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1  Základní údaje o škole 
(Vyhláška č. 15/2005, § 7, odst. 1, písm. a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, 

charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o 
školské radě) 

 
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:               Mgr. Helena Layerová     
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 
 
Charakteristika školy: 
Škola poskytuje vyšší odborné vzdělání ve vzdělávacích programech akreditovaných MŠMT ČR.  
Ve školním roce 2021/2022 bylo realizováno devět tříletých vzdělávacích programů akreditovaných 
MŠMT ČR, z toho šest kromě denní i v kombinované formě studia - Sociální práce, Diplomovaný oční 
optik, Bezpečnost obyvatelstva, Systémový administrátor IT a  Veřejná správa; v denní formě pak 
vzdělávací programy Diplomovaný zubní technik, Management sportovních aktivit a Cestovní ruch. 

 
Odborné vzdělávání je určeno pro absolventy SŠ, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. 
Představuje možnost získání kvalifikace pro výkon povolání v příslušném oboru nebo příležitost 
dalšího rozvoje a zvyšování odbornosti. 
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Studium je ve všech oborech tříleté a je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky 
z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.  
Úspěšný absolvent VOŠ získá osvědčení o absolvování studia: diplom, vysvědčení o absolutoriu a 
Europass obsahující výpis předmětu, zkoušek a zápočtů jak v české tak v anglické verzi. Má právo 
používat titul diplomovaný specialista (DiS.) uváděný za jménem. 
 
Školská rada:  předseda: Jiří Uhlík, MBA 
   místopředseda: Mgr. Ivana Vrátníková  
   členové:  Bc. Markéta Volrábová, Lucie Pernglau 
                                           od 16. 9. 2021 Petra Jeníčková - BEO                                          
                                           od 16. 9. 2021 Radek Zientek - DZT 
 

Školská rada je zřízena podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Školská rada se schází 
pravidelně 2x ročně podle potřeby, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 
následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje 
jeho změny, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu 
právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční 
zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům 
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 
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2  Přehled oborů vzdělání 2021/2022 
(Vyhláška č. 15/2005, § 7, odst. 1, písm. b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku) 
Přehled vzdělávacích programů  

 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 

DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ 
HYGIENISTKA 

Diplomovaná dentální 
hygienistka/53-41-N/01 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 
 

Diplomovaný oční optik 
39-43-N/02 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ 
TECHNIK 

Diplomovaný zubní technik/ 
53-44-N/11 

DENNÍ 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Systémový administrátor IT/ 
26-47-N/16 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

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

DENNÍ 

SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ 
PEDAGOGIKA 

Sociální práce/ 
75-32-N/01 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ  

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Veřejná správa/ 
68-43-N/05 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

 

Počet tříd a studentů k 31. 10. 2021 

Vzdělávací program – 1. ročníky Forma studia Počty studentů 
k 31. 10. 2021 Počet tříd 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník DENNÍ 18 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník KOMBINOVANÁ 27 1 

Cestovní ruch – 1. ročník DENNÍ 20 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 1. ročník DENNÍ 0 0 

Diplomovaná dentální hygienistka – 1. ročník KOMBINOVANÁ 17 1 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník DENNÍ 14 1 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník KOMBINOVANÁ 22 1 

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník DENNÍ 18 1 

Management sportovních aktivit – 1. ročník DENNÍ 17 1 

Sociální práce – 1. ročník DENNÍ 20 1 
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Sociální práce – 1. ročník KOMBINOVANÁ 20 1 

Systémový administrátor IT – 1. ročník DENNÍ 16 1 

Systémový administrátor IT – 1. ročník KOMBINOVANÁ 14 1 

Veřejná správa – 1. ročník DENNÍ 17 1 

Veřejná správa – 1. ročník KOMBINOVANÁ 13 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník DENNÍ 13 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník KOMBINOVANÁ 18 1 

Cestovní ruch – 2. ročník DENNÍ 7 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 2. ročník DENNÍ 14 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 2. ročník KOMBINOVANÁ 15 1 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník DENNÍ 6 1 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník KOMBINOVANÁ 8 1 

Diplomovaný zubní technik – 2. ročník DENNÍ 14 1 

Management sportovních aktivit – 2. ročník DENNÍ 22 1 

Sociální práce – 2. ročník DENNÍ 5 1 

Sociální práce – 2. ročník KOMBINOVANÁ 12 1 

Systémový administrátor IT – 2. ročník DENNÍ 9 1 

Systémový administrátor IT – 2. ročník KOMBINOVANÁ 8 1 

Veřejná správa – 2. ročník DENNÍ 10 1 

Veřejná správa – 2. ročník KOMBINOVANÁ 8 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník DENNÍ 11 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník KOMBINOVANÁ 15 1 

Cestovní ruch – 3. ročník DENNÍ 12 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 3. ročník DENNÍ 0 0 

Diplomovaná dentální hygienistka – 3. ročník KOMBINOVANÁ 30 2 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník DENNÍ 6 1 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník KOMBINOVANÁ 18 1 
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Diplomovaný zubní technik – 3. ročník DENNÍ 12 1 

Management sportovních aktivit – 3. ročník DENNÍ 10 1 

Sociální práce – 3. ročník DENNÍ 7 1 

Sociální práce – 3. ročník KOMBINOVANÁ 9 1 

Systémový administrátor IT – 3. ročník DENNÍ 10 1 

Systémový administrátor IT – 3. ročník KOMBINOVANÁ 6 1 

Veřejná správa – 3. ročník DENNÍ 9 1 

Veřejná správa – 3. ročník KOMBINOVANÁ 20 1 

Celkem všechny ročníky  597* 44 

*317 denní + 280 kombinovaná forma studia 

Celková kapacita školy byla ve školním roce 2021/2022 660 studentů, k 31. 10. 2021 studuje v denní 
formě studia celkem 317 studentů a v kombinované formě studia 280 studentů. 
Kromě vyššího odborného vzdělávání se škola zaměřuje také na tzv. celoživotní učení, realizaci 
akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích kurzů, školení a seminářů.  
 

Další vzdělávání 2021/2022:  

 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 ve znění pozdějších předpisů, 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: Bc. Markéta 
Volrábová, zástupkyně ředitelky školy.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7 
 

3  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2021/2022 

(Vyhláška č. 15/2005,  § 7, odst. 1, písm. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy) 

 
 
Pracovníci školy ve školním roce 2021/2022 

Počet int. pracovníků 
celkem 

Počet interních 
pedagogických 

pracovníků 

Průměrný počet 
studentů na 1 

pedagogického int. 
pracovníka 

Počet externích 
pedagogických 

pracovníků 

26 17 33 120 

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

což je dáno skladbou předmětů učebních plánů jednotlivých vzdělávacích programů. 
 

 Škola za rok 2021/2022 uzavřela celkem: 
a) dohod o provedení práce:  163  
b) dohod o pracovní činnosti:   25 
 

 
Vedoucí vzdělávacích programů ve školním roce 2021/2022 

Obor Vedoucí oboru 

Bezpečnost obyvatelstva PhDr. Josef VLČEK 

Cestovní ruch Mgr. Jiří DVOŘÁK 

Diplomovaná dentální hygienistka Bc. Markéta VOLRÁBOVÁ 

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

Diplomovaný zubní technik Mgr. Jana BROUMSKÁ  

Management sportovních aktivit Mgr. František KUMST 

Sociální práce Mgr. Ivana VRÁTNÍKOVÁ 

Systémový administrátor IT Mgr. Karel HRDINA, Dis. 

Veřejná správa Ing. Vladimír TICHÝ 
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4  Údaje o přijímacím řízení 
(Vyhláška č. 15/2005,  § 7, odst. 1, písm. d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 
docházce a následném přijetí do školy) 
 

PPřřiijjíímmaaccíí  řříízzeenníí  ddoo  11..  rrooččnnííkkůů  pprroo  šškkoollnníí  rrookk  22002211//22002222  

PPooččeett  ppooddaannýýcchh  
ppřřiihhllááššeekk  cceellkkeemm  

PPooččeett  ppřřiihhllááššeennýýcchh  
uucchhaazzeeččůů  ((ffyyzz..oossoobb))  

PPooččeett  ppřřiijjaattýýcchh    
UUcchhaazzeeččůů  ((ffyyzz..oo))  

PPooččeett  nneeppřřiijjaattýýcchh  
uucchhaazzeeččůů  ((ffyyzz..oo..))  

