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1  Základní údaje o škole 
(§ 7, odst. 1, písm. a) 

 
 

 
 
Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních 
                          studií, s.r.o. 
 
Sídlo školy:     Ledecká 35, 323 21 Plzeň 

 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

 

IČO: 64830225   

IZO: 110 030 958 

 

 

 

Kontakty:   

telefonní/faxové číslo:  377 534 450 

e-mailová adresa:   info@vosplzen.cz   

www stránky:                http://www.vosplzen.cz  

ředitelka školy:               PhDr. Jana Ajglová               

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 

                                           Jan Mastný - SPD 

                                           Róbert Jakubčák – DZT 
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2  Přehled oborů vzdělání 2016/2017 
(§ 7, odst. 1, písm. b) 

 
 

Přehled vzdělávacích programů 2016/2017 

 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 

DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 
 

Diplomovaný oční optik 
39-43-N/01 

DENNÍ A KOMBINOVANÁ 

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ 
TECHNIK 

Diplomovaný zubní technik/ 
53-44-N/11 

DENNÍ 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
 

Systémový administrátor IT/ 
26-47-N/16 

DENNÍ 

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. 2016 

Vzdělávací program – 1. ročníky Forma studia 
Počty studentů 
k 31. 10. 2016 

Počet tříd 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník 
DENNÍ 

22 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník 
KOMBINOVANÁ 

19 1 

Cestovní ruch – 1. ročník 
DENNÍ 

15 1 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník 
DENNÍ 

9 1 

Diplomovaný oční optik – 1. ročník 
KOMBINOVANÁ 

15 1 

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník 
DENNÍ 

12 1 

Management sportovních aktivit – 1. 
ročník 

DENNÍ 16 1 

Sociální práce – 1. ročník 
DENNÍ 

12 1 

Sociální práce – 1. ročník 
KOMBINOVANÁ 

13 1 



 
 

 

4 
 

Systémový administrátor IT – 1. ročník 
DENNÍ 

11 1 

Veřejná správa – 1. ročník 
DENNÍ 

13 1 

Veřejná správa – 1. ročník 
KOMBINOVANÁ 

20 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník 
DENNÍ 

10 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník 
KOMBINOVANÁ 

20 1 

Cestovní ruch – 2. ročník 
DENNÍ 

6 1 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník 
DENNÍ 

8 1 

Diplomovaný oční optik – 2. ročník 
KOMBINOVANÁ 

14 1 

Diplomovaný zubní technik – 2. ročník 
DENNÍ 

14 1 

Management sportovních aktivit – 2. 
ročník 

DENNÍ 9 1 

Sociální práce – 2. ročník 
DENNÍ 

10 1 

Sociální práce – 2. ročník 
KOMBINOVANÁ 

18 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník 
DENNÍ 

11 1 

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník 
KOMBINOVANÁ 

26 1 

Cestovní ruch – 3. ročník 
DENNÍ 

12 1 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník 
DENNÍ 

8 1 

Diplomovaný oční optik – 3. ročník 
KOMBINOVANÁ 

21 1 

Diplomovaný zubní technik – 3. ročník 
DENNÍ 

16 1 

Management sportovních aktivit – 3. 
ročník 

DENNÍ 
12 1 

Sociální práce – 3. ročník 
DENNÍ 

8 1 

Sociální práce – 3. ročník 
KOMBINOVANÁ 

14 1 

Systémový administrátor IT – 3. ročník 
DENNÍ 

10 1 

Celkem všechny ročníky  424* 31** 

*244 denní + 180 kombinovaná forma studia 

**21 denní + 10 kombinovaná forma studia 

Celková kapacita školy je 520 studentů, k 31. 10. 2016 studuje v denní formě studia celkem 244 

studentů a v kombinované formě studia 180 studentů. 
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Kromě vyššího odborného vzdělávání se škola zaměřuje také na tzv. celoživotní učení, realizaci 

akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích kurzů, školení a seminářů.  

 

Další vzdělávání 2016/2017:  

 Akreditovaný kvalifikační kurz ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 
 

Po ukončení kurzu a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent kurzu připraven k 

výkonu práce nelékařského zdravotnického pracovníka, pod odborným dohledem zubního lékaře 

nebo dentální hygienistky v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené § 39 zákona 96/2004 Sb. (ve 

znění pozdějších předpisů) a § 40 vyhlášky č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků, vykonává činnost v rámci léčebné a diagnostické péče 

v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství. 

