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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  
ředitel školy:  Mgr. Pavel Průcha  
jednatelka společnosti: PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.  

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

místopředseda: Bc. Ivana Vrátníková 
členové:  Veronika Bílá  
   Markéta Volrábová  
   Adéla Gruberová  
   Petra Tůmová  
    

 
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 (denní studium)  
Sociální práce (denní i dálkové studium) 
Management sportovních aktivit (denní studium) 

 
 
2.2. Počet tříd a studentů 

Obor Počet tříd Počty studentů 
 k  1. 9. 2008 

forma studia 

Management sportovních aktivit – 1. ročník 1 12 VOS-DEN 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 1. ročník 1 37 VOS-DÁL 

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník 1 22 VOS-DEN 

Sociální práce – 1. ročník 1 20 VOS-DEN 

Sociální práce – 1. ročník 1 29 VOS-DÁL 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 2. ročník 1 22 VOS-DÁL 

Diplomovaný zubní technik – 2. ročník 1 15 VOS-DEN 

Sociální práce – 2. ročník 1 25 VOS-DEN 

Sociální práce – 2. ročník 1 25 VOS-DÁL 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 3. ročník 1 23 VOS-DEN 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 3. ročník 1 18 VOS-DÁL 

Diplomovaný zubní technik – 3. ročník 1 14 VOS-DEN 

Sociální práce – 3. ročník 1 23 VOS-DEN 

Sociální práce – 3. ročník 1 26 VOS-DÁL 

Sociální práce – 4. ročník 1 12 VOS-DÁL 

Celkem 15 323  
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33..  RRáámmccoovvýý  ppooppiiss  ppeerrssoonnáállnnííhhoo  zzaabbeezzppeeččeenníí  ččiinnnnoossttii   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 

2008/2009 2008/2009 2008/2009 2008/2009 

27 15 12,0 21,5 

 

Poř. 
číslo 

Jméno, příjmení, titul Délka 
praxe 

Funkční 
zařazení 

Absolventi 
školy 

Aprobace Prac. 
úvazek 

1. Ilona Mauritzová, PaedDr., Ph.D. 25 
manažerka 

kvality 
VŠ PedF. TV – ON 1,0 

2. Mgr. Pavel Průcha 40 
ředitel 
školy 

UK Praha FTVS ČJ – TV  1,0 

3. Alena Pistulková, PhDr. 10 
zástupkyně 
ředitele 

JČU v ČB ošetřovatelství 1,0 

4. Markéta Ryšková, Mgr. 8 učitelka VŠ PedF. ČJ – NJ 1,0 

5. Ivana Vrátníková, Bc. 22 učitelka FSE - UJEP --- 1,0 

6. Vladimír Albrecht, Mgr. 36 učitel MU Brno --- 1,0 

7. Tomáš Kerndl, Mgr.  6 učitel VŠ PedF. Aj pro SŠ 1,0 

8. Michal Šilhánek, Mgr. 5 učitel PF - UJEP Z – TV  1,0 

9. Martina Kloučková, Mgr.  11 učitelka VŠ PedF. --- 1,0 

10. Daniela Průchová, Mgr. 12 učitelka  VŠ PedF. D – AJ 1,0 

11. Helena Layerová, Bc.  14 učitelka SZŠ Všeobecná 
sestra 1,0 

12. Denisa Krbcová 10 učitelka  SZŠ atestace 1,0 

13. Jana Broumská  24 učitelka SZŠ atestace 1,0 

14. Iveta Vetýšková 22 učitelka SZŠ atestace 0,75 

15. Radislava Marková 29 učitelka SZŠ atestace 1,0 

16. Markéta Volrábová 11 učitelka  SZŠ atestace 1,0 

17. Gabriela Smrčková 15 
personální 
oddělení 

SOŠ --- 0,8 
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18. Drahomila Mauritzová 64 účetní SOŠ --- 0,5 

19. Jitka Zemánková 32 
personální 
oddělení 

SOŠ --- 1,0 

20. Veronika Bílá 13 sekretářka SOŠ --- 1,0 

21. Vendula Janková  8 sekretářka  SOŠ --- 1,0 

22. Věra Hodková 35 
pracovnice 
stud. odd. 

SOŠ --- 1,0 

23. Irena Prýcová 17 knihovna SOŠ --- 0,8 

24. Jaroslava Drahozalová  48 knihovna  SOŠ --- 0,5 

25. Antonín Pajdar 50 údržba SOŠ --- 0,5 

26. Melánie Žižková 52 vrátná SOŠ --- 0,5 

27. Anna Šrejlová  49 vrátná SOŠ --- 0,5 

  
 

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:  86     
b) vedlejších pracovních poměrů: 18 
    (dohod o pracovní činnosti) 
 
 
3.2. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Při získávání akreditace vzdělávacích programů a pro zařazení do sítě škol musí 
škola předkládat personální zabezpečení vzdělávacího programu, který pak MŠMT ČR 
schvaluje. A proto tak, jako v letech minulých, i ve školním roce 2008/2009 nebyla 
žádná výuka vedená odborně nezpůsobilým učitelem. 

Jediným problémem, který škola má, je u některých externích pedagogů 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 
odborných předmětů nenahraditelní a zajišťují vysokou kvalitu přípravy studentů na 
vyšších odborných školách. 

Škola tento problém řeší vlastním proškolením v rozsahu 3 dnů – pedagogického 
minima pro potřeby vyšších škol (1x za 3 roky). 

U interních odborných učitelů došlo v roce 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 
k získání pedagogického minima, které absolvovali v Krajském pedagogickém centru 
v Plzni a úspěšně složili závěrečnou zkoušku. 
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44..  ÚÚddaajjee  oo  ppřřii jj íímmaaccíímm  řříízzeenníí  
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

  
4.1. Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2008/2009 

Počet přihlášených studentů Počet přijatých studentů celkem 

192 136 

 
 
 

4.2. Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2008/2009 – dle oborů 
Počet 

přihlášených 
studentů celkem Kód oboru Obor 
1.kolo 
př.zk. 

2.kolo 
př.zk. 

Počet 
přijatých 
studentů 
celkem 

k 31.8.08 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

Počet 
tříd 

53-44-N/002 Diplomovaný zubní technik 28 6 25 1 1 

53-44-N/004 
Diplomovaný zdravotnický 

záchranář 
(dálkové studium) 

42 19 36 8 1 

75-32-N/002 
Sociální práce 

(denní studium)  17 12 22 0 1 

75-32-N/002 
Sociální práce  

(dálkové studium) 29 17 39 0 1 

64-31-N/07 
Management sportovních 

aktivit  
(denní studium 

16 5 15 0 1 
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55..  ÚÚddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  ssttuuddeennttůů  ––  aabbssoolluuttoorr iiaa    
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

 
5.1. Výsledky absolutorií 
 

Absolutorium na VOŠ 2008/2009 
Prospěli 

s 
vyznamenáním

Prospěli Neprospěli 
Počet 

opakujících 
absolutorium Obor 

Počet 
studentů  
k ABS 

počet % počet % počet % počet % 

Odklad 
ABS 

DSP - Sociální práce  
(denní studium) 

21 15 71,43 6 28,57 0 0 0 0 3 

DDSP - Sociální práce 
(dálkové studium) 

13 11 84,62 2 15,38 0 0 0 0 1 

DZT - Diplomovaný 
zubní technik 

20 16 80 4 20 0 0 0 0 0 

DZZ - Diplomovaný 
zdravotnický 

záchranář   (denní st.) 
11 5 45,45 6 54,55 0 0 0 0 4 

DDZZ - Diplomovaný 
zdravotnický 

záchranář (dálkové st.)
12 8 66,67 3 25 1 8,33 0 0 0 

 
Absolutorium se konalo na naší škole v těchto termínech: 
DZT  04. – 05. června 2009   DZZ    10. – 12. června 2009 
DSP  08. – 10. června 2009   DDZZ 08. – 09. června 2009 
DDSP 11. – 12. června 2009 
 

 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 2008/2009 poprvé absolvovali studenti 
oboru Sociální práce – dálkové studium.  
 Dne 17. června 2009 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. 
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HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 75-41-N/002 
SOCIÁLNÍ PRÁCE – denní studium 

8. - 10. června  2009 
 
Obhajoba absolventských prací 

 
 
Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů 

 
Výsledky z cizího jazyka 

 
Celkové hodnocení absolutoria 
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HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 75-41-N/002 
SOCIÁLNÍ PRÁCE – dálkové studium 

