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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:
IZO:

64830225
110 030 958

Kontakty:
telefonní/faxové číslo:
e-mailová adresa:
www stránky:
ředitelka školy:
jednatelé společnosti:

377 534 450
info@vosplzen.cz
http://www.vosplzen.cz
PhDr. Jana Ajglová
Jiří Winkelhöfer
Mgr. Simona Štruncová
Jan Přecechtěl, MBA

Datum posledního zařazení do sítě škol:

27. 11. 2009 č.j.: 27 143/2009-21

Školská rada: předseda: Jiří Uhlík, MBA
místopředseda: Mgr. Ivana
Vrátníková
členové: Bc. Markéta Volrábová,
Lucie Pernglau
Barbora Štrajtová – DZT
Jan Kapr – MSA

2 Přehled oborů vzdělání 2014/2015
(§ 7, odst. 1, písm. b)

Přehled vzdělávacích programů 2014/2015
OBOR VZDĚLÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM/KÓD

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ
ČINNOST

Bezpečnost obyvatelstva/
68-42-N/06
Cestovní ruch/
65-43-N/01
Diplomovaný oční optik
39-43-N/01
Diplomovaný zubní technik/
53-44-N/11
Systémový administrátor IT/
26-47-N/16
Management sportovních
aktivit / 64-31-N/07
Sociální práce/
75-32-N/01

CESTOVNÍ RUCH
DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ
TECHNIK
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
MANAGEMENT
SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ
PEDAGOGIKA

FORMA STUDIA
DENNÍ A KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DENNÍ A KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DENNÍ
DENNÍ
DENNÍ, KOMBINOVANÁ A
DÁLKOVÁ (4. r.)

Počet tříd a studentů k 30. 9. 2014
Počet tříd

Počty studentů
k 30. 9. 2014

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník

1

19

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník

1

29

Cestovní ruch – 1. ročník

1

21

Diplomovaný oční optik – 1. ročník

1

14

Diplomovaný oční optik – 1. ročník

1

18

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník

1

21

Management sportovních aktivit – 1. ročník

1

22

Sociální práce – 1. ročník

1

12

Sociální práce – 1. ročník

1

15

Systémový administrátor IT – 1. ročník

1

9

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník

1

19

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník

1

22

Diplomovaný oční optik – 2. ročník

1

8

Vzdělávací program - ročník

Forma studia
DENNÍ
KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DENNÍ
KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DENNÍ
DENNÍ
KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DENNÍ
KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Diplomovaný oční optik – 2. ročník

1

17

Diplomovaný zubní technik – 2. ročník

1

18

Management sportovních aktivit – 2. ročník

1

17

Sociální práce – 2. ročník

1

20

Sociální práce – 2. ročník

1

9

Systémový administrátor IT – 2. ročník

1

7

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník

1

18

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník

1

10

Diplomovaný oční optik – 3. ročník

1

6

Diplomovaný oční optik – 3. ročník

1

11

Diplomovaný zubní technik – 3. ročník

1

17

Management sportovních aktivit – 3. ročník

1

20

Sociální práce – 3. ročník

1

10

Sociální práce – 3. ročník

1

21

Systémový administrátor IT – 3. ročník

1

9

Sociální práce – 4. ročník

1

13

Celkem

29

452

KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DENNÍ
DENNÍ
KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DENNÍ
KOMBINOVANÁ
DENNÍ
KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DENNÍ
DENNÍ
KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DÁLKOVÁ

Další vzdělávání 2014/2015:


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 a řízení kurzu: vedoucí oboru Diplomovaný zubní technik, Bc.
Markéta Volrábová. V lednu 2016 zahájíme již třetí běh kurzu.

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
2014/2015
(§ 7, odst. 1, písm. c)
Pracovníci školy 2014/2015
Počet int. pracovníků
celkem

Počet interních
pedagogických
pracovníků

Průměrný počet
studentů na 1
pedagogického int.
pracovníka

Počet externích
pedagogických
pracovníků

25

17

27

85

Většinu pedagogických pracovníků školy tvoří externí vyučující – odborníci z praxe což je dáno skladbou předmětů učebních plánů jednotlivých vzdělávacích programů.
Škola za rok 2014/2015 uzavřela celkem:
a) dohod o provedení práce: 162
b) dohod o pracovní činnosti: 25

Vedoucí oborů 2014/2015
Obor

Vedoucí oboru

Sociální práce

Mgr. Ivana VRÁTNÍKOVÁ

Bezpečnost obyvatelstva

PhDr. Josef VLČEK

Diplomovaný oční optik
Systémový administrátor IT
Diplomovaný zubní technik
Management sportovních aktivit
Cestovní ruch

RNDr. Jitka PROKŠOVÁ, Ph.D.
Mgr. Karel HRDINA, Dis.
Bc. Markéta VOLRÁBOVÁ
Mgr. František KUMST
Mgr. Jiří DVOŘÁK

4 Údaje o přijímacím řízení
(§ 7, odst. 1, písm. d)

Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015
Počet přihlášených
studentů

Počet přijatých studentů

Počet nepřijatých
studentů

Počet studentů, kteří
nastoupili ke studiu

306

212

3

176

Počet odvolání proti nepřijetí: 0

Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2014/2015 - přehled
Kód

Vzdělávací program

1.kolo

2.k

3.k

Počet
přijatých
celkem k
1. 9. 2014

Počet přihlášených
studentů celkem

Nastoupili
ke studiu
k 1. 9. 14

Počet
tříd

53-44-N/11

Diplomovaný zubní technik
(denní studium)

23

7

7

26

21

1

75-32-N/01

Sociální práce
(denní studium)

19

3

3

16

12

1

75-32-N/01

Sociální práce
(kombinované studium)

15

11

2

15

14

1

64-31-N/07

Management sportovních
aktivit
(denní studium)

24

10

2

27

22

1

39-43-N/01

Diplomovaný oční optik
(denní studium)

10

7

6

14

12

1

39-43-N/01

Diplomovaný oční optik
(kombinované studium)

20

6

2

20

18

1

68-42-N/06

Bezpečnost obyvatelstva
(denní studium)

20

8

6

25

19

1

68-42-N/06

Bezpečnost obyvatelstva
(kombinované studium)

19

7

4

29

29

1

26-47-N/16

Systémový administrátor IT
(denní studium)

6

4

7

9

8

1

37

10

1

32

21

1

65-43-N/01

Cestovní ruch
(denní studium)

Celkem
Poznámka: 4 studenti nastoupili po přerušení studia nebo opakují (DOO -2, SPK – 1,
AIT - 1) - celkem v 1. ročnících 180 studentů.

176

Přijímací zkoušky 2014
Přihlášeno

Obor

Zúčastnilo se

Přijato

Nepřijato

Nastoupí

I.

II.

III

I.

II.

III

I.

II.

III

I.

II.

III

I.

II.

III.

AIT

6

4

7

2

4

3

2

4

3

-

-

-

2

3

3

BEO

20

8

6

14

7

4

14

7

4

-

-

-

10

5

4

DOO

10

7

6

5

4

6

5

4

5

-

-

-

3

4

5

SPD

19

3

3

11

3

2

11

3

2

-

-

-

8

3

1

DZT

23

7

7

18

4

6

17

4

5

1

0

1

14

3

4

MSA

24

10

2

18

8

2

17

8

2

1

-

-

14

7

1

CER

37

10

1

20

11

1

20

11

1

-

-

-

14

6

1

SPK

15

11

2

5

8

2

5

8

2

-

-

-

5

7

2

BOK

19

7

4

17

7

4

17

7

4

-

-

-

17

8

4

DOK

20

6

2

14

4

1

14

5

1

-

-

-

12

5

1

193

73

40

124

61

31

122

61

29

2

0

1

99

51

26

306

216

212

3

176

Poznámka: 4 studenti nastoupili po přerušení studia nebo opakují (DOO -2, SPK – 1, AIT - 1) – celkem 180

5 Údaje o výsledcích vzdělávání
(§ 7, odst. 1, písm. d)

Absolutoria 2015
Skupina

Termín konání

SPD
SPK
DDSP
DZT
MSA
BEO
BOK
DOO
DOK
AIT

11. června 2015
9. – 10. června 2015
8. června 2015
17. – 18. června 2015
11. – 12. června 2015
8. – 9. června 2015
10. června 2015
17. června 2015
16. června 2015
15. června 2015

Výsledky absolutorií

Předseda/předsedkyně
odborné komise:
PhDr. Alexandra Aišmanová
Mgr. Marie Dvořáková
Mgr. Marie Dvořáková
Mgr. Hana Švejstilová
Mgr. Petra Kalistová
PaedDr. Josef Kepka, CSc.
PaedDr. Josef Kepka, CSc.
PaedDr. Petr Mach, CSc.
PaedDr. Petr Mach, CSc.
PaedDr. Petr Mach, CSc.

Náhradní a
opravný termín
30. září 2015
30. září 2015
30. září 2015
29. září 2015
29. září 2015
29. září 2015
30. září 2015
30. září 2015
29. září 2015

Obor

Počet
studentů
k ABS

Prospěli
s
vyznamenání
m

Prospěli

Neprospěli

Odstoupili

Odklad ABS

SPD - Sociální práce
(denní studium)

8

4

4

0

0

-

SPK – Sociální práce
(kombinované studium)

20

8

7

2

0

3

DDSP - Sociální práce
(dálkové studium)

8

5

1

0

0

2

15

10

5

0

0

-

20

10

8

0

0

2

18

9

7

2

0

-

9

3

4

1

0

1

6

1

4

0

0

1

11

8

2

0

0

1

7

2

3

0

0

2

122

60

45

5

0

12

DZT - Diplomovaný
zubní technik
(denní studium)
MSA – Management
sportovních aktivit
(denní studium)
BEO – Bezpečnost
obyvatelstva
(denní studium)
BOK – Bezpečnost
obyvatelstva
(kombinované studium)
DOO – Diplomovaný
oční optik
(denní studium)
DOK – Diplomovaný
oční optik
(kombinované studium)
AIT – Systémový
administrátor IT
(denní studium)
Celkem

Z celkového počtu 122 studentů 12 zažádalo o odklad.
Absolutoria
v červnu
2015
celkově konalo 110 studentů. 60
prospělo s vyznamenáním, 45
prospělo a 5 neprospělo.

Dne 23. června 2015, za přítomnosti rodičů a přátel, zástupců odborníků z praxe, interních i
externích pedagogů, byli úspěšní absolventi naší školy v obřadní síni Plzeňské radnice města
Plzně slavnostně vyřazeni.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2014
Denní forma studia
Vzdělávací
program
Sociální práce

Počet absolventů
vzdělávacího
programu

zaměstnán/a
v oboru

zaměstnán/a
mimo obor,
MD

studuje
VŠ

jiné nezaměstnán/a,
ÚP

nezjištěno

18

9

1

2

1

5

Diplomovaný zubní
technik - DZT

11

5

3

3

0

0

Diplomovaný oční
optik - DOO

14

6

1

0

2

5

Bezpečnost
obyvatelstva - BEO

10

1

2

7

0

0

Management
sportovních aktivit - MSA

13

0

1

7

1

4

Celkem

66

21

8

19

4

14

– SPD

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2014
Kombinovaná forma studia
Vzdělávací
program

Počet
absolventů
vzdělávacího
programu

zaměstnán/
a v oboru

zaměstnán/
a mimo
obor

studuje VŠ

jiné nezaměstnán/a, ÚP

nezjištěno

Sociální práce –
SPK

18

5

0

0

0

13

Bezpečnost
obyvatelstva - BOK

20

5

0

0

0

15

Diplomovaný oční
optik - DOK

15

9

0

0

0

6

Celkem

53

19

0

0

0

34

Z celkového počtu 119 absolventů školy za rok 2014 pracuje v oboru 40 absolventů, 8 mimo obor, 19
pokračuje ve studiu. U 48 absolventů se bohužel nepodařilo uplatnění zjistit.

6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
(§ 7, odst. 1, písm. f)

Minimální preventivní program na VOŠ vychází z Metodického pokynu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.
14 514/2000-51 a následných metodických doporučení.

