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1  Základní údaje o škole 
(§ 7, odst. 1, písm. a) 

 

 

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

 
Právní forma:  společnost s ručením 
omezeným 

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

 Mgr. Simona Štruncová 
     Jan Přecechtěl, MBA 
 
Datum posledního zařazení do sítě škol: 27. 11. 2009  č.j.: 27 143/2009-21 
 
Školská rada:  předseda: Jiří Uhlík, MBA 
   místopředseda: Mgr. Ivana Vrátníková  
   členové:  Bc. Markéta Volrábová, Lucie Pernglau 
                                              Barbora Štrajtová – DZT  
                                              Róbert Jakubčák – DZT 
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2  Přehled oborů vzdělání 2015/2016 
(§ 7, odst. 1, písm. b) 

 
 

Přehled vzdělávacích programů 2015/2016 

 OBOR VZDĚLÁNÍ  VZDĚLÁVACÍ PROGRAM/KÓD FORMA STUDIA 

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ 
ČINNOST 

Bezpečnost obyvatelstva/ 
68-42-N/06 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

CESTOVNÍ RUCH 
Cestovní ruch/ 
65-43-N/01 

DENNÍ 

DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 
 

Diplomovaný oční optik 
39-43-N/01 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ 
TECHNIK 

Diplomovaný zubní technik/ 
53-44-N/11 

DENNÍ 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
 

Systémový administrátor IT/ 
26-47-N/16 

DENNÍ 

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

DENNÍ 

SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ 
PEDAGOGIKA 

Sociální práce/ 
75-32-N/01 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ  

 

 

Počet tříd a studentů k 30. 9. 2015 

Vzdělávací program - ročník Počet tříd 
Počty studentů 

k 30. 9. 2015 
Forma studia 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník 1 20 
DENNÍ 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník 1 24 
KOMBINOVANÁ 

Cestovní ruch – 1. ročník 1 15 
DENNÍ 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník 1 14 
DENNÍ 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník 1 17 
KOMBINOVANÁ 

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník 1 20 
DENNÍ 

Management sportovních aktivit – 1. ročník 1 17 
DENNÍ 

Sociální práce – 1. ročník 1 14 
DENNÍ 

Sociální práce – 1. ročník 1 16 
KOMBINOVANÁ 

Celkem 1. ročníky  157 
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Vzdělávací program - ročník Počet tříd 
Počty studentů 

k 30. 9. 2015 
Forma studia 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník 1 14 
DENNÍ 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník 1 28 
KOMBINOVANÁ 

Cestovní ruch – 2. ročník 1 13 
DENNÍ 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník 1 9 
DENNÍ 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník 1 18 
KOMBINOVANÁ 

Diplomovaný zubní technik – 2. ročník 1 15 
DENNÍ 

Management sportovních aktivit – 2. ročník 1 13 
DENNÍ 

Sociální práce – 2. ročník 1 9 
DENNÍ 

Sociální práce – 2. ročník 1 14 
KOMBINOVANÁ 

Systémový administrátor IT – 2. ročník 1 11 
DENNÍ 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník 1 18 
DENNÍ 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník 1 19 
KOMBINOVANÁ 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník 1 8 
DENNÍ 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník 1 15 
KOMBINOVANÁ 

Diplomovaný zubní technik – 3. ročník 1 18 
DENNÍ 

Management sportovních aktivit – 3. ročník 1 17 
DENNÍ 

Sociální práce – 3. ročník 1 18 
DENNÍ 

Sociální práce – 3. ročník 1 11 
KOMBINOVANÁ 

Systémový administrátor IT – 3. ročník 1 6 
DENNÍ 

Celkem všechny ročníky 28 431*  

*269 denní + 162 kombinovaná forma studia 
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Další vzdělávání 2015/2016:  

• Akreditovaný kvalifikační kurz ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 
 

Po ukončení kurzu a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent kurzu připraven k 

výkonu práce nelékařského zdravotnického pracovníka, pod odborným dohledem zubního lékaře 

nebo dentální hygienistky v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené § 39 zákona 96/2004 Sb. (ve 

znění pozdějších předpisů) a § 40 vyhlášky č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků, vykonává činnost v rámci léčebné a diagnostické péče 

v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství. 

Odborný garant kurzu je MUDr. Ladislav Čechura, organizace a řízení kurzu: vedoucí oboru 

Diplomovaný zubní technik, Bc. Markéta Volrábová. V lednu 2016 byl zahájen již třetí běh kurzu. 

• Kurz Komunikační dovednosti v praxi 

               Kurz Výcvik komunikačních dovedností pro praxi vznikl v rámci projektu Výcvik 

komunikačních dovedností pro praxi. Projekt je realizován v rámci Operačního programu  Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost; registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/03.0018. Kurz byl pilotně ověřen 

v období březen 2013 - červen 2013 (bližší informace o realizaci projektu naleznete na webových 

stránkách školy). 

              Koncepce a rozsah kurzu jsou ojedinělé, a to i s přihlédnutím k nabídce kurzů komunikačních 

dovedností v jiných krajích ČR. Kurz je dostatečného rozsahu, zaměřený zejména do oblasti obtížných 

komunikačních situací a umožňuje nejen získání teoretických znalostí, ale především nácvik a 

osvojení praktických dovedností z této oblasti, navíc pod vedením početného a zkušeného týmu 

lektorů. Celkový rozsah kurzu je 100 výukových hodin, z toho polovina je věnována praktickému 

nácviku dovedností. Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování.  
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3  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2015/2016 

(§ 7, odst. 1, písm. c) 
 
Pracovníci školy 2015/2016 

Počet int. pracovníků 

celkem 

Počet interních 
pedagogických 

pracovníků 

Průměrný počet 
studentů na 1 

pedagogického int. 
pracovníka 

Počet externích 
pedagogických 

pracovníků 

23 15 28 77 

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

což je dáno skladbou předmětů učebních plánů jednotlivých vzdělávacích programů. 
 

 Škola za rok 2015/2016 uzavřela celkem: 
a) dohod o provedení práce: 138    
b) dohod o pracovní činnosti:  26 

 
 

Vedoucí oborů 2015/2016 

Obor Vedoucí oboru 

Bezpečnost obyvatelstva PhDr. Josef VLČEK 

Cestovní ruch Mgr. Jiří DVOŘÁK 

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

Diplomovaný zubní technik Bc. Markéta VOLRÁBOVÁ  

Management sportovních aktivit Ing. Vladimír TICHÝ 

Sociální práce Mgr. Ivana VRÁTNÍKOVÁ 

Systémový administrátor IT Mgr. Karel HRDINA, Dis. 
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4  Údaje o přijímacím řízení 
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

 

Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016 

Počet přihlášených 
studentů 

Počet přijatých studentů Počet nepřijatých 
studentů 

Počet studentů, kteří 
nastoupili ke studiu  

260 194 1 166 

Počet odvolání proti nepřijetí: 0 

 
Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016 - přehled 

Kód  Vzdělávací program 

Počet přihlášených 
studentů celkem 

Počet 
přijatých 
celkem k  

30. 9. 2015 

Nastoupili 
ke studiu 
k 1. 9. 15 

Počet 
tříd 

1.kolo 2.k 3.k 

53-44-N/11 
Diplomovaný zubní technik 

denní studium 
20 7 3 22 20 1 

75-32-N/01 
Sociální práce 
denní studium 

15 7 2 16 13 1 

75-32-N/01 
 Sociální práce  

kombinované studium 
17 9 6 18 17 1 

64-31-N/07 
Management sportovních 

aktivit  denní studium 
17 8 1 20 17 1 

39-43-N/01 
Diplomovaný oční optik 

denní studium 
12 6 2 15 10 1 

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

22 6 3 21 19 1 

68-42-N/06 
Bezpečnost obyvatelstva 

denní studium 
21 4 1 21 19 1 

68-42-N/06 
Bezpečnost obyvatelstva 

kombinované studium 
26 12 2 31 24 1 

26-47-N/16 
Systémový administrátor IT 

denní studium 
14 6 0 13 11* 1* 

65-43-N/01 
Cestovní ruch 
denní studium 

20 8 7 20 16 1 

Celkové počty                                                                                                                184 73 27 194 166 10 

 

* Ve vzdělávacím programu AIT byl pro školní rok 2015/2016 první ročník pro malý zájem 
zrušen – 4 studenti po nástupu ihned zažádali o zrušení přijetí, 4 studenti zažádali a byli 
přijati do 2. ročníku studia AIT a 3 studenti zažádali o změnu oboru a byli přijati do DOO. 
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5  Údaje o výsledcích vzdělávání  
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

 
Absolutoria 2016 
Skupina Předseda/předsedkyně 

odborné komise: 
Řádný termín konání Náhradní a opravný 

termín 

AIT PaedDr. Petr Mach, CSc. 6. června 2016 7. října 2016 

BEO              PaedDr. Josef Kepka, CSc. 13. – 14. června 2016 13. října 2016 

BOK PaedDr. Josef Kepka, CSc. 15. – 16. června 2016 13. října 2016 

DOO PaedDr. Petr Mach, CSc. 7. června 2016 4. října 2016 

DOK PaedDr. Petr Mach, CSc. 8. – 9. června 2016 4. října 2016 

DZT  Mgr. Hana Švejstilová 13. – 14. června 2016 4. října 2016 

MSA                Mgr. Petra Kalistová 15. – 16. června 2016 6. října 2016 

SPD  PhDr. Alexandra Aišmanová 6. – 7. června 2016 3. října 2016 

SPK Mgr. Marie Dvořáková            8. – 9. června 2016 3. října 2016 

 
Výsledky absolutorií 
 

Vzdělávací program 
Počet 

studentů  
k ABS 

Prospěli 
s vyznamená-

ním 
Prospěli Neprospěli Odstoupili 

Odklad 
ABS 

AIT – Systémový administrátor IT 
denní studium 

6 2 0 0 0 4 

BEO – Bezpečnost obyvatelstva 
denní studium 

18 8 8 0 0 2 

BOK – Bezpečnost obyvatelstva 
kombinované studium 

19 6 7 0 0 6 

DOO – Diplomovaný oční optik 
denní studium 

8 4 3 0 0 1 

DOK – Diplomovaný oční optik 
kombinované studium 

15 8 5 0 0 2 

DZT - Diplomovaný zubní technik 
denní studium 

17 10 5 1 0 1 

MSA – Management sportovních 
aktivit denní studium 

17 10 2 0 0 5 

SPD - Sociální práce  
denní studium 

16 7 7 0 0 2 

SPK – Sociální práce 
kombinované studium 

15 9 2 0 0 4 

Celkem* 131 64 39 1 0 27 

  
*Z celkového počtu 131 studentů ve třetích ročnících 27 zažádalo o odklad absolutorií. 
 