Odborný garant kurzu je MUDr. Ladislav Čechura, organizace a řízení kurzu: vedoucí oboru 

Diplomovaný zubní technik, Bc. Markéta Volrábová. V lednu 2016 byl zahájen již třetí běh kurzu. 

 Kurz Komunikační dovednosti v praxi 

               Kurz Výcvik komunikačních dovedností pro praxi vznikl v rámci projektu Výcvik 

komunikačních dovedností pro praxi. Projekt je realizován v rámci Operačního programu  Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost; registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/03.0018. Kurz byl pilotně ověřen 

v období březen 2013 - červen 2013 (bližší informace o realizaci projektu naleznete na webových 

stránkách školy). 

              Koncepce a rozsah kurzu jsou ojedinělé, a to i s přihlédnutím k nabídce kurzů komunikačních 

dovedností v jiných krajích ČR. Kurz je dostatečného rozsahu, zaměřený zejména do oblasti obtížných 

komunikačních situací a umožňuje nejen získání teoretických znalostí, ale především nácvik a 

osvojení praktických dovedností z této oblasti, navíc pod vedením početného a zkušeného týmu 

lektorů. Celkový rozsah kurzu je 100 výukových hodin, z toho polovina je věnována praktickému 

nácviku dovedností. Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování.  

 Školení první pomoci pro pracovníky Ulice - Agentury terénní sociální práce o. s., Plzeň 

Školení základní neodkladná resuscitace podle doporučení GUIDELINES ERC 2015, termín konání:     

15. 12. 2016 16:00 – 18:00 hodin, obsah školení: Zásady poskytování první pomoci při akutních 

stavech, diagnostika životních funkcí, zprůchodnění dýchacích cest, komunikace s tísňovou linkou, 

neodkladná resuscitace dětí a dospělých, použití AED (automatizovaného externího defibrilátoru), 

manévry a polohování pacienta, odstraňování cizích těles z dýchacích cest, bezpečné způsoby 

ventilace, bariérové pomůcky, poruchy vědomí, bezvědomí, zotavovací poloha. Praktické procvičení 

na resuscitačních modelech, včetně trenažéru AED. 
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3  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
2016/2017 

(§ 7, odst. 1, písm. c) 
 
Pracovníci školy 2016/2017 

Počet int. pracovníků 

celkem 

Počet interních 
pedagogických 

pracovníků 

Průměrný počet 
studentů na 1 

pedagogického int. 
pracovníka 

Počet externích 
pedagogických 

pracovníků 

23 15 28 87 

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

což je dáno skladbou předmětů učebních plánů jednotlivých vzdělávacích programů. 
 

 Škola za rok 2016/2017 uzavřela celkem: 
a) dohod o provedení práce: 156    
b) dohod o pracovní činnosti:  24 

 
Vedoucí oborů 2016/2017 

Obor Vedoucí oboru 

Bezpečnost obyvatelstva 
PhDr. Josef VLČEK 

Cestovní ruch 
Mgr. Jiří DVOŘÁK 

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

Diplomovaný zubní technik 
Bc. Markéta VOLRÁBOVÁ  

Management sportovních aktivit 
Ing. Vladimír TICHÝ 

Sociální práce 
Mgr. Ivana VRÁTNÍKOVÁ 

Systémový administrátor IT 
Mgr. Karel HRDINA, Dis. 

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

 

Přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017 

Počet podaných 
přihlášek 

Počet přihlášených 
uchazečů (fyz.osob) 

Počet přijatých  
uchazečů 

Počet nepřijatých 
uchazečů 

Počet zapsaných 
uchazečů  

300 281 195 0 172 

19 přihlášených uchazečů nesplnilo podmínky přijímacího řízení –  

neměli maturitní zkoušku. 

