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11..  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  šškkoollee    
(§ 7, odst. 1, písm. a) 

  
1.1. Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. 

 
Sídlo školy:  Ledecká 35, Plzeň  323 21 
 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 
IČO:   64830225  IZO: 110 030 958 

 
 
1.2. Kontakty:  telefonní/faxové číslo: 377 534 450 

e-mailová adresa:  svzsplzen@svzsplzen.cz  
www stránky:  http://www.svzsplzen.cz 
ředitelka školy:  PaedDr. Ilona Mauritzová 

 
1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol: 26. 6. 2008  č.j.: 28 824/2007-21 
 
1.4. Školská rada:  předseda:  Ing. Ivana Vaňková 

místopředseda: Bc. Ivana Vrátníková 
členové:  Veronika Bílá 
   Iveta Vetýšková 
   Josef Voborník  
   Jan Flaks 

 
1.5. Součásti školy: 

Škola je čistou vyšší zdravotnickou školou a žádné součásti nemá. 
 
1.6. Výčet okresů, z nichž mají trvalé bydliště studenti školy: 

Škola vykonává svou vzdělávací činnost s nadregionální působností. Je to zejména 
proto, že obory, které se zde vyučují, nabízejí školy např. pouze  na 3 místech v České 
republice. Z toho vyplývá, že ke studiu se mohou přihlásit studenti z celé České republiky. 
Na školu se hlásí studenti ze všech okresů Plzeňského kraje. 
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22..  PPřřeehhlleedd  oobboorrůů  vvzzdděělláánníí    
(§ 7, odst. 1, písm. b) 

 
2.1 Diplomovaný zdravotnický záchranář (denní i dálkové studium) 

Diplomovaný zubní technik 
Sociální práce (denní i dálkové studium) 

 
 
2.2. Počet tříd a studentů 

Obor Počet tříd Počty studentů 
 k  1. 9. 2007 

forma studia 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 1. roč. 1 36 VOS-DÁL 

Diplomovaný zubní technik – 1. roč. 1 18 VOS-DEN 

Sociální práce – 1. roč. 1 30 VOS-DEN 

Sociální práce – 1. roč. 1 30 VOS-DÁL 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 2. roč. 1 28 VOS-DEN 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 2. roč. 1 21 VOS-DÁL 

Diplomovaný zubní technik – 2. roč. 1 16 VOS-DEN 

Sociální práce – 2. roč. 1 24 VOS-DEN 

Sociální práce – 2. roč. 1 27 VOS-DÁL 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 3. roč. 1 21 VOS-DEN 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 3. roč. 1 27 VOS-DÁL 

Diplomovaný zubní technik – 3. roč. 1 21 VOS-DEN 

Sociální práce – 3. roč. 1 28 VOS-DEN 

Sociální práce – 3. roč. 1 13 VOS-DÁL 

Celkem 14 340  
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33..  PPřřeehhlleedd  pprraaccoovvnnííkkůů  šškkoollyy  
(§ 7, odst. 1, písm. c) 

3.1. Pracovníci školy 
 

Počet všech pracovníků Počet pedagogických 
pracovníků 

Průměrný počet 
studentů na 1 
pracovníka 

Průměrný počet 
studentů na 1 

pedagogického 
pracovníka 

2007/2008 2007/2008 2007/2008 2007/2008 

23 14 15 24,5 

 
Poř. 
číslo Jméno, příjmení, titul Délka 

praxe Funkční zařazení Absolventi 
školy Aprobace Prac. 

úvazek

1. Ilona Mauritzová, PaedDr. 24 ředitelka školy VŠ PedF. TV – ON 1,0 

2. Ivana Vaňková, Ing 13 zástupkyně ředitel. VŠ ekonom.  --- 1,0 

3. Markéta Ryšková, Mgr. 7 učitelka VŠ PedF. ČJ – NJ 1,0 

4. Ivana Vrátníková, Bc. 21 učitelka FSE - UJEP --- 1,0 

5. David Rožmberský, Mgr. 7 učitel FHS, ZČU --- 1,0 

6. Daniel Vokroj, Mgr.  8 učitel VŠ PedF.  --- 1,0 

7. Martina Malinková, Mgr.  10 učitelka VŠ PedF. --- 1,0 

8. Daniela Průchová, Mgr. 11 učitelka  VŠ PedF. D – AJ 1,0 

9. Alena Pistulková, PhDr. 9 učitelka JČU v ČB ošetřovatelství 1,0 

10. Helena Layerová, Bc.  13 učitelka SZŠ Všeobecná 
sestra 1,0 

11. Denisa Krbcová 9 učitelka  SZŠ atestace 1,0 

12. Eva Broumská  23 učitelka SZŠ atestace 1,0 

13. Iveta Vetýšková 21 učitelka SZŠ atestace 0,75 

14. Radislava Marková 28 učitelka SZŠ atestace 1,0 

15. Markéta Volrábová 10 učitelka  SZŠ atestace 1,0 

16. Gabriela Smrčková 14 personální odd. SOŠ --- 0,8 

17. Drahomila Mauritzová 63 účetní SOŠ --- 0,5 

18. Jitka Zemánková 31 personální odd. SOŠ --- 1,0 

19. Veronika Bílá 12 sekretářka SOŠ --- 1,0 

20. Věra Hodková 34 prac. stud. odd. SOŠ --- 1,0 

21. Irena Prýcová 16 knihovna SOŠ --- 0,8 

22. Antonín Pajdar 49 údržba SOŠ --- 0,5 

23. Melánie Žižková 51 vrátná SOŠ --- 0,5 
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Většinu pedagogických pracovníků školy tvoří externí vyučující, což je dáno 
skladbou předmětů učebního plánu jednotlivých studijních oborů. Na zdravotnické škole 
není možné mít interního vyučujícího pro  medicínské obory – tj. lékaře. 
 Škola ročně uzavírá celkem: 
a) dohod o provedení práce:   157  
b) vedlejších pracovních poměrů:   22 
    (dohod o pracovní činnosti) 
 
 
3.2. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Při schvalování studijních oborů pro zařazení do sítě škol musí škola předkládat 
personální zabezpečení studijního oboru, který pak MŠMT ČR schvaluje. A proto tak, 
jako v letech minulých, i ve školním roce 2007/2008 nebyla žádná výuka vedená odborně 
nezpůsobilým učitelem. 

Jediným problémem, který škola má, je u některých lékařů a zdravotnických 
pracovníků absence pedagogického vzdělání. To je však celorepublikový problém. 
Všichni tito odborníci, kteří ve velké míře vyučují i na LF UK a jiných vysokých školách, 
jsou ve výuce neklinických a klinických předmětů nenahraditelní a zajišťují vysokou 
kvalitu přípravy studentů na vyšších zdravotnických školách. 

Škola tento problém řeší vlastním proškolením v rozsahu 3 dnů – pedagogického 
minima pro potřeby vyšších škol. 

U interních odborných učitelů došlo v roce 2006/2007 a 2007/2008 k získání 
pedagogického minima, které absolvovali v Krajském pedagogickém centru v Plzni a 
úspěšně složili závěrečnou zkoušku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44..  ÚÚddaajjee  oo  ppřřiijjíímmaaccíímm  řříízzeenníí  
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

  
4.1. Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2007/2008 

Počet přihlášených studentů Počet přijatých studentů celkem 

205 133 

 
 
 
4.2. Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2007/2008 – dle oborů 

Počet přihlášených 
studentů celkem 

Kód oboru Obor 
1.kolo 
př.zk. 

2.kolo 
př.zk. 

