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1 Základní údaje o škole  

(§ 7, odst. 1, písm. a) 
 

 
 
Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních   
                                       studií, s.r.o. 
 
Sídlo školy:     Ledecká 35, 323 21 Plzeň 

 
Právní forma:  společnost s ručením 
omezeným 

 
IČO: 64830225   
IZO: 110 030 958 
 
 
Kontakty:   
telefonní/faxové číslo:  377 534 450 
e-mailová adresa:   info@vosplzen.cz   
www stránky:                http://www.vosplzen.cz  
ředitelka školy:               PhDr. Jana Ajglová               
jednatelé společnosti:  Jiří Winkelhöfer 

 Mgr. Simona Štruncová 
     Jan Přecechtěl, MBA 
 
Datum posledního zařazení do sítě škol: 27. 11. 2009  č.j.: 27 143/2009-21 
 
Školská rada:  předseda: Jiří Uhlík, MBA 
   místopředseda: Mgr. Ivana Vrátníková  
   členové:  Bc. Markéta Volrábová, Lucie Pernglau 
                                              Barbora Štrajtová – DZT 2 
                                               Jan Kapr – MSA 3 
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2 Přehled oborů vzdělání 2013/2014 
(§ 7, odst. 1, písm. b) 

 

Přehled vzdělávacích programů 2013/2014 
Obor vzdělání Vzdělávací program/kód Forma studia 

Diplomovaný zubní technik 
Diplomovaný zubní technik/  
53-44-N/11 

denní studium 

Sociální práce a sociální 
pedagogika 

Sociální práce/ 
75-32-N/01 

denní, kombinované a dálkové 
studium 

Management 
Management sportovních 
aktivit / 64-31-N/07 

denní studium 

Bezpečnostně právní činnost  
Bezpečnost obyvatelstva/ 
68-42-N/06 

denní a dálkové studium 

Diplomovaný oční optik  
 

Diplomovaný oční optik  
39-43-N/01 

denní a kombinované studium 

Informační technologie 
 

Systémový administrátor IT/ 
26-47-N/16 

denní studium  

 
Počet tříd a studentů k 30. 9. 2013 

Obor - ročník Počet tříd 
Počty studentů 

k 30. 9. 2013 
forma studia 

Management sportovních aktivit – 1. ročník 1 32 
DENNÍ 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník 1 13 
DENNÍ 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník 1 20 
KOMBINOVANÁ 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník 1 24 
DENNÍ 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník 1 24 
DÁLKOVÁ 

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník 1 23 
DENNÍ 

Sociální práce – 1. ročník 1 24 
DENNÍ 

Sociální práce – 1. ročník 1 12 
KOMBINOVANÁ 

Systémový administrátor IT – 1. ročník 1 11 
DENNÍ 

Management sportovních aktivit – 2. ročník 1 21 
DENNÍ 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník 1 8 
DENNÍ 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník 1 11 
DÁLKOVÁ 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník 1 19 
DENNÍ 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník 1 13 
DÁLKOVÁ 

Diplomovaný zubní technik – 2. ročník 1 16 
DENNÍ 
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Sociální práce – 2. ročník 1 13 
DENNÍ 

Sociální práce – 2. ročník 1 19 
KOMBINOVANÁ 

Systémový administrátor IT – 2. ročník 1 11 
DENNÍ 

Diplomovaný zubní technik – 3. ročník 1 15 
DENNÍ 

Sociální práce – 3. ročník 1 19 
DENNÍ 

Sociální práce – 3. ročník 1 12 
DÁLKOVÁ 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník 1 13 
DENNÍ 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník 1 15 
DÁLKOVÁ 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník 1 10 
DENNÍ 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník 1 22 
DÁLKOVÁ 

Management sportovních aktivit – 3. ročník 1 13 
DENNÍ 

Sociální práce – 4. ročník 1 19 
DÁLKOVÁ 

Celkem 27 452  
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Další vzdělávání 2013/2014:  

• Od února 2013 do června 2014 proběhl akreditovaný kvalifikační kurz ZUBNÍ 
INSTRUMENTÁŘKA 

  
• Škola získala akreditaci vzdělávací instituce Ministerstva vnitra a uskutečňujeme 

akreditované kurzy pro úředníky a vedoucí úředníky veřejné správy: Komunikační 
dovednosti v praxi, Písemná a elektronická komunikace, Český jazyk pro úředník veřejné 
správy a Zvládání stresových situací 

 
• LETNÍ ŠKOLA PRO SENIORY - v týdnu od 30. 6. do 4. 7. 2014 proběhl na škole další cyklus 

přednášek a seminářů nazvaný Letní škola seniorů. Tento cyklus volně navazoval na 

přednášky uskutečněné v předchozích letech o letních prázdninách.  

Program letní školy: 

− Refrakce a korekce zraku v presbyoptickém věku 

− Péče o chrup a zubní náhrady 

− Zásady správného stravování ve vyšším věku 

− Nabídka studentských akcí v cestovním ruchu a sportu 

− Možnosti chytrých mobilních telefonů a tabletů v praxi 

− Aktuální otázky nového občanského zákoníku 

− Nařízení obce ve vztahu k podomnímu prodeji a jak se účinně bránit nekalým 

praktikám podomních prodejců 
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2013/2014 

(§ 7, odst. 1, písm. c) 
 
Pracovníci školy 

Počet pracovníků 

celkem 

Počet interních 
pedagogických 

pracovníků 

Průměrný počet 
studentů na 1 

pedagogického int. 
pracovníka 

Počet externích 
pedagogických 

pracovníků 

2013/2014 2013/2014 2013/2014 2013/2014 

24 15 28 120 

 
Většinu pedagogických pracovníků školy tvoří externí vyučující – odborníci z praxe - 

což je dáno skladbou předmětů učebních plánů jednotlivých studijních oborů. 
 

 Škola za rok 2013/2014 uzavřela celkem: 
a) dohod o provedení práce:  225    
b) dohod o pracovní činnosti: 25 

 
Vedoucí oborů 2013/2014 

Obor Vedoucí oboru 

Sociální práce Mgr. Ivana VRÁTNÍKOVÁ 

Bezpečnost obyvatelstva Ing. Karel PRŮCHA, CSc. 

Diplomovaný oční optik RNDr. Jitka PROKŠOVÁ, Ph.D. 

Systémový administrátor IT Mgr. Karel HRDINA, Dis. 

Diplomovaný zubní technik Bc. Markéta VOLRÁBOVÁ  

Management sportovních aktivit Mgr. Jan ŠTIKA 
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4 Údaje o přijímacím řízení 
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

 

Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2013/2014 

Počet přihlášených 
studentů 

Počet přijatých studentů Počet nepřijatých 
studentů 

Počet studentů, kteří 
nastoupili ke studiu  

307 216 3 175 

Počet odvolání proti nepřijetí: 0 

 
Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2013/2014 – obory 

Počet přihlášených 
studentů celkem 

Přijímací zkoušky 
Kód  Vzdělávací program 

1.kolo 2.kolo  3.k 

Počet 
přijatých 
studentů 
celkem k  
1. 9. 2013 

Nastoupili 
ke studiu 
k 1. 9. 13 

Počet 
tříd 

53-44-N/11 
Diplomovaný zubní technik 

(denní studium) 
29 11 3 28 22 1 

75-32-N/01 
Sociální práce 

(denní studium) 
19 9 8 27 23 1 

75-32-N/01 
 Sociální práce  

(kombinované studium) 
18 4 11 12 12 1 

64-31-N/07 
Management sportovních 

aktivit  
(denní studium) 

21 14 13 39 29 1 

39-43-N/01 
Diplomovaný oční optik 

(denní studium) 
21 5 4 17 13 1 

39-43-N/01 
Diplomovaný oční optik 
(kombinované studium) 

28 6 4 27 20 1 

68-42-N/06 
Bezpečnost obyvatelstva 

(denní studium) 
23 12 3 26 22 1 

68-42-N/06 
Bezpečnost obyvatelstva 

(dálkové studium) 
14 16 2 25 23 1 

26-47-N/16 
Systémový administrátor IT 

(denní studium) 
10 7 2 12 11 1 

Celkem 

Poznámka: 6 studentů nastoupilo po přerušení, 1 opakuje, 1 přestup z VŠ – 

celkem studentů v 1. ročníku – 183 
175 
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Přijímací zkoušky 2013 

Přihlášeno Zúčastnilo se Přijato Nepřijato Nastoupí Obor 

I. II. III I. II. III I. II. III I. II. III I. II. III. 

AIT 10 7 2 4 7 1 4 7 1 0 0 0 2 7 1 

BEO 23 12 3 12 12 2 12 12 2 0 0 0 8 12 2 

DOO 21 5 4 13 2 2 13 2 2 0 0 0 8 3 2 

SPD 19 9 8 13 7 7 13 7 7 0 0 0 10 7 6 

DZT 29 11 3 23 7 2 21 7 2 2 0 0 14 6 2 

MSA 21 14 13 16 12 11 16 12 11 0 0 0 9 9 11 

DBEO 14 16 2 9 14 2 9 14 2 0 0 0 9 12 2 

DOK 28 6   4 19 4 4 19 4 4 0 0 0 13 3 4 

SPK 18 4 11 10 3 1 9 3 1 1 0 0 8 3 1 

 183 84 40 119 68 32 116 68 32 3 0 0 81 62 32 

 307 219 216 3 175 

Poznámka: 6 studentů nastoupilo po přerušení, 1 opakuje, 1 přestup z VŠ – celkem studentů 

v 1. ročníku - 183 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání  
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

Absolutoria 2014 
Skupina Termín konání Předseda/předsedkyně 

odborné komise: 
Náhradní a opravný 
termín 

DSP  16. – 18. června 2014    Mgr. Marie Dvořáková                                                             30. září 2014 

DDSP             18. – 19. června 2014 Mgr. Marie Dvořáková                                                   30. září 2014 

DZT    9. – 10. června 2014 Mgr. Hana Švejstilová 29. září 2014 

MSA                11. – 12. června 2014 Mgr. Petra Kalistová 29. září 2014 

BEO             16. – 17. června 2014    PaedDr. Josef Kepka, CSc. 27. srpna 2014 

DBEO 17. – 18. června 2014 PaedDr. Josef Kepka, CSc. 27. srpna 2014 

DOO   9. – 10. června 2014 PaedDr. Petr Mach, CSc. - 

DOK 11. – 12. června 2014 PaedDr. Petr Mach, CSc. - 

 
Výsledky absolutorií 

Prospěli 
s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli Odstoupili 

Obor 
Počet 

studentů  
k ABS 

počet % počet % počet % počet % 

Odklad 
ABS 

DSP - Sociální práce  
(denní studium) 

16 10 63% 5 31% 1 6% 0 0 3 

DDSP - Sociální práce  
(dálkové studium) 

14 7 50% 5 35% 2 15% 0 0 2 

DOO – Diplomovaný 
oční optik 

(denní studium) 
13 8 62% 5 38% 0 0% 0 0 0 

DOK – Diplomovaný 
oční optik 

(kombinované studium)
15 7 47% 8 53% 0 0% 0 0 0 

BEO – Bezpečnost 
obyvatelstva 

(denní studium) 
10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0 0 

DBEO – Bezpečnost 
obyvatelstva 

(dálkové studium) 
15 10 67% 5 33% 0 0% 0 0 0 

DZT - Diplomovaný 
zubní technik 

11 6 55% 4 36% 1 9% 0 0 3 

MSA – Management 
sportovních aktivit 

12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0 1 

Celkem 106 64 60% 38 36% 4 4% 0 0 9 
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Dne 24. června 2013, za přítomnosti rodičů a přátel, zástupců odborníků z praxe, interních i 
externích pedagogů, byli úspěšní 
absolventi naší školy v obřadní síni 
Plzeňské radnice města Plzně slavnostně 
vyřazeni.  
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2013 - denní forma studia 

Vzdělávací 

program 
Počet absolventů 

programu 

zaměstnán/a 
v oboru  

zaměstnán/
a mimo 
obor  

studuje VŠ  

jiné - 
nezaměstnán/a, 
ÚP, MD 

nezjišt ěno  

Bezpečnost 

obyvatelstva 

22 

5  
1 11 0 5 

Diplomovaný 

oční optik 

15 
4 2 2 0 7 

Sociální práce 11 8 1 1 1 0 

Diplomovaný 

zubní technik 

8 
2 2 1 1 2 

Management 

sportovních 

aktivit 

15 

1 1 7 0 6 

Celkem 71 20 7 22 2 20 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2013 - dálková forma studia 

Vzdělávací 

program 

Počet 

absolventů 

programu 

zaměstnán/
a v oboru  

zaměstnán/a 
mimo obor  

studuje 
VŠ 

jiné - 
nezaměstnán/a, 
ÚP, MD 

nezjišt ěno  

Bezpečnost 

obyvatelstva  

- DBEO 

24 7 2 2 0 13 

Sociální práce 

- DDSP 
20 7 3 0 0 10 

Diplomovaný 

oční optik - 

DDOO 

21 12 2 1 2 4 

Celkem 65 26 7 3 2 27 
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6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
(§ 7, odst. 1, písm. f) 

 
 

          Minimální preventivní program na VOŠ vychází z Metodického pokynu ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 
14 514/2000-51 a následných metodických doporučení. 
 
            Minimální preventivní program školy je zaměřený na: 
- realizaci vhodných preventivních aktivit pořádaných jinými odbornými zařízeními 

k primární prevenci sociálně patologických jevů (pro studenty jsou pořádány výchovně 
vzdělávací přednášky, besedy a jiné akce – viz akce oborů), 

- spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, lékaři – specialisty, 
psychology, policejní správou,  

- neformální působení na studenty vedoucími učiteli skupin při třídnických hodinách, 
dalšími vyučujícími ve výuce a při vhodných příležitostech např. rozborem konkrétní 
situace (náměty z praxe, z četby, z médií) s cílem, aby studenti o věcech přemýšleli a aby 
sami odsoudili danou skutečnost, příp. popularizací známé osobnosti (sportovce, 
zpěváka, herce, záchranáře), která něčeho dosáhla bez drog nebo prokázala osobní 
odvahu a statečnost, 

- upevňování a ovlivňování hodnotného systému studentů vyučujícími cestou osobního 
příkladu (např. zdůrazňování hodnot sportu pro zdraví člověka a pro způsob trávení 
volného času, objasňování zásad životosprávy aj.), 

- průběžné projednávání možností, jak působit na studenty v oblasti primární prevence 
prostřednictvím odborníků z praxe. Jednotlivé vyučované předměty dávají možnosti 
neformálního působení:  

� Cizí jazyky – práce s texty k primární prevenci rozšiřuje slovní zásobu studentů, 
vhodné texty k četbě a konverzaci v CZJ, 

� Odborné předměty – dle jednotlivých oborů studenti probírají následky různých 
drogových závislostí, prevenci, léčbu, 

� Společensko-vědní předměty – prevence, edukace v rámci předmětů jako jsou 
základy veřejného zdravotnictví, sociologie, psychologie,  

� Odborná praxe (praktická výuka) – před nástupem – proškolení o zákazu 
zneužívání omamných látek, zákaz zneužití léků 

� Tělesná výchova – výchova k fair-play, primární prevence vhodná zejména 
v tématech biochemie pohybové činnosti, výživa, regenerace sil, olympismus, 
etika ve sportu, 

� Informatika, výpočetní technika – grafické návrhy propagačních letáků 
s protidrogovou tématikou, 

- seznámení studentů se zásadami Vnitřního řádu školy (práva a povinnosti studentů) a 
požadavkem jeho dodržování, 

- nástěnnou propagaci v budově školy (využity nástěnné materiály k prevenci sociálně 
patologických jevů), 

- poskytování odborných a metodických materiálů pro potřeby vyučujících a studentů 
školním metodikem prevence, 

- edukační činnost studentů – přednášky pro žáky základních a středních škol na téma 
„zdravý životní styl“, „zdravá výživa“, „boj proti kouření“…, 

- účast na osvětových akcích pořádaných Krajským zdravotním ústavem v Plzni. 
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(§ 7, odst. 1, písm. g) 

 

Vzdělávací akce 
Vzdělávací instituce, 

místo konání 
Časový rozvrh, 
termín konání 

Účastník 

Workshop AVOŠ Praha 26. 9. 2013 Bc. Markéta Volrábová  
Bc. Radislava Marková  

Seminář 

Novinky a moderní technologie 

pro školy PK 

Plzeň 
7. 10. 2013 Mgr. Helena Layerová 

Mgr. Karel Hrdina 

Webinář Dyslexia – A Problem or 

Gift web 
9. 10. 2013 

Mgr. Jitka Vonešová 

Pragodent 2013 
Výstaviště Holešovice  

Praha 
11. 10. 2013 

Bc. Markéta Volrábová  
Bc. Jana Broumská  

Seminář: Inovace výukových metod 

a přístupů v gymnastice v rámci 

výuky TV 

FPE ZČU, Plzeň 17. 10. 2013 
Mgr. Jan Štika 

IX. seminář ZDRAVÍ 21 

Podpora zdraví v PK 
KÚPK, Plzeň 24. 10. 2013 

Mgr. Helena Layerová 

Konference ředitelů 

zdravotnických škol 
NCO NZO, Brno 4. – 6. 11. 2013 

PhDr. Jana Ajglová 

Seminář pro vedoucí 

bakalářských prací 
FZS ZČU, Plzeň 5. 11. 2013 

Mgr. Helena Layerová 

Workshop AVOŠ Praha 7. 11. 2013 Bc. Markéta Volrábová  
Bc. Radislava Marková  

Školení fa SIRONA  Bensheim, SRN 17. – 18. 11. 2013 

Bc. Markéta Volrábová  
Bc. Radislava Marková  

Mgr. Jan Štika 
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Přednáška a seminář v 

laboratořích tenkých vrstev 

katedry fyziky FAV ZČU v Plzni, 

metoda plazmového napařování 

tenkých vrstev (nové úpravy 

povrchů – aktuální i pro brýlovou 

techniku)  

FAV ZČU, Plzeň 26. 11. 2013 
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. 