-

-

-

-

-

Minimální preventivní program školy je zaměřený na:
realizaci vhodných preventivních aktivit pořádaných jinými odbornými zařízeními
k primární prevenci sociálně patologických jevů (pro studenty jsou pořádány výchovně
vzdělávací přednášky, besedy a jiné akce – viz akce oborů),
spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, lékaři – specialisty,
psychology, policejní správou,
neformální působení na studenty vedoucími učiteli skupin při třídnických hodinách,
dalšími vyučujícími ve výuce a při vhodných příležitostech např. rozborem konkrétní
situace (náměty z praxe, z četby, z médií) s cílem, aby studenti o věcech přemýšleli a aby
sami odsoudili danou skutečnost, příp. popularizací známé osobnosti (sportovce,
zpěváka, herce, záchranáře), která něčeho dosáhla bez drog nebo prokázala osobní
odvahu a statečnost,
upevňování a ovlivňování hodnotného systému studentů vyučujícími cestou osobního
příkladu (např. zdůrazňování hodnot sportu pro zdraví člověka a pro způsob trávení
volného času, objasňování zásad životosprávy aj.),
průběžné projednávání možností, jak působit na studenty v oblasti primární prevence
prostřednictvím odborníků z praxe. Jednotlivé vyučované předměty dávají možnosti
neformálního působení:
 Cizí jazyky – práce s texty k primární prevenci rozšiřuje slovní zásobu studentů,
vhodné texty k četbě a konverzaci v CZJ,
 Odborné předměty – dle jednotlivých oborů studenti probírají následky různých
drogových závislostí, prevenci, léčbu,
 Společensko-vědní předměty – prevence, edukace v rámci předmětů jako jsou
základy veřejného zdravotnictví, sociologie, psychologie,
 Odborná praxe (praktická výuka) – před nástupem – proškolení o zákazu
zneužívání omamných látek, zákaz zneužití léků
 Tělesná výchova – výchova k fair-play, primární prevence vhodná zejména
v tématech biochemie pohybové činnosti, výživa, regenerace sil, olympismus,
etika ve sportu,
 Informatika, výpočetní technika – grafické návrhy propagačních letáků
s protidrogovou tématikou,
seznámení studentů se zásadami Vnitřního řádu školy (práva a povinnosti studentů) a
požadavkem jeho dodržování,
nástěnnou propagaci v budově školy (využity nástěnné materiály k prevenci sociálně
patologických jevů),
poskytování odborných a metodických materiálů pro potřeby vyučujících a studentů
školním metodikem prevence,
edukační činnost studentů – přednášky pro žáky základních a středních škol na téma
„zdravý životní styl“, „zdravá výživa“, „boj proti kouření“…,
účast na osvětových akcích pořádaných Krajským zdravotním ústavem v Plzni.

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(§ 7, odst. 1, písm. g)

Vzdělávací akce
Seminář
Vodní záchrana ve výuce plavání

Pragodent 2014

Konference
QUO VADIS, vzdělávání v PK

Vzdělávací instituce,
místo konání

Časový rozvrh,
termín konání

Plzeň

10. 10. 2014

Praha

10. 10. 2014

KÚ PK, Plzeň

6. 11. 2014

Konference ředitelů VOŠ a SZŠ

Brno

3. – 5. 11. 2014

Konference pro učitele angličtiny

Plzeň

8. 11. 2014

Školení
Informační systém pro žadatele o
akreditace

MŠMT, Praha

19. 11. 2014

Středisko služeb
školám, Plzeň

25. 11. 2014

KÚ PK, Plzeň

27. 11. 2014

Policejní akademie,
Praha

9. 12. 2014

Škola On-line, Plzeň

14. 1. 2015

PC kurz – excel 2013

Odborná konference
Rodinná politika a praxe

konference
Aktuální otázky vězeňství

Školení na tiskové sestavy a tisk
vysvědčení

Účastník

Mgr. Jan Štika

Bc. Markéta Volrábová
Bc. Jana Broumská
Bc. Radislava Marková

Mgr. Helena Layerová

PhDr. Jana Ajglová

Mgr. Jitka Vonešová

Mgr. Helena Layerová

Mgr. Jitka Vonešová
Vendula Janková

Mgr. Ivana Vrátníková

PhDr. Josef Vlček

Věra Hodková

Interdisciplinární seminář NTC

Nečtiny

19. – 22. 1. 2015

Stomatologické
muzeum, Praha

13. 2. 2015

Železná Ruda

4. 3. 2015

Mgr. František Kumst
Mgr. Jan Štika

PC kurz
Power Point 2013

Středisko služeb
školám, Plzeň

18. 3. 2015

Bc. Jana Broumská
Bc. Radislava Marková

Mezinárodní dentální výstava

Kolín nad Rýnem

11. – 13. 3. 2015

Bc. Jana Broumská
Bc. Radislava Marková
Bc. Markéta Volrábová

Mezioborové setkání s Bílým
kruhem bezpečí

KÚ PK, Plzeň

24. 3. 2015

Mgr. Ivana Vrátníková

Valná hromada „AVOŠ“

MŠMT, Praha

14. 4. 2015

Mgr. Helena Layerová

Kašperské Hory

24. – 26. 4. 2015

RNDr. Jitka Prokšová, PhD.

Plzeň

29. 4. 2015

Mgr. Karel Hrdina, DiS.

Psychosociální výcvik

Železná Ruda

22. – 24. 5. 2015

Mgr. Ivana Vrátníková
Ing. Mgr. Michal Janeček

Sportovní soustředění

Věšín

25. – 29. 5. 2015

Mgr. František Kumst
Mgr. Jan Štika

Exkurze

Lyžařský kurz

Mezinárodní konference
Moderní trendy ve výuce fyziky 7

Konference
Vzděláváme pro budoucnost

RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.

Bc. Jana Broumská
Bc. Radislava Marková

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
(§ 7, odst. 1, písm. g)

Aktivity, exkurze a školení studentů
BEZPEČNOST OBYVATELSTVA
 Exkurze BEO1 - zimní stadion Plzeň
Termín: 24. 9. 2014
Stručný popis: Studenti BEO1 se v doprovodu Mgr. Václavové seznámili s prostředím zimního
stadionu v Plzni. Exkurze byla zaměřena na vedení komunikace při exkurzi, spojené s
prohlídkou výše uvedeného prostředí.

.

 Exkurze BEO1 a BEO3 - Obvodní oddělení Policie ČR Plzeň Slovany
Termín: 2. 10. 2014
Stručný popis: V rámci exkurze se studenti BEO1 a BEO3 v doprovodu Ing. Černého seznámili
s činností policistů na základním útvaru Policie ČR OOP Slovany, kde měli možnost
nahlédnout do činnosti policistů v rámci hlídkové i dozorčí služby, včetně zpracování úkonů
v trestním a přestupkovém řízení.
 Exkurze BEO2 a BEO3 – Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje – operační středisko
Místo: operační odbor IOS PČR Krajské ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje
Termín: 6. 10. 2014
Stručný popis:
Studenti se v doprovodu JUDr.
Kondrysové
seznámili
s pracovištěm operačního odboru
Krajského
ředitelství
policie
Plzeňského kraje. Toto pracoviště
přijímá oznámení občanů na linku
158 a následně reaguje vysláním
policejních sil a prostředků na
konkrétní situace.

 Exkurze BEO2, BEO3 – Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje – cizinecká policie
Stručný popis:
Studenti se v doprovodu JUDr. Kondrysové seznámili s pracovištěm odboru cizinecké policie
Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Odbor se prioritně zabývá problematikou
kontroly dodržování pobytového režimu cizinců na území ČR a nelegální migrací. Studentům
byla představena speciální technika, kterou pracoviště využívá, zejména pro rozpoznávání
padělků předkládaných dokladů.
 Exkurze BEO1 – Střelnice Plzeň Lobzy
Termín: 21. 10. 2014
Stručný popis: V rámci exkurze se studenti BEO1 v doprovodu Ing. Černého seznámili
s provozem činnosti střelnice, včetně ukázky manipulace se zbraní. Jako bonus poté proběhla
střelba do terče.



Exkurze BEO3 v parkovacích domech v rámci města Plzně: Parkovací dům „ Rychtářka“ a
„Nové divadlo“
Termín: 29. 10. 2014
Stručný popis: V rámci exkurze se studenti BEO3 v doprovodu Ing. Machuldy seznámili se
systémy parkování v odlišných parkovacích objektech – nadzemní a podzemní velkokapacitní
parkovací objekty. Prakticky viděli práci obsluhy s informačními systémy (vnitřní a vnější
informace – běžný a havarijní stav) a možnosti navádění řidičů na jednotlivé parkovací domy.
Studenti byli seznámeni se zajištěním bezpečnosti provozu vozidel a chodců v rámci
nadzemních a podzemních velkokapacitních garáží, s možnostmi kamerového systému
v rámci parkovacích objektů – zajištění vozidla, nehody, zahoření předmětu, pohybu
závadových osob. Obsluha předvedla svoji činnost při havarijním stavu (požár, únik
nebezpečných látek a zabezpečení
proti vjezdu nepovolených vozidel).

 Exkurze BEO1 v Českém rozhlase a Hitrádiu FM Plzeň
Termín: 5. 11. 2014 a 3. 12. 2014
Stručný popis: Studenti BEO1 se v doprovodu Mgr. Václavové seznámili s prostředím
Českého rozhlasu a rádia FM +. V rámci exkurze proběhla prohlídka studií včetně zákulisí,
nahrávacího studia a přednášky o historii vysílání v ČR. Studenti měli možnost vidět živé
vysílání, klást otázky a zjistit, jaké jsou požadavky na moderátora, artikulaci, dabing, tvorbu a
vysílání reklamy, organizace rádií, tvoření a vysílání zpráv, včetně přímé účasti ve vysílání.



Exkurze BEO1, BEO2 a BEO3 na Centrální požární stanici HZS Plzeňského Kraje
Termín: 10. 11. 2014
Stručný popis: Studenti oboru BEO v doprovodu Bc. Kučery a JUDr. Kondrysové navštívili
Centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru Plzeňského Kraje v Plzni na Košutce.
Studenti se seznámili s prostředím výkonu služby hasičů a s mobilní požární technikou, která
je využívána pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Všichni účastníci měli
možnost detailního nahlédnutí do systému výkonu služby, včetně seznámení se s procedurou
od přijetí mimořádné události po výjezd speciální techniky z požární stanice. Studentům bylo
vysvětleno, co musí každý příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve své službě
zajišťovat. Součástí exkurze byla rovněž prohlídka speciálního pracoviště chemické služby a
pracoviště výcvikového polygonu chemické služby.



Exkurze BEO1 - Věznice Plzeň Bory
Termín: 4. 12. 2014
Stručný popis: Studenti se v doprovodu Ing. Černého seznámili s vnější a vnitřní ostrahou
největší české věznice. V rámci prohlídky navštívili oddělení kázeňských trestů pro
odsouzené a podzemní prostory věznice, kde byla provedena přednáška o historii i
současnosti výkonu trestu odnětí svobody v této věznici.

 Exkurze BEO2 - Automatizovaný systém řízení dopravy Plzeň
Termín: 23. 03. 2015
Stručný popis: V rámci exkurze se studenti BEO2 v doprovodu Ing. Machuldy seznámili
s provozem centrálního mozku plzeňských křižovatek, který dokáže reagovat na hustotu
provozu a plynule upravovat přepínání jednotlivých signálních programů. Systém pomáhá
hasičům a záchranářům, kdy umožňuje naprogramování trasy jejich rychlého průjezdu.
Uložená data můžou navíc policisté využít i při řešení dopravních nehod.
 Exkurze BEO1 – Střelnice Plzeň Leiko
Termín: 24. 03. 2015
Stručný popis: V rámci exkurze se studenti BEO1 v doprovodu Ing. Černého seznámili
s provozem činnosti střelnice, včetně ukázky manipulace se zbraní. Jako bonus poté proběhla
střelba do terče.
 Návštěva filmového festivalu o lidských právech - BEO1 - Knihovna města Plzně,
Smetanovy Sady
Termín: 25. 03. 2015
Stručný popis: V rámci návštěvy filmového festivalu o lidských právech v doprovodu PhDr.
Vlčka shlédli studenti dokumentární film „Bojovníci ze severu.“ Film pojednával o
islamistických teroristických skupinách. Závěrem měli v rámci tohoto aktuálního problému
studenti možnost volné diskuze.
 Exkurze BEO2 a BEO3 MP Plzeň - úsekové měření Plzeň Plaská ulice
Termín: 25. 3. 2015
Stručný popis: Studenti se v doprovodu Ing. Machuldy seznámili s úsekovým měřením v Plzni
na Plaské ulici, kde již několik měsíců objektivy radarů sledují všechna vozidla vyjíždějící z
města. Dále se měli možnost seznámit s činností techniků MP Plzeň.

