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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 do 30. 6. 2019, 

    od 1. 7. 2019 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 
 
 
Školská rada:  předseda: Jiří Uhlík, MBA 

   místopředseda: Mgr. Ivana Vrátníková  

   členové:  Bc. Markéta Volrábová, Lucie Pernglau 

                                           Dominika Tesařová - MSA 

                                           Agáta Cejnarová – DZT 
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2  Přehled oborů vzdělání 2018/2019 
(§ 7, odst. 1, písm. b) 

 
 

Přehled vzdělávacích programů 2018/2019 

 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/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 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. 2018 

Vzdělávací program – 1. ročníky Forma studia 
Počty studentů 
k 31. 10. 2018 

Počet tříd 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník 
DENNÍ 

33 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník 
KOMBINOVANÁ 

22 1 

Cestovní ruch – 1. ročník 
DENNÍ 

17 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 1. ročník 
DENNÍ 

16 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 1. ročník 
KOMBINOVANÁ 

15 1 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník 
DENNÍ 

9 1 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník 
KOMBINOVANÁ 

16 1 

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník 
DENNÍ 

14 1 

Management sportovních aktivit – 1. ročník 
DENNÍ 

18 1 
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Sociální práce – 1. ročník 
DENNÍ 

20 1 

Sociální práce – 1. ročník 
KOMBINOVANÁ 

26 1 

Systémový administrátor IT – 1. ročník 
DENNÍ 

11 1 

Systémový administrátor IT – 1. ročník 
KOMBINOVANÁ 

8 1 

Veřejná správa – 1. ročník 
DENNÍ 

14 1 

Veřejná správa – 1. ročník 
KOMBINOVANÁ 

5 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník 
DENNÍ 

7 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník 
KOMBINOVANÁ 

18 1 

Cestovní ruch – 2. ročník 
DENNÍ 

5 1 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník 
DENNÍ 

0 0 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník 
KOMBINOVANÁ 

23 1 

Diplomovaný zubní technik – 2. ročník 
DENNÍ 

7 1 

Management sportovních aktivit – 2. ročník 
DENNÍ 

0 0 

Sociální práce – 2. ročník 
DENNÍ 

8 1 

Sociální práce – 2. ročník 
KOMBINOVANÁ 

6 1 

Systémový administrátor IT – 2. ročník 
DENNÍ 

5 1 

Veřejná správa – 2. ročník 
DENNÍ 

0 0 

Veřejná správa – 2. ročník 
KOMBINOVANÁ 

8 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník 
DENNÍ 

14 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník 
KOMBINOVANÁ 

17 1 

Cestovní ruch – 3. ročník 
DENNÍ 

11 1 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník 
DENNÍ 

6 1 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník 
KOMBINOVANÁ 

16 1 

Diplomovaný zubní technik – 3. ročník 
DENNÍ 

7 1 

Management sportovních aktivit – 3. ročník 
DENNÍ 

11 1 

Sociální práce – 3. ročník 
DENNÍ 

4 1 

Sociální práce – 3. ročník 
KOMBINOVANÁ 

9 1 
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Systémový administrátor IT – 3. ročník 
DENNÍ 

7 1 

Veřejná správa – 3. ročník 
DENNÍ 

9 1 

Veřejná správa – 3. ročník 
KOMBINOVANÁ 

16 1 

Celkem všechny ročníky  456* 36** 

*251 denní + 205 kombinovaná forma studia 

**22 denní + 14 kombinovaná forma studia 

Celková kapacita školy je 520 studentů, k 31. 10. 2018 studuje v denní formě studia celkem 251 

studentů a v kombinované formě studia 205 studentů. 

Kromě vyššího odborného vzdělávání se škola zaměřuje také na tzv. celoživotní učení, realizaci 

akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích kurzů, školení a seminářů.  

 

Další vzdělávání 2018/2019:  

• 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 2018 byl zahájen již pátý běh kurzu. 

• Kroužky pro žáky plzeňských ZŠ 

Kroužky se v průběhu května 2019 konaly 

v odborných učebnách systémových 

administrátorů IT, v odborných učebnách oboru 

Diplomovaný oční optik, v laboratořích oboru 

Diplomovaný zubní technik a také v nové 

jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí a 

studentskými tablety-pc pro interaktivní 

multimediální výuku. 

  Na programu bylo představení 

moderního technického vybavení našich 

učeben, kroužky oboru Systémový 

administrátor IT byly zaměřeny na ukázky 

počítačových her naprogramovaných našimi studenty, instalace a využití šikovných aplikací 

v mobilních zařízeních – např. letecký radar, scanner, vědecká kalkulačka, offline mapy, čtečka QR 

kódů atd. Součástí programu bylo také vystoupení našeho studenta 3. ročníku oboru Systémový 
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administrátor IT a zároveň lektora společnosti NVIAS s tématem programováním populárních robůtků 

(mboti a ozoboti). 

Kroužek v odborných učebnách oboru Diplomovaný oční optik byl zaměřený na zrak a na 

seznámení se s přístroji využívanými v oční optice. Žáci se nejdříve dozvěděli poznatky o refrakčních 

vlastnostech lidského oka a o optických klamech.  Pak se účastnili prohlídky a přednášky v učebně s 

vyšetřovací jednotkou. Ta obsahuje nejmodernější přístroje užívané v oční optice – jako jsou např. 

autorefraktometr s keratometrem, korneální topograf a wavefront aberometr. Žáci se tak mohli 

seznámit s problematikou očních vad a získat praktické zkušenosti s vyšetřovacími postupy klienta. 

Dále si mohli zkusit test barvocitu, nebo si prohlédnout brýle, které v rámci výuky vyrobili naši 

studenti. 

Poslední část kroužků pro žáky ZŠ proběhla s oborem Diplomovaný zubní technik. Žáci měli 

možnost se nejen seznámit, ale i si prakticky vyzkoušet počítačovou technologii CAD/CAM. S její 

pomocí se dnes v zubních laboratořích zhotovují fixní náhrady, které se 3D designují a následně 

zasílají k frézování. Vzhledem k tomu, že naše 

škola vlastní celou technologii, měli žáci 

možnost vidět kompletní pracovní postup od 

zhotovení modelu až po finální protetický 

výrobek. Pracovali se softwarem firmy 

3Shape, která patří na dentálním trhu 

k nejlepším. Ve výukové zubní laboratoři si 

opět prakticky vyzkoušeli způsob zhotovení 

estetické fazety s použitím fotokompozitního 

materiálu a v závěru kroužku si vyrobili 

drobné upomínkové předměty. 

Tato velká akce pro plzeňské základní školy byla v letošním školním roce uskutečněna v rámci 

realizace projektu „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), který přispívá ke zkvalitnění výuky vzdělávacích programů 

Systémový administrátor IT, Diplomovaný oční optik a Diplomovaný zubní technik, ke zlepšení výuky 

předmětů spojených s IT technologiemi napříč i ostatními vzdělávacími programy  a dále ke 

zkvalitnění výuky cizích jazyků všech vzdělávacích programů naší školy. 
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3  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2018/2019 

(§ 7, odst. 1, písm. c) 
 
Pracovníci školy ve školním roce 2018/2019 

Počet int. pracovníků 

celkem 

Počet interních 
pedagogických 

pracovníků 

Průměrný počet 
studentů na 1 

pedagogického int. 
pracovníka 

Počet externích 
pedagogických 

pracovníků 

24 15 27,6 94 

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

což je dáno skladbou předmětů učebních plánů jednotlivých vzdělávacích programů. 
 

 Škola za rok 2018/2019 uzavřela celkem: 
a) dohod o provedení práce:  197   
b) dohod o pracovní činnosti:   16 
 

 
Vedoucí vzdělávacích programů ve školním roce 2018/2019 

Obor Vedoucí oboru 

Bezpečnost obyvatelstva PhDr. Josef VLČEK 

Cestovní ruch Mgr. Jiří DVOŘÁK 

Diplomovaná dentální hygienistka Bc. Markéta VOLRÁBOVÁ 

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. 

Veřejná správa PhDr. Josef VLČEK 
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4  Údaje o přijímacím řízení 
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

 

Přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019 

Počet podaných 
přihlášek celkem 

Počet přihlášených 
uchazečů (fyz.osob) 

Počet přijatých  
uchazečů 

Počet nepřijatých 
uchazečů (fyz.o.) 

Počet zapsaných 
uchazečů  

511 440 368 72 237 

 
Přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019 - přehled 

Kód  Vzdělávací program 
Počet přihlášek 

v jednotlivých kolech 
Počet přijatých 

celkem k  
31. 10. 2018 

Nastoupili ke 
studiu 

Počet 
tříd 

1.k 2.k 3.k 

68-42-N/06 
Bezpečnost obyvatelstva 
denní studium 

59 7 2 65 33 1 

68-42-N/06 
Bezpečnost obyvatelstva 
kombinované studium 

24 10 0 32 22 1 

65-43-N/01 
Cestovní ruch 
denní studium 

37 5 1 42 17 1 

53-41-N/01 
Diplomovaná dentální hygienistka 
denní studium 

32 8 2 21 16 1 

53-41-N/01 
Diplomovaná dentální hygienistka 
kombinované studium 

68 0 0 15 15 1 

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

9 6 2 14 9 1 

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

21 4 0 23 14 1 

53-44-N/11 
Diplomovaný zubní technik 
denní studium 

24 4 4 34 12 1 

64-31-N/07 
Management sportovních aktivit  
denní studium 

25 4 1 28 18 1 

75-32-N/01 
Sociální práce 
denní studium 

19 8 6 29 20 1 

75-32-N/01 
 Sociální práce  
kombinované studium 

9 24 6 39 26 1 

26-47-N/16 
Systémový administrátor IT 
denní studium 

15 3 2 20 11 1 

26-47-N/16 
Systémový administrátor IT 
kombinované studium 

0 5 5 10 8 1 

68-43-N/05 
Veřejná správa 
denní studium 

31 4 1 33 14 1 

68-43-N/05 
Veřejná správa 
kombinované studium 

7 3 4 14 5 1 

Celkové počty                                                                                                                380 95 38 419* 240** 15 