Počet 
přijatých 
studentů 
celkem 

k 31.8.07 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

53-44-N/002 Diplomovaný zubní technik 24 7 26 0 1 

53-44-N/004 
Diplomovaný zdravotnický 

záchranář 
(dálkové studium) 

54 22 40 23 1 

75-32-N/002 Sociální práce 
(denní studium)  44 10 33 9 1 

75-32-N/002 Sociální práce  
(dálkové studium) 31 13 34 3 1 
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Diplomovaný zubní technik

přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato   
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55..  ÚÚddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  ssttuuddeennttůů  
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

 
5.1. Výsledky absolutorií 
 

Absolutorium na VOŠ 2007/2008 
Prospěli 

s 
vyznamenáním

Prospěli Neprospěli 
Počet 

opakujících 
absolutorium Obor 

Počet 
studentů  
k ABS 

počet % počet % počet % počet % 

Odklad 
ABS 

Sociální práce  
(denní studium) 26 19 73% 7 27% 0 0% 0 0% 2 

Diplomovaný zubní 
technik 20 8 40% 11 55% 1 5% 1 5% 1 

Diplomovaný 
zdravotnický záchranář 

(denní studium) 
21 8 38% 11 52% 2 10% 2 10% 0 

Diplomovaný 
zdravotnický záchranář 

(dálkové studium) 
20 8 40% 7 35% 5 25% 5 25% 2 

 

Absolutorium se konalo na naší škole v těchto termínech: 
DSP  2. – 5. června 2008 
DZT  4. – 6. června 2008 
DZZ  9. – 11. června 2008 
DDZZ   9. – 11. června 2008 
 

 Před konáním absolutorií proběhly dle oborů přípravné porady všech stálých členů 
komisí. Přátelská atmosféra a vysoká připravenost všech měla velký podíl na hladkém 
průběhu absolutorií. Ve školním roce 2007/2008 poprvé absolvovali studenti oboru 
Sociální práce.  
 Dne 13. června 2008 byli studenti naší školy v obřadní síni Plzeňské radnice města 
Plzně slavnostně vyřazeni. Za přítomnosti přátel a rodičů studentů, zástupců lékařů, 
odborníků a vedoucích učitelů skupin byly předány dárky nejlepším studentům školy. 
Všem studentům byla předána vysvědčení o absolutoriu a diplomy s udělenými tituly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 75-41-N/002 
SOCIÁLNÍ PRÁCE  
2. - 5. června  2008 

 
 
Obhajoba absolventských prací 

 

22

4 0
17

9 0

24

2 0
0
5

10
15
20
25

návrh vedoucího práce návrh oponenta výsledek u ABS

výborně velmi dobře dobře 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů 

 
5

12

9

výborně

velmi dobře

dobře

 
 
 
 
 
 
 
Výsledky z cizího jazyka 

 

3
4

19

výborně
velmi dobře
dobře

 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení absolutoria 

 

0

19

7

prospěl/a s vyznamenáním prospěl/a neprospěl/a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 53-44-N/002 
DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK 

4. - 6. června  2008 
 
Obhajoba absolventských prací 

 

16

3 1 8 9
3

17

3 0
0

5

10

15

návrh vedoucího
práce

návrh oponenta výsledek u ABS

výborně velmi dobře dobře 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů 

 

10

3
7

výborně

velmi dobře

dobře

 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky z cizího jazyka 

 
1

5
9

5

výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl/a

 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení absolutoria 

 

8
1

11

prospěl/a s vyznamenáním prospěl/a neprospěl/a
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HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 53-41-N/004 
DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ  -  denní studium 

9. - 11. června  2008 
 
Obhajoba absolventských prací 

 

15

4 2

11 10

0

18

3 0
0
2
4
6
8

10
12

návrh vedoucího
práce

návrh oponenta výsledek u ABS

výborně velmi dobře dobře
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů 

 

8

2

9

2

výborně

velmi dobře

dobře

nevyhověl

 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky z cizího jazyka 

 2

8 11

výborně
velmi dobře
dobře

 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení absolutoria 

 

8
11

2

prospěl/a s vyznamenáním prospěl/a neprospěl/a
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HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 53-41-N/004 
DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ  -  dálkové studium 

9. - 11.  června  2008 
 
Obhajoba absolventských prací 

 

12

5
3 0

10 8

2 0

13

4
2

1
0
2
4
6
8

10
12
14

návrh vedoucího
práce

návrh oponenta výsledek u ABS

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů 

 

5
2

8
5

výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl/a

 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky z cizího jazyka 

 

4

5 9

2výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl/a

 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení absolutoria 

 

8
5

7

prospěl/a s vyznamenáním prospěl/a neprospěl/a
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5.2. Chování a docházka studentů 

Chování studentů není na VOŠ klasifikováno. 
 
5.3. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

Výchovné poradenství není na VOŠ zavedeno. Každá třída má u nás na škole svého 
vedoucího učitele skupiny ročníku a mluvčího třídy z řad studentů. Vedoucí učitelé 
skupiny mají pravidelné schůzky se studenty a řeší problémy třídy jako takové. Zároveň 
má každý vedoucí učitel skupiny vypsané své konzultační hodiny. Těch mohou studenti 
využívat k řešení svých osobních problémů. 
 

5.3.1. Schůzky studentské rady 
Jsou organizovány pravidelně 1x za měsíc ředitelkou školy. Zde se řeší různé 

problémy školy, studenti  vznáší podnětné návrhy pro zlepšení práce celé školy. 
Zároveň se zde plánují celoškolské akce jako jsou např. Hry školy, ples, mimoškolní 
akce. 

 
5.3.2. Poradenství studijního oddělení 

Od školního roku 1999/2000 bylo zřízeno studijní oddělení. Zde se mimo jiné 
shromažďují nabídky pracovních míst od různých zdravotnických zařízení z celé ČR.          
Jsou zde k dispozici informace o studiu na VŠ v naší republice. Tuto službu studentům 
poskytujeme za účelem jejich další orientace po ukončení studia. Zároveň poskytujeme 
informace žákům SŠ a jejich rodičům o možnostech studia u nás. 

 
5.3.3. Spolupráce s rodiči 

Vzhledem k tomu, že u nás na škole studují studenti, kteří jsou plnoletí a nesou za 
sebe již plnou odpovědnost, spolupráce s rodiči se od SŠ liší. Škola je povinna 
dodržovat zákon na ochranu osobních dat, studenti jsou plnoletí. Rodiče jsou 
kontaktováni ředitelkou školy nebo vedoucím učitelem skupiny na základě vážných 
problémů studenta ve škole a nebo v případě řešení studijních problémů spojených se 
zdravotním stavem studenta. 

 
5.3.4. Protidrogová koncepce školy 

Vzhledem k tomu, že jsme zdravotnickou školou, je součástí některých předmětů 
přímo protidrogová problematika. Navazujeme tak na znalosti žáků o drogách ze SŠ             
a navíc je učíme, jak je v sociální oblasti a oblasti zdravotnictví zajištěna péče o 
drogově závislé, jak oni sami se mohou do této oblasti zapojit a přispět svou profesní 
prací. 

Zároveň jsou pořádané pravidelné besedy se studenty o drogách. Pravidelně se 
otázkou prevence drog zabýváme na schůzkách studentské rady. 

Ve zdravotnických a sociálních zařízeních nám velmi pomáhají externí vyučující, 
neboť zde se naši studenti dostávají zcela běžně do kontaktu s různými léky, ale i 
drogově závislými (př. Odborná praxe v K centru v Plzni). Tato okolnost je vždy 
zdůrazňována na velkých pedagogických poradách školy. 

