí neodráží plně 
obtížnost učiva v klinických předmětech, které jsou náročné na znalost odborné 
terminologie a na propojení s dalšími odbornými předměty. 

7.  Pro výuku základů patologie byl v tomto školním roce využit učební text, který 
zpracovala Mgr. Vyhňáková. Text je žákům a vyučujícím k dispozici na webových 
stránkách školy. Ve vytištěné podobě je uložen také ve školní knihovně. 

8. Pro výuky KLP ve 4. ročníku oboru zdravotnické lyceum byl využit doplněný učební text 
dle nové osnovy učiva KLP, která bude platná ve školním roce 2020/2021.  
Na učebním textu pracoval kolektiv autorek. Text je žákům a vyučujícím k dispozici  
na webových stránkách školy. Ve vytištěné podobě je uložen také ve školní knihovně. 

9. Je potřeba poděkovat všem vyučujícím klinických oborů za svědomitou práci, kterou 
odvedly v době distanční výuky, a je také nutné ocenit přístup většiny žáků k plnění 
úkolů. Pro ně situace jednoduchá nebyla. 

10. Nepodařilo se vypracovat učební text pro základy epidemiologie a hygieny pro žáky 
oboru praktická sestra, přestože jeho vypracování mělo MS v plánu pro tento školní rok. 
Hlavním důvodem byla velká časová náročnost distanční výuky. 

11. Pro školní rok 2020/2021 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) – učební text pro žáky, autor Mgr. Vyhňáková 



 

 

 Klinická propedeutika (4. ročník ZL) – učební textu pro žáky, kolektiv 
autorek 

 

V Brně dne 18. 6. 2020 
Zpracovala:  Mgr. Iva Křesťanová 
  předsedkyně MS klinických předmětů 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
odborných předmětů oboru sociální činnost pro školní rok 2019/2020 

 
1. Během školního roku probíhala pravidelná kontrola úkolů vyplývajících z ročního plánu 

školy. 
2. Dále probíhala pravidelná kontrola plnění TP. 
3. Všichni členové MS zohledňovali ve výuce práci s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami – vhodné hodnocení a metody výuky, kontrola naplňování IVP. 
4. Během školního roku proběhly hospitační činnosti (Mgr. Eva Matějková, Ph.D.,  

Bc. Kaštan Hana). 
5. Účast na metodicko-didaktickém dni Mgr. Eva Matějková, Ph.D. 
6. Po dobu mimořádné situace byli členové MS SOČ v pravidelném kontaktu vzdálenou 

formou (telefonicky, e-mailem), možnou úpravu TP nikdo nevyužil; průběžná kontrola 
distanční výuky. 

7. Příprava k maturitě (PSL, SPE). 
8. Kontrola dodržení harmonogramu učiva v souladu s TP a se ŠVP. 
9. Výzdoba školy/chodeb. 
10.  V rámci výuky byly zařazovány odborné exkurze, semináře, přednášky apod. 
11. Během školního roku 2019/2020 proběhly tradiční akce organizované MS SOČ 

(Mikulášská besídka v domově pro seniory, Charitativní bazárek). Kvůli mimořádné 
situaci musela být zrušena akce Tradiční pálení čarodějnic v domově pro seniory.  

12.  MS SOČ připravilo „Neformální pracovní setkání pedagogů a žáků oboru SOČ“, které 
se mělo konat dne 26. března 2020, kvůli mimořádnému opatření (uzavření škol) se 
pracovní setkání odložilo. 

 
V Brně dne 17. 6. 2020        
Zpracoval:  Mgr. Ondřej Otava 
  předseda MS pro odborné předměty SČ 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení 
český jazyk a literatura ve školním roce 2019/2020 

 
Členové MS CJL se během školního roku věnovali především 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 zajistili Mgr. Švrčková, Mgr. Opravilová a Mgr. Hrabal testování v každém 
pololetí.  
Vyučující rovněž pro žáky 4. ročníků připravili konzultační semináře, zaměřené na zvládnutí 
DT – Mg. Winklerová, Mgr. Mrkosová, písemné práce – Mgr. Hrabal, Mgr. Opravilová,  
a ústní zkoušky – Mgr. Dvořáková. 