*  Celkový počet přijatých byl 240, někteří uchazeči byli přijati do více vzdělávacích programů. 
**Počet přijatých uchazečů se může lišit od skutečného počtu studentů ve skupinách na str. 3 a 4, vzhledem 
k přestupům a nástupům po přerušení 
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5  Údaje o výsledcích vzdělávání  
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

 
Absolutoria 2019 
Vzdělávací 
program 

Řádný 
termín 

Náhradní 
termín 

Předseda Odborník z praxe 

AIT 3. 6. 3. 10. Ing. Petr Michalík, Ph.D. Ing. Milan Dvořák 

SPD 3. 6. 3. 10. Mgr. Jitka Havlánová Mgr. Roman Mašek 

SPK 3. - 4. 6. 3. 10. Mgr. Jitka Havlánová Mgr. Hana Dostálová 

DZT 4. 6. - Mgr. Hana Švejstilová MDDr. Ivana Justová 

CER 5. – 6. 6. - Mgr. Lucie Králová Bc. Filip Beránek DiS., Bc. Ondřej Čech 

DOO 5. 6. - Ing. Petr Michalík, Ph.D. Zina Trejbalová 

DOK 6. - 7. 6. 3. 10. Ing. Petr Michalík, Ph.D. Barbora Straková 

MSA 11. - 12. 6. - Mgr. Petra Kalistová Ing. Tomáš Kotora 

BEO 10. - 11. 6. 3. 10. PaedDr. Josef Kepka, CSc. PhDr. Aleš Zoubek Ph.D 

BOK 12. - 13. 6. 3. 10. PaedDr. Josef Kepka, CSc. Ing. Mgr. Martina Zoubková 

VSD 10.6. - Mgr. Petra Kalistová Ing. Mgr. Martina Zoubková 

VSK 13. - 14. 6. 3. 10. Mgr. Petra Kalistová PhDr. Aleš Zoubek Ph.D, Mgr. Jan Marek 

 
Výsledky absolutorií 2019 řádný termín 

Vzdělávací program 
Počet 

studentů  
k ABS 

Prospěli 
s vyznamená

-ním 
Prospěli Neprospěli Odstoupili 

Odklad 
ABS 

AIT – Systémový administrátor IT 
denní studium 

7 2 3 0 0 2 

BEO – Bezpečnost obyvatelstva 
denní studium 

12 5 6 0 0 1 

BOK – Bezpečnost obyvatelstva 
kombinované studium 

15 10 2 0 0 3 

CER – Cestovní ruch 
denní studium 

11 9 2 0 0 0 

DOO – Diplomovaný oční optik 
denní studium 

6 5 1 0 0 0 

DOK – Diplomovaný oční optik 
kombinované studium 

16 9 6 0 0 1 

DZT - Diplomovaný zubní technik 
denní studium 

7 7 0 0 0 0 

MSA – Management sportovních 
aktivit denní studium 

11 9 2 0 0 0 

SPD - Sociální práce  
denní studium 

3 2 1 0 0 0 

SPK – Sociální práce 
kombinované studium 

9 5 4 0 0 0 

VSD – Veřejná správa 
denní studium 

8 7 1 0 0 0 

VSK – Veřejná správa 
kombinované studium 

15 9 5 0 0 1 

Celkem* 120 79 33 0 0 8 
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*Z celkového počtu 120 studentů, kteří dokončili třetí ročník - 8 studentů zažádalo o odklad 
absolutorií (z toho 2 na 6/2020).  
 
Absolutoria v řádném termínu – v červnu 2019 konalo 112 studentů. 79 studentů prospělo 
s vyznamenáním a 33 prospělo. 
Absolutoria v opravném a náhradním termínu konalo 7 studentů (2 z roku 2017). 1 student 
prospěl s vyznamenáním, 4 prospěli a 2 neprospěli. 
 
Absolutorium 2019 – výsledky řádný termín 
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VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY 
 

Dne 18. června 2019, 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 2018 

Denní forma studia 

Vzdělávací program 

Počet 
absolventů 

vzdělávacího 
programu 

zaměstnán/a 
v oboru 

zaměstnán/a 
mimo obor 

+ MD 

studuje, 
většinou 

navazující VŠ 

nezaměstnán/a, 
ÚP 

nezjištěno 

Bezpečnost 
obyvatelstva (BEO) 

9 1 0 8 0 0 

Cestovní ruch (CER) 5 3 1 1 0 0 

Diplomovaný zubní 
technik (DZT) 

11 5 1 5 0 0 

Diplomovaný oční 
optik (DOO) 

6 2 0 0 0 4 

Management 
sportovních aktivit 
(MSA) 

8 0 0 7 0 1 

Sociální práce (SPD) 8 4* 2** 1 0 1 

Celkem 47 15 4 22 0 6 
* z toho 2 pokračují ve studiu na VŠ v kombinované formě 

**z toho 1 pokračuje ve studiu na VŠ v kombinované formě 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2018 

Kombinovaná 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 (SPK) 13 5* 3* 0 0 5 

Bezpečnost obyvatelstva 
(BOK)  

18 13* 1 0 0 4 

Diplomovaný oční optik 
(DOK) 

13 8 0 0 0 5 

Celkem 44 26 4 0 0 14 

* někteří pokračují v navazujícím studiu na VŠ v kombinované formě 
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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 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 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 
((§§  77,,  ooddsstt..  11,,  ppííssmm..  gg))  

  

VVzzdděělláávvaaccíí  aakkccee  
VVzzdděělláávvaaccíí  

iinnssttiittuuccee,,  mmííssttoo  
kkoonnáánníí  

ČČaassoovvýý  rroozzvvrrhh,,  
tteerrmmíínn  kkoonnáánníí  

ÚÚččaassttnnííkk  

Studium pro ředitele škol a 

školských zařízení 

Krajské centrum 

vzdělávání a jazyková 

škola, Plzeň 

10/2018 – 4/2019 
MMggrr..  LLaayyeerroovváá  

Seminář – Dotazníkové šetření pro 

analýzu potřeb škol  

KKrraajjsskkýý  úúřřaadd  

PPllzzeeňňsskkééhhoo  kkrraajjee,,  

PPllzzeeňň  

15. 10. 2018 
MMggrr..  LLaayyeerroovváá  

Stomatologický veletrh Pragodent 

2018 

Výstaviště  

Praha Holešovice 
19. 10. 2018 MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

Exkurze  Svitavy 14. 11. 2018 MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

Seminář – Profesní rozvoj učitelů AJ 

Krajské centrum 

vzdělávání a jazyková 

škola, Plzeň 

19. 11. 2018 
MMggrr..  JJiittkkaa  VVoonneeššoovváá  

DDeenn  ss  aabbssoollvveennttyy  ZZČČUU  PPllzzeeňň  2200..  1111..  22001188  MMggrr..  JJaann  ŠŠttiikkaa  

Konference – Dentální hygiena  Praha 29. 11. 2018 
BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

Konference zubních techniků 

  
Praha 

30. 11. – 1. 12. 

2018 
MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

Setkání ředitelů středních škol, 

soukromé a církevní školy 

Krajský úřad 

Plzeňského kraje, 

Plzeň 

9. 1. 2019 
MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

Školení – Komposita Praha 7. 2. 2019 
MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  
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Konzultace pro žadatele výzvy 

Šablony II  
NIDV Plzeň 19. 2. 2019 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

MMggrr..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

Exkurze oboru Management 

sportovních aktivit – Běžecké 

lyžování 

Železná Ruda 4. 3. 2019 
MMggrr..  JJaann  ŠŠttiikkaa  

Filmový festival – Jeden svět Plzeň 
19., 20., 25. 3. 

2019 MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  

Projekt DH „Inovace VOV – zdrav. 

oblast KAŠ“ 
Praha  20. 3. 2019 

BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

KKuullaattýý  ssttůůll  ––  PPééččee  oo  sseenniioorryy  

ss  ddeemmeennccíí  
PPllzzeeňň  2288..  33..  22001199  MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  

Jarní konference ADH ČR Praha 12. 4. 2019 
BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

Psychosociální výcvik  Železná Ruda, Špičák 
25. – 27. 4. 2019 

10. – 12. 5. 2019 
MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  

 

Exkurze MSA 3 

 

PPrraahhaa  2299..  44..  22001199  MMggrr..  JJaann  ŠŠttiikkaa  

Seminář pro učitele AJ 

Krajské centrum 

vzdělávání a jazyková 

škola, Plzeň 
1166..  55..  22001199  MMggrr..  JJiittkkaa  VVoonneeššoovváá  
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8  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
(§ 7, odst. 1, písm. g) 

 
 
Aktivity, exkurze a školení studentů, prezentace školy 
 

BEZPEČNOST OBYVATELSTVA 

 
Seznamovací kurz  
Seznamovacího kurzu se ve dnech 6. - 8. 9. 2018 v Rožmitále 
pod Třemšínem v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili 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. 

 

 
Veletrh cestovního ruchu 

Pod vedením PhDr. Vlčka v rámci Veletrhu Cestovního ruchu 

ITEP 2018 (20. - 22. 9. 2018) studenti prezentovali ve vlastním 

stánku ukázkami nácviku sebeobrany obor BEO. Dále v rámci 

spolupráce s Plzeňským krajem zajišťovali i pořadatelskou službu 

na vybraných akcích. 

