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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. František Berka    

     (od 1. 9. 2009 - 30. 11. 2009) 
                                 PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.  

     (od 1. 12. 2009 - dosud) 
jednatelka společnosti: PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.  

 
1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol: 27. 11. 2009  č.j.: 27 143/2009-21 
 
1.4. Školská rada:  předseda:  PhDr. Alena Pistulková  

místopředseda: Mgr. Ivana Vrátníková 
členové:  Veronika Bílá  
   Markéta Volrábová  
   Eva Greplová 
   Viktor Alexandr 
    

 
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 (dálkové studium) 
Diplomovaný zubní technik (denní studium)  
Sociální práce (denní i dálkové studium) 
Management sportovních aktivit (denní studium) 
Bezpečnost obyvatelstva (denní i dálkové studium) 
Diplomovaný oční optik (denní i dálkové studium) 

 
 
2.2. Počet tříd a studentů 

Obor Počet tříd Počty studentů 
 k  1. 9. 2009 

forma studia 

Management sportovních aktivit – 1. ročník 1 20 VOS-DEN 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník 1 18 VOS-DEN 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník 1 23 VOS-DÁL 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník 1 20 VOS-DEN 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník 1 16 VOS-DÁL 

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník 1 20 VOS-DEN 

Sociální práce – 1. ročník 1 18 VOS-DEN 

Sociální práce – 1. ročník 1 24 VOS-DÁL 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 2. ročník 1 14 VOS-DÁL 

Management sportovních aktivit – 2. ročník 1 10 VOS-DEN 

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

Sociální práce – 2. ročník 1 12 VOS-DEN 

Sociální práce – 2. ročník 1 26 VOS-DÁL 

Diplomovaný zdravotnický záchranář – 3. ročník 1 21 VOS-DÁL 

Diplomovaný zubní technik – 3. ročník 1 15 VOS-DEN 

Sociální práce – 3. ročník 1 23 VOS-DEN 

Sociální práce – 3. ročník 1 22 VOS-DÁL 

Sociální práce – 4. ročník 1 27 VOS-DÁL 

Celkem 18 345  
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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 

2009/2010 2009/2010 2009/2010 2009/2010 

26 16 13,27 21,56 

 
Poř. 
číslo Jméno, příjmení, titul Délka 

praxe
Funkční 
zařazení 

Absolventi 
školy Aprobace Prac. 

úvazek

1. Ilona Mauritzová, PaedDr., Ph.D. 26 
manažerka
/ředitelka 
kvality 

VŠ PedF. TV – ON 0,5 

2. Mgr. František Berka 31 ředitel 
školy PF, FEK ZČU TV – Z –ON 

Škol. man.  1,0 

3. Alena Pistulková, PhDr. 11 zástupkyně 
ředitele JČU v ČB ošetřovatelství 1,0 

4. Antonín Šturm, Mgr. 25 učitel PF ZČU TV - Z 1,0 

5. Ivana Vrátníková, Mgr. 23 učitelka FF ZČU --- 1,0 

6. Vladimír Albrecht, Mgr. 37 učitel MU Brno --- 1,0 

7. Jitka Vonešová, Mgr.  4 učitelka ZČU AJ - D 1,0 

8. Martina Kloučková, Mgr. 12 učitelka VŠ PedF. --- 1,0 

9. František Kumst, Mgr. 3 učitel ZČU TV - PS 1,0 

10. Lucie Pojarová, Mgr.  1 učitelka PF ZČU NJ - VV 1,0 

11. Eva Růňová, Mgr 48 učitelka PF I. a II. st. NJ - ČJ 0,8 

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

13. Karel Hrdina, Mgr., DiS. 3 učitel FP ZČU VT - TV 1,0 

14. Jana Broumská  24 učitelka SZŠ atestace 1,0 

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. Jitka Zemánková 33 personální 
oddělení SOŠ --- 1,0 

19. Veronika Bílá 14 sekretářka SOŠ --- 0,5 

20. Vendula Janková  9 sekretářka SOŠ --- 1,0 

21. Věra Hodková 36 pracovnice 
stud. odd. SOŠ --- 1,0 

22. Irena Prýcová 18 knihovna SOŠ --- 0,8 

23. Jaroslava Drahozalová  49 knihovna SOŠ --- 0,5 

24. Antonín Pajdar 51 údržba SOŠ --- 0,5 

25. Melánie Žižková 53 vrátná SOŠ --- 0,5 

26. Libuše Siváková  45 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: 202     
b) vedlejších pracovních poměrů:    7  
    (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 2009/2010 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  ppřřiijjíímmaaccíímm  řříízzeenníí  

(§ 7, odst. 1, písm. d) 
  
4.1. Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2009/2010 

Počet přihlášených studentů Počet přijatých studentů celkem 

243 194 

 
 
 
4.2. Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2009/2010 – 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/11 Diplomovaný zubní technik 25 7 25 1 1 

75-32-N/01 Sociální práce 
(denní studium) 17 10 18 0 1 

75-32-N/01  Sociální práce  
(dálkové studium) 27 8 31 0 1 

64-31-N/07 
Management sportovních 

aktivit  
(denní studium) 

15 9 23 0 1 

39-43-N/01 Diplomovaný oční optik 
(denní studium) 11 9 16 0 1 

39-43-N/01 Diplomovaný oční optik 
(dálkové studium) 38 10 24 8 1 

68-42-N/06 Bezpečnost obyvatelstva 
(denní studium) 14 7 20 0 1 

68-42-N/06 Bezpečnost obyvatelstva 
(dálkové studium) 19 5 20 0 1 

  
  



 
 
Diplomovaný zubní technik 
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Diplomovaný obor - Sociální práce - denní studium 
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0
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Diplomovaný obor - Sociální práce - dálkové studium 
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Management sportovních aktivit  
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 Bezpečnost obyvatelstva - denní studium 
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Bezpečnost obyvatelstva - dálkové studium 

23

0
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35
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Diplomovaný oční optik - denní studium 

16

0
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Diplomovaný oční optik - dálkové studium 

23
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55..  ÚÚddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  ssttuuddeennttůů  ––  aabbssoolluuttoorriiaa    

(§ 7, odst. 1, písm. d) 
 
5.1. Výsledky absolutorií 
 

Absolutorium na VOŠ 2009/2010 
Prospěli 

s 
vyznamenáním

Prospěli Neprospěli 
Počet 

opakujících 
absolutoriumObor 

Počet 
studentů  
k ABS 

počet % počet % počet % počet % 

Odklad 
ABS 

DSP - Sociální práce  
(denní studium) 23 16 69,57 7 30,43 0 0 0 0 0 

DDSP - Sociální práce 
(dálkové studium) 25 12 48 12 48 1 4 0 0 2 

DZT - Diplomovaný 
zubní technik 14 11 78,57 3 21,43 0 0 0 0 0 

DDZZ - Diplomovaný 
zdravotnický 

záchranář (dálkové st.)
14 7 50 7 50 0 0 0 0 8 

 
Absolutorium se konalo na naší škole v těchto termínech: 
DZT  07. – 08. června 2010   DDZZ 02. – 03. června 2010 
DSP  09. – 11. června 2010    
DDSP 07. – 10. června 2010 
 