 
Přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017 - přehled 

Kód  Vzdělávací program 

Počet přihlášených 
studentů celkem 

Počet 
přijatých 
celkem k  

30. 10. 2016 

Nastoupili 
ke studiu 

Počet 
tříd 

1.kolo 2.k 3.k 

53-44-N/11 
Diplomovaný zubní technik 

denní studium 
23 3 5 17 12 1 

75-32-N/01 
Sociální práce 
denní studium 

10 4 1 12 12 1 

75-32-N/01 
 Sociální práce  

kombinované studium 
15 1 6 15 13 1 

64-31-N/07 
Management sportovních 

aktivit  denní studium 
16 4 5 17 16 1 

39-43-N/01 
Diplomovaný oční optik 

denní studium 
10 3 3 9 9 1 

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

12 4 0 15 14* 1 

68-42-N/06 
Bezpečnost obyvatelstva 

denní studium 
32 4 2 23 21* 1 

68-42-N/06 
Bezpečnost obyvatelstva 

kombinované studium 
20 4 3 22 18* 1 

26-47-N/16 
Systémový administrátor IT 

denní studium 
10 6 2 10 10* 1 

65-43-N/01 
Cestovní ruch 
denní studium 

26 4 2 16 14* 1 

68-43-N/05 
Veřejná správa 
denní studium 

23 6 0 17 13 1 

68-43-N/05 
Veřejná správa 

kombinované studium 
21 10 2 23 20 1 

Celkové počty                                                                                                                                   218 53 31 196 172 12 

* Počet přijatých uchazečů se liší od skutečného počtu studentů ve skupinách na str. 3 a 4, vzhledem 
k přestupům a nástupům po přerušení studia. Celkem zahájilo studium 177 studentů v prvních 
ročnících. 
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5  Údaje o výsledcích vzdělávání  
(§ 7, odst. 1, písm. d) 

 
Absolutoria 2017 
Skupina Předseda/předsedkyně 

odborné komise: 
Řádný termín konání Náhradní a opravný 

termín 

AIT PaedDr. Petr Mach, CSc. 9. června 2017 2. října 2017 

BEO              PaedDr. Josef Kepka, CSc. 12. – 13. června 2017 4. října 2017 

BOK PaedDr. Josef Kepka, CSc. 13. – 16. června 2017 4. října 2017 

CER Mgr. Petra Kalistová 13. června 2017 3. října 2017 

DOO PaedDr. Petr Mach, CSc. 5. června 2017 - 

DOK PaedDr. Petr Mach, CSc. 6. – 8. června 2017 6. října 2017 

DZT  MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D. 8. – 9. června 2017 3. října 2017 

MSA                Mgr. Petra Kalistová 14. – 15. června 2017 - 

SPD  PhDr. Alexandra Aišmanová 5. června 2017 5. října 2017 

SPK PhDr. Alexandra Aišmanová 6. – 7. června 2017 5. října 2017 

 
Výsledky absolutorií 2017 
 

Vzdělávací program 
Počet 

studentů  
k ABS 

Prospěli 
s vyznamená-

ním 
Prospěli Neprospěli Odstoupili 

Odklad 
ABS 

AIT – Systémový administrátor IT 
denní studium 

9 1 5 0 0 3 

BEO – Bezpečnost obyvatelstva 
denní studium 

10 4 5 1 0 0 

BOK – Bezpečnost obyvatelstva 
kombinované studium 

26 17 6 0 0 3 

CER – Cestovní ruch 
denní studium 

11 4 4 0 0 3 

DOO – Diplomovaný oční optik 
denní studium 

8 3 5 0 0 0 

DOK – Diplomovaný oční optik 
kombinované studium 

21 12 8 0 0 1 

DZT - Diplomovaný zubní technik 
denní studium 

16 5 8 1 0 2 

MSA – Management sportovních 
aktivit denní studium 

12 7 5 0 0 0 

SPD - Sociální práce  
denní studium 

8 4 3 1 0 0 

SPK – Sociální práce 
kombinované studium 

12 7 3 0 0 2 

Celkem* 133 64 52 3 0 14 

  
*Z celkového počtu 133 studentů ve třetích ročnících - 14 zažádalo o odklad absolutorií. 
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Absolutoria v řádném termínu – v červnu 2017 konalo 119 studentů. 64 studentů prospělo 
s vyznamenáním, 52 prospělo a 3 studenti neprospěli. 
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VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY 
 

Dne 20. června 2017, za přítomnosti rodičů a přátel, zástupců odborníků z praxe, interních i 
externích pedagogů, byli úspěšní absolventi naší školy v obřadní síni Plzeňské radnice města 
Plzně slavnostně vyřazeni. 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2016 

Denní forma studia 

Vzdělávací program 

Počet 

absolventů 

vzdělávacíh

o programu 

zaměstnán/

a v oboru 

zaměstnán/a 

mimo obor, 

MD 

studuje  
nezaměstnán/

a, ÚP 
nezjištěno 

Sociální práce (SPD) 14 7 2 3 0 2 

Diplomovaný zubní 
technik (DZT) 

16 10 4 0 0 2 

Diplomovaný oční 
optik (DOO) 