 

 

Pro žáky byla zorganizována literární soutěž. Při přípravě soutěže, vyhodnocení a 
vyhlášení výsledků spolupracovaly Mgr. Opravilová a Mgr. Winklerová. 
Vzhledem ke ztížené zdravotní situaci pokračovala výuka CJL od 10. března 2020 formou  
on-line. Všichni vyučující spolupracovali a dodržovali pokyny jak ze strany vedení školy, tak 
ze strany ministerstva školství. 
Tematické plány byly dodrženy. Podle pokynů rovněž provedli učitelé závěrečnou 
klasifikaci. 
 

V Brně dne 18. června 2020                                   
Zapsala:  Mgr. Věra Winklerová 
  předsedkyně MS CJL 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení 
anglický a ruský jazyk za školní rok  2019/2020 

 
1. STÁTNÍ MATURITA 

Všichni vyučující se během školního roku podíleli na přípravě a realizaci srovnávacích 
testů pro maturanty, tzv. srovnávací testy byly zařazeny i pro žáky 2. - 3. ročníků. Bude 
provedena analýza výsledků MZ a předložena doporučení pro další školní rok. 

2. KONZULTAČNÍ SEMINÁŘE 
Organizovali jsme konzultační seminář 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 vybrané divadelní představení v anglickém jazyce, abychom 
žáky touto cestou motivovali k dalšímu studiu.  

6. ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 
Z důvodu koronavirové epidemie se bohužel neuskutečnil. 

7. Projekt ŠABLONY II – zúčastnili jsme se modulu Doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem, který dokončíme během příštího roku. 

8. MODERNIZACE UČEBNIC A POMŮCEK pro potřeby žáků a především pro přípravu 
k MZ – byly zakoupeny nové tituly knih a učebnic. 

9. SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 
Nadaní žáci si mohli poměřit své jazykové znalosti a dovednosti s žáky dalších českých i 
zahraničních škol. 

 

V Brně 12. června 2020                                                          
Zapsala:  Mgr. Opravilová 
  předsedkyně MS ANJ a RUJ 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
německý jazyk za školní rok 2019/2020 

 
1. Účast na seminářích: 

 2. 11. 2019 – Metodický kurz – Odborný německý jazyk pro obor sociální činnost – 
Mgr. J. Urbánková 



 

 

 12. 2019 – Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů – 
Mgr. J. Urbánková 

 28. 2. 2020 – Didaktika NJ – S písničkou jde všechno lépe, i německá gramatika - 
Mgr. J. Urbánková. 

2. Poznávací zájezd do Vídně – 11. 12. 2019 – Mgr. V. Winklerová, Mgr. J. Urbánková,  
Mgr. Bc. J. Soudková, Mgr. B. Petříková, Mgr. M. Cahová, I. Laslová. 

3. Srovnávací testy NEJ – I. Laslová. 
4. Nástěnka – Mgr. J. Urbánková. 
  

V Brně dne 15. 6. 2020       
Zapsala:  PaedDr. Ivana Laslová 

  předsedkyně MS NEJ 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
předmětů občanská nauka, dějepis, ekonomika a právo  

za školní rok 2019/2020 
 

Ve školním roce 2019/2020 se MS OBN, DEJ, EKO, PRA soustředilo na dodržování 
tematických plánů. Tematické plány se podařilo splnit.                   
17. 11. 2019 uspořádala MS OBN, EKO, DEJ, PRA program pro celou školu v rámci 
připomenutí si 30. výročí Sametové revoluce. Součástí programu byla výstava, dobové 
oblečení, prezentace, dokumentární filmy. Připomněli jsme si i osobnost prvního 
porevolučního prezidenta Václava Havla.                   
Pokračovali jsme ve spolupráci s EUROPE DIRECT Brno – přednášky, představení, 
programy pro školy. 
Práce na projektu Vyslanci do škol.   
Od 11. 3. 2020 probíhala distanční výuka z důvodu pandemie Covid-19.   
Členové MS OBN, DEJ a EKO se scházeli dle aktuální situace a operativně řešili vzniklé 
problémy. V rámci MS byla dobrá spolupráce. 