 
 

 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.  
 Dne 16. června 2010 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 
9. - 11. června  2010 

 
Obhajoba absolventských prací 
 

16
7

0

11
8 4

18

5
0

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

návrh vedoucího práce návrh oponenta výsledek u ABS

výborně velmi dobře dobře

 
 
Výsledky teoretických předmětů 

4

14

5

výborně
velmi dobře
dobře

 
 
Výsledky z cizího jazyka 

3 1

19

výborně
velmi dobře
dobře

 
 
Celkové hodnocení absolutoria 

7 16

0

prospěl/a s vyznamenáním prospěl/a neprospěl/a
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HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 75-41-N/002

SOCIÁLNÍ  PRÁCE- dálkové studium 
7. - 10. června  2010 

 
Obhajoba absolventských prací 

22
2 1 0

10 6 7
2

16
7 2 0

0

5

10

15

20

25

návrh vedoucího práce návrh oponenta výsledek u ABS

výborně velmi dobře dobře nevyhověl

 
Výsledky teoretických předmětů 

11

9

4 1

výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl

 
 
Výsledky z cizího jazyka 

11

7

7
výborně
velmi dobře
dobře

 
 
Celkové hodnocení absolutoria 

1
12

12

prospěl/a s vyznamenáním prospěl/a neprospěl/a
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HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 53-44-N/002 

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK 
7. - 8. června  2010 

 
Obhajoba absolventských prací 
 

11 3
0

8 3 3
12

1 1
0

5

10

15

návrh vedoucího práce návrh oponenta výsledek u ABS

výborně velmi dobře dobře

 
 
Výsledky teoretických předmětů 

6

2
6

výborně
velmi dobře
dobře

 
 
Výsledky z cizího jazyka 

11
2

1výborně
velmi dobře
dobře

 
  
Celkové hodnocení absolutoria 

 13

3 0

11

prospěl/a s vyznamenáním prospěl/a neprospěl/a
 



 
HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU 53-41-N/004 

DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ  -  dálkové studium 
2. - 3.  června  2010 

 
Obhajoba absolventských prací 

10

3 1
7

6
1

9

4 1

0

2

4

6

8

10

návrh vedoucího práce návrh oponenta výsledek u ABS

výborně velmi dobře dobře

 
 
Výsledky teoretických předmětů  

6

4
4výborně

velmi dobře

dobře

 
 
Výsledky z cizího jazyka 

5 2

7

výborně

velmi dobře

dobře

 
 
Celkové hodnocení absolutoria 

7

0
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 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 řádu 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 

Speciální projekce pro 
pedagogy – Putovní 
přehlídka filmů  

Plzeň 15. 10. 2009 
 Mgr. Ivana Vrátníková 

Seminář – Hrozby 
neonacismu Plzeň  20. 10. 2009 

3. 11. 2009 Mgr. Vladimír Albrecht  

Exkurze pedagogů a 
studentů oboru 
Bezpečnost obyvatelstva  

Věznice Plzeň - Bory  7. 10. 2009 Mgr. Antonín Šturm  

Exkurze  TK Litohlavy 21. 10. 2009 Mgr. Vladimír Albrecht 
Mgr. Ivana Vrátníková 

Pragodent 2009 Výstaviště Holešovice  
Praha 22. 10. 2009 

Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Jana Broumská  

Odborná konference – 
Keramické náhrady 
dneška a blízké 
budoucnosti 

Praha 23. 10. 2008 
Markéta Volrábová  
Radislava Marková  

Jana Broumská  

Lisabonská konference  Praha 26. 10. 2009 Mgr. Karel Hrdina, DiS. 

Seminář – Novelizace 
zákona o sociálních 
službách 

Plzeň 28. 1. 2010 Mgr. Vladimír Albrecht 

Seminář – příprava 
projektů pro školy KCVJŠ Plzeň 2. 3. 2010 

3. 3. 2010 Mgr. Karel Hrdina, DiS. 

Seminář Krajský úřad plzeňského kraje 
OŠMS 9. 3. 2010 Mgr. Karel Hrdina, DiS. 

Mgr. Ivana Vrátníková 
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Exkurze Spofa Dental – Jičín 14. 4. 2010 Markéta Volrábová 
Jana Broumská 

Studijní cesta Polsko 15. – 17. 4. 2010 
Mgr. Eva Růňová 

Mgr. Ivana Vrátníková 
Mgr. Vladimír Albrecht 

Sportovní soustředění Železná Ruda 26. – 30. 4. 2010 Mgr. František Kumst 
Mgr. Antonín Šturm 

Psychosociální výcvik Kožlany 23. – 25. 4. 2010 Mgr. Ivana Vrátníková 
Mgr. Vladimír Albrecht  
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88..  ÚÚddaajjee  oo  aakkttiivviittáácchh  aa  pprreezzeennttaaccii  šškkoollyy  

(§ 7, odst. 1, písm. g) 
  
  

A. Aktivity a školení studentů 
 

1) Diplomovaný zubní technik  
 

a) Studenti DZT3 se dne 12. 10. 2009 zúčastnili školení na bezkovovou 
keramiku E. MAX od firmy Ivoclar, které proběhlo ve výukové laboratoři 
VOŠZ Dr. I. Mauritzové v rámci výuky předmětu Zhotovování 
stomatologických protéz. Toto školení provedl pan Robert Zubák, zástupce 
firmy Ivoclar a pan Petr Lovecký, zástupce firmy Gaudent – Sanitaria. Pan 
Zubák je evropsky uznávaným odborníkem, proto jsme velmi rády, že se 
našel čas ve svém nabytém programu a přijel našim studentům ukázat něco ze 
svého umění. Studenti měli možnost vidět techniku nanášení bezkovové 
keramiky E. MAX. Technologie nanášení se příliš neliší od jiných typů 
keramik, zde šlo hlavně o techniku ruční práce pana Zubáka, což je 
nezapomenutelný zážitek. Studenti byli dle mého názoru nadšeni a my jsme 
byly rády, že jsme měly možnost toto školení zorganizovat. Vše proběhlo bez 
problémů.   

  
b) Dne 14. 10. 2009 se třída DZT 3 účastnila velmi zajímavého školení 

(přednášky), o používání nových technologií v zubní laboratoři, konkrétně 
používání Pin-systému. Ten zaručuje přesné zhotovení hlavních dělených 
modelů, spoří čas a ulehčuje manipulaci s připravenými modely pro výrobu 
zubní náhrady.  

 
c) Studentka DZT3 Eliška Hurtová se ve dnech 22. – 24. 10. 2009 zúčastnila 

Soutěže zubních techniků, která se každoročně koná při dentální výstavě 
Pragodent. Letos byla velká mezinárodní účast, byli zde zástupci Maďarska, 
Dánska, Německa a Rakouska. Dále soutěžili studenti několika škol z celé 
české republiky. Tématem celé soutěže byly samozřejmě metalokeramické a 
celokeramické systémy různých firem, které tuto soutěž sponzorovaly. Naše 
studentka obsadila velmi hezké 5. místo z celkového počtu 13 soutěžících. 
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.  

