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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, od 16. 9. 2021 Petra Jeníčková - BEO                                         
                                           Agáta Cejnarová – DZT, od 16. 9. 2021 Radek Zientek - DZT 
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2  Přehled oborů vzdělání 2020/2021 
(§ 7, odst. 1, písm. b) 

 
 

Přehled vzdělávacích programů  

 OBOR VZDĚLÁNÍ  VZDĚLÁVACÍ PROGRAM/KÓD FORMA STUDIA 

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ 
ČINNOST 

Bezpečnost obyvatelstva/ 
68-42-N/06 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

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

DENNÍ 

DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ 
HYGIENISTKA 

Diplomovaná dentální 
hygienistka/53-41-N/01 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 
 

Diplomovaný oční optik 
39-43-N/02 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ 
TECHNIK 

Diplomovaný zubní technik/ 
53-44-N/11 

DENNÍ 

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

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

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

DENNÍ 

SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ 
PEDAGOGIKA 

Sociální práce/ 
75-32-N/01 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ  

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

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

 

Počet tříd a studentů k 31. 10. 2020 

Vzdělávací program – 1. ročníky Forma studia Počty studentů 
k 31. 10. 2020 Počet tříd 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník DENNÍ 14 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník KOMBINOVANÁ 22 1 

Cestovní ruch – 1. ročník DENNÍ 19 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 1. ročník DENNÍ 14 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 1. ročník KOMBINOVANÁ 16 1 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník DENNÍ 16 1 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník KOMBINOVANÁ 12 1 

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník DENNÍ 16 1 

Management sportovních aktivit – 1. ročník DENNÍ 26 1 
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Sociální práce – 1. ročník DENNÍ 17 1 

Sociální práce – 1. ročník KOMBINOVANÁ 13 1 

Systémový administrátor IT – 1. ročník DENNÍ 15 1 

Systémový administrátor IT – 1. ročník KOMBINOVANÁ 15 1 

Veřejná správa – 1. ročník DENNÍ 14 1 

Veřejná správa – 1. ročník KOMBINOVANÁ 11 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník DENNÍ 11 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník KOMBINOVANÁ 13 1 

Cestovní ruch – 2. ročník DENNÍ 10 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 2. ročník DENNÍ 0 0 

Diplomovaná dentální hygienistka – 2. ročník KOMBINOVANÁ 29 2 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník DENNÍ 6 1 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník KOMBINOVANÁ 19 1 

Diplomovaný zubní technik – 2. ročník DENNÍ 12 1 

Management sportovních aktivit – 2. ročník DENNÍ 13 1 

Sociální práce – 2. ročník DENNÍ 8 1 

Sociální práce – 2. ročník KOMBINOVANÁ 12 1 

Systémový administrátor IT – 2. ročník DENNÍ 14 1 

Systémový administrátor IT – 2. ročník KOMBINOVANÁ 15 1 

Veřejná správa – 2. ročník DENNÍ 11 1 

Veřejná správa – 2. ročník KOMBINOVANÁ 20 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník DENNÍ 20 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník KOMBINOVANÁ 16 1 

Cestovní ruch – 3. ročník DENNÍ 15 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 3. ročník DENNÍ 12 1 

Diplomovaná dentální hygienistka – 3. ročník KOMBINOVANÁ 14 1 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník DENNÍ 0 0 
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Diplomovaný oční optik – 3. ročník KOMBINOVANÁ 21 1 

Diplomovaný zubní technik – 3. ročník DENNÍ 6 1 

Management sportovních aktivit – 3. ročník DENNÍ 9 1 

Sociální práce – 3. ročník DENNÍ 13 1 

Sociální práce – 3. ročník KOMBINOVANÁ 20 1 

Systémový administrátor IT – 3. ročník DENNÍ 0 0 

Systémový administrátor IT – 3. ročník KOMBINOVANÁ 0 0 

Veřejná správa – 3. ročník DENNÍ 14 1 

Veřejná správa – 3. ročník KOMBINOVANÁ 6 1 

Celkem všechny ročníky  599* 42** 

*325 denní + 274 kombinovaná forma studia 

**24 denní + 18 kombinovaná forma studia 

Celková kapacita školy byla ve školním roce 2020/2021 610 studentů, k 31. 10. 2020 studuje v denní 
formě studia celkem 325 studentů a v kombinované formě studia 274 studentů. 
Kromě vyššího odborného vzdělávání se škola zaměřuje také na tzv. celoživotní učení, realizaci 
akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích kurzů, školení a seminářů.  
 

Další vzdělávání 2020/2021:  

 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.  

