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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:               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 2019/2020 
(§ 7, odst. 1, písm. b) 

 
 

Přehled vzdělávacích programů 2019/2020 

 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. 2019 

Vzdělávací program – 1. ročníky Forma studia Počty studentů 
k 31. 10. 2019 Počet tříd 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník DENNÍ 13 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník KOMBINOVANÁ 18 1 

Cestovní ruch – 1. ročník DENNÍ 11 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 1. ročník DENNÍ 0 0 

Diplomovaná dentální hygienistka – 1. ročník KOMBINOVANÁ 30 1 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník DENNÍ 18 1 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník KOMBINOVANÁ 21 1 

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník DENNÍ 14 1 

Management sportovních aktivit – 1. ročník DENNÍ 16 1 
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Sociální práce – 1. ročník DENNÍ 17 1 

Sociální práce – 1. ročník KOMBINOVANÁ 15 1 

Systémový administrátor IT – 1. ročník DENNÍ 26 1 

Systémový administrátor IT – 1. ročník KOMBINOVANÁ 15 1 

Veřejná správa – 1. ročník DENNÍ 14 1 

Veřejná správa – 1. ročník KOMBINOVANÁ 22 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník DENNÍ 21 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník KOMBINOVANÁ 19 1 

Cestovní ruch – 2. ročník DENNÍ 16 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 2. ročník DENNÍ 13 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 2. ročník KOMBINOVANÁ 14 1 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník DENNÍ 0 0 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník KOMBINOVANÁ 18 1 

Diplomovaný zubní technik – 2. ročník DENNÍ 6 1 

Management sportovních aktivit – 2. ročník DENNÍ 10 1 

Sociální práce – 2. ročník DENNÍ 13 1 

Sociální práce – 2. ročník KOMBINOVANÁ 19 1 

Systémový administrátor IT – 2. ročník DENNÍ 0 0 

Veřejná správa – 2. ročník DENNÍ 14 1 

Veřejná správa – 2. ročník KOMBINOVANÁ 6 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník DENNÍ 7 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník KOMBINOVANÁ 19 1 

Cestovní ruch – 3. ročník DENNÍ 2 1 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník DENNÍ 0 0 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník KOMBINOVANÁ 23 1 

Diplomovaný zubní technik – 3. ročník DENNÍ 8 1 

Management sportovních aktivit – 3. ročník DENNÍ 0 0 
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Sociální práce – 3. ročník DENNÍ 8 1 

Sociální práce – 3. ročník KOMBINOVANÁ 6 1 

Systémový administrátor IT – 3. ročník DENNÍ 4 1 

Veřejná správa – 3. ročník DENNÍ 0 0 

Veřejná správa – 3. ročník KOMBINOVANÁ 7 1 

Celkem všechny ročníky  503* 35** 

*251 denní + 252 kombinovaná forma studia 

**20 denní + 15 kombinovaná forma studia 

Celková kapacita školy byla ve školním roce 2019/2020 520 studentů, k 31. 10. 2019 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 2019/2020:  

 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: Bc. Markéta 
Volrábová, zástupkyně ředitelky školy.  
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3  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2019/2020 

(§ 7, odst. 1, písm. c) 
 
Pracovníci školy ve školním roce 2019/2020 

Počet int. pracovníků 
celkem 

Počet interních 
pedagogických 

pracovníků 

Průměrný počet 
studentů na 1 

pedagogického int. 
pracovníka 

Počet externích 
pedagogických 

pracovníků 

23 14 30 106 

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

což je dáno skladbou předmětů učebních plánů jednotlivých vzdělávacích programů. 
 

 Škola za rok 2019/2020 uzavřela celkem: 
a) dohod o provedení práce:  205   
b) dohod o pracovní činnosti:   18 
 

 
Vedoucí vzdělávacích programů ve školním roce 2019/2020 

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 
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

 
PPřřiijjíímmaaccíí  řříízzeenníí  ddoo  11..  rrooččnnííkkůů  pprroo  šškkoollnníí  rrookk  22001199//22002200  

PPooččeett  ppooddaannýýcchh  
ppřřiihhllááššeekk  cceellkkeemm  

PPooččeett  ppřřiihhllááššeennýýcchh  
uucchhaazzeeččůů  ((ffyyzz..oossoobb))  

PPooččeett  ppřřiijjaattýýcchh    
uucchhaazzeeččůů  

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

PPooččeett  zzaappssaannýýcchh  
uucchhaazzeeččůů    

663311  557744  227722  330022  224422  

  
PPřřiijjíímmaaccíí  řříízzeenníí  ddoo  11..  rrooččnnííkkůů  pprroo  šškkoollnníí  rrookk  22001199//22002200  --  ppřřeehhlleedd  

KKóódd    VVzzdděělláávvaaccíí  pprrooggrraamm  
PPooččeett  ppřřiihhllááššeekk  

vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkoolleecchh  
PPooččeett  ppřřiijjaattýýcchh  

cceellkkeemm  kk    
3311..  1100..  22001188  

NNaassttoouuppiillii  kkee  
ssttuuddiiuu  

PPooččeett  
ttřříídd  

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

6688--4422--NN//0066  BBeezzppeeččnnoosstt  oobbyyvvaatteellssttvvaa  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2288  88  00  1144  1122  11  

6688--4422--NN//0066  BBeezzppeeččnnoosstt  oobbyyvvaatteellssttvvaa  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  1177  77  44  1199  1199  11  

6655--4433--NN//0011  CCeessttoovvnníí  rruucchh  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  3377  77  11  1144  1100  11  

5533--4411--NN//0011  DDiipplloommoovvaannáá  ddeennttáállnníí  hhyyggiieenniissttkkaa  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  115500  00  00  3300  3300  22  

3399--4433--NN//0011  DDiipplloommoovvaannýý  ooččnníí  ooppttiikk  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  1133  1111  66  1144  1144  11  

3399--4433--NN//0011  DDiipplloommoovvaannýý  ooččnníí  ooppttiikk  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  2200  55  33  2244  2211  11  

5533--4444--NN//1111  DDiipplloommoovvaannýý  zzuubbnníí  tteecchhnniikk  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2200  33  44  1177  1144  11  

6644--3311--NN//0077  MMaannaaggeemmeenntt  ssppoorrttoovvnníícchh  aakkttiivviitt    
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2222  66  22  1188  1166  11  

7755--3322--NN//0011  SSoocciiáállnníí  pprrááccee  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2233  1111  66  2211  1188  11  

7755--3322--NN//0011    SSoocciiáállnníí  pprrááccee    
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  6655  00  00  1199  1166  11  

2266--4477--NN//1166  SSyyssttéémmoovvýý  aaddmmiinniissttrrááttoorr  IITT  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2266  1133  00  2266  2222  11  