 
d) Dne 22. 10. 2009 se studenti a odborné učitelky oboru Diplomovaný zubní 

technik zúčastnili mezinárodní dentální výstavy Pragodent, která se konala na 
výstavišti Praha – Holešovice. Každým rokem zde vystavují tuzemské i 
zahraniční firmy, které se zabývají výrobou a distribucí zařízení a materiálů 
jak pro stomatologické ordinace, tak i laboratoře. I letos zde byly vystavovány 
všechny novinky v našem oboru, které jsou momentálně na trhu k dispozici.  
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Vedoucí oboru opět zkontaktovala firmy, které dodávají materiál do výukové 
laboratoře naší školy, a opět dohodla zajímavé slevy. Také se podařilo 
předběžně domluvit se zástupcem firmy Sirona prezentaci CAD/CAM 
systému Cerec pro studenty DZT2 a DZT3. Cerec je jedním z nejnovějších 
systémů ve frézovací technice a tato prezentace bude jistě velkým přínosem 
pro naše studenty. Termín bude ještě upřesněn. Nutno ještě podotknout, že 
tato prezentace bude pro naši školu provedena ze strany firmy Sirona zcela 
bezplatně.  

 
e) Dne 23. 10. 2009 Odborná konference na téma – Keramické náhrady dneška a 

blízké budoucnosti. Všechny přednášky měly společné téma, metalokeramika 
a celokeramika, jejich srovnání, výhody a nevýhody, estetické možnosti atd. 
Byly velmi zajímavé a poučné, jednotlivé přednášky se svým obsahem 
navzájem prolínaly. Rob Lynock popisoval způsob, jakým on pracuje 
s celokeramickými systémy. Robert Zubák měl svou přednášku zpracovanou 
jako prezentaci svých praktických kurzů, které pořádá. Na jednotlivých 
pacientech názorně předvedl rozdíly mezi metalokeramikou a celokeramikou, 
jejich estetiku v ústech, schopnost lámavosti světla atd. Celá konference byla 
pro nás přínosem a jsme rády, že jsme se jí mohly zúčastnit.   

 
f) Dne 2. 11. 2009 se studenti DZT2 v rámci předmětu Zhotovování 

stomatologických protéz zúčastnili školení na termoplastické spony fa. 
Bredent, které provedl Petr Šrachta, obchodní zástupce fa. Krbec Dent s.r.o. 
Školení mělo dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jim pan 
Šrachta vysvětlil výhody termoplastických spon, jejich indikace a způsoby 
použití. V praktické části měli studenti možnost si vyzkoušet sami způsob 
zpracování těchto spon, protože jsme to zahrnuly do výuky. Práce se sponami 
je velmi náročná na přesnost a zručnost. Každý továrně vyrobený přetvar je 
nutno nejprve upravit na konkrétní zub, potom se spona zafixuje do tzv. 
transbloku (tj. tepelně odolný tvárný materiál) a horkovzdušnou pistolí se 
zahřívá tak dlouho, až se stane plastická a je možno ji naadaptovat na zub. 
V poslední fázi výroby částečných snímatelných náhrad je nutno sponu 
vyleštit společně s protézou. Pan Šrachta byl velice ochotný a věnoval se 
každému studentovi zvlášť. Školení studenty velmi zaujalo, protože je to 
novinka na trhu a je to výborné řešení pro pacienty, kteří jsou alergičtí na 
kovové slitiny.  

 
g) Dne 14. 4. 2010 se studenti DZT 1 zúčastnili odborné exkurze ve firmě 

Spofadental v Jičíně. Při vstupu do firmy každý obdržel bílý plášť a síťku na 
vlasy. Exkurze začala s odborným výkladem pracovníka firmy v místnosti, 
kde pracovnice třídily prefabrikované zuby dle vzorníku a řadily je do 
garnitur. Dále nás pracovník zavedl do místa výroby fantomových čelistí, 
k výrobě umělých zubů v pecích a viděli jsme také broušení těchto zubů 
pomocí kamenů..  
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Ve vedlejší budově pracovnice odvažovala a balila Conalor, vedle v místnosti 
se speciálním oranžovým světlem byly přístroje na fotokompozitum. Viděli 
jsme také přípravu haly na budoucí výrobu vosku,vedle byla výroba a balení 
voskových plátů. O patro výše jsme viděli výrobu sáder: kamenná, stone, 
alabastrová. O patro níže za výrobou vosků byla výroba a balení formovacích 
hmot. Byly jsme také v „nejjedovatější“ místnosti ve firmě, kde byl 
pracovník, který hlídal množství kyselin ve skleněných nádobách. Dále nás 
pracovník zavedl na místo výroby otiskovací hmoty Stomaflex Putty a 
zinkoxideugenolové pasty. Exkurze byla pro studenty velmi zajímavá.  

  
h) Dne 15. 4. 2010 proběhla na Vyšší odborné škole zdravotnické Dr. I. 

Mauritzové s.r.o., školení 2. a 3. ročníků na téma celokeramického systému 
Cerec a Eclipse. Přednáška pojednávala o zhotovování celokeramických 
náhrad pomocí nové moderní technologie CAD/ CAM. Pomocí této 
technologie se dají zhotovovat inleje, onleye, estetické fazety, korunky, 
můstky, samostatné kapny pod keramiku, nebo celé konstrukce. Odborně 
vyškolení pracovníci pan Milan Konečný a pan Pavel Metelka předvedli  
postup při zhotovení  konstrukce můstku. Téma další přednášky byla nová 
technologie výroby snímací náhrady Eclipse. Pomocí nových typů plastů a 
upravené speciální vytvrzovací pece lze rychle a přesně zhotovit  novou 
snímací náhradu. Tato nová technologie znamená pro zubního technika 
velikou úsporu času a šetření materiálu. Přednáška se studentům moc líbila, 
neboť tuto techniku mohou zatím vidět jen v málo laboratořích. 
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2) Sociální práce 

 
a) Dne 17. 9. 2009 proběhla v návaznosti na výuku beseda s terénní sociální 

pracovnicí organizace Člověk v tísni Mgr. Simonou Bejvlovou. Besedy se 
zúčastnili studenti 3. ročníku a byla zaměřena na problematiku sociální práce 
s týranými, zneužívanými a zanedbávanými dětmi.   

  
b) Dne 30. 9. 2009 navštívili studenti učební skupiny DSP-1 Tyflocentrum 

v Plzni,o.p.s. 
Organizace poskytuje sociální služby lidem se zrakovým postižením s cílem 
podpořit jejich samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění. Během 
exkurze se studenti seznámili s problémy, které provázejí život zrakově 
postižených osob a na krátkou chvíli si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, co je 
být zrakově postižený. Na studenty tato vlastní zkušenost velmi zapůsobila. 
Současně byli seznámeni s činností organizace, kompenzačními pomůckami 
pro zrakově postižené a s dalšími možnostmi práce s touto skupinou klientů.  