Konference 

QUO VADIS, vzdělávání v PK 
KÚPK, Plzeň 26. 11. 2013 

Mgr. Helena Layerová 

Interdisciplinární seminář NTC 

(mezioborové vztahy fyziky, 

informatiky, biologie, 

psychologie)  

Nečtiny 20. – 23. 1. 2014 RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. 

Certifikovaný kurz  
VYUŽITÍ E-LEARNINGOVÉHO 
SYSTÉMU MOODLE VE VÝUCE 

VOŠZMVS, Plzeň 14. a 15. 1. 2014 

RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. 
Mgr. Karel Hrdina  

Mgr. Helena Layerová 
Bc. Markéta Volrábová  
Bc. Radislava Marková  

Bc. Jana Broumská 
Mgr. Jan Štika 

Mgr. František Kumst 
Mgr. Ivana Vrátníková 
Mgr. Vladimír Albrecht 
Ing. Karel Průcha, CSc. 

Ing. Mgr. Michal Janeček 
Mgr. Jitka Vonešová 

Mgr. Eva Blatská 
Mgr. Eva Růňová 

Postgraduální lékařské dny 2014 
Sesterská sekce 

FN Plzeň 5. 2. 2014 PhDr. Jana Ajglová 

Školení archivu MP pro školské 
subjekty 

Plzeň 13. 2. 2014 Věra Hodková 

Mezinárodní veletrh OPTA 2014 Brno 15. 2. 2014 
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. 

Lukáš Bureš 

Seminář ERASMUS+, akce K1 – 
mobilita v odborném vzdělávání 

Praha, MŠMT 18. 2. 2014 Mgr. Helena Layerová 
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Školení: Tvorba tiskových sestav 
ve Škole Online 

Plzeň 25. 3. 2014 
Věra Hodková 

Jitka Zemánková 

Veřejná prezentace výzkumné 
studie Fenomén bezdomovectví 

Plzeň, MMP 17. 3. 2014 Mgr. Ivana Vrátníková 

Akreditovaný rekvalifikační kurz 
Poradce pro výživu 

Praha 4 – 9/2014 Mgr. František Kumst 

Seminář ředitelů Asociace 
zdravotnických škol 

Praha, MŠMT 8. 4. 2014 PhDr. Jana Ajglová 

Valná hromada AVOŠ Praha, MŠMT 15. 4. 2014 PhDr. Jana Ajglová 

Metodicko-didaktický seminář: 
MEINE SCHULER SIND AUF DEM B1 – 
NIVEAU (nové materiály ve výuce NJ) 

Plzeň 10. 4. 2014 Mgr. Jan Štika 

Školení  
VLC – materiály v zubní technice 

Plzeň 23. 4. 2014 Bc. Jana Broumská 

Certifikovaný kurz:  
Letní outdoorová škola 

Melicharova Huť 7. – 11. 5. 2014 Mgr. Jan Štika 

Sportovní soustředění MSA Věšín  
19. – 23. 5. 2014 Mgr. Jan Štika 

Mgr. František Kumst 

Seminář 
DNEye Scanner pro využití 100% 
potenciálu vidění 

Praha 23. 5. 2014 
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. 

Seminář 
Jak moderně a efektivně 
vyučovat němčinu? 

Plzeň 4. 6. 2014 Mgr. Jan Štika 

Seminář 
Program podpory odborných 
praxí TANDEM 

Tandem, Plzeň 18. 6. 2014 Mgr. Helena Layerová 
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Seminář 
Rafting a záchrana na proudící 
vodě 

České Vrbné u ČB 17. – 19. 8. 2014 Mgr. Jan Štika 
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
(§ 7, odst. 1, písm. g) 

 
Aktivity, exkurze a školení studentů 
 
DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK  
 
1. Pragodent 2013 

 Dne 11. 10. 2013 navštívili studenti naší školy oboru Diplomovaný zubní technik spolu se 

svými vyučujícími mezinárodní výstavu Pragodent, konanou již tradičně v prostorách pražského 

holešovického výstaviště. Jedná se o každoroční akci, jež je přehlídkou všech nejnovějších materiálů a 

technologií na dentálním trhu. Svým rozsahem je jednoznačně největší z podobných konaných výstav 

v České republice. 

2. CAD/CAM technologie, Sirona, SRN 

 Ve dnech 17. 11. a 18. 11. 2013 studenti DZT 2 a 

DZT 3 navštívili firmu Sirona, v městečku Bensheim, SRN.  

Exkurze do této firmy byla spojena s praktickou výukou 

CAD/CAM systémů Cerek In Lab, který si studenti sami 

vyzkoušeli ve výukové laboratoři firmy. Při prohlídce 

továrny se seznámili s jednotlivými fázemi výroby nejen 

CAD/CAM technologie pro laboratoře, ale i vybavení a 

přístrojů do stomatologických ordinací. 

3. Master-Pin Systém 

Ve dnech 1. a 10. 11. 2013 se skupina DZT 3 zúčastnila školení na téma zhotovení pracovních 

modelů pomocí Master-Pin systému. Předvádějící byl Tomáš Ruml, zástupce firmy Protetika Plzeň, 

který vysvětlil a ukázal pracovní postup a jednotlivé fáze výroby při použití tohoto systému. Školení 

probíhalo v rámci předmětu Zhotovování stomatologických protéz ve školní laboratoři. 
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4. Planetárium 3D 

Studenti DZT 1 se společně s vyučujícími Bc. M. Volrábovou a Bc. J. Broumskou zúčastnili dne 

19. 12. 2013 exkurze do Planetária 3D. Před hlavním 

programem se studenti mohli seznámit a ukázkami 

vztahujícími se k vesmírné problematice. Je zde 

využito interaktivních technologií a tak si mohou 

návštěvníci mnohé prakticky vyzkoušet. Hlavní 

program se týkal hvězd na podzimním nebi nad Plzní a 

také vzniku vesmíru. Celé promítání bylo ve 2D a film 

byl opravdu zajímavě zhotoven. Právě prolínání 

různých barevných odstínů a možnosti různých 

kombinací studenty zaujali.  

5. Školení studentů na VLC technologie 

Dne 23. 4. 2014 se v hotelu Hazuka v Plzni konal teoreticko-demonstrační kurz zaměřený na 

VLC – světlem tuhnoucí materiály v zubní technice, který pořádala 

firma Henry Schein pod vedením pana Petra Šrachty. Z naší školy se 

ho zúčastnily studentky Dufková Romana, Pivoňková Barbara, Tereza 

Wegschmiedová a vyučující Bc. Jana Broumská. Pod vedením 

přednášejícího pana Hynka Rožnovského jsme se mohli seznámit 

s novými materiály, které jsou hodně využívány na dentálním trhu. 

Kurz se týkal Eclipse – VLC materiál na výrobu snímacích náhrad. 

Mohli jsme sledovat zhotovení protézy a některé fáze výroby si i 

vyzkoušet. Dalším materiálem byla Radica – VLC materiál na výrobu 

dlouhodobých provizorií s pevností 160 Mpa. Pan Rožnovský nám 

ukázal zhotovení 

tříčlenného 

můstku. Ocenili 

jsme rychlost a estetiku při výrobě náhrady. Také 

In:Joy je hodně využívaný materiál zubní 

laboratoři a to na estetické fazetování. Další 

materiál pod názvem Triad se používá na rebazi 

náhrad. Všechny tyto materiály se dají různě 

kombinovat. 

 

          

6. Dětský den v ZOO 2014 

Dne 7. 6. 2014 se konal tradiční Dětský den v ZOO. Program obsahoval taneční vystoupení 

několika tanečních skupin (Pilsen Cheerleanders, Pilsen Keep moving), ukázky práce Městské policie i 

Policie ČR.  Na stanovišti Vyšší odborné školy zdravotnické managementu a veřejnosprávních studií s. 

r. o. si obor Diplomovaný zubní technik připravil pro děti úkoly zaměřené na péči o zuby. Úkoly byly 

adekvátní pro určité věkové kategorie. Zástupci oboru Diplomovaný oční optik společně s Lions 

klubem měřili zrak u předškolních dětí. Celým programem provázel návštěvníky moderátor Kiss 

Protonu. Děti při vstupu do areálu obdržely soutěžní kartu, kterou postupně zaplňovaly razítky. Na 
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jednotlivých stanovištích musely plnit jednoduché úkoly, za které byly odměněny malými dárky od 

sponzorů. Celý program proběhl za značné pozornosti malých Plzeňanů i jejich rodičů.  

 

 

     

 

 

 
 

 
SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
1. Konference Šípkové Růženky zdravotní a sociální péče 

    Dne 3. 10. 2013 uspořádaly Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut a 

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií konferenci Šípkové 

Růženky zdravotní a sociální péče. Konference se zúčastnili pedagogové a studenti oboru Sociální 

práce. Na konferenci vystoupili významní odborníci z různých oblastí zdravotní a sociální péče a 

objasnili studentům některé vybrané problémy, se kterými se potýká současné české zdravotnictví. 

2. Beseda o dobrovolnictví 

Dne 9. 10. 2013 proběhla beseda studentů třídy SPD-1 s pracovnicemi organizace Člověk v tísni 

a Diakonie ČCE na téma dobrovolnictví. Pracovnice těchto organizací Mgr. Sevelková a Mgr. Linková 

seznámily studenty s posláním dobrovolnické služby a odpovídaly na četné dotazy studentů. Rovněž 

představily projekty, které tyto organizace realizují, jako např. Projekt Dospělí a děti školou povinné. 

Na závěr podaly informace novým zájemcům. 

3. Beseda o inovativním prosazování sociálního podnikání 

    Dne 14. 10. 2013 proběhla beseda s paní Bc. Jitkou Čechovou, ambasadorkou P3 - People, Planet, 

Profit, o. p s. Studenti posledního ročníku denního studia se tak měli možnost seznámit s poněkud 

opomíjeným druhem podnikání, který se u nás rozvíjet začíná, ale ve světě už má poměrně dlouhou 

tradici. Bc. J. Čechová seznámila studenty nejen s charakteristikou sociálního podnikání, ale 

i s některými problémy a úskalími, s kterými se zájemci o tuto oblast podnikání mohou ve své 

každodenní praxi setkat.   

4. Návštěva Substitučního centra v Plzni 

    Dne 16. 10. 2013 navštívili studenti třídy DSP-2 pod vedením odborné učitelky Mgr. Ackrmannové 

Substituční centrum v Plzni. Substituční centrum je primárně určeno pro klienty s rizikovým 

chováním, kteří jsou dlouhodobě závislí na opioidech, a u kterých selhávají pokusy o abstinenční 

léčbu. Toto zařízení též poskytuje poradenskou službu, psychoterapii, sociální poradenství, arteterapii 

a další. Studenti se též seznámili s postavením, úkoly a náplní práce sociálního pracovníka v tomto 

zařízení.  
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5. Návštěva azylového domu MáTa Plzeň 

     Dne 30. 10. 2013 navštívili studenti třídy SPD-1 azylový dům MáTa. Poslání této organizace je 

prioritně pracovat v zájmu dětí. Fond ohrožených dětí poskytuje v Plzni dvě sociální služby ve dvou 

zařízeních: 

1) Pobočka FOD Plzeň poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jedná se tedy 

převážně o terénní sociální práci; 

 2) Azylový dům MáTa poskytuje sociální službu azylové domy matkám/rodinám s dětmi či těhotným 

ženám starším 18 -ti let, které se ocitly v tíživé životní situaci. 

    Studenti se dozvěděli, že tento azylový dům poskytuje pomoc a přechodné ubytování dětem 

(a jejich zákonným zástupcům), osobám zodpovědným za výchovu dětí a těhotným ženám starším 18. 

let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci na dobu nezbytně nutnou k jejímu vyřešení. 

Nepříznivou sociální situací organizace rozumí bytovou krizi vždy v kombinaci s dalšími problémy, 

např. rozvod, domácí násilí, ztráta příjmu a další. Přednostně jsou ubytováni zájemci s trvalým 

pobytem v Plzeňském kraji.  

     Studenty exkurze natolik zaujala, že v závěru školního roku zorganizovali akci zaměřenou právě na 

pomoc tomuto zařízení. 

6. Beseda na téma Sexualita zdravotně postižených 

     Dne 31. 10. 2013 proběhla v zařízení Diakonie ČCE Človíček, pod patronací externího učitele školy 

pana Ženíška, beseda o sexuálním životě zdravotně postiženého člověka. Studenti našeho oboru tak 

získali nový náhled na toto poměrně tabuizované téma. 

7. Návštěva v Domově Sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích 

     Dne 11. 11. 2013 navštívila třída DSP-3  Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích. Domov 

Sv. Karla Boromejského je domem 4 světů - starých a nemocných lidí, řeholních sester, civilních 

zaměstnanců a odsouzených žen. Není příliš známo, že po roce 1989 zde vzniklo Oddělení pro výkon 

trestu odsouzených žen, které je součástí vazební věznice v Ruzyni. Odsouzené ženy bydlí přímo 

v domově a nachází zde současně i pracovní příležitosti.  Studenty po domově prováděla a odborný 

výklad na vysoké úrovni zajišťovala přímo představená tohoto domova. 

8. Akce v občanském sdružení Totem 

    Dne 11. 11. 2013 studenti třídy DSP-3 realizovali svoji adventní 

a předvánoční akci v občanském sdružení Totem, regionálním 

dobrovolnickém sdružení. Toto občanské sdružení se zabývá 

organizováním různých forem dobrovolnických akcí a 

vytvářením dobrovolnických programů. Studenti připravili pro 

klienty zajímavé zábavné odpoledne, při němž hráli hru Dumbo, 

která je obdobou známé hry Bingo. 
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9. Exkurze ve věznici Plzeň 

Dne 25. 11. 2013 absolvovali studenti třídy DSP-3 se svolením vedení věznice exkurzi ve Věznici 

Plzeň. Seznámili se s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, s penitenciární 

a postpenitenciární péčí a s náplní práce sociálního pracovníka ve věznici.  

10. Exkurze v Tyflocentru 

      Dne 28. 11. 2013 vykonali studenti třídy SPD-2 pod vedením externí učitelky Mgr. Křížové exkurzi 

v Tyflocentru, o.p.s. v Plzni. Studenti se seznámili s problémy, se kterými se ve svém životě setkávají 

slabozrací a slepí lidé. Studentům přednášely přímo sociální pracovnice tohoto zařízení, a tak měli 

též možnost se podrobně seznámit se specifiky sociální práce s touto cílovou skupinou.  

11.  Akce pro seniory v Domově se zvláštním režimem Kopretina 

     Dne 4. 12. 2013 zorganizovaly studentky třídy SPD-1 školní projekt v MÚSS, v zařízení pro seniory 

Kopretina.  Velmi pečlivě připravený program včetně občerstvení proběhl v přátelské atmosféře a 

setkal se kladným ohlasem nejen obyvatel domova, ale i zaměstnanců.  