2266--4477--NN//1166  SSyyssttéémmoovvýý  aaddmmiinniissttrrááttoorr  IITT  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  1188  1144  00  1166  1155  11  

6688--4433--NN//0055  VVeeřřeejjnnáá  sspprráávvaa  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2211  44  33  1177  1133  11  

6688--4433--NN//0055  VVeeřřeejjnnáá  sspprráávvaa  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  5522  00  00  2233  2222  11  

Celkové počty                                                                                                                513 89 28 269 224422  1155  
*  Celkový počet přijatých byl  513, 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 2020 
Vzdělávací 
program 

Řádný 
termín 

N a O 
termín 

Předseda Odborník z praxe 

AIT 8. 6. - Ing. Petr Michalík, Ph.D. Ing. Milan Dvořák 
BEO 8. 6. 30. 9. PaedDr. Josef Kepka, CSc. Mgr. Jan Marek 
BOK 9. - 11. 6. 30. 9. PaedDr. Josef Kepka, CSc. PhDr. Aleš Zoubek Ph.D, Mgr. Jan Marek 
CER 1. 6. - Mgr. Lucie Králová Bc. Filip Beránek DiS. 
DOK 3. - 5. 6. 29. 9. Ing. Petr Michalík, Ph.D. Jindra Švarcová, Barbora Straková 
DZT 2. 6. - Mgr. Hana Švejstilová MDDr. Ivana Justová 
SPD 3. – 4. 6. 30. 9. Mgr. Jitka Havlánová Mgr. Hana Dostálová 
SPK 4. 6. 30. 9. Mgr. Jitka Havlánová Mgr. Hana Dostálová 
VSK 1. 6. 30. 9.  Mgr. Petra Kalistová PhDr. Aleš Zoubek Ph.D 

 
Výsledky absolutorií 2020 řádný termín 

Vzdělávací program 
Počet 

studentů  
k ABS 

Prospěli 
s vyznamená-

ním 
Prospěli Neprospěli Odstoupili 

Odklad 
ABS 

AIT – Systémový administrátor IT 
denní studium 4 1 3 0 0 0 

BEO – Bezpečnost obyvatelstva 
denní studium 7 5 0 1 0 1 

BOK – Bezpečnost obyvatelstva 
kombinované studium 17 14 2 0 0 1 

CER – Cestovní ruch 
denní studium 2 2 0 0 0 0 

DOO – Diplomovaný oční optik 
denní studium 0 0 0 0 0 0 

DOK – Diplomovaný oční optik 
kombinované studium 19 10 9 0 0 0 

DZT - Diplomovaný zubní technik 
denní studium 6 3 3 0 0 0 

MSA – Management sportovních 
aktivit denní studium 0 0 0 0 0 0 

SPD - Sociální práce  
denní studium 8 6 2 0 0 0 

SPK – Sociální práce 
kombinované studium 2 1 0 1 0 0 

VSD – Veřejná správa 
denní studium 0 0 0 0 0 0 

VSK – Veřejná správa 
kombinované studium 8 6 2 0 0 0 

Celkem 
 73 48 21 2 0 2 
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Absolutoria v řádném termínu – v červnu 2020 konalo 71 studentů. 48 studentů prospělo 
s vyznamenáním, 21 prospělo a 2 neprospěli. 
Absolutoria v opravném a náhradním termínu bude konat 9 studentů (z roku 2020 2 
náhradní a 2 opravný termín, ostatní studenti z předchozích ročníků).  
 
Absolutorium 2020 - výsledky v řádném termínu 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2019 

Denní forma studia 

Vzdělávací program 

Počet 
absolventů 
vzdělávacíh
o programu 

zaměstnán/a 
v oboru 

zaměstnán/a 
mimo obor 

+ MD 

studuje, 
většinou 

navazující VŠ 

nezaměstnán/a
ÚP 

nezjištěno 

Bezpečnost obyvatelstva 
(BEO) 12 3* 1 4 0 4 

Cestovní ruch (CER) 11 4* 4 1 0 2 

Diplomovaný zubní 
technik (DZT) 7 5 0 2 0 0 

Diplomovaný oční optik 
(DOO) 6 4 1 0 0 1 

Management sportovních 
aktivit (MSA) 11 3 3 3 0 2 

Sociální práce (SPD) 3 2 0 1 0 0 

Systémový administrátor 
IT (AIT) 6 6 0 0 0 0 

Veřejná správa (VSD) 8 4* 1 1 0 2 

Celkem 64 31 10 12 0 11 
* + někteří pokračují v navazujícím studiu na VŠ v kombinované formě 
 

 



 
 

 

11 
 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2019 

Kombinovaná forma studia 

Vzdělávací program 

Počet 
absolventů 
vzdělávacíh
o programu 

zaměstnán/a 
v oboru 

zaměstnán/a 
mimo obor + MD 

studuje  
nezaměstnán/a 

ÚP 
nezjištěno 

Bezpečnost obyvatelstva 
(BOK)  14 11* 1* 0 0 2 

Diplomovaný oční optik 
(DOK) 16 12 0 0 0 4 

Sociální práce (SPK) 9 5* 2* 0 0 2 

Veřejná správa (VSK) 14 12* 2* 0 0 0 

Celkem 53 40 5 0 0 8 

* 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  

Stomatologický veletrh Pragodent 
2019 

Výstaviště  

Praha Holešovice 
3. 10. 2019 MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

Seminář – Hospodaření školy a 
schválený rozpočet 

Praha 8. 10. 2019 IInngg..  JJaannaa  MMeerrhhoouuttoovváá  

Mezinárodní konference – DIDFYZ 
2019 

SR 9. – 12. 10. 2019 RRNNDDrr..  JJiittkkaa  PPrrookkššoovváá,,  PPhh..DD..  

Konference – Školství 2020 Praha 15. 10. 2019 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

KKoonnffeerreennccee  ––  RRooaaddsshhooww  pprroo  šškkoollyy  PPllzzeeňň  2244..  1100..  22001199  MMggrr..  KKaarreell  HHrrddiinnaa,,  DDiiSS..  

Seminář – Využití dronů ve výuce Plzeň 25. 10. 2019 MMggrr..  KKaarreell  HHrrddiinnaa,,  DDiiSS..  

Konference – Není důležité, že 
stárneme, ale jek stárneme 

Mezigenerační a 
dobrovolnické 

centrum Totem, z.s. 

Plzeň 

19. 11. 2019 MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  

Konference  
  

Krajský úřad 
Plzeňského kraje, 

Plzeň 

20. 11. 2019 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá    
BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

Seminář dentálních hygienistek Praha 27. 11. 2019 BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  
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Seminář ANJ – Oxford Profesional Plzeň 29. 11. 2019 MMggrr..  JJiittkkaa  VVoonneeššoovváá  

Seminář – Management školy – IT Praha 29. 11. 2019 MMggrr..  KKaarreell  HHrrddiinnaa,,  DDiiSS..  
JJiiřříí  FFiiccttuumm,,  DDiiSS..  