 
c) Studenti studijní skupiny DSP-1 se dne 7. 10. 2009 zúčastnili Dne 

otevřených dveří v občanském sdružení Motýl. Pracovnice sdružení 
seznámily studenty s posláním občanského sdružení, kterým je zejména 
integrace dětí se zdravotním postižením mezi zdravé vrstevníky. Studenti 
byli současně informováni o konkrétní činnosti tohoto sdružení a mohli též 
shlédnout, jak prakticky probíhají některé aktivity. Nejvíce byli zaujati 
návštěvou chráněných dílen, kde shlédli výrobu vrhlíků handicapovanými 
klienty.  

 
d) Dne 14. 10. 2009 se studenti DSP-2 zúčastnili v doprovodu PhDr. Jelena 

soudního líčení u Krajského soudu v Plzni. Akce se u studentů setkala 
s velkým ohlasem a pomohla více nahlédnout do praktické oblasti sociální 
patologie.  

 
e) Na pozvání organizace Teen Challenge uskutečnili dne 21. 10. 2009 studenti 

skupiny DSP-2 a interní učitelé oboru Sociální práce exkurzi v terapeutické 
komunitě Vršíček nedaleko obce Litohlavy u Rokycan. Organizace 
proklamuje, že jejím cílem v tomto projektu je podchytit klienty s 
problémem závislosti, motivovat je k léčbě a aktivizovat jejich úsilí k 
dosažení finálního stavu, jímž je abstinence požívání drog, zdravý životní 
styl a znovunavrácení se do společnosti. Pro studenty byla tato exkurze 
naprosto ojedinělou zkušeností a setkala se s velkým ohlasem.   

 
f) Dne 30. 10. 2009 se studenti všech ročníků oboru Sociální práce zúčastnili 

besedy se zástupci  OS Totem na téma „Dobrovolnictví“. Studenti tak získali 
praktické informace o tom, jak se stát dobrovolníkem a co tato činnost 
obnáší.  
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g) Dne 2. 11. 2009 se studenti 3. ročníku oboru Sociální práce zúčastnili 

exkurze do plzeňské věznice, kde měli možnost prakticky nahlédnout do 
oblasti vězeňství.   

  
h) Dne 11. 11. 2009 navštívili studenti učební skupiny DSP-3 pod vedením 

svého učitele předmětu Fundraising p. Ženíška denní stacionář Človíček 
Diakonie ČCE v Plzni. Cílem exkurze bylo seznámit se s projektem, který se 
zabývá sexuálním životem mentálně postižených klientů. Studenti velmi 
ocenili, že jim byla dána možnost nahlédnout do této někdy tabuizované 
problematiky.  

 
i) Dne 18. 11. 2009 navštívili studenti skupiny DSP-2 a pedagogové denní 

stacionář Ledovec, který provozuje organizace Ledovec v Ledcích u Plzně. 
Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním 
onemocněním nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu 
při udržování  a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. 
Studenti si prohlédli objekt bývalé fary a její zázemí a seznámili se se 
službami, které Ledovec poskytuje. U studentů měla veliký ohlas neformální 
beseda s klienty, kteří spontánně hovořili o svém životě i aktivitách v 
průběhu dne.   

 
j) Dne 25. 11. 2009 proběhla pro studenty DSP-3 beseda s Mgr. Šimrem, 

koordinátorem Psychosociálního intervenčního týmu ČR, k problematice 
psychosociální krizové pomoci.   

 
k) Dne 26. 11. 2009 proběhla jako doplnění výuky předmětu Problematika 

menšin beseda s občankou Mongolska na téma mongolské kultury.   
 

l) Studijní skupina DSP-1 uspořádala dne 27. 11. 2009 kulturní odpoledne pro 
obyvatele Domova pro seniory sv. Jiří. Studenti připravili kulturní program, 
jehož součástí bylo živé vystoupení kamarádky studentů, coby písničkářky, s 
pásmem klasických hitů. Následovala sportovní ukázka v podobě vystoupení 
umělecké gymnastky z řad studentů. Poté nastal čas pro vědomostní soutěž, 
která se u seniorů setkala s velkým ohlasem a vítězné družstvo seniorů bylo 
odměněno drobnými dárky. Závěr tvořil přímo umělecký přednes básní 
jednoho ze studentů a pásmo písniček v podání všech studentů. Nejvyšší 
odměnou pro studenty bylo opravdu upřímné poděkování přítomných a 
předání vlastnoručně vyrobeného dárku pro celou skupinu.   

 
m) Dne 11. 12. 2009 proběhla pro studenty DSP-1 exkurze do Hospicu sv. 

Lazara v Plzni, kde získali základní informace o možnostech paliativní péče.  
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n) Dne 21. 12. 2009 studenti 2. ročníku denního studia připravili pro obyvatele 
Domova pro seniory Kopretina v Plzni kulturní dopoledne s vánoční 
nadílkou. Pásmo zahájili taneční kreací na motivy písně Trnky-brnky z filmu 
Slunce, seno, jahody, na kterou si rovněž vytvořili pěkné kostýmy. Součástí 
programu bylo povídání o vánočních tradicích, ve kterých senioři vyrůstali. 
Toto povídání vedla s humorem studentka Lucka. Následovala hra, při které 
byli senioři rozděleni na dvě skupiny a tyto skupiny mezi sebou soupeřily ve 
znalostech vánočních tradic. Souboj dopadl nerozhodně. Při povídání o 
dávných vánočních tradicích studenti poznali i tradice již zapomenuté a 
neznámé. Kulturní pásmo pokračovalo vystoupením dětského souboru 
Veverky z 90. mateřské školy. Děti si pro seniory připravily zpěv koled, 
obdarovaly je ručně vyrobenými dárky a chutným cukrovím. Upřímný 
úsměv a poděkování byl pro ně odměnou. Studenti věnovali seniorům 
vánoční blahopřání a ručně vyrobenou svíčku z včelího vosku a cukroví. 
Celou akci zakončili zpěvem koled společně se seniory. Kulturní dopoledne 
navštívila i paní náměstkyně primátora města Plzně JUDr. Krejsová. Popřála 
seniorům krásné svátky a donesla i několik větších darů.   

 
o) Dne 26. 1. 2010 proběhlo předání finančního daru pro Nadaci transplantace 

kostní dřeně v plzeňské fakultní nemocnici Lochotín. Jedná se o výsledek 
třídního projektu DSP3. Třídu zastupovaly Milada Hánová, Hana Vávrová a 
Eliška Krylová. Finanční dar ve výši 2700 Kč byl předán Renatě Jenšíkové, 
ředitelce nadace a asistentce Šárce Sebránkové. Přítomen byl také vedoucí 
lékař separačního centra hematologického onkologického oddělení MUDr. 
Daniel Lysák, Ph.D., který studenty provedl separačním centrem a krátce 
seznámil s hlavními problémy týkajícími se registru dárců kostní dřeně. 
Studenti se tak dozvěděli, že jejich příspěvek téměř pokryje náklady na 
základní vyšetření pouze jednoho nového dárce. Základní vyšetření stojí cca 
3000 Kč a další vyšetření při shodě s pacientem stojí zhruba 40 000 Kč. 
Vzhledem k tomu, že je registr dárců financován pouze z darů a příspěvků od 
firem či veřejnosti, potýká se nadace s nedostatkem příjmů. Její zástupci jsou 
vděční za jakoukoli darovanou částku, jejich dar je proto velmi potěšil. 
Renata Jenšíková také projevila zájem o další spolupráci s naší školou, 
například v předání této myšlenky mladším ročníkům či vyhledáváním 
mladých studentů coby dárců.  Součástí projektu bylo i darování krve 
některými studenty.  

  
p) Dne 24. 2. 2010 se studenti učební skupiny DSP 2 zúčastnili přednášky o 

multikulturalismu. Přednáška proběhla v rámci cyklu „Dny Evropy“, který 
byl pořádán Informačním centrem Europe Direkt Plzeň. Přednáška byla 
v závěru obohacena o interaktivní hru zaměřenou na danou problematiku.  