 

 

 

 



 
 

 

6 
 

3  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2020/2021 

(§ 7, odst. 1, písm. c) 
 
Pracovníci školy ve školním roce 2020/2021 

Počet int. pracovníků 
celkem 

Počet interních 
pedagogických 

pracovníků 

Průměrný počet 
studentů na 1 

pedagogického int. 
pracovníka 

Počet externích 
pedagogických 

pracovníků 

23 14 38 111 

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

což je dáno skladbou předmětů učebních plánů jednotlivých vzdělávacích programů. 
 

 Škola za rok 2020/2021 uzavřela celkem: 
a) dohod o provedení práce:  245   
b) dohod o pracovní činnosti:   21 
 

 
Vedoucí vzdělávacích programů ve školním roce 2020/2021 

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  22002200//22002211  

PPooččeett  ppooddaannýýcchh  
ppřřiihhllááššeekk  cceellkkeemm  

PPooččeett  ppřřiihhllááššeennýýcchh  
uucchhaazzeeččůů  ((ffyyzz..oossoobb))  

PPooččeett  ppřřiijjaattýýcchh    
UUcchhaazzeeččůů  ((ffyyzz..oo))  

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

PPooččeett  zzaappssaannýýcchh  
uucchhaazzeeččůů    

444444  339977  227711  112266  223388  

  
PPřřiijjíímmaaccíí  řříízzeenníí  ddoo  11..  rrooččnnííkkůů  pprroo  šškkoollnníí  rrookk  22002200//22002211  --  ppřřeehhlleedd  

KKóódd    VVzzdděělláávvaaccíí  pprrooggrraamm  
PPooččeett  ppřřiihhllááššeekk  

vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkoolleecchh  
PPooččeett  ppřřiijjaattýýcchh  

cceellkkeemm  kk    
3311..  1100..  22002200  

NNaassttoouuppiillii  kkee    
kkee  ssttuuddiiuu  

PPooččeett  
ttřříídd  

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

6688--4422--NN//0066  BBeezzppeeččnnoosstt  oobbyyvvaatteellssttvvaa  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  1166  44  44  1188  1155  11  

6688--4422--NN//0066  BBeezzppeeččnnoosstt  oobbyyvvaatteellssttvvaa  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  331122  22  00  2244  2222  11  

6655--4433--NN//0011  CCeessttoovvnníí  rruucchh  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2211  1111  22  2222  1199  11  

5533--4411--NN//0011  DDiipplloommoovvaannáá  ddeennttáállnníí  hhyyggiieenniissttkkaa  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2299  11  00  1188  1155  11  

5533--4411--NN//0011  DDiipplloommoovvaannáá  ddeennttáállnníí  hhyyggiieenniissttkkaa  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  8866  00  00  1199  1166  11  

3399--4433--NN//0011  DDiipplloommoovvaannýý  ooččnníí  ooppttiikk  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  1133  88  77  1177  1144  11  

3399--4433--NN//0022  DDiipplloommoovvaannýý  ooččnníí  ooppttiikk  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  55  44  66  1155  1122  11  

5533--4444--NN//1111  DDiipplloommoovvaannýý  zzuubbnníí  tteecchhnniikk  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  2222  66  00  1199  1177  11  

6644--3311--NN//0077  MMaannaaggeemmeenntt  ssppoorrttoovvnníícchh  aakkttiivviitt    
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  1144  1144  22  2266  2266  11  

7755--3322--NN//0011  SSoocciiáállnníí  pprrááccee  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  77  66  99  1199  1155  11  

7755--3322--NN//0011    SSoocciiáállnníí  pprrááccee    
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  2277  11  00  1133  1133  11  

2266--4477--NN//1166  SSyyssttéémmoovvýý  aaddmmiinniissttrrááttoorr  IITT  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  1144  1122  00  1188  1155  11  

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

6688--4433--NN//0055  VVeeřřeejjnnáá  sspprráávvaa  
ddeennnníí  ssttuuddiiuumm  77  1111  33  1188  1133  11  

6688--4433--NN//0055  VVeeřřeejjnnáá  sspprráávvaa  
kkoommbbiinnoovvaannéé  ssttuuddiiuumm  1199  11  22  1155  1111  11  

Celkové počty                                                                                                                326 83 35 277* 223388  1155  
* Celkový počet přijatých byl 277 (ale 271 fyz.osob) - 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 2021 