 Exkurze BEO1 v TV ZAK
Termín: 1. 4. 2015
Stručný popis: Studenti BEO1 v doprovodu Mgr. Václavové navštívili televizní studio ZAK
Plzeň, kde měli možnost shlédnout zákulisí, práci kameramana, redaktora, vyzkoušet čtecí
zařízení a práci střihačů.

 Exkurze Městská policie Plzeň, velitelství
Termín: 8. 4. 2015
Stručný popis: Dne 8. 4. 2015 se v doprovodu Mgr. Šturma konala exkurze na MP Plzeň
Perlova 3. Studenti byli seznámeni s činností MP Plzeň, s vlastí činností, podmínkami k přijetí,
koncepcí a rozsahem působení a spoluprací s ostatními bezpečnostními složkami, včetně
spolupráce v rámci IZS. Navštívili operační oddělení a seznámili se s jeho činností včetně
bezpečnostního kamerového systému města Plzně. Studenti se zajímali o práci a možnostmi
k přijetí k městské policii.
 Exkurze BEO1 Rádio KISS Proton
Termín: 8. 4. 2015
Stručný popis: Studenti BEO1 v doprovodu Mgr. Václavové navštívili živé vysílání rádia, kde
měli možnost zjistit, jaké jsou kladeny požadavky na pozici moderátora, zejména na jeho
výslovnost. Dále se studenti seznámili s výrobou a podmínkami užívání zvukové reklamy.

 Akce projektu „Vím proč, vím jak“ - program pro žáky ZŠ – Bezpečnost obyvatelstva

Dne 9. 4. 2015 uskutečnili studenti prvního ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva, v rámci
předmětu První pomoc, výukovou akci pro žáky 31. ZŠ Plzeň. Připravili si praktické ukázky
základů první pomoci - resuscitaci dospělého včetně použití automatického externího
defibrilátoru, dále zástavu krvácení a ošetření ran a zlomenin, a také ukázky sebeobrany a
kynologického výcviku. Akci připravili velmi pečlivě a měla u žáků velký úspěch.

 Exkurze BEO3 – Fakultní nemocnice Plzeň – výslechová místnost
Termín: 20. 4. 2015
Stručný popis: Studenti se v doprovodu JUDr. Kondrysové a Mgr. Černé seznámili se
speciální výslechovou místností pro dětské oběti a svědky, zejména násilných a sexuálních
trestných činů. Speciální výslechová místnost vznikla na základě programu „Zřizování
speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky“ schváleného vládou ČR. Cílem
výše uvedeného programu je zamezení sekundární viktimizace dětí v rámci trestního řízení.

 Exkurze BEO3 – návštěva Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Západočeského
muzea v Plzni
Termín: 24. 4. 2015
Stručný popis: Studenti BEO3 se v doprovodu PhDr. Aleše Zoubka, Ph.D. seznámili
s prostorami Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Západočeského muzea v Plzni.
Exkurze byla zaměřena na vyhledání a studium odborné literatury vzhledem k zaměření
předmětu, dále pak prohloubení zájmu studentů o problematiku migrace a azylu a prověření
ovládání on-line katalogu knihovny.

 Ukázky BEO3 – dopravní výchova, první pomoc, sebeobrana na 7. ZŠ v Plzni
Termín: 29. 4. 2015
Stručný popis: Studenti oboru BEO3 pod vedením Mgr. Layerové provedli na 7. ZŠ v Plzni
ukázky pro žáky 4. a 5. tříd se zaměřením na dopravní výchovu (připravil se studenty Ing.
Machulda), první pomoc a sebeobranu.

 Exkurze BEO1 – Záchranný útvar HZS ČR Zbiroh
Termín: 18. - 19. 5. 2015
Stručný popis: Studenti se v doprovodu Bc. Kučery, zúčastnili dvoudenní exkurze v areálu
záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu. Dvoudenní akce byla
vyplněna tematickým programem, týkajícím se zejména ochrany obyvatelstva, krizového
řízení a také požární ochrany. První den proběhla návštěva střediska chemické služby, kde se
studenti seznámili s protichemickou ochranou složek IZS. Středisko je jedním z nejmoderněji
vybavených středisek v ČR. Exkurze dále probíhala v polygonu výcviku hasičů a Policie ČR.
Výcvikový polygon tvoří několik speciálních objektů, které simulují budovy zasažené
mimořádnou událostí. Z výcvikového polygonu se studenti přesunuli do vozového parku. Zde

jim byla předvedena speciální záchranářská technika, kterou záchranný útvar používá při
řešení živelných pohrom a velkých krizových situací. První den byl zakončen návštěvou
expozice muzea hasičů.
Druhý den patřil návštěvě humanitární základny a střediska státních hmotných rezerv. V
praxi studenti viděli uskladnění
materiálu, který je připraven k
okamžitému nasazení pro ochranu
obyvatelstva, dekontaminaci velkého
množství civilních osob a jejich
nouzovému ubytování. Velmi zajímavá
byla ukázka konkrétní situace přípravy
materiálu pro okamžité nasazení v
rámci mezinárodní spolupráce při
řešení živelných pohrom.

 Letní olympiáda dětí a mládeže ČR Plzeň
Termín: 14. - 19. 6. 2015
Stručný popis: Studenti oboru BEO1 a BEO2 zajišťovali ve spolupráci s Krajským úřadem PK
LOM v Plzni, zejména na pozicích dopravních asistentů, ostrahy, pořadatelské služby a
ubytovatelů. Zajišťování jednotlivých činností proběhlo v rámci odborné praxe oboru, kdy
studenti měli možnost získat nové zkušenosti v rámci této rozsáhlé akce.

CESTOVNÍ RUCH


Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem 4. 9. -6. 9. 2014 (ubytování v campu Kymevo,
aktivity pro podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 16 studentů)



Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2014 (práce pro pořadatele, vlastní stánek a dětský koutek)
25. 9. -27. 9. 2014



Návštěva nové budovy divadla J. K. Tyla v Plzni 20. 10. 2014



Dětské Animace na 87. Mš k Dětskému animátorovi 18. 11. 2014



Plzeňské podzemí 24. 11. 2014



Návštěva Prahy (Staré město a Židovské město) studenti v rámci předmětu Průvodcovství
vedli celý zájezd. 5. 12. 2014



Animace na ledě v rámci předmětu Animátorství volného času měli své aktivity na ledové
ploše ČEZ ARÉNA PLZEŇ 8. 12. 2014



Charitativní akce 15 - 16. 12. 2014 Studenti s vedoucím oboru převlečení za pohádkové
bytosti, štěstí, zdraví, Kominíka atd. navštívili nemocnice a vybrané domovy pro seniory
v Plzni. Rozdávali přání, které si nechali vyrobit od dětí z mateřských škol.

 22. ledna 2015 Prezentace školy a oboru na Veletrhu práce a vzdělávání v Pekle



8. 3. 2015 Exkurze SPORT PENZION POHODA – LEDKOV, studenti se seznámili
s provozem penzionu i všech sportovišť, včetně wellnesu.

 4. - 8. května 2015 Kurz speciálních aktivit
 Pondělí: Střelnice Leiko a odpoledne In-line brusle ŠKODA PARK DOUDLEVCE
 Seznámení s aktivní obranou, střelné zbraně, bezpečnost, bezpečné krytí, zastavovací
účinek atd.

 In-line brusle
 Bezpečnost, organizace, nácviky, jízdy, zastavení, vyhýbání se, organizace skupiny atd.





Úterý: Motokáry a potápění s přístrojem
Bezpečnost při moto sportech, organizace skupiny, nácvik dovedností
Základní metodika, teoretické i praktické informace, nácvik ponoru




Středa: Horolezecká stěna
Základní informace, lana, uzle, bezpečnost ve výškách, nácvik slaňování, zajištění na
rybáře atd.




Čtvrtek: Golfový resort Hořehledy a farma Moulisových – Milínov
Základní informace o celém resortu, ubytování, stravování, informační centrum, golfová
akademie, golfové hřiště, nácvik odpalu a patování




Farma Moulisových
Agro turistika, dotační politika, zážitková agro turistika





Pátek: Softball a Tenis
Základní herní činnosti jednotlivce při softbale, hra, pravidla
Tenis, základní pravidla, herní činnosti jednotlivce




11-15. května 2015 Kurz Cykloturistiky a horských kol Rožmitál pod Třemšínem
Kurz zaměřen na základní ovládání a techniku jízdy na kole, základní opravu kol,
plánování tras, práce s mapou a buzolou, skupina navštívila několik muzeí, hradů a
zajímavých míst Rožmitálska a Příbramska




18 – 21. května 2015 Kurz Vodní turistiky
Kurz zaměřen na základní seznámení s vodní turistikou, vedení skupiny lodí, bezpečnost a
organizaci skupiny, zvládání plánování vodní trasy, překonávání jezů a překážek,
ubytování, doprovodný animační program pro skupinu




30. května 2015 Dětský den – ZOO Plzeň
Několik studentek oboru CR se v rámci své odbornosti Dětský Animátor zúčastnilo
Dětského Dne
Vytváření zvířátek z balónků, malování na obličej







31. května 2015 Dětský den – SPORT PENZION POHODA LETKOV
Několik studentek oboru CR se v rámci své odbornosti Dětský Animátor zúčastnilo
Dětského Dne
Vytváření zvířátek z balónků, malování na obličej

DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
 Prezentace firmy WooDone
Místo: VOŠZM v Plzni, učebna D4
Termín: 2. října 2014
Dřevěné brýle WooDone jsou ručně vyráběné brýle v Jižním Tyrolsku. Každý kus těchto brýlí
je unikátní díky precizní ruční výrobě, ale také jedinečným přírodním designem a kresbou
dřeva. Tedy každý kus je unikátní a liší se od ostatních. Firma se pyšní také tím, že brýlové
obruby jsou vyráběny z jedněch z nejkvalitnějších evropských dřev, které pochází z italských
Dolomit. Brýle WooDone se vyrábějí ze tří druhů dřeva: třešně (světlé dřevo) ořechu (středně
tmavé dřevo) a akácie (tmavé dřevo). Dále také kolekce Bling, která se vyrábí z akácie je
posázená galenitovými krystaly a působí velice
luxusním dojmem.
Prezentace
probíhala
formou:
představení
společnosti + jejich produktů, popisu postupu
výroby, předvedení ukázek vlastností brýlí.
Následovala diskuze, během níž se studenti ptali na
problematiku spojenou s dřevěnými obrubami.
 Laserový den
Místo: KMT FPE ZČU, Klatovská 51 v Plzni, cyklus
přednášek odborníků z AV ČR.
Termín: 10 -12,30 dne 23. října 2014
Studenti DOO1 a AIT1 se zúčastnili přednáškového cyklu LASEROVÝ DEN na FPE pořádaného
dne 23. října pracovníky AV ČR. Úvodem Laserového dne byla zařazena přednáška
o základních principech fungování laserů a jejich aplikacích - v průmyslu, v oční optice,
v lékařství (např. metody protonové terapie) i v běžném životě. Následovala přednáška
o funkci rentgenů a urychlovačů částic. Závěrem se účastníci seznámili s významnými
laserovými projekty současnosti. Vše doprovázely experimenty, demonstrace fyzikálních
principů a videa k některým aplikacím.