Na naší škole doposud „naštěstí“ problémy s drogami nebyly. 
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66..  ÚÚddaajjee  oo  ddaallššíímm  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  
(§ 7, odst. 1, písm. f) 

 
Téma Vzdělávací instituce Časový rozvrh Účastník 

Exkurze  Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy  27. 9. 2007  Mgr. Alena Pistulková  

Bc. Helena Layerová  

Výstava BODIES Praha  19. 9. 2007 Iveta Vetýšková  

Seminář „Ochrana 
osobních údajů ve 
školství“ 

NIDV Plzeň  30. 10. 2007 Věra Hodková  

Dentální výstava 
Pragodent 2007  Praha  11. 10. 2007 

Iveta Vetýšková  
Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Pražské zubotechnické 
dny 3 Praha  11. 10. 2007 

Iveta Vetýšková  
Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Seminář  
„Arbeit mit Lesetexten“ KCVJS Plzeň  5. 12. 2007 Mgr. Martina Malinková  

Školení  
Spisová a archivační 
služba ve školských 
zařízení 

KCVJS Plzeň  10. 12. 2007 Veronika Bílá 

Pražské zubotechnické 
dny 4 
„Celokeramika“ 

Praha  
Hotel Duo  17. – 18. 1. 2008 

Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Eva Broumská  

Školení 
„Tipps und Tricks für 
den Deutschunterricht  

KCVJS Plzeň  30. 1. 2008 Mgr. Martina Malinková  

Školení  
Den učitelů NJ 2008  
„Fertiglcejt Sprachen“ 

FPE ZČU Plzeň  15. 2. 2008 Mgr. Martina Malinková  

Seminář  
Resuscitační metody – 
prezentace firmy Medim 

ČVUT Praha  12. 3. 2008 Mgr. Alena Pistulková  
Bc. Helena Layerová  
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Prohlídka poslanecké 
sněmovny ČR Praha  27. 3. 2008 Mgr. David Rožmberský  

Exkurze  
Firma FLAVA  
Výroba konfekčních 
zubů  

Svitavy  8. 4. 2008 

Iveta Vetýšková  
Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Eva Broumská  

Exkurze  
Domov Krajánek  Jesenice u Rakovníka  23. 4. 2008 Mgr. Dadid Rožmberský  

Mgr. Ivana Vrátníková  

Školení  
Firma VITA  
Výukové laboratoře  

Bad Säckengen  
SRN 27. 4 – 30. 4. 2008 Iveta Vetýšková  

Radislava Marková 

Exkurze  
Stomatologická klinika 
Asklepion 

Praha  12. 5. 2008 

Iveta Vetýšková  
Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Eva Broumská  

Psychosociální výcvik  Rekreační středisko  
Ve Mlejně, Kožlany  18. 4. – 20. 4. 2008 Mgr. Ivana Vrátníková  

Školení  
PIN systém  
Fa. Krbecdent  
P Sůva 

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzová, 
s.r.o. Plzeň 11. 9. 2007 Radislava Marková  

Markéta Volrábová  

Školení  
Celokeramika  
Fa. Gaudent 
p. Mašek  

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzová, 
s.r.o. Plzeň 18. 9. 2007 Radislava Marková  

Markéta Volrábová  

Školení  
Opravy snímacích 
ortodontických aparátků  
p. Karlová  

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzová, 
s.r.o. Plzeň 20. 10. 2007 Radislava Marková  

Markéta Volrábová  
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Školení  
Distabilizátor 
p. Marián Svorad  

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzová, 
s.r.o. Plzeň 20. 10. 2007 Radislava Marková  

Markéta Volrábová  

Školení  
Licí pryskyřice  
Fa. Jeraus Kulzer  
p. Němeček  

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzová, 
s.r.o. Plzeň 24. 10. 2007 Radislava Marková  

Markéta Volrábová  

Školení  
Termoplastické spony  
Fa. krbecdent 
p. Šrachta  

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzová, 
s.r.o. Plzeň 26. 10. 2007 Radislava Marková  

Markéta Volrábová  

Školení psychologie  
Jak zvítězit nad stresem  
EduCare 

Hotel Victoria  
Plzeň 18. 12. 2007 

Radislava Marková  
Iveta Vetýšková  

Markéta Volrábová 

Školení  
Cenové kalkulace 
v zubních laboratořích  
Celokeramické 
konstrukce  

Plzeň 7. 9. 2007 Iveta Vetýšková  

Školení  
Reálná hodnota práce 
zubních techniků  

Praha  26. 10. 2007 Iveta Vetýšková  

Školení  
Thermopres Plzeň 16. – 18. 11. 2007 Iveta Vetýšková  

Školení  
Částečné snímatelné 
protézy – skelety  
Fa. Heraus Kulzer  

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzová, 
s.r.o. Plzeň 15. 2. 2008 

Radislava Marková  
Markéta Volrábová  

Jana Broumská  

Školení  
Celokeramika I – MAX 
Fa. Ivoclare 
p. Zubák  

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzová, 
s.r.o. Plzeň 27. 2. 2008 

Radislava Marková  
Markéta Volrábová  

Jana Broumská  
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Školení  
Erkoform folie  
p. karlová  

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzová, 
s.r.o. Plzeň 26. 5. 2008 

Radislava Marková  
Markéta Volrábová  

Jana Broumská  

Školení  
Ortodoncie  
p. Karlová  

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzová, 
s.r.o. Plzeň 16. 2. 2008 

Radislava Marková  
Markéta Volrábová  

Jana Broumská  

Den Marty Staňkové  Praha   27. 3. 2008 PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 
Mgr. Alena Pistulková  

Školení  
E-lerning ve výuce  KCVJS Plzeň  22. – 29. 4. 2008 Mgr. Alena Pistulková  

Školení  
Hodnocení, evaluace, 
autoevaluace  

KCVJS Plzeň  30. 4. 2008 Mgr. Alena Pistulková  

Doktorandské studium 
Ph.D.  Bratislava  rok ukončení 2007 

Ph.D. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Rigorózní zkoušky  Bratislava  rok ukončení  
červen 2008 PhDr. Alena Pistulková  

Magisterské studium  ZČU Plzeň  
Filozofická fakulta  

rok ukončení  
září 2007 Mgr. Ivana Vrátníková  

Magisterské studium  ZČU Plzeň  
Právnická fakulta  

rok ukončení  
září 2007 Mgr. & Mgr. David Rožmberský 

Bakalářské studium  ZČU Plzeň  
Pedagogická fakulta  

Přijetí ke studiu od 
akademického roku 

2008/2009  
Iveta Vetýšková  
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77..  ÚÚddaajjee  oo  aakkttiivviittáácchh  aa  pprreezzeennttaaccii  šškkoollyy  

(§ 7, odst. 1, písm. g) 
  
  

A. Aktivity studentů 
 

1) Diplomovaný zubní technik  
 

a) Dne 11. září 2007 absolvovali studenti 3. ročníku odboru DZT odbornou 
přednášku s prezentací na téma „PIN SYSTÉM“.  Studenti byli seznámeni 
s novým systémem vytvoření děleného pracovního modelu při zhotovování 
fixních náhrad.  
 

b) Pro studenty 2. a 3. ročníku oboru DZT bylo dne 18. 9. 2007 uspořádáno 
školení na téma „Celokeramický systém CEREC“. Jde o zhotovování 
celokeramických náhrad pomocí nové moderní technologie CAD/CAM. Lze 
takto zhotovovat inleje, onleje, estetické fazety, korunky, můstky, samostatné 
kapny pod keramiku, nebo celé konstrukce.  Celý postup předvedl studentům 
odborně vyškolený pracovník firmy Gaudent Sanitária. 
 

c) V rámci předmětu Základy estetiky se zúčastnili studenti 1. ročníku oboru DZT 
výstavy Bodies the exhibicion, umožňující podrobný pohled na lidské tělo, 
jeho orgány a soustavy. Výstava se konala v Praze ve velkém sále Lucerny. 
 

d) Odborná dentální výstava PRAGODENT se konala ve dnech 11. – 13. října 
2007. Studenti všech 3 ročníků oboru DZT se zúčastnili dne 11. 10. na 
Výstavišti Holešovice. Jako každý rok, tak i letos se v rámci této výstavy 
konala soutěž zubních techniků – studentů. V letošním roce se jednalo již o 4. 
ročník. Za naši školu se soutěže zúčastnil student DZT3 David Balej. Byl velmi 
úspěšný, neboť obsadil 1. místo. 
 