Divadelní představení komunity 
Advaita 

Moving station, Plzeň 4. 12. 2019 MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  

Mezinárodní festival alpinismu Praha  21. 11. 2019 MMggrr..  JJiiřříí  DDvvoořřáákk  

SSoouuttěěžž  VVOOŠŠ  aa  SSZZŠŠ    
ÚÚsstteecckkýý  DDeenntt  22002200  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  1133..  11..  ––  1155..  11..  22002200  MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

Kulatý stůl – Budoucnost VOV v ČR Praha 30. 1. 2020 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

Školení zubních techniků  Ústí nad Labem 12. 2. 2020 MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  
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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 

Veletrh cestovního ruchu Plzeň 
Ve dnech 17. - 19. 9. 2019 pod vedením PhDr. Vlčka v rámci Veletrhu Cestovního ruchu ITEP 2019 
studenti prezentovali ve vlastním stánku ukázkami nácviku 
sebeobrany obor BEO. Dále v rámci spolupráce s Plzeňským 
krajem zajišťovali pořadatelskou službu na vybraných akcích. 

  
Seznamovací kurz  
Seznamovacího kurzu v Rožmitále pod Třemšínem ve dnech 26. 
- 28. 9. 2019 se 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.  
 
Městský úřad Rokycany 
Dne 30. 9. 2019 proběhla pod vedením Mgr. Procházky exkurze 
na městském úřadě v Rokycanech. Studenti oboru BEO3 byli 
seznámeni s organizační strukturou úřadu a náplní činnosti 
jednotlivých odborů. Dále zde navštívili služebnu městské 
policie, kde byli informováni o činnosti strážníků  
a mohli si prohlédnout kamerový systém. 
 
Přednáška státní zástupkyně 
Dne 21. 10. 2019 měli možnost studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva absolvovat přednášku 
plzeňské státní zástupkyně JUDr. Zelené na téma soustava státního zastupitelství a náplň práce 
státního zástupce. 
 
Projektový den první pomoci 
Dne 23. 10. 2019 v doprovodu Mgr. Layerové proškolili studenti 
druhého ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva žáky Střední 
odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni v 
postupech neodkladné resuscitace a poskytování první pomoci 
a dalších akutních stavech. Školení proběhlo v rámci předmětu 
První pomoc. 
 
Exkurze BEO2 – Policejní cely v Plzni 
Dne 22. a 29. 10. 2019 se studenti 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. 
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Výcvik střelby 
Dne 22. 10. 2019 v rámci bezpečnostní přípravy absolvovali studenti BEO1 pod vedením Mgr. 
Černého výcvik střelby v tmavém bludišti Laser game. 
 
Exkurze Český rozhlas  
Studenti BEO1 v doprovodu Mgr. Zoubkové dne 22. 10. 2019 měli možnost se seznámit s prostředím, 
zákulisím a strukturou rádia, navštívili nahrávací studio, byli přítomni živému vysílání a sami na sobě 
si ověřili požadavky na moderátora rádií. 

 
Substituční centrum Plzeň 
Dne 1. 11. 2019 se studenti BEO2 v doprovodu Mgr. Vrátníkové seznámili s prostředím substitučního 
centra v Plzni, jeho fungováním a zejména jakým způsobem pomáhá lidem závislým na opioidech. 
 
Exkurze hasičský záchranný sbor Plzeň Košutka 
Dne 5. 11. a 26. 11. 2019 se studenti oboru BEO1 a 
BEO2 v doprovodu Bc. Kučery zúčastnili exkurze na 
HZS Plzeň Košutka. Studenti si měli možnost 
prohlédnout hasičskou stanici, dozvědět se 
informace o službě hasičů a prohlédnout si 
nejmodernější prostředky používané HZS v Plzni. 
 
Jednání Krajského soudu Plzeň 
Dne 5. 11. 2019 v doprovodu Mgr. Zoubkové 
studenti BEO1 a BEO2 navštívili projednání trestní 
věci vraždy na Krajském soudu v Plzni. 
 
Expedice Pálava  
Ve dnech 8. - 10. 11. 2019 se v doprovodu PhDr. Vlčka 
zúčastnili studenti oboru BEO3 expedice na Pálavu, 
pořádanou oborem CER. Mimo degustace byla 
provozována i pěší turistika po pálavské krajině, 
včetně návštěvy místních památek, například výlet do 
muzea kávy či procházka na rozhlednu u Vinařství U 
Kapličky v Zaječí. 
 
Exkurze věznice Plzeň Bory 
Dne 13. 11. 2019 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. 
 
Vědecká knihovna Plzeň 
Dne 18. 11. 2019 se studenti BEO3 v doprovodu PhDr. Aleše 
Zoubka, Ph.D. seznámili s prostorami Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje. Exkurze byla zaměřena na vyhledání a studium 
odborné literatury vzhledem k zaměření předmětu, prohloubení 
zájmu studentů o problematiku bezpečnosti a prověření ovládání 
on-line katalogu knihovny. Účelem této exkurze bylo nejen 
seznámení studentů se systémem knihovny, ale i získání studijních 
materiálů k výuce.  
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Exkurze hasičský záchranný sbor Plzeň 
Dne 24. 11. 2019 se studenti oboru BEO3 v doprovodu Mgr. Procházky zúčastnili exkurze na HZS 
v Rokycanech. Studentky se měly možnost seznámit s chodem stanice. Nedílnou součástí byl i 
odborný výklad rokycanských hasičů a prohlídka techniky. 
 
Návštěva kynologického oddělení Policie ČR v Plzni  
Dne 25. 11. 2019 navštívili studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva 
oddělení služební kynologie Policie ČR v Plzni. Zde jsou zařazeni 
psovodi specialisté, 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. Pro náš obor byla nejzajímavější 
metoda pachové identifikace, která studentům prakticky doplnila 
výuku předmětu Kriminalistika. 
 
Ústav soudního lékařství Plzeň, Lidická 2 
Dne 7. 12. 2019 se v doprovodu Mgr. Černého studenti BEO2 zúčastnili 
v budově Ústavu soudního lékařství 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 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. Dne 11. 12. 2019 se v doprovodu 
Mgr. Procházky studenti BEO3 účastnili stejné exkurze 

 
 

 
 
 
 

Zimní kurz – Krkonoše 
12. - 17. 1. 2020 – studenti BEO1, 2, 3, se pod vedením 
PhDr. Vlčka účastnili 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, včetně fungování Horské služby, pochopení práce strážce KRNAPU, složek policie a 
armády.  
 