Vzdělávací program Řádný 
termín 

N a O termín 

Bezpečnost obyvatelstva  - denní 14. - 15. 6. 2021 26. 8. 2021 
Bezpečnost obyvatelstva  - kombinovaná 16. – 17. 6. 2021 26. 8. 2021 
Cestovní ruch 8. 6. 2021 30. 8. 2021 
Diplomovaná dentální hygienistka - denní 15. – 16. 6. 2021 30. 8. 2021 
Diplomovaná dentální hygienistka - kombinovaná 17. – 18. 6. 2021 30. 8. 2021 
Diplomovaný oční optik - kombinovaná 14. a 16. 6. 2021 25. 8. 2021 
Diplomovaný zubní technik 14. 6. 2021 - 
Sociální práce - denní 9. – 10. 6. 2021 25. 8. 2021 
Sociální práce - kombinovaná 7. – 8. 6. 2021 25. 8. 2021 
Veřejná správa - denní 9. - 10. 6. 2021 30. 8. 2021 
Veřejná správa - kombinovaná 30. 8. 2021 - 

 
Celkové výsledky absolutorií 2021 

Vzdělávací program 
Počet 

studentů  
konajících ABS 

Prospěli 
s vyznamená-

ním 
Prospěli Neprospěli Odstoupili Odklad 

ABS 

BEO – Bezpečnost obyvatelstva 
denní studium 18 9 9 0 0 1 

BOK – Bezpečnost obyvatelstva 
kombinované studium 15 14 1 0 0 0 

CER – Cestovní ruch 
denní studium 10 5 5 0 0 1 

DHD – Diplomovaná dentální 
hygienistka, denní studium 11 7 4 0 0 1 

DHK - Diplomovaná dentální 
hygienistka, kombinované studium 11 9 2 0 0 0 

DOK – Diplomovaný oční optik 
kombinované studium 20 16 4 0 0 2 

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

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

SPD - Sociální práce  
denní studium 12 10 1 1 0 0 

SPK – Sociální práce 
kombinované studium 12 6 5 1 0 8 

VSD – Veřejná správa 
denní studium 14 10 4 0 0 0 

VSK – Veřejná správa 
kombinované studium 1 1 0 0 0 5 

Celkem 
 139 98 39 2 0 18 
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Celkově absolutoria v řádném termínu 7. - 18. června 2021 konalo 123 studentů. 89 studentů 
prospělo s vyznamenáním, 33 prospělo a 1 neprospěla. 
Absolutoria v náhradním termínu 25. – 30. srpna 2021 konalo 15 studentů. 7 studentů 
prospělo s vyznamenáním, 6 prospělo a 2 neprospěli. Opravný termín 25. srpna 2021 konala 
1 studentka, prospěla s vyznamenáním. 
 
Absolutorium 2021 - výsledky v řádném termínu 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2020 

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 

Systémový administrátor 
IT (AIT) 4 4 0 0 0 0 

Bezpečnost obyvatelstva 
(BEO) 6 1 0 4 1 0 

Cestovní ruch (CER) 2 0 2 0 0 0 

Diplomovaný zubní 
technik (DZT) 7 2 2 1 0 2 

Sociální práce (SPD) 8 2 2 4* 0 0 

Celkem 27 9 6 9 1 2 

* z toho 1 pracuje při VŠ v oboru brigádně (TyfloCentrum) 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2020 

Kombinovaná forma studia 

Vzdělávací 
program 

Počet 
absolventů 

vzdělávacího 
programu 

zaměstnán/a v 
oboru 

zaměstnán/a 
mimo obor + MD 

nezaměstnán/a, 
ÚP 

nezjištěno 

Sociální práce 
(SPK) 3 1 2 0 0 

Bezpečnost 
obyvatelstva 
(BOK)  

19 14 0 0 5 

Diplomovaný 
oční optik 
(DOK) 

22 14 2 0 6 

Veřejná 
správa (VSK) 8 6 0 0 2 

Celkem 52 35 4 0 13 

* 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  

Zhotovení náhrad pomocí 
CAD/CAM technologií Zirkozahne 

online 7. 8. 2020 
  

MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  
  

Nové technologie zubních techniků online 13. 10. 2020 MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

Školní informační systém Škola 
OnLine pro učitele 

online 11. 11. 2020 MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  
  

Jak řešit distanční výuku ve Škole 
OnLine? 

online 11. 11. 2020 MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  
  

Výuka péče o seniory na základě 
životního příběhu I. 

online 12. 11. 2020 MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  

ŠŠkkoolleenníí  vv  MMSS  TTeeaammss  online 1133..  1111..  22002200  MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  

Stáž v zubní laboratoři 
Dental Design 

Vejprnice 

16. 11. – 30. 11. 
2020 MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

Frézovací jednotky – Zirkozahn online 23. 11. 2020 MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji - 
projekt 

online 28. 1. 2021 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá    
BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