12.  Akce pro klienty denního stacionáře Človíček 

Dne 5. 12. 2013 studenti třídy SPD-2 zorganizovali akci 

„Mikulášská besídka“ s nadílkou a diskotékou v denním stacionáři 

Človíček při Diakonii ČCE Plzeň. V tomto zařízení jsou umístěni klienti s 

těžkým kombinovaným postižením v poměrně širokém věkovém 

spektru od dětí až po mladé dospělé. Z tohoto důvodu bylo uspořádání 

akce velmi složité. Studenti tento úkol pojali velmi zodpovědně a akce 

se setkala s kladným ohlasem.   

13. Exkurze v Psychiatrické léčebně Dobřany 

      Dne 17. 12. 2013 se studentky třídy SPD-1 zúčastnily pod vedením 

externí vyučující MUDr. Havlicové exkurze v Psychiatrické léčebně Dobřany. Studentky si prohlédly 

několik pavilónů a diskutovaly se sociálními pracovnicemi o jejich pracovních úkolech a problémech. 

Odnesly si tak velmi podnětné poznatky o práci sociálního pracovníka v prostředí klientů postižených 

různými druhy psychického postižení nebo závislostí. 

14. Sbírka pro Fond ohrožených dětí  

      Dne 20. 12. 2013 vyvrcholila dlouhodobá iniciativa třídy SPD-1 na pomoc FOD a zařízení Máta. 

Studentky vyhlásily na zdejší škole sbírku šatstva a hraček ve prospěch malých klientů tohoto zařízení.  

Akce měla úspěch a za její realizaci osobně poděkovala vedoucí azylového domu paní Jeremiášová. 

15. Exkurze ve Věznici Plzeň 

    Dne 12. 2. 2014 se studenti třídy SPD – 2 zúčastnili exkurze ve Věznici Plzeň. Seznámili se 

s výkonem vazby, výkonem trestu odnětí svobody, s penitenciární a postpenitenciární péčí a s náplní 

práce sociálního pracovníka ve věznici.  
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16. Přednáška na téma Mobilita handicapovaných osob 

    Dne 28. 2. 2014 proběhla přednáška s besedou 

pro třídy SPD 1 a SPD 1. Přednáška byla tematicky 

zaměřena do oblasti inkluzivní mobility osob 

s omezenou možností pohybu a orientace. 

Přednášející - Ing. Petr Šika - velmi poutavou 

formou seznámil studenty s možnostmi řešení 

mobility handicapovaných osob. Přednáška se 

setkala s velmi kladným ohlasem ze strany 

studentů.  

17. Návštěva projekce v rámci filmového festivalu Jeden svět 

    Dne 17. 3. 2014 se studenti 1. a 2. ročníku oboru Sociální práce a 2. ročníku oboru Bezpečnost 

obyvatelstva zúčastnili projekce v rámci festivalu Jeden svět, který pořádá organizace Člověk v tísni. 

Tyto projekce jsou již každoroční tradicí. Letošní projekce proběhla v Kulturním domě Peklo. Po 

projekci kanadského investigativního dokumentu O trhu s orgány, který zkoumá etické i právní 

aspekty celosvětového obchodu s lidskými orgány, následovala krátká beseda k dané problematice.    

18. Aktuální trendy drogové trestné činnosti v ČR 

    Dne 2. 3. 2014 se uskutečnila přednáška Aktuální trendy drogové trestné činnosti v ČR, kterou vedl 

vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály Police ČR. Studenti oborů 

Bezpečnost obyvatelstva a Sociální práce byli seznámeni s aktuální problematikou drogové scény v ČR 

a Evropě.  

19. Exkurze - Projekt Jana, Domažlice 

     Dne 28. 3. 2014 se třída SPD 2 zúčastnila celodenní exkurze do Domažlic. Hlavním cílem bylo 

seznámení s Projektem Jana - bavorsko-českým projektem prevence AIDS Vlády Horního Falcka z 

pověření Bavorského ministerstva zdravotnictví. Hlavním cílem Projektu JANA je předcházet šíření 

pohlavně přenosných nemocí, zejména AIDS. Projekt se zejména zabývá situací žen v prostituci. 

Studenti byli v rámci exkurze seznámeni s hlavními cíli projektu, tj. zejména s možnostmi prevence, 

testování a léčby HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob a s možnostmi zlepšení zdravotní, sociální 

a psychické situace žen v prostituci.  

20. Exkurze do denního stacionáře Človíček 

Dne 9. 4. 2014 se třída SPD 2 v doprovodu pana Ženíška (učitele fundraisingu) zúčastnila exkurze do 

stacionáře Človíček. Podrobné informace k exkurzi včetně reflexe studentů viz následující článek ve 

Zpravodaji ÚMO Plzeň 1. 
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21. Systém zdravotnictví v ČR 

     Dne 16. 4. 2014 se pro třídy SPD2 a SPD3 konal seminář Českého zdravotnického fóra pod názvem 

Systém zdravotnictví v ČR.  Seminář byl rozšiřujícím doplňkem výuky a poskytl zejména informace 

o systému zdravotní péče v ČR, jeho financování a též o roli prevence ve zdravotnictví. 
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22. Sociálně- psychologický výcvik v Cheznovicích  

     Ve dnech 16. 5. až 18. 5. 2014 proběhl v rekreačním středisku Sv. Štěpán v Cheznovicích sociálně – 

psychologický výcvik třídy SPD 1.  Výcvik vedl již tradičně PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. Studenti si 

prostřednictvím technik aplikované sociální psychologie osvojovali dovednosti, které se vztahují 

k posílení jejich osobnosti a role v sociálních interakcích. Výcvik se setkal s mimořádně kladnou 

odezvou studentů.  

 

MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

1. „Pohyb 1P“ – MSA 2 

     V září a říjnu 2013 Nadace sportující mládeže ve spolupráci s Pohyb a zdraví o.p.s. realizovali na 

území města Plzně akci „Pohyb 1P“ – iniciace zájmu dětí předškolního věku o pohybové aktivity. Na 

základě smlouvy o spolupráci mezi NSM a VOŠ zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních 

studií s. r. o. se akce účastnili i studenti oboru MSA. 

Studenti se podíleli na odborné činnosti v oblasti TV 

jako realizátoři na jednotlivých stanovištích. Měli 

možnost uplatňovat teoretické znalosti v praxi po 

stránce pedagogické i organizační. Seznámili se také s 

ekonomickými a administrativně technickými aspekty 

plánování a realizace akce v rámci projektů v oblasti TV 

a sportu. Studenti prokázali odborné a organizační 

schopnosti, zodpovědný přístup, byli schopni prokázat 

také vlastní iniciativní přístup. 

2.  „Hýbej se a sportuj“ – Plzeň – spolupráce s Nadací sportující mládeže 

     V neděli 22. září se 15 studentů oboru MSA (1. – 3. ročník) aktivně podílelo na organizaci akce 

„Hýbej se a sportuj“. Akce byla zaměřena na širokou 

veřejnost, zejména mládež. Akce probíhala 

v centrálním parku Lochotín. Na jednotlivých 

stanovištích měly své prezentace sportovní oddíly 

města Plzně (HC Plzeň, SK Talent Plzeň – házená, SK 

Slavia – plavci, atd.). Studenti zajišťovali hladký 

průběh na jednotlivých stanovištích ve spolupráci 

s jednotlivými sportovci. Celou akci koordinovala a 

řídila studentka MSA2 Tereza Zálešáková. 

3. TyfloCentrum Plzeň – Mgr. Věra Křížová 

Studenti MSA2 navštívili 16. 10. 2013 organizaci pro zrakově postižené TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Tato 

organizace poskytuje sociální služby zrakově postiženým lidem v Plzeňském kraji a jedna z jejích 

aktivit je i provozování sportovní disciplíny – zvuková střelba z laserové pistole.  Studenti byli 

seznámeni s pravidly střelby, viděli střílet nevidomého sportovce a sami si střelbu vyzkoušeli.  
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4. Plzeň historická – Ing. Martina Cejnarová - MSA3 - Průvodcovský produkt   

     Dne 22. 10. 2013 proběhla studenty připravována akce, a to jednak ve společných hodinách 

předmětu (Základy CR a rekreace), a také při domácí přípravě. Sraz skupiny s výjimkou několika 

studentů dne 22. 10. 2013 u Divadla J. K. Tyla. Studenti pracovali v předem vytvořených pracovních 

týmech (průvodci CR) a postupně zbytek skupiny (cestovatelská skupina) seznamovali s jednotlivými 

atraktivitami středu města Plzně. Všichni zúčastnění se celé akce zhostili velmi úspěšně a  historické 

zajímavosti dobře prezentovali pro celou skupinu tzv. turistů. Tento produkt je součástí 

klasifikovaného zápočtu v zimním semestru. Všichni si vyzkoušeli obě role, prezentovali delší text s 

historickými daty a udrželi pozornost celé skupiny. 

5.  Mateřská a základní škola pro zrakově postižené v Plzni – Mgr. Věra Křížová 

     Studenti MSA2 absolvovali dne 4. 11. 2013 exkurzi zaměřenou na 2 sporty pro nevidomé, a to ve 

škole pro zrakově postižené děti v Plzni.  Studentům byla vysvětlena pravidla goalballu a showdownu. 

Účastnili se tréninku těchto sportů a sami si pak goalball a showdown zahráli.  

6. Výuka na zimním stadionu 

     Ve dnech 6. a 13. 11. 2013 se 

uskutečnila  celooborová akce 

MSA - zimní stadion Kooperativa 

aréna - Plzeň – Mgr. Jan Štika, 

Mgr. František Kumst. V rámci 

Sportovních her a Kondiční 

přípravy se studenti oboru MSA 

zúčastnili dvou bloků výuky na 

zimním stadionu pod vedením svých pedagogů. Prohloubili si své praktické dovednosti v bruslení a 

ledním hokeji. Studenti měli možnost seznámit se také se základem krasobruslení.  

7. Exkurze Parkhotel Plzeň  

     19. 11. 2013 – Parkhotel Plzeň – Ing. Martina Cejnarová. Náplň prohlídky: seznámení s hotelem a 

tím, co hotel může nabídnout. Kongresové centrum Parkhotel Plzeň je 4**** moderní hotel s mnoha 

možnostmi a službami. Hotel se nachází v příjemném prostředí Borského parku. Je jedním 

z největších kongresových a hotelových zařízení v Čechách mimo Prahu. Studenti byli seznámeni 

s chodem a aktivitami, obdrželi odborný výklad od personálu. Jako bonus mohli v hotelu zastihnout 

hráče FC Bayern München a dozvědět se jejich požadavky na hotel a jeho personál. 

8.  Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni  

     18. a 25. 11. 2013 – MSA2 - Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni – MUDr. Jaroslav Novák. 

Skupina MSA2 absolvovala výukovou hodinu "Hodnocení zdatnosti a svalové síly podle Jandy" 

v seminární místnosti Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni 18. a 25.11. Po teoretickém 

úvodu (stručné zopakování již probrané látky o metodice vyšetření) studenti sledovali 

spiroergometrické vyšetření pozvaného sportovce, aby získali představu, jak vůbec základní vyšetření 

úrovně kardiorespirační kapacity vypadá. Výuka na Ústavu TVL LF UK v Plzni byla dohodnuta a 

odsouhlasena prof. MUDr. V. Zemanem, vedoucím ústavu.  
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9. Akce výuky zimního období: 

Kondiční průprava – Mgr. František Kumst, Mgr. Jan Štika - MSA1, MSA2 

     Kruhový trénink Sweat – Studenti  MSA1 a MSA2 se aktivně zúčastnili kruhového tréninku ve 

Fitness Galerie. Tento druh pohybové aktivity je veřejností v poslední době velmi oblíben. Studenti 

měli možnost vyzkoušet 10 stanovišť s novějšími tréninkovými metodami, vše pod vedením dvou 

absolventů oboru MSA, kteří působí v této společnosti jako trenéři a instruktoři. 

Netradiční sporty – Mgr. Gabriela Fantová - MSA2 

     Studenti si v praktické výuce předmětu Netradiční sporty vyzkoušeli aktivity, jako jsou Sqash, box, 

capoiera. Po názorné ukázce a didaktickém vysvětlení si studenti osvojili tyto nové aktivity. 

Hry a zážitkové aktivity v přírodě – Mgr. Jan Štika – MSA 3 

Bolevecké rybníky, Lasergame Atom, Boulderstěna 

Štruncovy Sady, Bolevecká náves - studenti 

v průběhu výukového období pracovali v terénu 

mimo školu. Při samostatných prezentacích, kde 

byly využity znalosti z orientace v přírodě, didaktiky 

a metodiky nácviku, názorně vedli část výukové 

jednotky. Absolvovali aktivity jako slackline, 

horolezectví, orientační sporty, geocaching, 

lasergame a další. 

10. Terénní cvičení Starý Plzenec, Radyně  

     31. 3. 2014 – MSA3 – Terénní cvičení Starý Plzenec, Radyně – PaedDr. Jiří Suda: na závěr a 

ukončení studia předmětu Kartografie a orientace v terénu letos prošli všichni absolventi půldenním 

terénním cvičením. Vzhledem k většímu počtu byla skupina rozdělena na dvě části. Praxe prvé 

skupiny proběhla v okolí Starého Plzence, druhé skupiny v okolí Radyně. Studenti si připravili několika 

kilometrový přesun nepřehledným terénem podle buzoly (trasa byla předem předána skupině 

v mapovém zákresu), seznamovali ostatní spolužáky se zvláštnostmi na trase. Poté si skupiny 

vyměnily role. Na závěr si každý člen vyzkoušel orientační pochod v lese po trase, kterou vymezil jeho 

spolužák.  

11. Bolevecké rybníky Plzeň - Základy kineziologie  

     31. 3. 2014 – MSA2 – Bolevecké rybníky Plzeň - Základy kineziologie – MUDr. Jaroslav Novák: v 

rámci výuky předmětu Kineziologie v květnu absolvovali studenti 1 výukovou hodinu v terénu: 

dopravili jsme se na Senecký rybník a od objektu skautské klubovny a klubovny KVS Plzeň za hrází 

rybníka podle předchozích instrukcí všichni absolvovali terénní test zdatnosti po trase "stezky 

zdatnosti" po lesní cestě ve směru k Senci. Podle hodnoty tepové frekvence před startem, uprostřed 

trasy a v cíli, a podle dosaženého času, si každý z účastníků vypočítal Index zdatnosti a vyhodnotil 

úroveň své kondice. Po skončení a návratu ke klubovně KVS Plzeň jsme si udělali malý ohníček a 

občerstvili se vlastnoručně opečenými donesenými špekáčky s hořčicí, chlebem. 
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12. Škoda sportpark – Beachvolejbalový turnaj  

     3. 4. 2014 – MSA1 – Škoda sportpark – 

Beachvolejbalový turnaj – Mgr. Jan Štika: v rámci 

předmětu „Sportovní hry“ studenti zorganizovali 

třídní turnaj v plážovém volejbalu. Studenti se 

rozdělili do koedukovaných trojic, které hráli 

systémem každý s každým. K turnaji byly využity tři 

beachkurty. Turnaj se setkal s velkým nadšením a 

studenti pokračovali ve hře nad rámec hodinové 

dotace předmětu. 

13. Atletická soutěž pro ZŠ 

     23. 4. 2014 – MSA1 – Atletická soutěž pro ZŠ –  Mgr. Jan Štika, Mgr. František Kumst: studenti 

prvního ročníku oboru Management sportovních aktivit dne 23. 4. 2014 zorganizovali školní kolo 

atletické všestrannosti pro žáky ZŠ Podmostní. Studenti MSA připravili pro žáky čtyři disciplíny – běh 

60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a vytrvalost na 1500m a 800m. Úkolem studentů bylo 

zajistit kompletní přípravu, předvedení a vysvětlení, průběh a vyhodnocení jednotlivých disciplín dle 

atletických pravidel. Akce byla výstupem po prvním ročníku studia. Studenti se akce zhostili na 

výbornou a vše proběhlo bez nejmenších problémů. Organizaci a průběh si pochvalovali nejen žáci, 

ale i přihlížející vyučující ze základní školy. Jistě nezůstane u jen této akce. 

 

14. Škodabike maraton Plzeň 

     17. 5. 2014 – obor MSA – Škodabike maraton Plzeň – Mgr. Jan Štika: organizace a pomoc při 

největším závodu na horských kolech v Plzeňském kraji dne 17. 5. 2014. Studenti se podíleli na 

přípravě, organizaci závodu, značení a odznačení trati, řízení dopravy, pomoc závodníkům a 

personálním zajištění závodů (6 km, 30 km, 70 km). 