Krajský soud Plzeň 
Dne 12. 02. 2020 studenti BEO3 navštívili Krajský soud v Plzni, kde se účastnili projednávání případu 
vraždy. Měli možnost vidět výslech svědka a výpověď obžalovaného.  
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Dopravní policie Rokycany a dálniční oddělení 
Svojkovice 
Dne 17. 02. 2020 studenti BEO3 navštívili Dopravní 
policii v Rokycanech. Měli možnost si prohlédnout 
služebnu, zjistit, co je náplní práce dopraví policie. 
Zde také viděli policejní vozidla, které využívá 
dopravní policie včetně jejich vybavení. Dále se 
studenti přesunuli na dálniční oddělení ve 
Svojkovicích. Oddělení dohlíží na bezpečnost a 
plynulost provozu na dálnicích. V rámci exkurze měli 
možnost nahlédnout do operačního střediska. Zde jim bylo vysvětleno, jaké úkoly mají policisté na 
dálničním oddělení. 
 
 
 
CESTOVNÍ RUCH 
 
Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem a Kurz přežití pro děti ZŠ Praha  25. 9. - 27. 9. 2019 
Ubytování v campu Kymevo, aktivity pro podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 11 studentů CR1 a 
12 studentůCR2. Studenti CER2 připravili kurz přežití pro děti ze základní školy z Prahy. 
       
 
 
 
 
 
 

Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2019  18. 9. – 21. 9. 2019 
Práce pro pořadatele, vlastní stánek školy a její prezentace, dětský koutek – dětská animace 
Organizace slavnostního galavečera na Spilce pro 
vystavovatele  

 
Exkurze LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA  29. 10. 2019 
V rámci předmětu Technika služeb cestovního ruchu 

navštívili 
studenti 
CER1 a 
CER 2 
letiště 
Václava 
Havla v Praze. 
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Expedice Pálava (Vinná turistika na Pálavě) 8. - 10. 11. 2019 
 Studenti CER1 a CER2 organizovali Vinnou turistiku v oblasti Pálava. Ubytování v Penzionu Šabata 
degustace a další akce v průběhu víkendu, doprava mikrobusy. 
 

    
 
 
Soustředění animátorů Soběšice u Sušice 5 a 6. Prosince 2019 
Studenti CER1 a CER 2 se zúčastnili soustředění animátorů, kde si procvičili své dovednosti 
v organizování zábavy pro ostatní. 

 
 

Průvodcovství Praha 13. 12. 2019 
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. Setkali se zde s dětmi ze ZŠ Praha a měli pro 
ně připravený program ve spojitosti s filmem Chobotnice 
ze III. patra. Letošní téma: Filmový cestovní ruch. 
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Zimní kurz 12. - 17. 1. 2020 
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…  
 

Návštěva veletrhu cestovního ruchu v Praze 15. 2. 2020. Holiday World 2020 
Studenti všech tří ročníků cestovního ruchu navštívili veletrh cestovního ruchu v Praze. 
 
Kurz cykloturistiky  8. - 12. června 2020 
V rámci praxe studenti CER1 vyjeli do Rožmitálu pod Třemšínem na týdenní soustředění prověřit si 
prakticky své teoretické znalosti 
z Cyklotutistiky. Hvězdicové výlety vedli vždy 
vylosovaní studenti. Důraz kladen na organizaci 
a bezpečnost při jízdě na kolech nejen na 
vozovkách I. a II. třídy. 

   
   

Kurz Topografie a orientace v neznámém 
terénu  15. - 18. června 2020 
V rámci praxe studenti CER2 vyjeli do Rožmitálu 
pod Třemšínem na soustředění prověřit si 
prakticky své teoretické znalosti z orientace 
v terénu prostřednictvím mapy a buzoly. 

Hvězdicové výlety vedli vždy vylosovaní studenti. Důraz 
kladen na organizaci a bezpečnost při pohybu 
v neznámém trénu. 
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Kurz Vinařského cestovního ruchu  21. - 24. června 2020 
V rámci praxe studenti CER2 vyjeli na Pálavu na 
soustředění prověřit si prakticky své teoretické znalosti 
z Vinařského cestovního ruchu. Navštívili nejen několik 
vinařství, ale i doprovodný program muzea a historická 
místa Jižní Moravy. 

   
 
 
   
   

 

   

 

DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 

Pragodent 
Dne 5. 10. 2019 se studentky denní i kombinované formy 
vzdělávání oboru Diplomovaná dentální hygienistka zúčastnily 
každoročního dentálního veletrhu Pragodent, konaného nově 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. 
                      
 
Curaprox 
Dne 9. 11. 2019 absolvovaly studentky prvního i druhého ročníku 
kombinované formy oboru Diplomovaná dentální hygienistka 
společný workshop pořádaný firmou Curaprox. V první části měly 
obě skupiny teoretickou přednášku z oblasti Parodontologie, kterou 
vedla dentální hygienistka působící v Praze. Druhou, praktickou 

část, vedly studentky 
zubního lékařství při LF UK 
v Plzni, která spočívala 
hlavně v získávání 
praktických dovedností při 
měření mezizubních prostorů 
s využitím produktů zmíněné 
firmy, hlavně mezizubních 
kartáčků. 
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Oral-B 
Dne 24. 11. 2019 proběhl pro studentky druhého ročníku 
kombinované formy vzdělávání oboru Diplomovaná dentální 
hygienistka workshop firmy Oral-B, zaměřený především na 
sonické elektrické kartáčky. Byl veden sl. Svobodovou a byl 
rozdělen na teoretickou přenášku a praktickou část, ve které si 
studentky vyzkoušely jeden z typů elektrických kartáčků, který 
každá z nich dostala darem od zmíněné firmy. 
 

 
 

DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 

ITEP 
Ve dnech 19. 10 – 21. 10 2019 se studenti DOO1 spolu s VO Jitkou Prokšovou zúčastnili prezentace 
VOŠ na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2019. 
Veřejnost seznamovali jednak se simulací očních 
vad (pomocí sady brýlí simulujících omezenou 
zrakovou ostrost a omezené zrakové pole), dále 
se zhotovenými brýlemi z naší laboratoře – tj. 
s prací našich absolventů a také s optickými 
klamy. Ukázky se setkaly s kladným ohlasem 
návštěvníků. 
 
Odborná přednáška a prezentace Z. Trnka, jr.: 
Nové materiály brýlových skel a obrub 
Absolvent naší školy Zdeněk Trnka, jr.  seznámil 
5. 11. 2019 studenty a studentky 1. ročníku DOO 
s tradičními i moderními materiály brýlových obrub a skel. Ve své přednášce se věnoval zejména 

praktickým poznatkům a charakteristikám 
moderních typů obrub. V závěru diskutoval se 
studenty a studentkami o speciálních materiálech 
obrub a o 

problematice provozu oční optiky. Přítomní měli možnost si 
některé obruby přímo vyzkoušet a seznámit se tak se 
zmíněnými materiály detailně.   