 
Západočeská galerie v Plzni, Pražské ulici 

Dne 4. 10. 2018, v rámci předmětu Bezpečnost a mezinárodní 

spolupráce, v doprovodu Mgr. Zoubkové studenti BEO2 zavítali 

do Západočeské galerie v Plzni na téma „Rok 1918 a umění 

v Plzni a čsl. samostatnost v historii plzeňského uměleckého 

života 1914-1938.“ V rámci následné diskuze se studenti zabývali otázkami suverenity státu v 

kontextu mezinárodní bezpečnosti a mezinárodního práva veřejného.  
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Exkurze věznice Plzeň Bory 
Dne 10. 10. 2018 v rámci exkurze v plzeňské věznici na Klatovské třídě si studenti BEO1 měli možnost 
v doprovodu Ing. Černého prohlédnout naší největší věznici. Dozvěděli se zde nejen zajímavosti z 
historie věznice, ale prohlédli si také její vnitřní prostory a zabezpečení objektu. 
 
 
Český rozhlas 
Dne 17. 10. 2018 v doprovodu Bc. Beníška, zavítali studenti BEO2 do Českého rozhlasu v Plzni. Zde se 

studenti dostali do běžně neveřejných prostorů a měli možnost nahlédnout například do nahrávacích 

studií Českého rozhlasu.  

Projektový den první pomoci 
Dne 18. 10. 2018 v doprovodu Mgr. Layerové, proškolily studentky druhého ročníku oboru 
Bezpečnost obyvatelstva žáky Střední průmyslové školy elektrotechnické v postupech neodkladné 
resuscitace a poskytování první pomoci v dalších akutních stavech. Školení proběhlo v rámci 
předmětu První pomoc. 

 

 

 

 

 
 

Ústav soudního lékařství Plzeň 

Dne 22. 10. 2018 se v doprovodu Bc. Procházky studenti BEO3 zúčastnili v budově Ústavu soudního 

lékařství, Lidická 2 v Plzni zdravotní pitvy. Během výkladu zjistili, že existují 2 druhy možného nařízení 

pitvy, a to zdravotní a soudní. Zdravotní nařizuje lékař, ke zjištění příčiny přirozeného úmrtí a soudní, 

kterou nařizuje policejní orgán v případě zjištění nebo podezření na násilnou smrt, způsobenou 

trestným činem. Studentům byly na místě rovněž demonstrovány na různých jednotlivých částech 
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těla a vnitřních orgánech rozdíly, podle kterých lze toto rozpoznat. Provedení pitvy spadá pod jeden z 

důležitých úkonů v rámci státní správy – zdravotnictví, 

Policie ČR, státní zastupitelství a soudů. 

 

Magistrát města Plzně  

Dne 31. 10. 2018 se studenti BEO3 zúčastnili prohlídky 

Magistrátu města Plzně. Studenti si pod vedením Bc. 

Procházky prohlédli prostory radnice a byli seznámeni 

s fungováním úřadu v návaznosti na výuku veřejné 

správy.  

Exkurze BEO1 – Střelnice Lobzy 

Dne 5. 3. 2019 v doprovodu Mgr. Černého proběhl 

nácvik střelby z dlouhých střelných zbraní na Armádní 

střelnici ČR v Plzni Lobzích. Studenti si mohli vyzkoušet 

střelbu ze sportovních zbraní na soutěžní střelnici za 

asistence vedoucího střelnice plk. Mgr. Pavla Bittnera. 

Magistrát Města Plzně 

Dne 20. 3. 2019 se studenti oboru Bezpečnost 

obyvatelstva v doprovodu Bc. Procházky zúčastnili 

exkurze na Odboru bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Exkurze proběhla i v 

jednom z prostor pro ukrytí obyvatelstva, který je v majetku Magistrátu města Plzně. Kryt byl 

vybudován na počátku 50. let minulého století, je plně funkční a v případě potřeby by byl využit pro 

krizové řízení magistrátu. 

Exkurze BEO2 – Policejní cely v Plzni 

Dne 2. 4. 2019 se 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. 

Exkurze BEO1 – MP Doubravka 

V rámci předmětu Osobní a profesní sebeobrana v doprovodu Mgr. Šturma se zúčastnili studenti 

BEO1 dne 2. dubna 2019 exkurze na služebně MĚP Plzeň 

Doubravka, kde se seznámili s činností služebny, 

pracovištěm analýzy a prevence kriminality. Dále se zde 

seznámili s projektem Senior akademie a s logistikou 

skladové výstroje a výzbroje MĚP. 

 

Exkurze BEO2 – Výcvikové středisko služebních psů 

Dne 17. 4. 2019 se studenti BEO2 seznámili s chodem 

výcvikového střediska služebních psů Policie ČR v Plzni 

Bílé Hoře, kde je vybudována cvičná kóje pro výcvik psů 
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na metodu pachové identifikace. Dále zde najdeme sklad pachových konzerv, sterilizátor a vše 

potřebné k výcviku těchto specialistů. V současné době zde probíhá výchova a výcvik mladých psů 

pro doplnění potřeb jednotlivých útvarů Policie ČR. 

 

Exkurze BEO3 – Policie ČR 

Dne 15. 4. 2019 byla pro studenty BEO 3 

realizována exkurze na OOP Plzeň 4. V jejím rámci 

byli studenti seznámeni s chodem a úkoly 

základního organizačního článku PČR, kariérním 

postupem policistů po nástupu do služebního 

poměru, ukázkami mechanických zabezpečovacích 

prvků na zdejší součásti (trezory komerční, 

zbraňové, účelové, komorový trezor, bezpečnostní 

dveře, mříže, posuvná brána, cela pro krátkodobé 

omezení osobní svobody atd.), elektrického 

zabezpečovacího systému, kamerového systému, 

opomenuta nezůstala ani režimová opatření související s ochranou budovy oddělení (bezpečnostní 

dokumentace, parkovací řád, ustanovení osob odpovědných za ostrahu areálu, zákrokové karty atd.) 

    
 
Instruktážně metodické zaměstnání oboru  BEO – Letiště Líně 

Dne 26. 4. 2019 v doprovodu Bc. Kučery se v rámci předmětu 

Integrovaný záchranný systém studenti oboru BEO zúčastnili 

instruktážně metodického zaměstnání společně s jednotkami IZS PK se 

zaměřením na procvičení taktiky a spolupráce složek IZS při letecké 

nehodě, jejich koordinaci, organizaci a řízení základních a ostatních 

složek IZS a zapojení ostatních subjektů podílejících se na řešení 

mimořádné události. Dále se také ověřovala funkčnost traumatických 

plánů (ZZS PK, Stodské nemocnice, Rokycanské nemocnice a FN Plzeň). 

Studenti si měli možnost sami na sobě vyzkoušet roli evakuovaných 

osob a zároveň sledovat roli jednotlivých záchranných složek.  

 

 
Střelecká příprava BEO1,2 
Dne 30. 4. 2019 v rámci střeleckého kurzu se studenti 

BEO 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. 
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První pomoc -  BEO1 
Dne 30. 5. 2019 se naše škola zapojila do akce s názvem Den dětí 

s ROP Jihozápad aneb Eldorádo šimpanzů, která se uskutečnila  

v Zoologické a botanické zahradě. Naše studentky prvního ročníku 

oboru Bezpečnost obyvatelstva zajistily na akci praktické ukázky 

poskytování první pomoci. Studentky se úlohy vzorně zhostily, 

proškolily mnoho zájemců a patří jim velké poděkování za 

vynikající prezentaci naší školy.  

 

Letní odborná praxe pro obor Bezpečnost obyvatelstva, skupina 
BEO1,2, Rožmitál pod Třemšínem 

Termín: 30. 4. – 1. 5. 

a 6. - 9. 5. 2019         

V první části školní 

letní odborné praxe studenti oboru Bezpečnost 

obyvatelstva absolvovali v měsíci květnu fyzickou 

přípravu nezbytnou pro přijetí k bezpečnostním sborům 

a výcvik používání donucovacích 

prostředků a zbraně. Procvičovali 

také vstupy do objektů, zastavování 

vozidel a řízení dopravy, ohledání 

místa trestného činu, včetně 

vyhledávání a zajišťování 

kriminalistických stop.  

Letní odborná praxe pro obor Bezpečnost obyvatelstva, skupina BEO2 

Ve dnech 26. - 31. 5. 2019 absolvovali studenti BEO2 Letní odbornou 

praxi v Tatrách. Výcvik měl studentům přinést 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. 

Letní odborná praxe pro obor Bezpečnost obyvatelstva - třída BEO1. 

Kurz speciálních tělesných aktivit 

 

Další část praxe skupiny BEO1 probíhala již v ČR 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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CESTOVNÍ RUCH 
 

Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem  6. 9. 

- 8. 9. 2018  

Ubytování v campu Kymevo, aktivity pro 

podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 16 

studentů CR1 a CR2. Návštěva interaktivního 

muzea v Rožmitálu pod Třemšínem. 

 

Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2018  20.9. – 22. 9. 

2018 

Práce pro pořadatele, vlastní stánek školy a její prezentace, dětský koutek – dětská animace 

Organizace slavnostního galavečera na Spilce pro 

vystavovatele. 

    

Animace na ledě 3. 12. 2018 

V rámci předmětu Animace volného času navštívili 

studenti CER1 krytou ledovou plochu a seznámili 

se s pohybovou aktivitou na ledě.  

 

Průvodcovství Praha 6. 12. 2018 

V rámci praxe studenti organizují zájezd do Prahy – předem připravený program a průvodcovství 

aplikují studenti nejen na své spolužáky, ale i na zájemce, 

kteří zájezd absolvují s naší školou. 

  

Vánoční besídka a kuželky oboru cestovní ruch 19. 12. 2018 

Vánoční setkání na kuželkách celého oboru cestovní ruch.  
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Zimní kurz 6. - 11. ledna 2018 

V rámci praxe studenti CR2 + BO Zimní kurz – Pec pod Sněžkou hotel Energetik - praktická výuka 

s návazností na teorii z TCR a animací; vedení skupiny na Sněžku, celodenní výlet na běžkách, 

návštěva Horské služby a další. 