11. - 12. června  2009 
 
Obhajoba absolventských prací 

 
Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů 

 
Výsledky z cizího jazyka 

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

4. - 5. června  2009 
 
Obhajoba absolventských prací 

 
Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů 

 
Výsledky z cizího jazyka 

 
Celkové hodnocení absolutoria 
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HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 53-41-N/004 
DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ  -  denní studium 

10. - 12. června  2009 
 
Obhajoba absolventských prací 

 
Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů 

 
Výsledky z cizího jazyka 

 
 
Celkové hodnocení absolutoria 
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HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 53-41-N/004 
DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ  -  dálkové studium 

8. - 9.  června  2009 
 
Obhajoba absolventských prací 

 
Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů 

 
Výsledky z cizího jazyka 

 
Celkové hodnocení absolutoria 
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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 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 ředitelem 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 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 ředitelem 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  pprreevveennccii   ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů    
(§ 7, odst. 1, písm. f) 

  
 
Minimální preventivní program na VOŠZ 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 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), 

- 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, ze sdělovacích prostředků) 
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:  
� CZJ – 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, prevence, léčbu, 
� Společensko-vědní předměty – prevence, edukace v rámci předmětů jako jsou 

základy veřejného zdravotnictví, sociologie, psychologie,  
� Odborná praxe (praktická výuka) – zneužívání omamných látek, práce s léky 

na jednotlivých odděleních, zákaz zneužití léků, léčba drogově závislých 
pacientů, 

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

� Informatika, VT – grafické návrhy propagačních letáků s protidrogovou 
tématikou, 

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

- nástěnnou propagaci v budově školy (využity nástěnné materiály k prevenci 
sociálně patologických jevů), 
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- 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 „zdraví životní styl“, „zdravá výživa“, „boj proti kouření“…, 
- účast na osvětových akcích pořádaných Krajským zdravotním ústavem v Plzni. 
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77..  ÚÚddaajjee  oo  ddaallššíímm  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  
(§ 7, odst. 1, písm. g) 

 

Téma Vzdělávací instituce Časový rozvrh Účastník 

Školení – Licí pryskyřice 
Vertex  

Jaroslav Němeček –  
Fa ROD Praha  

VOŠZ Dr. I. Mauritzové, s.r.o. 
17. 9. 2008 

Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Jana Broumská  

Školení – Stres 
v pracovním procesu  

Hotel Viktoria Plzeň  18. 9. 2008 
Radislava Marková  

Jana Broumská  

ABS – předsednictví 
komise  

SZŠ a VZŠ Bílá Vločka  
České Budějovice  

23. 9. 2008 
6. 2009 

PhDr. Alena Pistulková  

Školení – Bakalář, Školní 
matrika  

Gymnázium Mikulášské 
náměstí Plzeň  

26. 9. 2008 Věra Hodková  

Školení – PIN systém  
Tomáš Ruml –  
Protetika Plzeň   

VOŠZ Dr. I. Mauritzové, s.r.o. 
14. 10. 2008 

Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Jana Broumská  

Pragodent 2008 Výstaviště Holešovice  
Praha 

16. 10. 2008 
Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Jana Broumská  

Pražské zubotechnické 
dny  

Výstaviště Holešovice  
Praha 

16. 10. 2008 
Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Jana Broumská  

Školení – program 
Bakalář 

SPŠE Plzeň  21. 10. 2008 Věra Hodková  

Školení – Termoplastické 
spony – Bredent    

Petr Šrachta  –  
Krbec Dent, s.r.o.   

VOŠZ Dr. I. Mauritzové, s.r.o. 
3. 11. 2008 

Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Jana Broumská  

Exkurze DO VÚM 
Hostouň  

DO VÚM Hostouň  1. 12. 2008 
Mgr. Ivana Vrátníková  
Mgr. Vladimír Albrecht  
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Stresová zátěž a nácvik 
relaxačních technik  

E centrum Plzeň  16. a 30. 1. 2009 Mgr. Ivana Vrátníková  

Zákon o sociálních 
službách  

E – centrum Plzeň  27. 1. 2009 Mgr. Vladimír Albrecht  

Veletrh Sport Prague  Výstaviště Praha  19. 2. 2009 Mgr. Michal Šilhánek  

Prezentace – 
technologický postup při 
zhotovení kovové 
konstrukce pro 
částečnou snímatelnou 
náhradu   

Jaroslav Němeček –  
Fa ROD Praha  

VOŠZ Dr. I. Mauritzové, s.r.o. 
16. 3. 2008 

Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Jana Broumská  

Regionální konference 
„Víme o sobě“  

Plzeň  25. 3. 2009 Mgr. Ivana Vrátníková  

Konversationsunterrich KCVJŠ Plzeň  9. 2. 2009 Mgr. Martina Kloučková  

Wie kann ich mir das 
blos merken? 

KCVJŠ Plzeň  24. 3. 2009 Mgr. Martina Kloučková  

Exkurze Spofa Dental  Spofa Dental Jičín  8. 4. 2009 
Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Komunikační 
kompetence ve vyučování 
NJ na odborných školách  

KCVJŠ Plzeň  14. 4. 2009 Mgr. Martina Kloučková  
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Pětiminutové aktivity  KCVJŠ Plzeň  16. 4. 2009 Mgr. Tomáš Kerndl  

Mezinárodní kongres 
Technikdent  

Hradec Králové  24. – 25. 4. 2009 
Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Seminář „Zanedbávané 
dítě“  

Plzeň  19. 5. 2009 Mgr. Ivana Vrátníková  

Školení firma Shera  Shera Semförde, Německo  6. – 8. 5. 2009 Jana Broumská  

Školení – kurz sociální 
patologie  

Plzeň  21. 4. 2009 Mgr. Vladimír Albrecht  

Konference „Dětská 
kriminalita“  

MmP Plzeň  7. 4. 2009 
Mgr. Ivana Vrátníková  
Mgr. Vladimír Albrecht  

Školení firma Gaudent 
Sanitaria 

Gaudent Danitaria - Praha  19. 5. 2009 
Markéta Volrábová  
Radislava Marková 

Jana Broumská  

2leté studium pro učitele 
AJ  

FF UK Praha   Mgr. Tomáš Kerndl  

3leté Bc. studium pro 
odborné učitelky  

PF ZČU v Plzni   Iveta Vetýšková  
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88..  ÚÚddaajjee  oo  aakkttiivvii ttáácchh  aa  pprreezzeennttaaccii   šškkoollyy  
(§ 7, odst. 1, písm. h) 

  
  

A. Aktivity studentů 
 

1) Diplomovaný zubní technik  
a) Každoročně se naši studenti zúčastňují mezinárodní soutěže zubních 

techniků - studentů, která se koná při největší přehlídce dentálních 
technologií a techniky - výstavě Pragodent na pražském Výstavišti. Ve svém 
soutěžním zápolení jsou velmi úspěšní, a tím výborně reprezentují naši 
školu: v předchozích letech se jim už podařilo dvakrát soutěž vyhrát, jednou 
byli čtvrtí. Letos nás na soutěži reprezentovala studentka třetího ročníku, 
slečna Nikola Šefčíková, a ani ona se mezi nejlepšími neztratila - získala 
opět výborné čtvrté místo. Bohužel, soutěž byla po první etapě předčasně 
ukončena kvůli požáru, který ve výstavních halách vypukl, a tím byly 
zmařeny její naděje na ještě lepší umístění.  

  
b) Dne 5.12. 2008 se ve FN Plzeň na Dětské klinice konala mikulášská nadílka 

pro větší děti. Studenti DZT1 vybrali finanční prostředky a dle pokynů 
vrchní sestry koupili dětem dárečky na tuto nadílku a tím tak zpříjemnili 
pobyt hospitalizovaným dětem. 

 
c) Dne 5.12. 2008 se studenti DZT2 v rámci své mimoškolní aktivity zúčastnili 

mikulášské nadílky v Kojeneckém ústavu s dětským domovem, kam přijeli 
již podruhé. I letos studenti připravili pro děti balíčky, které měli možnost 
osobně předat. 

 
d) Již potřetí studenti DZT3 uspořádali sbírku dětských piškotů, kterou předali 

do psího útulku Plzeň – Valcha. Tato akce proběhla 15.12. 2008 a tak měli 
pejsci hezké vánoce. 