Absolutoria v červnu 2016 konalo 104 studentů. 64 studentů prospělo s vyznamenáním, 39 
prospělo a 1 student neprospěl 



 
 

 

9 
 

 

 
 



 
 

 

10 
 

VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY 
 

Dne 21. června 2016, za přítomnosti rodičů a přátel, zástupců odborníků z praxe, interních i 
externích pedagogů, byli úspěšní absolventi naší školy v obřadní síni Plzeňské radnice města 
Plzně slavnostně vyřazeni.  
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2015 

Denní forma studia 

Vzdělávací program 

Počet 

absolventů 

vzdělávacíh

o programu 

zaměstnán/a 

v oboru 

zaměstnán/a 

mimo obor, 

MD 

studuje  
nezaměstnán/

a, ÚP 
nezjištěno 

Sociální práce (SPD) 7 3 3 1 0 0 

Diplomovaný zubní 
technik (DZT) 

15 4 4 5 0 2 

Diplomovaný oční 
optik (DOO) 

6 2 2 2 0 0 

Bezpečnost 
obyvatelstva (BEO)  

18 4 5 8 0 1 

Management 
sportovních aktivit 
(MSA) 

18 9 6 2 0 1 

Systémový 
administrátor IT (AIT) 

6 6 0 0 0 0 

Celkem 70 28 20 18 0 4 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2015 

Kombinovaná forma studia 

 

Vzdělávací 

program 

Počet 

absolventů 

vzdělávacího 

programu 

zaměstnán/a v 

oboru 

zaměstnán/

a mimo 

obor, MD 

studuje  
nezaměstnán/

a, ÚP 
nezjištěno 

Sociální práce (SPK) 20 12 4 2* 0 2 

Bezpečnost 
obyvatelstva (BOK)  

10 8 2 0 0 0 

Diplomovaný oční 
optik (DOK) 

11 8 1 0 0 2 

Celkem 41 28 7 2 0 4 

 

Z celkového počtu 111 absolventů školy za rok 2015 jich pracuje v oboru 56, 27 absolventů pracuje 

mimo obor, 20 pokračuje ve studiu. U 8 absolventů se bohužel nepodařilo uplatnění zjistit.  
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6  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
(§ 7, odst. 1, písm. f) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Vzdělávací akce 
Vzdělávací instituce, 

místo konání 
Časový rozvrh, 
termín konání 

Účastník 

Beseda 

Policejní cely 
Plzeň 22. 9. 2015 

PhDr. Josef Vlček 

Součinnostní cvičení s Policií ČR Zbiroh 
24. 9. 2015 

PhDr. Josef Vlček 

Seminář 

Komunikativní vyučování 

s podporou interaktivní tabule 

Plzeň 1. 10. 2015 
Mgr. Jan Štika 

British Day   

Workshop – Storytelling, 

Teaching english through 

Plzeň 2. 10. 2015 
Mgr. Jitka Vonešová 

Výstava dentálních výrobků 
Pragodent 

Praha 8. 10. 2015 
Bc. Markéta Volrábová 

Bc. Jana Broumská 
Bc. Radislava Marková 

Odborná konference 

Rodinná politika a praxe  

Krajský úřad PK  

Plzeň 
22. -23. 10. 2015 PhDr. Josef Vlček 

Mgr. Ivana Vrátníková 

Odborné symposium České 

resuscitační rady 

Resuscitace 2015 

Kongresové centrum 

Praha 
29. 10. 2015 

Mgr. Helena Layerová 

Konference ředitelů 

zdravotnických škol 
Brno 2. – 4. 11. 2015 

PhDr. Jana Ajglová 

Praktický kurz 

Signum - moderní koncept 

kompozita v praxi 

Praha 6. 11. 2015 
Bc. Jana Broumská 

Školení 

Technologie Eclipse 

spol. Henry Schein 

Praha 
18. 11. 2015 

Bc. Radislava Marková 
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Konference 

Školství 2016 

TOP HOTEL 

 Praha 
24. 11. 2015 

Mgr. Helena Layerová 

Přednáškový cyklus: Doc. RNDr. 

Jan Slavík, CSc.:  „Čtyři čtvrtky, 

které změnily fyziku“  

FEL ZČU v Plzni 24. 11. 2015 
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. 

Christmas seminar 
Gymnázium  

Plzeň 
30. 11. 2015 

Mgr. Jitka Vonešová 

Seminář 

Správní řízení v praxi soukromé 

školy 

Praha 13. 1. 2016 PhDr. Jana Ajglová 
Mgr. Helena Layerová 

Interdisciplinární konferenční 

odborný seminář NTC 

v Nečtinech 
Nečtiny 19. 1. 2016 RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. 

Seminář 

Správní řízení v praxi soukromé 

školy 

Praha 
26. 1. 2016 

Věra Hodková 
Martina Šabková 

Zimní kurz oboru BEO Pec pod Sněžkou 10. – 15. 1. 2016 PhDr. Josef Vlček 

Exkurze  
Stomatologické 
muzeum Praha 

1. 4. 2016  
Bc. Markéta Volrábová 

Bc. Jana Broumská 
Bc. Radislava Marková 

Konference VOŠ Praha 12. – 13. 4. 2016 PhDr. Jana Ajglová 

Seminář 
Roadshow pro školy 2016 

Plzeň 14. 4. 2016 Mgr. Karel Hrdina,  DiS. 

Seminář  
Sdružení soukromých škol Čech, 
Moravy a Slezska 

Praha 25. 4. 2016 PhDr. Jana Ajglová 
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Psychosociální výcvik Železná Ruda 27. – 29. 4. 2016 Mgr. Ivana Vrátníková 

Přednáškový cyklus: Dr. Pavel 

Voráček: „Podařilo se 

supersatelitu Planck vzít míru 

vesmíru?“ 

FPE ZČU v Plzni 28. 4. 2016 
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. 

Webinář pro učitele angličtiny o 
nových metodách gramatiky 

Plzeň 3. 5. 2016 Mgr. Jitka Vonešová 

Kurz 
Canisterapie 

Tišnov 19. – 22. 5. 2016 Mgr. Ivana Vrátníková 

Sportovní soustředění Věšín 23. – 27. 5. 2016 
Mgr. František Kumst 

Mgr. Jan Štika 

Psychosociální výcvik 
Rožmitál pod 
Třemšínem 

27. – 29. 5. 2016 Mgr. Ivana Vrátníková 

Webinář 
HIV webinář pro stomatology 

Plzeň 
On-line 

2. 6. 2016 

Mgr. Helena Layerová 
Mgr. Ivana Vrátníková 
Bc. Markéta Volrábová 
Bc. Radislava Marková 
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8  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
(§ 7, odst. 1, písm. g) 

 
Aktivity, exkurze a školení studentů 
 
BEZPEČNOST OBYVATELSTVA 

Exkurze BEO2 – Policejní cely v Plzni 

Místo: Policejní cely Krajského ředitelství Policie ČR v 
Plzni 
Termín: 22. 9. 2015  
Stručný popis: Studenti BEO2 se v doprovodu PhDr. 
Vlčka seznámili s prostředím policejních cel. Exkurze 
byla zaměřena na pochopení procesního postavení 
osob, které jsou v celách omezovány na osobní 
svobodě. Závěrem proběhla diskuze s policisty. 
 
Nácvik s pořádkovými jednotkami Policie ČR 

Místo: Polygon HZS ČR ve Zbirohu 
Termín: 24. 9. 2015  
Stručný popis: Studenti BEO1,2,3 se v doprovodu 
PhDr. Vlčka zúčastnili součinnostního výcviku policistů 
pořádkové jednotky se zaměřením na pouliční násilí. 
Studenti měli možnost jako figuranti zažít v praxi 

vyjednávání antikonfliktního týmu i samotný zásah 
různých policejních složek.  
 
 
 

 
 
Exkurze BEO3 – Celní úřad pro Plzeňský kraj 
 
Místo: Antonína Uxy 11, Plzeň 
Termín:  12. 10. 2015 
Stručný popis: V rámci exkurze v doprovodu JUDr. 
Kondrysové, byli studenti přijati ředitelem Celního úřadu pro 
Plzeňský kraj, proběhla prezentace současných úkolů Celní 
správy ČR v oblasti správy cel a některých daní. Dále navštívili 
výstavní expozici HISTORIE CELNICTVÍ, která představuje minulost celnictví od středověku po 
současnost prostřednictvím uniforem, zbraní, štítů, ukázek pašovaného zboží. Současně se na výstavě 
seznámili s úlohou mýta a cla, vývojem celnictví a jeho organizace, úkoly finanční stáže a celní správy. 
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Exkurze BEO1 a BEO3 - Obvodní oddělení Policie ČR 

Místo: Obvodní oddělení Policie ČR Plzeň Slovany 
Termín: 13. 10. 2015 
Stručný popis: V rámci exkurze se studenti BEO1 a 
BEO3 v doprovodu Ing. Černého seznámili s činností 
policistů na základním útvaru Policie ČR OOP Slovany, 
kde měli možnost nahlédnout do činnosti policistů 
v rámci hlídkové i dozorčí služby, včetně zpracování 
úkonů v trestním a přestupkovém řízení. 
 
Exkurze BEO3 – ÚMO Plzeň 5 Plzeň 

Místo: Plzeň Křimice 
Termín: 3. 11. 2015 
Stručný popis: V rámci výuky předmětu Veřejná správa 
v doprovodu Bc. Procházky, byla se třídou BEO3 
provedena exkurze na ÚMO Plzeň 5 - Křimice. Exkurzí 
prováděl Mgr. Plochý, který je zaměstnancem úřadu a je 
pověřen výkonem činností tajemníka. Studenti se 
seznámili s organizačním řádem úřadu se zaměřením na 
pracovní činnosti jednotlivých odborů, a to jak v 
samostatné, tak přenesené působnosti. Dále byli 
seznámeni s činností a zaměřením orgánů MO, 
zastupitelstva MO a povinně zveřejňovanými údaji úřadem nejen v rámci úřední desky. Zajímavé byly 
informace ve vztahu na činnost a podporu úřadu v návaznosti na místní spolkovou činnost občanů. 
 
Exkurze BEO1 - Věznice Plzeň Bory 

Místo: Věznice Plzeň Bory  
Termín: 6. 11. 2015  
Stručný popis: Studenti se v doprovodu Ing. Černého seznámili s vnější a vnitřní ostrahou největší 
české věznice. V rámci prohlídky navštívili oddělení 
kázeňských trestů pro odsouzené a podzemní 
prostory věznice, kde byla provedena přednáška o 
historii i současnosti výkonu trestu odnětí svobody 
v této věznici.  
 