Setkání ředitelů středních škol, 
soukromé a církevní školy 

online 18. 2. 2021 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  
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Specifika ukončování vzdělávání 
maturitní zkouškou, závěrečnou 
zkouškou a absolutoriem v roce 
2021 

online 18. 2. 2021 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

Portfolio z pohledu absolventa, 
školy a zaměstnance 

online 23. 2. 2021 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

Koncepce biografické péče o 
seniory 

online 3. 3. 2021 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  
MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  

Gamifikace a vizualizace ve 
vzdělávání 

online 4. 3. 2021 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

Kulatý stůl  
projekt VOV – Inovace praxí 

online 15. 3. 2021 Mgr. Helena Layerová 

Šablony v době covidu a co dál? online 18. 3. 2021 MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

Workshop – Robotika online 20. 4. 2021 
MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  
MMggrr..  KKaarreell  HHrrddiinnaa,,  DDiiSS..  

JJiiřříí  FFiiccttuumm,,  DDiiSS..  

Červeno – bílá estetika 
Estetické vrstvení gingivální oblasti 

online 21. 5. 2021 MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

Odborné stáže pedagogů u 
zaměstnavatelů (Šablony 2) 

Bc. Markéta Volrábová, VO-Dent Domažlice, 2. 10. 2020 – 23. 10. 2020 
Mgr. Jana Broumská, Dental Design, 16.11. - 30. 11. 2020 
Magdalena Roušalová, DiS., MDDr. Eduard Kasal, 2. 12. – 22. 12. 2020 
RNDr. Jitka Hošková Prokšová, Optika u Štíra, 11. 1. – 2. 2. 2021 
Mgr. František Kumst, Outdoor Concept a.s., 6. 1. – 19. 1. 2021 
Jiří Fictum, DiS., Tyršova ZŠ a MŠ, 8. 2. – 23. 2. 2021 
Mgr. Jiří Dvořák, Záchranná služba Brdy, 6. 1. – 12. 1. 2021 
Magdalena Roušalová,DiS., MDDr. Kasal, 1. 2. – 8. 2. 2021 
Mgr. Karel Hrdina, DiS., Axes Computers s.r.o., 8. 2. – 12. 2. 2021 
Bc. Markéta Volrábová, Zubní laboratoř Lukáš Kothera, 9. 8. – 16. 8. 
2021 
RNDR. Jitka Hošková Prokšová, Oční optika Violet, 9. 8. – 20. 8. 2021 
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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 
Školní rok 2020/2021 byl velmi poznamenán pandemií a obvyklé aktivity byly zrušeny nebo probíhaly 
v omezeném a specifickém režimu.  

 
CESTOVNÍ RUCH 
 
Seznamovací kurz oboru proběhl 4. září 2020 
Kurzu se zúčastnili nejen studenti prvního ročníku. 
 
5. 10. – 8. 10. 2020 proběhla praktická výuka na  
Sobeňáku. Studenti navázali na teoretické poznatky. 
 
 
3. 5. – 7. 5. 2021 Cyklistický kurz skupina CER1 
Studenti najezdili v okolí Brd přes 500 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. 5. – 27. 5. 2021 Kurz Topografie a přežití 
v neznámém terénu pro skupinu CER1+CER2 
 

 
 

 
1. 6. 2021 studenti navštívili ICE Arénu  
Plzeň pro zlepšení svých pohybových  
dovedností na bruslích 
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7.  6.- 12. 6. 2021 proběhla praxe studentů CER1 na pozicích Manažera volnočasových aktivit pro žáky 
ZŠ v Sobeňáku. 
 
 
13. 6. – 17.6. 2021 Letní kurz na Pálavě Studenti poznali Pálavu nejen jako oblast Vinařského 
cestovního ruchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 6. - 26. 6. 2021 Praxe studentů CER2 - na pozicích Manažera volnočasových aktivit pro žáky ZŠ 
v Sobeňáku. 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 

 
Projektový den Dentální hygieny s 
firmou Curaprox 7. 10. 2020 
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DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 

 
 
Předmět Optické laboratoře probíhal v nouzovém stavu v 
oční optice (vyučující) p. Trejbalové, kam studentky 
docházely po dvojicích, aby se  prostřídaly a splnily 
cíle předmětu. 