e) Studenti 1. ročníku oboru DZT se dne 17. 10. 2007 zúčastnili výstavy českého 
umělce Milana Knížáka v Masných krámech v Plzni. Výstava s názvem 
„Umění je jen berla“ vyvolávala velmi rozdílné reakce návštěvníků. I mezi 
studenty se rozpoutala velmi živá diskuze při hodnocení jednotlivých děl a 
vyslovování názorů na ně. 
 

f) Dne 24. října 2007 proběhla na naší škole přednáška pro 2. ročník oboru DZT 
na téma „Zhotovování snímatelné náhrady licí technikou Wertex“.  Celá 
přednáška byla velmi poučná a seznámila studenty s novými trendy a 
materiály, které uspoří čas, avšak následně neovlivní kvalitu protetického 
výrobku. 
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g) Pro Dětský a kojenecký domov v Plzni uspořádali dne 7. 12. 2007 studenti 

DZT1 Mikulášskou nadílku. Nejprve vybrali peníze, nakoupili dárky a pak už 
čekalo děti milé překvapení v podobě čerta, Mikuláše a spousty dárků. 
 

h) Pro dětskou kliniku (oddělení větších dětí) FN Plzeň přispěli na mikulášskou 
nadílku studenti DZT3. Akce se konala dne 5. 12. 2007 a byla určena všem 
dětem hospitalizovaným na dětské klinice ve FN. Každé dítě dostalo balíček 
s dárky. 
 

i) Dne 1. února 2008 se ve školní laboratoři konalo školení na zirkonovou 
frézovací technologii od firmy Zirkonzahn. Zúčastnili se studenti DZT3. Byla 
předvedena i názorná ukázka zhotovení kapniček z fotokompozitní pryskyřice 
a jejich vyfrézování do identického tvaru ze zirkoniového bločku pomocí 
frézovacího systému Zirkonzahn. 
 

j) Školení na celokeramický systém E-max provedl dne 15. února 2008 ve školní 
laboratoři zubní technik, zástupce firmy Ivocar. Velmi ceněnou byla 
skutečnost, že studenti 3. ročníku DZT mohli vše nejen vidět, ale posléze si 
mohl každý student jednu korunku samostatně zhotovit. 
 

k) Pro studenty 2. ročníku oboru DZT bylo dne 27. února 2008 uspořádáno ve 
školní laboratoři školení na zhotovení kovové konstrukce částečné snímatelné 
náhrady. Školení bylo zaměřeno na výrobky firmy Dentuarum. Vzhledem 
k tomu, že v rámci výukového tématického plánu byly právě částečné 
snímatelné náhrady s litou kovovou konstrukcí aktuální, bylo velmi vhodně 
časově zařazeno. 
 

l) Exkurze do podniku Flava Svitavy se uskutečnila dne 8,. dubna 2008 a 
zúčastnili se jí studenti 2. a 3. ročníku oboru Zubní technik. Tento podnik se 
zabývá výrobou a distribucí pryskyřičných zubů značky Major. Studenti i 
vyučující měli možnost si prohlédnout celou výrobu, od odvezených materiálů 
a komponentů přes jejich lisování, polymeraci až k jejich třídění a distribuci 
hotových zubů. 
 

m) Exkurze a školení ve firmě Vita v Bad Sackingenu v Německu se uskutečnila 
ve dnech 27. 4. – 29. 4. 2008. Zúčastnili se studenti 2. a 3. ročníku DZT. První 
den byla pro studenty připravena přednáška na téma složení a zpracování 
keramických hmot. Následovala práce ve výukových laboratořích, která 
pokračovala i druhý den. Výsledné korunky, které studenti sami vyrobili si 
mohli i dovézt domů.  
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2) Diplomovaný zdravotnický záchranář 

 
a) Školení v první pomoci se uskutečnilo dne 11. října 2007 na Středním 

odborném učilišti ve Stodě. Studenti 3. ročníku oboru DZZ seznámili studentky 
prvního a třetího ročníku oboru kadeřnice se základy první pomoci. Akce 
probíhala na 3 stanovištích, kde první bylo tématicky zaměřeno na seznámení 
s obvazovou technikou a základním způsobem ošetření krvácejících ran. Na 
druhém stanovišti si studentky měly možnost vyzkoušet ošetření různých druhů 
zlomenin a také si prakticky vyzkoušely stabilizovanou polohu. Poslední 
stanoviště bylo věnováno základům neodkladné resuscitace a praktickému 
nácviku na figuríně. 
 

b) Akci „Hrou proti AIDS“ pořádala dne 22. 10. 2007 Krajská hygienická stanice 
v Plzni pod vedením MUDr. Fránové. Místem konání bylo Masarykovo 
gymnázium v Plzni, ze kterého se zúčastnili studenti prvních a druhých 
ročníků.  Studenti 2. ročníku oboru DZZ přivítali studenty gymnázia a 
seznámili je s následným průběhem. Všichni gymnazisté byli rozděleni do 5 
skupin a každá skupinka obsadila jedno z pěti připravených stanovišť, na 
kterých plnili studenti nejrůznější úkoly a formou hry se dozvěděli spoustu 
informací o viru HIV, jeho přenosu, antikoncepci, sexualitě, životě s HIV 
postiženým apod. Výkony byly bodově oceněny a po vystřídání všech 
stanovišť byla soutěž vyhodnocena a každá skupinka si odnesla malý dáreček.  
 

c) Předváděcí a výuková akce s názvem „Den pro zdraví“ se konala na 
Sportovním gymnáziu v Plzni dne 30. října 2007 a za naši školu se jí zúčastnili 
studenti 2. ročníku oboru DZZ. Vše se odehrálo v tělocvičně školy, kde byla 
připravena tři stanoviště. Dvě byla věnována problematice ošetření krvácení a 
zlomenin, 3. stanoviště bylo zaměřeno na ukázku a nácvik resuscitace dle 
nejnovějších doporučení.   
 

d) Ve dnech 15. – 20. listopadu 2007 se pod pracovním názvem „Škola smyku“ 
konala dopravně-preventivní akce pořádaná MMP, Besipem a Městskou 
policií. Vše se odehrávalo na parkovišti v prostoru u Boleveckého rybníka 
v Plzni,  za účasti studentů 3. ročníku DZZ. Při praktických ukázkách si na 
dvou stanovištích mohla veřejnost vyzkoušet nejen neodkladnou resuscitaci na 
modelu, ale i zástavu tepenného a žilního krvácení. Celá akce byla veřejností, 
ale i pořadateli hodnocena velmi kladně a naši studenti potvrdili svoji pověst 
kvalitních odborníků. 
 

e) Další předváděcí a výuková akce první pomoci, pro žáky 8. a 9. tříd 
Masarykovy základní školy v Plzni, se konala za účasti studentů 2. ročníku 
oboru DZZ dne 1. listopadu 2007. Vše se odehrálo v tělocvičně školy, kde byla 
připravena tři stanoviště. Dvě byla věnována problematice ošetření krvácení a 
zlomenin, 3. stanoviště bylo zaměřeno na ukázku a nácvik resuscitace dle 
nejnovějších doporučení.   