Studenti si v praxi mohli vyzkoušet práci v kolektivu 

i jako jednotlivci, řízení velké skupiny a dostali se do 

zákulisí jedné z největších sportovních akcí České 

Republiky. Akce se opět setkala s velkým 

úspěchem, i když závodníků bylo oproti loňským 

ročníkům méně, díky termínové kolizi s dalšími 

sportovními akcemi v Plzni. Několik studentů i 

pedagogů se aktivně zúčastnilo samotného závodu. 
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15. Sportovní soustředění – rekreační středisko Brdy - Věšín  

     19. 5. – 23. 5. 2014 – MSA2 – sportovní 

soustředění – rekreační středisko Brdy - Věšín – Mgr. 

Jan Štika, Mgr. František Kumst: Kurzu se zúčastnilo 

20 studentů. Studenti druhého ročníku se zúčastnili 

povinného sportovního soustředění v rozsahu 5 dnů, 

40 výukových hodin. V průběhu soustředění si 

studenti měli možnost vyzkoušet mnoho druhů 

sportů a aktivit. Prošli pěší turistikou, zdolali na kole 

vrchol Třemšína a vodní nádrž Láz, celodenní výlet na 

kole byl zpestřen prohlídkou březnického pivovaru 

Herold, na kterou navazovala praktická ukázka a 

možnost vyzkoušení herního vojenského sportu airsoft v podání spolku „Žoldáci Březnice“. V dalších 

dnech si studenti vyzkoušeli interakci a kooperaci ve skupině, míčové sporty – nohejbal, fotbal, stolní 

tenis, badminton, plážový volejbal, frisbee. Dalšími aktivitami byly outdoorové aktivity jako jsou 

koordinační chůze po laně – slackline, nízká lana, překonání překážky a orientace v lese. Díky 

příznivému počasí byl jedním z cílů při 

cyklistice přírodní lom Bezděkov, kde 

studenti mohli využít své plavecké 

dovednosti. Večerní program 

obstaraly odborné přednášky jako 

např. obsluha a pohyb na kole, 

fungování rekreačního objektu a 

teoretické podměty provozovaných 

aktivit. Studenti byli ubytováni 

v moderních chatkách, pochvalovali si 

stravu, večerní táboráky a celý pobyt. Studenti, místní personál i pedagogický doprovod byli s akcí 

velmi spokojeni. 

16. Akce výuky zimního období: 

MSA1, MSA2, MSA3 – Sportovní průprava, Fitness, Netradiční sporty – Mgr. Jan Štika, Mgr. Gabriela 

Fantová 

V rámci předmětů absolvovali studenti výuku v terénu na různých sportovně-kulturních místech 

města Plzně. Mezi tato místa patří především Bolevecké rybníky, Borský park, fitness Kotelna, fitness 

Galerie, Škoda sportpark Doudlevce, Škodaland Litice a další. Zde studenti absolvovali mnoho druhů 

sportů (softbal, inline brusle, fitness, frisbee ultimate, bowling a další). 
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DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 

1. Exkurze DOO3 v oční ordinaci a v oční optice 

Návštěva oční ordinace MUDr. Anna Topinkové a oční optiky OFITOP, dne 1. 10. 2013. Podobně jako 

v minulém školním roce i letos přijala MUDr. Anna Topinková studenty třetího ročníku DOO ve své 

soukromé ordinaci v areálu OFITOP v Plzni. Studenti tak měli možnost se seznámit s praxí oční 

lékařky, která se zaměřuje především na problematiku dětských pacientů a aplikace kontaktních 

čoček. Její ordinace přímo spolupracuje s pracovištěm oční optiky, takže studenti poznali součinnost a 

provázanost praxe očního lékaře a očního optika. 

2. Spolupráce na proměřování zraku předškoláků (s LC Bohemia) 

Místo: mateřské školy v Plzeňském kraji; Období: říjen 2013 – duben 2014 

Osvědčená spolupráce studentů oboru DOO s Lions Clubem Plzeň Bohemia pokračovala i v tomto 

školním roce. Začátkem října připravila garantka projektu paní Ing. Jana Flanderová pro studenty 

DOO2 krátký seminář, na kterém je seznámila s funkcí přístroje na měření zraku autorefraktometrem 

PlusoptiX A09 a s projektem LVÍ OČKO. Zdůraznila cíl projektu - upozornit na nutnost provádění 

pravidelných kontrol zrakových funkcí u dětí zejména ve  skupině předškolního věku (3–6 let), 

kdy ještě probíhá vývoj zrakové ostrosti. Je třeba dodat, že měření studenty zaujalo a během prvních 

týdnů, kdy se do projektu kromě již zkušených DOO3 zapojili i tito nováčci (DOO2), byla garantkou 

projektu oceněna jejich snaha a aktivita při návštěvách MŠ v kraji.  

3. Účast DOO1 a DOO2 na přednášce Nedokonalost lidského oka (PhDr. Ota Kéhar, ZČU v Plzni) 

v rámci akce Týden AV ČR 

Místo: Gymnázium na Mikulášském nám.; Termín: 12. 11. 2013  

Studenti DOO1 a DOO2 se v doprovodu dr. Prokšové a L. Bureše zúčastnili přednášky Nedokonalost 

lidského oka, která se zabývala jednak zhodnocením parametrů lidského oka a jejich porovnáním se 

zástupci zvířecí říše a dále pak některými fyziologickými a psychologickými optickými klamy. 

Přednášející PhDr. Ota Kéhar doplnil výklad několika experimenty a umožnil posluchačům také zjistit, 

jaký má kdo z nich fyzikální odhad. Ten se týkal především podmínek a parametrů vidění. 

 

4. Exkurze v Tyfloservisu 

19. prosince 2013 navštívili studenti 3. ročníku oboru 

diplomovaný oční optik plzeňskou pobočku Obecně prospěšné 

společnosti Tyfloservis, která nabízí podporu, informace a 

nácvik dovedností zrakově postiženým lidem. Studenty 

provázela vedoucí střediska paní Hana Cmarová, Dis., která je 

seznámila se všemi aktivitami Tyfloservisu i sortimentem 

speciálních optických, rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek pro zrakově postižené. S velkým zájmem u studentů 

se setkaly zejména simulace jednotlivých konkrétních očních 

vad a postižení. Jako poděkování přislíbili studenti pomoc 

Tyfloservisu při organizování akcí na pomoc zrakově postiženým 

spoluobčanům. 
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5. Exkurze a přednáška o plazmové úpravě povrchů skel na 

pracovišti KFy FAV ZČU v Plzni 

26. listopadu 2013 se studenti DOO3 a DOO2 zúčastnili 

přednášky o plazmovém naprašování a exkurze do laboratoří 

katedry fyziky FAV. Přednášku pro studenty připravil doc. Pavel 

Baroch, Ph.D., který v teoretickém úvodu zmínil především 

plazmovou úpravu skel a dále užití multifunkčních vrstev. 

Studenty pak provedl jednotlivými pracovišti, kde se studenti 

seznámili s činností aparatury na plazmové naprašování, 

s parametry tenkých vrstev (závislost barevnosti povrchu na 

tloušťce materiálu apod.) Ze závěrečné diskuze vyplynulo, že 

studenti ocenili odborný přístup a vstřícnost doc. Barocha a 

exkurzi hodnotili jako velmi přínosnou. 

6. Exkurze a předvedení experimentů z GEO a VO v laboratořích KMT FPE ZČU v Plzni 

2. prosince 2013 dopoledne navštívili studenti DOO1 optickou laboratoř Katedry matematiky, fyziky a 

technické výchovy FPE ZČU v Plzni, aby se tam seznámili 

s desítkami experimentů, které se týkají jevů geometrické 

a vlnové optiky. Studenti si některé demonstrační jevy 

zkusili i samostatně provést a jako nejzajímavější hodnotili 

klamavé zobrazení předmětů odrazem světla v asférických 

zrcadlech (virtuální zobrazení předmětu – prasátka – foto 

dole). Zároveň si v laboratoři prohlédli řadu experimentů 

na soupravách polarizace a interference světla a na 

demonstraci barevného vidění. 

7. Účast na vánoční sbírce pro Kojenecký ústav v Plzni 

11. prosince 2013 odpoledne navštívili zástupci studentů DOO s vedoucí oboru Jitkou Prokšovou 

Kojenecký ústav v Plzni, kde předali dárky zakoupené za peníze vybrané studenty oborů DOO a AIT. 

Za částku 1288 byly nakoupeny (podle přání vrchní sestry KÚ) kosmetické výrobky, hračky a oděvy 

pro děti ve věku 0-3 roky. Předání a uložení dárků pod vánoční stromeček na oddělení novorozenců 

se zúčastnili studenti Chvalová, Steinbach a Strejc (všichni DOO1) a VO. Následovala prohlídka areálu 

ústavu a seznámení s organizací a péčí o svěřené děti. Vedením ústavu byla vánoční sbírka studentů 

DOO a AIT velmi oceněná, poděkování směřovalo ke všem, kteří přispěli.   

8. Účast na mezinárodním veletrhu OPTA 2014 - Výstaviště Brno 14. – 16. 2. 2014 

Ve dnech 14. až 16. února se na brněnském výstavišti 

konal mezinárodní veletrh oční optiky OPTA 2014. 

Studenti všech ročníků oboru Diplomovaný oční optik 

se této významné akce účastnili spolu se 

svými pedagogy (Bureš, Trnka, Prokšová). Naše škola 

byla propagována pracemi studentů na stánku, kde 

velký zájem účastníků veletrhu budily především 

speciální dřevěné brýlové obruby (ukázka zájmové 
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práce Václava Rašpla, DOO2). Významným přispěním k propagaci VOŠZM se v závěru sobotního 

odpoledne stalo vystoupení studentů DOO3 Jitky 

Buchwaldové a Vlastimila Klimeše  s přednáškou 

„Vybavení a výuka předmětu Optické laboratoře na 

VOŠZM v Plzni“, které seznámilo posluchače s postupy 

při výrobě brýlí v rámci předmětu Optické laboratoře a 

sklidilo velký potlesk. 

9. Exkurze do firmy Rodenstock v Klatovech 

Studenti DOO1 a DOO2 se 9. dubna 2014 (tak jako 

každoročně) zúčastnili exkurze pracoviště, které 

dlouhodobě spolupracuje s VOŠZM. Firma Rodenstock je německý výrobce brýlových čoček a obrub 

se sídlem v Mnichově. Společnost byla založena v roce 1877 a je zastoupena ve více jak 80 zemích 

světa. Pobočku má i v ČR – v Klatovech. Studenti se zde setkali s výrobou a vývojem brýlových čoček, 

brýlových obrub a napařováním tenkých vrstev na optická skla. V posledních letech se Rodenstock 

rozšiřuje svoji působnost i v oblastech sportovních a slunečních brýlí, takže se studenti dozvěděli i 

doplňující informace k předmětu Brýlová technika a estetika. Studenti si se zájmem prohlédli také 

techniky barvení a nanášení antireflexních vrstev. Doprovod exkurze zajistili L. Bureš a Z. Trnka.  

10. Zvaná přednáška o kontaktních čočkách pro DOO 3 

9. dubna 2014 byla pro studenty 3. ročníku DOO zorganizována přednáška o kontaktních čočkách 

firmy Alcon Pharmaceuticals, která je oficiálním distributorem výrobků dosud vyráběných pod 

značkou Ciba Vision. Fundovanou audiovizuální přednášku vedl pan Bc. Petr Vykypěl, který studenty 

seznámil nejen s produktovou řadou kontaktních čoček a roztoků k jejich čištění a uchovávání, ale i 

s jejich specifickými vlastnostmi a určením. Mezi studenty a jejich blízkými je značné množství 

nositelů kontaktních čoček, a tak přednášku uzavřela velmi podnětná diskuze na téma každodenní 

péče o používané čočky. Vzhledem k velmi pozitivní odezvě akce předpokládáme, že přednášku 

uskutečníme i v dalším období pro studenty následujících třetích ročníků. 

11. Účast na semináři DNEye Scanner – cesta k nejlepšímu vidění 

Místo: Design Hotel Elephant Praha; 23. 5. 2014: vyučující DOO Z. Trnka a J. Prokšová se zúčastnili 

celodenního semináře a přednášky prof. Degleho o DNEye technologii a možnostech korekce očních 

vad nejmodernějším typem aberometru. Vzhledem k důkladnému matematickému rozboru aberací 

vyšších řádů a také vzhledem k seznámení s funkcemi přístroje, který umožňuje detailní analýzu 

očních vad (jejichž problematikou se studenti DOO zabývají v předmětech BO, NAZ, GEO a VO), lze 

považovat seminář za velmi přínosný.  
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BEZPEČNOST OBYVATELSTVA 

1. Branné dny pro žáky ZŠ obvodu ÚMO 1 

V září 2013 byly pořádány Branné dny pro žáky ZŠ obvodu ÚMO 1. Akce byla organizována v areálu 

SDH Bolevec ve spolupráci s  ÚMO 1,  SDH Bolevec, HZS Košutka, PČR, MP a ČČK. Účastníci 

absolvovali trasu s kontrolními stanovišti, kde plnili 

úkoly z oblasti první pomoci, silniční dopravy, 

hasičské přípravy, střelecké přípravy a hodu na cíl. 

Starší žáci plnili úkoly ještě z topografie a 

překonávání překážky.    

 

 

 

 

2. Výuková akce pro ZŠ 

Dne 17. 12. 2013 zorganizovali studenti druhého a třetího ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva ve 

spolupráci s Policií ČR pod vedením Ing. Martina 

Černého bezpečnostní dopoledne pro žáky ZŠ - 

projekt v rámci předmětu Prevence kriminality 

mládeže. Akce proběhla na 25. ZŠ Plzeň, studenti si 

připravili několik stanovišť, kde si žáci druhých tříd 

mohli prakticky vyzkoušet práci policie, hasičů a 

záchranářů. 
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3. Exkurze zimního období 

SBS M2C a.s. - BEO1 navštívili pod vedením Ing. Průchy SBS M2C a.s. v areálu obchodního centra 

Plaza. Studenti navštívili centrální pult, jednotlivá stanoviště, seznámili se s kamerovým systémem a 

činností členů SBS.  

Operační středisko KRDOPK a HZS - BEO2,3 - návštěva Operačního střediska KRDOPK a HZS pod 

vedením JUDr. Kondrysové   

Cvičení pořádkové služby - pod vedením Mgr. Webera a Ing. Průchy účast na cvičení pořádkové 

služby  PČR oboru bezpečnosti krajského ředitelství PČR 

Exkurze na oboru bezpečnosti a prevence na MMP  - Mgr. Weber 

Exkurze Policie ČR a MP - BEO3  - návštěva za vedení Bc. Beránka na obvodním oddělení služebny 

Plzeň Slovany - seznámení s režimem hlídek včetně administrace; prohlídka techniky včetně vybavení 

odchytového a radarového vozidla, a další automobilové techniky MPP  

4. Akce projektu „Vím proč, vím jak“ - Milevsko 

Dne 21. 3. 2014 uskutečnily studentky druhého ročníku 

oboru Bezpečnost obyvatelstva (Brandtová Eliška, Čapková 

Dagmar, Forejtová Adéla, Hořicová Jana, Jílková Lenka, 

Kolínská Ivana, Kutheilová Věra,  Lokšenincová Adéla, 

Polívková Jana, 

Pospíšilová 

Petra a 

Šmídová 

Zuzana) 

výukovou akci 

pro studenty Gymnázia v Milevsku. Připravily si praktické 

ukázky základů první pomoci – resuscitaci dospělého a 

dítěte, použití AED, protidrogovou prevenci a ukázky 

sebeobrany. Akci připravily a zorganizovaly zcela 

samostatně.  

5. Aktuální trendy drogové trestné činnosti v ČR 

Dne 25. 3. 2014 se uskutečnila přednáška Aktuální trendy 

drogové trestné činnosti v ČR, kterou vedl vrchní rada plk. 

Mgr. Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály 

Policie ČR. Studenti oborů Bezpečnost obyvatelstva a 

Sociální práce byli seznámeni s aktuální problematikou 

drogové scény ČR a v Evropě. 