         
V Brně dne 18. 6. 2020 
Zapsala:  Mgr. Vanda Mrkosová 
  předsedkyně MS OBN, DEJ, EKO, PRA 

 
Zhodnocení činnosti metodického sdružení tělesná výchova 

za školní rok 2019/2020 
 

Tematické plány TEV byly ve všech ročnících průběžně plněny.  
1. Tělovýchovný seminář Tělo Olomouc (Mgr. Horynová, Mgr. Mikyna, Mgr. Ondrášková). 
2. Soutěž – Máš na to! 
3. Organizace soutěží  - přespolní běh, volejbal, florbal, stolní tenis, basketbal, aerobik, 

šplh. 
4. Den proti kouření - vyučující TEV v rámci prevenčních opatření proti kouření připravil 

soubor cvičení v tělocvičně a posilovně, při kterých si žáci vyzkoušeli svou fyzickou  
a psychickou odolnost.  

5. Organizace pochodového cvičení. 
6. Vánoční laťka – skok vysoký v tělocvičně školy. Zúčastnili se žákyně a žáci všech 

ročníků a bylo dosaženo velmi kvalitních sportovních výsledků. 
7. Lyžařský výcvikový kurz – Dolní Morava. 



 

 

8. Nástěnka TEV (Mgr. Vilímová). 
Další činnosti a aktivity bohužel přerušilo šíření onemocnění Covid-19. 
 
V Brně dne 16. června 2020 
Zpracovala:  Mgr. Zuzana Horynová 

  předsedkyně MS TEV 

 
Zhodnocení činnosti metodického sdružení  

předmětu matematika a fyzika ve školním roce 2019/2020 
 

1. Schůzky MS 
Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnily čtyři plánované společné schůzky a další dle 
potřeby. 

2. Vstupní srovnávací test z matematiky pro žáky 1. ročníků 
V září 2019 žáci prvních ročníků vypracovali vstupní srovnávací test z matematiky, který 
prověřil jejich znalosti učiva matematiky základní školy. Test psalo 166 žáků. Výsledky 
byly velmi špatné, průměrná známka žáků byla 4,23. 

3. Semináře 
Mgr. Vašicová vedla kroužek matematiky a fyziky, Mgr. Floriánová vedla 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. 
Účast některých maturantek byla velmi nepravidelná, některé maturantky se neúčastnily 
vůbec, připravovaly se samostatně. 

4. Srovnávací testy z matematiky pro maturanty 
Mgr. Floriánová a Mgr. Pazourková připravily pět srovnávacích testů pro žáky maturující 
z matematiky. Tyto testy probíhaly od října 2019 do března 2020. 
Účast byla 86–100%, průměrná známka byla 4,0–5,0, úspěšných žáků bylo 17–38 %.  

5. Srovnávací testy z matematiky 
Mgr. Floriánová, Mgr. Pazourková a Mgr. Novotný připravili na konci 1. pololetí 
srovnávací testy z matematiky pro žáky 2., 3. a 4. ročníků. Srovnávací testy psalo 228 
žáků, průměrná známka byla 4,7. 

6. Exkurze 
Z důvodu přechodu na distanční výuku se žáci nezúčastnili žádné z naplánovaných 
exkurzí. 

7. Soutěže 
Z důvodu přechodu na distanční výuku se letos nekonal Matematický klokan. 

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. 
Vyučující v průběhu celého školního roku sledovali nabídku učebnic a učebních 
pomůcek. 
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 vlastní výukové materiály, vypracované 
DUMy, online aplikace. V obou předmětech jsou využívány pomůcky školy, 
středoškolské kalkulátory a Matematické, fyzikální a chemické tabulky. 
 



 

 

V Brně dne 18. června 2020  
Zapsala:  Mgr. Soňa Pazourková 
  předsedkyně MS MAT a FYZ 
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení 
biologie a chemie ve školním roce 2019/2020 

 
    Metodické sdružení se sešlo ve školním roce celkem čtyřikrát 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.  