Exkurze BEO1– Střelnice Plzeň Leiko 

Místo: Střelnice Plzeň Leiko 
Termín: 26. 11. 2015 
Stručný popis: V rámci exkurze se studenti BEO1 
v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s provozem činnosti střelnice, včetně ukázky manipulace se 
zbraní. Jako bonus poté proběhla střelba do terče. 
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Exkurze BEO1– Střelnice Plzeň Lobzy 

Místo: Střelnice Plzeň Lobzy 
Termín: 1. 12. 2015 Stručný popis: Dne 1. 12. 2015 studenti BEO1 
v doprovodu Ing. Černého navštívili armádní střelnici Dukla Plzeň v Plzni 
Lobzích. Studenti si měli možnost zastřílet ze závodních vzduchových 
dlouhých zbraní na vzdálenost 10 metrů. Dále jim bylo poskytnutá 
odborná přednáška o střeleckém sportu od mjr. Mgr. Bittnera s 
následnou exkurzí po střelnici, která patří mezi 6 nejlepších na světě s 
olympijskými parametry. 
 
Exkurze BEO3 – Městská policie Plzeň 

Místo: Velitelství MP, pracoviště odtahů vozidel, stanoviště dozorčí 
služby  
Termín: 5. 1. 2016 
Stručný popis: Studenti se v doprovodu Mgr. Beránka seznámili s činností strážníků městské policie 
Plzeň, strukturou a činnostmi strážníků zejména v silniční dopravě. 
 
Zimní kurz BEO1 - Krkonoše 

Místo: Pec pod Sněžkou  
Termín: 10. - 15. 1. 2016 
Stručný popis: Studenti se pod vedením PhDr. Vlčka v rámci 
zimního kurzu koncipovaného jako dobrovolná a volitelná část 

praxe oboru 
Bezpečnost 

obyvatelstva v rámci 
zvyšování fyzické 
kondice a obeznámení 
studentů s náročnými 
horskými podmínkami v návaznosti na zajišťování 
bezpečnosti obyvatelstva seznámili s krizovými situacemi a 
stavy, včetně mimořádných událostí v náročném horském 
terénu. Osvojili si základy komunikace ve skupině, vedení 
skupiny v neznámém terénu, zabezpečení skupiny a získali 
náhled na činnosti jednotlivých složek IZS v horských 
podmínkách, včetně fungování Horské služby a pochopení 

práce strážce KRNAPU. 
 
Exkurze BEO1 Hitrádio FM+ 
 
Místo: Plzeň, Hitrádio FM+ 
Termín: 24. 2. 2016  
Stručný popis: Studenti BEO1 v doprovodu Mgr. 
Václavové měli možnost seznámit se s prostředím 
zákulisí a strukturou rádia, navštívili nahrávací studio, 
byli přítomni živému vysílání a sami na sobě si ověřili 
požadavky na moderátora rádií.  
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Exkurze BEO3 – Fakultní nemocnice Plzeň – výslechová místnost 

Místo: FN Plzeň Bory – výslechová místnost  
Termín:  29. 2. 2016 
Stručný popis: Studenti BEO3 se v doprovodu JUDr. 
Kondrysové seznámili se speciální výslechovou 
místností pro dětské oběti a svědky zejména násilných 
a sexuálních trestných činů ve Fakultní nemocnici Plzeň. 
Speciální výslechová místnost vznikla na základě 
programu „Zřizování speciálních výslechových místností 
pro dětské oběti a svědky“ schváleného vládou ČR.  
Cílem výše uvedeného programu je zamezení sekundární viktimizace dětí v rámci trestního řízení. 
Přednášku pro studenty připravil kpt. Bc. Milan Klášterka, specialista na trestní řízení ve věcech 
mládeže SKPV Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. 
 
Cvičení složek IZS BEO1,2,3,  

Místo: Katastr obcí Kozolupy, Bděneves, Touškov a Nýřany 
Termín: 23. - 24. 3.2016  
Stručný popis: Studenti oboru BEO se v doprovodu 
PhDr. Vlčka seznámili s prací složek IZS v rámci cvičení 
zaměřeného na záchranné, likvidační a obnovovací 
práce při rozsáhlé povodni. Studenti měli nejen 

možnost sledovat složky IZS při záchranářské 
činnosti, ale zejména sami zakusit roli 
evakuovaných osob. 
 

 

Exkurze BEO3 - KŘ Policie ČR - Odbor 

kriminalistické techniky a expertiz 

Místo: KŘP-P Plzeň 
Termín: 29. 3. 2016  
Stručný popis: Studenti BEO3 se v doprovodu Bc. 
Beníška zúčastnili exkurze na Odboru 
kriminalistické techniky a expertiz, kde měli 
možnost shlédnout jednotlivá odvětví 
specializovaných pracovišť. Na každém pracovišti působí experti pro dané odvětví oboru 
kriminalistika. Jedná se např. o pracoviště kriminalistické daktyloskopické expertizy, trasologické 
expertizy, balistické expertizy, genetické expertizy aj.…...  
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Exkurze BEO1 – přednáška Bílého kruhu bezpečí 
 
Místo: Plzeň 
Termín:  14. 4. 2016 
Stručný popis: V rámci přednášky na téma násilí ve 
vztazích za účasti PhDr. Vlčka měli studenti BEO1 
možnost pochopit co je Bílý kruh bezpečí a komu 
pomáhá. Dále se v rámci viktimologické přednášky dozvěděli, kdo je obětí kriminality, příklady z 
praxe, co následuje po spáchání činu z hlediska oběti, a jak lze předcházet násilí ve vztazích. 
 
Exkurze BEO3 – Krajský úřad Plzeňského kraje 

Místo: KÚ PK Plzeň 
Termín: 20. 04. 2016 
Stručný popis: Před začátkem exkurze se studentů ujal ředitel KÚ Plzeňského kraje Mgr. Leščinský a 
zavedl studenty do jednacího sálu zastupitelstva, kde se na nějakou dobu mohli vcítit do role 
zastupitelů. V rámci exkurze provedl přednáškou vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. arch. 
Michalec. Studenti byli seznámeni se statistickými údaji jako např. hustotou zalidnění, přírodními 

podmínkami, strategickými průmyslovými 
zónami apod. Byly promítnuty informační 
filmy o Plzeňském kraji a došlo i k 
představení tzv. NEJ míst kraje. Závěr patřil 
seznámení s organizačním uspořádáním 
úřadu a problematikou volených zástupců 
kraje v návaznosti na veřejnou správu. 
 
 
 
 

BEO2 + CER - Letní výcvikový kurz 

Místo: Tatranská Lomnice, SR 
Termín: 1. - 5. 5. 2016 
Kurz studentům přinesl seznámení s lokalitou, která je stále více vybírána turisty z ČR vzhledem k 
bezpečnostní situaci ve světě. Důraz byl kladen na zvyšování psychické a fyzické odolnosti v rámci 
přípravy na budoucí povolání v bezpečnostních složkách. V rámci kurzu proběhla i návštěva místních 
policejních a armádních složek. 
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BEO1 + CER - Kurz speciálních tělesných aktivit 
Místo: Brdy 
Termín: 30. 5. - 1. 6. 2016 
Studenti oborů BEO a CR se společně během prvního červnového týdne zúčastnili speciálního kurzu 
pod pracovním názvem „Kurz přežití“. Výcvik měl za cíl najít a vyzkoušet možné způsoby a postupy 
vedoucí k zadržení pachatele ukrývajícího se v členitém terénu, jeho eskortování na určené místo, 
popř. nalezení pohřešované osoby. Naučit studenty topografii, práci s mapou, buzolou, propátrávání 
terénu pěšky, přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na základní fungování skupiny v 
krizových situacích, vedení a zabezpečení skupiny, umět využívat dostupné vodní a potravinové 
zdroje. Nedílnou součástí kurzu bylo i zvyšování psychické a fyzické odolnosti v mimořádných 
situacích. 
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CESTOVNÍ RUCH 
 

• Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem   3. 9. - 5. 9. 2015 ( Ubytování v campu 

Kymevo, aktivity pro podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 18 studentů CR1 a 

CR2 ) 

       

 

• Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2015 (práce pro 

pořadatele, vlastní stánek a dětský koutek a expozici 

Popelka z hradu Švihov) 16. 9. -19. 9. 2015 

         

   

 

• Zájezd na Moravu – Expedice Pálava  2015                

(v rámci praxe studenti organizují zájezd na 

Pálavu – Víno s příběhem) 13. – 15. listopadu 

2015 
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• V rámci předmětu TCR exkurze na letiště Václava Havla 27. listopadu 2015 CR1 + CR2 

+ BO 

 

• Akce Mikuláš pro 87. Mš v rámci předmětu animace studenti CR1 vytvářeli besídku 

Mikuláš a čerti 

• Návštěva Prahy ( Staré město a Židovské město ) studenti CR 1 v rámci předmětu 

Průvodcovství vedli celý zájezd. 11. 12. 2015  
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• 10. - 15. ledna 2016 v rámci praxe studenti CR2 + BO Zimní kurz – Pec pod Sněžkou 

hotel Emerich  

    

 

    

 

 

 

 

 

 

• 18. ledna CR2 v rámci praxe netradiční exkurze do ZOO 
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• 19. ledna CR2 beseda s pracovníky odboru Cestovní ruch na krajském úřadě  

 

 

 

 

 

 

• 20. ledna CR2 návštěva Technánie a beseda s vedoucím pracovníkem marketingu 

   

 

 

 

 

• 19. února Cr1+ CR2 návštěva veletrhu cestovního ruchu Praha  
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DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 

Prohlídka a demonstrace v optické laboratoři KMT FPE ZČU v Plzni 
Místo: FPE, Klatovská tř. 51   
Termín: 9. listopadu 2015 
9. listopadu navštívili studenti 1. ročníku DOO optickou laboratoř Katedry 
matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni, aby se tam 
seznámili s experimenty, které se týkají některých jevů geometrické optiky – 
např. odraz a lom na rozhraní prostředí, optické zobrazování centrovanými 
soustavami (objektiv s danou ohniskovou vzdáleností a zachycení obrazu na 
stínítku, vyhodnocení vlastností obrazu). Studenti považovali za 

nejzajímavější 
pokusy týkající se 
optických klamů.  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Předvánoční návštěva Kojeneckého ústavu – sbírka pro děti KÚ  
Místo: KÚ – Dětské centrum Plzeň   
Termín: 16. prosince 2015 
Studenti oborů AIT (2–3) a DOO (1–3) uspořádali charitativní 
sbírku pro děti žijící v kojeneckém ústavu Dětského centra 
v Plzni. 16. 12. 2015 uskutečnila vybraná skupina studentů za 
doprovodu vedoucí oboru J. Prokšové předání dárků přímo v KÚ. 
Dětské centrum Plzeň je příspěvková organizace města Plzně. 
Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči 
dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální 
tísni. Děti od narození do jednoho roku jsou umístěny právě 
v kojeneckém ústavu Na Chmelnicích, kde naše studenty přijala 
vrchní sestra paní Helena Spurná. Studenti si prohlédli 
kojenecké oddělení a předali zakoupené dárky – hračky, dětskou 
kosmetiku, leporela a oblečení. Odměnou jim byl jistě dobrý pocit z celé návštěvy a velmi upřímné a 
milé poděkování paní Spurné.  