6. Cvičení pořádkové jednotky Policie ČR KŘPP 

6. 5. 2014 se zúčastnili studenti 1. a 2. ročníku denního studia BEO cvičení pořádkové jednotky Policie 

ČR KŘPP, které se konalo na letišti Líně. Akce proběhla v době od 7:30 do 15:00 hod., studenti se 

přímo účastnili jako figuranti v jedné z realizovaných modelových situací. K plnění úkolů přistupovali 

svědomitě a aktivně. 
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7. Napsali o nás v červnovém vydání oběžníku ÚMO Slovany a na Magistrátu MP:     

Ráno s dopravními asistenty 

O bezpečný provoz na frekventovaných křižovatkách v Plzni na 

Slovanech před základními školami se během několika dubnových 

a květnových týdnů ráno před vyučováním starají dopravní 

asistenti. Tento projekt vznikl ve spolupráci s obvodním 

oddělením Policie ČR Plzeň 2 Slovany Městského ředitelství Plzeň 

a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a 

veřejnosprávních studii. Funkci dopravního asistenta zastávají 

studenti z této školy v rámci své praxe u Policie ČR. 

Místostarostka obvodu Irena Rottova se za účasti vedoucího 

obvodního odděleni Policie ČR Plzeň 2 – Slovany npor. Ing. Bc. 

Martina Černého a zástupkyně ředitele paní Mgr. Elišky Syřínkové 

byla osobně podívat před 25.ZŠ ve Chválenické ulici, jak tento 

projekt funguje v praxi. Místostarostka uvedla, že vita každou 

iniciativu, která zvyšuje bezpečnost děti přicházejících ráno do 

školy. Dopravní asistenti fungují u škol již několik let a školy i rodiče jsou s tímto projektem velmi 

spokojeni. Nejen žakům přítomnost policistů i asistentů připomněla zásady a pravidla silničního 

provozu a bezpečného chovaní na silničních přechodech. 

 

SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT 
 
1. Branné dny 

Studenti oborů AIT spolu s BEO pomáhali na stanovišti 

Městské policie Plzeň při pořádání branných dní v září 

2013 v areálu DHZS Plzeň-Bolevec. Žáci ZŠ měli 

možnost si vyzkoušet své znalosti, dovednosti i 

otestování své fyzické kondice v měsících květnu, 

červnu a září 2013 na stanovištích hasičů, zdravotníků 

a městské policie. 

2. Sbírka pro Kojenecký ústav 

V podzimních měsících se studenti oboru AIT zapojili 

společně s oborem Diplomovaný oční optik do sbírky pro Kojenecký ústav Dětského centra v Plzni Na 

Chmelnicích, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně 

sociální tísni.Za nasbírané peníze byly koupeny dětem dárky pod stromeček, jako např. chrastítka, 

plyšové hračky, dětská kosmetika a oblečení. 

3. Projekty studentů AIT 1 

V rámci květnové odborné praxe si studenti prakticky 

osvojovali získané znalosti během celého roku. Dále mimo 

jiné zpracovávali projekty, prostřednictvím nichž si osvojili 

programovací techniky získané během studia v zimním a 
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letním období. Jednalo se o tvorbu populárních počítačových her. Výsledky své práce 

prezentovali svým vyučujícím. 

 

 

 
 

DALŠÍ AKCE ŠKOLY 

SVÁTEK S EMILEM 2014 

Naše škola se letos již počtvrté zapojila do celorepublikové sbírky „Svátek s Emilem“. Sbírka proběhla 

v termínu 24. – 28. 3. 2014 a podařilo se nám prodat předměty celkem za 1.590,-Kč. Poděkování za 

pomoc patří především studentkám druhého ročníku oboru Sociální práce: Evě Dovínové, Dagmar 

Janě Weisengangerové a Bezpečnosti obyvatelstva: Janě Polívkové a Lence Jílkové. 

Nadační fond Emil, který sbírku pořádá, každoročně organizuje 

sportovní hry pro handicapované děti na mezinárodní úrovni. V 

cestě za vítězstvím podporuje handicapované i člen správní 

rady Nadačního fondu Emil, herec a moderátor Jan Kraus. Více 

informací na www.emilnadace.cz. 

 
Aktivity školy 

 
1) Škola je členem Asociace vyšších odborných škol Čech a Moravy a Sdružení soukromých 
škol Čech, Moravy a Slezska - vedení školy se pravidelně účastní porad, které jsou přínosem pro 
práci školy. 

 
2) Spolupráce s úřady práce 
Navázána spolupráce s Úřadem práce v Plzni – především v oblasti informovanosti o Dni otevřených 
dveří a vzdělávacích programech, možnostech absolvování kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, 
v řízení studijního oddělení s profesním poradenstvím a termínech přijímacích zkoušek. 

 
3) Spolupráce se zdravotnickými a sociálními zařízeními 
Smlouvy mezi školou, zdravotnickými, sociálními a dalšími subjekty našeho regionu jsou řádně 
uzavřeny a probíhá zde praktické vyučování a souvislé praxe našich studentů. Spolupráce je na velmi 
dobré úrovni.  
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Propagace školy 
 
• Dny otevřených dveří 

- proběhly v budově školy ve dnech 13. 11. 2013, 23. 1. 2014 a 22. 3. 2014 
- předcházely jim besedy pořádané na SŠ a gymnáziích našeho kraje, 
- každý účastník obdržel propagační materiály a kompletní informace o studijních 

oborech 

 

• Výstava Pragodent 2013 

- účast oboru Diplomovaný zubní technik 

 
• Mezinárodní veletrh OPTA 2014 - Výstaviště Brno 14. – 16. 2. 2014 

- účast oboru Diplomovaný oční optik 

 

• Inzerce – ve vozidlech MHD, billboardy, zpravodajství ZAK 
 
• Webové stránky školy - informace o škole, o jednotlivých studijních oborech, přijímacích 

zkouškách, o vyučujících, školném, ale i o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce, 
aktuality, Dny otevřených dveří, fotogalerie školy, informace o kurzech, projektech, akcích, 
školeních a seminářích, které bude škola pořádat apod.;  facebook 

 
• Informační systém školy - Škola OnLine 
       Od září 2013 byl zprovozněn informační systém školy Škola OnLine, který slouží pro: 

a) studijní oddělení, ekonomické oddělení, knihovnu, interní zaměstnance, 
b) studenty a externí učitele školy, 

- časové harmonogramy, rozvrhy, rozvržení praktické výuky, 
- otázky ke zkouškám, termíny ke zkouškám, tématické plány, témata 

absolventských prací, absolutoria, komise ABS,  
- aktuální informace k výuce, studijní materiály 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
(§ 7, odst. 1, písm. i) 

 
 
 
Ve školním roce 2013/2014 kontrola ČŠI neproběhla. 
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10 Základní údaje o hospodaření školy 
(§ 7, odst. 1, písm. j) 

 
 

Školní rok 2013/2014 skončil přebytkem ve výši 5.592.837,89 Kč. Zůstatek přebytku 
hospodaření za školní rok 2013/2014  je naplánováno použít na částečnou úhradu pořízení investic 
(8,0 mil.Kč) ve školním roce 2014/2015. Byl připraven grantový investiční projekt, který byl formou 
žádosti podán na ROP NUTS II Jihozápad v rámci 34 výzvy Prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a 
obcí, Oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. 

 

Základní ekonomické údaje o hospodaření školy za školní rok 2013/2014 zobrazují strukturu 

výdajů vyšší odborné školy. Neinvestiční dotace na provoz školy byla bezezbytku vyčerpána a její 

vyúčtování bude s poskytovatelem provedeno v řádném termínu samostatně na základě 

metodického pokynu. 

 

Příjmy 2013/2014             24.908.122,62 CZK 

v tom:  -  dotace Plzeňského kraje    14.336.420,00 CZK 

-  školné        8.269.100,00 CZK 

-  ostatní příjmy        2.302.602,62 CZK  

  

Výdaje 2013/2014             19.315.284,73 CZK    

       z toho: - materiál do výuky  obor DZT          299.009,52 CZK 

  - materiál do výuky  obor OČO                      29.558,18 CZK 

  - materiál do výuky  obor SA.IT                      20.725,00 CZK 

- učební pomůcky + DDHM       123.311,97 CZK 

  - učebnice           41.428,78 CZK 

  - software           26.473,89 CZK 

  - externí výuka, praxe exkurze studentů        22.600,00 CZK 

  - vzdělávání zaměstnanců         17.979,00 CZK 

  - opravy a údržba budovy a zařízení        57.540,00 CZK 

  - telefony           38.707,30 CZK 

  - poštovné            25.300,93 CZK 

  - pojištění majetku školy         71.024,92 CZK 
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  - nákup vody, tepla a elektrické energie      760.041,82 CZK 

  - provozní materiál do spotřeby       206.151,21 CZK 

  - osobní náklady                 13.286.117,00 CZK   

   (vč.odvodů SZ,ZP,DoPP, Kooperativa) 

- inzerce a reklama        219.108,01 CZK 

  - externí nakupované služby                  804.285,90 CZK  

  - ostatní provozní náklady       102.668,62 CZK 

- zaplacená daň z příjmu     1.320.880,00 CZK  

- nákup investičního majetku     1.842.372,68 CZK 

 

Rozdíl příjmů a výdajů  školní rok 2013/2014              +5.592.837,89 CZK 

 

- odpisy investičního majetku         385.714,51 CZK 

 

 Rozdíl příjmů a výdajů školního roku 2013/2014 (přebytek) byl vytvořen v maximální možné 

míře za účelem plánovaného finančního pokrytí plánované investice, jejíž realizace se předpokládá ve 

školním roce 2014/2015, dokončení pravděpodobně až ve školním roce 2015/2016 (modernizace 

laboratoří studijního programu Diplomovaný zubní technik).  
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11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

(§ 7, odst. 1, písm. k) 
 

  V roce 2014 jsme připravili projekt v programu NAEP (Národní agentury pro evropské 

vzdělávací programy) Erasmus+ v oblasti mobility studentů a pedagogů, v oblasti financování 

projektu jsme náhradníky a čekáme na vyjádření. Více informací o programu Erasmus+: 

www.naep.cz. 
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12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení  

(§ 7, odst. 1, písm. l) 
 

AKK ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 

 

           Od února 2013 do června 2014 proběhl ve škole akreditovaný kvalifikační kurz ZUBNÍ 

INSTRUMENTÁŘKA. Kurz připravil účastníky pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou v rámci 

léčebné a diagnostické péče poskytovat zdravotní péči pod odborným dohledem zubního lékaře nebo 

dentální hygienistky. Vzdělávání je zaměřeno zejména na vytváření žádoucích profesních postojů a 

návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Kurz je koncipován tak, aby poskytl 

odborné vzdělání, které mu umožní využívat získané základní odborné vědomosti nezbytné pro 

vytvoření požadovaných praktických dovedností. Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou 

cvičení a praktické vyučování uskutečňující se na odborných pracovištích stomatologické prevence a 

zubního lékařství. 
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13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů  

(§ 7, odst. 1, písm. m) 

 
 
 
1. Projekt  - Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-

learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky 

z praxe 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnná informace o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Registrační číslo 
CZ.1.07/2.1.00/32.0032 

Název projektu Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedení e-learningové 

podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe 

Příjemce Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních 

studií, s.r.o., Ledecká 1365/35, 323 00  Plzeň, IČ: 64830225 

Datum zahájení realizace 01.01.2012 

Datum ukončení realizace 31.12.2013 

Partneři projektu Netýká se 

 

 

Stručný popis průběhu realizace projektu 
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Realizace projektu byla zahájena několika pracovními schůzkami IT specialistů, hlavního metodika a manažerů projektu, kde byla 

projednána budoucí podoba podmínek celé realizace projektu, harmonogramu a přípravy výběrového řízení pro nákup hardware a 

software. Aktualizovali se minimální požadavky na budoucí nakupované zařízení z důvodu aktuálnosti minimálních parametrů na trhu a 

budoucího využití, neboť oblast ICT se neustále technicky vyvíjí. Po zpracování první verze minimálních požadavků na serverové zařízení a 

požadavků na softwarové vybavení, a po zapracování změn, na kterých se společně IT specialisté a hlavní metodik dohodli, byl tento 

materiál poskytnut dalším členům týmu k prostudování a připomínkování. Po zapracování byly sepsány minimální požadavky a požadovaná 

konfigurace na nakupovaný hardware a software. IT specialisté na základě tohoto závěru začali zjišťovat aktuální cenové podmínky a 

navázali komunikaci s potencionálními prodejci. Proběhlo několik konzultací, průzkum možností termínů dodávky a cenová poptávka. Po 

těchto konzultacích byl sestaven návrh zadávací dokumentace pro budoucí zadávací řízení. Současně probíhalo jednání s vybranými 

potencionálními dodavateli software pro tvorbu e-learningových kurzů o možné podobě software a o možné formě školení pro pedagogy.  

V průběhu druhého monitorovacího období bylo připraveno a následně vyhlášeno zadávací řízení do hodnoty 1.000.000,- Kč. Bylo 

elektronicky (e-mailem) osloveno celkem 5 potencionálních dodavatelů, z nichž nabídku předložili 4 dodavatelé. V průběhu hodnocení 

nabídek byla vyřazena 1 podaná nabídka, a ze tří zbývajících byla podle stanovených kritérií vybrána nabídka nejvýhodnější. Byla 

podepsána kupní smlouva na dodávku poptávaného zařízení a to bylo také dodáno. V rámci zadávacího řízení byl pořízen server pro tvorbu 

a správu e-learningových podpor. Na zakázku byl vyroben software pro umisťování a správu e-learningových podpor, který byl umístěn na 

server pro tvorbu a správu e-learningových podpor. Vzhledem k technickým problémům vzniklým v průběhu přípravy propojení serveru s 

vnitřním informačním systémem školy se konečná instalace serveru prodloužila nepodstatnou změnou projektu až do měsíce října 2012. 

V průběhu monitorovacího období byl současně vyhotoven na zakázku "Manuál tvorby distančního kurzů", který byl doplněn informačním 

letákem o spolufinancování projektu z fondů EU a předán v průběhu informační schůzky jednotlivým lektorům až 17. 10. 2012. Posun 

termínu harmonogramu byl řešen nepodstatnou změnou projektu. V průběhu měsíců květen až srpen bylo proškoleno celkem 30 

pedagogických pracovníků ve čtyřech tematických okruzích (základy práce s PC; Word; práce s digitálním fotoaparátem a digitální 

kamerou, prohlížení a úprava fotografií a animací; LMS systém (služby internetu, LMS systém, editace profilu, vkládání textů, vytváření 

kurzů, tvorba testů a vyhodnocování statistik). Kurzem prošlo úspěšně všech 30 pedagogických pracovníků, kteří se kurzu účastnili. 