PPooččeett  zzaappssaannýýcchh  
uucchhaazzeeččůů    

553300  447799  229977  118822  225555  

  
PPřřiijjíímmaaccíí  řříízzeenníí  ddoo  11..  rrooččnnííkkůů  pprroo  šškkoollnníí  rrookk  22002211//22002222  --  ppřřeehhlleedd  

KKóódd    VVzzdděělláávvaaccíí  pprrooggrraamm  
PPooččeett  ppřřiihhllááššeekk  

vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkoolleecchh  
PPooččeett  ppřřiijjaattýýcchh  

cceellkkeemm  kk    
3311..  1100..  22002211  

NNaassttoouuppiillii  kkee    
kkee  ssttuuddiiuu  

PPooččeett  
ttřříídd  

11..kk  22..kk  33..kk  

6688--4422--NN//0066  BBeezzppeeččnnoosstt  oobbyyvvaatteellssttvvaa  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2222  44  00  2200  1188  11  

6688--4422--NN//0066  BBeezzppeeččnnoosstt  oobbyyvvaatteellssttvvaa  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  2288  22  22  2288  2266  11  

6655--4433--NN//0011  CCeessttoovvnníí  rruucchh  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2244  55  88  3311  2211  11  

5533--4411--NN//0011  DDiipplloommoovvaannáá  ddeennttáállnníí  hhyyggiieenniissttkkaa  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  00  00  00  00  00  00  

5533--4411--NN//0011  DDiipplloommoovvaannáá  ddeennttáállnníí  hhyyggiieenniissttkkaa  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  117755  00  00  2244  1188  11  

3399--4433--NN//0011  DDiipplloommoovvaannýý  ooččnníí  ooppttiikk  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  1199  33  22  2222  1144  11  

3399--4433--NN//0022  DDiipplloommoovvaannýý  ooččnníí  ooppttiikk  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  1188  44  33  2222  2222  11  

5533--4444--NN//1111  DDiipplloommoovvaannýý  zzuubbnníí  tteecchhnniikk  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2266  55  33  2288  1177  11  

6644--3311--NN//0077  MMaannaaggeemmeenntt  ssppoorrttoovvnníícchh  aakkttiivviitt    
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  1166  77  11  2211  1177  11  

7755--3322--NN//0011  SSoocciiáállnníí  pprrááccee  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  1144  1100  33  2233  1199  11  

7755--3322--NN//0011    SSoocciiáállnníí  pprrááccee    
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  2277  00  11  2211  2211  11  

2266--4477--NN//1166  SSyyssttéémmoovvýý  aaddmmiinniissttrrááttoorr  IITT  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2244  22  11  1199  1166  11  

2266--4477--NN//1166  SSyyssttéémmoovvýý  aaddmmiinniissttrrááttoorr  IITT  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  1199  22  00  1188  1155  11  

6688--4433--NN//0055  VVeeřřeejjnnáá  sspprráávvaa  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  1188  1122  00  2211  1188  11  

6688--4433--NN//0055  VVeeřřeejjnnáá  sspprráávvaa  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  2200  00  00  1144  1133  11  

Celkové počty                                                                                                                450 56 24 297 225555  1144  
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5  Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

(Vyhláška č. 15/2005, § 7, odst. 1, písm. e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu) 

 
 
Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání rozvíjí a prohlubují znalosti a dovednosti 
studenta získané ve středním vzdělávání a poskytují všeobecné a odborné vzdělání a praktickou 
přípravu pro výkon odborných činností. Cílem výuky je vybavit absolventa vyšší odborné školy širokou 
škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění ve svém oboru.  

Ve školním roce 2021/2022 bylo ve škole realizováno devět tříletých vzdělávacích programů podle 
platných akreditací MŠMT ČR, v denní formě vzdělávací programy Diplomovaný zubní technik, 
Management sportovních aktivit a Cestovní ruch; v denní i v kombinované formě studia Sociální 
práce, Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva, Systémový administrátor IT a  Veřejná 
správa.  

Cílem je vybavit každého absolventa školy širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro 
uplatnění ve svém oboru. Celé studium je přizpůsobeno požadavkům praxe na osobnostní 
charakteristiky a dovednosti absolventa konkrétního oboru, na jeho samostatnost, připravenost na 
týmovou práci. Díky rozsahu praxe je absolvent schopen rychle se zorientovat a zapracovat na nové 
pracovní pozici.  

Výuka všech vzdělávacích programů je vedená především odborníky z praxe. Každý obor má svého 
vedoucího oboru, který kontroluje průběh a kvalitu teoretické i praktické výuky a odborných praxí. 
Škola má svého koordinátora odborné praxe a uchazečům, studentům i absolventům nabízí zdarma 
kariérové poradenství. Kvalita výuky je také ověřována pravidelnými hospitacemi vedení školy. Každý 
rok mají i studenti možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření ke kvalitě a průběhu výuky. 

Moderní vybavení odborných učeben oborů Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik a 
Diplomovaná dentální hygienistka umožňuje nadstandardní vedení praktických předmětů. 

Prioritou školy je zvyšovat kvalitu vzdělávání, upravovat vzdělávací programy podle požadavků 
odborníků z praxe, rozvíjet spolupráci s VŠ, které nabízí vzdělávání v obdobných programech, pro 
zajištění zvýšené prostupnosti absolventů, využívat dobré materiální vybavení školy, dále ho rozvíjet 
a modernizovat, modernizovat a rozvíjet informační technologie školy, spolupracovat s městem 
Plzeň, Plzeňským krajem, Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, s AVOŠ, profesními 
organizacemi a úřady státní správy. 

Ve školním roce 2021/2022 se podařilo upravit a získat akreditaci změny MŠMT u vzdělávacích 
programů Sociální práce v denní a kombinované formě, Diplomovaný zubní technik v denní a 
Diplomovaný oční optik v denní a kombinované formě. Vzdělávací programy byly ve spolupráci 
s odborníky z praxe aktualizovány a obsahově inovovány. 

 
Cíle v oblasti pedagogické 

 Aktualizovat vzdělávací programy podle požadavků praxe - příprava akreditačních žádostí. 
 Zajistit prostupnost vzdělávacích programů s bakalářskými programy příbuzných oborů. 
 Zvyšovat kvalitu výuky, provádět pravidelné hodnocení kvality výuky (pravidelná hospitační 

činnost, evaluace výuky studenty). 
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 Klást důraz na uplatnění absolventů v praxi. 
 Zpracovávat učební materiály, rozvíjet e-learning pro kombinovanou formu studia. 
 Zlepšit využívání online prostředí pro aktivní práci studentů. 

 
Cíle v oblasti materiálně-technické 

 Průběžně doplňovat moderní výukové pomůcky pro rozvoj jednotlivých oborů. 
 Průběžně doplňovat odbornou knihovnu. 
 Průběžně modernizovat vybavení  IT, odborných učeben a laboratoří. 
 Zdokonalovat informační systém školy  - Škola OnLine. 
 Hledat možnosti pro uskutečnění projektového záměru přístavby pavilonu C. 
 Zajistit moderní audiovizuální techniku pro kvalitní výuku ve všech učebnách a výbornou 

konektivitu v celé budově. 
 

Cíle v oblasti personální 
 Zajistit výuku kvalifikovanými pedagogy, odborníky z praxe. 
 Podporovat vzdělávání pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, profesní růst, prohlubování 

kvalifikace. 
 Klást důraz na týmovou práci ve škole. 
 Provádět pravidelná školení BOZP a PO. 

 
Cíle v oblasti propagace a spolupráce školy 

 Prohlubovat spolupráci s celou zaměstnavatelskou sférou v Plzeňském regionu. 
 Rozvíjet spolupráci s městem Plzeň, Plzeňským krajem a Regionální hospodářskou komorou. 
 Spolupracovat se SŠ nejen našeho regionu v oblasti propagace naší vzdělávací nabídky. 
 Spolupracovat s humanitními a charitativními organizacemi. 
 Pravidelně aktualizovat webové stánky školy. 
 Pořádat Dny otevřených dveří. 
 Informovat veřejnost o činnosti školy, medializovat akce studentů. 
 Podporovat spolupráci odborníků z praxe při výuce a při absolutoriích. 
 Navazovat zahraniční spolupráci pro nové vzdělávací programy. 
 Aktualizovat marketingové strategie školy, propagaci školy zaměřit i mimo region. 

 
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 absolventů. Zajištění odborných praxí v místě bydliště 
studentů je důležité pro budoucí uplatnění našich absolventů. 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi  

 Západočeská univerzita v Plzni 
- spolupráce v oblasti výuky 
- účast na konferencích, seminářích 
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 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 
- kariérové 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 HIV,  
- rozšíření přednášek o prevenci kriminality, bezpečnostní problematiku a civilní 

obranu, chování člověka za mimořádných událostí, atd. 
- sponzorování maturitních plesů 

 Základní školy v Plzeňském kraji 
- kroužky žáků ZŠ na naší škole - v rámci memoranda projektu IROP 

„Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení 
specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými 
pomůckami“ registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002763, viz. 
kapitola 13, spolupráce s 1 ZŠ, 4. ZŠ, 17 ZŠ, 31. ZŠ a GPK. 

 
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, přijímacích 
zkouškách, komunikaci s naším studijním oddělením a kariérovým poradcem. 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); 
 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 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; 
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 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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6  Údaje o výsledcích vzdělávání 
(Vyhláška č.15/2005Sb. § 7, odst. 1, písm. f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků 
závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií) 

 
Absolutoria 2022 

Vzdělávací program Řádný 
termín 

N a O termín 

Bezpečnost obyvatelstva  - denní 7. – 8. 6. 2022 - 
Bezpečnost obyvatelstva  - kombinovaná 8. – 10. 6. 2022 - 
Cestovní ruch 15. – 16. 6. 2022 31. 8. 2022 
Diplomovaná dentální hygienistka - kombinovaná 6. – 10. 6. 2022 30. 8. 2022 
Diplomovaný oční optik - denní 10. 6. 2022 30. 8. 2022 
Diplomovaný oční optik - kombinovaná 6. – 10. 6. 2022 30. 8. 2022 
Diplomovaný zubní technik 13. – 14. 6. 2022 31. 8. 2022 
Management sportovních aktivit 14. 6. 2022 - 
Sociální práce - denní 6. 6. 2022 - 
Sociální práce - kombinovaná 7. 6. 2022 - 
Systémový administrátor IT - denní 16. – 17. 6. 2022 30. 8. 2022 
Systémový administrátor IT - kombinovaná 15. 6. 2022 - 
Veřejná správa - denní 13. 6. 2022 - 
Veřejná správa - kombinovaná 15. – 17. 6. 2022 31. 8. 2022 

 
 