 
Exkurze v Tyfloservisu 
Místo: Tyfloservis Plzeň 
Termín: 15. 2. 2016  
 
Studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný oční 
optik navštívili plzeňskou pobočku Obecně 
prospěšné společnosti Tyfloservis, která 
nabízí podporu, informace a nácvik 
dovedností zrakově postiženým lidem. 
Studenty provázela vedoucí střediska paní 
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Hana Cmarová, Dis., která je seznámila se aktivitami Tyfloservisu i sortimentem speciálních optických, 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. S velkým zájmem studentů se 
setkaly zejména simulace jednotlivých konkrétních očních vad a postižení.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast na veletrhu OPTA 2016 (18. – 20. 3. 2016) 
Místo: výstaviště Brno   
Termín: 19. března 2016 
 
V sobotu 19. 3. 2016 se všechny tři ročníky DOO zúčastnily 23. mezinárodního veletrhu Opta v Brně. 
Studenti získali užitečné studijní materiály od různých značek, jako Safilo, Essilor, Hoya a Alcon. 
Někteří studenti využili i možnost vyfocení své sítnice novým přístrojem značky Hoya, což je zajímavé 
i pro předmět Nauka o zraku. Firma Rodenstock představila nové produkty a studenti se mohli 
seznámit i s méně známými nebo naopak novými výrobci brýlových obrub, což pomohlo k rozšíření 
jejich orientaci v oboru. Na výstavě byly dále domluveny i 
doplňkové vzdělávací přednášky na příští období, např. od 
značky Essilor či Rodenstock. 

  
Exkurze do firmy Silhouette  
Místo: Trhové Sviny   
Termín: 4. dubna 2016 
 
V pondělí 4. dubna 2016 se studenti všech ročníků denního 
studia oboru Diplomovaný oční optik zúčastnili exkurze do 
firmy Silhouette. (A.Schmied, s.r.o.), která sídlí v obci Trhové 
Sviny. Účastníky provázeli vyučující oboru (kolegové Trnka, 
Bureš, Tesař). Jednatel společnosti nejprve seznámil 
studenty s historií i současností firmy, pak měli možnost 
navštívit i provozní areál firmy Silhouette, která je známá 
tím, že k uchycení brýlových čoček u vrtaných obrub využívá 
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vlastního patentovaného bezšroubkového systému. Exkurze se setkala s velkým zájmem jak ze strany 
studentů, tak pedagogů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK  
 
Pragodent 2015 

8. – 10. 10. 2015 se na výstavišti Praha – Holešovice konal již 23. ročník mezinárodního 
dentálního veletrhu Pragodent. Jedná se o největší dentální 
veletrh v ČR. Vystavující firmy se předhání v nabídce 
produktů pro stomatologické ordinace a laboratoře, 
nejnovější softwarové vybavení, farmaceutické výrobky, 
nástroje pro prevenci, hygienu a bezpečnost práce. Najdou 
se zde i odborné publikace nejen pro zubní techniky či 
dentální hygienistky, ale i pro zubní lékaře. V letošním roce 
dvě studentky DZT3 pomáhaly na firmy Dentamed. 
 
Exkurze v Národopisném muzeu Plzeň 

Dne 15. 12. 2015 se třída DZT 1 s vyučujícími zúčastnila exkurze do Národopisného muzea 
Plzeňska výstavy s názvem: Jak se žilo na Plzeňsku. Její první část představuje vývojovou řadu 
měšťanských interiérů z období gotiky, renesance, baroka, 
empíru, biedermeieru a první třetiny 20. století. Druhá část je 
věnována životu na venkově. Zajímavou částí expozice je lékárna s 
pomůckami oficiální medicíny a lékařských nástrojů z lidového 
prostředí.  
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Keramický systém GC 
Studenti třetího ročníku se dne 26. 2. 2016 

zúčastnili školení na nový keramický systém GC Initial 
LiSi. Teoretickou i praktickou část vedl pan Krešo 
Varda z Chorvatska, překlad do českého jazyka zajistila 
firma GC. Initial LiSi je vysoce estetická živičná 
keramika, která je přizpůsobená světelné dynamice 
lithium disilikátových konstrukcí. 

 
 
Stomatologické muzeum Praha 
 Studenti DZT1 a DZT3 1. 4. 2016 navštívili 
spolu s vyučujícími I. Stomatologickou kliniku 
v Praze. V jejích prostorách se nachází 
Stomatologické muzeum prof. Dr. Jana Jesenského, 
prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., nám nastínil historii 
muzea, historii zdejší školy a okolí. Seznámil nás 
s vývojem zubního lékařství a s významnými 
osobnostmi, jako jsou prof. František Nessel, prof. 
Eduard Nessel, prof. MUDr. Jan Jesenský či MUDr. 
František Kostečka. 
 

 
Fotokompozitum VITA LC 

Dne 16. 4. 2016 se studenti DZT2 zúčastnili školení na VITAVM LC, které proběhlo ve 
výukových laboratořích naší školy. Jedná se nový typ 
fotokompozitního materiálu, přednášel pan Čeněk Neruda. 
Studenti měli možnost si pod jeho vedením materiál sami 
vyzkoušet, každý na svém pracovním modelu zhotovil fixní 
korunku v horní čelisti. 

 
 
Techmania Science Center 

Dne 26. 4. 2016 se studenti DZT 1 zúčastnili exkurze 
v plzeňské Techmania Science Center o.p.s. V rámci 

předmětu Protetická technologie měli za úkol 
prohlédnout si expozici týkající se optiky a 
mechaniky těles. Zajímavá byla i expozice o zdravé 
výživě. Poutavé interaktivní exponáty studenty 
zaujali. Cílem Techmania Science Center je „podnítit 
nebo posílit zájem veřejnosti o vědu a techniku a 
inspirovat děti a mládež ke spojení jejich profesní 
kariéry s výzkumem a technickými obory.“ To, že si 
mohli vyzkoušet své logické uvažování v praxi, jim 
určitě rozšířilo obzory lidského poznání. 
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Signum Heraeus Kulzer 
Dne 30. 4. 2016 se ve školních výukových laboratořích konalo školení firmy Heraeus Kulzer na 

kompozitní materiál Signum. Zúčastnili se 
vyučující praktického předmětu Zhotovování 
stomatologických protéz. Teoretickou i 
praktickou část vedl pan Jiří Taufer. Účastníci 
se seznámili s novým konceptem 
kompozitního materiálu, se způsobem výběru 
správného odstínu k dosažení vysoce estetické 
zubní náhrady. 
 

 

 
 

MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

Předmět: Diagnostika zdatnosti a funkční vyšetření (MSA2). 

Místo: Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni.  

Náplň: Studenti se prakticky seznámili s metodikou spiroergometrického vyšetření. 

Doprovod: MUDr. Jaroslav Novák 

 

Předmět: Management sportovních aktivit (MSA3 a MSA2). 

Místo: FC Viktoria Plzeň 

Náplň: Prohlídka Doosan Areny i celkového zázemí FC Viktoria a seznámení se s chodem klubu 

Doprovod: Ing. Vladimír Tichý, Mgr. František Kumst  

 

Předmět: Sportovní hry ( MSA1) 

Místo: Škoda Park 

Náplň: Seznámení studentů s areálem vybodovaným pro sportovní volnočasové aktivity  

Doprovod: Mgr. Jan Štika 

 

Atletická soutěž pro ZŠ Podmostní - MSA2 

Již potřetí se studenti oboru Management sportovních 

aktivit aktivně podíleli na pořadatelství Školního kola 

atletického čtyřboje ZŠ Podmostní Plzeň. Studenti MSA2 

připravili dne 25. dubna 2016 na hřišti u 1. ZŠ čtyři 

disciplíny – běh 60m, hod kriketovým míčkem, skok daleký 

a běh 1500m a 800m. Úkolem studentů bylo připravit 

soutěž po organizační stránce, metodické a zároveň 

rozhodcovské. Na závěr soutěže vše hodnotili dle 

atletických pravidel a tabulek.  

Přes aprílové počasí se studenti MSA i žáci ZŠ chopili akce na výbornou, během soutěže všichni zažili 

všechny rozmary počasí. Celé odpoledne panovala příjemná atmosféra a všichni zúčastnění podávali 

skvělé výkony. Studenti tohoto ročníku se akce zúčastnili již po několikáté a jejich výkony se stávají 

čím dál kvalitnější a profesionálnější. Organizace: Mgr. Jan Štika 



 
 

 

32 
 

Republikové finále v házené ZŠ v podání MSA1 

Ve čtvrtek a pátek 7. – 8. dubna 2016 se třída MSA1 oboru Management sportovních aktivit aktivně 

podílela na zdárném průběhu Republikového finále ASŠK základních škol v Plzni. O pohár ministryně 

školství zápolilo v plzeňských halách Lokomotivy 6 chlapeckých a 6 dívčích družstev. Studenti 

personálně zajistili průběh akce. Podíleli se na moderování zápasů, zápisu výsledků, vedli doprovodný 

program sportovních aktivit. Studenti také připravovali mnoho stanovišť a obě hrací haly. Akce byla 

jistě pro studenty přínosem, mohli vidět a osobně prožít pořádání sportovního eventu na velké 

úrovni po technické, personální a organizační stránce. Vrcholem akce bylo jistě setkání se 

zaštiťujícími osobnostmi – primátor města Plzně M. Zrzavecký, zástupci MŠMT, Pavel Horváth, Jiří 

Mottl a mnoho dalších. 

Studenti se zhostili svých funkcí s vervou a vžili se do svých rolí pořadatelů, což si pochvalovali i hlavní 

organizátoři a ředitelé celé akce Ing. Kuběna a Mgr. Černý. 

Sportovní soustředění MSA2 

Jako každým rokem v druhé polovině května se druhý 

ročník oboru Management sportovních aktivit účastnil 

sportovního soustředění. V týdnu od 23. do 27. května 

studenti MSA2 a jedinců MSA3 navštívili tradiční místo, 

rekreační areál Brdy u vesnice Věšín.  

Pro studenty byl připraven bohatý, nejen, sportovní 

program. Všichni si užili dostatečný počet kilometrů na 

horském kole. Při zdolaných 185km byla možnost vidět 

mnoho částí středních a jižních Brd. Seznámili jsme se 

s nejvyššími vrcholy, Tok, Praha, Třemšín. Navštívili jsme historická města Rožmitál p. Třemšínem, 

hornické město Příbram, Vysokou u Příbrami s památníkem Antonína Dvořáka a místní Rusalčino 

jezírko, v Březnici se studenti seznámili se zámkem a pivovarem. 