8 5 1 1 0 1 

Bezpečnost 
obyvatelstva (BEO)  

16 6 2 3 0 5 

Management 
sportovních aktivit 
(MSA) 

16 5 2 4 0 5 

Systémový 
administrátor IT (AIT) 

5 3 1 1 0 0 

Celkem 75 36 12 12 0 15 
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2016 

Kombinovaná forma studia 

Vzdělávací 

program 

Počet 

absolventů 

vzdělávacíh

o programu 

zaměstnán/a 

v oboru 

zaměstnán/a 

mimo obor, 

MD 

studuje  
nezaměstnán/

a, ÚP 
nezjištěno 

Sociální práce (SPK) 13 6* 5 0 0 2 

Bezpečnost 
obyvatelstva (BOK)  

16 8** 3 0 0 5 

Diplomovaný oční 
optik (DOK) 

15 7 1 0 0 7 

Celkem 44 21 9 0 0 14 

* z toho čtyři pracují v oboru + pokračují ve studiu na VŠ 

**z toho tři pracují v oboru + pokračují ve studiu na VŠ 

 

 

Z celkového počtu 119 absolventů školy za rok 2016 jich pracuje v oboru 57, 21 absolventů pracuje 

mimo obor, 12 pokračuje ve studiu. U 29 absolventů se bohužel nepodařilo uplatnění zjistit, 

nereagují.  
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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  

Školení k projektu – organizační 

schůzka 
Praha 14. 10. 2016 

BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

Optik trade show 

Veletrh oční optiky, optometrie a 

oftalmologie 

PPrraahhaa  
22. 10. 2016 

SSaarraahh  HHaarrttmmaannnnoovváá,,  DDiiSS..  

Exkurze 

Společnost 

Microdent 

Turnov 

25. 10. 2016 BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

Školení  

Výchovný poradce 
Plzeň 4. 11. 2016 

MMaarrttiinnaa  ŠŠaabbkkoovváá  

KKoonnffeerreennccee  pprroo  uuččiitteellee  

aanngglliicckkééhhoo  jjaazzyykkaa  

IIddeeaass  tthhaatt  WWoorrkkss  

GGyymmnnáázziiuumm    

PPllzzeeňň  
55..  1111..  22001166  MMggrr..  JJiittkkaa  VVoonneeššoovváá  

Metodický seminář s lektory 

KCVJŠ 

Plzeň 
15. 11. 2016 

MMggrr..  JJiittkkaa  VVoonneeššoovváá  

Konference  

Školství 2017 
Praha 22. 11. 2016 

PPhhDDrr..  JJaannaa  AAjjgglloovváá  

Seminář 

Zdraví 2020  
Plzeň 24. 11. 2016 PPhhDDrr..  JJaannaa  AAjjgglloovváá  

MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

Workshop 

Nové internetové vychytávky ve 

světe výuky NJ 

ZČU – KNJ 

Plzeň 
29. 11. 2016 

MMggrr..  JJaann  ŠŠttiikkaa  

Školení k projektu – organizační 

schůzka 
Praha 8. 12. 2016 

BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  
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Webinář 

Nové metody výuky gramatiky AJ 
Plzeň 10. 2. 2017 

MMggrr..  JJiittkkaa  VVoonneeššoovváá  

SSeemmiinnáářř  pprroo  ppeeddaaggooggyy  

AAggrreessoorr  vvee  šškkoollee  
PPoolliicciiee  ČČRR  

PPllzzeeňň  
2277..  22..  22001177  PPhhDDrr..  JJoosseeff  VVllččeekk  

Konference 

Aktuální otázky rodinné politiky a 

praxe 

KÚ PK 

Plzeň 
23. 3. 2017 MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  

MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

Exkurze 

Výstava Bodies 
Praha 31. 3. 2017 BBcc..  MMaarrkkééttaa  VVoollrráábboovváá  

MMggrr..  JJaannaa  BBrroouummsskkáá  

 

Valná hromada AVOŠ  

 

PPrraahhaa  44..  44..  22001177  MMggrr..  HHeelleennaa  LLaayyeerroovváá  

Mezinárodní didaktická 

konference 
Kašperské Hory 

2211..  ––  2233..  44..  22001177  RRNNDDrr..  JJiittkkaa  PPrrookkššoovváá,,  PPhh..DD..  