Celkové výsledky absolutorií 2022 

Vzdělávací program 
Počet 

studentů  
konajících ABS 

Prospěli 
s vyznamená-

ním 
Prospěli Neprospěli Odstoupili 

Odklad 
ABS 

BEO – Bezpečnost obyvatelstva 
denní studium 9 5 4 0 0 1 

BOK – Bezpečnost obyvatelstva 
kombinované studium 14 12 2 0 0 1 

CER – Cestovní ruch 
denní studium 10 7 3 0 0 0 

DHD – Diplomovaná dentální 
hygienistka, denní studium 0 0 0 0 0 0 

DHK - Diplomovaná dentální 
hygienistka, kombinované studium 30 22 6 2 0 0 

DOO – Diplomovaný oční optik 
denní studium 6 5 1 0 0 0 

DOK – Diplomovaný oční optik 
kombinované studium 18 12 5 1 0 0 

DZT - Diplomovaný zubní technik 
denní studium 13 7 5 1 0 0 

MSA – Management sportovních 
aktivit denní studium 9 8 1 0 0 0 

SPD - Sociální práce  
denní studium 7 4 3 0 0 0 
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SPK – Sociální práce 
kombinované studium 6 3 3 0 0 3 

AIT – Systémový administrátor IT 
denní studium 10 6 4 0 0 0 

AIK – Systémový administrátor IT 
kombinované studium 3 2 1 0 0 3 

VSD – Veřejná správa 
denní studium 9 6 3 0 0 0 

VSK – Veřejná správa 
kombinované studium 19 15 4 0 0 1 

Celkem 
 163 114 45 4 0 9 

 
Celkově absolutoria v řádném termínu 6. - 17. června 2022 konalo 144 studentů. 107 
studentů prospělo s vyznamenáním, 34 prospělo a 3 neprospěli. 
Absolutoria v náhradním termínu 30. - 31. srpna 2022 konalo 19 studentů. 7 studentů 
prospělo s vyznamenáním, 11 prospělo a 1 neprospěl.  
 
Absolutorium 2021 - výsledky v řádném termínu 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2021 

Denní forma studia 

Vzdělávací program 
Počet 

absolventů 
vzdělávacího 

programu 

zaměstnán/a 
v oboru 

zaměstnán/a 
mimo obor 

+ MD 

studuje, 
většinou 

navazující VŠ 

nezaměstnán/a
hlášen na ÚP 

nezjištěno 

Bezpečnost obyvatelstva 
(BEO) 

18 1 2 10 1 4 

Cestovní ruch (CER) 10 1 3 4 0 2 

Diplomovaný zubní 
technik (DZT) 

6 2 1 3 0 0 

Diplomovaná dentální 
hygienistka (DHD) 

11 6 2 0 0 3 

Management sportovních 
aktivit (MSA) 

9 2 2 0 0 5 

Sociální práce (SPD) 11 6 0 2 0 3 

Veřejná správa (VSD) 14 0 1 6 0 7 

Celkem 79 18 11 25 1 24 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2021 

Kombinovaná forma studia 

Vzdělávací program 

Počet 
absolventů 

vzdělávacího 
programu 

zaměstnán/a 
v oboru 

zaměstnán/a 
mimo obor + 

MD 

nezaměstnán/a, 
ÚP 

nezjištěno 

Sociální práce (SPK) 11 6 3 0 2 

Bezpečnost obyvatelstva 
(BOK)  15 11 2 0 2 

Veřejná správa (VSK) 
 

1 1 0 0 0 

Diplomovaná dentální 
hygienistka (DHK) 11 9 1 0 1 

Diplomovaný oční optik 
(DOK) 20 14 1 0 5 

Celkem 58 41 7 0 10 
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7  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování 
a zajištění podpory 

(Vyhláška č. 15/2005, § 7, odst. 1, písm. g) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového 
chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy) 
 
          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 hodnotového 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 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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Školní poradenské pracoviště, poskytování kariérového poradenství 
 
Pracoviště je zřízeno ve škole podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje poradenské 
služby ve škole uchazečům o studium, studentům a absolventům školy. Poskytování služeb je 
bezplatné. 
 
Služby jsou poskytovány pouze na žádost studenta nebo absolventa, případně na základě žádosti 
jiných školských zařízení nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci. Pracoviště dále poskytuje poradenské 
a konzultační služby pedagogům. 
 
Školské poradenské pracoviště spolupracuje s vedoucími oborů, s třídními učiteli a dalšími 
pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a 
spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradna nebo speciálně 
pedagogickým centrem). 
 
Smyslem služeb, které poskytuje školního poradenské pracoviště, je především zajištění kariérového 
poradenství, vytvoření vhodných podmínek vzdělávání, včetně zajištění speciálních vzdělávacích 
potřeb studentů, prevence rizikového chování, metodická a další podpora pedagogických pracovníků. 
Služby kladou důraz na naprostou důvěrnost jednání a ochranu osobních dat. 
 
Program školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického 
poradenství poskytovaného ve škole 
 kariérové poradenství, 
 podpora studentů se vzdělávacími obtížemi, 
 prevence školního neúspěchu, 
 podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 podpora nadaných a mimořádně nadaných studentů, 
 metodická podpora učitelů, 
 prevence rizikového chování, 
 včasná intervence při problémech studentů, 
 spolupráce s jinými školskými zařízeními. 

V rámci poradenství nabízíme uchazečům a studentům naší školy pomoc při volbě povolání, při 
plánování a řízení kariéry a poradenství při hledání zaměstnání. Pomůžeme vám identifikovat vhodné 
pracovní uplatnění a efektivní metody jeho nalezení. 
 
Cílem našeho kariérového poradenského centra je již v průběhu studia připravovat budoucí 
absolventy naší školy pro vstup na trh práce s ohledem na jejich obor a osobnostní předpoklady. Naší 
snahou je zajištění úspěšnosti absolventů na trhu práce. 
 
Během individuální kariérové konzultace řešíme: 
 možnosti uplatnitelnosti ve vybraném oboru, 
 aktuální možnosti navazujícího studia na VŠ, 
 tvorbu nebo úpravu životopisu, 
 tvorbu nebo úpravu motivačního dopisu, 
 přípravu na pohovor, sebeprezentaci, 
 otázky rozhodování ohledně kariéry, 
 studijní problémy, potíže se studiem, speciální potřeby. 

Uchazečům o studium poskytujeme podporu při volbě studijního oboru. 
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8  Údaje o dalším vzdělávání 
(Vyhláška č. 15/2005, § 7, odst. 1, písm. h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a 

odborného rozvoje nepedagogických pracovníků) 

  

Vzdělávací akce Vzdělávací instituce, 
místo konání 

Časový rozvrh, 
termín konání Účastník 

Vojenské cvičení aktivních záloh 
Armády ČR Letiště Líně 16. – 25. 9. 2021 PhDr. Josef Vlček 

Dentální veletrh Kolín nad Rýnem 20. – 23. 9. 2021 
 

Mgr. Věra Tautová, DiS. 
 

Administrace Šablon v prostředí MS 
Teams ONLINE 23. 9. 2022 Mgr. Helena Layerová 

Bc. Markéta Volrábová 

Platforma rovných příležitostí ONLINE 23. 9. 2022 Mgr. Helena Layerová 
 

Konference AVOŠ Praha 29. 9. 2022 Bc. Markéta Volrábová 
 

Exkurze – frézovací centrum Karlovy Vary 8. 10. 2021 Bc. Radislava Marková 

Pragodent Praha 15. – 16. 10. 2021 Bc. Markéta Volrábová 
Mgr. Jana Broumská 

Dobré praxe rovných příležitostí ONLINE 20. – 21. 10. 2021 Mgr. Helena Layerová 

Odborná konference Hackathon 
otevřených dat Plzeňského kraje Sušice 22. – 23. 10. 2021 Jiří Fictum, DiS. 

Vojenské cvičení aktivních záloh 
Armády ČR 

Vojenský prostor 
Doupov 3. – 13. 11. 2021 PhDr. Josef Vlček 

Základy obecného managementu Praha 3. 11. 2021 Ing. Michal Janeček 

Konference ředitelů zdravotnických 
škol Karlovy Vary 8. 11. 2021 Bc. Markéta Volrábová 

Konference ředitelů zdravotnických 
škol Karlovy Vary 9. 11. 2022 Mgr. Helena Layerová 

Excelence a osobnostní rozvoj 
učitelů pro potřeby 21. století ONLINE 11. 11. 2021 Mgr. Helena Layerová 
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Exkurze – letiště V. Havla  Praha 16. 11. 2021 
Bc. Markéta Volrábová 

Mgr. Jiří Dvořák 
Bc. Vladimír Kalina 

Večer Ústavu sportovní medicíny a 
aktivního zdraví Plzeň 16. 11. 2021 Mgr. František Kumst 

Jak na kariérové portfolio ve škole ONLINE  18. 11. 2021 Mgr. Helena Layerová 

Mechanismus účelu fluoridů ONLINE 23. 11. 2021 Bc. Markéta Volrábová 

Seminář pro vedoucí bakalářských 
prací ONLINE 24. 11. 2021 Mgr. Helena Layerová 

PhDr. Josef Vlček 

Webinář Škola online pro učitele 1. 
a 2. část ONLINE 25. 11. 2021 Mgr. Jana Broumská 

Tisková konference prezidenta ČSK Praha 29. 11. 2021 Mgr. Věra Tautová, DiS. 