 
 
 



 26

 
 

q) Dne 4. 3. 2010 se studentky třídy DSP-3 zúčastnily výstavy pořádané 
Západočeským muzem v Plzni pod názvem Zločin a trest. Výstava měla 
populárně - naučný charakter. Studentky se seznámily s historií trestání za 
nejrůznější zločiny nejen na celém našem území, ale i v regionu Plzeňského 
kraje. Nové znalosti získaly i o vzniku policejních, četnických a 
bezpečnostních sborů. Rovněž podnětné byly informace o vzniku moderního 
vězeňství v Plzni. Poznatky získané z návštěvy výstavy jsou využitelné 
v předmětu Sociální patologie. Návštěva výstavy splnila svůj účel.  

 
r) Dne 10. 3. 2010 proběhla v návaznosti na výuku beseda s terénní sociální 

pracovnicí organizace Člověk v tísni Mgr. Simonou Bejvlovou zaměřená na 
stále více diskutovanou oblast dluhové problematiky. Besedy se zúčastnili 
studenti 3. ročníku a setkala se s velkým ohlasem.  

 
s) Dne 15. 3. 2010 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.  

 
t) Studenti všech ročníků studijního oboru Sociální práce navštívili v měsíci 

březnu 2010 projekci filmu Ukradené životy v rámci filmového festivalu 
dokumentárních snímků „Jeden svět“. Film se zabývá problémem stále 
přežívajícího otroctví. Natáčení dokumentu se stalo nebezpečným nejen pro 
samotné aktérky snímku, ale i filmaře. Investigativní snímek australských 
filmařů ukazuje, jak těžké je vytrvat v odhalování skutečnosti, když se 
nepřítel ukazuje jako mocnější: špehování, krádeže a manipulace nikdy 
nekončí. Film se setkal u studentů s velkým ohlasem.  

 
u) V rámci Odborného semináře studentů DDSP 3  proběhl dne 9. 4. 2010 

pětihodinový workshop na téma „Šikana“. Program proběhl díky spolupráci 
s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Plzni  a byl ušitý přímo na míru 
studentům oboru Sociální práce. Zúčastnit se mohli všichni studenti oboru 
Sociální práce bez ohledu na ročník a typ studia, a řada studentů této 
možnosti využila. Celá akce se setkala s mimořádným ohlasem.  

 
v) Za obor Sociální práce se studijní cesty do Polska zúčastnili: Mgr. Ivana 

Vrátníková (vedoucí oboru), Mgr. Vladimír Albrecht (odborný učitel), PhDr. 
Jiří Jelen (externí vyučující) a 16 studentů oboru (z celkového počtu 39 
účastníků, převážně studentů ostatních oborů). V rámci této studijní cesty 
byla významná zejména návštěva Academy in Czestochowa (Akademie Jana 
Dlugosze). Jejím hlavním cílem bylo navázání osobního kontaktu 
s pedagogickými pracovníky školy a ověření si možnosti navázání budoucí 
spolupráce.  
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Setkání proběhlo dne 15. 4. 2010 v odpoledních hodinách. Po oficiálním 
přivítání děkanem dr. hab. prof.  Andrzejem Gofronem a vedoucími oboru 
Sociální práce a Resocializace proběhla ve velmi přátelské atmosféře debata 
týkající se směřování obou škol a hledání možností k další vzájemné 
spolupráci. Zástupci obou škol se shodli na tom, že by uvítali vzájemnou 
výměnu studentů v oblasti praktické výuky a předali si potřebné kontakty. 
Vzhledem k tragickému úmrtí prezidenta Polska J. Kaczynskeho  se 
neuskutečnilo setkání studentů obou škol, neboť polští studenti se účastnili 
smutečního pochodu k jeho památce.  Během studijní cesty proběhly exkurze 
do dvou zařízení sociálních služeb - do Diagnostického ústavu v Krakově 
(Pogotovie Opiekunezego Krakow) a do dětského domova (Dom Dziecka 
sw. Ludwiki Krakow).  V obou zařízeních proběhla též beseda umožňující 
klást dotazy týkající se daného zařízení a dané problematiky. Studijní cesta 
splnila očekávání a přinesla celou řadu zajímavých podnětů pro další práci.  

 
w) Dne 23. - 25. 4. 2010 se v Kožlanech (okr. Plzeň - sever) již potřetí 

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.  
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3) Management sportovních aktivit 
a) Dne 7. 10. 2009 se první a druhý ročník MSA zúčastnil exkurze ve fitness na 

Slovanech, kde byla skupina seznámena s chodem provozovny, materiálním a 
personálním vybavením. Druhá část návštěvy obsahovala přednášku od 
osobního trenéra Jaroslava Boška o výživě a doplňcích výživy.   

 
b) Dne 8. 11. 2009 proběhla ve fitness na Slovanech další exkurze pro MSA2, 

která byla zaměřena na získání zásobníku cviků pro celé tělo a seznámením s 
jejich praktickým využitím. Vedení praktické výuky zabezpečil osobní trenér 
Jaroslav Bošek a Antonín Šturm.  

 
c) Dne 10. 11. 2009 se skupina našich studentů podívala opět do fitness na 

Slovanech. Nyní se s praktickým využitím zásobníku cviků seznámila třída 
MSA1. Vedení výuky se ujal Jaroslav Bošek a František Kumst.  

 
d) Studenti 2. ročníku navštívili v rámci předmětu „Sport zdravotně postižených 

a jiných minorit“ dne 3. 11. 2009 základní a mateřskou školu pro zrakově 
postižené v Plzni. Účelem návštěvy studentů bylo, seznámit se s míčovou 
hrou pro zrakově postižené a to goalballem. V Goalballu proti sobě hrají dvě 
tříčlenná družstva. Hraje se na hřišti o rozměrech 9×18 metrů. Hřiště je 
středovou čárou rozdělené na dvě hráčská pásma, z nichž každé je rozděleno 
na obranné, útočné a neutrální pásmo (po 3 metrech). Cílem hry je dopravit 
míč za koncovou čáru na straně protivníka. Hráči při hře používají klapky na 
oči, aby se vyrovnal stupeň ztráty zraku. K určení pozice míče na hřišti 
využívají sluch. Z toho důvodu jsou uvnitř míče rolničky, které při jeho 
pohybu zvoní. Studenti si i tento sport osobně vyzkoušeli.  