 
e) 13.2. 2009 uspořádala třída DZT2 v plzeňském klubu Buena Vista školní 

ples s názvem „Šťastný pátek 13.“ Akce se zúčastnilo kolem 300 lidí, 
převážně studentů naší školy. Celý večer byl provázen bohatým programem. 
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2) Diplomovaný zdravotnický záchranář 

a) Dne 13. září 2008 se v parku obchodního centra Plaza v Plzni konala akce 
„Den s plzeňskou policií“. Akce se zúčastnily studentky 3. ročníku oboru 
Diplomovaný zdravotnický záchranář Martina Klímová a Šárka Kozlová. 
Předváděly pro veřejnost laickou resuscitaci dospělé osoby na modelu 
zapůjčeného školou a zároveň si ji mohli zájemci vyzkoušet. Na této akci 
měli návštěvníci možnost vidět a na vlastní kůži si vyzkoušet dopravní 
prostředky, které využívá městská policie v Plzni (auta, motorky i nová 
policejní vozítka Segway). Nechyběly ani ukázky zásahové jednotky, práce 
se psy a robot na vyhledávání výbušnin. Tato akce vedla k informovanosti a 
poučení široké veřejnosti o práci policie a ostatních složek IZS.  

  
b) 19. září 2008  od 9:00 do 18:00 hodin se konal Den vědy a techniky 

Západočeské univerzity v Plzni. V centru města bylo připraveno několik 
desítek stanovišť, na kterých odborníci ze ZČU představili zajímavosti ze 
svých oborů. Této akce se zúčastnili v podobě zdravotnického dozoru Jan 
Vrána a Jiří Jetenský ze 3. ročníku Diplomovaného zdravotního záchranáře. 

  
c) „Den bezpečnosti pro rodiče a děti“ uskutečnili studenti 3. ročníku oboru 

Diplomovaný zdravotnický záchranář na hřišti 1. ZŠ dne 27. září 2008. Na 
místě předváděli názornou ukázku první pomoci v případě vážných 
zlomenin, krvácení a také ukázku laické neodkladné resuscitace, kterou si 
rodiče nebo děti mohli vyzkoušet. Všichni účastníci jevili o práci záchranářů 
a o poskytování první pomoci velký zájem a neostýchali se na cokoliv zeptat 
nebo si různé výkony vyzkoušet.  

 
d) Dne 16.10. 2008 studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický 

záchranář připravili akci "Den pro zdraví" pro žáky Sportovního gymnázia v 
Plzni. Rozdělili se na tři stanoviště, které se každé věnovalo specifickému 
problému.  První stanoviště se věnovalo neodkladné resuscitaci. Druhé 
stanoviště se věnovalo rozpoznání krvácení a jeho ošetření. Na modelech 
tepenného a žilního krvácení se učili žáci správně zachovat při krvácení a 
ošetřit ho. Naučili se jak improvizovat i jak se zachovat pokud mají nějaké 
pomůcky, které by měla obsahovat každá lékárnička.  Na třetím stanovišti se 
žáci naučili jak ošetřit zlomeniny. Naučili se rozdíly mezi nimi a jak se 
zachovat. Měli možnost vyzkoušet si práci s obyčejnými dlahami i jak 
pracují záchranáři s vakuovými dlahami. Naučili se jak improvizovat, pokud 
nemají k dispozici všechny potřebné pomůcky.   Celá akce končila ve 
dvanáct hodin a vystřídaly se zde čtyři třídy zhruba po třiceti žácích. Myslím 
si, že ne určitě každý, ale většina si odnesla zajímavý zážitek a nové 
poznatky nejen z první pomoci, ale i z práce záchranářů. Pokud se někdy 
některý ze žáků dostane do situace, která souvisela s naší akcí, a bude 
schopen pomoci a zachránit život, pak měla akce 100 % úspěšnost.  
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e) 4. listopadu 2008 uskutečnili studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný 

zdravotnický záchranář „Den pro zdraví“ pro studenty Integrované střední 
školy a Odborného učiliště ve Stodě. Po převzetí materiálu a příjezdu na 
místo konání se rozdělili do tří skupin, ve kterých předváděli ošetření 
poraněných kostí a kloubů v přednemocniční  péči a laické první pomoci, 
dále kardio-pulmonální resuscitaci a ošetření poranění s žilním a  tepenným 
krvácením. Na stanovišti kardiopulmonální resuscitace seznámili studentky 
a studenty jak správně provádět resuscitaci dle nově doporučených norem 
resuscitace. Na stanovišti krvácení se posluchači dozvěděli jak správně a 
účinně zastavit žilní a tepenné krvácení, tepenné krvácení u otevřené 
zlomeniny, krvácení z dutin a otvorů. Na posledním stanovišti předvedli 
improvizované ošetření zlomenin horních a dolních končetin, improvizované 
ošetření fraktury klíční kosti. Dále jim na tomto stanovišti ukázali, jak bez 
pomůcek znehybnit krční páteř pomocí mikiny nebo svetru. Poté předvedli 
ukázku práce s vakuovými dlahami a krčním límcem. Navíc vysvětlili i 
vyproštění z automobilu pomocí Rautekova manévru. Na všech stanovištích 
si po výkladu mohli posluchači vyzkoušet ošetření stanovených poranění.   

 
f) Studentka 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Petra 

Kosová se 1. – 8. března 2009 zúčastnila lyžařského výcviku pro základní 
školu Kamenice nad Lipou v Krkonoších jako zdravotnický dohled 
lyžařského výcviku.   

 
g) Studenti 1. a 3. ročníku oboru Diplomovaný záchranář uspořádali dne 4. 

března 2009 pro základní školu v Chrástu „Základy první pomoci“. Žáci 
základní školy se dozvěděli jak postupovat při neodkladné resuscitaci, 
krvácení, poranění kostí a kloubů. Dne 17. března 2009 studenti 3. ročníku 
uspořádali tyto základy první pomoci i pro žáky základní školy v Kounově. 
31. března 2009 pak pro žáky 6. – 7. tříd základní školy v Třemošné a 1. 
dubna 2009 pro žáky 8. – 9. tříd taktéž na základní školy v Třemošné. 13. 
března 2009 a 14. dubna 2009 byli poučeni o základech první pomoci i žáci 
základní školy v Kamenici nad Lipou. 
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3) Sociální práce 

a) Studenti 1. a 2. ročníku oboru Sociální práce se 9. září 2008 zúčastnili 
besedy a prezentace činnosti Diakonie ČCE a obecně prospěšné společnosti 
Tady a teď. Byli seznámeni s konceptem dobrovolnictví a se specifickým 
prostředím sociálně vyloučených lokalit.  
  

b) Dne 16. září 2008 proběhla pro studenty 1. ročníku oboru Sociální práce 
exkurze do Střediska rané péče v Plzni. Studenti byli seznámeni s posláním 
střediska a s běžnou pracovní činností jeho zaměstnanců. Měli tak možnost 
blíže poznat problémy zrakově postižených dětí. Exkurze se setkala 
s příznivým ohlasem, neboť byla výborně připravena (videoprojekce, 
možnost prohlédnout si pomůcky pro zrakově postižené, pobyt v černé 
komoře, atd.).  

 
c) Studenti 3. ročníku oboru Sociální práce uspořádali 5. listopadu 2008 

Kulturní odpoledne se seniory v Domově pro seniory v Plzni na Bolevci. 
Studenti využili spolupráce s Dětským domovem Domino v Plzni. Děti 
z tohoto domova měly připravené pásmo písniček, které u seniorů mělo 
velký úspěch. Obyvatelé Domova na oplátku předvedli návštěvníkům 
pohybovou koláž na motivy známé písničky Slunečnice. Studentky 
připravily odpolední občerstvení pro všechny.  

 
d) Studentky oboru Sociální práce se staly projektovým týmem v projektu „Ne 

sami, ale spolu – na všechny starosti, bolesti i radosti budeme společně“. 
Jejich projekt směřoval k dětem ze speciálních tříd Základní školy Město 
Touškov ohrožených sociální exkluzí. Cílem bylo navázání přátelského a 
spolupracujícího vztahu mezi studenty oboru Sociální práce a speciálními 
třídami, nabídnout dětem pozornost a spoluúčast a vyjádřit tím zájem 
společnosti o ně samotné, pomoci jim navazovat nové vztahy a vztahy již 
vzniklé prohlubovat. V rámci projektu stále probíhá celá řada zajímavých 
akcí – např. maškarní bál, společné výlety a další.  