 

      

 

Den otevřených dveří - CER1 

 Studenti CER1 zajišťovaly DOD lednový termín a připravili si mimo prezentace oboru i zážitkovou 

gastronomii – Čínská gastronomie. 

Den otevřených dveří - CER3 

 Studentky CER3 zajišťovaly DOD březnový termín a 

připravily si mimo prezentace oboru i zážitkovou 

gastronomii – Italská gastronomie. 
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Soustředění - Animace Sobeňák  11. – 12. 5. 2019 

Studenti celého oboru absolvovali soustředění v Rožmitále pod Třemšínem kemp Sobeňák, kde se 

připravoval projekt Animace na školách v přírodě. Studenti si zkoušeli v reálném čase zajištění 

volného času žáků základních škol, kteří budou na 

tomto místě absolvovat 5 týdenních turnusů. 

Studenti oboru cestovní ruch v rámci své praxe 

budou tento program zajišťovat. 

 

Kurz Speciálních aktivit 29. 5. – 3. 5. 2019 

Studenti prvního ročníku absolvovali kurz 

speciálních aktivit, který je měl prakticky připravit na 

formy Zážitkového cestovního ruchu. Studenti si 

vyzkoušeli střelbu z krátkých střelných zbraní a 

prošli kompletní bezpečnostní přípravou 

při manipulací se zbraní. Vyzkoušeli si základní dovednosti při In-line kurzu. 

Vyzkoušeli si potápění s přístrojem v bazénu. Prošli kompletní průpravou při lezení na umělých 

stěnách. Absolvovali Golfovou akademii v Hořehledech v golfovém rezortu.  Prošli si Agroturistikou 

na statku Moulisových. 

    

     

     

Kurz Cykloturistiky 6. – 10. 5. 2019  

Studenti prvního ročníku absolvovali v rámci praktických 

animačních činností kurz Cykloturistiky. První den se po „ vlastní 

ose“ přepravili z Božkova do Rožmitálu pod Třemšínem kemp 

Sobeňák, kde byli týden ubytováni a vyjížděli na hvězdicové 

výlety do okolí, kdy jednotliví studenti dle losu připravovali 

jednotlivé výlety v rámci svého dopoledního a odpoledního 

zaměstnání. 

 

Letní výcvikový kurz pro zájemce z celého oboru CER Vysoké 

Tatry 26. 5. -  31. 5. 2019 

Studenti celého oboru se mohli přihlásit na Letní výcvikový kurz 

do Vysokých Tater na vysokohorskou turistiku. Z oboru se 
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zúčastnilo 12 studentů 1 a 2 ročníku. Ubytování bylo zajištěno v Horném Smokovci penzion POĽANA 

s polopenzí, doprava dva mikrobusy. 

 

   

 

    

Praxe studentů oboru CER od 13. 5. – do 16. 6. 2019 

Oboru se podařilo zajistit pro studenty placenou atraktivní praxi na pozicích Animátora volného času 

na zotavovacích akcích základních škol v kempu Sobeňák. Zde skupiny vždy nejméně 5 studentů 

zajišťovali náplň volného času pro žáky základních škol z celé republiky. Někteří pracovali i na pozici 

Zdravotníka zotavovacích akcí v témže středisku. 
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DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 

 

Odborná přednáška Sensodyne Rapid, Parodontax 

Dne 23. 10. 2018 proběhla pro studentky prvního ročníku oboru 

Diplomovaná dentální hygienistka odborná přednáška na téma 

Senspodyne Rapid, kterou vedle paní Dita Homolová, zástupce firmy 

GSK. Velmi podrobně a detailně popsala působení zmíněných 

prostředků dentální hygieny na dutinu ústní. Měla připravenou i 

virtuální ukázku a také dárky v podobě zubních past a kartáčků 

Parodontax. Stejné přednášky se zúčastnily i studentky kombinované 

formy. 

                      

Odborná přednáška SoniCare 

Dne 9. 10. 2018 proběhla pro studentky prvního ročníku oboru 

Diplomovaná dentální hygienistka odborná přednáška na téma 

sónické kartáčky SoniCare. Pan Tomáš Korelus, zástupce firmy 

Merten Dental, připravil ukázku nejen celého sortimentu zmíněné 

firmy, ale hlavně se zaměřil na způsob a výhody používání sónických 

elektrických kartáčků SoniCare. Studentky měly možnost si jeho funkce prakticky vyzkoušet. Stejnou 

přednášku připravil p. Korelus i pro studentky kombinované formy. 

 

Asociace dentálních hygienistek 

Ve dnech 4. 3. a 23. 3. navštívila studentky DHD1 a DHK1 členka přípravného výboru Asociace 

dentálních hygienistek paní Iveta Stará, DiS. Představila jim asociaci, její činnost a strukturu, vysvětlila 

výhody členství v této profesní organizaci a nastínila otázky, kterými se bude v budoucnu ADH 

zabývat. 

 

Odborná přednáška Oral B  

Dne 7. 3. 2019 proběhla odborná přednáška pro studentky DHD1. Zástupce firmy Oral B, slečna 

Svobodová, představila celý sortiment výrobků, které jsou 

k dispozici na dentálním trhu. Pak následoval workshop, kdy si 

studentky prakticky vyzkoušely novou řadu elektrických kartáčků. 

 

Odborná přednáška Enzymel  

Ve dnech 8. 3. a 13. 3. 2019 proběhla odborná přednáška pro 

studentky DHD1 a DHK1. 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. Na závěr obdržely drobné 

dárky v podobě enzymových přípravků. 
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DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 

 

Exkurze do FN Plzeň 

V pondělí 29. 10. 2018 se studenti DOO3 za účasti vyučujícího VMR pana P. Budka zúčastnili návštěvy 

oddělení pleoptiky a ortoptiky ve Fakultní nemocnici v Plzni. Na oddělení ortoptiky provázela 

studenty ortoptická sestra Bohumila Šimánová. Od ní se také dozvěděli, jak se diagnostikuje a léčí 

tupozrakost. Během exkurze se studenti seznámili s 

ortoptickými cvičeními, které se používají v léčbě vrozených 

a získaných očních vad u dětí, a s funkcí přístrojů: 

Synoptofor, Cheiroskop, Campbellův zrakový stimulátor 

(CAM), Stereoskop, ortoptický Korektor a Maddoxův kříž. 

K pochopení principu těchto přístrojů pomohli dobrovolníci 

z řady studentů, čím se zájem o danou problematiku ještě 

zvýšil.  

 

DEPO: Posviť si na svou budoucnost  

V pátek 9. 11. 2018 představily studentky DOO výsledky své 

práce v optické laboratoři a možnosti budoucího uplatnění 

v rámci interaktivní výstavy „Posviť si na svou budoucnost“ 

v DEPO v Plzni. 

 

Exkurze v laboratořích KMT FPE ZČU  

V pondělí 3. 12. 2018 navštívily studentky 1. ročníku oboru Diplomovaný oční optik laboratoře 

Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy na FPE 

v Plzni, aby se tam seznámily s experimenty, které se týkají 

některých jevů geometrické optiky – např. odraz a lom na 

rozhraní prostředí, optické zobrazování a optické klamy. 

Právě posledně zmíněné jevy – především klamavé zobrazení 

předmětů odrazem světla v asférických zrcadlech a odrazy ve 

světelném tunelu – studentky ocenily jako nejzajímavější. 

Zároveň si v laboratoři prohlédly experimenty týkající se 

polarizace světla a demonstrace barevného vidění a zkusily si 

samostatně proměřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček 

různé optické mohutnosti. 

 

 

Předvánoční návštěva Dětského centra – sbírka pro děti  

Studenti DOO1 a DOO3 uspořádali charitativní sbírku pro 

děti žijící v kojeneckém oddělení Dětského centra v Plzni. 

V úterý 18. 12. 2018 navštívily studentky DOO1 spolu s vedoucí oboru Jitkou 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. Studentky předaly dětem vánoční dárky, které 

nakoupily spolu se skupinou DOO3 (v této době na odborné praxi). Dětská sestra Š. Dolejšová nás 

provedla oddělením nejmenších dětí, a tak měly studentky možnost se s některými dětmi blíže 
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seznámit. V upomínku na tuto charitativní akci 

jsme dostaly PF a symbol Dětského centra (šneka). 

Osudy dětí umístěných v DC v nás vyvolaly smutné 

pocity, ale měly jsme radost, že jsme mohly přispět 

k jejich obdarování.      

 

Účast na mezinárodním veletrhu OPTA 2019 Brno 

V sobotu 9. 3. 2019 se studentky DOO1 zúčastnily 

25. mezinárodního veletrhu OPTA v Brně. 

Studentky získaly užitečné studijní materiály od 

různých značek, jako jsou Carrera, Safilo, Essilor, Horsefeathers, Hoya a Alcon a seznámily se i s méně 

známými nebo naopak novými výrobci brýlových obrub, 

vyzkoušely si nové módní trendy jak u dioptrických, tak 

sportovních a slunečních brýlí. To vše jistě 

významně pomohlo k rozšíření jejich orientace v oboru. 

 

Trhové Sviny 

V úterý 9. 4. navštívili studenti DOO1 a DOO3 firmu 

Silhouette A. Schmied, která sídlí v obci Trhové Sviny. 

Účastníky provázel garant oboru DOO Zdeněk Trnka. 

Jednatel společnosti Silhouette nejprve seznámil studenty 

s historií i současností firmy, pak měli možnost navštívit 

i provozní areál firmy, která je známá tím, že k uchycení 

brýlových čoček u vrtaných obrub využívá vlastního patentovaného bezšroubkového systému. 

Exkurze se setkala s velkým zájmem studentů. 