 

 

 

Studenti vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik, 
konkrétně ze tříd DOO1 a DOO2 uspořádali charitativní sbírku pro 
Dětské centrum Na Chmelnicích v Plzni. Dne 16. 12. předali 
vánoční dárky kvůli epidemiologické situaci jen do rukou staniční 
sestry Š. Dolejšové a ta alespoň v krátkosti podala studentům 
informace o práci Dětského centra. 

 

 

 

 

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK 

     Vzhledem k době covidové stihli studenti DZT3 13. 10 2020 v rámci projektů jen praktické školení 
s panem Ondřejem Kováříkem DiS. Týkalo se využití CAD/CAM systémů při zhotovení 
stomatologických náhrad kotvených na implantáty. Studenti si vyzkoušeli zhotovení 3členného 
můstku a korunky kotvených na implantátech.  

     Nejprve proběhla teoretická část, a potom část 
praktická. V té studenti náhrady navrhli a posléze 
designovali. Stále konzultovali jednotlivé kroky 
s panem Kováříkem a pod jeho vedením celou 
náhradu samostatně dokončili.  

     Při závěrečné diskuzi měli otázky týkající se využití 
a dostupnosti CAD/CAM systémů. Kladně ohodnotili 
možnost si vše prakticky vyzkoušet. 
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MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

Cyklo-víkend 

Hned jak nám to Covid dovolil, uspořádala třída MSA3 
akci s pracovním názvem: Brdy křížem krážem. Tato 
aktivita se uskutečnila 8. - 9.  5. 2021 ve vojenském 
újezdu Brdy, dříve též vojenském výcvikovém 
prostoru Jince, který se nacházel ve Středních Brdech 
v západní části okresu Příbram ve Středočeském kraji, 
mezi Rokycany (Strašicemi) a Příbramí, jižně od 
Hořovic, severně od Rožmitálu pod Třemšínem. 

Atletická příprava v praxi 

Dne 11. 5. 2021 strávila třída MSA1 odpoledne na atletickém oválu. Zde došlo k nácviku a ukázky 
metodiky rozvoje rychlostních schopností. Hlavní náplň: běžecká abeceda, starty s různých poloh, 
nízký a padavý start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva ICE ARÉNY 

8. 6. 2021 byla pro studenty oboru Management sportovních aktivit zajištěna ledová plocha. Zde pod 
dohledem MSA2 došlo k nácviku bruslařských dovedností a jejich případnému zlepšení. 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
Ač opět přišlo náročné období s distanční výukou a nebylo ani možné realizovat odborné praxe, 
mnoho studentů oboru Sociální práce bylo stále aktivních.  

Bílá pastelka – celonárodní sbírka 

Navzdory epidemiologickým podmínkám, ale v souladu s aktuálními pravidly, se tradičně, vzhledem k 
dlouhodobé spolupráci s TyfloCentrem Plzeň, naši studenti oboru Sociální práce zapojili do celostátní 
veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěžek této sbírky pomáhá pořadatelům SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a 
krajským TyfloCentrům spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké. Do 
akce se dne 12. – 14. 10. 2020, ve svém volném čase, zapojili studenti SPD 1, SPD 2 a SPD 3 

 

Říjen – březen 2020/21 byl ve znamení pracovních povinností a dobrovolnictví 

Studenti Sociální práce byli povoláni KÚ v Plzni k vykonání pracovní 
povinnosti v době nouzového stavu; na rozdíl od jarního období 
loňského roku byla situace výrazně horší a do pomoci se zapojili téměř 
všichni studenti závěrečného ročníku. Některým nebyla pracovní 

povinnost uložena, ale v těchto 
případech šlo převážně o situace, 
kdy studenti v daných zařízeních 
již pracovali. Do pomoci se 
zapojila i řada studentů 2. ročníku. 

 

Studenti vypomáhali v zařízeních 
Městské charity v Plzni (např. Domov sv. Aloise, Domov sv. Jiří, 
Domov sv. Alžběty), v zařízeních Plzeňského kraje (např. DSS 
Liblín), v zařízeních Diecézní charity Plzeň, pomáhali v Totemu 
atd. Řada studentů se zapojila do činnosti odběrových center.  
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Naši studenti se zapojili do natáčení reklamního klipu pro Diakonii 
Západ zaměřeného na propagaci dobrovolnictví.  

 

Studenti oboru Sociální práce a Bezpečnosti obyvatelstva se též 
podíleli na výpomoci pro MMP, kdy pomáhali zajistit provoz Krizového 
evakuačního centra pro osoby bez domova, a to dokonce opakovaně (v 
situaci silných mrazů, v situaci horšící se epidemiologické situace). 
Poděkování MMP je v příloze výroční zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za svoji pomoc během podzimního vrcholu epidemie obdrželi dvě naše studentky 3. ročníku oboru 
Sociální práce Adriana Gjugja a Kateřina Huňáčková mimořádné ocenění MMP: 
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V neposlední řadě je nutné zmínit i naše studenty v kombinované formě studia. Mnozí z nich pracují 
v sociálních službách a v době nouzového stavu se podíleli na aktivitách souvisejících s touto 
mimořádnou situací. 