 22

 
f) V měsíci prosinci 2007 uspořádali studenti 3. ročníku oboru DZZ finanční 

sbírku a za vybrané peníze nakoupili dětem na Neontologickém oddělení ve 
FN v Plzni sladkosti, které jim předali dne 6. 12. 2007 při Mikulášské besídce. 
Zároveň darovali na Neontologické oddělení dvě dětské zavinovačky 
zakoupené také z vybraných finančních prostředků. 
 

g) Pro žáky 5. ročníků ze ZŠ Červená Voda uspořádali dne 29. ledna 2008 
studenti 3. ročníku oboru DZZ školení základů první pomoci.  Žákům bylo 
předvedeno jak poskytnout první pomoc při krvácení, zlomeninách a také jaká 
jsou pravidla pro neodkladnou resuscitaci. Následně si mohli také vyzkoušet 
obvazovou techniku, ošetření otevřené i zavřené zlomeniny, poskytnutí první 
pomoci malému dítěti. Dozvěděli se, jak správně telefonovat na linku 155. 
Akce měla mezi dětmi velký úspěch. 
 

h) Student 3. ročníku oboru DZZ se zúčastnil jako zdravotník a lyžařský 
instruktor ve dnech 5. – 11. ledna 2008 lyžařského kurzu žáků 7. a 8. tříd ZŠ 
Zruč-Senec.  
 

i) Pro žáky 31. ZŠ Plzeň uspořádali studenti 2. a 3. ročníku oboru DZZ školení 
v základech první pomoci. Měli možnost se nejen dozvědět vše o první pomoci 
při  zlomeninách, tepenném a žilním krvácení, úrazech po pádech z výšky 
s podezřením na poranění páteře a o postupu při resuscitaci. Vše si mohli i 
prakticky vyzkoušet, a to včetně resuscitace na figuríně. 
 

j) Pro Dětský domov DOMINO si připravili 2 studenti 3. ročníku DZZ přednášku 
na téma zlomeniny, krvácení a resuscitace a poskytnutí první pomoci při těchto 
úrazech. Přednášku, která se konala 12. března 2008,  se zájmem vyslechlo 12 
dětí z DD Domino a většinu získaných informací si hned za pomoci našich 
studentů i prakticky vyzkoušeli na  modelech. 
 

k) Při okresním kole „Zručského aerobiku“, které se konalo dne 18. března 2008 
na Masarykově ZŠ Zruč-Senec, se o zdravotnický dozor celé akce postaral 
student 3. ročníku oboru DZZ. Účastnilo se 12 pětičlenných družstev.  
 

l) Vzhledem k velkému úspěchu říjnové akce, při níž naši studenti 3. ročníku 
navštívili SOU Stod a pro žáky odboru kadeřnice uspořádali přednášku 
s následným praktickým nácvikem základů první pomoci, došlo dne 19. března 
2008 k jejímu zopakování. Tentokrát byla akce určena pro žáky 1. a 2. ročníku 
oboru kadeřnice a byla pojata interaktivně, aby si žáci mohli maximum 
získaných znalostí ihned vyzkoušet i prakticky. 
 

m) Jako velmi zdařilou lze hodnotit i účast studentů 2. a 3. ročníku oboru DZZ na 
Branném dni s MP Plzeň, který se konal 11. června 2008 v areálu střelnice na 
Košutce. Studenti předvedli velmi zajímavou a poutavou prezentaci pro žáky i 
učitele. Zároveň se aktivně podíleli na jednom ze stanovišť na trati závodu. 
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3) Sociální práce 

a) Dne 4. září 2007 přišli  přímo do objektu VOŠZ čtyřnozí pomocníci zdravotně 
hendikepovaných a jejich cvičitelé. Pracovníci z organizace Pomocné tlapky 
při besedě se studenty oboru sociální práce informovali o organizaci, její 
činnosti a pochlubili se i dosaženými úspěchy. Měli s sebou dva pejsky. Poté 
také předvedli, jak čtyřnozí pomocníci umí podávat různé věci (např. lžičku, 
skleničku…) nebo např. svléci ponožky.  Studenti se dozvěděli informace o 
canisterapii, terapii, která do té doby pro mnohé  znamenala jen cizí slovo. 

b) Dne 11. 9. 2007 na základě předchozí dohody vykonala Bc. Anna Frázová 
z Úřadu práce Plzeň pro studenty oboru Sociální práce přednášku na téma 
zaměstnávání v Evropské unii. Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná, 
neboť Bc. Frázová nás seznámila s počítačovým programem Eurem, který 
umožňuje dokonalý přehled o pracovních příležitostech v Evropské unii, o 
brigádách, stážích,  pracovních podmínkách a nárocích.  

 
c) Dne 18. 9. 2007  proběhla exkurze do TyfloCentra v Plzni. Exkurze se 

zúčastnil 1. ročník oboru  Sociální práce a pro mnohé ze studentek  to bylo 
první setkání s životem zrakově postižených lidí. Studentky byly rozděleny na 
dvě skupiny. Postupně získaly informace  o zrakovém  postižení obecně, o 
službách, drobných kompenzačních pomůckách , o speciálních softwarech  pro 
zrakově postižené atd. Exkurze se setkala s pozitivním ohlasem a nutné je i 
ocenit velmi vstřícný přístup ze strany samotné organizace.  
 

d) V úterý dne 25. září 2007 se třídy DSP2 a DSP3 zúčastnily exkurze do ženské 
věznice ve Světlé nad Sázavou. Ihned po průchodu detekčním zařízením a 
vpuštění do věznice jsme byli rozděleni do 5 skupinek. Každá dostala svého 
průvodce a vyrazili jsme do areálu. Postupně jsme prošli oddělením 
odsouzených matek s malými dětmi (věk dětí se pohybuje cca od 1 do 3, 
výjimečně do 4 let), oddělením drogově závislých , dále jsme byli přímo mezi 
odsouzenými na pokojích, navštívili jsme jejich vzdělávací středisko, kde mají 
možnost získat základní vzdělání, navštěvovat učebnu VT, kurzy šití, vaření 
atp. Prostředí v celém areálu věznice bylo čisté, moderní a všechny nás 
poměrně příjemně překvapilo. Na závěr byla připravena beseda se zaměstnanci 
věznice (sociální pracovnicí, pedagožkou, vychovatelkou a pracovníkem 
vězeňské služby). Závěrečná diskuze byla ze strany zaměstnanců věznice 
překvapivě otevřená a tudíž i velmi zajímavá a poučná.  

e) Studentky 1. ročníku oboru Sociální práce se dne 15. října 2007 zúčastnily 
celonárodní dobročinné sbírky pro nevidomé a slabozraké s názvem „Bílá 
pastelka“. Cílem projektu je shromažďovat finanční prostředky na výukové 
programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, 
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obsluhovat počítač nebo uplatnit se v zaměstnání - prostě žít běžným životem v 
podmínkách ztráty či vážného poškození zraku. 

f) Dne 5. 11. 2007 se studenti 2. ročníku oboru Sociální práce  zúčastnili exkurze 
do Azylového domu MáTa v Plzni. Exkurze byla de facto zahájením následné 
spolupráce ve formě zorganizování sbírky pro toto zařízení. Studentům byla 
umožněna prohlídka zařízení, byla zorganizována beseda se zaměstnanci a 
mohli též hovořit se současnými obyvatelkami MáTy (většinou matky s dětmi). 
 

g) Dne 30. 11. 2007 proběhla na naší škole beseda s místostarostkou města 
Holýšov Bc. Hanou Valachovičovou, dlouholetou pracovnicí a vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví ve Stodě. Beseda byla určena pro 3. ročník 
oboru Sociální práce a byla zaměřena na problematiku sociálně právní ochrany 
dětí a na roli sociálního pracovníka v této oblasti. Celá akce se setkala 
s pozitivním ohlasem a kompenzovala - do jisté míry - skutečnost, že praktická 
výuka studentů na městských úřadech je z uváděného důvodu přetíženosti 
velmi omezena.  
 

h) Tradiční vánoční charitativní sbírka „Pomáhejte s námi, pomáháme dětem“ pro 
Dětský domov Domino Plzeň se konala po tři předvánoční víkendy 
prodloužené o čtvrtky a pátky. Tato akce probíhala v OD Tesco, Americká tř. 
Celkem se této sbírky účastnilo 15 studentek, a to zejména v odpoledních 
hodinách od 12 do 18 hodin. Letos se prodávaly jednoduché vánoční ozdoby, 
jež pocházejí z chráněné dílny.    
 