Uvnitř areálu Silhouette je v současnosti zakázané 

pořizovat jakoukoli fotodokumentaci, proto se 

účastníci exkurze vyfotografovali alespoň před 

vchodem do firmy. 
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DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK 

CAD/CAM meeting 

Ve dnech 7. a 8. 9. 2018 se v Přerově konala Konference zaměřená na CAD/CAM technologie a 3D 

tisk. Program byl připraven do celého komplexu hotelu Jana. Vystřídalo se zde přes 20 přednášejících 

a také 15 vystavujících firem. Jednotlivé přednášky 

byly doplněny o diskuse na dané téma, zajímavé byly i 

workshopy s praktickými ukázkami. Poznaly jsme např. 

Enrico Stegera, zakladatele společnosti Zikonzahn a 

také The Zirkonzahn School, tato škola kombinuje 

výuku odborných dentálních dovedností se školou 

života a kultury.  

                  

ZIRKON SHOW 2018 

Dne 14. 9. 2018 se konalo na naší škole teoreticko – 

praktické školení, zaměřené na práci se zirkonem, pod záštitou firmy Rotadent. Nejdříve proběhla 

teoretická přednáška. Lektor školení Mgr. Lukáš Matejovič nás seznámil se zirkonem: tj. jeho 

složením, zpracováním, možnostmi broušení, nanášení keramického materiálu, artikulace a hlavně 

glazování. Věnoval se též ekonomice - výhodám a nevýhodám CAD/CAM systémů. Následovala 

praktická část školení, která se zabývala novým materiálem, vhodným na glazování zirkonových 

výrobků. Komet Dental vyrábí sprej CeraFusion evo, 

tento sprej je výborným prostředkem pro získání 

glazury, která je transparentní a přímo ideální pro 

anatomické práce. Ochraňuje dlouhodobě výrobky a 

nezvyšuje skus. Právě tento výrobek jsme si mohli 

vyzkoušet v praktické části tohoto školení. Mohu 

potvrdit, že práce s ním je jednoduchá a časově 

nenáročná. Velkou nevýhodou je finanční stránka. 

Dále jsme si mohli vyzkoušet rotační nástroje firmy 

Komet, které se používají na broušení zirkonových 

prací. Účastníci školení kladně hodnotili vybavenost 

naší školní laboratoře a též možnost, vyzkoušet si výrobky prakticky.  

 

Pragodent 2018 

Dne 19. 10. 2018 navštívili studenti DZT 1 a DZT 2 

26. ročník mezinárodního dentálního veletrhu 

Pragodent 2018. který se konal 18. 10. – 20. 10. 

2018 v areálu Výstaviště Praha, Holešovice. Během 

prohlídky měli možnost navštívit více než 50 

výstavních stánků a mluvili s odborníky, kteří jim 

ochotně poskytli informace o prezentovaných 

novinkách. U vystavovatelů si mohli prohlédnout 

např. nové kolekce zubních kartáčků, nové 

možnostmi zubního vyšetření či novinky v oblasti 

implantologie. Seznámili se s novými technologiemi 

firmy Zirkonzahn. Prezentovala se zde snaha o digitalizaci zubních laboratoří, o zefektivnění a 
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zpřesnění veškerých procesů. Studenty zaujala zejména 3D tiskárna, která dokáže vyrobit modely 

během několika minut. Právě tuto novinku by rádi uvítali ve školní laboratoři.  

 

Flava Svitavy 

Dne 14. 11. 2018 se studenti třetího ročníku oboru Diplomovaný zubní technik zúčastnili exkurze ve 

firmě Flava ve Svitavách. Firma vznikla roku 1992 a zabývá se výrobou a prodejem umělých 

konfekčních zubů, nejen v České republice, ale také v zahraničí. Její majitel pan Petr Svatoš se nám 

spolu s panem Martinem Přikrylem věnovali po celou dobu exkurze. Studentům vysvětlili náročný 

proces výroby a také problematiku jejich distribuce. 

 

Konference zubních techniků – učitelů, řešení defektu II. třídy 

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2018 se konala konference zubních techniků – učitelů ve VOŠZ a SZŠ v Praze, 

které se zúčastnily Bc. Markéta Volrábová a Mgr. Jana Broumská. Téma přednášek se týkalo řešení 

defektu II. třídy. Zajímavé byly přednášky o 

skeletových náhradách či o teleskopických 

korunkách. Opět se řešily „náhrady budoucnosti“ 

zhotovené pomocí digitálních technologií.  

 

         

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

Orientační závod pro ZŠ Podmostní 

V pátek 9. 11. 2018 uspořádali studenti třetího s pomocí prvního ročníku oboru Management 

sportovních aktivit pro žáky Základní školy Podmostní Plzeň zábavně-naučný pochod po 

čtyřkilometrové trase kolem Kamenného a Šídlovského rybníku. Celý tento projekt se odehrával na 

téma Harry Potter a trasa obsahovala devět 

zábavně-vzdělávacích stanovišť, která 

obsahovala úkoly v duchu tématu. Všech 43 

dětí, které se vypravily plnit zadané úkoly, bylo 

nadšeno a bylo na nich vidět, že je to velmi 

baví. Poté, co prošly celou trasu, čekala je 

odměna v podobě opékání buřtů. Poté 

následoval poslední úkol, jehož cílem bylo najít 

diplomy, které děti obdržely za úspěšné 

absolvování celé trasy a splnění všech úkolů.  
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BĚŽKY – MSA1 – ŽELEZNÁ RUDA 

Dne 4. 3. 2019 skupina MSA3 s Mgr. Štikou uskutečnila celodenní akci v okolí Železné Rudy. Akce se 

zúčastnili i někteří studenti skupiny MSA1 studenti připravili a 

realizovali v rámci předmětu samostatný výstup předmětu v zimním 

terénu. Příprava, realizace, hodnocení a další činnosti spojené 

s přípravou akce v přírodě zdárně proběhly. Trasu 25 km absolvovali 

všichni studenti s úspěchem. 

 

Běh Run for ProCit 

Studenti prvního a třetího ročníku se pod vedení Ing. Tichého dne 6. 

4. 2019 podíleli na organizování charitativního běhu v Borském parku 

ve prospěch občanského sdružení ProCit, které pomáhá rodinám, ve 

kterých jsou děti postižené autismem. Naši studenti připravili jedno 

stanoviště na dětské trati a někteří si pak i sami vyzkoušeli běh na 

tratích 2,5 a 5 km. 

 

Atletická soutěž pro ZŠ 2019 

Opět po roce se obor MSA, studenti prvního a třetího ročníku, aktivně zapojil do pořadatelství 

Školního kola atletického čtyřboje ZŠ Podmostní Plzeň. Studentky a studenti MSA pod vedením Mgr. 

Štiky a Mgr. Kumsta připravili dne 12. 4. 2019 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 trenérské.  

 
 

Institut moderní fyzioterapie 

Termín: 26. 4. 2019, Ing. Cejnarová, MSA3 

Studenti třetího ročníku se při exkurzi seznámili s fungováním Institutu moderní fyzioterapie. 

Dozvěděli se o historii firmy od jejího založení až po současnost a mohli se vyptávat majitelky i 

zaměstnanců na těžkosti podnikání atd. Prohlídli si i prostory provozovny a seznámili se s různými 

metodami fyzioterapie. 

 

Exkurze Hotel Angelo 

Studenti třetího ročníku v rámci předmětu Základy cestovního ruchu s Ing. Cejnarovou uskutečnili 

exkurzi v Hotelu Angelo. Prohlédli si hlavně zázemí hotelu, kuchyň a technické místnosti a seznámili 
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se s chodem celého hotelu. Zástupce ředitele hotelu pak odpovídal na všechny otázky a ukázal 

studentům systém rezervace a i kontrolní systémy zaměstnanců. 

 

Exkurze PRAHA 2019 – MSA3 

V pondělí 29. 4. 2019 zakončil třetí ročník oboru 

Management sportovních aktivit své akční 

studium exkurzí do hlavního města s podtitulem 

Sportovní a historické velkoměsto. Studenti 

tímto absolvovali jeden z výstupů předmětu 

Základy kartografie a orientace v terénu. 

Studenti připravili program, který museli 

vzhledem k nepříznivému počasí měnit. 

V průběhu dne navštívili Autoklub ČR, první 

sokolskou organizaci v českých zemích Sokol 

pražský a hlavně nově zrekonstruované 

prostory Národního muzea ČR. Dále si prohlédli historické památky v centru – Václavské a 

Staroměstské náměstí s orlojem, radnicí a také královskou cestu. Po předchozích čtyřech praktických 

výstupech, byla tato celodenní akce vrcholem snažení a studia. 

 

FESTIVAL SPORTU 2019 

Dne 20. 6. 2019 se studenti MSA pod vedením Mgr. Štiky a Mgr. Kumsta zúčastnili Festivalu sportu 

2019 v OC Plzeň Plaza. Studenti prvního ročníku a několik letošních absolventů se aktivně podílelo na 

organizaci velké osvětové, sportovní akce Festivalu 

sportu v OC Plzeň Plaza. Při pátém ročníku studenti 

zajišťovali sportovní stanoviště, hladký průběh akce, 

prošli si přípravami a ukončovacími pracemi. Před akcí 

se druhý ročník zapojoval do marketingu, 

managementu a komunikace s partnery a subjekty 

zapojenými do FS. Setkali se zde a starali se o VIP 

hosty, zajišťovali vstup a koordinaci návštěvníků. Akce 

o 55 sportovních stanovištích a 6000 návštěvnících 

měla i díky studentům MSA hladký průběh. 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
Návštěva Substitučního centra v Plzni 

Dne 20. 9. 2018 navštívily studentky třídy SPD-2 pod vedením odborné učitelky Mgr. Vodičkové 

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 již tradičně seznámily s postavením, úkoly a náplní práce sociálního pracovníka 

v tomto zařízení.  