V rámci dalších aktivit se studenti seznámili s outdoorovými aktivitami, nízkými lany. Díky nevlídnému 

počasí si studenti vyzkoušeli novinku v indoor aktivitách, lasergame. Při psychosociálních aktivitách 

rozvíjeli spolupráci, koordinaci, sebedůvěru. V rámci turnaje v míčových hrát proběhly mače ve 

volejbale, nohejbale, fotbalu a dalších sportech. Ve večerních hodinách probíhaly odborné přednášky 

na témata vztahující se k praxi. Kurz byl velmi zdařilý i přes rozmary počasí v podobě krup a silných 

dešťů. 

Festival sportu 2016  

Ve středu 22. června 2016 se v OC Plzeň Plaza, 

amfiteátru a přilehlém parku uskutečnila velká 

společenská akce, na které se velmi významnou 

mírou podíleli studenti Vyšší odborné školy 

zdravotnické, managementu a veřejnosprávních 

studií. Festival sportu přilákal na 6 000 návštěvníků, 

z toho bylo 3100 dětí, což z letošního ročníku činí 

rekordní účast. V areálu Festivalu bylo připraveno 51 
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sportovních stanovišť, probíhaly autogramiády, 

koncerty, Olympijský běh, přijetí olympioniků 

hejtmanem PK a další doprovodný program. 

Návštěvníci mohli potkat známé sportovce 

města Plzně, České republiky, ale i 

reprezentanty Nového Zélandu v rugby.  

Studenti prvního a druhého ročníku MSA byli 

jedni z hlavních pomocných sil organizátorů, 

dále se na akci podílel první ročník Sociální práce a druhý ročník Cestovní ruch. Studenti zajišťovali 

pod vedením J. Štiky jednotlivá stanoviště, personální zajištění, VIP sekci, zákaznickou péči a mnoho 

dalších přípravných prací, jako jsou PR, marketing, management akce. Účast na tomto Festivalu 

sportu je studentům započítána do odborné praxe, a 

nejeden student díky této zkušenosti získal další 

pracovní i sportovní kontakt. Studenti byli přítomni po 

celou dobu akce včetně přípravných a úklidových 

prací. Všichni se svých rolí zhostili profesionálně a 

přispěli ke zdárnému třetímu ročníku. Děkujeme 

spolupracujícím subjektům a zároveň pořadatelům 

Nadace sportující mládeže, Pohyb a zdraví o.p.s., že 

studenti mohou rozvíjet své teoretické znalosti i na 

úrovni praktických dovedností. 

Další info a fotografie zde: http://www.festivalsportu.cz/festival-sportu-prilakal-rekordni-ucast/ 

Hry a zážitkové aktivity v přírodě – MSA3 

Výuka v terénu v rámci předmětu. Místa: Škoda sport park – inline bruslení, Techmania, Bolevecké 

rybníky, Štruncovy sady – sportovní areál, lezecká stěna, motokáry a bowling Papírna. 

 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
Exkurze – PČR, Obvodní oddělení Plzeň 2 

    21. 9. 2015 studenti SPD-2 navštívili Obvodní oddělení PČR v Plzni – Slovanech. Exkurze proběhla 

v rámci předmětu Personální management. Studenti byli seznámeni s personální strukturou PČR, 

s výběrovým řízením do služebního poměru, s platovými náležitostmi, kariérním postupem, firemní 

kulturou atd. Návštěva byla zajímavým doplněním teoretické výuky. 

Účast na součinnostním cvičení IZS 

Dne 24. 9. 2015 se studenti oboru Sociální práce (SPD 2 a SPD3) zúčastnili součinnostního cvičení 

IZS – viz zpráva oboru Bezpečnost obyvatelstva. 
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Beseda s pracovníky spolku Ulice 

Dne 1. 10. 2015 proběhla beseda studentů třídy SPD-2 a SPD-3 se zástupci spolku Ulice.  Beseda 

byla především prezentací Terénního programu Ulice, který poskytuje služby Harm Reduction 

(snižování rizik) v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce, uzavřené drogové scény a romské 

komunity. Studenti projevili velký zájem o danou problematiku a někteří projevili zájem i o 

dobrovolnickou práci v této oblasti.  

Prohlídka výslechové místnosti  

   Dne 5. října 2015 se studenti SPD 1 a BEO 1 zúčastnili 

prohlídky výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti 

trestné činnosti v Plzni. Průvodcem se stal Mgr. Mašek, 

vedoucí oddělení sociálních věcí Plzeňského kraje. 

Seznámil studenty s účelem a vybavením výslechové 

místnosti a současně představil roli sociálních pracovníků 

v této oblasti. Akce se setkala s velkým zájmem studentů.  

Beseda cizinky se studentkami SPD-2 

   Dne 5. 10. 2015 se uskutečnila v rámci předmětu Problematika menšin beseda cizinky se 

studentkami SPD2. Anastasiya Schestakova tak jako v loňském roce seznámila studentky rámcově se 

způsobem života v rodném Rusku. Objasnila některé důvody, proč cizinci přicházejí do ČR, přiblížila 

proces vyřizování různých typů cizineckých pobytů (doplnila praktickou ukázkou platných cizineckých 

dokladů a povolení k pobytu). Odpovídala na dotazy týkající se zejména okolností nabývání trvalého 

pobytu u nás a problémů s transkripcí cizojazyčných jmen. Zprostředkovala studentkám konkrétní 

představu o životě příslušníků jedné z úředně uznaných menšin v naší zemi. 

Přednáška a beseda na téma Kultury a náboženství Blízkého východu 

   Dne 12. 10. 2015 proběhla v rámci předmětu Problematika menšin (SPD 2) beseda s Mgr. D. 

Křížkem, Ph.D. z FF ZČU v Plzni. Besedy se účastnili též studenti oboru Cestovní ruch. Potřebu besedy 

vyvolaly zejména aktuální události v této oblasti a související migrační vlny. Mgr. Křížek poutavě a 

nezaujatě seznámil studenty se specifiky dané oblasti a především se věnoval problematice islámu. 

Na závěr studenti dostali prostor pro dotazy k dané problematice. 

Bílá pastelka 

   Vzhledem k dlouhodobé spolupráci 

s TyfloCentrem Plzeň, o.p.s. v oblasti odborných 

praxí, se i naši studenti oboru Sociální práce 

zapojili do celostátní veřejné sbírky Bílá 

pastelka. Výtěžek této sbírky pomáhá 

pořadatelům SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a 

krajským TyfloCentrům spolufinancovat jejich 

dlouhodobé projekty pro nevidomé a 
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slabozraké. Do akce se ve svém volném čase zapojili všichni studenti třídy SPD 2.  

Návštěva Substitučního centra v Plzni 

  Dne 21. 10. 2015 navštívily studentky třídy SPD-2 pod vedením odborné učitelky Mgr. Ackrmannové 

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

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

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

a další. Studentky se též seznámily s postavením, úkoly a náplní práce sociálního pracovníka v tomto 

zařízení.  

Účast na odborné konferenci 

    Dne 22. 10. 2015 se studenti SPD -3 zúčastnili 6. odborné konference Rodinná politika a praxe 

pořádané organizací Domus - Centrum pro rodinu. Hlavním tématem bylo rodičovství – uplatnění 

práv v praxi. Dílčí tematické okruhy byly: Otcovství a mateřství; Dítě a informace; Dítě a rodina; Dítě a 

vzdělání; Dítě a zdraví; Dítě a ochrana státu. Pro studenty byla cenná nejen diskutovaná témata, ale 

pro mnohé z nich konference představovala první zkušenost s podobným typem akcí. 

Projekt třídy SPD 3- Halloweenská párty 

   Studentky SPD 3 zorganizovaly pro děti z NZDM Bludiště a PK 

Slunečnice (Naděje Plzeň) Halloweenskou párty. Akce proběhla 

29. 10. 2015. Pro děti bylo připravené malování na obličej, 

soutěže, malování dýní z papírových talířů a výroba strašidel 

z kapesníčků. Též byla připravená, dětmi nejvíce obávaná, 

strašidelná stezka odvahy. Studentky se aktivně podílely na 

přípravě i samotné realizaci akce a kromě poděkování pracovníků 

Naděje jim největší odměnou bylo samotné nadšení dětí. 

Exkurze ve Věznici Plzeň 

Dne 6. 11. 2015 absolvovali studenti třídy SPD-2 a BEO 1 se 

svolením vedení věznice exkurzi ve Věznici Plzeň, v doprovodu 

externího učitele Ing. Bc. Martina Černého. Seznámili se s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí 

svobody, s penitenciární a postpenitenciární péčí a s náplní práce sociálního pracovníka ve věznici.  

Beseda na téma Dobrovolnictví 

   9. 11. 2016 proběhla pro studenty třídy SPD 1 beseda na téma Dobrovolnictví. Hostem besedy byla 

Bc. Veronika Kapounová z Diakonie Západ. Studenti získali ucelený přehled o institutu dobrovolnictví 

– jaká je role dobrovolníků, proč jsou potřební, jaké je pracovně -právní postavení dobrovolníka, co 

dobrovolnictví obnáší – rizika i přínosy. Studenti projevili o dobrovolnickou práci velký zájem a 

přislíbili účast na potravinové sbírce – v roli dobrovolníků. 
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Účast na potravinové sbírce  

     Dne 21. 11. 2015 se studenti třídy SPD-1 účastnili - jako 

dobrovolníci - celonárodní potravinové sbírky. V obchodním 

centru Globus a Albert vypomáhali s informováním 

veřejnosti o této akci pomocí letáčků, současně měli 

k dispozici koše pro výběr potravin, které se lidé v rámci 

sbírky rozhodli věnovat. Studenti se ujali svého úkolu velmi 

zodpovědně a plně si zasloužili dík, který následně od 

pořadatelů obdrželi. 

Projekt třídy SPD 1 -  Mikulášská nadílka 

     Dne 4. 12. 2015 třída SPD 1 realizovala projekt Mikulášská nadílka. Tento projekt byl věnovaný 

specifické skupině dětí s mentálním a fyzickým postižením. Realizace proběhla na ZŠ speciální v 

Tachovské ulici 19, Plzeň - Bolevec. 

Připravený program zahrnoval zpívání 

vánočních koled, zdobení stromečku a v 

neposlední řadě tvorbu přáníček a zdobení 

perníčků s vánoční tématikou. Mikulášskou 

nadílku rozdávali studenti Mickey Šulc 

(Mikuláš) a Dana Doležalová (anděl). Akce se 

zúčastnila i VUS Mgr. Růňová. Studentům se 

dostalo vřelého poděkování a vyjádření 

naděje, že spolupráce bude pokračovat. 

Akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům 

    Dne 10. 12. 2015 se studenti třídy SPD-2, stejně jako loňský rok, 

účastnili výpomoci v rámci akce Krabice od bot. Hlavním cílem bylo 

potěšit děti z chudších rodin v období Vánoc. Akce má dlouholetou 

tradici ve Spojených státech i v západní Evropě. Studenti tento úkol 

pojali velmi zodpovědně a kromě výpomoci s distribucí se stali i 

přímými dárci.  

Projekt třídy SPD 2 – Den pro děti z Azylového domu MáTa 

     Dne 11. 12. 2015 zorganizovali studenti třídy SPD-2 Den pro děti 

z Azylového domu MáTa. Program zahrnoval rozmanité aktivity pro 

děti různých věkových skupin. Studenti využívali svých dovedností 

získaných v rámci psychosociálního výcviku a hodin komunikace. Celá akce trvala přibližně 4 hodiny a 

jak realizátoři, tak i děti vyhodnotili akci jako velmi zdařilo 

Beseda k romské problematice 

    8. a 15. 2. 2016 v rámci předmětu Problematika menšin (SPD 2) proběhla beseda s pracovníky 

Diakonie Západ na téma „Romská menšina“. Hlavním cílem besedy bylo nejen získání relevantních 
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informací o této menšině, ale i předání dlouholetých zkušeností z oblasti sociální práce s romskou 

menšinou. Beseda byla zajímavým doplněním teoretické výuky. 

Kybernetická bezpečnost 

   Dne 10. 3. 2016 se 1. a 2. ročník oboru Sociální práce spolu s vyučující Mgr. Ivanou Vrátníkovou 

zúčastnil besedy na téma Kybernetická bezpečnost - selhávání lidského faktoru a začínající éra 

kybernetických válek. Besedy se ujal Tomáš Pojar, M. A., prorektor vysoké školy Cevro Institut. 

Účastníci byli seznámeni s významem kyberprostoru a s jeho bezpečnostními riziky a odnesli si i 

praktické rady do běžného života.  

Supervizní setkání 

   Dne 21. a 24. 3. 2016 si studenti 2. a 3. ročníku Sociální práce vyzkoušeli, jak probíhá supervizní 

setkání. Nešlo o předání informací o supervizi obecně, ale o praktickou zkušenost se skupinovou 

supervizí. Úkolu se ujala Bc. Klára Šalomová, DiS. z Centra protidrogové prevence a terapie v Plzni. 

Studenti své první supervizní setkání hodnotili velmi kladně.   

Exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany 

     Dne 23. 3. 2016 se studentky třídy SPD – 2 zúčastnily pod vedením externí vyučující Mgr. Markéty 

Ackrmannové exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany. Studentky si již tradičně prohlédly 

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

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

různými druhy psychického postižení nebo závislostí. 

Exkurze – projekt Jana v Domažlicích 

       Dne 6. 4. 2016 se studenti třídy SPD-2 zúčastnili exkurze v Projektu Jana v Domažlicích. Cílem 

exkurze bylo seznámení s organizací, která pracuje s klientelou pohybující se v "sex byznyse" a která 

může být potencionálně obchodovaná. Exkurze pro druhé ročníky již probíhá tradičně a i v letošním 

roce se pracovníci organizace našim studentům maximálně věnovali a vhodně tak doplnili 

teoretickou výuku. 

Beseda se zástupci Bílého kruhu bezpečí 

Dne 14. 4. 2016 proběhla beseda studentů třídy SPD-1, SPD-2 a BEO-1 se zástupci Bílého kruhu 

bezpečí, konkrétně s Mgr. Musilovou, případovou manažerkou organizace. Bílý kruh bezpečí 

poskytuje komplexní pomoc obětem trestných činů, a to prostřednictvím odborně způsobilých 

poradců, především právníků, psychologů a sociálních pracovníků. Současně tuto pomoc realizuje i 

prostřednictvím bezplatné nonstop linky pro oběti kriminality a domácího násilí. Hlavním tématem 

letošní besedy bylo Násilí ve vztazích. Studenti byli seznámeni s činností organizace, se základními 

pojmy a právní úpravou v této oblasti a s řadou příkladů z praxe. Současně obdrželi informace o 

možnostech dobrovolnictví v této organizaci.   

Filmový festival Jeden svět 

    Dne 11. 4. 2016 proběhla v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem v Plzni projekce 

v rámci filmového festivalu Jeden svět. Festival zaměřený do oblasti lidských práv každoročně 
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realizuje společnost Člověk v tísni, tentokrát pod názvem „Hledání domova“. Akce se zúčastnily třídy 

SPD 1, 2, 3 a BEO 1 včetně několika interních a externích vyučujících školy.  

     Vybraný film Můj Džihád nabídl zajímavý pohled na současnou problematiku radikalizace 

některých mladých evropských muslimů. Po projekci filmu následovala beseda k dané problematice. 

Exkurze do Stacionáře Človíček 

    Dne 13. 4. 2016 se studenti třídy SPD-2 v rámci výuky předmětu Fundraising zúčastnili exkurze do 

Stacionáře Človíček (Diakonie ČCE). Posláním denního Stacionáře Človíček a jeho programu pro děti 

a mládež je poskytovat ambulantní formou komplexní služby v oblasti denní péče, rozvoje znalostí, 

motoriky, komunikačních schopností a sociálních vztahů. Cílovou skupinou jsou děti a mládež (od 3 

do 26 let), kteří mají těžké kombinované postižení.  

     Studenti se seznámili s činností zařízení a dostali podrobné informace o sociální práci s touto 

cílovou skupinou.  

Exkurze do Dětského domova Trnová  

     Dne 18. 4. 2016 se studentky 1. ročníku 

oboru Sociální práce zúčastnily exkurze do 

Dětského domova v Trnové.  Domov má 

dlouhou historii – od roku 1951. Specializuje 

se na děti předškolního věku a je při něm 

zřízeno i Zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc Delfínek. Domovem nás 

provázela vrchní sestra Bc. Anna Koudelová, 

věnovala se nám i paní ředitelka Mgr. Tichá. Problematika dětí umístěných v dětských domovech 

vyvolala u studentek velký zájem. 

Psychosociální výcvik Šumava 

     Ve dnech 27. – 29. 4. 2016 se studenti 1. ročníku denní formy studia oboru Sociální práce zúčastnili 

psychosociálního výcviku. Výcvik proběhl v hotelu Kolibřík na Šumavě, pod vedením PhDr. Michala 

Svobody, Ph.D. a Mgr. Ivany Vrátníkové. 

Účastnilo se celkem 11 studentů. 

     Výcvik se uskutečnil podle 

naplánovaného programu. Některé aktivity 

byly časově přesouvány podle aktuálního 

vývoje počasí. Nicméně i přes nepřízeň 

počasí se podařilo všechny aktivity 

zrealizovat plnohodnotným způsobem. 

Studenti jako každý rok velmi ocenili 

možnost realizovat výcvik mimo prostředí školy.  
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Psychosociální výcvik Sobenský rybník 

     Ve dnech 27. – 29. 5. 2016 se studenti 1. ročníku kombinované formy studia oboru Sociální práce 

zúčastnili psychosociálního výcviku a výcviku komunikativních dovedností. Výcvik proběhl v RS 

Sobenský rybník v blízkosti Rožmitálu pod Třemšínem. Výcviku se účastnilo 13 studentů. Podobně 

jako v případě výcviku denního studia vše proběhlo k plné spokojenosti studentů i vyučujících. 

 

SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT 
 

Odborné přednášky na ZČU 

Studenti druhého a třetího ročníku se 

19. 11. 2015 zúčastnili série přednášek 

na téma Monitoring sítí a serverů, která 

probíhala v posluchárně Západočeské 

univerzity, Fakulta aplikovaných věd v 

Plzni. 

Do Plzně přijeli přednášet osobnosti 

české OpenSource scény. Dan Ohnesorg z ČVUT o programu Icinga2, nástupci světově proslulého 

monitorovacího nástroje Nagios. Lukáš Malý z firmy Datasys prezentoval program Zabbix.  Foreman, 

nástroj na automatizaci instalací serverů a jejich monitoring, přijel z Brněnského Red Hatu představit 

Lukáš Zapletal. O významu monitoringu svědčilo množství účastníků z veřejného sektoru. Kromě 

studentů, byli účastni administrátoři firem Brooker Consulting, Tipsport a dalších. Akci zorganizovala 

skupina Pilsen Linux, za kterou můžeme jmenovat Jindřicha Skupu a podporu Katedry informatiky a 

výpočetní techniky Západočeské univerzity. Organizátorům děkujeme za přínosné informace. 

Sbírka pro Kojenecký ústav v Plzni 

I v letošním roce se studenti oboru Systémový administrátor IT a Diplomovaný oční optik rozhodli 

nakoupit dárky pro nejmenší občánky. A tak se společně složili na dárky, které studenti dali pod 

vánoční stromeček v hale Kojeneckého ústavu v Plzni. 

Exkurze v Domě digitálních dovedností 
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Dne 29. března 2016 jsme se zúčastnili se studenty AIT2 a AIT3 exkurze v Domě digitálních 

dovedností v prostorách Depa 2015 (zřizovatel Správa 

informačních 

technologií 

města Plzně, 

příspěvková 

organizace), 

kde jsme 

měli možnost 

zhlédnout 

různé typy 

dronů, ukázku prototypu dronu pro průzkum 

nebezpečných a stísněných prostor, dozvěděli jsme se informace o programování dronů, vyzkoušeli 

naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms a také jsme zhlédli ukázky programování 

robota NAO se simulací různých situací pomocí programovacího jazyka Python. 

Další akce oboru 

Studenti oboru Systémový administrátor se ještě před koncem výukového období zúčastnili několika 

zajímavých akcí. První se týkala zajímavé návštěvy do nově otevřeného soukromého muzea v Plzni 

„Muzeum Lobzy“ zaměřeného na automobilismus, historickou techniku i lidovou architekturu.  

Další akcí byla exkurze na Dopravní inspektorát Krajského ředitelství Policie ČR, kde studenti poznali 

moderní techniku v praxi Policie ČR včetně softwarového 

vybavení využívaného při řešení přestupků i trestných 

činů. 

Během 

náhradního výukového týdne jsme podnikli exkurzi do 

datového centra firmy Seznam.cz. Na programu byla 

především témata týkající se superhostingu s ukázkou provozování zákaznických serverů v praxi. 