Webinář – digitální protézy ONLINE 1. 12. 2021 Mgr. Jana Broumská 

Odborný seminář pro trenéry 3. 
třídy ONLINE 4. 12. 2021 Mgr. František Kumst 

Seminář zastupitelstva Plzeňského 
kraje – Rozpočet na rok 2022 KÚ PK 6. 12. 2021 Ing. Vladimír Tichý 

3D tisk digitálních zubních náhrad ONLINE 7. - 8. 12. 2021 Mgr. Jana Broumská 

Výzvy a potřeby kariérového 
poradenství  ONLINE 9. 12. 2021 Mgr. Helena Layerová 

Biografická péče v praxi a teorii ONLINE 13. 12. 2021 Mgr. Ivana Vrátníková 

Konference – Laskaví a efektivní 
učitelé sobě ONLINE 14. 12. 2021 Mgr. Jiří Dvořák 

Seminář moderní fyziky ZČU v Plzni 09 – 12/2021 RNDr. Jitka Hošková 
Prokšová, Ph.D. 

Kurz anglického jazyka A2/B1 ZČU v Plzni 10/2021 – 
01/2022 

RNDr. Jitka Hošková 
Prokšová, Ph.D. 
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Tipy pro výuku německého jazyka ONLINE 5. 1. 2022 Mgr. Markéta Jančová 

Slovíčka hravě a kreativně ONLINE 12. 1. 2022 Mgr. Markéta Jančová 

Český student a němčina. Typické 
chyby a jak na ně. ONLINE 25. 1. 2022 Mgr. Markéta Jančová 

Nástroj pro tvorbu zábavných testů ONLINE 2. 2. 2022 Mgr. Markéta Jančová 

Biografická péče o seniory ve výuce ONLINE 22. 2. 2022 Mgr. Ivana Vrátníková 

Role učitele ve vzdělávacím procesu ONLINE 23. 2. 2022 
Mgr. Markéta Jančová 

Ing. Vladimír Tichý 
Mgr. František Kumst 

Workshop  
Soutěž robotiky 2022 ONLINE 24. 2. 2022 Mgr. Karel Hrdina, Dis. 

Role ředitele a jeho možnosti při 
vytváření rovných příležitostí ve 
vzdělávání 

ONLINE 16. 3. 2022 Mgr. Helena Layerová 

Veletrh cestovního ruchu Praha 18. 3. 2022 Mgr. Jiří Dvořák 

Veletrh cestovního ruchu Praha 19. 3. 2022 Bc. Kalina Vladimír 

Aktuální trendy lázeňství, 
hotelnictví a turismu Praha 30. 3. 2022 Bc. Vladimír Kalina 

Světový den ústního zdraví Praha 21. 3. 2022 Mgr. Věra Tautová, DiS. 

Dobré praxe kariérového 
poradenství 
„Kompetence ve folii? Začínáme 
s portfolii“ 

ONLINE 24. 3. 2022 Mgr. Helena Layerová 

Vojenské cvičení aktivních záloh 
Armády ČR Klatovy, Plzeň 21. – 25. 3. 2022 PhDr. Josef Vlček 

Workshop pro učitele cizích jazyků Plzeň 19. 4. 2022 Mgr. Markéta Jančová 

Interaktivní jazykový kurz pro 
pokročilé  Cambridge 8. – 20. 5. 2022 Mgr. Věra Tautová, DiS. 
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Exkurze – IT vybavení nemocnice Hořovice 11. 5. 2022 Mgr. Karel Hrdina, DiS. 
Jiří Fictum, DiS. 

Fungující komunikace ve třídě 
v době krize ONLINE 12. 5. 2022 Mgr. Jitka Vonešová 

Vojenské cvičení aktivních záloh 
Armády ČR 

Vojenský prostor 
Doupov 13. – 27. 5. 2022 PhDr. Josef Vlček 

Konference zubních techniků 
Techdent Praha 21. 5. 2022 Bc. Markéta Volrábová 

Otevřená konference o 
technologiích IT, podnikání a 
osobním rozvoji 

Plzeň 21. 5. 2022 Jiří Fictum, DiS. 

EduTek 2022 - školení  
Hybridní výuky Microsoft Praha 23. 5. 2022 Jiří Fictum, DiS. 

EduTek 2022 – přednáška  
Jak na digitální kompetence? Praha 23. 5. 2022 Karel Hrdina, DiS. 

Sportovní kurz oboru Management 
sportovních aktivit Brdy 23. -27. 5. 2022  Mgr. František Kumst 

Soutěž – Ústecký Dent Ústí nad Labem 6. – 7. 6. 2022 Mgr. Jana Broumská 
Mgr. Věra Tautová, DiS. 

Psychosociální výcvik 
Železná Ruda 

Špičák 

10. – 12. 6. 2022 

24. – 26. 6. 2022 
Mgr. Ivana Vrátníková 

Odborné přednášky, prezentace 
KaVo 

Horní Bezděkov 23. – 24. 6. 2022 
Mgr. Jana Broumská 

Mgr. Věra Tautová, DiS. 
Bc. Markéta Volrábová 
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
(Vyhláška č. 15/2005, § 7, odst. 1, písm. i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti) 

 
Aktivity, exkurze a školení studentů, prezentace školy 
 
BEZPEČNOST OBYVATELSTVA 
 
Seznamovací kurz oboru v Rožmitále 
Seznamovacího kurzu v Rožmitále pod Třemšínem se 8. 9. - 10. 9. 
2021 v doprovodu PhDr. Vlčka účastnili studenti oboru BEO1. V rámci 
kurzu byla prováděna výuka kriminalistiky, spojovací techniky, výuka 
první pomoci, střelecká i speciální tělesná příprava, ve které si 
studenti zkusili přijímací řízení k bezpečnostním sborům. 

Přeštice HZS ČR 
V rámci exkurze se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva 11. 9. 
2021 v doprovodu Ing. Roháče zúčastnili ukázek činnosti na HZS 
Přeštice. Studenti si měli možnost prohlédnout hasičskou stanici, 
dozvědět se informace o službě hasičů a prohlédnout si nejmodernější 
prostředky používané HZS. 

MÚ Rokycany + Obecní policie 
V rámci exkurze se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva 23. 9. 
2021 v doprovodu Mgr. Chaloupky zúčastnili exkurze na Odboru bezpečnosti a krizového řízení MÚ 
Rokycany. Zároveň proběhla návštěva Městské policie Rokycany, při které byli studenti seznámeni s 
náplní práce strážníků. 
 
Paintball Aréna Plzeň 
Studenti se v doprovodu Ing. Mgr. Černého 19. 10. 2021 v rámci 
nácviku na ostré střelby, které budou prováděny v letním 
období, účastnili týmové hry Paintbal. Zde si měli možnost 
nacvičit zásady manipulace se zbraní. 

Zimní kurz - Krkonoše 
Studenti se pod vedením PhDr. Vlčka účastnili 23. 1. - 29. 1. 
2022 zimního kurzu koncipovaného jako dobrovolná a volitelná 
část praxe oboru Bezpečnost obyvatelstva v rámci zvyšování 
fyzické kondice a obeznámení studentů s náročnými horskými 
podmínkami, krizovými situacemi a stavy, včetně řešení 
mimořádných událostí v náročném horském terénu v návaznosti 
na zajišťování bezpečnosti obyvatelstva. Při výstupu na Sněžku, 
výcviku v běhu na lyžích a dalších aktivitách si osvojili základy 
komunikace ve skupině, vedení skupiny v neznámém terénu 
pomocí radiového spojení, zabezpečení skupiny a získali náhled 
na činnosti jednotlivých složek IZS v horských podmínkách.  
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Laser game 
Studenti oboru se v doprovodu Ing. Mgr. Černého 
15. 3. 2022 v rámci nácviku na ostré střelby účastnili 
týmové hry v rámci Laser Game. Zde si měli možnost 
nacvičit zásady manipulace se zbraní. 

Přeštice HZS 
V rámci již druhé exkurze se studenti 4. 4. 2022 
v doprovodu Ing. Roháče zúčastnili ukázek činnosti 
na HZS Přeštice. Studenti si již měli možnost sami 
vyzkoušet nejmodernější prostředky k záchraně a  hašení. 

Cvičení s IZS Plasy 
V rámci součinnostního cvičení se 6. 4. 2022 studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva zúčastnili v roli 
figurantů prověřovacího cvičení složek IZS. V rámci 
cvičení se simulovala dopravní nehoda, při které 
hasiči, policisté a Zdravotnická záchranná služba 
Plzeňského kraje na našich studentech nacvičovali, 
zda dokážou zvládnout případnou reálnou nehodu 
podobného rozsahu. 
 
Ukázka vozidla CZS 15 - TRITON - Hasiči Zbiroh 
V rámci výuky 7. 4. 2022 navštívili naše studenty 

příslušníci HZS v rámci ukázek nové techniky. 

Operační středisko Policie ČR v Plzni 
V rámci výuky 13. 4. 2022 byla realizována exkurze 
na IOS PČR Plzeň. V jejím rámci byli studenti 
seznámeni s chodem a úkoly tohoto organizačního 
článku PČR, kariérním postupem policistů po 
nástupu do služebního poměru. 
 
Kurz speciálních služebních aktivit 
V rámci Bezpečnostní přípravy proběhla 25. – 30. 4. 

2022 praktická několikadenní výuka v bývalém 
vojenském újezdu Brdy, kdy tento 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 
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Střelecká příprava Leiko Plzeň 
V rámci střeleckého kurzu se studenti BEO 2. 5. 2022 
v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s provozem činnosti střelnice 
Plzeň Leiko, včetně nácviku manipulace se zbraní. Jako bonus 
poté proběhla střelba do terče se zbraněmi, které využívají 
zejména bezpečnostní sbory ČR a Armáda ČR. 