2. Sdružení spolupracovalo na dodržování a úpravách školního vzdělávacího programu. 
3. Učitelé biologie i chemie se věnovali slabším i nadaným žákům formou seminářů  

a individuálních konzultací. 
4. Během mimořádné distanční výuky z důvodu pandemie koronaviru učitelé 

spolupracovali na návrzích vyučovacích metod a vzájemně se domlouvali na strategii 
v rámci metodického sdružení. Probírali možnosti zpětné vazby, kontroly výstupů žáků a 
pravidla hodnocení. 

5. Od 11. května probíhaly ve škole konzultační hodiny biologie a chemie pro žáky 
maturitních ročníků. 

6. Učitelé připravili maturitní zkoušky z biologie a chemie pro žáky zdravotnického lycea  
a žáky oboru zdravotnický asistent. 

7. Byly podány návrhy na nákupy povinné a doporučené literatury na další školní rok. 
8. Byla vypracována směrnice k nakládání s chemickými látkami a směsmi  

pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.  
9. Byla vypracována písemná pravidla podle §44 zákona č.258/2000, o ochraně veřejného 

zdraví, projednaná s Krajskou hygienickou stanicí. 
10. Proběhlo školení o nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi pro nepedagogické 

pracovníky (úklid, údržba). 
11. Byl proveden úklid skladu chemických látek a inventura chemických látek. Některé 

chemikálie byly předány k likvidaci. 
12. Všichni učitelé se zapojili do programů dalšího vzdělávání. 
 
V  Brně dne 17. června 2020 
Zapsala:  Mgr. Blanka Janiczková   
   předsedkyně MS    
 

Zhodnocení činnosti metodického sdružení  
 IKT za rok 2019/2020 

 
Členové metodického sdružení: Mgr. Jaroslav Mikyna, Ing. Jan Grepl,  
Mgr. Soňa Pazourková a Ing. Václav Cetl 
Metodické sdružení se sešlo celkem čtyřikrát za školní rok, a to v září, prosinci, březnu  
a červnu, dále probíhalo několik dalších konzultací dle potřeby jednotlivých členů MS. 
V průběhu školního roku jsme projednávali a řešili tyto body: 

 Spolupráce a koordinace přípravy časových a tematických plánů učiva. 

 Kontrola plnění časového a obsahového plánu učiva v průběhu celého roku. 

 Sjednocení klasifikace a požadavků u jednotlivých vyučujících. 

 Neustálá správa a editace školních webových stránek. 



 

 

 Používání názorných, didaktických a nových pomůcek, tvorba nových pomůcek, 
učebních textů a úloh. 

 Sledování nových trendů a seznamování se s novými poznatky a tématy z oblasti IT. 

 Individuální konzultace pro slabě prospívající žáky. 

 Využívání nových metod a tím zvyšování efektivnosti výuky. 

 Hospitační činnost předsedy MS. 

 Vyučující v průběhu celého školního roku sledovali nabídku nových učebních 
pomůcek. 

 Konzultace pro žáky oboru zdravotnického lycea, kteří vypracovávali maturitní práce. 

 Spolupráce a konzultace se správcem sítě Mgr. Václavem Cetlem. 

 Spolupráce a pomoc ostatním učitelům s problematikou IT. 

 Další vzdělávání pedagogů IKT. 

 Vytvoření školních e-mailů pro žáky pro plné využití MS Teams a Google služeb. 

 Uspořádání konference ICT ve zdravotnictví příští školní rok. 
 

V Brně dne 17. června 2020 
Zapsal:  Mgr. Jaroslav Mikyna     
  předseda MS 
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Zhodnocení a závěr 