Úspěšnost absolvování byla realizována formou závěrečného pohovoru s lektory kurzů. Všichni úspěšní proškolení pracovníci obdrželi 

certifikát o úspěšném absolvování kurzů. 30 pedagogických pracovníků úspěšně absolvovalo čtyř etapový kurz na téma PROŠKOLENÍ 

PEDAGOGŮ K TVORBĚ DISTANČNÍCH KURZŮ. Úspěšní uchazeči obdrželi závěrečný certifikát. Počínaje dnem 1. 10. 2012 byla na základě 

uzavřených dohod o pracovní činnosti s celkem 20 pedagogickými pracovníky (později v průběhu rozšířeno na 22 pracovníků) naší školy 

zahájena realizace KA 03 - tvorba e-learningových studijních opor. Jednotlivým zaměstnancům byla přidělena po vzájemné dohodě tvorba 

24 nových studijních opor (kurzů) v e-learningové formě, a to podle studijních oborů v jejich specializaci ve výuce. Plnění jednotlivých úkolů 

bylo podporováno hlavním metodikem a IT specialistou, a  to po celou dobu. Tvorba e-learningových studijních opor byla průběžně 

sledována. V průběhu čtvrtého monitorovacího období pokračovalo 22 metodiků v tvorbě studijních opor ve spolupráci s IT specialisty, 

kteří koordinovali požadavky na IT pro správnou budoucí funkčnost e-learningových opor. Počet metodiků byl rozšířen o dva nové 

metodiky. Požadavek na rozšíření vyplynul až při samotné realizaci projektu. Bylo nezbytné ve vztahu k odbornosti předmětů využít co 

nejvíce odborníků z praxe. Současně vznikl od jednotlivých tvůrců studijních opor požadavek na nezávislou kontrolu a korekturu textu ve 

vztahu k jeho množství, srozumitelnosti a přehlednost textů z pohledu studenta. Tým tvůrců studijních opor byl proto rozšířen o dalšího 

pracovníka tvorby studijních opor, jehož úkolem bylo zrevidovat a případně dotvořit (doladit text) z hlediska srozumitelnosti, jazykové 

korektury a výsledné podoby. Objem mzdových prostředků vyčleněných na tvorbu studijních opor zůstal nezměněn. Do konce srpna 2013 

bylo vytvořeno celkem 24 studijních opor. V průběhu tvorby studijních opor došlo ke změně dvou z celkového počtu 24 předmětů. Ke 

změně došlo u oboru Bezpečnost obyvatelstva v položce č. 20, kde byl předmět "Veřejná správa a veřejný pořádek" nahrazen předmětem 

"Systém prevence kriminality" ca v položce č. 21 byl předmět "Základy práva" nahrazen předmětem "První pomoc". V září 2013 byly 

vytvořené studijní opory prostřednictvím IT specialistů převedeny prostřednictví specializovaného software na server a proveden zkušební 

provoz. Po otestování provozu e-learningové formy studia vybraných předmětů byly všem studentům dálkové formy studia v oborech 

Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva a v kombinované formě oboru Sociální práce a Diplomovaný oční optik, kteří nastoupili studium 

ve školním roce 2013/2014, předány přístupové kódy k přístupu na server. Studenti tak v souladu s harmonogramem zahájili pilotní 

ověřování e-learningové výuky. Zahájením nového školního roku 2013/2014 (1. 9. 2013) bylo zahájeno o pilotní ověření e-learningové 

výuky ve všech 3 dálkových oborech studia. Do aktivity se přímo zapojilo celkem všech 167 studentů dálkových oborů (tj. 95 % v projektové 

žádosti uvažovaného počtu studentů), kteří nastoupili ke studiu dálkových oborů ke dni 1. 9. 2013. V průběhu zimního semestru přerušil či 

ukončil studium celkový počet 3 studentů. Celkově bylo účastno pilotního ověřování 167 studentů, úspěšně prošlo pilotním ověřením 

celkem 164 studentů, kteří byli ve stavu studentů ke dni 31. prosince 2013. Pilotní výuku (ověřování) zajišťovalo 22 metodiků, a to každý za 

svoji část vytvořených studijních opor. Pilotního ověřování se aktivně účastnil i hlavní metodik, který zajišťoval vzájemnou koordinaci mezi 

cílovou skupinou studentů, jednotlivými metodiky a IT specialisty, kteří zajišťovali technickou podporu. V průběhu ověřování došlo k 

odbornému zpřesnění některých studijních opor na základě výsledků komunikace se studenty i metodiky. Některé texty byly metodiky 

doplňovány. Tyto změny a doplňky byly promítnuty za pomoci IT specialistů na server pro podporu E-L výuky.  V průběhu pilotního 

ověřování hlavní metodik za pomoci metodiků a vedení školy provedl evaluaci projektu u přítomných studentů. Veškeré tyto podklady 

budou využity v rámci zhodnocení projektu a nastavení jeho udržitelnosti. Počet hodin výuky byl realizován na základě předepsaného 

rozvrhu výuky. Studenti na základě přístupových kódů mají přístup k serveru nepřetržitě 24 hodin denně. Celkově byl naplněn projektový 

záměr 1170 hodin výuky celkem. Počet účastníků pilotního ověřování byl následující: 

1) Bezpečnost obyvatelstva - 59 studentů - úspěšně prošlo pilotáží ke dni 31. 12. 2013 celkem 59 studentů 

2) Diplomovaný oční optik - 46 studentů - úspěšně prošlo pilotáží ke dni 31. 12. 2013 celkem 44 studentů 

3) Sociální práce - 62 studentů - úspěšně prošlo pilotáží ke dni 31. 12. 2013 celkem 61 studentů. 

Dosažené cíle projektu 
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Jako cíl projektu bylo nastoleno rozšíření a inovace studia v akreditovaných dálkových studijních oborech Diplomovaný oční optik, Sociální 

práce a Bezpečnost obyvatelstva na naší škole. Během dvou let realizace projektu bylo vytyčeného cíle dosaženo a byla zavedena a pilotně 

ověřena e-learningová forma výuky. Vytvořilo ji celkem 22 z 30 pedagogů naší VOŠ proškolených na tvorbu distančních kurzů v e-learningové 

formě. Proškolení pedagogové vytvořili 24 studijních opor pro výuku, která je všem studentům dálkové formy studia ve výše uvedených 

oborech přístupna prostřednictvím internetu 24 hodin denně. Studenti tak mohou z domova v kteroukoli denní i noční dobu studovat 

studijní předměty svého oboru a doplňovat si tak přednášky, které dálkovou formou studia absolvovali. Projekt podpořený z prostředků ESF 

vysoce přispěl ke zkvalitnění dálkové formy studia. V době udržitelnosti projektu se předpokládá s doplněním dalších předmětů v uvedených 

oborech do e-learningových podpor. V době ukončení realizace projektu ke dni 31. 12. 2013 tvořilo cílovou skupinu celkem 164 studentů 

dálkové formy studia ve výše uvedených oborech.  

 
 

Zpětná vazba od cílových skupin 

V rámci pilotního ověřování výuky prostřednictvím e-learningových studijních opor metodikové i hlavní metodik komunikovali s cílovou 

skupinou studentů a na základě této komunikace a následné evaluace projektu byly provedeny změny a doplněny části e-learningových 

opor. Zpětná vazba přispěla ke zkvalitnění vytvořených a plně funkčních studijních opor. 

 

 

 

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů 

Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota 

Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci 

vzdělávacího programu na VOŠ 

24 24 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s 

komponentou ICT 

2 2 

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 22 22 

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším 

vzdělávání 

30 30 

Počet podpořených osob - studentů v dalším 

vzdělávání 

1491 1314 

Počet úspěšně podpořených osob - studentů v 

dalším vzdělávání 

1340 1295 

 

 

Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot 

 

 

 

Publicita projektu 
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Publicita projektu plně odpovídala požadavkům daným řídícím orgánem a Příručkou pro příjemce. Všichni účastníci projektu, zaměstnanci, 

studenti i ostatní nahodilí návštěvníci školy byli i v průběhu realizace projektu průběžně vizuálně i v rámci možností osobně informování o 

realizaci projektu a o jeho spolufinancování z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České Republiky na všech dokumentech, 

webových stránkách a v interiéru vyšší odborné školy. V hale před školní knihovnou je umístěna informační nástěnka, která informuje 

příchozí, vč. studentů a pedagogických pracovníků i další návštěvníky školy o probíhající realizaci projektu. Informační nástěnka byla a je 

aktualizována podle potřeby a postupu projektu do dalších fází. Na webových stránkových "www.vosplzen.cz" jsou průběžně k dispozici 

informace o průběhu realizace projektu. Internetové stránky jsou průběžně doplňovány o aktuální informace. Všechny vzdělávací materiály 

obsahovali informaci a spolufinancování projektu z prostředků ESF. U příležitosti státního svátku byla vedle vlajky ČR vyvěšena na škole u 

vlajka EU. V průběhu realizace projektu byly vyrobeny drobné propagační předměty informačního i spotřebního charakteru.  

 

Webové stránky projektu 
http://elearning.vosplzen.cz 

 

 

 

Udržitelnost projektu 

Udržitelnost projektu se předpokládá na delší období (minimálně 5 roků), než ke kterému se škola zavázala. 

V současné době je zajištěna reakreditace (rozhodnutí MŠMT ČR) podpořených studijních oborů v dálkové 

případně kombinované formě studia (na základě požadavků MŠMT ČR). 

 

 

 

Problémy při realizaci 

Zásadním problémem se stalo neproplacení realizované veřejné zakázky na dodávku IT zařízení a výpočetní 

techniky ze strany řídícího orgánu. Řídící orgán do doby ukončení realizace projektu i přes rozhodnutí 

Finančního úřadu v Plzni, které neshledalo porušení pravidel pro zadávací řízení, neuhradil výdaje ve výši 

941 580,53 Kč. Problém stále trvá. 

Další zásadní problémy při realizaci se nevyskytly. Drobné problémy nastaly v komplikované tvorbě 

jednotlivých studijních opor, zejména při tvorbě obrazových a filmových ukázek k výuce. Problém se rovněž 

vyskytl s odkazy na prameny použitých textů. Vše bylo postupně odstraněno. 

 

 

 

 

Horizontální témata 

Rovné příležitosti 

Realizovaný projekt dává rovné příležitosti všem zapsaným studentům naší školy bez rozdílu. V průběhu celé 

realizace projektu byly dodržovány rovné příležitosti ke všem účastníkům projektu.  

 

Udržitelný rozvoj 

 

Aktivity projektu nejsou přímo cílené na téma udržitelného rozvoje, nicméně cílová skupina projektu – zapojení pedagogové a 
studenti - budou v rámci projektu vedeni ke tvorbě pozitivního vztahu k životnímu prostředí i udržitelnému rozvoji. Cílová 
skupina bude vedena k úspoře materiálů, šetření energií, apod. 
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Výstupy/produkty projektu 

 
Typ Název Stručný popis Dostupnost 

1  e-learningový portál Portál přístupný 24 hodin denně všem 

studentům škola zapsaným ke studiu v dálkové 

či kombinované formě studia v oboru 

Bezpečnost obyvatelstva, Sociální práce a Oční 

optik 

Cílová skupina a všichni pedagogičtí 

pracovníci školy, případně dalším 

oprávněným osobám z rozhodnutí 

vedení školy 

2  Manuál pro tvorbu 

distančních kurzů 

Dodavatelsky byl vytvořen manuál pro 

pedagogické pracovníky k tvorbě studijních 

opor. 

Tištěná forma 

3  

30 proškolených 

pedagogů  Pro skutečnou tvorbu studijních opor bylo 

proškoleno celkem 30 pedagogických 

pracovníků. 

Pedagogičtí pracovníci a externí 

spolupracovníci školy 

4  

24 nových produktů - 

studijních opor 24 nových produktů - studijních opor-kurzů pro 

e-learningovou výuku tří oborů v dálkové 

formě: 

obor Diplomovaný oční optik: 

1) Cizí jazyk I. 

2) Cizí jazyk II. 

3) Nauka o zraku 

4) Technologie 

5) Přístrojová optika 

6) Brýlová optika 

7) Geometrická optika 

8) Vlnová optika 

9) Informační a komunikační technologie 

 

obor Sociální práce 

10) Cizí jazyk 

11) Teorie a metody sociální práce 

12) Sociální politika 

13) Seminář k absolventské práci 

14) Aplikovaná výpočetní technika 

 

obor Bezpečnost obyvatelstva 

15) Cizí jazyk 

16) Základy ekonomiky a účetnictví 

17) Základy managementu a marketingu 

18) Základy aplikované psychologie 

19) Migrace a azyl 

20) Systém prevence kriminality 

21) První pomoc 

22) Prevence hospodářské kriminality 

23) Prevence dopravní nehodovosti 

24) Teorie sebeobrany 

Cílová skupina a všichni pedagogičtí 

pracovníci školy, případně dalším 

oprávněným osobám z rozhodnutí 

vedení školy 

5  

Pilotní ověření e-

learningového 

způsobu výuky  

Ve vzájemné koordinaci mezi cílovou skupinou, 

metodiky a hlavním metodikem byl pilotně 

ověřen e-learningový způsob výuky a doplněny 

a pozměněny některé studijní opory s cílem co 

nejkvalitnější dálkové výuky prostřednictvím 

dálkové přístupu 

Cílová skupina, projektový tým a 

všichni pedagogičtí pracovníci školy 
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2. Projekt  - Výcvik komunikačních dovedností pro praxi 

  

  
 

 

Souhrnná informace o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

 

Registrační číslo CZ.1.07/3.2.02/03.0018 

Název projektu Výcvik komunikačních dovedností v praxi 

Příjemce Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních 

studií, s.r.o. 

Datum zahájení realizace 01.03.2012 

Datum ukončení realizace 31.08.2013 

Partneři projektu X 

 
 
 

Stručný popis průběhu realizace projektu 



 

 

49 
 

 

Dnem 01. 03. 2012 byla zahájena realizace klíčové aktivity 01 projektu, tj. vytvoření kurzu „Výcvik komunikačních dovedností pro praxi“ a 

všech produktů s tímto kurzem souvisejících. Zajistit tuto aktivitu bylo povinností metodiků projektu, kteří pracovali celkem v počtu 3 osob. 

Prvotním úkolem metodiků bylo zajistit kvalitní lektorský tým pro pilotáž kurzu a spolupráci při tvorbě jednotlivých metodik kurzu. Po 

základním výběru bylo provedeno upřesnění lektorského týmu, byli osloveni vytipovaní lektoři. Po předběžné konzultaci byl stanoven okruh 

lektorů, kteří budou spolupracovat na tvorbě metodiky kurzu pro Výcvik komunikačních dovedností pro praxi. Pro jednotlivé lektory byla 

upřesněna témata kurzu a požadavky na kvalitu kurzu a okruh komunikačních dovedností. Analyzoval se současný stav řešení metodik z 

oblasti komunikace. Po vzájemné konzultaci metodiků kurzu byla vytvořena osnova metodiky kurzu, osnova metodiky vedení kurzu, byla 

vytvořena koncepce pracovních sešitů pro účastníky kurzu a byla vytvořena základní kostra metodiky kurzu. Byl dohodnut harmonogram 

prací na přípravě a realizaci kurzu, struktury kurzu a postupy při realizaci pracovních a koordinačních workshopů. Základní harmonogram a 

osnovy práce metodiků kurzu i lektorů kurzu, do kterých metodici vložili během prvních tří měsíců celkem 477 hodin své práce, byly 

rozpracovány. V průběhu druhého monitorovacího období byly všechny připravované materiály ve fázi rozpracování. Probíhala tvorba 

metodických materiálů a v oblasti lektorského týmu byly realizovány konzultace s jednotlivými lektory, uskutečnilo se reflektování tvorby 

obsahu tematických celků a reflektování přípravy didaktických analýz jednotlivých obsahových celků. Byly zpracovány základní verze textů 

jednotlivých metodik: 

� produkt č. 1 Metodika kurzu komunikačních dovedností pro praxi.  Produkt je zpracován v rozsahu cca 45 stran. 

� produkt č. 2 Metodika pro vedení kurzu. Produkt je zpracován v rozsahu cca 40 stran. 

� zpracování produktu č. 3 Metodika praktické výuky kurzu.  

� produkt č. 4 Pracovní sešity. Anotační část produktu je zpracována v rozsahu cca 35 stran  

V průběhu třetího monitorovacího období byly všechny připravované materiály dále rozpracovávány. Provedl se jejich revize, úpravy a 

korektury. Dokončena byla jejich finální vizuální podoba, doplnily se povinné prvky publicity, informace o projektu a spolufinancování 

projektu z prostředků EU. Finální výstupní podoba se tvořila za spolupráce s dodavatelskou firmou. V průběhu čtvrtého monitorovacího 

období byly dokončeny veškeré práce na tvorbě metodik kurzů a pracovním sešitu. Jejich definitivní podoba byla zadána ke kompletaci a 

tisku. Vytvořené produkty jsou připraveny pro klíčovou aktivitu č. 2 - pilotní ověření kurzu. Vytvořené produkty: 

- Metodika kurzu Výcvik komunikačních dovedností pro praxi o rozsahu 57 stran 

- Metodika pro vedení kurzu o rozsahu 40 stran 

- Metodika praktické výuky kurzu o rozsahu 54 stran 

- Pracovní sešit o rozsahu 71 stran  

byly připraveny pro realizaci klíčové aktivity č. 02 – Pilotní ověření kurzu. Na základě probíhajícího pilotního ověřování kurzu proběhly dílčí 

úpravy v jednotlivých výstupech. V rámci těchto úprav bylo možné přizpůsobit rozsahy jednotlivých metodik konkrétním požadavkům, 

nicméně pro udržení využitelnosti Pracovního sešitu byl ponechán jeho navýšený rozsah. Ve čtvrtém monitorovacím období byla v 

nabídkovém řízení zakoupena formou poptávkového řízení potřebná výpočetní technika ((notebooky, data projektor, flipchart, software pro 

realizaci klíčové aktivity 01). Tato zařízení byla postupně zprovozněna a připravena pro lektory. Do notebooků jsou postupně nahrávány 

PowerPointové  prezentace a by prověřena jejich funkčnost. Realizace klíčové aktivity 01 byla ukončena ke dni 28. 02. 2013. Dne 01. 03. 