Letní odborná praxe - Tatry 
V rámci odborné praxe pořádané školou, absolvovali studenti 
17. 6. – 23. 6. 2022 výcvik se zaměřením na zvyšování psychické 
a fyzické odolnosti v rámci přípravy na budoucí povolání 
v bezpečnostních složkách. 

Kurz speciálních služebních aktivit 
Další část odborné praxe oboru probíhala 27. 6. – 29. 6. 2022 a 13. 7. – 15. 7. 2022 v ČR v bývalém 
vojenském újezdu Brdy, kdy tento výcvik měl za cíl naučit studenty topografii, práci s mapou, 
buzolou, propátrávání terénu pěšky, přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na základní 
fungování 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. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CESTOVNÍ RUCH 
 
Seznamovací kurz oboru v Rožmitále 
Seznamovacího kurz v Rožmitále pod Třemšínem se 8. 9. - 10. 9. 
2021  
 
 
 
Projektový den oboru Cestovni ruch - Czerninský zámek a 
Bolfánek, Chudenice 
21. 10. 2021 
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Exkurze na Letiště Václava Havla a zážitková gastroturistika 
Číčovice 16. 11. 2021 
 
 
 
Interaktivní přednáška Zikmund 100 s organizátorem cesty 
Lukášem Sochou 1. 11. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exkurze Parkhotel Plzeň  
CER3 2. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimní kurz - kurz „Horské středisko“ 23. – 29. 1. 2022 
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Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD - PRAHA 
 
18. 3. 2022  
 
Dětské animace  
Studenti CER1 si v rámci předmětu Animace v cestovním 

ruchu připravili 
na 21. 3. 2022 
program pro 
děti z 87. MŠ 

 

 

 

 

 

Kurz speciálních aktivit 

2. - 5. 5. 2022 
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DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 
 

Curaprox 
Dne 18. 9. 2021 absolvovaly studentky třetího ročníku 
kombinované formy oboru Diplomovaná dentální hygienistka 
workshop pořádaný firmou Curaprox, již třetí v pořadí. Na 
začátku proběhla teoretická přednášku z oblasti 
parodontologie a ortodoncie, kterou vedla dentální hygienistka 
působící v Praze, paní Martina Jakubíková, DiS. Praktickou část 
vedli studenti zubního lékařství při LF UK v Plzni, která 
spočívala hlavně ve zdokonalování praktických dovedností při 
měření mezizubních prostorů s využitím produktů zmíněné 
firmy, hlavně mezizubních kartáčků. 

                           
GBT protokol 
Dne 2. 10. 2021 se studentky třetího ročníku kombinované formy vzdělávání oboru Diplomovaná 
dentální hygienistka zúčastnily odborné přednášky a 
následného workshopu s lektorkou EMS paní Klárou 
Novou, DiS. et DiS. s názvem „Nový přístup k profylaxi, 
GBT“. V teoretické části byla studentkám prezentována 
témata týkající se GBT: proč učíme GBT, nauka o biofilmu, 
základní informace o GBT, dále ergonomie a GBT, 
management aerosolu, GBT krok za krokem a 
management ordinace. V závěru byly prezentovány 
kazuistiky. V praktické části byly studentky DHK3A 
rozděleny do skupin, jedna skupiny prováděla vyšetření a 
ošetření s využitím GBT, druhá standartním způsobem, 
následně se prostřídaly, každá studentka tak absolvovala 
všechny aktivity. K praktické části bylo využito vybavení 
výukové ordinace dentální hygieny a také Air-flow 
profylaxi Master firmy EMS. Studentky tak měly možnost 
srovnání. 
 
Pragodent 
Dne 15. 10. 2021 se studentky denní i kombinované formy vzdělávání oboru Diplomovaná dentální 
hygienistka zúčastnily každoročního dentálního veletrhu Pragodent, konaného na výstavišti 
v Letňanech. Opět zde bylo velké množství vystavovatelů z dentálního světa, kteří zde prezentovali 
své produkty a technologie z oblasti dentální hygieny, zubní techniky a zubního lékařství. 
                                   
Enzymel 
Ve dnech 4. 3. a 15. 3. 2022 proběhla odborná přednáška pro studentky DHK3A, DHK3B a DHD2. Ing. 
Sochůrková, zástupce firmy Enzymel, představila sortiment výrobků a celou koncepci enzymové péče 
o ústní dutinu, kterou tato česká firma vyvinula. Na 3D obrázcích měly studentky možnost seznámit 
se s podrobnou strukturou zubní skloviny. Nově tato firma vyrábí i enzymovou péči pro psy, vzorky 
této péče dostaly studentky obou forem studia k vyzkoušení.  
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Světový den ústního zdraví 
Dne 20. 3. 2022 pořádala Oblastní stomatologická komora 
plzeňského kraje v rámci Světového dne ústního zdraví vzdělávačně 
– zábavnou akci pro děti předškolního a školního věku. Studentky 
denní i kombinované formy oboru DH se aktivně účastnily, byly 
přiděleny k jednotlivým stánkům a věnovaly se malým 
návštevníkům.  

 
Oral-B 
Dne 8. 4. 2022 proběhla odborná přednáška pro studentky DHK1. 
Zástupce firmy Oral B, pan Andrej Murgaš, představil celý sortiment 
výrobků, které jsou k dispozici na dentálním trhu. Pak následoval 
workshop, kdy si studentky prakticky vyzkoušely novou řadu 
elektrických kartáčků. 
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DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 

Projektový den Specifika lupových brýlí 
26. října a 2. listopadu 2021 se studenti a studentky DOO2 a DOO3 
spolu s vedoucí oboru Jitkou Hoškovou Prokšovou zúčastnili v rámci 
praktické výuky předmětu Přístrojová optika projektových dnů, které 
se týkaly specifik lupových brýlí. Seminář s následným praktickým 
cvičením vedla paní  Tereza Justhová, DiS. ve spolupráci s firmou 
JustDent.  

Exkurze v laboratořích KMT FPE ZČU  
V úterý 30. listopadu 2021 navštívili studenti a studentky 1. a 2. 
ročníku oboru Diplomovaný oční optik laboratoře Katedry 
matematiky, fyziky a technické výchovy FPE v Plzni, aby se tam 
seznámili s experimenty, které se týkají některých jevů geometrické a 
vlnové optiky. Pomocí soupravy „Optická lavice“ si se zájmem zkusili 
samostatně proměřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různé 
optické mohutnosti a zjišťovali rozdíly mezi skutečným a zdánlivým obrazem předmětu. Dále se 
věnovali pokusům, na kterých bylo demonstrováno, jak vzniká polarizace a interference světla, tedy 
jevy, které jsou podstatou polarizačních filtrů a antireflexních vrstev. Poznatky z předmětu 
Geometrická optika (GEO) se tak mohly propojit se znalostmi studentů z předmětů Technologie a 
Technické materiály. Další experimenty se týkaly dvojlomu a absorpce viditelného světla. V závěru 
exkurze do optické laboratoře se studenti a studentky seznámili 
s problematikou disperze světla a teorií barevného vidění, i 
v tomto případě se jednalo o propojení poznatků z GEO 
s předmětem Nauka o zraku.  

 
Předvánoční návštěva Dětského centra - sbírka pro děti 
Studentky a studenti DOO1 a DOO2 uspořádali charitativní 
sbírku pro děti žijící v kojeneckém oddělení Dětského centra 
v Plzni. V úterý 15. prosince 2021 pak navštívili (spolu s vedoucí 
oboru DOO Jitkou Hoškovou Prokšovou) Dětské centrum Na 
Chmelnicích, které poskytuje komplexní péči dětem od narození 
do tří let věku, jejichž zdravotní stav a vývoj je narušen nebo 
ohrožen. Kvůli covidovým opatřením jsme předali vánoční 
dárky, které jsme nakoupili, ve vstupní hale budovy a staniční 
sestra Š. Dolejšová nám podala nám detailní informace o práci 
Dětského centra. Osudy zdejších dětí v nás vyvolaly smutné 
pocity, ale radost, že jsme mohli přispět k jejich obdarování, 
převážila.      
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Návštěva výstavy Brejle (design brýlí v Československu)  
9. března se studenti a studentky DOO2 a 15. března se studentky DOO1 zúčastnili retrospektivní 
výstavy brýlí v chebském muzeu. Prohlédli si brýlové 
obruby z produkce ČSSR a s údivem zjistili, že brýle 
bývaly v Československu považovány spíše za 
zdravotní pomůcku. Některé z vystavených modelů 
byly propojeny se snímky tehdy známých osobností 
z TV obrazovky (např. se Saskií Burešovou), které ale 
dnešní dvacetiletí už většinou neznají. 
 

 

Exkurze do firmy Rodenstock (výroba a úpravy brýlových čoček)  
6. dubna 2022 se studenti a studentky DOO2 a DOO3 (spolu s vyučující Šárkou Borkovou) zúčastnili 
exkurze do firmy Rodenstock Klatovy, 
zabývající se velkoobchodem a výrobou brýlí 
a brýlových obrub. Seznámili se tak 
s některými fázemi výroby i s řadou 
produktů této firmy, která je déle než 
140 let lídrem v oblasti oční optiky. V rámci 
prezentace jednotlivých výrobních úseků 
měli studenti a studentky možnost 
nahlédnout do prostředí špičkového 
řemeslného zpracování, přesného broušení 
a inovativních technologií, a tak zde našly 
propojení s praxí jejich poznatky z předmětů 
Technologie, Brýlová optika a Technické 
materiály.  
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DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK 

Projektový den Giroform systém a jeho výhody 
Dne 22. 9. 2021 se studenti DZT1, DZT2 a DZT3 účastnili projektového 
dne, který měl téma – Giroform systém a jeho výhody. V teoretické 
části se studenti seznámili s přístrojem Giroform, který jim pan Petr 
Šrachta, zástupce firmy HenrySchein, podrobně předvedl. V praktické 
části uvítali možnost si tuto technologii vyzkoušet. Studenti 
vyhodnotili tento systém jako jeden z nejpřesnějších pro zhotovení 
pracovních modelů. Pozitivně označili právě možnost praktické 
zkoušky. 