 
e) Dne 13. listopadu 2008 navštívily studentky 2. ročníku oboru Sociální práce 

středisko Tenn Challange v Plzni. Toto nízkoprahové centrum vzniklo jako 
první nestátní organizace zabývající se řešením drogové problematiky a 
poskytnutím komplexní péče samotnému klientovi. Zahrnuje práci ve 
středisku pro konzultaci a prevenci (primární prevence pro základní, střední 
školy a střední odborná učiliště), v individuálním poradenství a poradenství 
pro rodiče, v kontaktních a denních centrech, při léčbě v terapeutických 
komunitách a práci pro chráněné bydlení a péči.   

 
f) Studenti 1., 2. a 3. ročníku oboru Sociální práce se zúčastnili 1. 12. 2008 

exkurze do Výchovného ústavu a Dětského domova v Hostouni. Exkurze se 
setkala s velkým zájmem studentů. Ze strany vedení i pracovníků ústavu 
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byla věnována maximální péče a současně přislíbena možnost opakování 
exkurze pro budoucí studenty.  

 
g)  Dne 12. prosince 2008 navštívili studenti 1. ročníku oboru Sociální práce 

pod patronátem MUDr. Květoslavy Zikmundové, CSc. Hospic sv. Lazara 
v Plzni. Prohlédli si specializované zdravotnické zařízení, poskytující tzv. 
paliativní péči. Návštěva tohoto zařízení vhodně doplnila teoretickou výuku.  

 
h) Dne 15. prosince 2008 se studenti 2. ročníku oboru Sociální práce zúčastnili 

exkurze v Psychiatrické léčebně v Dobřanech. V rámci exkurze navštívili 
oddělení pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu a otevřené oddělení 
pro klienty s psychotickým onemocněním. Studenty provázela sociální 
pracovnice, která ochotně odpovídala na veškeré jejich dotazy.  

 
i) Dne 12. 2. 2009 se studenti DSP 3 zúčastnili projednávání trestní věci u KS 

v Plzni. Díky souhlasu soudkyně JUDr. Růžičkové a za doprovodu PhDr. 
Jelena (externí vyučující) měli studenti možnost nahlédnout do případu, 
který vhodně doplnil teoretickou výuku z oblasti psychopatologie.  

 
j) Dne 2. 3. 2009 se pro studenty DSP 1, 2, 3 uskutečnila přednáška s besedou 

na téma „Hluchoslepí mezi námi“. Přednáška byla organizována sdružením 
LORM (Společnost pro hluchoslepé). Přednášející Mgr. Dirlbecková 
seznámila studenty se specifickým postavením takto postižených lidí ve 
společnosti, s možnostmi kontaktu a komunikace s nimi a samozřejmě i 
s konkrétní činností sdružení LORM. Díky praktickým zkušenostem Mgr. 
Dirlbeckové se  přednáška setkala s velkým ohlasem. 

 
k) V měsíci březnu 2009 byly zahájeny přípravné práce k uskutečnění 

studijního a poznávacího zájezdu oboru DSP do Polska. Byli kontaktováni 
manželé Jiráskovi za účelem tlumočení a pomoci navázat kontakt se školou 
podobného zaměření. Výsledkem schůzky z 10. 3. 2009 je dopis do 
Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej ve WROCŁAWI se žádostí o budoucí 
vzájemnou spolupráci.      Současně byl zjišťován zájem o tuto akci v řadách 
studentů DSP. Předběžnou nezávaznou přihlášku odevzalo celkem 32 
studentů a 5 vyučujících včetně vyučujících externích.       Celá akce se stále 
nachází v přípravné fázi. 

 
l) Dne 18. 3. 2009 proběhla pod vedením externí vyučující Mgr. Vodičkové 

exkurze studentů DSP 2 do plzeňského K - centra. Exkurze byla vítaným 
zpestřením teoretické výuky zaměřené do oblasti sociální práce s uživateli 
drog. 

 
m) Přednáška na téma „Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni“ spojená 

s besedou pod vedením Mgr. Aleny Hynkové z Magistrátu města Plzně byla 
pořádána pro studenty DSP 3 dne 18. 3. 2009. Přednáška se setkala se 
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zájmem studentů a opět vhodně doplnila teoretickou výuku oboru. 
Studentům byly předány katalogy sociálních služeb v Plzni.  

 
n) Dne 23. 3. 2009 se studenti DSP 1 a DSP 2 zúčastnili  projekce filmu René 

v rámci filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech  
„Jeden svět“.  

 
o) Dne 27. - 29. 4. 2009 se v Kožlanech (okr. Plzeň - sever) již podruhé 

uskutečnil psychosociální výcvik  pro studenty DSP 1. Psychosociální 
výcvik je součástí výuky, nicméně díky volbě prostředí a postavení 
programu je pro studenty dlouho očekávanou a vítanou akcí. Výcvik se opět 
setkal s mimořádným ohlasem a přispěl k upevnění celého kolektivu 
studentů DSP 1.  

 
p) Dne  17. 4. 2009 proběhla pro studenty DSP 1 a DSP 2 přednáška s besedou 

na téma „Práce s dysfunkční rodinou“. Přednáška byla realizována díky 
výborné spolupráci naší školy s Kojeneckým ústavem v Plzni. Prezentace 
Bc. Šiplové (sociální pracovnice kojeneckého ústavu) byla opět vhodným 
doplněním teoretické výuky v rámci oboru Sociální práce.  

 
q) Občanské sdružení LORM pořádá každoročně celorepublikovou sbírku 
Červenobílé dny, jejíž výtěžek finančně podporuje dlouhodobé projekty 
zaměřené na služby pro hluchoslepé. Dne 20. 4. 2009 pomohlo při realizaci 
této sbírky i 6 studentů ročníku DSP1. 
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4) Management sportovních aktivit  

 
a) Turnaj v netradičních sportech. V rámci nového oboru Manažer sportovních 

aktivit proběhl 2. října 2008 miniturnaj v netradičních sportech. Akce se 
uskutečnila v areálu TJ Lokomotiva Plzeň v nově vybudované části areálu. 
Vzhledem k nepříznivému počasí se měření sil uskutečnilo jen v bowlingu a 
squashi. Všichni soutěžící však bojovali jako o život a sportovní dopoledne 
si dostatečně užili. 
 

b) Dobrovolný den – Podzimní čarování. Studenti oboru 1. ročníku 
Management sportovních aktivit uspořádali dne 22.10. 2008 sportovní den 
pro Mateřskou školu v Bolevci s názvem Podzimní čarování. Děti čekalo 8 
stanovišť vedených jednotlivými studenty, které byly rozloženy po celém 
areálu školky. Stanoviště nesla pohádkové názvy: Hagridovo začarované 
lano vedené Václavem Kovaříkem, Přísady Baby Jagy (Michaela Tychlová), 
Kouzelný klaun (Jana Taubrová), Čarodějnický výlov (Šárka Svěrková a 
Kamila Kožuchová), Zakletá lžíce (Jitka Hájková), Magický trakař 
(František Broumovský), Skřítkova cesta (Jitka Šmídová) a Kouzla 
s koloběžkou (Michal Křepelka). Většinou se jednalo o pohybové hry a 
aktivity, kdy děti rozvíjely obratnost, sílu a rychlost a za své výkony 
dostávaly razítka na kartičky. Do zápolení se zapojili i někteří rodiče. I přes 
to, že nevládlo příliš vlídné počasí, děti se velmi bavily a někdy se dokonce 
vracely  na stanoviště, která již splnily. Pro většinu studentů byla tato akce 
zkouškou organizace sportovní akce a komunikace s dětmi předškolního 
věku.  
 