2013 byl podle vypracovaného rozvrhu přednášek zahájen prvním přednáškovým víkendem pilotní kurz Výcviku komunikačních dovedností 

pro praxi (rozvrh pilotního kurzu je přiložen v příloze k monitorovací zprávě). Pilotní kurz realizovaný jako KA02 se uskutečnil celkem v 5-ti 

víkendových cyklech a ukončen závěrečným soustředěním o víkendu 1.6.2013 a 2.6.2013, tj. v průběhu 6 monitorovacího období. Každý 

přednáškový víkend byl rozložen do celkem 10 až 12 hodin přednášek pro každý realizační den kurzu. Podrobnosti o jednotlivých 

přednáškách jsou k dispozici v rozvrhu přednášek v příloze. Lektory byly velice zkušení pracovníci v oblastech, které jsou předmětem 

jednotlivých přednášek. Na základě provedené pilotáže byl doplněn produkt KA 01 - metodika kurzu Výcvik komunikačních dovedností pro 

praxi, metodika pro vedení kurzu, metodika praktické výuky kurzu a pracovní sešit. Na základě poznatků z průběhu pilotáže a evaluace byly 

jednotlivé metodiky upraveny, nechali jsme provést jazykovou korekturu od Mgr. Anety Boháčové a následně jsme požádali o dvě nezávislé 

recenze na jednotlivé metodiky od PhDr. Miloslavy Hříchové CSc. a od Doc. PhDr. Soňi Hermochové CSc. Následně jsme požádali o přidělení 

ISBN. ISBN bylo po splnění všech podmínek přiděleno -  978-80-260-4776-6. Metodiky byly dány znovu do finálního tisku.  

V oblasti finanční byl realizován přesun položek rozpočtu v rámci kapitoly 3. Důvodem byl rozdíl v kupních cenách oproti cenám 

rozpočtovaných – vliv změn cen výpočetní techniky za dobu od přípravy projektu do doby jeho skutečné realizace.  

V průběhu celkové doby realizace projektu byly dodržovány povinné prvky publicity dle stanovených závazných metodik. Doloženy jsou 

jednotlivými přílohami v monitorovacích zprávách. Výstupem projektu je produkt -  nový kurz Výcvik komunikačních dovedností pro praxi - 

jehož součástí jsou:  

� Metodika kurzu Výcvik komunikačních dovedností pro praxi 

� Metodika pro vedení kurzu 

� Metodika praktické výuky kurzu 

� Pracovní sešit 
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Dosažené cíle projektu 

Cíl projektu – vytvoření metodik kurzu a jeho pilotní ověření – byl dosažen. Z celkového počtu 30 podpořených 

osob bylo úspěšně podpořeno celkem 27 osob, které získali osvědčení o absolvování kurzu. Výstupem jsou 

jednotlivé metodiky popsané ve výstupech projektu. Vytvořené metodiky jsou základní osnovou pro vytvoření 

komunikačního vztahu mezi jednotlivými osobami, a to ze všech sfér společnosti a obchodu. Připravují 

účastníky kurzu na jednotlivé varianty  komunikace, včetně krizových témat. Vytvořené metodiky slouží (jak 

prokázalo pilotní ověření) jak pracovníkům neziskových organizací, tak zaměstnancům z obchodních firem i 

ostatních organizací k zvládnutí komunikace a rovněž i sebeprezentace. Řeší varianty komunikace i pro 

pracovníky s rizikovými skupinami obyvatelstva (např. drogově závislými osobami, osobami bez zaměstnání 

atd.). 

 

 
 
 

Zpětná vazba od cílových skupin 

Cílová skupina podpořených osob v rámci pilotního ověřování kurzu dokázala přinést podněty, které byly 

zapracovány do konečné podoby jednotlivých metodik projektu. K jejich zapracování došlo po skončení 

pilotního ověřování. Výstup – metodiky – byly následně upraveny a znovu vytištěny. Zpětná vazba byla od 

účastníků pilotního ověření získávána zejména při jednotlivých simulovaných komunikačních situacích, které 

lektoři připravili a účastníci pilotního ověření je v praxi realizovali. Lektoři čerpali z těchto simulovaných situací 

podněty pro úpravy v jednotlivých metodikách (výstupech projektu). Největší přínos byl při závěrečném 

soustředění, které bylo zejména tvořeno modifikovanými situacemi, které účastníci pilotního ověření museli 

v praxi řešit.  Převážná většina evaluovaných tematických celků byla účastníky kurzu hodnocena pozitivně., tzn. 

v rozmezích „velmi přínosné“ – „převážně přínosné“ – „přínosné jen v některých situacích“. Z výsledků 

evaluačního hodnocení lze konstatovat, že výběr témat a jejich obsahová stránka odpovídala potřebám 

účastníků kurzu. Vysoce pozitivně hodnocena byla témata, která lze zařadit do základních komunikačních 

kompetencí, např. poruchy komunikace, typy chování v sociální komunikaci atd. Naopak některá témata byla 

malým počtem účastníků hodnocena na škále nižší kvantitativně posuzovací hodnoty „přínosné jen 

minimálně.“ Jedná se o témata, která mají specifičtější zaměření a mohou být aktuálně některými účastníky 

kurzu vnímána jakou méně potřebná. Někteří účastníci naopak specifická témata hodnotili na škále „velmi 

přínosné“, z čehož vyplývá, že při evaluačním hodnocení hrálo roli profesní zařazení účastníků. Dalším 

důvodem je skutečnost, že jednotliví účastníci vnímali rozdílné přínosy ve sféře osobní a profesní.  Lze 

konstatovat, že i témata, která některými účastníky byla považována za minimálně přínosná, mají v programu 

komplexního kurzu výcviku komunikačních kompetencí důležitý význam. Vycházíme z předpokladu, že účastníci 

na základě svého profesního a osobního zaměření nemusejí aktuálně potřebovat výcvik ve všech tématech 

sociální komunikace, ale v budoucnu mohou i aktuálně méně preferovaná témata potřebovat. Výsledky 

evaluace organizačního zajištění lze hodnotit jako pozitivní. Ve všech otázkách byly vybrány odpovědi na 

posuzovací škále „zcela vyhovující“ a „spíše vyhovující“. Jako nejvíce vyskytující se připomínku ze strany 

účastníků, se kterou lze se ztotožnit, je příliš vysoký počet účastníků kurzu. Velmi kladně byla hodnocena 

týmová výuka 2 lektorů. Lektoři ji zkušebně realizovali ve specializovaných blocích a v rámci závěrečného 

soustředění.  

Závěr: Na základě evaluace pilotního kurzu, připomínek účastníků a lektorů, navrhujeme následující dílčí 

úpravy: 

1/ Snížení počtu účastníků kurzu na 20 osob z původních 30. 

2/ Specializované výukové bloky Krizové intervence, Prezentace a závěrečné soustředění realizovat formou 

týmové výuky 2 lektorů.  

 

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů 



 

 

51 
 

 

Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota 

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 1 1 

Počet podpořených osob - celkem 30 30 

Počet úspěšně podpořených osob 27 27 

 

Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot 

 

 

 
 

Publicita projektu 

Publicita projektu plně odpovídala požadavkům daným řídícím orgánem a Příručkou pro příjemce.  Jednotlivé body závazku v oblasti 

publicity byly postupně plněny takto: 

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech 

Dle Manuálu vizuální identity OP VK obsahovaly všechny používané dokumenty základní informace o čerpání prostředků na projekt z fondů 

EU. Projektový tým ihned po svém jmenování naplánoval společné setkání s účastníky projektu. Na jednotlivých schůzkách s účastníky 

(pedagogy) byli účastníci informováni o požadavku na vizuální identitu OP VK a byla jim uložena povinnost, aby všechny používané a 

vytvářené dokumenty obsahovali informace o čerpání prostředků na projekt z fondů EU. Požadovaná publicita byla průběžně plněna. 

Informace o realizovaném projektu byla sdělována i všem zaměstnancům školy. Všechny osoby zúčastněné na realizaci projektu byly 

průběžně informovány o spolufinancování z fondů EU na všech výstupních dokumentech, ve vzájemné komunikaci k tématu a na 

informativní nástěnce umístěné v pavilonu D před vstupem do knihovny školy. Prezenční listiny pro porady projektového týmu obsahovaly 

informaci o spolufinancování projektu z fondů EU. 

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, ….) 

V průběhu prvního monitorovacího období byl graficky vyhotoven vzor prezentačního letáku, který byl v průběhu druhého monitorovacího 

dán do tisku. Leták informoval studenty a ostatní občany o přípravě a budoucí realizaci kurzu komunikačních dovedností. Leták byl 

distribuován zejména mezi studenty školy (včetně studentů končících studium absolutoriem) a na veřejných místech. Leták splňoval 

podmínky Manuálu vizuální identity OP VK. Prezenční listiny pro porady projektového týmu obsahovaly informaci o spolufinancování 

projektu z fondů EU. 

Jiné formy zajištění publicity projektu 

Dalším nástrojem realizace publicity byla informační nástěnka umístěná na viditelném a běžně přístupném místě v areálu školy – v pavilonu 

D před vstupem do knihovny školy. Nástěnka obsahovala informace o probíhajících aktivitách projektu, jeho výstupech, apod.. Nástěnka byla 

průběžně během realizace projektu aktualizována. V Učitelských novinách č. 19/2012 na str. 7 byl otištěn článek na téma "Projekt Výcvik 

komunikačních dovedností pro praxi" v rozsahu 1/2 strany. 

Oznámení na specifických internetových stránkách 

Publicita byla realizována prostřednictvím internetových stránek naší školy. Na internetových stránkách Vyšší odborné školy zdravotnické, 

managementu a veřejnosprávních studií došlo k jejich úpravě a umístěn byl banner odkazující na realizaci projektu "Výcvik komunikačních 

dovedností pro praxi". Pod tímto bannerem byla umístěna informace o realizaci projektu. Informace byly v průběhu dalších monitorovacích 

období aktualizovány a doplňovány. Byly vytvořeny v souladu s Příručkou pro příjemce a Manuálem vizuální identity OP VK. Tyto stránky 

budou v provozu po celou dobu realizace projektu i po jeho ukončení a budou obsahují informace  o cílech projektu, probíhajících aktivitách, 

obsahu projektu a časovém harmonogramu. Dále informace o jeho průběhu a po skončení projektu informace o jeho výsledcích. 

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech 

 Všechny nově vytvořené materiály - metodiky, pracovní sešity, PwPt atd. prezentace obsahovaly informace o čerpání prostředků na projekt 

z fondů EU. Na internetových stránkách školy jsou v provozu stránky věnované informacím o průběhu realizace grantového projektu. 

Všechny dokončené produkty (vzdělávací materiály) včetně PowerPointových prezentací nesou informace o projektu a o způsobu jeho 

financování. 

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců 

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. bez výhradně souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců. 

Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. Květen   

Na budově naší školy byla v týdnu, na který připadá datum 9.5.2012, 9.5.2013 a 9.5.2014 vyvěšena vlajka EU. 

Webové stránky projektu 
http://www.vosplzen.cz/?goto=text&tid=vxpDHM8S&lng=cz 
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Udržitelnost projektu 

Udržitelnost projektu se předpokládá minimálně 3 roky, ke kterým se naše škola zavázala ve smlouvě. 

Průběžně jsou připravovány termíny kurzů (minimálně 1x ročně), rozesílány nabídky na realizaci. V každém 

roce udržitelnosti proběhne minimálně jeden kurz. 

  

 
 

Problémy při realizaci 

Zásadní problémy při realizaci se nevyskytly. Drobné problémy nastaly v komplikované tvorbě jednotlivých 

metodik. Problém se rovněž vyskytl s odkazy na prameny použitých textů. Vše bylo postupně odstraněno. 

 

 

 
 
 
 

Horizontální témata 

Rovné příležitosti 

Realizovaný projekt dl rovné příležitosti všem potencionálním budoucím účastníkům kurzu, jak účastníkům 

z neziskových organizací, podnikatelské sféry, tak i občanům v evidenci nezaměstnaných u úřadu práce.  

V průběhu celé realizace projektu byly dodržovány rovné příležitosti ke všem účastníkům projektu. Jakákoliv 

diskriminace v rámci realizace projektu bude naprosto nepřípustná. 

V projektu byly zajištěny rovné příležitosti všem jeho účastníkům, bez ohledu na pohlaví, věk, náboženské 

vyznání, apod. Všechny formy vzdělávání přímo podporovaly rovný přístup ke vzdělávání. Byly využívány 

moderní informační technologie, které byly přístupné všem účastníkům projektu. V projektu jsme dbali na 

individuální potřeby a schopnosti každého účastníka. 

Rovněž členové realizačního týmu byli vybíráni pouze na základě jejich vzdělání, schopností a zkušeností. 

Jakoukoliv formu diskriminace jsme zcela vyloučili. 

 

 

Udržitelný rozvoj 

 

Aktivity projektu nejsou přímo cílené na téma udržitelného rozvoje, nicméně cílová skupina projektu byla v 

rámci realizace vedena k tvorbě pozitivního vztahu k životnímu prostředí i udržitelnému rozvoji. Cílová 

skupina byla vedena k úspoře materiálů, šetření energií, atd.. 
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Výstupy/produkty projektu 

 
Typ Název Stručný popis Dostupnost 

1 Nový 

vzdělávací 

program  

Kurz „Výcvik 

komunikačních 

dovedností pro 

praxi“ 

Součástí kurzu jsou i nově vytvořené 

metodiky: 

� Metodika kurzu Výcvik 
komunikačních dovedností 
pro praxi – 57 stran textu 

� Metodika pro vedení kurzu – 
40 stran textu 

� Metodika praktické výuky 
kurzu – 54 stran textu 

� Pracovní sešit – 71 stran 
textu 

Produkt je k dispozici na 

adrese: 

Vyšší odborná škola  

zdravotnická, managementu a 

veřejnosprávních studií, s.r.o., 

Ledecká 1365/35,  

323 00  Plzeň 

- v případě potřeby je možné přidávat řádky 

 

V období březen 2013 - červen 2013 proběhlo pilotní ověření kurzu „Výcvik komunikačních 

dovedností pro praxi“. Zahájení proběhlo 1. 3. 2013 a ukončeno bylo po závěrečném soustředění 

předáním Osvědčení o absolvování kurzu jednotlivým účastníkům kurzu. 
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3. Projekt  - Zřízení a vybavení specializovaných učeben 

 

 

              
 

Identifikace opera čního programu CZ.1.14 

Název opera čního programu:   ROP NUTS II Jihozápad 

Číslo opera čního programu:  14.2 

Název prioritní osy:    Stabilizace a rozvoj měst a obcí 

Číslo oblasti podpory:    14.2.4 

Název oblasti podpory:  Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného 
školství 

Název výzvy:     19. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad 

Název projektu anglicky:   Establishment of specialized classrooms and equipment 

Název projektu:     Zřízení a vybavení specializovaných učeben 

Datum zahájení projektu:   01.05.2012  

Datum ukon čení projektu:   30.09.2013 

Doba trvání projektu:    17 měsíce 

Režim ve řejné podpory:    Nezakládá veřejnou podporu 

  

Na základě schvalovacího řízení regionální rady  ROP NUTS II Jihozápad byl náš projekt 

schválen a v listopadu 2012 byla podepsána s  ROP NUST II Jihozápad smlouva o realizaci a 

financování projektu – registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02588.  

 

Cíle projektu: 

V našem školství, potažmo v naší škole je potřeba udržet krok s neustálým vývojem 

moderních technologií, což reaguje na zvyšující se nároky na odborné vzdělání studentů. Stávající 

vybavení školy již zastarává a je třeba pořídit nové moderní vybavení tak, aby byla zajištěna vazba na 

uplatnění absolventů v praxi. Projekt bude mít dopad zejména na studenty a potenciální 

zaměstnavatele absolventů zejména v Plzeňském kraji vzhledem k tomu, že více než 50% studentů je 

z tohoto regionu. Bez realizace tohoto projektu budou absolventi hůře vybaveni pro vstup do 

zaměstnání vzhledem k tomu, že nebudou umět obsluhovat moderní techniku, která je pro podniky v 

konkurenčním prostředí trhu nutností.  
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Realizace  projektu: 

Fyzická realizace projektu byla zahájena 1.12.2012 etapou první. Jejím cílem bylo provedení 

stavebních úprav pro účely zřízení dvou specializovaných učeben pro výuku v oboru Administrátor IT 

a Oční optik. Na základě harmonogramu projektu bylo dne 18.12.2012 vyhlášeno výběrové řízení 

malého rozsahu na dodávku stavebních prací. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byla v 

souladu s pravidly pro VZMR odeslána e-mailem třem námi vytypovaným potencionálním 

dodavatelům. Všichni tři oslovení potencionální dodavatelé předložili v řádném termínu svoji 

nabídku. Dne 4.1.2013 zasedla hodnotící komise. Hodnotící komise všechny nabídky posoudila, 

prohlásila je za platné a kompletní. Na základě posouzení nabídkových cen byl vyhlášen vítěz VZMR. 