Studenti získali i nabídku pracovní příležitosti.   
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DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 

 
VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ 2016 

Dne 21. ledna 2016 se škola zúčastnila tradiční akce „Veletrh práce a vzdělávání“. Akce se uskutečnila 

v Plzeňském kulturním domě Peklo. Zde byly nabízeny možnosti práce, převážně v technických 

oborech. Další složkou veletrhu bylo profesní 

vzdělávání. Zde disponoval i školní výstavní 

stánek. Zájem byl o všechny naše obory, včetně 

nově připravovaného studijního programu 

Veřejná správa. Akce měla mezi veřejností 

nemalý úspěch a i pro naši školu byl tento 

veletrh úspěšnou prezentací.  

 

ITEP 2015 

 

Ve dnech 24. – 26. 9. 2015 se konal v hale TJ Lokomotiva 11. ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP, 

kde nechyběli ani studenti naší školy, především z oboru Cestovní ruch a Sociální práce. Naši studenti 

zaujali návštěvníky především svojí expozicí pohádky O Popelce s kostýmy zapůjčenými z Vodního 

hradu Švihov. Studentky oboru Cestovní ruch  prezentovaly svůj cyklistický projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: 

Studentská cyklotrasa z Plzně-Božkova do Brd 

 

http://www.plzenskonakole.cz/cz/studentska-cyklotrasa-z-

bozkova-do-brd-1281.htm 

Již od studií si říkám, zda a které studentské práce mají smysl 

a zda přinesou lidem opravdu užitnou hodnotu. Moc 

takových jsem zatím neviděla. Teď to vypadá, že budu téměř 

od samého začátku svědkem jedné z těch smysluplných. 

Studenti plzeňské VOŠ chtějí udělat cyklotrasu z Plzně do 

Brd. Zajímalo mne, co všechno a kdy plánují...  

 

Autor: cykloRADKA  
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Už před veletrhem ITEP, který se konal letos již 

pojedenácté, mi zavolal Jiří Dvořák, který je 

vedoucím učitelem oboru cestovní ruch na Vyšší 

odborné škole zdravotnické, managementu a 

veřejnosprávních studií (VOŠ). Rád by se se mnou 

sešel a představil mi projekt studentské cyklotrasy 

z Plzně do Brd. Pan učitel má k Brdům vztah - na 

jejich okraji bydlí, a když loni při týdenním kurzu na 

kolech 

v rámci 

výuky 

trasu projeli, dostali nápad vyznačit ji pro ostatní cyklisty. 

Projeli si ji tam i zpátky, vyfotografovali místa, kde by 

měly být směrové značky, a začali plánovat. S myšlenkou 

uspěli i na Plzeňském kraji a tak teď musí do konce 

listopadu zpracovat projekt na vytvoření svojí studentské 

trasy do Brd. V květnu 2016, kdy už má být vojenský 

výcvikový prostor Brdy otevřený veřejnosti, chtějí začít se značením. „Obce mají o projekt nové 

cyklotrasy zájem," říká o studentském projektu cyklotrasy Jiří Dvořák a dodává: „Chtěli by u trasy 

umístit tabule s informacemi o zajímavých místech v obci a jejím okolí." Nová ckylotrasa by měla být 

přínosemi pro  podnikatele, kteří provozují služby  pro ckylisty na trase. Jak ve Sportpensionu Pohoda 

v Letkově, tak Stodola Kakejcov u pana Hoška se už na novou cyklotrasu těší. Do projektu se ale 

nejspíš zapojí ještě další školy. Již proběhla první jednání se Střední průmyslovou školou strojnickou, 

kde se učí i truhláři, že by se do projektu také zapojili. Mohli by vyrobit zastřešená dřevěná 

odpočívadla se stoly, lavicemi a dřevěnými stojany. Na VOŠ mohou studenti studovat kromě 

cestovního ruchu také informační technologie. Právě tito studenti by se později měli postarat o 

elektronické informace o trase. Nejde jen o samotné internetové stránky, ale třeba také o kamery, 

které by těm, co chtějí na trasu vyjet, ukázaly, jaké je počasí na klíčových bodech trasy. Nejvyšší 

vrcholy Brd mají nadmořskou výšku přes 800 metrů, navíc jako každé hory „přitahují mraky", takže 

informace o aktuálním počasí na místech, kudy chcete projíždět, jistě mnozí cyklisté uvítají. „To vše 

ale půjde, až budou Brdy pokryté signálem," dodává Jiří Dvořák. My budeme projekt sledovat a až 

dospěje ke své realizaci, budeme vás informovat.  

   

O studentské cyklotrase do Brd   

 Trasa 
Plzeň-Božkov - Letkov - Tymákov - Mokrouše -  
Raková - Nevid - Kakejcov - Příkosice - Trokavec - 
Padrťské rybníky (v mapě zde)  

 Délka  30 km 

 Převýšení 683 m 

 Nejvyšší bod 697 m (u Trokavce) 

 Výchozí bod  Plzeň -Božkov, konečná trolejbusu (315 m n.m.) 

 Cílový bod  hráz Horního Padrťského rybníka (638 m n.m.)  
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Dětský den v ZOO - 28. 5. 2016 10 – 16 hodin, zúčastnili se obory CER a DZT.  

 
     Dne 28. 5. 2016 se konal Dětský den v ZOO, který 

každý rok organizačně zajišťují Hasičský záchranný 

sbor Plzeňského kraje společně s Radiem Kiss 

Proton, Městskou policií Plzeň, Zdravotnickou 

záchrannou službou, Policií ČR atd. Během celého 

dne byla k vidění zásahová technika hasičů, 

záchranářů a policistů. Bylo připraveno mnoho 

soutěží u jednotlivých stanovišť. Dětští účastníci, 

kteří splnili úkoly na všech stanovištích, byli 

odměněni věcnými cenami. 

Naše škola se na této akci podílela již čtvrtým 

rokem, máme pro děti připravené soutěžní úkoly, 

týkající se správné ústní hygieny. Letos se účastnili i 

studenti Cestovního ruchu 2. ročníku, kteří malovali 

dětem na obličej a tvořili balónková zvířátka. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

44 
 

Den studijních a pracovních příležitostí na SOUE Plzeň 

 Dne 8. dubna jsme se zúčastnili Dne studijních a pracovních příležitostí, který pořádala SOUE v Plzni 

pro své žáky. Naši studenti oboru AIT společně s pedagogy představili zájemcům vzdělávací 

programy, které lze studovat na naší škole, včetně videí z výuky, ale i praktických ukázek z oblasti 

programování a robotiky. Akce se zúčastnili 

především žáci SOUE posledních ročníků 

studijních i učebních oborů denního i 

dálkového studia. Akce byla nabídnuta i 

rodičům a žákům nižších ročníků SOUE. Na 

níže zobrazených fotografiích se můžete 

podívat, jak tato akce probíhala. 

 
Projekt Lví očko - měření zraku dětí v plzeňských MŠ 
 

Od 18. října 2015 pokračuje projekt Lví očko, v rámci kterého naši studenti oboru Diplomovaný 

oční optik provádějí měření zraku v plzeňských mateřských školkách. Tento projekt probíhá ve 

spolupráci s Lions Clubem Plzeň Bohemia za přispění Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, 

městského obvodu Plzeň 1, Oční kliniky FN Plzeň včetně 

privátních očních lékařů v Plzni, a firmou TEP, a. s. Hlavním 

cílem je upozornění na nutnost provádění pravidelných kontrol 

zrakových funkcí u dětí zejména v cílové skupině ve věku 3–6 

let, kdy v tomto věku ještě probíhá vývoj zrakové ostrosti. Proto 

toto měření, které je zdarma, budeme rozšiřovat i na mateřské 

školky v rámci celého Plzeňského kraje. 

 
Spolupráce školy   

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

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

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

• Besedy pořádané na SŠ a gymnáziích našeho kraje 
• Inzerce – ve vozidlech MHD, billboardy, zpravodajství ZAK, tisk, internet 
• Webové stránky školy - informace o škole, o jednotlivých studijních oborech, přijímacích 

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

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

a) Studijní oddělení, ekonomické oddělení, knihovnu, interní zaměstnance; 
b) studenty a učitele školy; 

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

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

 
Ve školním roce 2015-2016 kontrola ČŠI neproběhla. 
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10 Základní údaje o hospodaření školy 
(§ 7, odst. 1, písm. j) 

 
Školní rok 2015/2016 skončil přebytkem ve výši 4.074.712,41 Kč. Přebytek rozpočtu pokryl 

část rozpočtového schodku za školní rok 2014/2015, kdy došlo ke schodku vyššímu než  6,5 mil.Kč, 

schodku vzniklého nákupem investic v rámci realizace grantového projektu s názvem „Vybavení 

odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.“ registrační číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/34.03206.  

V průběhu školního roku 2015/2016 nebyly realizovány žádné grantové projekty. Pořízení 

investic v průběhu školního roku souvisí s přípravou budoucích žádostí o přidělení grantu. 

Základní ekonomické údaje o hospodaření školy za školní rok 2015/2016 zobrazuje struktura 

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

a její vyúčtování bude s poskytovatelem provedeno v řádném termínu samostatně na základě 

metodického pokynu. 

 

Příjmy 2015/2016              23.733.932,20 CZK 

v tom:  -  dotace Plzeňského kraje    14.536.202,00 CZK 

-  školné        7.795.300,00 CZK 

- placené kurzy pořádané VOŠ       395.261,54 CZK 

- zelený bonus FVE        117.655,13 CZK 

-  ostatní příjmy           889.513,53 CZK  

 Výdaje 2015/2016              19.659.219,79 CZK    

       z toho: - materiál do výuky obor DZT          224.120,67 CZK 

  - materiál do výuky obor OČO                      28.966,75 CZK 

  - materiál do výuky obor SA.IT                           978,18 CZK 

  - materiál a služby pro obor CR           7.774,00 CZK 

- učební pomůcky + DDHM         38.142,95 CZK 

  - učebnice a odborné publikace         35.799,02 CZK 

  - software           75.203,80 CZK 

  - vzdělávání zaměstnanců         12.797,75 CZK 

  - provozní materiál do spotřeby       165.043,29 CZK 

  - nákup vody, tepla a elektrické energie      767.646,59 CZK 

  - opravy a údržba budov a zařízení        28.081,80 CZK 

  - telefony           34.371,70 CZK 

  - poštovné            15.601,00 CZK 

  - osobní náklady                 13.495.681,40 CZK   

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

- inzerce a reklama        247.383,90 CZK 

  - externí nakupované služby                  946.077,21 CZK 

  - pojištění majetku školy       126.977,77 CZK 

  - ostatní provozní náklady         92.490,40 CZK 

- zaplacená daň z příjmu     1.339.310,00 CZK  

- odpisy investičního majetku        613.771,61 CZK 

- nákup investičního majetku              1.363.000,00 CZK 

 

Rozdíl příjmů a výdajů  školní rok 2015/2016               + 4.074.712,41 CZK 
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11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

(§ 7, odst. 1, písm. k) 
 

  V roce 2014-2015 jsme připravili a opakovaně se pokusili zapojit do projektu v programu 

NAEP (Národní agentury pro evropské vzdělávací programy) Erasmus+ v oblasti mobility studentů a 

pedagogů, v oblasti financování projektu jsme náhradníky. Více informací o programu Erasmus+: 

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

(§ 7, odst. 1, písm. l) 
 

AKK ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 

 

           Ve školním roce 2015-2016 proběhl již třetí běh akreditovaného kvalifikačního kurzu ZUBNÍ 

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

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

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

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

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

vytvoření požadovaných praktických dovedností. Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou 

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

zubního lékařství. 