c) Snowboardový kurz – Špičák. Snowboardový kurz patřil k dalším školním 
akcím v rámci 1. ročníku studijního oboru Managenent sportovních aktivit. 
Kurz byl určen pro začátečníky i pokročilé z řad studentů MSA. Akce se 
uskutečnil 5.1. – 8.1. 2009, ubytování bylo zajištěno v nově 
zrekonstruovaném hotelu Sirotek. Hlavním cílem kurzu bylo seznámení se 
základními principy pobytu na horách a výuka samotné jízdy na 
snowboardu, pokročilí jezdci měli možnost nácviku jízdy  řezaným 
obloukem (carvingový oblouk). Všichni začátečníci zvládli základní 
způsoby jízdy a na konci akce byli schopni sjet lyžařský areál Špičák bez 
větších problémů. Účastníci kurzu si akci i přes velmi nízké teploty 
dostatečně užili, poznali se z jiného úhlu a určitě naučené dovednosti a 
zkušenosti v budoucnu využijí ve svých volnočasových aktivitách 
 

d) Exkurze na veletrh Sport Prague 2009. Exkurze proběhla dne 19.2 2009 a 
splnila očekávání, která jsme si vymezili. Tento velikostí největší veletrh 
sportu v ČR se uskutečnil na výstavišti v Praze Letňanech. Veletrh nabídl 
studentům široký pohled na prezentaci firem různého charakteru a různého 
zaměření. V největší míře zde vystavovali společnosti zabývající se fitness, 
wellness a doplňky výživy. Nacházeli se zde také firmy jejichž cílem je 
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prodej a výroba cyklistických potřeb, sportovního vybavení, oblečení, obuvi, 
prezentovali  zde CK zaměřená na sportovní aktivity, firmy zabývající se 
výrobou sportovních hřišť. Spektrum zaměření z hlediska sportu bylo velmi 
široké, nacházela se zde výstavní hala, kde bylo možnost vidět prezentaci 
motorových člunů a obytných přívěsů. Celý veletrh měl ústřední místo, kde 
nepřetržitě probíhal sportovně-kulturní program. Studenti, kteří se takovéto 
akce dosud nezúčastnili, byli překvapení velikostí veletrhu a množstvím 
vystavovatelů. Cela akce byla pro studenty velkým přínosem. Viděli různé 
typy marketingové prezentace, reklamy a podpory prodeje, měli možnost si 
prakticky vyzkoušet novinky z oblasti fitness.  
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Další vzdělávání studentů – exkurze 

 
Všechny exkurze studentů za zimní a letní výukové období 2008/2009 jsou 
zpracovány do následujících tabulek. 
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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 ředitel školy se 
pravidelně účastní 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 2008/2009 bylo uzavřeno mnoho smluv s různými 
zařízeními pro oblast výuky studijního oboru Management sportovních 
aktivit. Tento obor se od 1. 9. 2008 začal vyučovat na naší škole poprvé 
v denní formě studia. 
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C. Propagace školy 

 
1) Den otevřených dveří 

- proběhl ve škole dne 22. a 24. ledna 2009, 
- předcházely mu besedy pořádané na SŠ a gymnáziích našeho kraje, 
- každý student obdržel propagační materiály a kompletní informace                   

o studijních oborech. 
 

2) Výstava Pragodent 2008 
- výstavy se zúčastnili studenti všech tří ročníků oboru Diplomovaný 

zubní technik.  
 

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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99..  ÚÚddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  iinnssppeekkččnníí  ččiinnnnoossttii   pprroovveeddeennéé  ČČŠŠII   
(§ 7, odst. 1, písm. i) 

  
8.1. ČŠI 

 
Ve školním roce 2008/2009 na škole kontrola ČŠI neproběhla. 

 
 

8.2. Ostatní kontroly 
 

Dne 27. ledna 2009 proběhla na škole kontrola Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ČR. Kontrola byla zaměřena na kontrolu plateb pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného 
za období od 1. října 2004 do 31. prosince 2008. Výsledek kontroly – bez nálezu. 

 
Dne 16. února 2009 na škole proběhla kontrola Okresní správy sociálního 

zabezpečení v Plzni-městě a byla zaměřena na kontrolu pojistného a plnění úkolů 
v nemocenském a důchodovém pojištění za období od 1. dubna 2007 do 31. 
prosince 2008. Výsledek kontroly – bez nálezu.  

 
Dne 4. a 5. února 2009 byla provedena na škole kontrola Krajského úřadu 

Plzeňského kraje – Odboru školství, mládeže a sportu. Předmětem kontroly bylo 
využití dotace poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním a školním zařízením, ve znění pozdějších 
předpisů. Bylo kontrolováno období od 1. září 2006 do 31. prosince 2007. 
Výsledek kontroly – při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně 
závazných právních předpisů. Kopii protokolu o výsledku kontrolu přikládáme 
v příloze č. 1). 
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1100..  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  hhoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  
(§ 7, odst. 1, písm. j) 

  
 Školní rok 2008/2009  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 108.749,51 CZK. Nakoupeno bylo: 
- kopírka SHARP AR-5420 v hodnotě 9.688,- CZK do ekonomického 

oddělení školy 
- mikromotor Schick C3 – Master  v hodnotě 49.999,- CZK pro obor 

Diplomovaný zubní technik   
- hydrozonová letovačka HYDROJET v hodnotě 49.062,51 CZK pro nový 

obor otevíraný k 1.9.2009 – Diplomovaný oční optik  
 Investiční výdaje byly financovány výhradně ze školného. Neinvestiční 
dotace na provoz školy byla bezezbytku vyčerpána a její vyúčtování bude 
provedeno samostatně na základě metodického pokynu. 

 
Příjmy 2008/2009     13.307.854,98 CZK 
v tom:   -  dotace Plzeňského kraje      7.063.521,00 CZK 
  -  školné        5.361.300,00 CZK 
  -  ostatní příjmy           883.033,98 CZK  
  
 
Výdaje 2008/2009     13.929.735,47 CZK    
z toho:  - neinvestiční učební pomůcky       108.749,51 CZK 
  - materiál do výuky pro obor DZT      302.738,00 CZK 
  - učební pomůcky + DDHM       527.785,07 CZK 
  - učebnice           27.150,92 CZK 
  - software                    0,00 CZK 
  - externí výuka a praxe studentů        42.940,00 CZK 
  - vzdělávání zaměstnanců         25.640,00 CZK 
  - opravy a údržba budovy a zařízení       173.535,50 CZK 
  - telefony         126.598,32 CZK 
  - poštovné            30.917,00 CZK 
  - pojištění majetku školy         69.476,00 CZK 
  - nákup tepla a elektrické energie      697.885,43 CZK 
  - provozní materiál         178.160,68 CZK 
  - osobní náklady                 9.924.507,00 CZK   

      (vč.dohod o PP, penz.připojištění) 
  - inzerce a reklama        229.661,10 CZK 
  - externí nakupované služby               1.295.990,94 CZK  
                                (úklid,nájem,právní služby, audit….) 

 - zaplacená daň z příjmu        168.000,00 CZK 
 
Rozdíl příjmů a výdajů za školní rok 2008/2009    - 621.880,49 CZK 
Odpisy HIM            459.100,55 CZK 
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1111..  ÚÚddaajjee  oo  zzaappoojjeenníí  šškkoollyy  ddoo  rroozzvvoojjoovvýýcchh  aa  
mmeezziinnáárrooddnníícchh  pprrooggrraammůů  

(§ 7, odst. 1, písm. k) 

  
 V současné době škola do žádného rozvojového a mezinárodního programu 
zapojená není.  
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1122..    ÚÚddaajjee  oo  zzaappoojjeenníí  šškkoollyy  ddoo  ddaallššííhhoo  vvzzdděělláávváánníí  
vv  rráámmccii   cceelloožžiivvoottnnííhhoo  uuččeenníí    

(§ 7, odst. 1, písm. l) 

  
 Škola spolupracuje s Centrem dalšího vzdělávání v Plzni a to ve dvou 
oblastech:  

 
1) Na základě nabídky (katalog akcí) se mohou pedagogové a ostatní 

pracovníci školy přihlásit na akci, která souvisí s jejich odborností a 
výkonem pracovní pozice. Škola účasti na dalším vzdělávání svých 
zaměstnanců nejen vítá, ale i finančně podporuje.  
  

2) Školení pedagogického minima   
- všichni interní pedagogové se úspěšně účastnili v Centru dalšího 

vzdělávání v Plzni pedagogického minima. V současné době mají 
pedagogické minimum všichni interní pedagogové.  

 
3) Naši odborní učitelé v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář roky 

vyučují první pomoc na kurzech, které jsou Centrem dalšího vzdělávání 
v Plzni pořádané pro pedagogy základních škol a středních škol našeho 
kraje. Výuka probíhá v odborné učebně naší školy.  
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1133..  ÚÚddaajjee  oo  ppřřeeddlloožžeennýýcchh  aa  šškkoolloouu  rreeaall iizzoovvaannýýcchh  
pprroojjeekktteecchh  ff iinnaannccoovvaannýýcchh  zz  cciizzíícchh  zzddrroojjůů    

(§ 7, odst. 1, písm. m) 

  
 Škola v současné době nemá žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 
V přípravě je projekt na modernizaci a využití audiovizuální techniky pro výuku 
všech vzdělávacích programů školy. Tento projekt bychom rádi podali na jaře 
roku 2010.  
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1144..  ÚÚddaajjee  oo  ssppoolluupprrááccii   ss  ooddbboorroovvýýmmii   oorrggaanniizzaacceemmii ,,  
oorrggaanniizzaacceemmii   zzaamměěssttnnaavvaatteellůů  aa  ddaallššíímmii   ppaarrttnneerryy  ppřřii   

ppllnněěnníí  vvee  vvzzdděělláávváánníí    
(§ 7, odst. 1, písm. n) 

 
1) Spolupráce s odbornou praxí  

Smlouvy se zařízeními mimoplzeňskými jsou uzavírány pro zajištění 
kvalitních souvislých 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.  