 
 

 
Exkurze v laboratořích KMT FPE ZČU  
V úterý 26. 11. 2019 navštívili studenti a studentky 1. ročníku oboru Diplomovaný oční optik 
laboratoře Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy na FPE v Plzni, aby se tam seznámili 
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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 – byly oceněné jako nejzajímavější. 
Zároveň si v laboratoři prohlédli experimenty týkající se polarizace světla a demonstrace barevného 
vidění a zkusili si samostatně proměřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různé optické 
mohutnosti. 
 
Předvánoční návštěva Dětského centra – sbírka pro děti  
Studenti DOO1 a AIT1 uspořádali charitativní sbírku pro děti žijící v kojeneckém oddělení Dětského 
centra v Plzni. V úterý 17. 12 2019 navštívili studenti a studentky DOO1 a AIT1 spolu s vedoucí oboru 
DOO 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. Předali jsme dětem 
vánoční dárky, které jsme nakoupili, a staniční 
sestra Š. Dolejšová nás provedla oddělením 
nejmenších dětí a podala nám detailní informace o 
práci Dětského centra.  
Osudy zdejších dětí v nás vyvolaly smutné pocity, 
ale měli jsme radost, že jsme mohli přispět k jejich 
obdarování.      
 

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK 

Pragodent 2019 
Dne 3. 10. 2019 se studenti oboru DZT zúčastnili mezinárodního stomatologického veletrhu 
Pragodent. V nových prostorech výstavních pavilonů Letňany se sešlo mnoho vystavovatelů 
produktů, týkajících se stomatologické péče. Během výstavy se 
konala vědomostní soutěž, kterou připravila Komora zubních 
techniků. Naši studenti se jí účastnili a Mykhailo Bahrii z DZT 2 
se umístil na velmi pěkném třetím místě. Nové prostředí 
výstavy a vědomostní soutěž hodnotili studenti velmi pozitivně.  
 
ITEP 
Ve dnech 19. – 21. 10. 2019 se konal největší mezinárodní 
veletrh cestovního ruchu v ČR. Akce proběhla ve sportovní hale 
TJ Lokomotiva Plzeň na Slovanech. Během třídenní akce se zde 
představilo přes 140 vystavovatelů. Naší školu zde prezentovali 
i zubní technici. 
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Divadelní představení Slunce, seno, Advaita 
Ve středu 4. 12. 2019 se konalo divadelní představení v kulturním prostoru Moving station. 
Zúčastnilo se ho 53 studentů ze všech oborů naší školy. Představení s názvem Slunce, seno, Advaita si 
připravili členové komunity drogově závislých Advaita z Liberce. Celou akci zastřešoval Spolek Ulice 
Plzeň. Po představení následovala beseda. Studenty zajímali osudy těchto lidí - proč se stali drogově 
závislými, jak nyní s tímto bojují a jakou mají představu o budoucím životě.  
 
Ústecký Dent 2020 
V Ústí nad Labem se uskutečnil ve dnech 14. a 15. 1. 2020 4. ročník soutěže Ústecký Dent za účasti 
soutěžících studijních oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik nejen z celé ČR, 
ale i z Německa a Slovenska. Naší školu reprezentovaly studentky Barbora Bomerová ze 3. ročníku a 
Tereza Lepíčková z 1. ročníku. První 
disciplínou byla kresba žvýkací plochy 
druhého horního premoláru. Ve druhé 
disciplíně se modelovaly horní moláry. 
Hodnotila se precizní vosková 
modelace, a také to, kdo nejlépe 
vystihne morfologicky jejich přirozený 
tvar. Porota měla těžkou práci, protože 
všechny práce byly na velmi vysoké 
úrovni. Barbora Bomerová obsadila 
v modelaci 12. místo a v kresbě dělené 
17. pořadí. Tereza Lepíčková byla 
v modelaci 26. a v kresbě 27. Celkově 
se naše škola umístila na děleném 12. 
místě. 
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MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

EVENT víkend 31. 1. 2020 – 1. 2. 2020 
EVENT víkend pro společnost HANNAH uspořádaný v lyžařském areálu Nové Buky. Uspořádání této 
akce bylo kompletně pod záštitou studentů MSA2. Zajištěna byla celodenní aktivita pro širokou 
veřejnost v podobě herních bloků. Zde si každý 
návštěvník mohl vyzkoušet hraní piškvorek, házení na 
cíl, rychlost ve slalomu a další zábavné aktivity. 
 
 
EVENT víkend 21. 2. 2020 – 23. 2. 2020 
EVENT víkend pro společnost HANNAH uspořádaný 
v lyžařském areálu Rokytnice nad Jizerou. Uspořádání 
této akce bylo kompletně pod záštitou studentů MSA2. 
Zajištěna byla celodenní aktivita pro širokou veřejnost 
v podobě herních bloků. Kde si každý návštěvník mohl 
vyzkoušet hraní piškvorek, házení na cíl, rychlost ve 
slalomu a další zábavné aktivity. 
 

 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
Sportovní den pro seniory 
Naše škola byla oslovena s žádostí o výpomoc během 
herního odpoledne pro uživatele DZR Petrklíč. Více než 20 
studentů oboru Sociální práce ochotně nabídlo pomocnou 
ruku, a tak se studenti ve čtvrtek 26. 9. 2019 stali 
pomocníky u jednotlivých disciplín, jako doprovod 
obyvatel na vozíčkách, či těch, kteří potřebují pomoc 
s orientací. Kromě poděkování ze strany domova i jeho 
obyvatel získali studenti skvělý pocit, že pomohli dobré 
věci. Článek o akci s poděkováním také zveřejnil Městský 
ústav sociálních služeb města Plzně ve svém Zpravodaji v 
září 2019. 
 
Muzeum strašidel  
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. má ve spolupráci s Muzeem strašidel vytvořený zážitkový výukový 

program Nebojte se tmy. Tohoto programu se dne 18. 
9. a též 10. 10. 2020 zúčastnili studenti 1. a 2. ročníku 
oboru Sociální práce. Studenti a též učitelé se odvážně 
vydali do temného podzemí a plnili zadané úkoly. Po 
společném zhodnocení zážitku proběhla diskuse 
k problematice zrakově postižených. Studenti měli 
možnost diskutovat přímo se zrakově postiženými 
klienty TyfloCentra. Dozvěděli se o životě se zrakovým 
postižením, vyzkoušeli si některé kompenzační 
pomůcky a též se seznámili s Braillovým písmem.  
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Exkurze v rámci dne otevřených dveří Spolku Ulice v Plzni 
10. 10. 2019 studenti 1. ročníku využili dne otevřených dveří Spolku Ulice Plzeň a navštívili jedno 
z pracovišť v Plzni na Slovanech. Spolek Ulice Plzeň pořádal Den otevřených dveří v rámci XI. ročníku 
Týdne sociálních služeb v ČR. Představil oba své programy, tj. 
Terénní program Ulice i Substituční centrum Plzeň.  
 