Online seminář Koncepce biografické péče o seniory 

Ale naši studenti nejen pomáhali, ale též studovali.  Kromě distanční výuky dne 3. 3. 2021 proběhl 
online formou seminář pod názvem Koncepce biografické péče o seniory. Hostem a lektorem byla 
paní PhDr. Procházková, Ph.D., specialistka na péči o klienty s demencí a propagátorka biografie a 
psychobiografického modelu péče v ČR. O přednášku byl mezi studenty velký zájem, zúčastnilo se 
téměř 50 studentů oboru Sociální práce denní i kombinované formy studia. Na závěr přednášky 
proběhla diskuse, v které se velmi často i z řad studentů objevovalo poděkování za poskytnutí 
zajímavého pohledu na možný přístup v péči o seniory.   

Psychosociální výcvik  

Závěr školního roku byl ve znamení uvolňování epidemiologických opatření. A tak ve dnech 19. a 20. 
6. 2021 proběhl Psychosociální výcvik pro studenty 2. ročníků obou forem studia. Výcvik měl 
proběhnout již minulý rok a zdálo se, že ani letos nám nebude přát štěstí. Nakonec ale proběhl, 
tentokrát v budově školy a okolí. Ač nás mrzelo, že jsme nemohli jako tradičně „výcvikovat“ na 
Šumavě, moc jsme si to užili a natrénovali mnoho dovedností, které v praxi sociální práce přijdou 
vhod.   
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SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT 

 
Konfigurace počítačových sestav (přednáška) 

V září 2020 se konala v rámci výuky předmětu 
Technické vybavení pro studenty prvního ročníku 
denního studia zajímavá přednáška technika firmy 
Maxent, s.r.o. o moderních trendech konfigurace 
počítačových sestav stolních kancelářských počítačů. 
V rámci této přednášky proběhla se studenty také 
diskuze týkající se běžných činností IT technika při 
poskytování služeb zákazníkům.  

 

Správa klientů internetového připojení (přednáška) 

V říjnu 2020 proběhla u prvního a druhého ročníku 
denního studia oboru Systémový administrátor IT 
přednáška zástupce firmy United Network SE 
o možnostech připojení klientů k Internetu, jejich 
správě se zaměřením na ochranu a monitoring sítě a 
ukázkami řešení útoků DDoS. Studentům, zejm. 2. 
ročníku v návaznosti na předmět Počítačové sítě, byla 
nabídnuta možnost vykonání povinné souvislé 
odborné praxe na některé z poboček společnosti 
United Networks SE.  

 

Praktická cvičení v rámci výuky v letním období 

Během června probíhala u prvních a druhých ročníků praktická cvičení v předmětech Technické 
vybavení, Počítačové systémy, Síťové technologie, 
Návrh a administrace síťových operačních systémů. 
Cílem těchto cvičení bylo doplnění praktických 
dovedností na základě proběhlých přednášek i 
cvičení prostřednictvím online výuky a taktéž i 
výuky prostřednictvím školního výukového 
prostředí MOODLE.   
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Spolupráce školy    

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

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

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

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

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

 Facebook, Instagram 

 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 2020/2021 kontrola ČŠI neproběhla. 
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10 Základní údaje o hospodaření školy 
(§ 7, odst. 1, písm. j) 
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Výňatek z auditorské zprávy za rok 2020 v části VÝROK AUDITORA: 
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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 2020/2021, ke dni 7. 12. 2020, skončil druhý rok udržitelnosti (z celkového 
počtu 5 roků) 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.  

Ve sledovaném školním roce 2020/2021 jsme ukončili druhé monitorovací období 
udržitelnosti projektu (doba realizace 8. 12. 2019 – 7. 12. 2020). Cíle tohoto monitorovacího období 
byly omezeně naplněny a následně schváleny řídícím orgánem.  