 
e) V rámci předmětu „Sport zdravotně postižených“ proběhla 19. 11. 2009 

exkurze do TyfloCentra, o.p.s. v Plzni. Cílem exkurze bylo seznámit se s 
posláním a službami této organizace. Centrum poskytuje sociální služby pro 
zrakově postižené osoby. Mezi poskytovanými službami najdeme např. 
průvodcovskou činnost (pomoc při jednání s úřady), volnočasové aktivity 
(výuku jazyků, počítačů, prostřednictvím speciálních programů pro postižené, 
nebo simulovanou zvukovou střelbu z laserové pistole - aktivitu, kterou si 
vyzkoušeli sami studenti).  

 
f) Dne 15. a 18. 2. 2010 se studenti prvního a druhého ročníku zúčastnili 

exkurze, která je zavedla do sídla firmy Panasonic. Program zahrnoval: 1. 
Představení produktů Panasonic Plzeň v recepci firmy, kde jsou vystaveny 
jednotlivé modely TV - cca 15 minut. 2. Prezentace v meeting roomu  - cca 
45 minut včetně dotazů. Agenda prezentace: Organizační schéma firmy, 
interní pravidla firmy, Business filosofie korporace Panasonic, historie 
značky. 3. Exkurze v provozu finálních linek - cca 45 minut.  
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Exkurze byla studenty přijata s pozitivním ohlasem. Vždyť nakouknout do 
zákulisí tak velké firmy se nepoštěstí každý den.  

 
g) V letním období od 26. 4. – 30. 4. 2010 bylo uspořádáno sportovní 

soustředění v Železné Rudě. Soustředění bylo společné pro obory 
Management sportovních aktivit (2. ročník) a Bezpečnost obyvatelstva (1. 
ročník). Hlavní náplní pobytu bylo seznámení s okolím, základy horolezectví, 
cykloturistiky, turistiky, táboření, kooperace a sociální percepce. Pobyt byl 
podpořen příjemným slunečným počasím za které by se nemuselo stydět 
žádné přímořské letovisko. Tato skutečnost společně s náplní, která byla pro 
studenty zajímavá, netradiční a pro mnohé úplně nová zapříčinila, že celých 
pět dní bylo přijato s velkým nadšením. 
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4) Diplomovaný oční optik 
 

a) Dne 26. 11. 2009 se studenti 1. ročníku denního studia v rámci exkurze ve 
Speciálně pedagogickém centru v Plzni seznámili s různými postupy při 
diagnostice očních vad u dětí v předškolním a školním věku, dále si studenti 
prohlédli celou škálu speciálních pomůcek pro zrakově postižené a taktéž se 
rozvinula diskuze na odborné úrovni týkající se optometrie, chirurgických 
očních zákroků, nejnovějších technologických pokroků.  

 
b) Dne  21. 12. 2009 jsme se třemi zástupci prvního ročníku navštívili 

Kojenecký ústav s dětským domovem v Plzni v ul. Na Chmelnicích 6 a 
předali jsme vánočních dárky pod stromeček, na které se spolu s třídním 
učitelem složila celá třída, abychom tak udělali radost našim nejmenším 
spoluobčánkům. Paní ředitelka MUDr. Jana Tytlová nás vřele přivítala  a 
vedoucí sestra paní Helena Spurná nás provedla tímto ústavem, který je určen 
pro opuštěné a taktéž pro postižené děti ve věku 0–3 let. Setkali jsme se i se 
studentkami FZS ZČU, které v rámci své praxi mají tyto nejmenší svěřence 
na starosti.  

 
c) Ve dnech 15.–17. 1. 2010 v rámci veletrhu OPTI MNICHOV si studenti 1. 

ročníku denního studia prohlédli novinky z oblasti oční optiky (stánky firem 
MEEX, OWP, Rodenstock, Porsche Design, Lindberg, IC Berlin, Cooper 
Vision) a setkali se s českými a slovenskými optiky. 

 
d) Studenti 1. ročníku denního studia měli příležitost vyzkoušet si své znalosti 

v praxi při návštěvě na klinice oční mikrochirurgie oka OFTA v Plzni, která 
se uskutečnila dne 13. 4. 2010. Prim. MUDr. Michal Janek nás seznámil 
s pracovištěm ambulance, které je vybaveno samostatnými vyšetřovacími 
jednotkami s počítačovými foroptery a nejmodernější diagnostickou 
technikou. Celá exkurze probíhala za plného provozu ambulance a o to více 
jsme mohli poznat nejen každodenní práci očních specialistů, ale zejména 
jejich vysokou profesionalitu a vstřícný přístup k pacientům.  

 
e) Studenti oboru DOO spolupracovali v průběhu dubna–května 2010 se 

svými kolegy z dalších oborů VOŠZ  na přípravách benefičního projektu 
školy Koncert pro Bolívii, který se uskutečnil dne 14. 5. 2010 v Kulturní 
domě Šeříková v Plzni. 
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5) Bezpečnost obyvatelstva 
 

a) Dne 17. 2. 2010 – konzultace na Městské správě Policie ČR, oddělení 
správních činností. Studenti se na oddělení seznámili s jeho činností – 
evidence občanů, evidence střelných zbraní, evidence zbrojních průkazů a 
dalších činností tohoto oddělení, akci zorganizoval vedoucí oboru Mgr. A. 
Šturm ve spolupráci s vedoucím oddělení Ing. S. Burdou.  

 
b) Dne 3. 3. 2010 – navštívili studenti BEO-1  výstavu ,, Zločin a trest “ 

v Západočeském muzeu. Výstava pojednávala o historii vzniku Policejních 
sborů v Plzni a historii Vězenství v Západních Čechách, včetně vzniku Borské 
věznice.  

 
c) Dne 24. 3. 2010 – byla ve škole v oboru BEO-1 uskutečněna přednáška o 

novém projektu s názvem ,, Bezpečné město “ – vedená garantem projektu 
Ing. Chalupským (poděkování patří externímu vyučujícímu Ing. Bc. 
Černému), který celou akci zařídil. Projekt koordinuje činnost všech 
bezpečnostních složek ve statutárním městě Plzni pro bezpečnost občanů.  

 
d) Návštěva služebny Policie ČR – operačního oddělení – činnost Policie ČR se 

konala 8. 4. 2010. Akce byla vedena prostřednictví velitele Ing. Bc. Černého 
s prací na obvodě.  

 
e) V letním období od 26. 4. – 30. 4. 2010 bylo uspořádáno sportovní 

soustředění v Železné Rudě. Soustředění bylo společné pro obory 
Management sportovních aktivit (2. ročník) a Bezpečnost obyvatelstva (1. 
ročník). Hlavní náplní pobytu bylo seznámení s okolím, základy horolezectví, 
cykloturistiky, turistiky, táboření, kooperace a sociální percepce. Pobyt byl 
podpořen příjemným slunečným počasím za které by se nemuselo stydět 
žádné přímořské letovisko. Tato skutečnost společně s náplní, která byla pro 
studenty zajímavá, netradiční a pro mnohé úplně nová zapříčinila, že celých 
pět dní bylo přijato s velkým nadšením. 
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Další vzdělávání studentů – exkurze 

 
Všechny exkurze studentů za zimní a letní výukové období 2009/2010 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. 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. Během školního roku 209/2010 bylo uzavřeno 
mnoho smluv pro odbornou praxi studentů nově otevřených oborů a to 
Diplomovaný oční optik a Bezpečnost obyvatelstva. Jde zejména o 
organizace veřejné správy a privátní oční laboratoře.   
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C. Propagace školy 
 

1) Den otevřených dveří 
- proběhl ve škole dne 21. a 23. ledna 2010, 
- předcházely mu besedy pořádané na SŠ a gymnáziích našeho kraje, 
- každý účastník obdržel propagační materiály a kompletní informace            

o studijních oborech. 
 