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 
TyfloCentrum spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro 
nevidomé a slabozraké. Do akce se dne 16. 10. 2019, ve svém 
volném čase, zapojili studenti SPD 1 a SPD 2, celkem 12 
studentů, tj. 6 dvojic. Studenti byli šikovní a úspěšní, tak 
nechybělo ani speciální poděkování ředitelky TyfloCentra Mgr. 
Hany Dostálové, a to nejen studentům, ale i škole, za 
zprostředkování této spolupráce.   
 
Exkurze do Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 
Dne 11. 10. 2019 v rámci Odborného semináře k praxi navštívili 
studenti SPD 2 spolu s Bc. Peschikovou Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni. Studenti 
byli seznámeni s hlavním cílem tohoto centra, což je poskytovat odborné sociální a základní 
zdravotnické služby osobám od 15 let, které hledají podporu při řešení sociálních a zdravotních obtíží, 
do nichž se dostali oni sami či jejich blízcí (členové rodiny, přátelé) v důsledku experimentování či 
pravidelného užívání návykových látek.  
 
Beseda s odborníkem z praxe 
Dne 21. 10. 2019 proběhla v rámci výuky předmětu Úvod do právní teorie a praxe beseda se státní 
zástupkyní OSZ Plzeň – město JUDr. Antonií Zelenou. Besedy se kromě studentů Sociální práce 
účastnili též studenti 2. ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva.  
 
Konference Není důležité, že stárneme, ale jak stárneme 
Studenti prvního ročníku Sociální práce a vybraní studenti vyšších ročníků se 19. 11. 2019 zúčastnili 
konference pořádané organizací Totem. Pro mnohé to byla první zkušenost s tímto prostředím. 
Součástí konference na téma "Není důležité, že 
stárneme, ale jak stárneme", byla i velmi hezká 
výstava obrazů. Zajímavé příspěvky, výborná 
atmosféra, chutné pohoštění -  jednoduše příjemné a 
přínosné dopoledne. 
 
Spolek Ulice Plzeň – divadelní představení 
terapeutické komunity 
Dne 4. 12. 2019 se studenti naší školy zúčastnili 
divadelního představení terapeutické komunity 
Advaita z Liberce s názvem Slunce, seno, Advaita. 
Významná byla zejména beseda s účinkujícími 
(klienty), která následovala po představení. Akce se zúčastnili studenti 1. a 2. ročníku denní formy 
studia oboru Sociální práce a též studenti vybraných skupin Bezpečnosti obyvatelstva, Veřejné 
správy a oboru Zubní technik.  Akce byla velmi dobrým preventivním programem zaměřeným do 
oblasti drogových závislostí.  
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Projekt SPD 3 – Halloweenské odpoledne v Naději 
Poslední třídní projekt 3. ročníku oboru Sociální práce se nesl 
v duchu Halloweenu. Děvčata uspořádala halloweenskou párty 
pro děti z nízkoprahového zařízení Naděje v Plzni.  Akce byla 
tematicky zaměřená na pohádku O perníkové chaloupce. Byla 
připravena řada zábavných stanovišť včetně stanoviště 
v obávaném a strašidelném sklepě. Účast byla hojná a děti i 
studentky si odpoledne skvěle užily.  
 
Exkurze do krizového centra 
Dne 8. 11. 2019 v rámci Odborného semináře navštívili studenti 
SPD 2 Krizové centrum Plus pro lidi v krizové situaci. Službu 
provozuje Diakonie Západ, a to v ambulantní i terénní podobě. 
Ambulance se nachází v Plzni v Prokopově ulici. Studenti dostali 
komplexní informaci o fungování této služby.  
 
Ambulance pro nelátkové závislosti 
Dne 20. 11. 2019 v rámci Odborného semináře navštívili studenti 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. Studenti tak získali praktický náhled 
do problematiky nelátkové závislosti.  
 
Projekt skupiny SPD 1 - Dětský domov Trnová 
Jako svůj první třídní projekt uspořádali studenti SPD 1 akci 
v Dětském domově v Trnové pod názvem Vánoční tvořivá 
dílnička. Toto zařízení se specializuje na děti předškolního 
věku od 1 do 6 let. Akce trvala přibližně 3-4 hodiny, kdy 
studenti s dětmi vyráběli nejrůznější vánoční dekorace - soby 
ze dřeva, papírové vánoční řetězy, papírové stromečky. 
Společné též zdobili perníčky, které následně s radostí snědli. 
Studentům se též podařilo zajistit sponzorský dar v podobě 
velkého plyšového medvěda, který udělal dětem velikou 
radost. 

 
 
 

SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT 

 
Beseda s absolventem  
Studenti 1. ročníku AIT si vyslechli dne 11. 11. 2019 
přednášku našeho absolventa Petra Bystřického, DiS., IT 
konzultanta firmy ITSD s.r.o., zaměřenou na využití 
zkušeností získaných studiem na naší škole v praxi 
v oblasti správy počítačových sítí. 
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Den otevřených dveří  
Dne 16. ledna 2020 proběhl na naší vyšší odborné škole 
Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost poznat 
moderní vybavení našich odborných učeben a laboratoří, 
a také si se studenty popovídat o studiu. Do 
specializované učebny AIT se přišlo podívat hodně 
zájemců, kteří nejenže získali informace o studium v denní 
a kombinované formě, ale také si mohli vyzkoušet některé 
dovednosti v oboru IT. 
  
Studio virtuální reality  
Dne 24. 2. 2020 studenti AIT1  navštívili studio virtuální 
reality VR Future v Plzni. Po technické přednášce, vyzkoušení edukativního a konstrukčního sw  si 

studenti vyzkoušeli zařízení HTC VIVE PRO 
s interaktivními ovladači, brýlemi a 

displejem o vysokém rozlišení, včetně 
pohybových senzorů, které snímají každý 
sebemenší pohyb. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VEŘEJNÁ SPRÁVA 
 
Exkurze Radnice 
Dne 10. 10. 2019 se studenti třídy VSD2 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. 
 
Studijní a vědecká knihovna 
21. 10. 2019 se studenti VSD1 vypravili na exkurzi do 
Studijní a vědecké knihovny v Plzni, kde se seznámili 
s provozem této instituce.  
 
Centrální nákup PK 
Dne 24. 10. 2019 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 problémy, se kterými se musejí vypořádat. 
 