 Exkurze do oční ordinace MUDr. Topinkové
Místo: Plzeň
Termín: 11. listopadu 2014
Dne 11. listopadu navštívili studenti DOO soukromou ordinaci MUDr. Anny Topinkové. Měli
možnost se seznámit s praxí oční lékařky, která se zaměřuje především na problematiku
dětských pacientů a aplikace kontaktních čoček. Její ordinace přímo spolupracuje
s pracovištěm oční optiky, takže studenti poznali součinnost a provázanost praxe očního
lékaře a očního optika.
 Prohlídka a demonstrace v optické laboratoři KMT FPE ZČU v Plzni
Místo: FPE, Klatovská tř. 51
Termín: 10. prosince 2014
10. prosince navštívili studenti 1. ročníku DOO optickou laboratoř Katedry matematiky,
fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni, aby se tam seznámili s experimenty, které se
týkají některých jevů geometrické optiky – např.
odraz a lom na rozhraní prostředí, optické
zobrazování a optické klamy. Právě posledně
zmíněné jevy – především klamavé zobrazení
předmětů odrazem světla v asférických zrcadlech
a odrazy ve světelném tunelu – studenti ocenili
jako nejzajímavější. Zároveň si v laboratoři
prohlédli soupravy holografie, polarizace světla a
soupravu pro demonstraci barevného vidění.
 Předvánoční návštěva Kojeneckého ústavu – sbírka pro děti KÚ
Místo: KÚ – Dětské centrum Plzeň
Termín: 9. prosince 2014
Studenti oborů AIT (1–3) a DOO (1–3) uspořádali charitativní
sbírku pro děti žijící v kojeneckém ústavu Dětského centra
v Plzni. 9. 12. 2014 uskutečnila vybraná skupina studentů za
doprovodu vedoucí oboru J. Prokšové předání dárků přímo v KÚ.
Dětské centrum Plzeň je příspěvková organizace města Plzně.
Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči
dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální
tísni. Děti od narození do jednoho roku jsou umístěny právě
v kojeneckém ústavu Na Chmelnicích, kde naše studenty přijala
vrchní sestra paní Helena Spurná. Studenti si prohlédli kojenecké
oddělení a předali zakoupené dárky (v hodnotě 1200 Kč) –
hračky, dětskou kosmetiku, leporela a oblečení. Odměnou jim byl
jistě dobrý pocit z celé návštěvy a velmi upřímné a milé
poděkování paní Spurné.

 Exkurze v Tyfloservisu
Místo: Tyfloservis Plzeň
Termín: 24. 2. 2015
Studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný oční optik navštívili
plzeňskou pobočku Obecně prospěšné společnosti
Tyfloservis, která nabízí podporu, informace a nácvik
dovedností zrakově postiženým lidem. Studenty provázela
vedoucí střediska paní Hana Cmarová, Dis., která je
seznámila se všemi aktivitami Tyfloservisu i sortimentem
speciálních optických, rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek pro zrakově postižené. S velkým zájmem
u studentů se setkaly zejména simulace jednotlivých
konkrétních očních vad a postižení. Jako poděkování
přislíbili studenti pomoc Tyfloservisu při organizování akcí
na pomoc zrakově postiženým spoluobčanům.
 Prezentace firem s oční optikou
Místo: VOŠZM Plzeň
Termín: 27. 2. 2015
Dne 27. února 2015 se konala se prezentace firmy REGINA IMPORT, která distribuuje kovové
a acetátové obruby zn. GUESS, GUESS
BY MARCIANO, SKECHERS, HARLEYDAVIDSON a slunečních brýlí GANT a
slunečních brýlí pro řidiče zn.
SERENGETI. Tato prezentace byla
určena nejen pro studenty oboru
Diplomovaný oční optik, ale i pro
ostatní studenty i vyučující. Všichni
měli
možnost
si
vyzkoušet
prezentované světové značky.

 Účast na mezinárodním veletrhu OPTA 2014
Místo: Výstaviště Brno
Termín: 21. 3. 2015
Ve dnech 19. ‒ 22. 3. 2015 se na brněnském výstavišti konal mezinárodní veletrh oční optiky
OPTA 2015. Studenti prvního a druhého ročníků oboru Diplomovaný oční optik se této
významné akce účastnili spolu se
svými pedagogy
(Bureš,
Trnka).
Studenti si prohlédli nabízený
sortiment brýlových obrub i novinky
v oboru. Tradičně se jejich zájem
soustředil na výstavní stánek
klatovské firmy Rodenstock, se
kterou
VOŠZM
dlouhodobě
spolupracuje.

 Exkurze do firmy Rodenstock
Místo: firma Rodenstock v Klatovech
Termín: 14. 4. 2015
Studenti DOO1 a DOO2 se 14. dubna 2015 zúčastnili exkurze na klatovské pracoviště firmy
Rodenstock, což je německý výrobce brýlových čoček a obrub se sídlem v Mnichově.
Společnost byla založena v roce 1877 a je zastoupena ve více jak 80 zemích světa. Pobočku
má i v ČR – v Klatovech.
Studenti se zde setkali s výrobou a vývojem brýlových čoček, brýlových obrub a napařováním
tenkých vrstev na optická skla. V posledních letech se Rodenstock rozšiřuje svoji působnost i
v oblastech sportovních a slunečních brýlí, takže se studenti dozvěděli i doplňující informace
k předmětu Brýlová technika a estetika. Studenti si se zájmem prohlédli také techniky
barvení a nanášení antireflexních vrstev.
 Přednáška specialisty o kontaktních čočkách pro DOO3
Místo: VOŠZM Plzeň
Termín: 14. 4. 2015
Dne 14. dubna 2015 vyslechli studenti 3. ročníku DOO přednášku o kontaktních čočkách,
kterou vedl specialista firmy Alcon Pharmaceuticals pan Bc. Petr Vykypěl. Tato firma je
oficiálním distributorem výrobků dosud vyráběných pod značkou Ciba Vision.
Během fundované audiovizuální přednášky studenty seznámil nejen s produktovou řadou
kontaktních čoček a roztoků k jejich čištění a uchovávání, ale i s jejich specifickými
vlastnostmi a určením.
Vzhledem k tomu, že je mezi studenty a jejich blízkými značné množství nositelů kontaktních
čoček, doprovázela přednášku velmi podnětná diskuze na téma každodenní péče o
používané oční korektory.
 Přednáška o vidění zvířat v ZOO
Místo: ZOO Plzeň
Termín: 2. 6. 2015
Studenti 2. ročníku DOO domluvili v plzeňské zoologické zahradě komentovanou prohlídku
(přednášku) o podstatě vidění živočichů a rozdílech ve vnímání barev ve srovnání s lidským
okem. Akce se zúčastnily skupiny DOO1 a DOO2, studenty doprovázeli pedagogové Trnka,
Bureš, Tesař a Prokšová.
Prohlídka s přednáškou se velmi
podrobně zaměřila na rozdělení a
typy očí u jednotlivých živočichů, na
jejich rozlišovací schopnost, na
vnímání barev ve viditelném a IR
nebo
UV
oboru
elektromagnetického záření, na
schopnost akomodace.
U studentů se tato akce setkala
s nebývalým zájmem, který se
projevil
především množstvím
doplňujících otázek.

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK
 Rekonstrukce zubních laboratoří, nové učebny oboru
Studenti oboru Diplomovaný zubní technik se mohou těšit od školního roku 2015/2016 na
nové laboratoře a odborné učebny, které budou vybaveny nejmodernější technikou.
Modernizaci, která přijde na více než 8 miliónů korun, umožní především finanční dotace z
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, reg.číslo: CZ.1.14/2.4.00/34.03206 ve
výši 7,2 miliónů korun.
Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce obou výukových zubních laboratoří, aby
umožňovaly výuku podle nejmodernějších trendů používaných v praxi. Laboratoře vybavíme
špičkovým přístrojovým zařízením a novým funkčním nábytkem. Studentům tím vytvoříme
prostředí, které odpovídá novým trendům ve vývoji zubní protetiky a techniky.
V rámci projektu vznikne nová počítačová učebna pro zubní techniky, kde bude
nainstalována technologie CAD/CAM, která slouží ke zhotovení zubních náhrad. Další
součástí projektu je zařízení Eclipse. Jde o novou technologii, která je založena na použití UV
materiálu při zhotovování snímatelných náhrad.
K celkovému zkvalitnění výuky přispěje vybavení výukových laboratoří audiovizuální
technikou, především interaktivními tabulemi, dataprojektory, vizualizéry a dalším zařízením,
bez kterého se dnes moderní způsob vzdělávání nemůže obejít.
 Exkurze do Stomatologického muzea Dr. Jana Jesenského
Dne 13. 2. 2015 navštívili studenti DZT1 a DZT3 spolu s vyučujícími I. stomatologickou kliniku
v Praze, Kateřinská 32. V budově kliniky se
nachází muzeum, které je chloubou této
instituce. Exkurze do Stomatologického
muzea Dr. Jana Jesenského se konala po
předchozí domluvě s prof. MUDr. Jiřím
Mazánkem, DrSc. přednostou kliniky. Právě
on se zasloužil o znovuzrození tohoto
muzea. Pan profesor měl připravenou
velice poutavou přednášku, nejen o celé
výstavě, ale také o historii zdejší školy a
jejího okolí. Seznámil nás s vývojem
zubního
lékařství
a
s významnými
osobnostmi, které se na tomto podíleli
např. prof. František Nessel, prof. Eduard Nessel, prof. MUDr. Jan Jesenský či MUDr.
František Kostečka.
Zubní klinika Karlovy university byla založena r. 1921 a v jejím vedení byli prof. Jan Jesenský a
poté prof. František Kostečka. V roce 1945 vznikla I. stomatologická klinika a v roce 1948 II.
stomatologická klinika. Obě kliniky byly sloučeny roku 2001. V současné době vede kliniku
právě pan prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Na klinice jsou odvětví jako maxilofacilární
chirurgie, parodontologie, pedostomatologie, záchovná stomatologie, stomatochirurgie,
stomalogická propedeutika, ortodoncie a fotonická medicína. My jsme se zajímali zejména o
historii stomatologického oboru.
V prostorách bývalé márnice jsou umístěny exponáty v historických vitrínách. Vše, jak říkal
pan profesor, se muselo očistit a popsat. Každý předmět (lebky, kosti, fotografie atd.) museli
vzít do ruky a opatrně umisťovat, neboť jsou to velice staré a křehké kousky např. lebky
různých živočichů od pana Hrdličky či vypreparovaný trojklanný nerv).

Studentům se exkurze líbila a také byli rádi, že jim pan profesor trpělivě odpovídal na jejich
otázky. Byl potěšen naším zájmem o tuto historickou raritu.
 Veletrh IDS Kolín nad Rýnem
Ve dnech 10. – 14. 3. 2015 se uskutečnil veletrh IDS (International Dental Show), kde se letos
účastnil rekordní počet dentálních společností. Na tomto největším světovém dentálním
veletrhu byla zaznamenána návštěva více než 125 000 návštěvníků. Výstaviště se tak stalo
místem setkání celosvětového mezinárodního dentálního průmyslu. Očekávaná účast byla
2150 společností z 56 zemí – nový rekord v počtu vystavovatelů na IDS. Silný domácí
německý trh, se všemi sektory, které jsou
tradičně na IDS pokryty, samozřejmě značně
přispívá k úspěchu veletrhu v tomto
průmyslovém odvětví.
Novinkou na IDS 2015 bylo návštěvníkům,
zejména pak těm z Evropy, umožnit během
výstavy navštívit dvě reprezentativní zubní
ordinace v Kolíně nad Rýnem. Měli tam možnost
vyměnit si znalosti s ostatními kolegy a
vyzkoušet si technologie, které jsou v německé
stomatologii
již
běžným
standardem.
Veletrhu se účastnily všechny interní vyučující
oboru.
 Dětský den – ZOO Plzeň
Dne 30. května 2015 proběhla akce Dětský den v ZOO, na které se jsme se podíleli společně
se složkami IZS, Plzeňskou teplárenskou a rádiem Kiss Proton.
Studentky a vyučující naší školy připravili pro děti stanoviště, na kterém plnily úkoly z oblasti
péče o chrup. Dále studentky oboru Cestovní ruch nabízely dětem malování na obličej a
výrobu zvířátek z modelovacích balónků. V krytém stanu měli rodiče dětí do 7 let možnost
nechat dětem změřit zrak našimi pedagogy a členkami plzeňského Lions Clubu. Zde byly
objeveny i pozitivní nálezy a rodičům těchto dětí byl vytištěn výsledek měření
s doporučením návštěvy očního lékaře.

MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT


BESEDA S LEGENDÁRNÍMI SPORTOVCI

Dne 21. 10. 2014 byl významný návštěvou dvou
legendárních českých sportovních reprezentantů.
Školu navštívili hokejista Bohuslav Ebermann a
házenkář Vladimír Jarý. Oba úspěšní medailisté
z olympijských her a mistrovství světa se zúčastnili
besedy se studenty oboru Management
sportovních aktivit. Studenti se mohli dozvědět, jak
probíhali soutěže na republikové a mezinárodní
v tehdejší době, fungování klubů, ale nahlédli i pod

pokličku sportovního odvětví i soukromého života obou osobností. Skoro dvouhodinová beseda byla
velmi zajímavá a padlo mnoho otázek a odpovědí. Všichni se nejen dozvěděli mnoho informací, ale
celá beseda se nesla v přátelském duchu a odpovědi byly doprovázeny nejedním úsměvem.
Celá beseda byla uspořádána ve spolupráci s Nadačním fondem Západočeských olympioniků.
Doufejme, že další beseda na sebe nenechá dlouho čekat a ve škole se dočkáme dalších významných
osobností nejen ze světa sportu.