 
Školní rok 2019/2020 byl významně ovlivněn mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 č. j. MŠMT – 11703/2020 a usnesením vlády 
České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením epidemie 
koronaviru Covid-19.  Opatření MZ ČR a MŠMT zakázalo osobní přítomnost žáků 
a studentů při vzdělávání nebo studiu na střední škole od 12. 3. 2020. Výuka 
žáků přešla do distanční formy vzdělávání. 
V průběhu školního roku byly aktualizovány školní vzdělávací programy oborů 
zdravotnické lyceum, zdravotnický asistent, sociální činnost a byly vytvořeny nové 
školní vzdělávací programy oboru praktická sestra v denní i pomaturitní formě 
vzdělávání, které začaly platit od 1. 9. 2019. 
Vzhledem k organizaci vzdělávání dle RVP studijního oboru Praktická sestra  
53-41-M/03 zkrácené pomaturitní formy vzdělávání začala probíhat výuka od 
školního roku 2019/2020 ve dvou dnech po dobu 3 let (dříve studium trvalo 2 roky). 
Na tuto skutečnost jsme upozornili uchazeče o studium v přijímacím řízení. 
Jednou z priorit školy při získávání uchazečů o studium je využívání veškerých aktivit 
spojených s prezentací naší školy na veřejnosti. Ředitelka školy PhDr. Zuzana 
Číková byla opět garantem sekce zdravotnictví na Festivalu vzdělávání, kde 
spolupracuje s vlastní týmem a s dalšími školami na prezentaci jednotlivých 
zdravotnických a sociálních studijních oborů. Festival proběhl v listopadu 2019  
na brněnském výstavišti. Sekci zdravotnictví významně podpořily obě fakultní 
nemocnice v Brně. 
Velký zájem je o studium oboru zdravotnické lyceum, každoročně naplníme třídu 
v prvním kole přijímacího řízení. Proto jsme požádali zřizovatele o navýšení kapacity 
tohoto oboru o jednu třídu. Zřizovatel školy OŠ KÚ JMK naší žádosti vyhověl a dne  
1. 10. 2020 jsme obdrželi rozhodnutí, že od 1. 9. 2021 se navyšuje počet přijatých 
žáků do prvního ročníku oboru zdravotnické lyceum o 30.  
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. 
Od září 2019 do března 2020 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.  
Tradiční celostátní soutěž první pomoci, která byla naplánovaná na červen 2020, 
byla vzhledem k zavedeným opatřením ze strany MŠMT zrušena. Pro rok 2021 jsme  
o zařazení do projektu Výzvy pro poskytnutí dotace na podporu ústředních kol 
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání zatím nepožádali, protože všechny 
soutěže na ústřední úrovni byly pro školní rok 2020/21 zrušeny. 
Pro zlepšení klimatu ve škole někteří pedagogové pokračovali ve spolupráci 
s Ústavem pedagogických věd Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v kurzu 
Profesní seniorita.  



 

 

Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací a společně vytvářejí pozitivní 
klima ve škole. Podařilo se z fondu FKSP pro každého zaměstnance zajistit Flexi 
Pass v hodnotě 1 000 Kč, který zaměstnanci využijí např. na volnočasové aktivity. 
Podařilo se nám vypracovat a podat projektový záměr jako partneři v iKAP JMK II  
v aktivitě KA05 Podpora odborného a polytechnického vzdělávání. 
V rámci praktického vyučování spolupracujeme se 4 zdravotnickými a 12 
sociálními zařízeními.  
Ředitelka školy v průběhu školního roku provedla hospitační činnost s následným 
rozborem vyučovací hodiny zejména u nových učitelů.  
V tomto školním roce byla dokončena rekonstrukce ředitelny a kabinetu chemie a 
biologie. Kabinet školního poradenského pracoviště byl dovybaven nábytkem. 
Byly vyklizeny a vyčištěny prostory skladu v suterénu k využití pro materiál 
k celostátním soutěžím.  
Bohužel koronavirová pandemie naše další aktivity zastavila. Výuka přešla do 
distanční formy vzdělávání a pro část žáků, zejména maturitních ročníků, byla 
obnovena až v květnu. Rovněž přijímací řízení do 1. ročníků následujícího školního 
roku bylo přesunuto až na 8. června 2020. 
Praktické maturitní zkoušky proběhly poprvé v historii v odborných učebnách, 
protože v sociálních a zdravotnických zařízeních to nebylo umožněno. I přes 
organizační náročnost přípravy se všem žákům podařilo praktickou maturitní 
zkoušku zvládnout.  
Poněkud horší výsledky maturitních zkoušek byly zaznamenány ve společné a 
částečně i profilové části maturitních zkoušek. Rozbor příčin těchto dílčích 
neúspěchů jednoznačně ukázal na podcenění maturitní zkoušky ze strany žáků a 
také na absenci přímého působení učitele při ověřování průběžných vědomostí a 
dovedností žáků. V podzimní části maturitní zkoušky většina žáků uspěla. 
Ve školním roce 2019/2020 na škole proběhly dvě kontroly ČŠI. První dne 8. dubna 
2020 řízeným telefonickým hovorem s ředitelkou školy se zaměřením na distanční 
výuku žáků, digitální podporu žáků a učitelů, využívání platforem distančního 
vzdělávání a hodnocení distančního vzdělávání učiteli. Druhá kontrola ČŠI proběhla 
dne 8. června 2020 za účelem získávání a analyzování informací zaměřených na 
přijímací řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně 
zadaných jednotných testů v roce 2020. Inspekční tým tvořily 4 školní inspektorky. 
Závěry obou výstupů ČŠI nebyly škole doručeny. 
Ve školním roce proběhla i komplexní kontrola ze strany Hasičského záchranného 
sboru JMK dne 28. 8. 2020 s výsledkem „Při komplexní kontrole nebyly zjištěny 
zjevné nedostatky.“ 
I když byl školní rok 2019/2020 velmi nestandardní vzhledem k epidemické situaci 
koronavirové infekce Covid-19 a část výuky přešla od března 2020 na distanční 
vzdělávání, stanovené výstupy rámcových vzdělávacích programů byly splněny. Žáci 
i učitelé prohloubili a rozšířili svoje dovednosti zejména v oblasti ICT a jsme dobře 
připraveni na případnou distanční výuku.  