2) Výstava Pragodent 2009 
- 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, 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) 
  
  

9.1. ČŠI 
 
Ve školním roce 2009/2010 na škole kontrola ČŠI neproběhla. 

 
 

9.2. Ostatní kontroly 
 

 Dne 1. června 2010 proběhla na škole kontrola pojistného a plnění úkolů 
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění  provedená  za období od 1. 1. 
2009 do 30. 4. 2010 Okresní správou sociálního zabezpečení v Plzni – městě. 
Výsledek kontroly: BEZ NÁLEZU (nebyla uložena žádná nápravná opatření). 
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1100..  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  hhoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  

(§ 7, odst. 1, písm. j) 
  

Školní rok 2009/2010  skončil celkovým přebytkem v celkové částce 365.555 
Kč. Ke dni 1. září 2009 byl otevřen 1. ročník učebního oboru diplomovaný oční 
optik. Otevření nového oboru předcházelo vybudování a profinancování nové 
odborné učebny pro tento obor. Základní ekonomické údaje o hospodaření školy 
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 603. 
602,51 Kč. Nakoupeno bylo: 
- přístroj pro obor oční optik OTL-100 AUTO-LENSMETR v hodnotě 42.840,-Kč 
- přístroj pro obor oční optik EDGE 330 Compact v hodnotě 379.848,- Kč 
- přístroj pro obor oční optik TRACE 3 v hodnotě 131.852,- Kč 
- přístroj pro obor oční optik Hydrozonová letovačka HYDROJET v hodnotě 

49.062,51 Kč  
Investiční výdaje byly financovány výhradně ze školného. Neinvestiční dotace 

na provoz školy byla bezezbytku vyčerpána a její vyúčtování bude provedeno 
v řádném termínu samostatně na základě metodického pokynu. 

 
Příjmy 2009/2010     15.381.466,60 CZK 
v tom:   - dotace Plzeňského kraje    7.804.840,00 CZK 

- školné         6.077.400,00 CZK 
- ostatní příjmy         1.499.226,60 CZK  

 
Výdaje 2009/2010     15.015.911,56 CZK    
       z toho: - materiál do výuky  obor DZT        261.491,01 CZK 
   - materiál do výuky  obor OČO                 105.353,45 CZK 
   - učební pomůcky + DDHM     709.020,21 CZK 
   - učebnice         95.108,93 CZK 
   - software         13.496,00 CZK 
   - externí výuka a praxe studentů                 145.330,00 CZK 
   - vzdělávání zaměstnanců       13.540,00 CZK 
   - opravy a údržba budovy a zařízení          437.099,09 CZK 
   - telefony       137.908,59 CZK 
   - poštovné          24.862,14 CZK 
   - pojištění majetku školy       73.591,00 CZK 
   - nákup tepla a elektrické energie    704.343,51 CZK 
   - provozní materiál       152.431,86 CZK 
   - osobní náklady    9.886.299,00 CZK   

      (vč.dohod o PP, penz.připojištění) 
   - inzerce a reklama      225.621,20 CZK 
   - externí nakupované služby                 983.375,03 CZK  
       (úklid,nájem,právní služby, audit….) 

- zaplacená daň z příjmu      117.600,00 CZK 
- nákup investičního majetku     603.602,46 CZK 

 
Rozdíl příjmů a výdajů za školní rok 2009/2010   + 365.555,04 CZK 
Odpisy HIM            451.246,00 CZK 

  



 37

  
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) 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  rreeaalliizzoovvaannýýcchh  

pprroojjeekktteecchh  ffiinnaannccoovvaannýýcchh  zz  cciizzíícchh  zzddrroojjůů    
(§ 7, odst. 1, písm. m) 

  
 Škola v současné době nemá žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.  
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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. Zároveň mají všichni 
studenti deníky odborné praxe, do kterých se jim jejich průběh a hodnocení 
zaznamenává. Tyto deníky zůstávají po ukončení studia majetkem studentů – 
absolventů.  

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

 
2) Spolupráce se vzdělávacími institucemi  

• Západočeská univerzita v Plzni 
- spolupráce v oblasti výměny pedagogů pro výuku 
- účast na konferencích, seminářích 

 
• 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 
  
 

• 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. 
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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 (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) 
 

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 
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• 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 
• 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  

 
 