Atletická soutěž pro ZŠ 2015

Opět po roce se obor MSA aktivně zapojil do pořadatelství Školního kola atletického čtyřboje
ZŠ Podmostní Plzeň. Studenti MSA1 připravili dne 17. 4. 2015 na hřišti u 1. ZŠ čtyři disciplíny
– běh 60m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh 1500m a 800m. Úkolem studentů
bylo připravit soutěž po organizační stránce, metodické a zároveň trenérské. Na závěr
soutěže vše hodnotili dle atletických pravidel a
tabulek. Přes nevlídné počasí se studenti MSA i
žáci ZŠ chopili akce na výbornou. Celé
dopoledne panovala příjemná atmosféra a
všichni zúčastnění podávali skvělé výkony. Tato
akce nebyla v letošním roce ojedinělá a bude
pokračovat. Již v květnu proběhne krajské kolo
ZŠ praktických a speciálních, kde studenti
budou své dovednosti a znalosti dále
prezentovat.


Krajské kolo Atletického čtyřboje 2015

Po úspěšném pořadatelství školního kola Atletického čtyřboje základné školy praktické
Podmostní Plzeň se vybraní studenti zúčastnili Krajského kola. Dne 19. 5. 2015 se vybraní
studenti prvního a druhého
ročníku MSA pod vedením
Mgr. Štiky sešli u hřiště při 1.
ZŠ v Plzni.
Studenti
připravili
čtyři
sportovní stanoviště: běh
60m, skok daleký, hod
kriketovým
míčkem
a
vytrvalost 800m a 1500m. Žáci
z celého Plzeňského kraje ze Základních škol praktických a speciálních sváděli souboje jak za
sebe, tak za školní týmy. Studenti se zhostili role rozhodčích, metodiků i zapisovatelů.
Vše proběhlo podle platných atletických předpisů a tabulek. Akce se velmi zdařila. Studenti
se opět přesvědčili, že práce s lidmi není jednoduchá. Pro všechny bylo jistě odměnou, když
viděli spokojené sportovce, kteří podávali velké výkony.



Festival sportu

Dne 17. 6. 2015 se uskutečnil v Plzni v prostorách OC Plaza velký Festival sportu. Akce
zaměřená na rozvoj pohybových aktivit a podpory sportu se setkala s velkým úspěchem. Do
pořadatelství se zapojili všichni studenti oboru MSA, kteří měli účast v rámci své odborné
praxe. Druhý ročník MSA měl velmi důležité funkce, kdy vedl jednotlivé sekce na festivalu.
V celém areálu bylo přes 40 sportovních stanovišť (od fotbalu, hokeje, přes atletiku,
lukostřelbu, až k trendy sportům jako jsou crossfit, slackline, oxelonboard), na pódiu
probíhala sportovní vystoupení, hudební
koncerty, autogramiády známých sportovců a
vrcholem večera bylo slavnostní vyhlášení Letní
olympiády dětí a mládeže. Několik tisíc
návštěvníků a sportovců si zároveň užívalo
nádherného počasí.
Na 50 studentů naší školy zajišťovalo pod
vedením Mgr. Štiky chod všech stanovišť, staralo
se o VIP návštěvníky a prošlo si akcí od úplného
začátku až do konce. Všichni zúčastnění si
akci pochvalovali a byli rádi, že se mohli
na takto velké akci podílet.

Další exkurze MSA v rámci předmětů:

 Předmět: Diagnostika zdatnosti a funkční vyšetření (MSA2)
Místo: Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni.
Náplň: Studenti se prakticky seznámili s metodikou spiroergometrického vyšetření.
Doprovod: Mudr. Jaroslav Novák
 Předmět: Základy cestovního ruchu rekreace (MSA3)
Místo: Historická i moderní část Plzně.
Náplň: Prohlídka divadla J. K. Tyla, Synagogy, Knihovna, Beseda, Konzervatoř, Polanova síň,
náměstí Republiky - radnice, kostel, muzea, morový sloup, plzeňské podzemí.
Doprovod: Ing. Martina Cejnarová
 Předmět: Sport zdravotně znevýhodněných (MSA2)
Místo: TyfloCentrum Plzeň o.p.s.
Náplň: Sportovní volnočasová aktivita – simulovaná střelba z laserové pistole. Studentům
byl tento nový způsob střelby ukázán a sami si střelbu pro nevidomé vyzkoušeli.
Doprovod: Mgr. Věra Křížová

 Předmět: Sport zdravotně znevýhodněných (MSA2)
Místo: Základní a mateřská škola pro zrakově postižené Plzeň.
Náplň: Škola pro děti se zrakovým postižením nabízí několik sportovních aktivit. Studenti si
v rámci exkurze mohli vyzkoušet showdown, což je aplikovaný stolní tenis pro nevidomé.
Součástí exkurze byla i přednáška o dalším sportovním vyžití žáků této školy (tandemová
kola, goalball apod.).
Doprovod: Mgr. Věra Křížová

SOCIÁLNÍ PRÁCE


Workshop – 365, o. p. s.

16. 9. 2014 se studenti SPD-3 zúčastnili workshopu společnosti 365 o. p. s. Akce se konala
v budově KÚ Plzeňského kraje. Workshop byl zaměřen na seznámení se základními pravidly
používání CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE - nástroje pro usnadnění komunikace
s neslyšícími. Studenti byli seznámeni s online tlumočením do znakového jazyka a online
přepisem mluvené řeči. Workshop byl zajímavým doplněním teoretické výuky.


Beseda o dobrovolnictví

Dne 16. 10. 2014 proběhla beseda studentů třídy SPD-1 a SPD-2 se zástupci občanského
sdružení Klub dvojčat a vícerčat Plzeň. Sdružení usiluje o vzájemnou podporu a pomoc
rodinám s dvojčaty či vícerčaty. Studenti byli seznámeni s činností organizace a s programem
AdR neboli Asistent do rodiny. Program spočívá ve výpomoci asistentky v rodině. Současně
studenti obdrželi informace o podstatě a významu dobrovolnictví.


Návštěva Speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené

Dne 20. října 2014 v rámci předmětu Základy pedagogiky navštívily studentky třídy SPD - 2
v rámci dne otevřených dveří Internát a SPC pro zrakově postižené v Plzni. Při prohlídce měly
studentky možnost vidět nejnovější pomůcky pro zrakově postižené, jako jsou speciální lupy,
počítače, předčítače textů apod. Seznámily se s procvičováním zraku u dětí pomocí
podsvícené tabulky, na kterou děti skládaly různé obrázky zvířat, mísily barevné šablony a
zjišťovaly, jaká část není zakryta, popřípadě jaké barvy mísením vznikly. Též měly možnost si
vyzkoušet tzv. showdown - stolní tenis pro zrakově postižené. Akce se setkala s velmi
kladným ohlasem.


Návštěva Substitučního centra v Plzni

Dne 22. 10. 2014 navštívily studentky třídy SPD-2 pod vedením odborné učitelky
Mgr. Ackrmannové Substituční centrum v Plzni. Substituční centrum je primárně určeno pro
klienty s rizikovým chováním, kteří jsou dlouhodobě závislí na opioidech, a u kterých
selhávají pokusy o abstinenční léčbu. Toto zařízení též poskytuje poradenskou službu,
psychoterapii, sociální poradenství, arteterapii a další. Studentky se též seznámily
s postavením, úkoly a náplní práce sociálního pracovníka v tomto zařízení.



Exkurze - Projekt Jana Domažlice

Dne 3. 11. 2014 se studentky třídy SPD-2 zúčastnily exkurze v Projektu Jana
v Domažlicích. Cílem exkurze bylo seznámení s organizací, která pracuje s klientelou
pohybující se v "sex byznyse" a která může být potencionálně obchodovaná.


Akce pro seniory v Domově se zvláštním režimem Petrklíč, Západní ul.

Dne 20. 11. 2014 zorganizovali studenti třídy SPD-3 školní projekt v MÚSS, v zařízení
pro seniory Petrklíč. Velmi pečlivě připravený program včetně občerstvení proběhl
v přátelské atmosféře a setkal se kladným ohlasem nejen obyvatel domova, ale
i zaměstnanců.


Účast na potravinové sbírce

Dne 22. 11. 2014 se studenti třídy SPD-1 účastnili - jako dobrovolníci - celonárodní
potravinové sbírky. V obchodním centru Globus vypomáhali s informováním veřejnosti o této
akci pomocí letáčků, současně měli k dispozici koše pro výběr potravin, které se lidé v rámci
sbírky rozhodli věnovat. Studenti se ujali svého úkolu velmi zodpovědně a plně si zasloužili
dík, který následně od pořadatelů obdrželi.


Beseda k romské problematice

Dne 7. a 21. 11. v rámci výuky předmětu Problematika menšin proběhla beseda se
sociálními pracovníky Diakonie Západ (klub Atom), J. Baťkovou, DiS. a O. Pavelekem.
Hlavním tématem byli Romové - tradice, hodnoty, sociální politika, terénní programy a
zkušenosti z praxe. Prostřednictvím této akce studenti získali praktické informace o sociální
práci s touto menšinou.


Návštěva azylového domu MáTa Plzeň
Dne 24. 11. 2014 navštívili studenti třídy SPD-1 a SPD -3 azylový dům MáTa.

Azylový dům MáTa poskytuje sociální službu azylové domy matkám/rodinám s dětmi či
těhotným ženám starším 18 -ti let, které se ocitly v tíživé životní situaci.
Studenti se dozvěděli, že tento azylový dům poskytuje pomoc a přechodné ubytování
dětem (a jejich zákonným zástupcům), osobám zodpovědným za výchovu dětí a těhotným
ženám starším 18. let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci na dobu nezbytně nutnou k
jejímu vyřešení. Přednostně jsou ubytováni zájemci s trvalým pobytem v Plzeňském kraji.
Studenty exkurze natolik zaujala, že v závěru školního roku zorganizovali akci zaměřenou
právě na pomoc tomuto zařízení.



Exkurze Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Dne 25. 11. 2014 vykonali studenti třídy SPD-1 a SPD-3 pod vedením učitelky Mgr.
Vrátníkové exkurzi v Salesiánském středisku v Plzni. Exkurze byla výborně připravena a
poskytla studentům komplexní informace o cílech a činnostech střediska.
Harmonogram exkurze
8:30 hod
8:40 hod
8:50 hod
9:00 hod
9:10 hod
9:20 hod
9:40 hod
9:50 hod


Uvítání
Ředitel – představení střediska a salesiánů
Zástupce vedoucího klubu Balón – představení Balónu a očekávání od
praktikantů/ dobrovolníků
Vedoucí NZDM Vzducholoď– představení Vzducholodi a očekávání od
praktikantů/ dobrovolníků
Vedoucí Střechy – představení Střechy a očekávání od
praktikantů/dobrovolníků
Koordinátorka kroužků a dobrovolníků/praktikantů – představení Kroužků a
co je nabízeno v rámci praxe a dobrovolnické smlouvy
Prostor pro dotazy
Prohlídka střediska

Účast na odborné konferenci

Dne 27. 11. 2014 se studenti SPD -3 zúčastnili 5. konference pořádané organizací Domus Centrum pro rodinu. Témata letošního ročníku:






Zákon o sociálním pracovníkovi
Soud a sociální pracovníci
Sociální práce z pohledu muže sociálního pracovníka
CAN - požadavky na sociálního pracovníka
Zkušenosti kanceláře veřejného ochránce práv - sociální pracovník jako opatrovník
v rodinně právních vztazích
 Domácí násilí a sociální pracovník
Pro studenty byla cenná nejen diskutovaná témata, ale pro mnohé z nich konference
představovala první zkušenost s podobným typem akcí.