 

Exkurze v CPPT, o.p.s 

Dne 4. 10. 2018 v rámci Odborného semináře navštívili studentky SPD 2 Ambulanci pro nelátkové 

závislosti, která je součástí Centra protidrogové prevence a terapie v Plzni. Ambulance nabízí 

poradenské a terapeutické služby osobám ohroženým hazardním hraním, jejich rodinám a dalším 

blízkým osobám. Studentky tak získaly praktický náhled do problematiky nelátkové závislosti.  

 

Beseda se zástupci Bílého kruhu bezpečí 

Dne 11. 10. 2018 proběhla beseda studentů třídy SPD-1, SPD-2 a SPD 3 se zástupci Bílého kruhu 

bezpečí, konkrétně s Bc. Petrou Bednářovou, 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. V letošním roce se 

besedovalo na téma: Pomoc obětem trestných činů. 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.   

 

Exkurze do TyfloCentra v Plzni 

   Dne 16. 10. 2018 navštívili studenti učební skupiny DSP-1 Tyflocentrum v Plzni, o.p.s.  

Tato organizace poskytuje sociální služby lidem se zrakovým 

postižením s cílem podpořit jejich  samostatnost, nezávislost  a 

společenské uplatnění. Studenti byli seznámeni s činností 

organizace, kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené a 

s dalšími možnostmi práce s touto skupinou klientů. Součástí 

návštěvy bylo i nutné proškolení k účasti na dobrovolnické 

sbírce Bílá pastelka. 

 

Bílá pastelka 

     Již tradičně, vzhledem k dlouhodobé spolupráci 

s TyfloCentrem Plzeň, se opět 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 
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projekty pro nevidomé a slabozraké. Do akce se dne 17. 10. 2018, ve svém volném čase, zapojili 

všichni studenti třídy SPD 1.  

 

Dluhový seminář 

Dne 25. 10. 2018 proběhl v režii Poradny pro občany v nesnázích Rokycany – Diakonie ČCE – středisko 

Západní Čechy - Dluhový seminář. Akce se zúčastnili studenti třídy SPD 1, SPD 2 a SPD 3. Téma bylo 

pro studenty oboru Sociální práce přínosné nejen pro využití v rámci jejich budoucí profese, ale též 

pro jejich osobní život, neboť dluhová problematika je v současné společnosti stále aktuálním 

tématem. 

 

Beseda s pracovníky Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 

Dne 8. 11. 2018 proběhla pro studenty třídy SPD 1 beseda zaměřená do dvou oblastí. První oblastí 

bylo Dobrovolnictví, druhou oblastí bylo seznámení se službou Terén pro ohrožené osoby.  Hostem 

besedy byla Ing. Neckářová z Diakonie ČCE- středisko Západní Čechy (dobrovolnická agenda) a 

současně pracovník služby pro ohrožené osoby.  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. Již tradičně přislíbili účast na potravinové 

sbírce – v roli dobrovolníků. Současně se seznámili s hlavním posláním sociální práce s ohroženými 

osobami. 

 

Účast na Národní potravinové sbírce 

Dne 10. 11. 2018 se studenti třídy SPD-1 účastnili - jako 

dobrovolníci - celonárodní potravinové sbírky. V obchodním 

centru Globus 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. 

 

Exkurze na Magistrát města Plzně 

Dne 15. 11. 2018 v rámci výuky předmětu Sociální politika proběhla exkurze třídy SPD 3 na Magistrát 

města Plzně, konkrétně na Odbor sociálních služeb. Hlavním cílem bylo seznámení s bytovou 

politikou města Plzně, zejména s koncepcí sociálního a dostupného bydlení. Podobná exkurze 

následně proběhla i 13. 12. 2018, ale tentokrát se jí účastnily studentky třídy SPD 2.  

 

Projekt třídy SPD 3 – Odpoledne v TyfloCentru 

Dne 15. 11. 2018 realizovaly studentky třídy SPD 3 

svůj třídní projekt, který byl nazván Odpoledne 

v TyfloCentru. Akce proběhla v budově 

Tyflocentra, které poskytuje sociální služby i 

volnočasové aktivity zrakově postiženým. Hlavním 

bodem programu bylo se naučit - v rámci Klubu 
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Pedig - pletení košíků či se pokusit vytvořit z pedigu vlastní ozdobu. Po krátkém zaučení se studentky 

již mohly zapojit do asistence zrakově postiženým, kteří se s chutí a radostí chopili této činnosti.   

 

Divadelní představení v rámci Týdne pro Ulici 

Dne 19. a 28. 11. 2018 se studenti naší školy zúčastnili divadelního představení konaného v rámci 

akce Týden pro Ulici. V rámci divadelního představení vystoupili klienti terapeutických komunit pro 

drogově závislé (každý den jiná komunita a jiné divadelní představení). Významná byla zejména 

beseda s účinkujícími (klienty), která následovala 

po představení. Akce se zúčastnili studenti prvního 

a třetího ročníku denní formy studia oboru Sociální 

práce a též studenti vybraných skupin Bezpečnosti 

obyvatelstva a Veřejné správy.  Akce byla velmi 

dobrým preventivním programem zaměřeným do 

oblasti drogových závislostí.  

 

Projekt třídy SPD 2 – Zdobení perníčků v Jitřence 

V rámci školního projektu 2. ročníku oboru Sociální 

práce bylo dne 28. 11. 2018 uspořádáno aktivizační odpoledne pro klienty Denního stacionáře 

Jitřenka (MÚSS v Plzni). Studentky předem napekly perníčky, kterých udělaly více druhů - malé tvary, 

až po větší stromečky. Připravily do sáčků polevu a zdobení mohlo začít. Hlavním cílem bylo, aby se 

klienti naladili na vánoční atmosféru a procvičovali jemnou 

motoriku. Vánoční koledy a společné povídání vytvořily 

příjemnou atmosféru a na závěr studentky dostaly i malý 

dárek – klienty ručně vyrobené srdíčko. 

 

Exkurze do Ledovce 

Dne 29. 11. 2018 navštívila třída SPD 2 neziskovou 

organizaci Ledovec. Ledovec nabízí podporu při udržování a 

zlepšování kvality života v běžných podmínkách lidem s 

duševním onemocněním nebo mentálním handicapem 

v rámci Plzeňského kraje. Po celou dobu se studentům 

věnoval pracovník organizace Petr Moravec, který je 

seznámil zejména s projektem deinstitucionalizace 

psychiatrických pacientů. Projekt je o snaze začlenit klienty 

do běžné společnosti a odstranit stigmatizaci těchto lidí ze strany široké veřejnosti. 

 

Krabice od bot 

Dne 6. 12. 2018 se již tradičně studenti třídy SPD-2 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.  
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Studenti tento úkol pojali velmi zodpovědně a opět byli nepostradatelnými pomocníky při distribuci 

krabic.  

 

Projekt třídy SPD 1 

Studenti 1. ročníku vykouzlili mnoho úsměvů 

na dětských tvářičkách, když zorganizovali 

předvánoční program pro děti z DOZP Nováček 

(MÚSS v Plzni). Kromě vyrábění tzv. 

ponožkových sněhuláků, které si děti 

ponechaly na památku, se též tančilo a zpívalo. 

Jsme pyšní na naše šikovné studenty, pro které 

největším poděkováním byly rozzářené oči 

dětí. 

 

Beseda se zástupci CK KID a jejich hosty 

Dne 20. 2. 2019 se studenti všech ročníků denní formy studia oboru Sociální práce zúčastnili besedy 

se zástupci CK KID a s jejich hosty. Část hostů je upoutána na invalidní vozík, tak se beseda stala i 

jakousi zkouškou pro náš čerstvě vybudovaný bezbariérový přístup do školy. Beseda nebyla jen o 

životě na vozíčku nebo s jiným zdravotním postiženým, ale i o možnostech se zapojovat do aktivit, 

kde bychom zdravotně postižené těžko očekávali.  Vřelá atmosféra nemalou měrou přispěla 

k navázání další spolupráce s CK KID zejména v oblasti odborných praxí. Velkou výpomocí se stali 

především studenti 1. ročníku, kteří se v květnu v hojné míře zapojili do 16. ročníku Nadnárodního 

putování – Dolany.  
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Exkurze do Kontaktního centra CPPT, o.p.s. 

Dne 1. března 2019 se studentky SPD 2 zúčastnily exkurze do Centra protidrogové prevence a terapie 

v Plzni, konkrétně do K – centra. Kontaktní centrum je odborné zařízení, které nabízí služby snižující 

rizika související s užívání návykových látek. Studentky se seznámily s historií, strukturou a posláním 

organizace. Kromě informací o K- centru získaly studentky i řadu informací o činnosti Ambulance pro 

nelátkové závislosti.  

 

Účast na filmovém festivalu Jeden svět 

Ve dnech 19. 3. 2019 a 25. 3. 2019 shlédli 

studenti všech skupin denního studia oboru 

Sociální práce filmové projekce s následnou 

besedou v rámci FF Jeden svět. V letošním 

roce se výjimečně do akce zapojili i studující 2. 

ročníku kombinované formy studia. FF Jeden 

svět je festivalem dokumentárních filmů o 

lidských právech. Naši studenti se zúčastnili projekce filmů Exit – Dát extrémismu sbohem a Reds do 

toho!, a aktivně se zapojili do následné besedy. Obě filmové projekce se setkaly s mimořádným 

ohlasem.  

 

Exkurze do Věznice Plzeň 

Dne 25. 3. 2019 absolvovali studenti třídy SPD-1 exkurzi do Věznice Plzeň, a to v doprovodu vedoucí 

učitelky skupiny Mgr. Růňové. Seznámili se s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, 

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

 

Kulatý stůl – Péče o seniory s demencí 

Dne 28. 3. 2019 proběhl v rámci projektu 

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 

Kulatý stůl na téma Péče o seniory s demencí. Akce se 

účastnili studenti všech skupin denní formy studia. 