 
 
 
 
 

Brno 8. října 2020    PhDr. Zuzana Číková 
      ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, 
      Jaselská, příspěvkové organizace 
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Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Studijní obor: Praktická sestra, 53 – 41 – M/03 
 

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 4 13 

Německý jazyk, ruský jazyk 1 1 1 1 4 

Občanská nauka 1 1 1 1 4 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Matematika 3(1) 2 2 0 7 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Chemie 2 2(1) 0 0 4 

Biologie 2 1 0 0 3 

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 0,5 0 0 0,5 

Základy epidemiologie a hygieny 1 0 0 0 1 

Somatologie 4 0 0 0 4 

Výchova ke zdraví 1 0 0 0 1 

Základy veřejného zdravotnictví 0 0,5 0 0 0,5 

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

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

Ošetřování nemocných 0 4 13 15 32 

      

Počet hodin celkem 33 34 35 33 135 

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 – CHcv., 
pro psychologii cvičení – PSLcv., pro ošetřovatelství cvičení OSEcv. 

Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, 
příspěvkové organizace, pro žáky studijního oboru zdravotnický asistent, denní formy studia.  
Učební plán je platný od 1. 9. 2019. 
 

Učební plán je platný ve školním roce 2019/2020  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 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 – CHcv., 
pro psychologii cvičení – PSLcv., pro ošetřovatelství cvičení OSEcv. 

Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, 
příspěvkové 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 2019/2020  pro 3. ročník.  



 

 

Úprava učebního plánu pro obor ZA s platností od 1. 9. 2016. Učební plán je uveden 
níže. 
 

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 – CHcv., 
pro psychologii cvičení – PSLcv., pro ošetřovatelství cvičení OSEcv. 

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

 
Dodatek je platný od 1. 9. 2016. 
 

Učební plán je platný ve školním roce 2019/2020  pro 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 – PSLcv., pro ošetřovatelství 
cvičení OSEcv. 

Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská, 
příspěvkové 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 2019/20 pro 4.  - 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 – PSLcv., pro ošetřovatelství cvičení OSEcv., pro první 
pomoc PRPcv. 

 Studium vyžaduje samostudium žáků. 

 Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy 
Brno, Jaselská, příspěvkové 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 2. ročník zkrácené formy studia ve školním roce 
2019/2020. 