Projekt třídy SPD-2 - pomoc Domovu sv. Františka pro lidi v nouzi

Dne 4. 12. 2014 uspořádaly studentky třídy
SPD-2 malé vánoční posezení pro Městskou
charitu Plzeň, v domově sv. Františka pro lidi
v nouzi. Od začátku listopadu ve škole
shromažďovaly oblečení, ale i různé věci do
domácnosti, které následně v rámci vánočního
posezení rozdávaly. Studentky přichystaly i
občerstvení a samozřejmě nezapomněly na
vánoční cukroví. Akce se setkala s kladným

ohlasem.


Exkurze ve věznici Plzeň

Dne 5. 12. 2014 absolvovaly studentky třídy SPD-2 se svolením vedení věznice exkurzi ve
Věznici Plzeň, v doprovodu externího učitele Ing. Bc. Martina Černého. Seznámily se
s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, s penitenciární a postpenitenciární péčí a
s náplní práce sociálního pracovníka ve věznici.


Beseda cizinky se studentkami SPD-2

Dne 8. 12. 2014 se uskutečnila v rámci předmětu Problematika menšin beseda cizinky se
studentkami SPD2. Anastasiya Schestakova seznámila studentky rámcově se způsobem
života v rodném Rusku; jelikož žije ve smíšeném rusko-ukrajinském manželství, dotkla se i
otázky současného konfliktu mezi oběma národnostmi. Objasnila některé důvody, proč
cizinci přicházejí do ČR, přiblížila proces vyřizování různých typů cizineckých pobytů (doplnila
praktickou ukázkou platných cizineckých dokladů a povolení k pobytu). Odpovídala na dotazy
týkající se zejména okolností nabývání trvalého pobytu u nás a problémů s transkripcí
cizojazyčných jmen. Zprostředkovala studentkám konkrétní představu o životě příslušníků
jedné z úředně uznaných menšin v naší zemi.


Akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům

Dne 9. 12. 2014 se studenti třídy SPD-1 účastnili výpomoci v rámci akce Krabice od bot.
Hlavním cílem bylo potěšit děti
z chudších rodin v období Vánoc. Akce
má dlouholetou tradici ve Spojených
státech i v západní Evropě. Studenti
tento úkol pojali velmi zodpovědně a
kromě výpomoci s distribucí se stali i
přímými dárci.



Zábavné odpoledne pro azylový dům MáTa

Dne 18. 12. 2014 vyvrcholila
dlouhodobá iniciativa třídy SPD-1 na
pomoc FOD a zařízení Máta. Studenti
uspořádali v rámci třídního projektu
zábavné odpoledne pro děti tohoto
zařízení včetně vlastního divadelního
představení. Akce měla úspěch a za její
realizaci osobně poděkovala vedoucí
azylového domu paní Jeremiášová.



Beseda s cizinkou

2. 3. 2015 v rámci předmětu Problematika menšin (SPD 2) proběhla beseda s cizinkou žijící
dlouhodobě v České republice. Paní Jagaarmal Dashnyan z Mongolska zprostředkovala
studentkám nejen mongolskou kulturu, ale zejména své zkušenosti po příchodu do cizí země.
Beseda byla zajímavým doplněním teoretické výuky.


Beseda se zástupci Bílého kruhu bezpečí

Dne 18. 3. 2015 proběhla beseda studentů třídy SPD-1 a SPD-2 se zástupci Bílého kruhu
bezpečí. Bílý kruh bezpečí poskytuje komplexní pomoc obětem trestných činů, a to
prostřednictvím odborně způsobilých poradců, především právníků, psychologů a sociálních
pracovníků. Současně tuto pomoc realizuje i prostřednictvím bezplatné nonstop linky pro
oběti kriminality a domácího násilí. Studenti byli seznámeni s činností organizace, se
základními pojmy a právní úpravou v této oblasti a s řadou příkladů z praxe. Současně
obdrželi informace o možnostech dobrovolnictví v této organizaci.


Mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí

Dne 24. března 2015 proběhlo v budově KÚ v Plzni mezioborové setkání s Bílým kruhem
bezpečí. Hlavním důvodem setkání bylo informovat odbornou veřejnost o zprovoznění
evropské telefonní linky na pomoc obětem kriminality a domácího násilí.
Setkání se zúčastnili všichni studenti třídy SPD 3 v rámci předmětu Sociální patologie pod
vedením Mgr. Ivany Vrátníkové.
Setkání se zúčastnili zajímaví hosté, např. doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., PhDr. Rezková a
další. Přednášky a diskuse směřovaly zejména k tématu násilí, včasného rozpoznání rizik,
k možnostem regulace násilí v časném stádiu atd.


Filmový festival Jeden svět

Dne 25. 3. 2015 proběhla v Polanově síni Městské knihovny v Plzni projekce v rámci
filmového festivalu Jeden svět. Festival zaměřený do oblasti lidských práv každoročně
realizuje společnost Člověk v tísni, tentokrát pod názvem „Praskněte své bubliny“. Akce se
zúčastnily třídy SPD 1, 2, 3 a BEO 1 včetně několika interních a externích vyučujících školy.
Vybraný film Bojovníci ze severu nabídl zajímavý pohled na současnou problematiku
extremismu. Po projekci filmu následovala beseda k dané problematice.


Exkurze do Stacionáře Človíček

Dne 30. 3. 2015 se studentky třídy SPD-2 v rámci výuky předmětu Fundraising zúčastnily
exkurze do Stacionáře Človíček (Diakonie ČCE). Posláním denního Stacionáře Človíček a jeho
programu pro děti a mládež je poskytovat ambulantní formou komplexní služby v oblasti
denní péče, rozvoje znalostí, motoriky, komunikačních schopností a sociálních vztahů.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež (od 3 do 26 let), kteří mají těžké kombinované
postižení.

Studentky se seznámily s činností zařízení a dostaly podrobné informace o sociální práci
s touto cílovou skupinou.


Exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany

Dne 16. 4. 2015 se studentky třídy SPD – 2 zúčastnily pod vedením externí vyučující Mgr.
Markéty Ackrmannová exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany. Studentky si prohlédly
několik pavilónů a diskutovaly se sociálními pracovnicemi o jejich pracovních úkolech a
problémech. Odnesly si tak velmi podnětné poznatky o práci sociálního pracovníka
v prostředí klientů postižených různými druhy psychického postižení nebo závislostí.


Beseda v rámci kampaně „Fotbal pro rozvoj“

Dne 20. 5. 2015 navštívil naší školu zástupce keňské organizace MYSA Dancan Otieno.
MYSA byla za dobu své existence již dvakrát nominována za přínos světovému míru a
dlouhodobě usiluje o větší porozumění a toleranci ve společnosti. Jako prostředek ke změně
si v Keni vybrali právě jeden z nejpopulárnějších světových sportů, fotbal.
Návštěva Dancana Otiena byla součástí projektu Fotbal pro rozvoj, který po celé České
republice organizuje dobrovolnická organizace Inex. Do plzeňské části projektu Fotbal pro
rozvoj se zapojily organizace: Diakonie Západ prostřednictvím Klubu Atom pro děti a mládež
a dále Ponton, občanské sdružení, se svým terénním programem pro děti a mládež
COM.PASS.
D. Otieno seznámil studenty SPD 1 se samotnou organizací MYSA, která vznikla již
v r. 1987. Dále se podělil o své dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi ve slumu.



Psychosociální výcvik

Ve dnech 22. – 24. 5. 2015 se studenti prvních ročníků denní i kombinované formy studia
oboru Sociální práce zúčastnili psychosociálního výcviku a výcviku komunikativních
dovedností. Výcvik proběhl v hotelu Kolibřík na Šumavě a účastnilo se ho celkem 24
studentů.

Výcvik
se
uskutečnil
podle
naplánovaného
programu.
Některé
aktivity byly časově přesouvány podle
aktuálního vývoje počasí. Nicméně i přes
nepřízeň počasí se podařilo všechny
aktivity
zrealizovat
plnohodnotným
způsobem. Studenti jako každý rok velmi
ocenili možnost realizovat výcvik mimo
prostředí školy.

SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT
 Studenti si sami vybrali tablet
I letos studenti prvního ročníku Systémový administrátor IT obdrželi ke studiu značkový
tablet. Tentokrát si ho studenti vybrali sami – jednalo o značky Asus a Lenovo, konkrétně
ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X-1B076A (MediaTek MT8125 1.2GHz Quad Core, Dotykový
IPS LED 7" 1280x800, RAM 1GB, interní paměť 16GB, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, 2x
Webkamera 1.2 Mpx + 5Mpx, MicroSDHC, Li-Pol baterie (3950mAh), Android 4.2) a LENOVO
Idea Tab A1000-F (Cortex A9 Dual-Core 1,2 GHz, Dotykový 7" 1024x600, RAM 1024MB,
eMMC 16GB, GPS, WiFi, Bluetooth 3.0, microUSB, microSD slot, Webkamera 0.3 Mpx, 1
článková baterie, Google Android 4.1).
Hlavním cílem je umožnit studentům využívat tato mobilní zařízení ke studijním účelům dle
jejich potřeb. Studenti tak mohou pracovat na řešení úkolů doma, na cestách i ve škole,
využívat online komunikace a např. i možnosti studia elektronických učebnic.

 Dny otevřených dveří WEDOS 2014
Aby se studenti více seznámili s aktuálním děním v IT, zúčastnili dne 19. září akce s názvem
„Dny otevřených dveří WEDOS 2014“ v Hluboké nad Vltavou. Součástí DOD Wedos nebyla
jen prohlídka datacentra, ale i mnoho přednášek na technologická témata. Exkurze se
zúčastnili studenti prvního ročníku oboru AIT. Přednášky začaly v 9:30 úvodem do
technologií u Wedosu. Následovaly přednášky specialistů ze společnosti Fujitsu na téma
Fujitsu Servery a Fujitsu Storage.
Během přednášek jsme navštívili datacentrum Wedosu. Datacentrum se rozkládá v bývalém
protiatomovém krytu, a tak je odolnost vysoká, ale samozřejmě je zde dotvořen systém
zabezpečení proti všem možným vlivům. Prostor pro datacentrum mimo kanceláře zabírá
330 m2, avšak kapacita je i na tak malém prostoru vysoká (130 rackových skříní, 6000
serverů).
Následovaly další přednášky od společnosti Hewlett-Packard o tom, co společnost plánuje do
budoucna ohledně svých serverů a jaké mají vize v těchto technologiích. Pozoruhodné je,
v jakých jiných řádech uvažují tyto
společnosti, než se s tím setkáváme u
běžných stolních počítačů.
Po obědě byla velmi vhodná přednáška na
téma DDoS útoky, se kterými se setkává
v dnešní době mnoho společností. Své
výrobky zde prezentovala společnost
Radware, která se svými zařízením odolá i
velmi silným DDoS útokům.
Přednášky i prohlídka datacetra dala
studentům mnoho nových informací,
které rozhodně využijí.

 ITEP 2014
Studenti naší vyšší odborné školy se dne 25. září 2014 podíleli na organizaci a prezentaci
oborů souvisejících s cestovním ruchem na letošním 10. ročníku prestižního veletrhu ITEP. Za
studijní obor Systémový administrátor IT se této akce zúčastnili dva studenti třídy AIT3, kteří
sdělovali zájemcům novinky v oblasti IT technologií s ukázkami programů počítačových her,
které sami vytvořili. Kromě těchto studentů se akce zúčastnili i studenti dalších oborů, jako
Management sportovních aktivit a Bezpečnost obyvatelstva, ale především se o program
v našem stánku postarali studentky oboru Cestovní ruch.

 Účast na výstavě v Karlových Varech
Ve dnech od 14. - 16. 10. 2014 proběhla akce (již 21. ročník) s názvem „Výstava ŠKOLA 2015“
2014 v HS Thermal v Karlových Varech. Za naši vyšší odbornou školu se této výstavy
zúčastnili zástupci studentů a učitelů oborů Oční optik, Cestovní ruch a Systémový
administrátor IT. Návštěvníkům byly k dispozici letáky, pro vážné zájemce i učební plány
vzdělávacích programů. Dále si mohli návštěvníci vyzkoušet funkčnost programově
řiditelného robota a počítačové hry (projekty studentů AIT) a taktéž i zručnost a nápaditost
při výrobě rekvizit z modelovacích balónků. Návštěvnost byla poměrně velká, převážně z řad
žáků ZŠ a jejich učitelů. V odpoledních hodinách navštěvovali naše stanoviště studenti z
různých středních škol.