Exkurze do frézovacího centra 
Dne 8. 10. 2021 studenti DZT2 se svými vyučujícími, Bc. R. Markovou, 
P. Zapletalem a M. Kosturikovou, navštívili frézovací centrum 
MHdent.com s.r.o. a Střední zdravotnickou a vyšší odbornou školu 

zdravotnickou v Karlových Varech. Firma 
MHdent se řadí mezi největší frézovací 
centrum u nás. Tato firma se specializuje 
na komponenty dentálního průmyslu jako 
například protetika nesená implantáty. V 
prostorách ZŠ a VOŠZ si pak studenti mohli 
prohlédnout nové školní zubní laboratoře a 
také novou samostatnou učebnu pro výuku 
CAD/CAM technologie.  

 
 
Pragodent 2021 
28. mezinárodní stomatologický veletrh 
navštívili všechny ročníky oboru DZT 15. 10. 
2021. Konečně se mohli podívat, po dlouhé 
covidové době, na nové technologie v oblasti 
stomatologie. Mohli konzultovat se zástupci 
vystavujících firem např. novinky týkající se 3D 
tisku celkových snímatelných náhrad, 
částečných snímatelných náhrad či informace o 
frézovacích systémech atd. 

Využití CAD/CAM technologie při zhotovení 
náhrad kotvených na implantátech 

Dne 22. 10. 2022 se studenti DZT3 zúčastnili praktického workshopu týkajícího se CAD/CAM 
technologie se zaměřením na implantáty. Pan Ondřej Kovářík, DiS. spolupracoval se studenty nejen 
po stránce teoretické, ale pomáhal jim i v praktické části. Využili možnost použití intraorálního skenu 
a mohli též navrhovat a designovat můstky, jako v reálné praxi. Kladně ohodnotili možnost vyzkoušet 
a samostatně zhotovit náhrady kotvené na implantátech. 

    

 



 
 

 

34 
 

Kroužky pro žáky 2. stupně základních škol  
Studentky DZT2, Kateřina Marková a Elisa Kubínová, pomáhaly při organizaci kroužků pro žáky 2. 
stupně základních škol MO Plzeň 1 dne 26. 5. 2022. Žáci se seznámili s vybavením školních zubních 
laboratoří, a také s oborem 
Diplomovaný zubní technik. Zajímalo 
je, jaké náhrady se studenti učí ve 
školní laboratoři zhotovovat. 
Studentky žákům pomáhaly v rámci 
praktického workshopu.  

 

Ústecký Dent 2022 
Studenti DZT 2 Alice Hajžmanová a Mikalai Bialiayeu se společně 
s vyučujícími Mgr. Věrou Tautovou, DiS. a Mgr. Janou 
Broumskou účastnili 5. ročníku mezinárodní soutěže Ústecký 
Dent, který se konal 6. 6. – 7. 6. 2022 na VOŠZ a SŠZ v Ústí nad 
Labem. Studenti soutěžili v kresbě a modelaci zubů. Za účasti 25 
studentů SZŠ a VOŠ z České republiky, Maďarska a Německa, 
můžeme vyzdvihnout 9. a 13. místo v modelaci a celkové 7. 
místo v bodování škol. Součástí soutěže byl i doprovodný 
program pro pedagogy a hosty. Mimo jiné i přednáška MUDr. 
Martina Čelka na téma CAD/CAM technologie a nutnost ji 
vyučovat. Následná diskuze, potvrdila trend většího objemu 
hodin věnované výuce moderních technologií. A to nejen 
CAD/CAM systémů, ale i nácvik práce s 3D tiskárnami. Právě 
tímto směrem se náš obor ubírá. 
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MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

Putování kolem Špičáku 
V rámci výuky předmětu: Kartografie a orientace v terénu 
se třetí ročník 21. října 2021 (Mgr. František Kumst) 
zúčastnil turistické akce v Železné Rudě a jejím okolí. 
Příprava trasy byla v režii studentů. V nohách nám po této 
krásné akci zůstalo úctyhodných 25km. 
 
Průvodcovský produkt: Plzeň – historická 
Předmět: Základy cestovního ruchu 2. listopadu 2021 

(Ing. 
Martina 
Cejnarová) 
umožnil studentům vžít se do role průvodce. Příprava 
celého produktu a následné průvodcovství historickou 
Plzní se zúčastnil pod vedením svých spolužáků třetí 
ročník. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ice Arena Plzeň 
11. listopadu byla pro studenty oboru 
Management sportovních aktivit zajištěna 
ledová plocha. Zde pod dohledem MSA2 došlo k 
nácviku bruslařských dovedností a jejich 
případnému zlepšení. 
 
Záchranná služba 
Obory: Management sportovních aktivit a Veřejná 
správa v rámci předmětu První pomoc navštívily 19. 
listopadu 2021 (Mgr. Rostislav Klement) 
zdravotnickou záchrannou službu PK.  
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Surfing (suchá příprava) 
11. března 2022 (Mgr. František Kumst) si studenti 
vyzkoušeli suchou přípravu surfingu pod vedením 
trenérky Viki Teglasi.  
 
Futsal 
28. dubna 2022 (Mgr. František Kumst) 
Management sportovních aktivit uspořádal 
futsalové oborové přebory v Area "D".  
 
Sportovní soustředění 
Druhý a třetí ročník se zúčastnil 23. – 27. 5. 2022 (Mgr. František Kumst) sportovního soustředění, 
které probíhalo v Kempu BRDY a jeho širokém okolí. V sedle kola, nebo pomocí pěší turistiky se 
skupina podívala k Hořejšímu a Dolnímu padrťskému rybníku, na vrcholky: Třemšín, Praha, Houpák. 
Nedílnou součástí soustředění byla i celá řada psychosociálních aktivit a volný čas trávený hraním 
míčových her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průběh výukového období – MSA1, MSA2, MSA3 – 
Sportovní průprava, Fitness, Netradiční sporty   
V rámci předmětů absolvovali studenti výuku v terénu na 
různých sportovně-kulturních místech města Plzně. Mezi 
tato místa patří především Bolevecké rybníky, Borský 
park, fitness Galerie, Škoda sportpark Doudlevce, 
Škodaland Litice a další. Zde studenti absolvovali mnoho 
druhů sportů (softbal, inline brusle, fitness, frisbee 
ultimate, bowling a další). 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
Exkurze do Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 
Dne 1. 10. 2021 se třída SPD2 spolu s vyučující Bc. Peschikovou účastnila exkurze do Centra 
protidrogové prevence a terapie v Plzni. CPPT nabízí celou řadu služeb zaměřených na snižování rizik 
souvisejících s užíváním návykových látek.    
 
Exkurze TyfloCentrum, o.p.s. 
Již tradičně se studenti oboru Sociální práce aktivně 
zapojili do celonárodní sbírky Bílá pastelka. V rámci 
povinného proškolení všechny ročníky ve dnech 4., 
6. a 7. 10. 2021 navštívily TyfloCentrum, kde byla, 
jako malé poděkování, připravena menší exkurze 
s řadou zajímavých aktivit.  
 
Exkurze Motýl, z.ú. 
Dne 5. 10. 2021 se studentky SPD1 zúčastnily exkurze do sdružení Motýl. Motýl poskytuje sociální 
služby Ranou péči a sociálně Terapeutické dílny. Hlavním cílem exkurze byla zejména Raná péče jako 
služba sociální prevence určená pro rodiny s dětmi se ZP, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivé sociální situace.   
 
Bílá pastelka – celonárodní sbírka 
Navzdory epidemiologickým podmínkám, v souladu 
s aktuálními pravidly, se 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 
slabozraké. Do akce se dne 13. 10. 2021, ve 
svém volném čase, zapojili všichni studenti 
denní formy oboru Sociální práce. 
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Poradna pro cizince 
Studentky SPD3 se 14. 10. 2021 zúčastnily exkurze do Diecézní charity Plzeň. V jejich objektu 
v Cukrovarské ulici navštívily pracoviště Poradny pro cizince. Zde se setkaly se sociálními 
pracovnicemi, které jim vysvětlily poslání poradny a přiblížily náplň práce. Poutavě popisovaly 
různorodou činnost v poradně, přiblížily problematiku 
pobytu cizinců v ČR a úskalí, kterým čelí, a nejčastější 
řešené problémy. Poté se studentky přesunuly do 
Charitního šatníku. I zde vyslechly popis činností, 
seznámily se s poskytovanými službami a jejich 
organizací. Poté si prohlédly jednotlivá pracoviště a měly 
možnost se setkat s uživateli služby. Exkurzi studentky 
hodnotily kladně, získaly nové zajímavé informace a 
viděly poskytované sociální služby v terénu. 
 
Projektový den na téma inkluze 
Projektový den na téma INKLUZE byl realizován celkem třikrát, tj. pro všechny ročníky denní formy 
studia. Proběhl pod taktovkou paní Mgr. Lenky Mouleové ze ZŠ v Městě Touškově, která se v praxi 
pohybuje již řadu let. Jako speciální pedagog má v pozici zástupkyně ředitele na starosti chod 
speciálních tříd.  
 