i) V prosinci navázaly naši studenti 2. ročníku oboru Sociální práce na 
listopadovou exkurzi do Azylového domu MáTa a zúčastnili se sbírky pro 
tento dům. Akce probíhala v prosinci a to formou prodeje klokánků, 
vyrobených přímo v azylovém domě.  
 

j) V prosinci 2007 uspořádaly studentky 3. ročníku oboru Sociální práce sbírku 
pro Hospic sv. Lazara a to formou prodeje ručně vyráběných svíček. Tyto 
svíčky vyrábí sami klienti tohoto zařízení a finanční prostředky získané 
z prodeje jsou používány pro nákup materiálů potřebných pro další výrobu. 

k) V pátek 7. 12. 2007 se uskutečnila návštěva studentek DSP1 v Domově pro 
seniory sv. Jiří. Skupiny se ujala sociální pracovnice, která je provedla celým 
zařízením a trpělivě zodpovídala otázky studentek.  

l) Exkurze do Teen Challenge Plzeň, která  proběhla 13. 3. 2008, byla 
zorganizována  jako vhodné doplnění  probírané látky v rámci předmětu 
Drogová závislost, který je zařazen do 2. ročníku studia oboru Sociální práce. 
Exkurze a související problematika se setkala s všeobecným zájmem studentů. 
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m) Na základě pozvání společnosti Člověk v tísni se 2. ročník oboru Sociální 

práce zúčastnil dne 13. 3. 2008 od 18.00 hod. projekce filmu Oni, my a 
Skitskoj a následné besedy.  Promítání filmu bylo součástí festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech 2008. 
 

n) Dne 4. 4. 2008 proběhla v prostorách školy přednáška pro 2. ročník  oboru 
Sociální práce na téma  „Cizinci v ČR“. Přednášky se ujaly Mgr. Hana 
Šimrová a Mgr. Margita Barnášová z Diecézní charity Plzeň, poradny pro 
cizince a uprchlíky (PCU). Zvolené téma bylo vhodným doplněním probírané 
látky v rámci předmětu Sociální politika.  
 

o) V období od. 14. do 17. 4. 2008 se v rozsahu 4 vyučovacích hodin 
prostřednictvím organizace Člověk v tísni, o.p.s. uskutečnil  vzdělávací 
program „Specifika klientů ohrožených sociální exkluzí“ (program  Varianty). 
Vzdělávací blok vhodně navazoval na probrané učivo. Zajímavou  především 
interaktivní formou (včetně zařazení kasuistického semináře) doplnil teoretické 
koncepty o praktický náhled do problematiky. Vzdělávacího programu se 
zúčastnil 1. ročník oboru Sociální práce a studenti, kteří se aktivně zapojili, 
získali osvědčení o jeho absolvování.  
 
 

p) Dne 23. 4. 2008 se první a druhý ročník oboru Sociální práce zúčastnil exkurze 
do Domova Krajánek v Jesenici u Rakovníka. Doprava byla zajištěna 
autobusem na náklady školy. Domov Krajánek poskytuje potřebnou péči 
klientům s mentálním postižením ve věku od 26 let, ženám i mužům. Mezi 
základní úkoly tohoto zařízení patří zajištění potřebné péče klientům po stránce 
hmotné, zdravotní, sociální i výchovné, vytváření domácího prostředí, 
zajišťování zájmové a kulturní činnosti pro své klienty, pomoci se 
začleňováním do společnosti, umožnění klientům využívat místní instituce, 
které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, pomoci nalézt 
klientům vhodné uplatnění na trhu práce a zajistit nezbytnou právní a sociální 
ochranu klientů. Studenti byli rozděleni do menších skupin a provedeni celým 
domovem. Bylo jim tak umožněno nahlédnout do života tohoto zařízení a 
seznámit se s problematikou této oblasti.  Na závěr byla uspořádána beseda 
s ředitelkou domova a přítomným personálem. Následující diskuse byla 
podnětná a studenty velmi vítaná. 
 

q) Za zcela ojedinělou akci studentů lze považovat samostatnou aktivitu studentek 
1. ročníku oboru Sociální práce, které se věnovaly od února do června 2008. 
Vše bylo směřováno do ZŠ Města Touškov, kde jsou v provozu speciální třídy, 
které navštěvují děti mentálně retardované a většina z nich je ze sociálně 
slabých rodin.  Nejsou mezi nimi výjimkou případy sociálně vyloučených dětí, 
dětí zanedbávaných či týraných.  Studentky se s touto problematikou setkaly 
při výkonu praxe a rozhodly se, že nad rámec svých studijních povinností 
udělají něco pro tyto děti. Naplánovaly celý projekt, hovořily s dětmi a 



 26

zjišťovaly kam by se chtěly podívat, konzultovaly s učiteli, vybraly peníze 
mezi sebou, sehnaly další sponzory, zajistily dopravu, nakoupily dárky a dne 
24. 6. 2008 uspořádaly dlouho očekávaný výlet do ZOO Praha. Dne 26. 6. 
2008 předaly dárky a školní potřeby všem dětem ze speciálních tříd ZŠ a na 
závěr celý projekt vyhodnotily.  

 
 
 

 
Další vzdělávání studentů – exkurze 

 
Všechny exkurze studentů za zimní a letní výukové období 2007/2008 jsou 
zpracovány do následujících tabulek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM  EXKURZÍ,  KURZŮ  A  ŠKOLNÍCH  AKCÍ  2007/2008 V  ZIMNÍM  OBDOBÍ 
 září  2007 říjen  2007 listopad  2007 prosinec  2007 

DSP – 1. 
TyfloCentrum Plzeň – exkurze  
Beseda – Pomocné tlapky - Plzeň 
Beseda – Perspektivy zaměstnávání v EU – 
program Eurem 
 

Celonárodní dobročinná sbírka – Bílá 
pastelka 
 

 

Návštěva Domova pro seniory sv. Jiří  
Charitativní sbírka „Pomáhejte s námi, 
pomáháme dětem“ pro DD Domino Plzeň 
 

DSP – 2. 

Beseda – Pomocné tlapky - Plzeň 
Exkurze – Ženská věznice Světlá nad 
Sázavou 
Beseda – Perspektivy zaměstnávání v EU – 
program Eurem 
 

 Exkurze do Azylového domu MáTa FOD v 
Plzni 

Návštěva Domova pro seniory sv. Jiří 
Sbírka pro azylový dům MáTa (FOD) – 
prodej klokánků 

DSP – 3. 

Beseda – Pomocné tlapky - Plzeň 
Exkurze – Ženská věznice Světlá nad 
Sázavou 
Beseda – Perspektivy zaměstnávání v EU – 
program Eurem 
 

Koncert + Sbírka pro slabozraké a zrakově 
postižené – Měšťanská beseda Plzeň 
  

Beseda s vedoucí odd. sociální péče MÚ 
Stod – „Problematika SPOD“ 

Sbírka pro Hospic sv. Lazara – prodej 
výrobků klientů 

DZT – 1. Výstava Lidské tělo – Praha, Lucerna 
 

Pragodent – výstaviště Holešovice Praha  
Výstava Milana Knížáka Plzeň  

Mikulášská nadílka – Dětský a kojenecký 
domov Plzeň-Doubravka 
Výstava – Umění je jen berla (M. Knížek) 

DZT – 2. Školení – Celokeramický systém Cerec 
Pragodent – výstaviště Holešovice Praha 
Přednáška „Zhotovení celkové snímatelné 
náhrady licí technikou Wertex“ 

Školení – Metalokeramické zubní náhrady   

DZT – 3. Školení – PIN SYSTÉM (vč. prezentace) 
Školení – Celokeramický systém Cerec 

Pragodent – výstaviště Holešovice Praha  
 Školení – Metalokeramické zubní náhrady  Mikulášská nadílka - FN Plzeň, dětská 

klinika 

DZZ – 2.  