PPssyycchhoossoocciiáállnníí  vvýýccvviikk  ŽŽeelleezznnáá  RRuuddaa  55..  ––  77..  55..  22001177  MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  

SSeemmiinnáářř  

TTiippyy  aa  nnááppaaddyy,,  jjaakk  oožžiivviitt  hhooddiinnyy  AAJJ  

ppoommooccíí  ddiiggiittáállnníí    tteecchhnnoollooggiiíí  

AAnngglliicckkáá  kknniihhoovvnnaa  

PPllzzeeňň  
1188..  55..  22001177  MMggrr..  JJiittkkaa  VVoonneeššoovváá  

SSppoorrttoovvnníí  ssoouussttřřeedděěnníí  VVěěššíínn  2222..  ––  2266..  55..  22001177  
MMggrr..  FFrraannttiiššeekk  KKuummsstt  

MMggrr..  JJaann  ŠŠttiikkaa  

MMeezziinnáárrooddnníí  kkoonnffeerreennccee  

RRoozzvvoojj  ssyyssttéémmuu  ssoocciiáállnníícchh  sslluužžeebb  
PPllzzeeňň  2222..  66..  22001177  MMggrr..  IIvvaannaa  VVrrááttnnííkkoovváá  
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8  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
(§ 7, odst. 1, písm. g) 

 
 
Aktivity, exkurze a školení studentů 
 
Seznamovací kurz – všechny první ročníky 

Místo: Rožmitál pod Třemšínem 

Termín: 8. - 10. 9. 2016  

Seznamovacího kurzu v Rožmitále pod Třemšínem se 

v doprovodu PhDr. Vlčka a Mgr. Dvořáka účastnili studenti 

skupin BEO1, CER1, VSD1 a zájemci z ostatních oborů. V rámci 

kurzu byla prováděna střelecká i speciální tělesná příprava, ve 

které si studenti zkusili přijímací řízení k bezpečnostním 

sborům. 

 

  

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOST OBYVATELSTVA 

Veletrh cestovního ruchu Plzeň 

Termín: 14. - 17. 9. 2016 

Pod vedením PhDr. Vlčka v rámci Veletrhu 

Cestovního ruchu ITEP 2016 studenti oboru 

BEO1 a BEO3 prezentovali ve vlastním stánku 

ukázkami nácviku sebeobrany obor BEO. Dále 

v rámci spolupráce s Plzeňským krajem 

zajišťovali i pořadatelskou službu na vybraných 

akcích.   
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Mezinárodní cvičení pořádkových jednotek policie a IZS 

Místo: Polygon HZS ČR ve Zbirohu 

Termín: 27. 9. 2016  

Studenti BEO1,2,3 se v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili součinnostního výcviku policistů pořádkové 

jednotky se zaměřením na pouliční násilí. Studenti měli možnost jako figuranti zažít v praxi 

vyjednávání antikonfliktního týmu i samotný zásah různých policejních složek, včetně spolupráce IZS. 

 

Exkurze v parkovacích domech v rámci města Plzně 

Místo: Parkovací dům „ Rychtářka“ a „Nové divadlo“ 

Termín: 17. 10. 2016 

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 Letiště Václava Havla 

Místo: Praha 

Termín: 17. 10. 2016 

V rámci exkurze se studenti BEO2 v doprovodu JUDr. 

Kondrysové seznámili s policejní ochranou Letiště 

Václava Havla. Exkurze byla zaměřena zejména na 

postupy příslušníků cizinecké policie v rámci 

odbavování a ochrany letiště. Důraz exkurze byl 

kladen na společný postup bezpečnostních sborů 

působících na letišti proti novým trendům a hrozbám mezinárodního terorismu. 
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Obvodní oddělení Policie ČR 

Místo: PČR OOP Plzeň 4 

Termín: 15. 11. 2016  

Za doprovodu Mgr. Sládka byla se studenty BEO3 realizována exkurze na OOP PČR Plzeň 4 ve 

Hřbitovní ulici č. 1. Studenti byli v jejím rámci seznámeni s organizací chodu základního útvaru PČR, 

byla provedena ukázka aplikování mechanických zábranných systémů (cela, bezpečnostní dveře, 

komorový a komerční trezor, mříže, posuvná brána atd.), elektrických zabezpečovacích systémů 

(zabezpečení objektu a skladu zbraní) a kamerového systému při zabezpečení chráněného objektu. 

Opomenuta nebyla ani režimová opatření v podobě základních směrnic a interních normativních aktů 

(ukázka provozního řádu objektu atd.). 