V rámci panelových příspěvků byli hlavními aktéry 

PhDr. Eva Procházková, Ph.D., která je certifikátovou 

lektorkou psychobiografického modelu péče 

s mezinárodní akreditací, dále Ing. Josef Trčka – ředitel Domu sociální péče Kralovice a Bc. Libor 

Formánek, DiS. – vedoucí úseku sociální péče tohoto domova. Akce se zúčastnili též vyučující – PhDr. 

Michal Svoboda a Mgr. Ivana Vrátníková.  

 

Návštěva Stacionáře Človíček 

Dne 3. 4. 2019 se studenti třídy SPD-2 v rámci výuky 

předmětu Fundraising již tradičně 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. 

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

 

 Program pro osoby v konfliktu se zákonem 

Dne 12. 4. 2019 se studenti SPD 2 opět vydali do CPPT, o.p.s, ale tentokrát se exkurze zaměřila na 

službu Program pro osoby v konfliktu se zákonem. Program je zaměřený na osoby žijící rizikovým 

způsobem života spojeným s užíváním návykových látek, které se dostaly do konfliktu se zákonem. 

Studenti byli podrobně seznámeni s touto službou a současně tak nahlédli do oblasti praxe v rámci 

peniterciární i postpeniterciární péče.  

 

Linka důvěry 

Dne 9. 5. 2019 navštívily studentky skupiny SPD 3 pracoviště Linky důvěry Ledovec. Linka důvěry je 

terénní služba telefonické krizové pomoci, která je poskytována na přechodnou dobu osobám, které 

jsou v situaci ohrožení zdraví, života či v jiné obtížné situaci, kterou přechodně nemohou řešit 

vlastními silami. Linka je v provozu každý den od 8 do 24 hodin. Pro studentky byla tato návštěva 

vzácnou příležitostí, jak blíže nahlédnout do oblasti telefonické krizové intervence.  

 

Psychosociální výcvik 2019 

Ve dnech 25. – 27. 4. 2019 a 10. – 12. 5. 2019 se studenti 1. ročníku denní i kombinované formy 

studia oboru Sociální práce zúčastnili psychosociálního výcviku. Výcvik proběhl opět v hotelu Kolibřík 

na Šumavě, pod vedením PhDr. Michala Svobody, Ph.D. a Mgr. Ivany Vrátníkové. Tentokrát bylo 

nutné z důvodu většího počtu studentů výcvik realizovat odděleně, tj. samostatně pro denní a 

následně kombinovanou formu studia.  Oba výcviky se uskutečnily podle naplánovaného programu a 

i díky přízni počasí se podařilo všechny aktivity zrealizovat plnohodnotným způsobem. Studenti jako 

každý rok velmi ocenili možnost realizovat výcvik mimo prostředí školy.  
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SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT 

Den studijních a pracovních příležitostí 

V předvánočním čase jsme se zúčastnili Dne studijních a 

pracovních příležitostí, který pořádalo SOUE v Plzni na 

Skvrňanech pro své žáky. Naši studenti oboru Systémový 

administrátor IT spolu s pedagogy připravili ukázky svých 

programů a věnovali se zájemcům o náš obor. Představovali 

možnosti studia na naší škole, zejména u oboru Systémový 

administrátor IT a Management sportovních aktivit. Zájemci 

o soutěže vyplnili test všeobecných znalostí práce s 

počítačem a kromě informací si odnesli i malou výhru - 

kvalitní flash disk. 

 

Plzeňské PyLadies 

Naši pedagogové se angažují v mezinárodním projektu 

PyLadies. Studenti třídy AIT2 se aktivně zapojili do kurzu 

programování v programovacím jazyce Python probíhajícího 

v Plzni v rámci tohoto mezinárodního projektu. Setkání 

probíhá pravidelně každé úterý v budově TechHeaven u areálu plzeňského Depa 2015. 

 

Den otevřených dveří 

Dne 17. ledna 2019 proběhl na naší vyšší odborné 

škole Den otevřených dveří s bohatým programem 

pro všechny příchozí návštěvníky. Studenti oboru AIT 

společně s pedagogy pro návštěvníky v naší 

specializované učebně AIT připravili program spojený 

se speciální soutěží „Majestro konektor“. 

 

Převzetí správy poč. sítě na Katedře materiálů ZČU 

Počínaje březnem 2019 se 2 studenti 1. a 3. ročníku 

oboru Systémový administrator IT začali podílet na 

správě sítě Katedry materiálu Fakulty strojního inženýrství Západočeské univerzity v Plzni. Patronát 

nad jejich činností převzal odborný učitel naší školy Jiří Fictum, DiS. Studenti se zde starají o 

uživatelské počítače, optimalizují jejich výkon, konfigurují systémy, tiskárny, úložiště a mnoho dalších 

síťových prvků. Přitom komunikují s uživateli a dělají pro ně support. Studenti si také dobře poradili 

se záchranou dat i s jinými složitějšími problémy. Pracoviště je výjimečné zejména specializovanými 

výzkumnými přístroji, které v jiných organizacích neprovozují, a jejich případnou návazností na 

počítačovou síť. 

Výhledově není vyloučeno ani konání praxí oboru Systémový administrátor IT na tomto zajímavém 

pracovišti. Studenty práce baví a vedení katedry je s naší prací spokojeno. Ze spolupráce máme tedy 

velkou radost! 
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Exkurze na Dopravní inspektorát Krajského ředitelství Policie ČR 

V rámci výuky předmětů Bezpečnost v informačních 

technologiích a Právo v informatice studenti 2. a 3. 

ročníku vzdělávacího programu Systémový 

administrátor IT navštívili dne 11. 4. 2019 Dopravní 

inspektorát Krajského ředitelství Policie ČR, kde se 

po úvodní přednášce vedoucího oddělení DI Plzeň 

seznámili s moderní technikou Policie ČR, kterou si 

mohli i prakticky vyzkoušet. 

 

Exkurze na Katedře výpočetní a didaktické techniky 

FPE ZČU 

V rámci blokové výuky oboru Systémový administrátor IT proběhla dne 26. 4. 2019 exkurze na 

Katedře výpočetní a didaktické techniky FPE ZČU 

v Plzni. Studenti i vyučující si prohlédli počítačové 

učebny, vyzkoušeli si programovaní robotických 

stavebnic a prakticky si vyzkoušeli prostředí virtuální 

reality. Na závěr studenti byli informováni o možnosti 

pokračování v bakalářském studiu po absolvování 

studia na naší škole. 

  

Kroužky pro žáky plzeňských základních škol 

Akce se konaly v odborných učebnách systémových 

administrátorů IT, v odborných učebnách oboru 

Diplomovaný oční optik, v laboratořích oboru Diplomovaný zubní technik a také v nové jazykové 

učebně vybavené interaktivní tabulí a studentskými tablety-pc pro interaktivní multimediální výuku. 

Na programu bylo představení moderního technického vybavení našich učeben, kroužky oboru 

Systémový administrátor IT byly zaměřeny na ukázky počítačových her naprogramovaných našimi 

studenty, instalace a využití šikovných aplikací v mobilních zařízeních – např. letecký radar, scanner, 

vědecká kalkulačka, offline mapy, čtečka QR kódů atd. Tato velká akce pro plzeňské základní školy 

byla v letošním školním roce uskutečněna 

v rámci realizace projektu „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), který 

přispívá ke zkvalitnění výuky vzdělávacích 

programů Systémový administrátor IT, 

Diplomovaný oční optik a Diplomovaný zubní 

technik, ke zlepšení výuky předmětů 

spojených s IT technologiemi napříč i 

ostatními vzdělávacími programy  a dále ke zkvalitnění výuky cizích jazyků všech vzdělávacích 

programů naší školy. 
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Dronfest 2019 

Dne 1. 6. 2019, na Den dětí, jsme se opět s naším stánkem připojili k plzeňské akci zvané Dronfest. 

Představeny zde byly mnohé varianty létajících  robůtků - od miniaturních, co se vejdou do dlaně a 

dají se „sestřelovat“ molitanovými míčky, aniž by se jim cokoliv stalo, až po ty profesionální 

záchranářské se šesti rotory a cenou ve statisících Kč. Po oba dny se konaly přednášky s hojnou účastí 

veřejnosti. Nejzajímavější na celé akci byly letecké 

ukázky dronů a zejména hlavní závody o pohár 

nejlepšího pilota. Celá akce se poprvé pořádala ve 

zbrusu novém areálu TechHeaven a Robotického 

centra a rozhodně bylo na co se dívat. V našem 

stánku jsme měli, kromě ukázek z výuky, 

připraveny i testy IT znalostí o hodnotné ceny. 

Návštěvníci byli informováni i o zvýhodněných 

možnostech studia na technických oborech 

Systémový administrátor IT a Diplomovaný oční 

optik. 

 
 

 
VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 
 
Policie ČR  

Dne 26. 9. 2018 se studenti 3. ročníku Veřejné správy 

v doprovodu JUDr. Svobody zúčastnili výuky na pracovišti 

dopravní policie. Zde se seznámili s problematikou 

 zpracování přestupků a postoupení spisové dokumentace 

příslušnému správnímu orgánu. Jako bonus si pak měli 

možnost prohlédnout technické vybavení našich 

„dopraváků“. 

 

POINT 14, z.ú, Plzeň, Husova 14 

Dne 26. 9. 2018 se studenti 3. ročníku Veřejné správy 

v doprovodu Bc. Döryho  v rámci exkurze seznámili s 

historií střediska a jeho současnou činností při poslání 

primární prevence, zejména poskytování objektivních 

informací mladým lidem o závislosti 

nejen na drogách, ale i předcházení 

vzniku a rozvoji závislostí. 
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Odbor sociální péče Plzeň 

Dne 31. 10. 2018 probíhala výuka studentů 3. ročníku Veřejné správy v doprovodu dr. Svobody na 

Odboru sociální péče v Plzni. Studenti se dozvěděli o chodu a činnostech odboru a zvláště pak 

oddělení v oblasti sociální péče o seniory, sociálně-právní ochrany dětí a sociálního kurátora.  