Byl vyhotoven zápis z jednání hodnotící komise, následně byl informován jednatel společnosti a 

výsledku výběrového řízení. Následně jednatel společnosti uzavřel na vysoutěženou cenu s 

dodavatelem smlouvu o dílo. Samotná realizace stavební části proběhla pak za asistence technického 

dozoru. Současně se naše společnost registrovala ve Věstníku veřejných zakázek a následně zřídila 

profil zadavatele na stránkách www.vhodne-uverejneni.cz. 

V průběhu měsíce února 2013 se začalo připravovat podlimitní výběrové řízení na dodávky 

technického zařízení pro výše uvedené specializované učebny. Za účasti experta na veřejné zakázky 

byla připravena zadávací dokumentace VZ, které bylo rozděleno do 7 částí, a to podle charakteru 

zařízení, které mělo být předmětem dodávky. Na základě harmonogramu projektu bylo dne 

19.03.2013 vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu ust. § 38 ZVZ. Veřejná zakázka byla v 

souladu s § 98 ZVZ rozdělena na části, a to na celkem 7 částí. Výzva k podání nabídek a zadávací 

dokumentace byla v souladu se zákonem o VZ uveřejněna na profilu Zadavatele 

"https:/www.vhodne-uverejneni.cz/profil/64830225". Současně byla odeslána e-mailem námi 

vytypovaným potencionálním dodavatelům.  

Dne 26. 03.2013 byly uveřejněny Dodatečně informace č. 1 k zadávací podmínkám na základě 

žádosti dodavatele a z vlastní iniciativy zadavatele. Po skončení lhůty pro podání nabídek 12.4.2013  v 

10.00 hodin bylo zaevidováno celkem 22 nabídek do všech 7 části VZ. Ihned po skončení lhůty pro 

podávání nabídek začalo jednání hodnotící komise za účasti všech jmenovaných členů komise (viz 

prezenční listina). Byly postupně otevírány obálky na jednotlivé části VZ. Po skončení čtení 

požadovaných údajů po otevření jednotlivých obálek byla posouzena kvalifikace jednotlivých 

dodavatelů. Po splnění všech požadovaných kritérií jednotlivými dodavateli bylo přistoupeno k 

hodnocení nabídek dle zadaných kritérií. O všech úkonech hodnotící komise byly sepsány zápisy. Dne 

16. 4.2013 bylo uveřejněno Oznámení o výběru nejvhodnější zakázky na profilu zadavatele a všem 

zúčastněným dodavatelům výběrového řízení. 

Pro část 1, 2 a 3 byla kupní smlouva naplněna do termínu ukončení první etapy projektu a 

smluvně sjednaná dodávka zařízení byla dodána do místa plnění. Všechny závazky vyplývající z 

projektu pro první etapu byly realizovány, vyfakturovány ze strany dodavatele a z naší strany zároveň 

uhrazeny. 

Ve sledovaném druhém monitorovacím období bylo, v souladu s výsledky výběrového řízení 

provedeného podle zákona o VZ v prvním monitorovacím období do 30.04.2013, na základě řádně 

uzavřené kupní smlouvy číslo ROP 2013 / 06 zakoupeno vysoce specializované zařízení - optometrická 

vyšetřovací jednotka - pro praktickou výuku v akreditovaném studijním oboru Diplomovaný oční 

optik. Dodavatelem optometrické vyšetřovací jednotky byla na základě řádně provedeného 
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výběrového řízení (v 1. etapě) společnost Carl Zeiss spol. s r.o.. zařízení bylo umístěno do 

specializované učebny pro tento účel modernizované učebny (v 1. etapě realizace projektu), zajištěno 

elektronickým zabezpečovacím systémem naší školy a následně řádně pojištěno.  

Všechny závazky vyplývající z dodávky zařízení z druhé etapy projektu byly realizovány, 

vyfakturovány dodavatelem a z naší strany řádně uhrazeny. 

Ve třetím monitorovacím období, v souladu s výsledky  výběrového řízení provedeného podle 

zákona o VZ  provedené v prvním monitorovacím období do 30. 04. 2013,: 

- byl na základě řádně uzavřené kupní smlouvy číslo ROP 2013 / 04 zakoupen 

přednáškový set s propojením na optometrickou vyšetřovací jednotku. Přednáškový set 

obsahuje Interaktivní tabuli, projektor s ultrakrátkou projektovou vzdáleností a notebook. 

Dodavatelem byla na základě řádně provedeného výběrového řízení  (v 1.etapě) společnost FAST 

Solutions s.r.o.. Zařízení bylo umístěno do specializované učebny studijního oboru Diplomovaný 

oční optik pro tento účel modernizované, zajištěno elektronickým zabezpečovacím systémem 

naší školy a bylo řádně pojištěno; 

- byla na základě řádně uzavřené kupní smlouvy číslo ROP 2013 / 05 zakoupena svářečka 

optických kabelů včetně lámačky a včetně příslušenství  Dodavatelem byla na základě řádně 

provedeného výběrového řízení  (v 1.etapě) společnost Axes Computers s.r.o.. Zařízení bylo 

umístěno do specializované učebny studijního oboru Systémový administrátor IT pro tento účel 

modernizované, zajištěno elektronickým zabezpečovacím systémem naší školy a bylo řádně 

pojištěno; 

- bylo na základě řádně uzavřené kupní smlouvy číslo ROP 2013 / 07 zakoupeno 

zábrusové centrum. Zábrusové centrum obsahuje zábrusový automat WECO E.6 S-line vč. 

snímacího zařízení WECO Trace3 + příslušenství (OMA box, chlazení), centrovací a blokovací 

zařízení Verifier Pro Turbo2 vč. LCD monitoru. Dodavatelem byla na základě řádně provedeného 

výběrového řízení (v 1.etapě) společnost Rodenstock ČRs.r.o.. Zařízení bylo umístěno do 

specializované učebny studijního oboru Diplomovaný oční optik pro tento účel modernizované, 

zajištěno elektronickým zabezpečovacím systémem naší školy a bylo řádně pojištěno. 

4. Letní škola pro seniory – cyklus přednášek a seminářů 

Letní škola byla uskutečněna v měsíci červenci 2014. Senioři se na tematických přednáškách 

seznámili s informacemi z oblasti oční optiky a péče o zrak, stomatologie, první pomoci, výpočetní 

techniky, elektronického bankovnictví, internetu a elektronické pošty.. Všichni účastníci se dozvěděli 

množství informací podpořených nejnovějšími poznatky z jednotlivých oborů a naučili se praktické 

základy práce s PC. Celkové náklady na realizaci projektu byly 125.450 Kč, projekt podpořilo občanské 

sdružení DAVID A GOLIÁŠ částkou 100.000 Kč. Prostředky byly využity na nákup audiovizuální 

techniky a počítačů. 
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14  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

  (§ 7, odst. 1, písm. n) 
 

Spolupráce s odbornou praxí  
Smlouvy s plzeňskými i mimoplzeňskými zařízeními jsou uzavírány pro zajištění 

kvalitních odborných praxí a to vždy podle místa bydliště našich studentů. Po ukončení 

souvislé odborné praxe je student hodnocen příslušným pracovníkem daného zařízení a 

toto hodnocení odevzdá ve škole. Z každé praxe student vypracuje výstup odborné praxe. 

Zároveň mají všichni studenti deníky odborné praxe, do kterých se jim jejich průběh a 

hodnocení zaznamenává. Tyto deníky zůstávají po ukončení studia majetkem studentů – 

absolventů.  

Zajištění odborných praxí v místě bydliště studentů hraje velmi důležitou roli pro 

budoucí uplatnění našich studentů – budoucích absolventů. 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi  
•••• Západočeská univerzita v Plzni 

- spolupráce v oblasti výuky 
- účast na konferencích, seminářích 

•••• Státní a soukromé vyšší odborné školy v ČR 
- výměna předsedů komisí absolutorií 
- výměna zkušeností a spolupráce v oblasti tvorby nových učebních materiálů, 

skript 
•••• Střední odborné školy a gymnázia v Plzeňském kraji 

- exkurze žáků na naší škole 
- profesní poradenství, dny otevřených dveří, besedy na školách 
- kurzy první pomoci pro žáky a učitele 
- přednášky na téma zdravý životní styl, péče o dutinu ústní, protidrogová 

problematika, prevence AIDS,  
- rozšíření přednášek o prevenci kriminality, bezpečnostní problematiku a civilní 

obranu, chování člověka za mimořádných událostí, atd. 
 

Členství v organizacích, odborných společnostech 
•••• Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 
•••• Asociace vyšších odborných škol 
•••• Členství v odborných profesních organizacích (ČAS, Unie zubních techniků, 

Společenstvo českých optiků a optometristů) 
 

Spolupráce s úřady práce 
Škola navázala spolupráci již v 90. letech s Úřadem práce v městě Plzni. Jde hlavně 

o informace o Dni otevřených dveří, o otevíraných vzdělávacích programech, komunikaci 

s naším studijním oddělením v oblasti profesního poradenství, termínech přijímacích 

zkoušek. Dále se velmi intenzivně zajímáme o stav zaměstnanosti všech absolventů a to 

v celém našem regionu a o nabídku volných pracovních míst. 

Spolupráce s výrobními a prodejními firmami (zahraniční i tuzemské) 
•••• Pořádání školení, seminářů pro studenty a učitele (interní i externí) 
•••• Poskytování výukových videokazet, DVD a CD 
•••• Nákup pomůcek a spotřebního materiálu 
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•••• Sponzorské dary 
•••• Pravidelné informace o novinkách v jednotlivých oborech 
•••• Zahraniční exkurze studentů a učitelů ve výrobních firmách a jejich výukových 

centrech 
 

Zahraniční spolupráce se vzdělávacími institucemi a zdravotnickými a sociálními institucemi 
•••• Firma Sirona, Bensheim, SRN 
•••• Czenstochova Polsko – Věznice – exkurze a odborné praxe studentů oborů 

Bezpečnost obyvatelstva a Sociální práce 
 

Další aktivity a spolupráce školy 
•••• Spolupráce se složkami IZS v oboru Bezpečnost obyvatelstva 
•••• Spolupráce se všemi Domovy seniorů, Diecézní charitou, Městskou charitou, 

Hospicem sv. Lazara v Plzni při pořádaných akcích 
•••• Spolupráce a aktivní účast na akcích Dětského domova, Protidrogového centra – 

K centrum v Plzni 
•••• Osobní asistence studentů pro Diakonii, a.s. v Plzni  
•••• Přednášky, ukázky a nácvik první pomoci pro děti ze ZŠ, studenty SŠ našeho regionu 
•••• Pořádání besed pro žáky ZŠ a studenty SŠ našeho regionu ve spolupráci se 

Zdravotním ústavem v Plzni 
•••• Spolupráce s Nadací sportující mládeže pro obor Management sportovních aktivit  
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Projednání a schválení Výroční zprávy Školskou radou  
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Závěr 
 
     Školní rok 2013/2014 byl pro naši školu dalším velmi úspěšným rokem. Získali jsme akreditaci pro 

nový, již sedmý vzdělávací program - Cestovní ruch, který jsme zahájili od školního roku 2014/2015. 

Absolvent oboru Cestovní ruch najde uplatnění ve všech oblastech cestovního ruchu: v cestovních 

kancelářích, cestovních agenturách a všech institucích, které se problematikou cestovního ruchu 

zabývají.  

     Vyučující pod vedením JUDr. Kondrysové a odborníků z praxe zpracovali novou akreditaci 

vzdělávacího programu Bezpečnost obyvatelstva, která je od 9/2014 kromě denní formy otevřena 

také ve formě kombinované. Nový program, který odpovídá požadavkům Národní soustavy kvalifikací 

a Národní soustavy povolání, prošel schválením MVČR i MŠMT a akreditaci jsme získali. 

     V průběhu září 2013 se nám podařilo implementovat nový informační systém Škola OnLine, který 

využívají všichni studenti, vyučující a zaměstnanci školy. Systém umožňuje nepřetržitou dostupnost 

pomocí internetu a tím usnadňuje přístup k informacím. V současné době pracujeme na vylepšování 

systému a přizpůsobujeme ho potřebám školy. 

     Po celý školní rok jsme pro studenty všech oborů připravovali zajímavé akce, exkurze, přednášky, 

semináře, výcviky a kurzy, abychom zvýšili zájem o studium a rozšířili povědomí studentů o jejich 

možném budoucím uplatnění. Pod vedením Bc. Volrábové jsme úspěšně dokončili první běh 

kvalifikačního kurzu Zubní instrumentářka a otevřeli druhý. 

     Naše škola se rozhodla podpořit technické vzdělávání, proto jsme připravili akci pro obory 

SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT, DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK – prvních 10 přijatých studentů 

podpoříme ve školním roce 2014 - 2015 30% slevou na školné. Studenti oboru Systémový 

administrátor IT mají navíc tablet ke studiu zdarma. 

     Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne  25. 9. 

2014.  

 

V Plzni dne 25. 9. 2014                                           PhDr. Jana Ajglová 

  ředitelka školy 
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Přílohy 
 
Děkovné dopisy 

 
Od: Němečková Tereza [mailto:NemeckovaT@plzen.eu] 

Odesláno: st 5.3.2014 15:14 
Komu: Vrátníková  Ivana 
Předmět: dodate čné pod ěkování 
  
Dobrý den paní Vrátníková,  
  
ačkoli s velkým zpožd ěním, o to více chci za celý Domov pro seniory 
"Kopretina" a Domov se zvláštním režimem "Petrklí č" dodate čně pod ěkovat 
Vaší t říd ě budoucích sociálních pracovnic a pracovník ů SPD1. 
 
4. prosince si pro nás p řipravili velmi p říjemné odpoledne. Jurtu, která 
nám stojí na zahrad ě, váno čně vyzdobili, uva řili sva řené víno a p řinesli s 
sebou spoustu nejr ůznějších dobrot. 
 
Pro naše obyvatele m ěli p řipraveno n ěkolik sout ěží, kdy vít ěz dostal vždy 
nějakou odm ěnu. Všichni obdivovali práci, jakou si studenti dal i s dortem 
(jedna z výher), ale zárove ň ocenili i práci s p řípravou odpoledne. Vše 
bylo velmi dob ře vymyšlené (vzhledem k cílové skupin ě) a dob ře zvládnuté. 
Uživatelé si odpoledne skute čně pochvalovali. 
 
Osobně musím všechny zú častn ěné studenty pochválit za čas v ěnovaný 
příprav ě, tak i p ři konání akce čas v ěnovaný samotným senior ům. Opravdu se 
mi líbilo, že p ři hraní binga se studenti samy zapojili a pomáhaly s 
odškrtávání čísel, s čímž by jinak mohl být problém. Zárove ň se k našim 
uživatel ům chovali velmi mile a vst řícn ě. 
 
Musím t řídu opravdu moc a moc vychválit za organiza ční zvládnutí v ěci. 
Mysleli na sebemenší mali čkosti, pokud podobnou akci chystali poprvé, musím 
smeknout klobouk. Opravdu ješt ě jednou chválím za bravurní zvládnutí akce. 
 
Budeme se t ěšit na další spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Tereza N ěmečková 
sociální pracovník 
Městský ústav sociálních služeb m ěsta Plzn ě, p.o. 
Klatovská t řída 777/90, Plze ň 3 - Jižní p ředměstí, 301 00 Plze ň 
 
Pracovišt ě: 
Domov pro seniory "Kopretina",  Domov se zvláštním režimem "Petrklí č" 
Západní 1315/7, Plze ň 1 - Bolevec, 323 00 Plze ň 
Tel.: +420 378 037 676 
GSM.: +420 724 747 014 
E-mail: nemeckovat@plzen.eu  < mailto:nemeckovat@plzen.eu >  
http://socialnisluzby.plzen.eu/muss  < http://socialnisluzby.plzen.eu/muss >  
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