 Laserový den na ZČU v Plzni
Dne 23. 10. 2014 se uskutečnila ve velkém přednáškovém sále pedagogické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni akce s názvem Laserový den. Na programu byly přednášky na
témata: Ultraintenzivní lasery, Aplikace laserů v průmyslu, lékařství a výzkumu, Urychlování
částic laserem a jeho využití v protonové terapii, RTG zdroje a jejich aplikace v medicíně,
Mezioborové aplikace laserem generovaného záření
a částic. Přednášejícími těchto témat byli vědečtí
pracovníci Badatelského centra PALS v Praze. Za naši
vyšší odbornou školu se této přednášky zúčastnili
studenti vzdělávacích programů Diplomovaný oční
optik a Systémový administrátor IT.

 Sbírka pro Kojenecký ústav v Plzni
Studenti oborů AIT a DOO uspořádali sbírku pro děti žijící v Kojeneckém ústavu Dětského
centra v Plzni a 9. 12. 2014 za doprovodu vedoucí oboru paní doktorky Prokšové předali
dárky pod stromeček přímo v KÚ. Dětské centrum Plzeň je příspěvková organizace města
Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem od narození
do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Děti od narození do jednoho roku jsou
umístěny právě v kojeneckém ústavu Na Chmelnicích, kam se naši studenti vydali, aby
předali zakoupené dárky (celkem bylo vybráno 1.300 Kč) – chrastítka, plyšové hračky,
dětskou kosmetiku, leporela a oblečení. Odměnou všem byl dobrý pocit z celé návštěvy a
velmi upřímné a milé poděkování od zdravotních sestřiček.

 Exkurze letního období
Na přelomu dubna a května se studenti oboru AIT účastnili dvou exkurzí. První exkurze dne
30. dubna 2015 směřovala do Střediska informačních technologií města Plzně. Této akce se
zúčastnili studenti 2. a 3. ročníku. Na programu byla tato témata: prohlídka serverovny
s informacemi týkající se např. parametrů počítačové sítě, typy HW, operační systémy a
podpůrné programy, řešení nejčastějších technických problémů, i možnosti případného
pracovního uplatnění. Další exkurze byla naplánována pro studenty 3. ročníku na den 5.
Května 2015. Jednalo se o návštěvu základní školy v Plzni-Černicích, kde probíhal počítačový
kroužek.
Program
byl
následující: prohlídka školního
serveru,
vyzkoušení
jednoduché
3D
tiskárny,
prezentace
na
téma
zabezpečení počítače pro žáky
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ZŠ a na závěr ukázky naprogramovaných počítačových her a jejich vyzkoušení. Exkurze se
žákům i studentům moc líbila, zejména při výměně zkušeností při vzájemných ukázkách
různých prací včetně 3D tisku za přijatelné finanční náklady.

 Návštěva střelnice
Dne 4. května 2015 studenti 1. ročníku navštívili spolu se studenty oboru Cestovní ruch
v rámci předmětu Sportovní aktivity střelnici LEIKO Plzeň, kde si mohli vyzkoušet pod
vedením instruktora střelbu z pistole. Studenti se na tuto exkurzi velmi těšili, byla to
zajímavá zkušenost.
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DALŠÍ AKCE A PREZENTACE ŠKOLY
Veletrh práce a vzdělávání „Klíč k příležitostem“ 2015
Dne 22. ledna se škola aktivně zapojila na veletrhu práce a vzdělávání „Klíč k příležitostem“ 2015.
V plzeňském kulturním domě Peklo se uskutečnil 3. ročník úspěšného veletrhu a naše škola byla jeho
součástí. Škola zde měla zřízen informační stánek, kde studentky a učitelé nabízeli možnosti studia a
dalšího vzdělávání. Potencionálních uchazečů se sešlo mnoho,
proto věříme, že některé uvidíme i na naší škole. Někteří
studenti byli zapojeni také do organizačního týmu celého
festivalu jako pořadatelská služba. Veletrh měl velmi
příjemnou atmosféru a byl hojně navštíven.

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

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

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





Dny otevřených dveří
Besedy pořádané na SŠ a gymnáziích našeho kraje

Inzerce – ve vozidlech MHD, billboardy, zpravodajství ZAK, tisk, internet
Webové stránky školy - informace o škole, o jednotlivých studijních oborech, přijímacích
zkouškách, o vyučujících, školném, ale i o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce,
aktuality, Dny otevřených dveří, fotogalerie školy, informace o kurzech, projektech, akcích,
školeních a seminářích, které bude škola pořádat apod.; faceboo



Informační systém školy - Škola OnLine
Od září 2013 byl zprovozněn informační systém školy Škola OnLine, který slouží pro:
a) Studijní oddělení, ekonomické oddělení, knihovnu, interní zaměstnance;
b) studenty a učitele školy;
- časové harmonogramy, rozvrhy, rozvržení praktické výuky;
- otázky ke zkouškám, termíny ke zkouškám, tématické plány, témata
absolventských prací, absolutoria;
- aktuální informace k výuce, studijní materiály.
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
(§ 7, odst. 1, písm. i)
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10 Základní údaje o hospodaření školy
(§ 7, odst. 1, písm. j)

Školní rok 2014/2015 skončil schodkem ve výši 1.132.328,67 Kč. Schodek byl způsoben
jednorázovým nákupem investic ve výši 6,5 mil. Kč. Schodek ve financování byl pokryt z přebytku
hospodaření za školní rok 2013/2014. Nákup investic byl uskutečněn v rámci realizace grantového
investičního projektu s názvem „Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.“ registrační
číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/34.03206.
V průběhu realizace projektu byly pořízeny nové laboratoře oboru Diplomovaný zubní
technik, doplněno vybavení učeben cizích jazyků vč. jazykového software a zřízena nová učebna
v rámci knihovny VOŠ.
Nákup zařízení a vybavení odborných učeben akreditovaného studijního oboru Diplomovaný
zubní technik, učeben cizích jazyků a knihovny VOŠZMVS, s.r.o., byl spolufinancován Evropskou unií a
Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad v rámci 34 výzvy Prioritní osy 2 – Stabilizace a
rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího
odborného školství.
Základní ekonomické údaje o hospodaření školy za školní rok 2014/2015 zobrazují strukturu
příjmů a výdajů vyšší odborné školy. Neinvestiční dotace na provoz školy byla bezezbytku vyčerpána
a její vyúčtování bude s poskytovatelem provedeno v řádném termínu samostatně na základě
metodického pokynu.

Příjmy 2014/2015
v tom: - dotace Plzeňského kraje
- školné
- ostatní příjmy

24.489.429,43 CZK
14.884.704,00 CZK
8.233.710,00 CZK
1.371.015,43 CZK

Výdaje 2014/2015
19.087.497,10 CZK
z toho:
- materiál do výuky obor DZT
287.318,21 CZK
- materiál do výuky obor OČO
33.803,51 CZK
- materiál do výuky obor SA.IT
55.127,33 CZK
- učební pomůcky + DDHM
40.732,66 CZK
- učebnice a odborné publikace
52.237,12 CZK
- software
19.326,62 CZK
- vzdělávání zaměstnanců
4.689,00 CZK
- opravy a údržba budov a zařízení
117.730,40 CZK
- telefony
38.052,60 CZK
- poštovné
20.032,00 CZK
- pojištění majetku školy
91.343,78 CZK
- nákup vody, tepla a elektrické energie 702.689,99 CZK
- provozní materiál do spotřeby
165.775,34 CZK
- osobní náklady
14.174.159,00 CZK
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(vč. odvodů SZ, ZP, DoPP, Kooperativa)
- inzerce a reklama
238.976,66 CZK
- externí nakupované služby
1.524.708,62 CZK
- ostatní provozní náklady
55.704,26 CZK
- zaplacená daň z příjmu
1.465.090,00 CZK
Rozdíl příjmů a výdajů školní rok 2014/2015
- nákup investičního majetku

+5.401.932,33 CZK
- 6.534.261,00 CZK

Rozdíl příjmů a výdajů školní rok 2014/2015 po zohlednění nákupu investic
- 1.132.328,67 CZK

- odpisy investičního majetku

448.299,00 CZK

Realizace investičního projektu přispěje ke zkvalitnění výuky ve většině studijních oborů VOŠ
a umožní studentům pracovat na nejnovějších technologiích, aby byli připraveni pro svoje pracovní
uplatnění na trhu práce.
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11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
(§ 7, odst. 1, písm. k)
V roce 2014 jsme připravili projekt v programu NAEP (Národní agentury pro evropské
vzdělávací programy) Erasmus+ v oblasti mobility studentů a pedagogů, v oblasti financování
projektu jsme náhradníky a čekáme na vyjádření. Více informací o programu Erasmus+:
www.naep.cz.
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12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
(§ 7, odst. 1, písm. l)
AKK ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

Ve školním roce 2014-2015 proběhl již druhý běh akreditovaného kvalifikačního kurzu ZUBNÍ
INSTRUMENTÁŘKA. Kurz připravil účastníky pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou v rámci
léčebné a diagnostické péče poskytovat zdravotní péči pod odborným dohledem zubního lékaře nebo
dentální hygienistky. Vzdělávání je zaměřeno zejména na vytváření žádoucích profesních postojů a
návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Kurz je koncipován tak, aby poskytl
odborné vzdělání, které mu umožní využívat získané základní odborné vědomosti nezbytné pro
vytvoření požadovaných praktických dovedností. Nedílnou součástí odborného vzdělávání jsou
cvičení a praktické vyučování uskutečňující se na odborných pracovištích stomatologické prevence a
zubního lékařství.
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13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
(§ 7, odst. 1, písm. m)

1. Projekt - Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.

Identifikace operačního programu
CZ.1.14
Název operačního programu:
ROP NUTS II Jihozápad
Číslo operačního programu:
14.2
Název prioritní osy:
Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Číslo oblasti podpory:
14.2.4
Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Název výzvy:
34. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad
Název projektu anglicky:
Equipent of specialized classrooms and library of VOŠZMVS, s.r.o.
Název projektu:
Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.
Datum zahájení projektu:
01. 06. 2014
Datum ukončení projektu:
30. 07. 2015
Doba trvání projektu:
11 měsíců
Režim veřejné podpory:
Nezakládá veřejnou podporu

Cílem realizovaného projektu se stala modernizace a zefektivnění výuky v oboru diplomovaný zubní
technik. Cíle bylo dosaženo nákupem zařízení laboratoří pro výuku v akreditovaném studijném oboru
Diplomovaný zubní technik a dále pak výuky cizích jazyků vč. IT vybavení knihovny. Zařízení, se
kterým naši studenti do doby realizace projektu procovali, již neodpovídalo technologiím využívaným
v zubních laboratořích. A hlavně z tohoto důvodu bylo nezbytně nutné vybavit laboratoře novými
přístroji.
Cílem projektu se také stalo dovybavení učeben cizích jazyků interaktivní technikou, která zkvalitní
výuku a komunikaci studentů.
Třetím cílem projektu bylo zřízení specializované učebny v rámci knihovny školy pro výuku předmětu
Tvorba absolventských prací. Spojením učebny s knihovnou by získali studenti možnost aktivně
využívat informačních zdrojů knihovny při tvorbě prací.
Projekt musí mít dopad zejména na studenty a potenciální zaměstnavatele absolventů zejména v
Plzeňském kraji vzhledem k tomu, že více než 50% studentů je z tohoto regionu. Hlavním cílem
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projektu je zkvalitnit výuku na naší škole modernizací stávajícího vybavení pro praktickou výuku
studentů ve všech oborech a tím také usnadnit absolventům vstup na trh práce.
V přípravné fázi byla zpracována technická specifikace požadovaných technologií. Vedení školy
analyzovalo potřeby pro nákup vybavení pro vybrané studijní obory a připravilo návrh technického
řešení.
Byl proveden průzkum trhu a sestaven rozpočet projektu tak, aby obsahoval reálné ceny v místě a
čase obvyklé. Byla vypracována a podána žádost o poskytnutí finanční podpory z ROP JZ.
Na základě schvalovacího řízení regionální rady ROP NUTS II Jihozápad byl náš projekt schválen a
v lednu 2014 byla podepsána s ROP NUST II Jihozápad smlouva o realizaci a financování projektu –
registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03206.
Dne 9. 1. 2015 bylo ve Věstníku veřejných zakázek vyhlášeno výběrové řízení (evidenční číslo zakázky
403394) pod názvem "Dodávka vybavení výukových stomatologických laboratoří a dalších učeben
VOŠZMVS". Výběrové řízení bylo dne 9. 1. 2015 rovněž uveřejněno na webových stránkách
"VHODNE-UVEREJNENI.CZ",a to na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz .



Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části:
část 1 - Dodávka vybavení výukových stomatologických laboratoří VOŠZMVS s
předpokládanou cenou 4.574.884,78 Kč bez DPH (= 5.535.610,58 Kč s DPH)
část 2 - Vybavení specializovaných učeben a knihovny výukovým IT zařízením s
předpokládanou cenou 1.599.464,46 Kč bez DPH (= 1.935.352,00 Kč s DPH).
Ode dne vyhlášení výběrového řízení do doby před datem stanovený pro odevzdání nabídek bylo
vydáno ze strany zadavatele celkem 6 dodatečných informací k veřejné zakázce.

Do dne 16. 2. 2015 do 13.00 hodin (do konce lhůty pro podání nabídek) bylo podáno celkem 5
nabídek, z toho:
 na část 1 celkem 3 nabídky
 na část 2 celkem 2 nabídky
Dne 16. 02. 2015 ve 13.00 hodin zahájila práci hodnotící komise, která zároveň plnila funkci komise
pro otevírání obálek. Na základě hodnocení nebyla vyloučena z výběrového řízení žádná nabídka.
Zasedání komise pro otvírání obálek se zúčastnili dva zástupci jednoho z uchazečů.
Hodnotící komise posoudila podané nabídky a po jejich zhodnocení nedošlo k vyloučení žádné z nich.
Ve dvou případech byli uchazeči vyzváni k doplnění a objasnění a doplnění nabídek.
Komise po doplnění a objasnění zasedla 24. 02. 2015 a posoudila doplnění a objasnění jako
dostatečná a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Kritériem veřejné zakázky byla pouze nejnižší nabídková cena:



Za část 1 - vítězná nabídky firmy HENRY SCHEIN s.r.o. v nabídkové ceně 4.115.550,- Kč bez DPH.
Za část 2 - vítězná nabídka firmy MAXENT s.r.o. v nabídkové ceně 1.284.665,- Kč bez DPH.
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Proti výsledku VZ nebyly vzneseny žádné námitky.
Po uplynutí stanovené lhůty byly s oběma dodavateli dne 16. 03. 2015 podepsány Smlouvy o dodávce
vybavení. Maximální nabídkové ceny dodávky zařízení byly dodavatelem dodrženy a VOŠZMVS s.r.o.,
jako realizátorem projektu, po převzetí v řádné době splatnosti uhrazeny.
Dne 30. 07. 2015 byla realizace projektu úspěšně dokončena.
V rámci realizace projektu byly ke dni 30. 07. 2015 naplněny všechny plánované monitorovací
indikátory:
51.15.80 - Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání


interní označení SMV-ZT-01 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-01 – Sestava výukových laboratorních
stolů laboratoře L1“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-02 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-02 – Set výukových laboratorních
přístrojů do výukové laboratoře L1“ - v celkovém počtu 1



interní označení HIM-ZT-03 „Presovací pec do výukové laboratoře L1“ - v celkovém počtu 1



interní označení HIM-ZT-04 „Přístroj Eclipse vč. instalace a nastavení pro technickou místnost
výukové laboratoře L1“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-05 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-05 – Sestava zařízení technické místnosti
a sádrovny výukové laboratoře L1“ - v celkovém počtu 1



interní označení HIM-ZT-06 „Licí aparát na odstředivé lití do výukové laboratoře L1“ - v celkovém
počtu 1



interní označení HIM-ZT-07 „Předehřívací pec do výukové laboratoře L1“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-08 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-08 – Sestava výukových laboratorních
stolů laboratoře L2“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-09 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-09 – Set výukových laboratorních
přístrojů do výukové laboratoře L2“ - v celkovém počtu 1



interní označení HIM-ZT-10 „Presovací pec do výukové laboratoře L2“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-11 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-11 – Výukový set zařízení sádrovny
laboratoře L2“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-12 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-12 – Výukový set zařízení technické
místnosti laboratoře L2“ - v celkovém počtu 1
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interní označení HIM-ZT-13 „Výukový set CAD/CAM technologie k výrobě zubních náhrad – učebna
C2“ - v celkovém počtu 1



interní označení HIM-ZT-14 „Výukový frézovací přístroj vč. počítače a software – učebna C2“ v celkovém počtu 1



interní označení HIM-ZT-15 „Sintrovací pec učebna C2“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-16 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-16 – Audiovizuální přednáškový set
laboratoře L1“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-17 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-17 – Audiovizuální přednáškový set
laboratoře L2“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-18 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-18 – Audiovizuální přednáškový set
laboratoře C2“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-19 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-19 – Sestava studentských počítačů
s příslušenstvím učebny C2“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-ZT-20 „Soubor movitých věcí SMV-ZT-20 – Sestava PC stolů včetně židle –
teoretická učebna C2“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-KN-01 „Soubor movitých věcí SMV-KN-01 – Vybavení učebny K1 – výuka
tvorby absolventských prací studenta“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-KN-02 „Soubor movitých věcí SMV-KN-02 – Vybavení učebny K1 – výuka
tvorby absolventských prací studenta“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-CJ-01 „Soubor movitých věcí SMV-CJ-01 – Audiovizuální přednáškový set
učebny B4“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-CJ-02 „Soubor movitých věcí SMV-CJ-02 – Audiovizuální přednáškový set
učebny B7“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-CJ-03 „Soubor movitých věcí SMV-CJ-03 – Audiovizuální přednáškový set
učebny C1“ - v celkovém počtu 1



interní označení SMV-CJ-04 „Soubor movitých věcí SMV-CJ-04 – Licence jazykových slovníků pro
výuku cizích jazyků v učebnách C1, C2, B4,B7,K1,IT“ - v celkovém počtu 1



interní označení NIM-01 „kancelářský balíček typu Office pro učebny B4, B7, C1, C2, K1, L1, L2, VT“ v celkovém počtu 1
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14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
(§ 7, odst. 1, písm. n)
Spolupráce s odbornou praxí
Smlouvy s plzeňskými i mimoplzeňskými zařízeními jsou uzavírány pro zajištění
kvalitních odborných praxí a to vždy podle místa bydliště našich studentů. Po ukončení
souvislé odborné praxe je student hodnocen příslušným pracovníkem daného zařízení a
toto hodnocení odevzdá ve škole. Z každé praxe student vypracuje výstup odborné praxe.
Zároveň mají všichni studenti deníky odborné praxe, do kterých se jim jejich průběh a
hodnocení zaznamenává. Tyto deníky zůstávají po ukončení studia majetkem studentů –
absolventů.
Zajištění odborných praxí v místě bydliště studentů hraje velmi důležitou roli pro
budoucí uplatnění našich studentů – budoucích absolventů.
Spolupráce se vzdělávacími institucemi
 Západočeská univerzita v Plzni
- spolupráce v oblasti výuky
- účast na konferencích, seminářích
 Státní a soukromé vyšší odborné školy v ČR
- výměna předsedů komisí absolutorií
- výměna zkušeností a spolupráce v oblasti tvorby nových učebních materiálů,
skript
 Střední odborné školy a gymnázia v Plzeňském kraji
- exkurze žáků na naší škole
- profesní poradenství, dny otevřených dveří, besedy na školách
- kurzy první pomoci pro žáky a učitele
- přednášky na téma zdravý životní styl, péče o dutinu ústní, protidrogová
problematika, prevence AIDS,
- rozšíření přednášek o prevenci kriminality, bezpečnostní problematiku a civilní
obranu, chování člověka za mimořádných událostí, atd.
Členství v organizacích, odborných společnostech
 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
 Asociace vyšších odborných škol
 Členství v odborných profesních organizacích (ČAS, Unie zubních techniků,
Společenstvo českých optiků a optometristů)
Spolupráce s úřady práce
Škola navázala spolupráci již v 90. letech s Úřadem práce v městě Plzni. Jde hlavně
o informace o Dni otevřených dveří, o otevíraných vzdělávacích programech, komunikaci
s naším studijním oddělením v oblasti profesního poradenství, termínech přijímacích
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zkoušek. Dále se velmi intenzivně zajímáme o stav zaměstnanosti všech absolventů a to
v celém našem regionu a o nabídku volných pracovních míst.
Spolupráce s výrobními a prodejními firmami (zahraniční i tuzemské)
 Pořádání školení, seminářů pro studenty a učitele (interní i externí)
 Poskytování výukových videokazet, DVD a CD
 Nákup pomůcek a spotřebního materiálu
 Sponzorské dary
 Pravidelné informace o novinkách v jednotlivých oborech
 Zahraniční exkurze studentů a učitelů ve výrobních firmách a jejich výukových
centrech
Zahraniční spolupráce se vzdělávacími institucemi a zdravotnickými a sociálními institucemi
 Firma Sirona, Bensheim, SRN
 Czenstochova Polsko – Věznice – exkurze a odborné praxe studentů oborů
Bezpečnost obyvatelstva a Sociální práce
Další aktivity a spolupráce školy
 Spolupráce se složkami IZS v oboru Bezpečnost obyvatelstva
 Spolupráce se všemi Domovy seniorů, Diecézní charitou, Městskou charitou,
Hospicem sv. Lazara v Plzni při pořádaných akcích
 Spolupráce a aktivní účast na akcích Dětského domova, Protidrogového centra –
K centrum v Plzni
 Osobní asistence studentů pro Diakonii, a.s. v Plzni
 Přednášky, ukázky a nácvik první pomoci pro děti ze ZŠ, studenty SŠ našeho regionu
 Pořádání besed pro žáky ZŠ a studenty SŠ našeho regionu ve spolupráci se
Zdravotním ústavem v Plzni
 Spolupráce s Nadací sportující mládeže pro obor Management sportovních aktivit
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Projednání a schválení Výroční zprávy Školskou radou
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Závěr
Školní rok 2014/2015 byl dalším velmi aktivním, úspěšným rokem školy. Nejvýznamnější událostí
byla nákladná rekonstrukce laboratoří a vytvoření nové odborné učebny pro obor Diplomovaný zubní
technik. Modernizaci za více než 8 miliónů korun umožnila především finanční dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad, reg.číslo: CZ.1.14/2.4.00/34.03206 ve výši 7,2 miliónů
korun. Byla provedena kompletní rekonstrukce obou výukových zubních laboratoří podle
nejmodernějších trendů používaných v praxi. Laboratoře jsou vybavené novým funkčním nábytkem a
špičkovým přístrojovým zařízením, které odpovídá novým trendům ve vývoji zubní techniky a
protetiky. V rámci projektu vznikla také nová počítačová učebna pro zubní techniky, kde je
nainstalována technologie CAD/CAM, která slouží ke zhotovení zubních náhrad. Bylo zakoupeno
zařízení Eclipse, představující novou technologii, která je založena na použití UV materiálu při
zhotovování snímatelných náhrad. K celkovému zkvalitnění výuky velmi přispělo také vybavení
výukových laboratoří audiovizuální technikou, především interaktivními tabulemi, dataprojektory,
vizualizéry a dalším zařízením pro moderní způsob vzdělávání.
Od 1. 9. 2015 jsme otevřeli nový vzdělávací program - Cestovní ruch. Absolvent oboru Cestovní
ruch najde uplatnění ve všech oblastech cestovního ruchu: v cestovních kancelářích, cestovních
agenturách a všech institucích, které se problematikou cestovního ruchu zabývají.
Po celý školní rok jsme pro studenty všech oborů připravovali zajímavé akce, exkurze, přednášky,
semináře, výcviky a kurzy, abychom zvýšili zájem o studium a rozšířili povědomí studentů o jejich
možném budoucím uplatnění. Pod vedením Bc. Volrábové probíhá v současné době již druhý
kvalifikační kurz Zubní instrumentářka.
V soutěži Voška roku, která byla průzkumem oblíbenosti vyšších odborných škol mezi studenty a
absolventy, jsme se umístili na 5. místě ze 136 přihlášených vyšších odborných škol.
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 30. 9.
2015.

V Plzni dne 30. 9. 2015

PhDr. Jana Ajglová
ředitelka školy
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Přílohy
Děkovné dopisy
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