 

Výslechová místnost FN Plzeň 

Dne 31. 10. 2018 probíhala výuka studentů 3. ročníku Veřejné správy v doprovodu JUDr. Kondrysové 

ve speciální výslechové místnosti pro dětské oběti a svědky, zejména násilných a sexuálních trestných 

činů. 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. 

 

Krajský soud v Plzni 

Dne 15. 11. 2018 se studenti oboru 

Veřejná správa v doprovodu dr. Králové seznámili s průběhem řízení Krajského soudu v Plzni. 

Studenti měli možnost zúčastnit se jak řízení trestního, tak občanskoprávního.  

 

Policie ČR – služební kynologie 

Dne 10. 12. 2018 navštívili v doprovodu Mgr. Vítka studenti oboru Veřejná správa oddělení služební 

kynologie Policie ČR v Plzni, kde se seznámili s náplní 

práce psovodů specialistů, kteří provádějí na daném 

území výkon služby se služebními psy specialisty na 

detekci omamných a psychotropních látek, detekci 

výbušnin, detekci akcelerantů, detekci zbraní a jejich 

částí, detekci lidských částí a ostatků.  
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Český rozhlas 
Dne 4. 3. 2019 v doprovodu Mgr. 
Zoubkové, zavítali studenti oboru 
Veřejná správa do Českého rozhlasu 
v Plzni. Zde shlédli běžně neveřejné 
prostory a měli možnost nahlédnout 
například do nahrávacích studií 
Českého rozhlasu. 

 

Exkurze regionální televize ZAK 
Dne 13. 3. 2019 třída VSD1 v doprovodu Mgr. Zoubkové absolvovala exkurzi v sídle regionální televize 

ZAK.  Šéfredaktor Jaroslav Spěváček studentům přiblížil fungování přípravy reportáži, které se 

následně vysílají divákům. Dále měli naši studenti možnost shlédnout přímo ve studiu samotný 

průběh natáčení. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Exkurze VSD3 a BEO2 – Policejní cely Krajského ředitelství Policie ČR v Plzni 

Dne 8. 4. 2 019 se studenti VSD3 a BEO2  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. 

 

Střelecká příprava oboru Veřejná správa 

Dne 30. 4. 2019 v  rámci výcviku se studenti oboru VS 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. 
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Letní odborná praxe pro obor Veřejná správa, Rožmitál pod Třemšínem 
V první části školní letní odborné praxe ve dnech 2. - 4. 6. 2019 studenti oboru Veřejná správa 

absolvovali v měsíci červnu fyzickou přípravu nezbytnou pro přijetí k bezpečnostním sborům. 

Procvičovali také vstupy do objektů, zastavování vozidel a řízení dopravy, ohledání místa trestného 

činu, včetně ochrany před zbraněmi hromadného ničení. 
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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.  

 

Propagace školy 

 

• Dny otevřených dveří 

• Besedy pořádané na SŠ a gymnáziích nejen v našem kraji 

• Inzerce – ve vozidlech MHD, billboardy, zpravodajství ZAK, 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 

• 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 2018/2019 kontrola ČŠI neproběhla. 
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10 Základní údaje o hospodaření školy 
(§ 7, odst. 1, písm. j) 

  
Školní rok 2018/2019 skončil rozpočtovým přebytkem ve výši 5.858.276,30 Kč. Dosažený 

rozpočtový přebytek ve školním roce 2018/2019 ve výši 5.858.276,30 Kč bude použit na financování 
plánovaného investičního grantového projektu v období 2020 až 2025.  
 

V průběhu školního roku 2018/2019 byla realizována část grantového projektu „Šablony II“ 
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109. Plánovaný finanční objem grantu je 
777.012,- Kč na dobu 24 měsíců. 

 
Základní ekonomické údaje o hospodaření školy za školní rok 2018/2019 zobrazuje struktura 

příjmů a výdajů vyšší odborné školy. Neinvestiční dotace na provoz školy pro školní rok 2018/2019 
byla bezezbytku vyčerpána a její vyúčtování bude s poskytovatelem provedeno v řádném termínu 
samostatně na základě metodického pokynu. 

 
 

Příjmy šk.r. 2018/2019              26.156.772,67 CZK 
 

v tom:  - dotace Plzeňského kraje    17.152.832,00 CZK 
- školné           6.927.300,00 CZK 
- placené kurzy pořádané VOŠ       189.942,86 CZK 
- zelený bonus FVE        158.554,67 CZK 
- ostatní příjmy            1.728.143,14 CZK  
 
 

 Výdaje šk.r. 2018/2019                20.298.496,37 CZK   
  
       z toho: - materiál pro výuku studijních oborů         172.069,72 CZK 

- učební pomůcky + DDHM       136.880,42 CZK 
  - učebnice a odborné publikace         28.987,40 CZK 
  - software         143.712,23 CZK 
  - vzdělávání zaměstnanců           3.647,16 CZK 
  - provozní materiál do spotřeby       218.050,57 CZK 
  - nákup vody, tepla a elektrické energie      676.355,82 CZK 
  - opravy a údržba budov a zařízení      420.673,00 CZK 
  - telefony           23.026,93 CZK 
  - poštovné            37.423,00 CZK 
  - cestovní náhrady          15.557,00 CZK 
  - osobní náklady                 15.121.392,00 CZK   

   (vč. odvodů SZ, ZP, DPČ, DoPP, Kooperativa pojištění zaměstnanců) 

- inzerce a reklama        280.710,07 CZK 
  - externí nakupované služby               1.484.883,17 CZK 
  - pojištění majetku školy          63.250,48 CZK 
  

- zaplacená daň z příjmu        950.000,00 CZK  
- nákup investičního majetku                 521.877,40 CZK       
 
 

Rozdíl příjmů a výdajů  školní rok 2018/2019               + 5.858.276,30 CZK 
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11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

(§ 7, odst. 1, písm. k) 
 

    

Od roku 2014 jsme se několikrát 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 zatím vždy pouze náhradníky.  

Více informací o programu Erasmus+: www.naep.cz. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

49 
 

12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení  

(§ 7, odst. 1, písm. l) 
 

AKK ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 

 

           Akreditovaný kvalifikační kurz ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA připravuje účastníky pro práci 

nelékařských 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. 
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13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů  

(§ 7, odst. 1, písm. m) 

 
 
1. Projekt IROP – číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002763 
 

Ve školním roce 2018/2019 byla dokončena realizace projektu pod názvem „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.  

 

Projekt byl realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifický 

cíl 2.4, kolová výzva č. 33 - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4.   

 

V rámci projektu byly vybaveny specializované učebny IT technikou a nábytkem. Současně byl 

v rámci projektu vybudován bezbariérový přístup do areálu VOŠ i do všech budov VOŠ. Projekt byl 

ukončen ke dni 30. 9. 2018.   

 

Počínaje dnem 7. 12. 2018 začala běžet doba udržitelnosti projektu, která je stanovena na 5 

roků. Doba udržitelnosti projektu bude ukončena dne 7. 12. 2023. 

 

Rozpočet projektu byl stanoven na 7,551 mil. Kč, skutečný objem realizovaných prací a 

dodávek (zajištěných na základě výběrových řízení a poptávek) byl ve výši 7.418.374,14 Kč.  

 

 

 

2. Projekt OP VVV – číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109 
 

Ve školním roce 2017/2018, konkrétně dne 1. 2. 2018, byla zahájena realizace projektu pod 

názvem „ŠABLONY II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109, prioritní osa 

3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 

 

Rozpočet projektu je ze strany MŠMT ČR smluvně stanoven na částku 772.012,- Kč. Časový 

rozsah realizace projektu je 24 měsíců a ukončen bude dne 31. 1. 2020. 

 

Projekt je realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplnění výstupů z těchto jednotek. 

Cílovými aktivitami projektu jsou: 

- zřízení pozice Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele ve výši 0,1 úvazku 

- zřízení pozice Školní kariérový poradce ve výši 0,1 úvazku 

- realizace celkového počtu 18 stáží pedagogů u zaměstnavatelů 
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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 
 
     Ve školním roce 2018/2019 jsme realizovali již devět vzdělávacích programů, z toho pět kromě 

denní i v kombinované formě studia. Všechny vzdělávací programy jsou tříleté, akreditované MŠMT, 

s důrazem na praxi, výuka je vedená především profesionály z praxe a již v průběhu studia lze získat 

kontakty na zaměstnavatele nebo přímo zaměstnání. Zahájili jsme nový, velmi žádaný vzdělávací 

program Diplomovaná dentální hygienistka – v denní i kombinované formě studia, a program 

Systémový administrátor IT jsme realizovali poprvé i v kombinované formě studia.  

Stále se snažíme o zlepšení vybavení školy. Vznikla nová odborná učebna pro odbornou výuku 

Diplomovaných dentálních hygienistek a některé učebny jsme vybavili novým nábytkem a technikou. 

Nově nabízíme našim studentům nebo absolventům kariérové poradenství. Kromě pomoci při výběru 

vhodného oboru mohou studenti nebo absolventi zkonzultovat svůj životopis a v případě potřeby jim 

pomůžeme s motivačním dopisem. Cílem našeho kariérního 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. 

     V průběhu celého školního roku jsme pro studenty všech vzdělávacích programů kromě teoretické 

výuky a odborných praxí opět připravili mnoho zajímavých akcí, exkurzí, přednášek, seminářů, 

výcviků a kurzů, abychom zvýšili zájem o studium a rozšířili povědomí o možnostech budoucího 

uplatnění.  

     Našim studentům nabízíme rodinné prostředí a osobní, individuální přístup se zaměřením na jejich 

potřeby. Kromě toho jsme jim zajistili opět 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 25. 9. 2019. 

 

 

V Plzni dne 26. 9. 2019                                                       Mgr. Helena Layerová 

  ředitelka školy 
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Přílohy 
 

Děkovné dopisy 
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