Projektový den na téma Lidé se zrakovým postižením 
Projektový den na téma Lidé se zrakovým postižením byl realizován také třikrát, pro všechny ročníky 
denní formy studia. Hlavním lektorem se stala Mgr. Hana Dostálová, ředitelka TyfloCentra, o.p.s., 
která se dlouhodobě profesně pohybuje mezi zrakově postiženými lidmi.  Pomocí simulačních brýlí se 
studující seznámili se zrakovými vadami. Dále si mohli vyzkoušet některé kompenzační pomůcky, 
např. colorino, lupy, rozlišovač peněz, hodinky a další pomůcky pro domácnost, seznámili se 
s Braillovým písmem a sami zkoušeli psát i číst. Zhlédli film Výlet bez bariér, který jim přiblížil den 
nevidomého a slabozrakého člověka, viděli používání kompenzačních pomůcek, samostatný pohyb 
po městě i dopravních prostředcích. Projektového dne se účastnila paní J. Škribová, která předávala 
své životní zkušenosti a postoje, popsala vyrovnání se se zrakovou vadou, odpovídala na dotazy a 
předvedla studentům práci vodícího psa. V další části projektového dne se studující seznámili 
s průvodcováním nevidomých a sami si tyto dovednosti vyzkoušeli. Ve dvojicích se vydali kolem školy, 
kde museli překonat několik překážek (schody, zúžený prostor…). Po návratu plnili další úkoly bez 
kontroly zraku, kdy si vyzkoušeli orientaci ve svém mikroprostoru, což byla pro mnohé nová a 
zajímavá zkušenost.  
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Projekt třídy SPD3  
V letošním školním roce se nám podařilo navázat na covidem přerušenou tradici a opět proběhly 
akce jednotlivých tříd zaměřené na pomoc vybraným skupinám lidí a na učení se týmové práci. 
Studující SPD3 si pro svůj projekt vybrali děti 
z Naděje, konkrétně organizaci a realizaci 
Halloweenského odpoledne. Akce proběhla 2. 11. 
2021. Setkala se s velkým zájmem dětí i s oceněním 
ze strany pracovníků organizace. 
 
Exkurze tematicky zaměřená na sociální bydlení 
Studující  SPD3 se dne 4. 11. 2021 vydali na exkurzi 
s tématem Sociální bydlení. Navštívili dům v Plzni 
na Lochotíně, U Jam 23, kde je několik bytů 
vyčleněno právě k tomuto účelu. Setkali se s paní 
Duspivovou, DiS, sociální pracovnicí Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování, společně 
navštívili pana Petra B., který od května 2021 v tomto bytě bydlí. Povyprávěl, jaká byla jeho situace 
před tím, než se zapojil do projektu sociálního bydlení, jaké problémy měl v předešlém bytě, a jak je 
společně se sociálními pracovnicemi řešili. Protože je nevidomý, zajímali se studenti i o jeho 
samostatný život a zvládání různých náročných situací. Poté jim paní Duspivová vysvětlila 
podrobnosti o sociálním bydlení v Plzni, popsala historii projektu, podělila se o několik případů 
z praxe, a vysvětlila vznik jejich odboru. Problematika studující zaujala, získali základní přehled o 
možnostech, podmínkách a pravidlech sociálního bydlení v Plzni.  
 
Exkurze - Probační a mediační služba ČR 
   Dne 5. 11. 2021 se studující 2. a 3. ročníku za doprovodu Bc. Peschikové zúčastnili exkurze u 
Probační a mediační služby ČR v Plzni. Probační a mediační služba provádí úkony probace a mediace 
ve věcech, které se projednávají v trestním řízení. Tato služba zahájila svou činnost v roce 2001 a 
snaží se o zprostředkování efektivního a společensky prospěšného řešení konfliktů, které jsou 
spojené s trestnou činností. Exkurze byla velmi zajímavým pohledem do oblasti sociální práce, 
s kterou studující nepřichází často do kontaktu.  
 
Projekt třídy SPD2 
Třída SPD2 navštívila 19. 11. 2021 Komunitní 
centrum Dotek a Oblastní charitu v Klatovech. 
Společně připravili program pro seniory v domově, a 
to pečení a zdobení vánočního cukroví. Zapojilo se 
přibližně  8 klientů.  Seniorům studentky pomáhaly 
vykrajovat, tvarovat a zdobit. Poté paní ředitelka 
Lucie Švehlová provedla studentky domovem a 
Komunitním centrem Dotek. Spokojenost byla 
oboustranná.  
 
Seznámení s Ulitou 
6. 12. 2021 studentky SPD 1 navštívili Ulitu na statku, z.s. Sídlo spolku se nachází nedaleko Chválenic, 
v Chouzovech. Spolek pomáhá lidem s psychickými potížemi a obtížemi v sociálním kontaktu, velká 
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část jeho klientů jsou lidé s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. Mgr. Bartoňová seznámila 
studentky s činností spolku a se specifiky cílové skupiny. Bonusem byla i možnost pohlazení zvířecích 
obyvatel statku.  

 
Online kulatý stůl Biografická péče o seniory ve výuce 
V rámci výuky se studující SPD1 dne 22. 2. 2022 zúčastnili online kulatého stolu zaměřeného do 
oblasti biografické péče o seniory. Témata směřovala k biografii jako součásti péče o seniory obecně, 
ale též k možnostem zařazení tohoto tématu do výuky. Nechyběly ani příklady dobré praxe v oblasti 
spolupráce škol se zařízeními, která biografický model péče realizují. Též obor Sociální práce na naší 
škole pracuje na zařazení tématu biografické péče do výuky, ale též usiluje o aktivní spolupráci 
s vybranými zařízeními v rámci odborných praxí.   
 
Účast na pietním aktu 
Mgr. K. Voříšková, vyučující českého znakového jazyka, pozvala v rámci výuky studentky SPD1 na 
pietní akt, který se konal dne 7. 3. 2022 na nám. T. G. Masaryka v Plzni. Studentky tak mohly v praxi 
vidět, jak probíhá simultánní tlumočení na veřejné akci a současně si připomněly prvního 
československého prezidenta T. G. Masaryka.  
 
Beseda se zakladatelkou Ulity na statku, z.s. 
Paní Mgr. Bartoňová, zakladatelka Ulity na statku, nám dne 9. 3. 2022 oplatila návštěvu a přijela 
besedovat se studenty vyšších ročníků. Beseda byla více zaměřená do oblasti poruch autistického 
spektra a na možnosti sociální práce s touto cílovou skupinou. Studenty téma velmi zaujalo a někteří 
v krátké době, již soukromě, statek též navštívili.  
 
Filmový festival Jeden svět 
Po pauze z důvodu epidemiologické situace jsme letos pokračovali v tradici aktivně se účastnit 
projekce v rámci filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Projekce se 
ve dnech 14. – 17. 3. 2022 účastnily všechny ročníky oboru Sociální práce v denní formě studia, 
možnost účasti využily též obory Veřejná správa a Bezpečnost obyvatelstva. Tentokrát jsme zhlédli 
projekci filmu Buď můj hlas, zaměřený do oblasti náboženského fundamentalismu v Íránu. 
Následovala velmi zajímavá diskuse k tématu s výzkumnicí Mgr. Michaelou Vaňkovou, zaměřující se 
na genderové otázky v kontextu antropologie a Blízkého východu. 
 
Beseda se zástupci organizace Tichý svět o.p.s. 
Prostor pro poznání problematiky okolo lidí se 
sluchovým postižením byl naplněn 4. 4. 2022, kdy nás 
navštívili zástupci organizace Tichý svět, mezi nimi i 
absolventka našeho oboru. Tichý svět působí v deseti 
krajích České republiky a poskytuje osobám se 
sluchovým postižením všestrannou podporu v 
podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění 
se do společnosti. Hosté nás seznámili nejen 
s činností organizace, ale také se světem neslyšících a 
jejich kulturou. 
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Projekt třídy SPD1 
Dne 3. 6. 2022 zorganizovaly studentky třídy SPD1 akci pro 
DOZP Horní Bříza. Celou akci shrnula v  milém poděkování 
paní Slavěna Novotná:  
Vážená paní Vrátníková, 
dnes u nás v DOZP Horní Bříza měly Vaše studentky pro 
naše klienty připravené soutěžní odpoledne, spojené s 
opékáním buřtů. Chtěla bych děvčata moc pochválit, nejen 
za přípravu aktivity, ale také za ochotu pomoci, 
empatičnost a spolupráci. Naši klienti, a že jich přišlo přes 
70, si dnešní den nemohli vynachválit. Doufám, že tato akce 
nebyla poslední a děvčata ráda u nás opět někdy přivítám. 
S pozdravem a přáním hezkého dne  
Slavěna Novotná, aktivizační pracovnice  

 

Psychosociální výcvik 
Psychosociální výcvik proběhl v tomto školním roce hned 
2x, na začátku a na konci června. Podařilo se nahradit odložené výcviky z minulého roku. „Výcvikovat“ 
jsme mohli již na Šumavě v prostorách hotelu 
Kolibřík, již tradičně pod vedením PhDr. 
Michala Svobody.  Studenti si procvičili sociální 
dovednosti, více se poznali a stmelili napříč 
ročníky.  
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SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT  

V očkovacím centru v Plzni se o IT starali naši studenti 
29. 9. 2021 oficiálně ukončilo svoji činnost očkovací centrum v Plzni, kde bylo podáno občanům Plzně 
přes 92.000 vakcín. Centrum bylo v provozu v prostorách SOUE v plzeňských Skvrňanech od začátku 
března a jeho kapacita byla 1200 naočkovaných klientů denně. Zásluhu na činnosti centra mají také 
naši studenti Václav Pechoušek, Michal Ryšavý, Jakub Wabnegger, Aleš Sládek a Jaroslav Tesař ze 
třídy AIT3, kteří se v očkovacím centru starali o počítačovou síť a poskytovali technický support 
pracovníkům centra. Studenti si tak v centru splnili svou praxi a patří jim velký dík za obětavé 
nasazení v náročných službách po několik měsíců boje s koronavirem.  
 