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. Do této oblasti však výrazně zasáhlo celosvětové šířením onemocnění COVID-19 
způsobeného virem SARS-CoV-2. Zájmové kurzy na podporu znalostí žáků ZŠ/SŠ „Využití moderních 
technologií ve zdravotnických a technických oborech“ byly pro druhé monitorovací období (8. 12. 
2019 – 7. 12. 2020) naplánovány na květen a červen 2020. V březnu 2020 však došlo k uzavření škol v 
důsledku nouzového stavu způsobeného COVID-19. Neuskutečněné zájmové kroužky jsme přesunuli 
k realizaci na období září až listopad 2020. Ani v tomto období se z důvodů opětovného uzavření škol 
a nouzového stavu neuskutečnily.  

Částečně se však podařila Spolupráce mezi VOŠ a zaměstnavateli na základě „Smlouvy o 
spolupráci“. Nepodařilo se ale vše realizovat v plném rozsahu. Z celkového počtu 9 plánovaných 
prezentací odborné tématiky se v období přítomnosti studentů ve VOŠ v měsíci září a říjnu 2020 
realizovali celkem čtyři odborné přednášky. Workshop v délce 2x45 min. u oboru Zubní technik byla 
provedena firmou Eva Šteffelová dne 15. 09. 2020 na téma – „Výhody a nevýhody 3D tisku“; 
přednáška v délce 2x45 min. u oboru Systémový administrátor IT na téma „Servis výpočetní techniky 
z pohledu IT technika“ byla provedena firmou AXES Computers dne 22. 09. 2020; přednáška v délce 
2x45 min. u oboru Systémový administrátor IT na téma „Správa klientů internetového připojení“ byla 
provedena firmou United Networks SE dne 01. 10. 2020; přednáška v délce 2x45 min. u oboru 
Systémový administrátor IT na téma „Moderní počítačové sestavy“ byla provedena firmou MAXENT 
s.r.o. dne 14. 09. 2020. Důvodem omezeného počtu odborných přednášek bylo uzavření škol pro žáky 
a studenty, a to na základě usnesení Vlády České Republiky 
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Počínaje dnem 7. 12. 2020 začalo běžet 2. monitorovací období udržitelnosti projektu, které 
však bylo ovlivněno opětovným nástupem onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2. 
Realizace udržitelnosti projektu tak byla v letním semestru zcela přerušena uzavřením škol a následně 
pak omezením jejich provozu. Problémy vzniklé s nemožností realizace projektu v době udržitelnosti 
bude konzultována s řídícím orgánem projektu. Existuje reálná možnost, že v zimním semestru 
nového školního roku 2021/2022 bude situace stabilizovaná a budeme moci pokračovat v naplňování 
cílů projektu v době udržitelnosti. 

 

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

Ve školním roce 2020/2021, pokračovala 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 (24 j.) 
- zřízení pozice Školní kariérový poradce ve výši 0,1 úvazku (24 j.) 
- realizace celkového počtu 30 stáží pedagogů u zaměstnavatelů (30 j.) 
- realizace celkového počtu 27 projektových dnů ve škole za účast odborníků z praxe (27 j.) 

 

V průběhu školního roku 2020/2021 bylo realizováno celkem 53 tzv. jednotek z celkového 
počtu 105 jednotek, tj. 50,5 %.  

Celkově, za dobu realizace projektu, bylo uskutečněno 67 jednotek z celkového počtu 105 
jednotek, tj. 63,8 %.  

Plánovaný finanční objem projektu byl na celkový počet 105 jednotek smluvně sjednán na 
částku 1.208.808,- Kč na dobu 24 měsíců. Z této částky bylo ve skutečných nákladech realizováno ve 
školním roce 2020/2021 celkem 538.712,00 Kč, tj. 44,6 %.  

Skutečně vynaložené náklady na realizaci projektu byly za období od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2021 
celkem 715.464,00 Kč, tj. 59,2 %. 

Po nadějném začátku školního roku se v průběhu druhé poloviny října opětovně zhoršila 
epidemiologická situace ve výrazném nárůstu počtu onemocnění COVID-19 způsobeného virem 
SARS-CoV-2. Naplánované projektové dny ve škole musely být z důvodu uzavření škol opět ve větším 
rozsahu zrušeny a přesunuty na další školní rok 2021/2022. Projektových dnů se ve školním roce 
2020/2021 uskutečnilo celkem 7. To vše zvyšuje časovou i věcnou náročnost koordinace aktivit 
v projektových dnech.  

Lepší je situace v absolvování stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů, kterých se 
podařilo realizovat celkem 22. Přispěla k tomu i výrazná ochota firem a organizací přijmout 
pedagogické pracovníky na stáže při dodržení všech přísných epidemiologických opatření.  
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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 
 

Téměř celý školní rok 2020/2021 byl významně ovlivněn pandémií Covid-19. Většina výuky 

musela být realizována nařízením vlády distančně, což je především u praktické výuky velmi 

komplikované a v některých případech nerealizovatelné. Naplánované aktivity ve škole, projektové 

dny, kroužky pro žáky ZŠ, kurzy a odborné exkurze musely být až na několik výjimek zrušeny. 