Akce – Hrou proti AIDS  
Akce – ukázky první pomoci pro studenty 
Sportovního gymnázia Plzeň 
 

Akce – první pomoc pro Masarykovu ZŠ 
Plzeň 
Akce – první pomoc na Škole smyku 

 

DZZ – 3.  

Akce – ukázky první pomoci pro studenty 
SOU Stod 
Akce – ukázky první pomoci pro studenty 
Sportovního gymnázia Plzeň 
 

Akce – první pomoc na Škole smyku Mikulášská besídka pro Neontologické 
oddělení FN Plzeň 

 
 



PROGRAM  EXKURZÍ,  KURZŮ  A  ŠKOLNÍCH  AKCÍ  2006/2007  V  LETNÍM  OBDOBÍ 
 únor 2008 březen 2008 duben 2008 květen 2008 

DSP – 1.   

Zařazení vzdělávacího programu ve 
spolupráci s organizací Člověk v tísni 
Exkurze - Domov Krajánek v Jesenici u 
Rakovníka (klienti s mentálním postižením) 
Psychosociální výcvik v Kožlanech 
Akce pro děti ze ZŠ Město Touškov 

Akce pro děti ze ZŠ Město Touškov 

DSP – 2.  

Exkurze – Poslanecká sněmovna Praha 
Festival dokumentárních filmů o lidských 
právech 2008 
Exkurze – Teen Challenge Plzeň 

Exkurze - Domov Krajánek v Jesenici u 
Rakovníka (klienti s mentálním postižením) 
Přednáška „Cizinci v ČR“ 
 

 

DSP – 3. Exkurze na Krajský soud v Plzni – soudní 
líčení    

DZT – 2. Školení – částečné snímatelné náhrady 
s kovovou konstrukcí – ROD Němeček   Exkurze – firma Flava Svitavy 

Exkurze – firma Vita, Bad Sackingen, SRN  

DZT – 3. Školení – zirkonová frézovací technologie 
Školení – celokeramický systém E-max  Exkurze – firma Flava Svitavy 

Exkurze – firma Vita, Bad Sackingen, SRN  

DZZ – 2.   Akce – Základy první pomoci pro děti 31. 
ZŠ 

Akce – Orientační běh s ISZ – znalostní 
soutěž o PP (v rámci akce MP Plzeň) 

DZZ – 3. 
Zdravotník a lyžařský instruktor - lyžařský 
výcvik 7. a 8. tříd ZŠ Zruč-Senec (leden) 
Akce pro děti ze ZŠ Červená Voda nazvaná 
Základy první pomoci (leden) 

 

Akce – Základy první pomoci pro děti 31. 
ZŠ 
Přednáška – Základy první pomoci v DD 
Domino 
Akce – zdravotnický dozor na soutěži 
aerobiku na ZŠ Zruč-Senec 
Akce – školení v první pomoci na SOU 
Stod, obor kadeřnice 

Akce – Orientační běh s ISZ – znalostní 
soutěž o PP (v rámci akce MP Plzeň) 
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B. Další aktivity školy 
 

1) Škola je členem Asociace vyšších odborných škol Čech a Moravy a Sdružení 
škol vyššího studia 

 Obě organizace zajišťují komunikaci s MŠMT ČR. Jako ředitelka školy se 
pravidelně účastním porad, které jsou přínosem pro práci naší školy. 

 
2) Spolupráce s úřady práce 
 Navázána spolupráce s Úřadem práce v Plzni – městě ve školním roce 

2002/2003 úspěšně pokračovala. Byla hlavně v oblasti informovanosti o Dni 
otevřených dveří a otevíraných oborech, v řízení studijního oddělení 
s profesním poradenstvím a termínech přijímacích zkoušek. 

 
3) Spolupráce se zdravotnickými a sociálními  zařízeními 
 Smlouvy mezi školou a zdravotnickými a sociálními subjekty našeho regionu 

jsou řádně uzavřeny a probíhá zde praktické vyučování a souvislé praxe 
našich studentů. Spolupráce je na velmi dobré úrovni.  

 Během školního roku 2007/2008 bylo uzavřeno mnoho smluv s různými 
zařízeními pro oblast výuky studijního oboru Sociální práce. Tento obor se  
od 1.9.2005 začal vyučovat na naší škole poprvé a ve školním roce 2007/2008 
úspěšně ukončili studium první absolventi tohoto oboru. 
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C. Propagace školy 

 
1) Den otevřených dveří 

- proběhl ve škole dne 26. ledna 2008, 
- předcházely mu besedy pořádané na SŠ a gymnáziích našeho kraje, 
- každý student obdržel propagační materiály a kompletní informace            

o studijních oborech. 
 

2) Výstava Pragodent 2007 
- účast prostřednictvím spolupráce s dentální firmou p. Krbce (výstava by 

pro školu byla jinak velmi drahá). 
 

3) Inzerce 
a) deníky -  Mladá Fronta 
   Plzeňský deník a jeho mutace 
   deníky Vydavatelství Vltava 
   Lidové noviny 
   Rozhled 
 
b) Atlas škol – vydaný nakladatelstvím P.F. ART Brno (dle jednotlivých krajů     

a okresů), 
 
c) Kam po maturitě 
 - vydává týdeník Reflex ve spolupráci se Sdružením škol vyššího studia 

 
4) Internetová stránka školy 

a) zde jsou informace o jednotlivých studijních oborech, přijímacích 
zkouškách, o škole jako takové, učitelích, lékařích, školném, ale i o 
možnostech uplatnění absolventů na trhu práce, ubytování a 
stravování. Dále pak Den otevřených dveří, fotogalerie školy. 

b) informace pro absolventy 
- o akcích a školeních, seminářích, které bude škola pořádat, 
- o legislativních změnách v dané profesi 

 
5)  Informační systém školy (IS) 

  Od ledna 2005 byl zprovozněn informační systém školy, který slouží pro: 
a) studijní oddělení, ekonomické oddělení, knihovnu, interní učitele 

školy, 
b) studenty a externí učitele školy, 

- jsou zde časové harmonogramy, rozvrhy, rozvržení praktické 
výuky, 

- otázky ke zkouškám, termíny ke zkouškám, tématické plány, 
témata absolventských prací, absolutoria, komise ABS,  

- dále pak aktuální informace vedoucích oborů k výuce, či 
pořádaným kurzům. 
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88..  VVýýsslleeddkkyy  kkoonnttrrooll  aa  iinnssppeekkccíí  pprroovveeddeennýýcchh  ČČŠŠII  

(§ 7, odst. 1, písm. h) 
  

8.1. ČŠI 
 
Ve školním roce 2007/2008 na škole kontrola ČŠI neproběhla. 

 
 

8.2. Ostatní kontroly 
 

Dne 23. dubna 2007 proběhla na škole kontrola OSSZ Plzeň – město. Protokol o 
kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů 
v důchodovém pojištění za období od 1. června 2005 do 31. března 2007. Výsledek 
kontroly – bez nálezu.  
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99..  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  hhoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  

(§ 7, odst. 1, písm. i) 
  

Školní rok 2007/2008  skončil přebytkem. Základní ekonomické údaje definují 
strukturu nákladů v základních oblastech činnosti vyšší odborné školy. V uplynulém 
školním roce bylo vedle neinvestičních prostředků souvisejících bezprostředně 
s provozem školy použito na nákup nových investic celkem 534.935,- CZK. 
Zakoupeno bylo: PC server 59.449,- CZK, PC server 44.990,- CZK, Erkoform pro 
DZT a Occluform pro DZT 47.950,- CZK, Licí aparát Induret pro DZT 282.934,- 
CZK, Kopírovací stroj 99.612,- CZK. Investiční výdaje byly financovány ze školného. 
Neinvestiční dotace na provoz školy byla bezezbytku vyčerpána a její vyúčtování bude 
provedeno samostatně na základě metodického pokynu. 
 