Exkurze ve středisku Zdravotní záchranné služby PK  
Dne 7. 11. 2019 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 
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všechno musí dispečeři zvládnout zařídit. Protože se exkurze uskutečnila v rámci předmětu Veřejné 
zakázky, proběhla pak debata s ekonomickým náměstkem ZZS. Studenti se dozvěděli, jak probíhá 
nákup sanitek a veškerého vybavení. Seznámili se s dotačními programy a dozvěděli se, co musí každá 
veřejná zakázka obsahovat. Debatovali o různých problémech a situacích, které mohou v průběhu 
veřejných zakázek nastat. 
 
Krajský soud 
11. 11. 2019 se třída VSD1 vypravila na exkurzi na Krajský soud v Plzni, kde studenti viděli, jak probíhá 
příprava soudního procesu a pozorovali i část probíhající procesu. 
 
Návštěva Českého rozhlasu 
Dne 12. 12. 2019 navštívili studenti VSD1 plzeňskou pobočku Českého rozhlasu na Borech. Viděli na 
vlastní oči provoz a vysílání, ale i nahrávací studio a další činnosti, které ČR v Plzni obhospodařuje. 
 
 
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 

 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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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
(§ 7, odst. 1, písm. i) 

 
Ve školním roce 2019/2020 kontrola ČŠI neproběhla. 

 

 

10 Základní údaje o hospodaření školy 
(§ 7, odst. 1, písm. j) 

 
 

Školní rok 2019/2020 skončil rozpočtovým přebytkem ve výši 6.850.504,72 Kč. Dosažený 
rozpočtový přebytek ve školním roce 2019/2020 ve výši 6.850.504,72 Kč bude použit na financování 
připravovaného investičního grantového projektu v období 2021 až 2027.  
 

V průběhu školního roku 2019/2020 (do 31. 1. 2020) byla realizována poslední část 
grantového projektu „Šablony II“ registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109. 
Plánovaný finanční objem grantu byl smluvně zakotven na částku 777.012,- Kč na dobu 24 měsíců. 
Skutečně vynaložené náklady na realizaci grantu byly 779.799,43 Kč. 
 

Dne 1. 2. 2020 byla zahájena realizace nového grantového projektu „VOŠZMVS s.r.o. – 
ŠABLONY II – spolupráce vyšší odborné školy a zaměstnavatelů“, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016622. Grantový projekt se bude realizovat v celkovém plánovaném a 
smluvně stanoveném finanční objemu 1.208.808,- Kč v období 24 měsíců. 
 

Ve školním roce 2019/2020 byly provedeny základní údržbové práce na vybraných učebnách 
školy a na bezprostředně souvisejícím zázemí pro studenty pedagogické pracovníky. 
 

Základní ekonomické údaje o hospodaření školy za školní rok 2019/2020 zobrazuje struktura 
příjmů a výdajů vyšší odborné školy. Neinvestiční dotace na provoz školy pro školní rok 2019/2020 
byla bezezbytku vyčerpána a její vyúčtování bude s poskytovatelem provedeno v řádném termínu 
samostatně na základě metodického pokynu. 
 

 
Příjmy šk.r. 2019/2020              30.953.777,88 CZK 
 

v tom:  - dotace Plzeňského kraje    21.371.381,00 CZK 
- školné           6.815.450,00 CZK 
- placené kurzy pořádané VOŠ       533.000,00 CZK 
- zelený bonus FVE        158.157,04 CZK 
- ostatní příjmy            2.075.789,84 CZK  

 
 Výdaje šk.r. 2019/2020                 24.103.273,16 CZK   
  
       z toho: - materiál pro výuku studijních oborů         244.419,53 CZK 

- učební pomůcky + DDHM       111.579,51 CZK 
  - učebnice a odborné publikace         28.592,00 CZK 
  - software           43.661,00 CZK 
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  - vzdělávání zaměstnanců           9.367,90 CZK 
  - provozní materiál do spotřeby       632.014,87 CZK 
  - nákup vody, tepla a elektrické energie      638.801,35 CZK 
  - opravy a údržba učeben a zařízení   1.332.289,55 CZK 
  - telefony           20.881,53 CZK 
  - poštovné            19.865,00 CZK 
  - cestovní náhrady          19.705,00 CZK 
  - osobní náklady                 17.450.743,00 CZK   

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

- inzerce a reklama        157.012,69 CZK 
  - externí nakupované služby               1.079.768,24 CZK 
  - pojištění majetku školy       156.341,00 CZK 
  

- zaplacená daň z příjmu     1.518.860,00 CZK  
- ostatní vedlejší výdaje  a poplatky         76.761,09 CZK    

      
- nákup investičního majetku a odpisy  
  Investičního majetku                 562.609,90 CZK       
 
 
 
 

Rozdíl příjmů a výdajů  školní rok 2019/2020               + 6.850.504,72 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. 

 
 

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 2019/2020, ke dni 7. 12. 2019, skončil první rok udržitelnosti 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.  

 
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 mil. Kč.  
 

Projekt je 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 
fyzicky ukončen ke dni 30. 9. 2018.   

 
Celková doba udržitelnosti projektu je 5 roků.  Doba udržitelnosti projektu bude ukončena 

dne 7. 12. 2023.  
 
V průběhu pětiletého období udržitelnosti (na podpořených IT zařízeních) se projekt zavazuje 

uskutečnit pro žáky základních a středních škol zájmové kroužky, zaměřené zejména na práci a využití 
IT zařízení. Další oblastí podporovanou projektem v období udržitelnosti je spolupráce naší VOŠ a 
zaměstnavatelů, a to zaměstnavatelů – potencionálních zaměstnavatelů našich studentů po ukončení 
jejich studia.  

 
Ve sledovaném školním roce jsme ukončili první monitorovací období udržitelnosti projektu 

(doba realizace 8. 12. 2018 – 7. 12. 2019). Cíle prvního monitorovacího období byly naplněny a 
následně schváleny řídícím orgánem.  

 
Počínaje dnem 7. 12. 2019 začalo běžet 2. monitorovací období udržitelnosti projektu, které 

však bylo ovlivněno nástupem viru COVID-19 (koronavirus). Realizace udržitelnosti projektu tak byla 
v letním semestru zcela přerušena uzavřením škol. Problémy vzniklé s nemožností realizace projektu 
v době udržitelnosti bude konzultována s řídícím orgánem projektu. Existuje reálná možnost, že 
rovněž zimní semestr nového školního roku 2020/2021 bude opakovaným nástupem COVID-19 
ovlivněn a i nadále bude ovlivňovat naplňování cílů projektu v době udržitelnosti. 
 