 Školní rok 2009/2010 byl rokem, kdy naše škola poprvé otevírala nově 
akreditované studijní obory Diplomovaný oční optik a Bezpečnost obyvatelstva 
v denní i dálkové formě studia. 
 Oba studijní obory si vyžádaly velkou přípravu, která vrcholila v srpnu 
roku 2009. Proběhly oborové porady, byly přijati dva noví interní pedagogové – 
vedoucí oborů, noví externí pedagogové, odborníci našeho regionu z praxe. Pro 
nové obory jsme nakoupili nové knihy a výukové materiály.  
 Zvláštní péči jsme věnovali vybavení oční laboratoře pro praktickou výuku 
očních optiků. Byla navázána spolupráce s výrobními firmami a tak vybavení této 
laboratoře máme na špičkové úrovni.  
 Vzhledem k tomu, že obor Diplomovaný oční optik se vyučuje pouze na 
dalších třech školách v České republice a obor Bezpečnost obyvatelstva na žádné 
škole našeho a sousedních regionů, byl o studium velký zájem a bez problémů 
jsme naplnili první ročníky pro obě formy studia.  
 Po celý školní rok jsme pak uzavírali smlouvy na odbornou praxi s různými 
organizacemi a laboratořemi veřejného i privátního sektoru v našem regionu.  
 Tak došlo k naplnění hlavního cíle naší školy a to otevření akreditovaných 
oborů s přímým dopadem na potřeby zaměstnavatelské sféry našeho regionu. 
Zároveň dochází k postupnému ukončování studia Diplomovaný zdravotnický 
záchranář, který je již nabízen Fakultou zdravotnických studií Západočeské 
univerzity v Plzni jako bakalářské studium.  
 Díky velkému zájmu o všechny studijní obory školy (5 v denní formě 
studia a 4 v dálkové formě studia) má škola zcela naplněnou svou cílovou 
kapacitu a dokonce na jaře jsme úspěšně žádali o její navýšení.  
 Během školního roku jsme pracovali na nových učebních textech pro zubní 
techniky a sociální práce a pro všechny obory jsme zpracovávali nová skripta pro 
výuku německého a anglického jazyka a pro výuku nového předmětu seminář 
k absolventské práci. Dále byly zpracovány pro nové obory i deníky odborné 
praxe.  
 I nadále pokračoval proces evaluací zavedený na všech oborech. Zvláště 
jsme se soustředili na autoevaluace výuky u nových pedagogů a evaluace u nově 
otevřených oborů.  
 Po celý školní rok jsme pro studenty všech oborů připravovali zajímavé 
přednášky, výcviky, kurzy, abychom zvýšili zájem o studium a rozšířili i 
povědomí studentů o jejich možném budoucím uplatnění.  
 Na jaře škola uspořádala poznávací exkurzi pro studenty do Polska a první 
sportovní soustředění pro studenty oboru Management sportovních aktivit a 
Bezpečnost obyvatelstva v Železné Rudě.   
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 V červnu probíhaly na škole absolutoria, která měla jako v letech minulých, 
velmi vysokou odbornou úroveň. Zvláště v oblasti absolventských prací byl vidět 
velký pokrok. A to nejen v jejich přínosech pro praxi, ale i v oblasti prezentace 
studentů při obhajobách u absolutorií. Poprvé v tomto školním roce měli všichni 
studenti denního i dálkového studia připravené obhajoby s využitím 
dataprojektoru.  
 Demografický vývoj obyvatelstva ukazuje jasně na to, že v budoucích 
letech dojde k významnému poklesu počtu mladých lidí – maturantů. Naše škola 
se snaží nabídkou akreditovaných oborů s přímým uplatněním v praxi předejít 
problémům s počty uchazečů o studium. Přesto víme, že se ani nám tento 
problém nevyhne. Proto bude naším hlavním úkolem v dalších letech, hlavně 
kvalitní práce v současných studijních oborech, příprava akreditovaných kurzů 
v oblasti celoživotního vzdělávání.  
 Školní rok 2009/2010 byl rokem úspěšným. Náš kolektiv pracovníků se 
rozrostl o velmi kvalitní interní i externí pedagogy, máme dostatek studentů a 
velmi kvalitně vybavené odborné učebny. Pro nadcházející období si přejme 
hlavně hodně zdraví, upevnění pracovního kolektivu a samozřejmě přízeň nové 
vlády, tedy i ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve vztahu 
k soukromému školství.  
 
  
 
 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na jednání 
Školské rady dne 31. 8. 2010.  
 
 

V Plzni dne 31. 8. 2010 

PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 
jednatelka a ředitelka společnosti 
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1166..  PPřříílloohhyy  

  
 
1) Evaluace školy  
 
2) Děkovné dopisy  

 
3) Obrazová část 
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EEvvaalluuaaccee  šškkoollyy    
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DDěěkkoovvnnéé  ddooppiissyy    
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OObbrraazzoovváá  ččáásstt  
 

 
 
 
 
 
 



PROGRAM  EXKURZÍ,  KURZŮ  A  ŠKOLNÍCH  AKCÍ  2009/2010 V  ZIMNÍM  OBDOBÍ 
 září  2009 říjen  2009 listopad  2009 prosinec  2009 

DSP – 1. Exkurze – Tyflocentrum, o.p.s, Plzeň  
Účast v občanském sdružení Motýl – Den 
otevřených dveří  
Beseda - OS Totem 

Beseda – mongolská kultura 
Kulturní odpoledne pro seniory – Domov 
sv. Jiří, Plzeň 

Exkurze – Hospic sv. Lazara Plzeň 

DSP – 2.  

Účast u soudního líčení u Krajského soudu 
v Plzni 
Exkurze v komunitě Vršíček - Litohlavy  
Beseda – OS Totem 

Exkurze – stacionář Ledovec, Ledce u 
Plzně 
Beseda – mongolská kultura 
 

Vánoční nadílka – Domov pro seniory 
Kopretina Plzeň 

DSP – 3. Beseda – Člověk v tísni  Beseda – OS Totem 

Exkurze – Věznice Plzeň – Bory 
Exkurze – Diakonie ČCE Plzeň 
Beseda – psychosociální krizová pomoc 
Beseda – mongolská kultura 

 

DZT – 1.  Výstava – Pragodent Praha   

DZT – 2.  Výstava – Pragodent Praha Školení – termoplastické spony – fa 
Bredent  

DZT – 3.  

Školení – bezkovová keramika 
Školení – používání Pin-systému 
Soutěž zub.tech. – Pragodent Praha 
Výstava – Pragodent Praha 

  

MSA – 1.  Exkurze – fitness Plzeň Slovany Exkurze – fitness Plzeň Slovany 
Exkurze – TyfloCentrum, o.p.s Plzeň  

MSA – 2.  Exkurze – fitness Plzeň Slovany 

Exkurze – fitness Plzeň Slovany 
Návštěva ZŠ a MŠ pro zrakově postižené 
v rámci výuky 
Exkurze – TyfloCentrum, o.p.s Plzeň 

 

DOO – 1.   Exkurze – Speciální pedagogické centrum 
Plzeň 

Vánoční nadílka – Kojenecký ústav 
s dětským domovem Plzeň 

BEO – 1.   Ukázka zásahu Městské Policie Plzeň  Výcvikové středisko SHK pro AČR a PČR 

 
 



PROGRAM  EXKURZÍ,  KURZŮ  A  ŠKOLNÍCH  AKCÍ  2009/2010  V  LETNÍM  OBDOBÍ 
 únor 2010 březen 2010 duben 2010 květen 2010 

DSP – 1.  Projekce filmu Ukradené životy Studijní cesta – Polsko 
Psychosociální výcvik - Kožlany  

DSP – 2. Přednáška o multikulturalismu – „Dny 
Evropy“ 

Exkurze – K-centrum Plzeň 
Projekce filmu Ukradené životy Studijní cesta - Polsko  

DSP – 3. Předání fin.daru pro Nadaci transplantace 
kostní dřeně FN Plzeň 

Exkurze – Zločin a trest Západočeské 
muzeum Plzeň 
Beseda – Člověk v tísni 
Projekce filmu Ukradené životy 

Workshop – Šikana – Pedagogicko-
psychologická poradna Plzeň 
Studijní cesta - Polsko 

 

DZT – 1.    Exkurze – Spofadental Jičín  

DZT – 2.   Školení – celokeramický systém Cerec a 
Eclkipse  

DZT – 3.   Školení – celokeramický systém Cerec a 
Eclkipse  

MSA – 1. Exkurze – Panasonic Plzeň    

MSA – 2. Exkurze – Panasonic Plzeň  Sportovní soustředění – Železná Ruda  

DOO – 1. Veletrh – OPTI MNICHOV  Exkurze – OFTA Plzeň Spolupráce na koncertu – Koncert pro 
Bolívii 

BEO – 1. Konzultace – Městská správa Policie ČR 
Výstava – „Zločin a trest“ – Západočeské 
muzeum Plzeň 
Přednáška – „Bezpečné město“ - Plzeň 

Návštěva služebny Policie ČR Plzeň 
Sportovní soustředění – Železná Ruda  

  

 