Zajištění souvislých odborných praxí v místě bydliště studentů hraje velmi 
důležitou roli pro budoucí uplatnění našich studentů – budoucích absolventů. 

 
• Obor Diplomovaný zubní technik - příklad spolupráce se zubními 

laboratořemi v městě Plzni i mimoplzeňskými, se kterými má škola řádně 
uzavřené smlouvy: 
1. Stomatologická klinika – Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, Bory, 
2. Zubní laboratoř – poliklinika Denisovo nábřeží Plzeň 
3. Zubní laboratoř – poliklinika Slovany, Francouzská ul., Plzeň 
4. Zubní laboratoř – poliklinika Doubravka, Masarykova ul., Plzeň 
5. Zubní laboratoř MUDr. Zámečníková, Plzeň 
6. Zubní laboratoř Jitka Stehlíková, Plzeň 
7. Dental studio P. Cerha, Plzeň 
8. LEVAN ACC, s.r.o., Plzeň 
9. VN Dental, s.r.o., Plzeň 
10. OK – dent, s.r.o., Plzeň 
11. Tisdent, s.r.o., Plzeň 
12. Dent Merkur, s.r.o., Plzeň 
13. Protetik, s.r.o., Plzeň 
14. Ortodoncie Plzeň – MUDr. Šámalová 
15. Ortodoncie Plzeň – MUDr. Mőllerová 
16. Zubní laboratoř M. Andělová, Blansko 
17. Zubní ordinace a laboratoř MUDr. J. Riedl, Písek 
18. ZL Pils Jan – Salvident, Český Krumlov 
19. Stomatologická laboratoř Štěpánek – Houska, s.r.o., České Budějovice 
20. Zubní laboratoř J. Vítková, Jeseník 
21. Stomatologická laboratoř, Sušice 
22. Zubní laboratoř I. Galeta, Kopřivnice 
23. Zubní laboratoř Merident, Mariánské Lázně 
24. Zubní laboratoř T. Sokop, Brno 
25. Zubní laboratoř Kášková, Tábor 
26. DAJAMA, s.r.o., Valašské Klobouky 
27. DENTECH, s.r.o., Telč 
28. Zubní laboratoř J Kuralová, Beroun – Králův Dvůr 
29. Zubní laboratoř Zuzana Přibylová, Pardubice 
30. Zubní laboratoř V. Řežábková, Mariánské Lázně 
31. Laboratoř Pytlíková – Pulcová, s.r.o., Liberec 
32. Zubní ordinace a laboratoř Písek 
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33. Stomatologická laboratoř Most 
34. Zubní laboratoř Vysoké Mýto 
35. Stomatologická laboratoř A. Špačková, Hrušovany  
36. Stomatologická laboratoř Žďár nad Sázavou 
37. DENTAL Labor, Vimperk 
38. Stomatologická laboratoř – M. Lusková, Písek 
39. Zubní laboratoř F. Kudláček, Český Krumlov 
40. Profident, Kopřivnice 
41. Soukromá zubní laboratoř, Podbořany 
42. Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Brno 
43. Posádková ošetřovna Tábor, MUDr. Aleš Miletín 
44. Okresní nemocnice Strakonice – praktický zubní lékař MUDr. Karas 

 
• Obor Diplomovaný oční optik - projednaná spolupráce v Plzni a okolí: 

1. Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín 
2. D OPTIK, Blovice  
3. D OPTIK, Alej Svobody 23, Plzeň  
4. OFTA, Sokolovská 2035/82, 323 00  Plzeň-Bolevec 
5. Optik Studio, Americká 19, 301 00 Plzeň 
6. Zdeněk TRNKA — oční optik, Denisovo nábřeží 4 budova 1. polikliniky 

301 00  Plzeň  
7. Zdeněk TRNKA — oční optik, Skrétova 47, 301 00  Plzeň  
8. Zdeněk TRNKA — oční optik, Sirkova ulice podchod TESCO - Hl. nádraží 

301 00  Plzeň 
9. Zdeněk TRNKA — oční optik, Čechova 2641/44 budova polikliniky 

301 00  Plzeň  
10. AXIS OPTIK, B. Smetany 1, 301 00  Plzeň 
11. AXIS OPTIK, Americká 49, 301 00  Plzeň 
12. D OPTIK, alej Svobody 770/23, 323 00  Plzeň-Severní Předměstí 
13. FOKUS OPTIK, Zbrojnická 1, 301 00  Plzeň  
14. FOKUS OPTIK, OBCHODNÍ CENTRUM, Rokycanská 128, 323 00  Plzeň 
15. FOKUS OPTIK, OC Galerie Dvořák, Nám. Generála Píky 2703/27, 326 00  Plzeň 
16. FOKUS OPTIK, PLAZA, Radčická 2, 301 00  Plzeň 
17. Mgr. Jan Kavalíř – Optik, Manětínská 1498/15, 323 00  Plzeň-Bolevec 
18. Mgr. Jan Kavalíř – Optik, Gerská 1951/15, 323 00  Plzeň-Bolevec 
19. Ludmila Jíchová – Optik, Riegrova 228/10, 301 00  Plzeň-Vnitřní Město 
20. Optik Dvořák, Americká 325/23, 301 00  Plzeň-Jižní Předměstí 
21. Optik Dvořák, Terezie Brzkové 942/15, (Zdravcentrum Skvrňany), 318 00  Plzeň-

Skvrňany 
22. Optik Dvořák, Masarykova 1132/62, (Zdravotnické zařízení Doubravka), 312 00  

Plzeň-Doubravka 
23. Optik Dvořák, Čechova 2641/44, (Poliklinika), 301 00  Plzeň-Jižní Předměstí 
24. Optik Dvořák, Švihovská 2444/14, 301 00  Plzeň-Východní Předměstí 
25. Fotex Česká republika, s.r.o., U Letiště 1074/2, 301 00  Plzeň-Skvrňany 
26. Fotex Česká republika, s.r.o., Písecká 972/1, (OC Olympia), 326 00  Plzeň-Černice 

 
• Obor Sociální práce - příklad spolupráce se zařízeními v městě Plzni i 

mimoplzeňskými, se kterými má škola řádně uzavřené smlouvy: 
1. Modrá spirála, Ledce 276 
2. Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Plzni, Karlovická 35 Plzeň 
3. Bílý kruh bezpečí, Americká 42 Plzeň 
4. Společenství „Začít spolu“, Podmostní 1 Plzeň 
5. Ulice – agentura terénní sociální práce, Plovární 40 Plzeň 
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6. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Havířská 11 Plzeň 
7. Hospic Sv. Lazara, Sladkovského 66 Plzeň 
8. Český červený kříž – oblastní spolek Plzeň, Rubešova 10 Plzeň 
9. Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, Koterovská 134 Plzeň 
10. Plzeňská unie neslyšících, Tomanova 3 Plzeň 
11. Český klub nedoslýchavých HELP, Tomanova 3 Plzeň 
12. Tyfloservis, o.p.s., Tomanova 5 Plzeň 
13. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým – okresní výbor Plzeň, Karlovarská 42 

Plzeň 
14. Společnost pro rannou péči – středisko ranné péče Plzeň, Tomanova 5 Plzeň 
15. Občanská poradna Plzeň, Smrková 8 Plzeň 
16. Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Husova 14 Plzeň 
17. Sdružení občanů Exodus, Požárníků 51, Třemošná u Plzně 
18. Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16 Plzeň 
19. Charitní domov pokojného stáří sv. Alžběty, Hlavanova 17 Plzeň 
20. Poradna pro cizince a uprchlíky, Cukrovarská 16 Plzeň 
21. Krizová služby DCHP, Cukrovarská 16 Plzeň 
22. Domov sv. Františka pro lidi bez domova, Wenzigova 5 Plzeň 
23. Dům na půl cesty sv. Josefa, Doudlevecká 71 Plzeň 
24. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Čermákova 29 Plzeň 
25. Stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, Francouzská 11 Plzeň 
26. Osobní asistence Anna Srbová 
27. Domov důchodců sv. Jiří Doubravka, Mohylová 92 Plzeň 
28. Regionální společnost pro péči o duševní zdraví Epoché, Zábělská 43 Plzeň 
29. Centrum sociálních asistentů, o.p.s., Božkovská 20 Plzeň 
30. OS Totem – regionální dobrovolnické centrum, Rokycanská 44 Plzeň 
31. Salesiánské středisko mládeže DDM, Revoluční 98 Plzeň 
32. Fond ohrožených dětí, Barranova 8 Plzeň 
33. Zvláštní škola, Město Touškov 
34. Městský úřad, Město Touškov 
35. Fakultní nemocnice Plzeň 