 
  



 

 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Studijní obor: Praktická sestra, 53 – 41 – M/03 

 
 

Forma studia: zkrácené studium (večerní forma vzdělávání) 

 

KATEGORIE A NÁZVY 
VYUČOVACÍCH 
PŘEDMĚTŮ 

1.  
1. POL. 
ROČNÍK 

1.  
2. POL. 
ROČNÍK 

2.  
ROČNÍK 

3. 
ROČNÍK 

 
CELKEM 

Odborné předměty      

Cizí jazyk – ANJ, NEJ, 
RUJ 

2 2 0 0 2 

První pomoc 2(2) 2(2) 0 0 2 (2) 

Klinická propedeutika  1 1 0 0 1 

Základy patologie 0 1 0 0 0,5 

Základy epidemiologie 
a hygieny 

1 1 0 0 1 

Somatologie 2 2 0 0 2 

Výchova ke zdraví 1 0 0 0 0,5 

Základy veřejného 
zdravotnictví 

1 0 0 0 0,5 

Psychologie 0 1(1) 2 (2) 2 (2)  4,5 (4,5)MP 

Ošetřovatelství 5(5) 5(5) 4 (4) 5 (5) 14 (14) MP 

Ošetřování nemocných 0 0 8 8 16(16) MP 

Počet hodin celkem 15 15 14 15 44 (34,5) 
 

 

Poznámka k učebnímu plánu: 
 

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

 Počty týdnů v prvním a druhém ročníku – 34, ve třetím 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 – PSLcv., pro ošetřovatelství cvičení OSEcv.,  
pro první pomoc PRPcv. 

 Studium vyžaduje samostudium žáků. 

 Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy 
Brno, Jaselská, příspěvkové organizace, pro žáky studijního oboru praktická sestra, 
večerní forma studia – zkrácená forma studia.  
 

Učební plán je platný od 1. 9. 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 – CHcv., pro fyziku cvičení – Fcv., pro 
psychologii – PSLcv, první pomoc  - PRPcv., ošetřovatelská propedeutika – OSPcv. 

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

Učební plán je platný od 1. 9. 2017. 

 

Učební plán je platný pro 1. až 3. ročník ve školním roce 2019/2020. 
  



 

 

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 – CHcv., pro fyziku cvičení – Fcv., pro 
psychologii – PSLcv. 

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

Učební plán je platný od 1. 9. 2013. 

 

Učební plán je platný pro 4. ročník ve školním roce 2019/2020. 
  



 

 

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 – CHcv., pro psychologii cvičení – PSLcv., pro pečovatelství a osobní asistenci cvičení – POAcv, Halliwickova 

metoda plavání- cv., organizace volného času – cv. (3. a 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, příspěvkové 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 2019/2020 pro 1. až 3. 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 – CHcv., pro psychologii cvičení – PSLcv., pro pečovatelství a osobní asistenci cvičení – POAcv. 
Učební plán je zpracován pro školní vzdělávací program Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvkové 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 2019/2020 pro 4. ročník oboru sociální 

péče.  



 

 

Pozvánka na celostátní odbornou konferenci první pomoci 
 

 



 

 

  



 

 

Pozvánka na celostátní odbornou konferenci ošetřovatelství 

 

  



 

 

Inspirativní hodiny  
v rámci metodicko-didaktických dní 

 
listopad 2019 

 
Předmět:    Speciální pedagogika 
Vyučující:   Mgr. Eva Matějková, Ph.D. 
Třída:    1. S 
Téma:    Oftalmologie 
Datum:   6. 11. 2019 (středa)  
Vyučovací hodina:  6. vyučovací hodina (12:25 – 13:10 hod.) 
Učebna:   č. 36 

 
březen–duben 2020 

 
Předmět:    Matematika cvičení 
Vyučující:   Mgr. Tomáš Novotný 
Třída:    1. C 
Téma:    Lineární rovnice 
Datum:   10. 3. 2020 (úterý)  
Vyučovací hodina:  6. vyučovací hodina (12:25 – 13:10 hod.) 
Učebna:   č. 46 
 
Předmět:                            Německý jazyk  
Vyučující:                   Mgr. Jana Urbánková  
Třída:                          3. L 
Téma:                       Berufe 
Datum:   13. 3. 2020 (pátek)  
Vyučovací hodina:             2. vyučovací hodina (8:40 - 9:25 hod.) 
Učebna:                             č. 52 
Pozn. Z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole se hodina neuskutečnila. 
 
 
Zapsala: Mgr. Jana Váňová             

 
 
 

 
V Brně dne 28. 2. 2020    PhDr. Zuzana Číková 

      ředitelka Střední zdravotnické školy Brno,  
      Jaselská, příspěvkové organizace 

 
 