 

Příjmy 2007/2008     14.862.013,00 CZK 
v tom:  -  dotace Plzeňského kraje      8.513.961,00 CZK 

-  školné        4.958.200,00 CZK 
-  ostatní příjmy        1.389.852,00 CZK  

        (předfakturace energií, prodej služeb, úroky) 
 
Výdaje 2007/2008     14.298.790,00 CZK    
       z toho: - investiční učební pomůcky        534.935,00 CZK 
  - materiál do výuky pro obor DZT      285.713,00 CZK 
  - učební pomůcky      1.004.658,00 CZK 
  - učebnice         206.456,00 CZK 
  - software           43.884,00 CZK 
  - externí výuka a praxe studentů      161.537,00 CZK 
  - vzdělávání zaměstnanců         21.430,00 CZK 
  - opravy a údržba budovy a zařízení       102.958,00 CZK 
  - telefony         146.954,00 CZK 
  - poštovné            18.778,00 CZK 
  - pojištění majetku školy         67.885,00 CZK 
  - nákup tepla a elektrické energie, vody 611.713,00 CZK 
  - provozní materiál         227.703,00 CZK 
  - osobní náklady                 8.138.150,00 CZK   

    (vč.dohod o PP, penz.připojištění) 
  - inzerce a reklama        326.735,00 CZK 
  - externí nakupované služby               1.776.217,00 CZK  
      (úklid,nájem,právní služby, audit….) 

- zaplacená daň z příjmu        690.960,00 CZK 
 
Rozdíl příjmů a výdajů za školní rok 2007/2008          563.223,00 CZK 
Odpisy HIM        458.672,00 CZK 
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1100..  ZZáávvěěrr  

 
Školní rok 2007/2008 byl rokem 15letého výročí založení naší školy. Byl to rok, 

ve kterém jsme vykonali mnoho kvalitní práce a přinesl nám i hodně úspěchů.  
V oblasti tvorby vzdělávacích programů se nám podařilo připravit studijní obor 

Diplomovaný oční optik a to jak pro denní tak dálkovou formu studia. Je to obor, který 
se vyučuje pouze na 2 školách v republice (Praha a Brno) a byl nám úspěšně schválen 
Akreditační komisí na červnovém zasedání v roce 2008. Výuka tohoto oboru bude 
zahájena ve školním roce 2009/2010. Dále nám byla schválena dálková forma 
studijního oboru Management sportovních aktivit, jehož výuku zahájíme pro denní 
formu studia již v září 2008. Tuto novou dálkovou formu pak otevřeme od roku 
2009/2010.  

Velmi aktivně jsme pracovali na dalším vzdělávacím programu Bezpečnost 
obyvatelstva (pro denní i dálkovou formu). Bohužel se nám nepodařilo získat 
akreditaci v prosinci roku 2007 jak jsme původně předpokládali. Vzdělávací program 
byl předložen nejdříve na Ministerstvo vnitra ČR, které nám zaslalo připomínky a po 
jejich zapracování a získání souhlasného stanoviska, jsme jej předložili na 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nyní čekáme na zářijové zasedání 
Akreditační komise. Pokud budeme úspěšní a akreditaci získáme, tak obě formy studia 
tohoto oboru otevřeme od školního roku 2009/2010.  

Z výše uvedeného vyplývá, že naše škola by měla od školního roku  2009/2010 
nabízet studium pro maturanty v 5 studijních oborech, z nichž 4 bude možné studovat i 
v dálkové formě.  

Všechny studijní obory vyžadují maximální připravenost školy v oblasti 
materiálního a personální zabezpečení. V následujícím roce budeme budovat novou 
laboratoř pro oční optiky a rozšiřovat učebnu pro výuku výpočetní techniky a 
informatiky. Zároveň budeme dovybavovat knihovnu o nové odborné publikace, 
skripta a časopisy. V oblasti personální se nám podařilo získat velmi kvalitní 
odborníky, kteří pracují v daných profesích a budou tak zárukou odborně vedené 
výuky.  

V dubnu letošního roku jsme organizovali první schůzku všech pedagogů 
(interních i externích) pro výuku nového studijního oboru Management sportovních 
aktivit. Všichni přítomní byli seznámeni se školskou legislativou, způsobem výuky na 
vyšších školách a organizací školního roku. Nakoupili jsme nové knihy do knihovny a 
tak si myslíme, že jsme nyní na 1. září 2008 dobře na nové studenty připraveni.  

V červnu proběhly první absolutoria oboru diplomovaná sociální práce a to za 
aktivní účasti odborníků z praxe. Všemi členy komise byla absolutoria hodnocena 
velmi pozitivně, zvláště pak úroveň absolventských prací a jejich přínos pro jednotlivé 
organizace.  
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Proces evaluací je u nás zcela samozřejmý. To, čemu jsme věnovali letos velkou 

pozornost, byl i proces autoevaluací. Všichni pedagogové velmi aktivně zpracovávali 
autoevaluace své výuky, ale i odborných praxí. V příštím roce bychom rádi sjednotili 
pro jednotlivé předměty formu zpracování a dále pak i povinné části hodnocení.  

V tomto školním roce jsme se jako v letech minulých zúčastnili celorepublikové 
soutěže zubních techniků a student naší školy byl opět první. Toto opětovné první 
místo je velkým důkazem, že vzdělávání studentů oboru Diplomovaný zubní technik 
probíhá na naší škole na vysoké úrovni a že za školné, které studenti platí, se snažíme 
jim dát i něco navíc. Máme špičkově vybavené výukové laboratoře a profesionální tým 
pedagogů, a to nás řadí mezi nejlepší školy v republice v tomto oboru. Z opakovaného 
vítězství jsme měli všichni velkou radost.  

 V roce 2008 byla odborné veřejnosti předložena k veřejné diskuzi tzv. Bílá kniha 
terciárního vzdělávání. Zabývá se současným stavem, srovnáním a návrhem reformy 
terciárního vzdělávání. To, co vítáme, je, že by se VOŠ staly součástí terciárního 
vzdělávání a jejich existence by byla pevně zakotvena v novém zákoně. Zároveň se ani 
neobáváme navrhované reformy tohoto sektoru, neboť naše vyšší odborná škola zcela 
naplňuje podmínky pro vznik tzv. „Profesního institutu“. Tak, jak jsem v úvodu 
napsala, existuje naše škola již 15 let. Prošla všemi legislativními změnami a vývojem 
od pomaturitního vzdělávání, přes střední vzdělávání s experimentem vyššího studia až 
po současný stav – vyšších odborných škol. To, že všechny změny s sebou nesly i 
změnu  názvu, zařazení, mnoho projektové a administrativní práce, nám nikdy 
nevadilo. Doufám ale, že zákon o terciálním vzdělávání konečně přinese definitivní 
podobu VOŠ a jejich pevné postavení v rámci školské soustavy ČR. Tak, jak je 
napsáno v Bílé knize, absolventi VOŠ dlouhodobě vykazují nejnižší míru 
nezaměstnanosti, a proto jejich potřeba je společensky odůvodnitelná.  

Pro nadcházející školní rok si všichni přejeme hodně sil a zdraví, udržení 
kvalitního pracovního týmu, studenty plné nadšení a chuti vzdělávat se. A jestli 
budeme muset zapracovat na nové koncepci a postavení naší školy, která bude mít 
logiku a posílí i prestiž tohoto vzdělávání, rádi se do ní pustíme.  
 

Výroční zpráva školy byla projednána a schválena na jednání školské rady dne 
10. září  2008.             

 
 
 

PaedDr. Ilona MAURITZOVÁ, Ph. D. 
          ředitelka školy 

 
 
 
 