 
• Obor Management sportovních aktivit - příklad spolupráce se zařízeními 

v městě Plzni i mimoplzeňskými, se kterými má škola řádně uzavřené 
smlouvy: 

Státní sráva a samospráva 
1. Krajský úřad – Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň – odbor cestovního ruchu a 

školství,  mládeže a sportu 
2. Magstrát města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň – Úřad služeb obyvatelstvu 
3. Městský obvod Plzeň 3, sady Pětatřicátníků, Plzeň 
4. Úřad městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody, 60, Plzeň 

Sportovní instituce 
1. Plzeňská sportovní unie, Úslavská 75, Plzeň 
2. Plzeňské krajské sdružení ČSTV, Úslavská 75, Plzeň 
3. Nadace sportující mládeže, Štruncovy sady 3, Plzeň 
 

Sportovní kluby a zařízení 
1. Sportovní klub Radbuza Plzeň, Kozinova 1, Plzeň 
2. TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75, Plzeň 
3. Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, bazén Slovany, nám.gen. Píky, Plzeň 
4. HC Keramika Plzeň, zimní stadion, Štefánikovo nám. 1, Plzeň 
5. FC Viktoria Plzeň, Štruncovy sady 3, Plzeň 
6. Darovanský dvůr Resort (Country Golf Club), Darová 5, Břasy 
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7. TJ Sokol Plzeň 1, Štruncovy sady 1, Plzeň 
8. TJ Slávia VŠ, U Borského parku 21, Plzeň 
9. SKP Rapid Sport, Na lopatárně 14, Plzeň 

Prodejny a výrobny, služby 
1. AB VELOMA, Prodej a servis jízdních kol, Nad Priorem 18, Plzeň 301 62 
2. Studio Videosport, nám.T.G.Masaryka 2, Plzeň 
3. AD Creative, Na Roudné 80, Plzeň  
4. EUROVERLAG, Bolzanova 5, Plzeň 
5. LIMAN SPORT, Slovanská tř. 31, Plzeň 
6. Sedlák a Kokeš-rotopedy, posilovací stroje, sport, Plánská 12, Plzeň 
7. J+E Služby (umělé sportovní povrchy), Zbrojnická 3, Plzeň 
8. TIMMY SPORTS (vodní sporty, sauna, tenis, minigolf), Lochotínská 45, Plzeň  
9. König surf (velkoobchod sportovním zbožím, technické krejčovství, prodejny 

sportovních potřeb), Těšínská 14, Plzeň 
Cestovní kanceláře a agentury 
1. EUROSKI, Resslova 3, Plzeň 
2. Cestovní agentura N.59, Rooseweltova 7, Plzeň 
3. Čedok, Na Příkopě 18, Praha-pobočka Plzeň 

Sázkové kanceláře 
1. Sazka, a.s., středisko Plzeň, Plaská 2038/66 a, Plzeň  
2. CHANCE, pobočka Plzeň, Pražská 29, Plzeň 
3. TIPSPORT-pobočka Plzeň, Karlovarská 103, Plzeň 

 
• Obor Bezpečnost obyvatelstva - projednaná spolupráce v Plzni a okolí: 

1.   Policie České republiky – Městské ředitelství, Klatovská třída 45/45, Plzeň 
2.   Policie České republiky – Správa Západočeského kraje, Nádražní 2437/2, Plzeň  
3.   Městská policie Plzeň, Perlová 66/3, Plzeň 
4.   Služba cizinecké a pohraniční policie, Prešovská 10, Plzeň  
5.   Vězeňská služba České republiky – Věznice Plzeň, Klatovská třída 652/202, Plzeň 
6.   Celní úřad Plzeňského kraje, Domažlická 1010/178, Plzeň 
8.   Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kr. a Karlov. kr., Schwarzova 27, Plzeň 
9.   Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, Plzeň 
10.   Magistrát Plzeňského kraje – odb. krizového řízení, Kopeckého sady 97/11, Plzeň 
11. Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň 
12. Úřad práce v Plzni, Kaplířova 2731/7, Plzeň 
13. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Dr. E. Beneše 525/19, Plzeň 
14. APOLD SECURITY, s.r.o., Na Vápenicích 1, Plzeň 
15. SBS IVA, s.r.o., Římská 10/84, Praha2, provozovna Horákova 546/2, Rokycany  
16. SEKURITAS ČR, s.r.o., Z. Wintra 21, Plzeň 
17. HLS – CBS SEKURITY AGENCY, Čelakovského 3, Plzeň 
18. Asociace soukromých bezpečnostních služeb, Na Florenci 1020/19, Praha  
19. KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 863/100, Plzeň 
20. Eurosat CS, spol. s r.o., Křížkova 424/23, Plzeň 
21. DELTA Plzeň, Pod Švabinami 539/15, Plzeň 

 
• Obor Diplomovaný zdravotnický záchranář - dosavadní spolupráce 

s mimoplzeňskými zdravotnickými zařízeními (řádně uzavřené smlouvy o 
zabezpečení odborné praxe): 

1. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy  
2. Life Rescue – záchranáři Praha - účast na celorepublikových soutěžích 
3. Nemocnice Karlovy Vary 
4. Nemocnice Tanvald, s.r.o. 
5. Nemocnice Domažlice, a.s. 
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6. Krajská nemocnice Prachatice 
7. Nemocnice s poliklinikou Rokycany 
8. Nemocnice Cheb 
9. Zdravotnická záchranná služba Písek 
10. Nemocnice Šumperk 
11. Zdravotnická záchranná služba České Budějovice 
12. Nemocnice Sokolov 
13. Zdravotnická záchranná služba Olomouc 
14. Zdravotnická záchranná služba Sokolov 
15. Fakultní nemocnice Hradec Králové 
16. Nemocnice Chrudim 
17. Nemocnice Třebíč 
18. Zdravotnická záchranná služba Teplice 
19. Všeobecná fakultní nemocnice Praha 
20. Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice 
21. Zdravotnická záchranná služba Klatovy 
22. Okresní nemocnice Náchod 
23. Zdravotnická záchranní služba Trutnov 
24. Nemocnice Kolín 
25. Městská nemocnice Mariánské Lázně 
26. Stodská nemocnice 
27. Nemocnice Žatec 
28. Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 
29. Fakultní Thomayerova nemocnice Praha Krč 
30. Okresní nemocnice Příbram 
31. Nemocnice Písek 
32. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 
33. Okresní nemocnice Jindřichův Hradec 

 
 

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

- spolupráce v oblasti výměny pedagogů pro výuku 
- účast na konferencích, seminářích 

 
•••• Pedagogická fakulta ZČU v Plzni  

- pronájem bazénu pro výuku plavání 
- exkurze, sportovní soustředění 

  
•••• Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni  

- spolupráce v oblasti výměny pedagogů pro výuku 
- účast na konferencích, seminářích 
- přednášková činnost pro Českou Lékařskou společnost J. E. Purkyně   
- exkurze na odborných pracovištích a v laboratořích  

 
•••• Státní a soukromé vyšší odborné školy v ČR 

- výměna předsedů komisí absolutorií 
- výměna zkušeností a spolupráce v oblasti tvorby nových učebních 

materiálů, skript 
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•••• 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. 
 

3) Členství v organizacích, odborných společnostech 
•••• Asociace ředitelů SZŠ a VZŠ v ČR 
•••• Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 
•••• Asociace institucí vzdělávání dospělých 
•••• Asociace vyšších odborných škol 
•••• Členství v odborných profesních organizacích (UNIFY, ČAS, Unie 

zubních techniků, Společenstvo českých optiků a optometristů) 
 

4) 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. 