 
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. 
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V průběhu školního roku 2019/2020 (do 31. 1. 2020) byla realizována poslední část 
grantového projektu „Šablony II“ registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109. 
Plánovaný finanční objem grantu byl smluvně zakotven na částku 777.012,- Kč na dobu 24 měsíců. 
Skutečně vynaložené náklady na realizaci grantu byly 779.799,43 Kč. Projekt byl ukončen 31. 1. 2020. 

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

Cílové aktivity byly zcela naplněny. Cílovými aktivitami projektu byly: 
 

- 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 

 
 
3. Projekt OP VVV – číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016622 
 

Ve školním roce 2019/2020, konkrétně dne 1. 2. 2020, byla zahájena realizace projektu pod 
názvem „VOŠZMVS s.r.o. – ŠABLONY II – spolupráce vyšší odborné školy a zaměstnavatelů“, 
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016622, prioritní osa 3 Rovný přístup ke 
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Tento projekt plynule navazuje na 
výše uvedený projekt „Šablony II“. 

 
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 30 stáží pedagogů u zaměstnavatelů 
- realizace celkového počtu 27 projektových dnů ve škole za účast odborníků z praxe 

 
V průběhu školního roku 2019/2020 (od 1. 2. 2020) byla realizována první část tohoto 

projektu. Plánovaný finanční objem projektu byl smluvně sjednán na částku 1.208.202,- Kč na dobu 
24 měsíců.  

 
Skutečně vynaložené náklady na realizaci projektu byly za období od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020 

celkem 176.752,00 Kč.  
 
Pozice Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele i pozice Školního kariérového 

poradce byly zřízeny a jsou realizovány od 1. 2. 2020. V průběhu července a srpna 2020 se 
uskutečnilo celkem 6 stáží našich pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů. 

 
Projektové dny, vzhledem k nástupu COVID-19 (koronavirus), se zatím neuskutečnily. 
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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. 

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 

Stáže pedagogů jsou realizovány v rámci projektu „Šablony“. Ve školním roce 
2019/2020 bylo realizováno celkem sedm stáží pedagogů v praxi u zaměstnavatelů.  
Poznatky ze stáží využívají pedagogové ve výuce a předávají je svým kolegům. 

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 
- 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 - vzhledem 
k epidemiologické situaci nemohly být kroužky, naplánované na květen 2020, ve 
školním roce 2019/2020 realizovány. Jejich realizace byla přesunuta do školního 
roku 2020/2021 - pokud to umožní epidemiologická situace. 
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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; 
 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 
 

Přesto, že školní rok 2019/2020 byl ve své druhé polovině významně ovlivněn pandémií 

covid-19, považujeme ho za velmi úspěšný. Podařilo se nám nejen navýšit kapacitu velmi žádaných 

vzdělávacích programů Diplomovaná dentální hygienistka a Systémový administrátor IT, ale také 

navýšit celkovou kapacitu školy z 520 na 610 studentů. Získali jsme souhlasné stanovisko MVČR a 

následně akreditaci MŠMT připravené změny ve vzdělávacím programu Bezpečnost obyvatelstva 

v denní i kombinované formě. Změna odráží požadavky praxe a přispěje k lepší přípravě absolventů 

do praxe. Zahájili jsme přípravu akreditace změny u programu Veřejná správa. 

Od 11. 3. 2020, kdy MŠMT uzavřelo ze dne na den všechny školy, jsme i dál pokračovali ve 

výuce, nově distanční (dálkovou) formou. Zavedení distanční výuky přineslo mnoho potíží, ať už 

technických - ne každý má doma k dispozici skvělé vybavení a vysokorychlostní internet, tak i 

organizačních - např. studenti oboru Sociální práce byli povoláni k tzv. pracovní povinnosti a museli 

zvládnout skloubit práci s výukou. Někteří studenti naopak na odbornou praxi nesměli a budou ji 

muset nahradit v dalším školním roce. Závěrečná absolutoria a přijímací zkoušky se konaly za 

zvláštních hygienických podmínek. Všechny tyto komplikace jsme zvládli, a navíc se nám podařilo 

zlepšit zázemí školy – máme nová okna již ve všech učebnách a kabinetech, nové vchodové dveře, 

proběhla výmalba a také rekonstrukce sociálních zařízení pro studenty. 

                Našim studentům nabízíme kvalitní vzdělávání v rodinném prostředí s osobním, 

individuálním přístupem 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 23. 9. 2020. 

 

 

V Plzni dne 30. 9. 2020                                                       Mgr. Helena Layerová 

  ředitelka školy 
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Přílohy 
 

Děkovné dopisy 
 

From: Daniela Stanková [mailto:stankova@tc-plzen.cz]  
Sent: Wednesday, November 20, 2019 8:33 AM 
To: Ivana Vrátníková <vratnikova@vosplzen.cz> 
Subject: Bílá pastelka - výsledky 

 

Dobrý den, paní Vrátníková, 

posílám Vám výsledky sbírky Bílá pastelka. Vaši studenti vybrali celkem 17 788 Kč! To je skvělý 
výsledek. V příloze zasílám tabulku s částkami, které vybraly jednotlivé dvojice.  

Úplně celkově se za Bílou pastelku vybrala částka 3 213 371 Kč. 

Chci Vám, paní Vrátníková, moc poděkovat za spolupráci a děkuji především studentům, kteří byli 
ochotni vydat se do ulic a pastelky prodávat. Děkuji moc za celé TyfloCentrum. 

S přáním hezkého dne 

 

Ing. Daniela Stanková 
sociální pracovnice 
 
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 
Tomanova 5, 301 00 Plzeň 
Tel. 377 420 481 
Mobil. 732 306 775 
e-mail: stankova@tc-plzen.cz 
web: www.tc-plzen.cz 
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Od: Levorová Dana Bc. <dana.levorova@mchp.charita.cz> 
Odesláno: 1. června 2020 11:06 
Komu: Ivana Vrátníková 
Předmět: PODĚKOVÁNÍ - Jana Lettlová  

  

Dobrý den paní Vrátníková, 

 

ráda bych touto cestou poděkovala studentce  vaší školy Janě Lettlové. Pracuje v naší službě na 
základě DPČ a v době korona krize byla pro klienty velkým přínosem, tedy i pro službu.  

Polovina asistentek zůstala doma, buď z důvodu péče o děti, nebo s ohledem na vyšší věk, tedy snazší 
možnost nákazy. Jana se aktivně zapojila, a pracovala nad rámec domluvených hodin, sama pomoc 
nabídla. Neumím si představit, jak bychom zvládli terén bez její pomoci.  

Poděkovala jsem jí osobně, ale domnívám se, že je třeba, aby i ve škole jste věděli, jaké máte úžasné 
studenty. 

 

Přeji vše dobré a s pozdravem  

Dana Levorová 

 

 