 

Kurz Komunikační dovednosti v praxi 

               Kurz Výcvik komunikačních dovedností pro praxi vznikl v rámci projektu Výcvik 

komunikačních dovedností pro praxi. Projekt je realizován v rámci Operačního programu  Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost; registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/03.0018. Kurz byl pilotně ověřen 

v období březen 2013 - červen 2013 (bližší informace o realizaci projektu naleznete na webových 

stránkách školy). 

              Koncepce a rozsah kurzu jsou ojedinělé, a to i s přihlédnutím k nabídce kurzů komunikačních 

dovedností v jiných krajích ČR. Kurz je dostatečného rozsahu, zaměřený zejména do oblasti obtížných 

komunikačních situací a umožňuje nejen získání teoretických znalostí, ale především nácvik a 

osvojení praktických dovedností z této oblasti, navíc pod vedením početného a zkušeného týmu 

lektorů. Celkový rozsah kurzu je 100 výukových hodin, z toho polovina je věnována praktickému 

nácviku dovedností. Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování.  
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13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů  

(§ 7, odst. 1, písm. m) 

 
 

Ve školním roce 2015/2016 nebyly naší školou podány žádné projektové žádosti. 

 

V tomto školním roce probíhaly pouze období udržitelnosti těchto projektů: 

 

- Výcvik komunikačních dovedností pro praxi – registrační číslo projektu 
CZ.1.07/3.2.02/03.0018  - poslední 3. monitorovací období udržitelnosti projektu, a to do 
31. 08. 2016 
 

- Zřízení a vybavení specializovaných učeben – registrační číslo projektu 
CZ.1.14/2.4.00/19.02588 – poslední 3. monitorovací období udržitelnosti projektu, a to 
do 30. 09. 2016 

 

- Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o. – registrační číslo projektu 
CZ.1.14/2.4.00/34.03206 – 1. monitorovací období udržitelnosti projektu, a to do 
30.8.2016 
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14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

  (§ 7, odst. 1, písm. n) 
 

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

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

souvislé odborné praxe je student hodnocen příslušným pracovníkem daného zařízení a 

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

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

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

absolventů.  

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

budoucí uplatnění našich studentů – budoucích absolventů. 

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

- spolupráce v oblasti výuky 
- účast na konferencích, seminářích 

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

skript 

•••• Střední odborné školy a gymnázia v Plzeňském kraji 
- exkurze žáků na naší škole 
- profesní poradenství, dny otevřených dveří, besedy na školách 
- kurzy první pomoci pro žáky a učitele 
- přednášky na téma zdravý životní styl, péče o dutinu ústní, protidrogová 

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

obranu, chování člověka za mimořádných událostí, atd. 
 

Členství v organizacích, odborných společnostech 
•••• Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

•••• Asociace vyšších odborných škol 

•••• Členství v odborných profesních organizacích (ČAS, Unie zubních techniků, 
Společenstvo českých optiků a optometristů) 

 
Spolupráce s úřady práce 

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

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

s naším studijním oddělením v oblasti profesního poradenství, termínech přijímacích 

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

v celém našem regionu a o nabídku volných pracovních míst. 

Spolupráce s výrobními a prodejními firmami (zahraniční i tuzemské) 
•••• Pořádání školení, seminářů pro studenty a učitele (interní i externí) 



 
 

 

52 
 

•••• 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 

 
Zahraniční spolupráce se vzdělávacími institucemi a zdravotnickými a sociálními institucemi 

•••• Firma Sirona, Bensheim, SRN 

•••• Czenstochova Polsko – Věznice – exkurze a odborné praxe studentů oborů 
Bezpečnost obyvatelstva a Sociální práce 

 
Další aktivity a spolupráce školy 

•••• Spolupráce se složkami IZS v oboru Bezpečnost obyvatelstva 

•••• Spolupráce se všemi Domovy seniorů, Diecézní charitou, Městskou charitou, 
Hospicem sv. Lazara v Plzni při pořádaných akcích 

•••• Spolupráce a aktivní účast na akcích Dětského domova, Protidrogového centra – 
K centrum v Plzni 

•••• Osobní asistence studentů pro Diakonii, a.s. v Plzni  

•••• Přednášky, ukázky a nácvik první pomoci pro děti ze ZŠ, studenty SŠ našeho regionu 

•••• Pořádání besed pro žáky ZŠ a studenty SŠ našeho regionu ve spolupráci se 
Zdravotním ústavem v Plzni 

•••• Spolupráce s Nadací sportující mládeže pro obor Management sportovních aktivit  
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Projednání a schválení Výroční zprávy Školskou radou  
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Závěr 
 
     Školní rok 2015/2016 byl dalším velmi aktivním, úspěšným rokem školy. Ve školním roce 

2015/2016 jsme realizovali sedm vzdělávacích programů, v průběhu roku se nám podařilo 

akreditovat osmý, a od 1. 9. 2016 otevíráme nový akreditovaný vzdělávací program Veřejná správa, 

v denní i kombinované formě studia. Tříletý vzdělávací program připraví absolventa pro 

administrativní pozice v soukromém sektoru zejména v oblasti advokacie, notářství, justice a 

v exekučních úřadech nebo pozice na úrovni specialista nebo odborný referent ve státní správě, 

územních odborných správních úřadech a územně samosprávných celcích. Stěžejní odborné 

předměty vzdělávacího programu jsou zaměřeny na veřejnou správu, administrativu, ekonomii a 

účetnictví; dále správní a finanční právo; soukromé, pracovní a trestní právo; právo EU a právo 

sociálního zabezpečení. 

     Po celý školní rok jsme pro studenty všech vzdělávacích programů opět připravovali zajímavé akce, 

exkurze, přednášky, semináře, výcviky a kurzy, abychom zvýšili zájem o studium a rozšířili povědomí 

studentů o jejich možném budoucím uplatnění. Navíc realizujeme i další vzdělávání: pod vedením Bc. 

Volrábové probíhá v současné době již třetí běh kvalifikačního kurzu Zubní instrumentářka, a pod 

vedením Mgr. Vrátníkové realizujeme ojedinělý kurz Výcvik komunikačních dovedností pro praxi. 

     I v letošním školním roce jsme se zúčastnili ankety Voška Roku 2015/2016, kde jsme se umístili na 

8. místě ze 137 přihlášených vyšších odborných škol všech typů, a na 1. místě v žebříčku soukromých 

škol v České republice.  

     

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

21. 9. 2016.  

 

 

V Plzni dne 22. 9. 2016                                           PhDr. Jana Ajglová 

  ředitelka školy 
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Přílohy 
Děkovné dopisy 
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From: Simona Kurcová [mailto:kurcova@tc-plzen.cz]  

Sent: Thursday, October 22, 2015 1:54 PM 

To: Vrátníková Ivana 

Subject: Poděkování - Bílá pastelka 
 

Dobrý den, paní Vrátníková. 

Chtěla bych Vám poděkovat za koordinaci studentů, kteří se 14. října zúčastnili akce Bílá pastelka. 

Zapojili se všichni, na které jste mi předala kontakty. Výsledky, kolik se vybralo do kasiček, nám 

budou zasílat emailem. Až se dozvím výsledky, můžu Vám je také poslat emailem. 

Děkujeme moc za spolupráci, a pokud bude z Vaší strany opět zájem zapojit se, příští Bílá pastelka se 

bude konat opět v říjnu 2016. Přesný termín známe vždy na konci května. 

 

S pozdravem 

Mgr. Simona Kurcová 

sociální pracovnice 

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 

 

Tomanova 5, 301 00 Plzeň 

Tel. 377 420 481 

Mobil. 732 306 775 

e-mail: kurcova@tc-plzen.cz  

web: www.tc-plzen.cz   

 

 

From: Bludiště Naděje Plzeň [mailto:bludiste.plzen@nadeje.cz]  

Sent: Thursday, November 19, 2015 9:38 AM 

To: Vrátníková Ivana 

Subject: Poděkování 

 

Vážená paní magistro Vrátníková, 
 
rádi bychom touto cestou poděkovali Vám i Vašem studentkám oboru sociální práce, které pro naše 
děti z NZDM Bludiště a PK Slunečnice připravily dne 29. 10. 2015 Halloweenskou párty.  
Studentky se aktivně podílely na přípravě akce a společná spolupráce probíhala na velmi dobré 
úrovni. Nám a především dětem se akce velmi líbila. 
 
Těšíme se na další spolupráci. 
 
Za celý kolektiv NADĚJE – pobočka Plzeň děkuje Bc. Věra Míková. 
 
Bc. Věra Míková, DiS. 
sociální pracovnice 

  

NADĚJE, oblast Plzeň 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
"Bludiště" 
Železniční 36, 326 00 Plzeň 
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tel. 377 456 912, bludiste.plzen@nadeje.cz 

www.nadeje.cz 

 
 

 

From: janakyv@seznam.cz [mailto:janakyv@seznam.cz]  

Sent: Wednesday, December 09, 2015 1:03 PM 

To: Vrátníková Ivana 

Subject: poděkování studentům 

 

Dobrý den, 

ráda bych poděkovala Vašim studentům 1. ročníku Sociální práce za pomoc s přípravou a programem 

vánočního posezení 4. 12. 2015 u nás na ZŠ speciální v Plzni /pobočka Tachovská 19/. Všichni z  12 

studentů zaslouží náš dík a poděkování. Budu ráda, pokud bude spolupráce s Vaší školou pokračovat. 

    Mgr. Jana Kyvířová 

 

 

Základní škola Plzeň Podmostní 1 

Č.j.   -                                                                                                   V Plzni 27. 4. 2016 

 

 

PhDr. Jana Ajglová, ředitelka 

VOŠ zdravotnická, managementu 

a veřejnosprávních studii 

Plzeň 

 

     Vážená paní ředitelko, 

     jménem Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 bych chtěl touto cestou 

poděkovat studentům MS A2 a jejich vedoucímu Mgr. Janu Štikovi, za kvalitní 

pomoc s organizací a rozhodováním při školním lehkoatletickém čtyřboji 

konaném 25. 4. 2016. Byla to již naše třetí spolupráce a věřím, že i nadále se 

budeme setkávat na obdobných akcích. 

 

S pozdravem Jaromír Hupač, ředitel školy 

 
 