  
5) 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 
•••• Sponzorské dary 
•••• Pravidelné informace o novinkách v jednotlivých oborech 
•••• Zahraniční exkurze studentů a učitelů ve výrobních firmách a jejich 

výukových centrech 
 

6) Zahraniční spolupráce se vzdělávacími institucemi a zdravotnickými a 
sociálními institucemi 
V současné době škola spolupracuje se zahraničními partnery: 
•••• Jagelonská univerzita v Polsku (sociálně zdravotnické obory) 
•••• Firma VITA Bad Sackingen (ukázka práce zubních techniků s materiálem 

TIVA)  
•••• Zahntechnik Schad Amberg (zubní laboratoř) 
•••• Centrum zdravotnické záchranné služby v Chamu 
•••• Jagelonská univerzita v Polsku (ošetřovatelství a sociálně zdravotnické 

obory) 
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•••• Paraplegické centrum v Curychu ve Švýcarsku – práce ergoterapeutů, 
fyzioterapeutů a sociálních pracovníků 

•••• Navázání spolupráce se vzdělávacími institucemi zabývajícími se 
bezpečností a ochranou obyvatelstva v rámci našeho euroregionu (hlavně 
Německo) 

  
7) Další aktivity a spolupráce školy 

•••• Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje při 
zajišťování kulturních i sportovních akcí 

•••• Účast na seminářích Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje 
(studenti i pedagogové) 

•••• Spolupráce s Velitelstvím sil územní obrany v Plzni na jednotlivých akcích 
•••• Pravidelná spolupráce s Nadací 700 let města Plzně na různých akcích 

v městě Plzni 
•••• Spolupráce s Vodní záchrannou službou v Plzeňském kraji 
•••• Spolupráce se všemi Domovy důchodců, Diecézní charitou, Městskou 

charitou, Hospicem sv. Lazara v Plzni při pořádaných akcích 
•••• Letní pracovní pobyty v bezbariérovém domě Exodus v Třemošné u Plzně 
•••• Spolupráce a aktivní účast na akcích Dětského domova, Protidrogového 

centra – K centrum v Plzni 
•••• Osobní asistence studentů pro Diakonii, a.s. v Plzni (Centrum pro mentálně 

postižené občany v Plzni) 
•••• Přednášky, ukázky a nácvik první pomoci pro děti ze ZŠ, studenty SŠ 

našeho regionu 
•••• Pravidelná účast na soutěžích pro záchranáře Save Rescue Praha na 

Rozkoši 
•••• 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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1155..  PPrroojjeeddnnáánníí  aa  sscchhvváálleenníí  VVýýrrooččnníí  zzpprráávvyy  šškkoollyy  
ŠŠkkoollsskkoouu  rraaddoouu    
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ZZáávvěěrr   

 
 

 Ve školním roce 2008/2009 funkci ředitele školy vykonával Mgr.                

Pavel Průcha,  a to od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. 

Vzhledem k této skutečnosti byla Výroční zpráva dle vyhlášky č. 15/2005,               

§ 7 zpracována jednatelkou společnosti a manažerkou kvality školy PaedDr. 

Ilonou Mauritzovou, Ph.D. a řádně projednána a schválena na Školské radě dne 

23. 9. 2009. 

 

 

 

V Plzni dne 25. září 2009 

PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 
Jednatelka společnosti 

a manažerka kvality školy 
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1166..  PPřříílloohhyy  
  

 
1) Protokol o výsledku kontroly KÚ PK - OŠMS 
  
2) Evaluace školy  
 
3) Děkovné dopisy  

 
4) Obrazová část 
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OObbrraazzoovváá  ččáásstt  
 

 
 
 
 
 
 



 

PROGRAM  EXKURZÍ,  KURZ Ů  A  ŠKOLNÍCH  AKCÍ  2008/2009 V  ZIMNÍM  OBDOBÍ 
 září  2008 říjen  2008 listopad  2008 prosinec  2008 

DSP – 1. Beseda – Diakonie ČCE, Tady a teď, o.p.s. 
Exkurze – Středisko rané péče Plzeň  

Projekt „Ne sami, ale spolu – na všechny 
starosti, bolesti i radosti budeme společně“ 
- projektový tým  

 
Exkurze – Výchovný ústav a DD Hostouň  
Exkurze – Hospic Sv. Lazara v Plzni  

DSP – 2. Beseda – Diakonie ČCE, Tady a teď, o.p.s. 
Projekt „Ne sami, ale spolu – na všechny 
starosti, bolesti i radosti budeme společně“ 
- projektový tým  

Exkurze – Středisko Tenn Challange 
v Plzni  

Exkurze – Výchovný ústav a DD Hostouň 
Exkurze – Psychiatrická léčebna Dobřany  

DSP – 3.  
Projekt „Ne sami, ale spolu – na všechny 
starosti, bolesti i radosti budeme společně“ 
- projektový tým  

Kulturní odpoledne se seniory v Domově 
pro seniory v Plzni na Bolevci  

Exkurze – Výchovný ústav a DD Hostouň 

DZT – 1.  
Výstava Pragodent 2008, Holešovice 
Praha  

 Mikulášská nadílka – Dětská kl. FN Plzeň  

DZT – 2. Školení – licí prysk. Vertex, fa ROD Praha  
Výstava Pragodent 2008, Holešovice 
Praha  

Školení – Termoplastické spony, 
KrbecDent 

Mikulášská nadílka – Kojenecký ústav 
s dětským domovem Plzeň  

DZT – 3.  
Školení – PIN systém, Protetika Plzeň   
Výstava Pragodent 2008, Holešovice 
Praha 

 Sbírka piškotů – Psí útulek Plzeň Valcha 

DZZ – 3. 
Den s plzeňskou policií – Plaza Plzeň  
Dny vědy a techniky 2008 – ZČU  
Den bezpečnosti pro rodiče a děti – 1.ZŠ 

Den pro zdraví – Sportovní gymnázium  
Plzeň  

Den první pomoci – SOU Stod   

MSA – 1.  
Miniturnaj v netradičních sportech – TJ  
Lokomotiva Plzeň  
Sportovní den pro MŠ Bolevec 

  

 
 



 

PROGRAM  EXKURZÍ,  KURZ Ů  A  ŠKOLNÍCH  AKCÍ  2008/2009  V  LETNÍM  OBDOBÍ 
 únor 2009 březen 2009 duben 2009 květen 2009 

DSP – 1. Školní ples – „Šťastný pátek 13.“, Buena 
Vista Plzeň  

Přednáška – „Hluchoslepí mezi námi“, 
LORM (Společnost pro hluchoslepé)  

Psychosociální výcvik – Kožlany  
Přednáška – „Práce s dysfunkční rodinou“ 

 

DSP – 2. Školní ples – „Šťastný pátek 13.“, Buena 
Vista Plzeň  

Přednáška – „Hluchoslepí mezi námi“, 
LORM (Společnost pro hluchoslepé)  
Exkurze – K – centrum 

Přednáška – „Práce s dysfunkční rodinou“  

DSP – 3. 
Exkurze – projednávání trestní věci u KS 
v Plzni   
Školní ples – „Šťastný pátek 13.“, Buena 
Vista Plzeň 

Přednáška – „Hluchoslepí mezi námi“, 
LORM (Společnost pro hluchoslepé)  
Přednáška – „Komunitní plánování 
sociálních služeb v Plzni“ MMP  

  

DZT – 1.  Školní ples – „Šťastný pátek 13.“, Buena 
Vista Plzeň 

Exkurze – Stomatologická klinika FN 
Plzeň  

Exkurze – SpofaDental, a.s. Jičín   

DZT – 2. Školní ples – „Šťastný pátek 13.“, Buena 
Vista Plzeň – pořadatelé  

Prezentace fa ROD Praha – technologický 
postup při zhotovení kovové konstrukce 
pro částečně snímatelnou náhradu  
Exkurze – Stomatologická klinika FN 
Plzeň 

Exkurze – SpofaDental, a.s. Jičín   

DZT – 3. Školní ples – „Šťastný pátek 13.“, Buena 
Vista Plzeň 

   

DZZ – 3. Školní ples – „Šťastný pátek 13.“, Buena 
Vista Plzeň 

Základy první pomoci – ZŠ Chrást  
Základy první pomoci – ZŠ Kounov  
Základy první pomoci – ZŠ Třemošná  
Základy první pomoci – ZŠ Kamenice nad 
Lipou  

  

MSA – 1. 
Školní ples – „Šťastný pátek 13.“, Buena 
Vista Plzeň 
Snowboardový kurz – Špičák  
Exkurze – veletrh Sport Prague, Praha  

   

  