Studenti, kromě zdravotnických oborů, nesměli absolvovat odborné praxe.  

Na odbornou praxi nesměli ani studenti oboru Sociální práce - přesto, že měli opět nařízenu 

tzv. pracovní povinnost. Na pracovní povinnost byli bohužel povoláni i studenti prvních ročníků, což 

vedlo v mnoha případech k předčasným odchodům ze studia. Studenti z druhých a třetích ročníků se 

do pomoci zapojovali většinou dobrovolně a navíc zvládli i své školní povinnosti - za to jim patří naše 

velké uznání a srdečné poděkování. Děkujeme také všem ostatním studentům naší školy, kteří se 

obětavě zapojili do pomoci při zvládání pandémie. 

Závěrečná absolutoria a přijímací zkoušky se opět konaly za zvláštních hygienických 

podmínek. Všechny komplikace jsme se snažili co nejlépe zvládnout a situaci jsme opět využili na 

vylepšení zázemí školy - máme nová okna již v celé budově, nový chodník ke škole a vstup do školy, 

nové vchodové dveře, proběhla další výmalba a také rekonstrukce některých sociálních zařízení pro 

studenty. Na většině chodeb a v laboratořích máme nové podlahy, nábytek, studenti mají nové 

skříňky na ukládání osobních věcí. Největší realizovanou změnou je rekonstrukce odborné učebny 

optiků, kde je kromě nové podlahy a nábytku je také několik nových přístrojů, které zkvalitní 

odbornou přípravu studentů.  

Získali jsme akreditaci změny u oboru Veřejná správa v denní i kombinované formě studia, 

platnost nové akreditace je stanovena MŠMT do 31. 8. 2027. Změna odráží požadavky praxe a 

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

programů Sociální práce, Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný oční optik. 

                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. 2021. 

 

V Plzni dne 23. 9. 2021                                                       Mgr. Helena Layerová 

  ředitelka školy 
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Přílohy 
 

Děkovné dopisy 
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Poděkování studentům zdravotnických oborů 
 

Vážení studenti a žáci zdravotnických oborů, 

  

dovolte mi touto cestou Vám poděkovat za pomoc, kterou jste podle svých možností 
a schopností poskytli při zvládání boje s novým a mimořádně zákeřným virem 
SARS-CoV-2. 

Pandemie se stala zatěžkávací zkouškou nejenom pro zdravotnictví, ale i celou 
společnost a Vy jste v době, kdy to bylo nejvíce potřeba, podali a někteří z Vás i nadále 
podáváte pomocnou ruku a velice výrazně přispíváte ke zvládání celé situace, a to i přes 
to, že máte své studijní povinnosti, které musíte plnit, své jiné aktivity a zájmy. Veškeré 
tyto činnosti jste dali do pozadí a nabídli svůj čas pomoci ostatním. Pomáhat ostatním 
není dnes samozřejmostí, a proto si Vaší pomoci vážím o to více. 

K Vašemu pracovnímu nasazení, píli a obětavosti se mi dostalo mnoho pozitivních 
ohlasů. Stali jste se vítanou posilou nejenom zdravotnickým pracovníkům, ale i 
podporou a pomocí pacientům, seniorům či dalším občanům v nemocnicích, zařízeních 
sociálních služeb, v odběrových místech či očkovacích centrech. Pro mnohé z Vás bylo 
prostředí či situace spojené s bojem proti koronaviru nové a nevěděli jste, co Vás čeká, 
ale i přes to jste se velice rychle stali plnohodnotnými členy zdravotnických týmů a 
dokázali jste efektivně pomáhat. 

Je mi ctí, že máme tak skvělé studenty a žáky zdravotnických oborů a velice se těším, 
až Vás po dokončení studia budu potkávat v praxi. Upřímně a z celého srdce Vám 
děkuji. 

Vyjma toho, že máme skvělé studenty a žáky, se potvrzuje, že i úroveň zdravotnických 
vzdělavatelů je na velice vysoké úrovni, jelikož studenti a žáci byli připraveni okamžitě 
pomoci zdravotnictví. Dovolte mi tedy touto cestou poděkovat i všem zdravotnickým 
vzdělavatelům za jejich výbornou práci. 

  

Mgr. Alice Strnadová, MBA 

ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání 

Hlavní sestra ČR 

Vytvořeno: 11. 5. 2021  
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