Inovujeme Plzeň a Dronfest 2021 
Ve dnech 30. 9. - 3. 10. 2021 jsme se zúčastnili festivalů 
Inovujeme Plzeň a Dronfest 2021, které přilákaly mnoho 
návštěvníků a skupin žáků ze základních a středních škol.  
 
Projektový den 
Dne 26. 10. 2021 v rámci projektového dne studentů 
oboru Bezpečnosti obyvatelstva proběhlo školení 
studentů 1. ročníku oboru Systémový administrátor IT v 
základních postupech první pomoci. 
 
Soutěž robotiky Plzeňského kraje 
Dne 9. 11. 2021 nás studenti 3. ročníku oboru Systémový 
administrátor IT reprezentovali na soutěži robotiky 
organizované Plzeňským krajem, ZČU a SOUE v Plzni. Náš 
tým AIT VOŠ předvedl návrh robota ze stavebnice Lego, 
který byl sestaven a naprogramován pro sbírání a třídění 
předmětů zadaných tvarů a rozměrů po předem 
neznámé dráze. Porotci soutěže vyhodnotili plnění úkolů 
našeho robota osmi body z deseti možných, celkově 
jsme se umístili na 5. místě z 20 zúčastněných škol. Dále 
byla vyhlášena soutěž kreativity, kde se náš tým umístil 
na 1. místě. Děkujeme všem zúčastněním za úspěšnou 
reprezentaci naší školy! 
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Převzetí diplomů za podzimní soutěž v robotice 
Při únorové výuce převzal náš reprezentační tým studentů 
třídy AIT3 diplom za 1. místo v kategorii Kreativita. Ten 
vybojoval na podzimní soutěži robotiky Plzeňského kraje. 
Obor Systémový administrátor IT získal od Plzeňského kraje 
poukázky v hodnotě 4.000 Kč na nákup vybavení do výuky. 
Studenti obdrželi kvalitní značkové flash disky pro uchování 
cenných dat. 
 
Exkurze do herny VR 
Dne 28. 2. 2022 proběhla v rámci výuky předmětu Technické 
vybavení exkurze studentů 1. ročníku do Centra virtuální reality VR Future Plzeň. Studenti si zde 
vyzkoušeli zařízení HTC VIVE PRO s interaktivními ovladači, brýlemi a displejem o vysokém rozlišení, 
včetně pohybových senzorů snímající i sebemenší pohyb. 
 
Exkurze v nemocnici Hořovice 
11. května proběhla exkurze, kde se studenti 3. ročníku 
seznámili s technickým zázemím a správou počítačové sítě. 
 
Kroužky pro žáky ZŠ 
Koncem května naše škola pořádala kroužky pro žáky 2. 
stupně základních škol MO Plzeň 1, na kterých se podíleli i pedagogové oboru Systémový 
administrátor IT. 

 

Inovujeme Plzeň 2022 
Největší regionální setkání inovátorů v západočeské metropoli proběhlo ve dnech 2. 6. - 4. 6. 2022, 
kdy letos poprvé spojilo své síly s úspěšným festivalem Dronfest pod jednotným názvem 
Inovujeme Plzeň 2022. U našeho stánku si návštěvníci 
hráli hry naprogramované našimi studenty. Jiní si 
zkusili test všeobecných znalostí IT - tužky jim podával 
robot. 
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VEŘEJNÁ SPRÁVA 
 

Prohlídka Radnice 
Dne 16. 9. 2022 se studenti třídy VSD3 zúčastnili prohlídky Plzeňské radnice, kde je Mgr. Váchal 
provedl historickou částí radnice, ale i novými prostory a ukázal jim, kde sídlí Magistrát města Plzně a 
kde probíhají zasedání Rady města Plzně i Zastupitelstva města Plzně. Studenti si prohlédli i kancelář 
Primátora. 

Centrální nákup PK 
Dne 26. 10. 2022 se studenti VSD 2 vypravili na návštěvu do sídla krajské příspěvkové společnosti 
Centrální nákup Plzeňského kraje. Pracovníci této organizace je seznámili se systémem nákupu 
formou veřejných zakázek a seznámili je i s úskalími a problémy se kterými se musejí vypořádat. 

Exkurze ve středisku Zdravotní záchranné služby PK  
Dne 19. 11. 2022 navštívila třída VSD2 středisko 
Zdravotní záchranné služby Plzeňského kraje. 
Studenti se seznámili s provozem střediska. Na 
dispečinku viděli, jak probíhá zásah od prvního 
telefonátu a co všechno musí dispečeři zvládnout 
zařídit 

Prohlídka Radnice 

Dne 7. 3. 2022 se uskutečnila opět prohlídka 
historické budovy Plzeňské radnice, tentokrát pro 
studenty třídy VSD2. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Exkurze na Krajský úřad 
Dne 8. 4. 2022 studenti prvního ročníku navštívili Krajský 
úřad Plzeňského kraje. Kromě prohlídky budovy se ve 
stručnosti seznámili s fungováním úřadu. Dozvěděli se, jaké 
úkoly zastává Krajský úřad a jaké činnosti samosprávy má na 
starosti. Nakonec si vyzkoušeli v Zastupitelském sále, jak 
probíhá hlasování při jednotlivých zasedáních. 
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Spolupráce školy    

 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. 

 Spolupráce s úřady práce 
Spolupracujeme s Úřadem práce v Plzni - především v oblasti informovanosti o Dni otevřených 
dveří a vzdělávacích programech, termínech pro přijímací řízení, o možnostech absolvování 
kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, o možnostech kariérového poradenství. 

 Spolupráce se zdravotnickými a sociálními zařízeními a dalšími zaměstnavateli 
Smlouvy mezi školou, zdravotnickými, sociálními a dalšími subjekty našeho regionu jsou řádně 
uzavřeny a probíhá zde praktické vyučování a souvislé odborné praxe našich studentů. 
Spolupráce je na velmi dobré úrovni.  

 
Propagace školy 
 Dny otevřených dveří 
 Besedy pořádané na SŠ a gymnáziích nejen v našem kraji 
 Inzerce – billboardy, zpravodajství, tisk, internet, rádio 
 Webové stránky školy - informace o škole, o jednotlivých studijních oborech, přijímacích 

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

 Facebook, Instagram – aktuální informace z dění ve škole  

 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, tematické plány, témata 

absolventských prací, absolutoria;  
- aktuální informace k výuce, studijní materiály 
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10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

(Vyhláška č. 15/2005Sb., § 7, odst. 1, písm. j) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí) 

 

Ve školním roce 2021/2022 kontrola ČŠI neproběhla. 
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11 Základní údaje o hospodaření školy 
(Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1, písm. k) základní údaje o hospodaření školy) 
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Projednání a schválení Výroční zprávy Školskou radou 
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Závěr 
 

Školní rok 2021/2022 byl opět poznamenán pandemií, ale přesto se podařilo realizovat kromě 

vzdělávání celou řadu dalších aktivit. Nejzásadnější akcí bylo vybudování nového školního pracoviště 

pro dentální hygienistky v Galerii Slovany. Kromě krásné prostorné ordinace s veškerým zázemím je 

na novém školním pracovišti i teoretická učebna. 

Zažádali jsme o navýšení celkové kapacity školy na 660 studentů a také o navýšení kapacity 

oboru Sociální práce v kombinované formě studia, o který byl v posledních letech zvýšený zájem. 

V obou případech jsme uspěli. 

Ve školním roce 2021/2022 se nám také podařilo získat akreditaci změny MŠMT u vzdělávacích 

programů Sociální práce v denní a kombinované formě, Diplomovaný zubní technik v denní formě  

a Diplomovaný oční optik v denní a kombinované formě. Vzdělávací programy byly ve spolupráci 

s odborníky z praxe aktualizovány a obsahově inovovány. Změna odráží požadavky praxe a přispěje 

k lepší přípravě absolventů do praxe. Zahájili jsme přípravu akreditace změny u vzdělávacích 

programů Systémový administrátor IT a Diplomovaná dentální hygienistka. 

Po covidové odmlce jsme mohli opět realizovat odborné kurzy, školní praxe a kroužky pro děti 

ze ZŠ. Naši studenti se také účastnili různých soutěží, studenti oboru Diplomovaný zubní technik 

obsadili v mezinárodní soutěži Ústecký Dent pěkné 7. místo; studenti oboru Systémový administrátor 

IT získali na soutěži Robotika 2021 celkově 5. místo a 1. místo za kreativitu. 

Našim studentům nabízíme kvalitní vzdělávání v příjemném, klidném prostředí a osobní, 

individuální přístup a také různé benefity, například příspěvek na stravování ve školní jídelně nebo 

časovou permanentku do Fitness Galerie Slovany zdarma na celý školní rok. 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 27. 9. 2022. 

 

V Plzni dne 29. 9. 2022                                                       Mgr. Helena Layerová 

  ředitelka školy 
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Přílohy 
 

Poděkování 
 
 

 
 

 
 