Exkurze - Magistrát města Plzně 

Termín: 16. 11. 2016 

V rámci výuky předmětu Veřejná správa v doprovodu Bc. Procházky, byla se třídou BEO3 provedena 

exkurze na Magistrátu města Plzně v budově radnice. Exkurze se konala v historické zasedací 

místnosti zastupitelstva města. Úvodem byli studenti seznámeni s historií města a další výklad byl již 

zaměřen na seznámení s orgány a organizacemi města, se statutem a statutárním městem a v 

návaznosti na to, s fungováním jednotlivých úřadů městských obvodů. Dále byli studenti seznámeni s 

hlavní organizační strukturou magistrátu se zaměřením na umístění a pracovní činnosti jednotlivých 

odborů, a to jak v samostatné, tak přenesené působnosti.  

 

Exkurze Hitrádio FM+ 

Termín: 16. 11. 2016  

Studenti BEO1 v doprovodu Mgr. Václavové měli 

možnost seznámit se s prostředím zákulisí a 

strukturou rádia, navštívili nahrávací studio, byli 

přítomni živému vysílání a sami na sobě si ověřili 

požadavky na moderátora rádií.  
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Expedice Pálava   

Ve dnech 18. - 20. 11. 2016 se v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili studenti oboru BEO1 expedice na 

Pálavu, pořádanou oborem CER. Mimo degustace byla provozována i pěší turistika včetně návštěvy 

místních památek.  

 

Návštěva Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni BEO3 

Termín: 21. 11. 2016  

Studenti BEO3 se v doprovodu PhDr. Aleše Zoubka, Ph.D. seznámili s prostorami Studijní a vědecké 

knihovny Plzeňského kraje Plzni. Exkurze byla 

zaměřena na vyhledání a studium odborné 

literatury vzhledem k zaměření předmětu. Panelová 

diskuze k tématu studijního předmětu. Prohloubení 

zájmu studentů o problematiku migrace a azylu a 

prověření ovládání on-line katalogu knihovny.  

 

Střelnice Plzeň Lobzy 

Dne 21. 11. 2016 studenti BEO1 v doprovodu Ing. Černého navštívili armádní střelnici Dukla Plzeň v 

Plzni Lobzích. Studenti si měli možnost zastřílet ze závodních vzduchových dlouhých zbraní na 

vzdálenost 10 metrů. Dále jim bylo poskytnutá odborná přednáška o střeleckém sportu s následnou 

exkurzí po střelnici, která patří 

mezi 6 nejlepších na světě s 

olympijskými parametry. 

 

 

 

Rekrutační pracoviště AČR 

Místo: Krajské vojenské velitelství Plzeň                                           

Dne 22. listopadu 2016 se studenti oboru BEO3 zúčastnili dne otevřených dveří Rekrutačního 

pracoviště AČR Plzeň, kde jim byly ve spolupráci s Univerzitou obrany a Krajským vojenským 

velitelstvím prezentovány možnosti dalšího studia na 

vojenských školách a další uplatnění ve služebním 

poměru vojáka z povolání. V neposlední řadě byla na 

žádost našich studentů prezentována i možnost jejich 

zapojení do jednotek Aktivních záloh AČR a účasti na 

dobrovolných vojenských cvičeních. Celá akce bude v 

letním semestru uskutečněna i na naší škole.  
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Návštěva Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni BEO2 

Termín: 30. 11. 2016  

Studenti BEO2 se v doprovodu PhDr. Aleše 

Zoubka, Ph.D. seznámili s prostorami Studijní a 

vědecké knihovny Plzeňského kraje Plzni. 

Exkurze byla zaměřena na vyhledání a studium 

odborné literatury vzhledem k zaměření 

předmětu. Panelová diskuze k tématu 

studijního předmětu. Prohloubení zájmu 

studentů o problematiku bezpečnosti a 

prověření ovládání on-line katalogu knihovny.  

Exkurze Terapeutické komunity 

Místo: Plzeň, Divadlo Dialog  

Termín: 29. - 30. 11. 2016 

V rámci prevence kriminality se v doprovodu Mgr. 

Černého a Mgr. Vrátníkové zúčastnili studenti oboru 

BEO1 a BEO2 „Dne s Ulicí, aneb o sociální patologii 

jinak“ divadelního představení a besedy s drogově 

závislými klienty terapeutických komunit v Divadle 

Dialog. 

 

 

 

Exkurze BEO2, BEO3 – Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje – cizinecká policie 

Dne 27. 11. 2016 se studenti 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. 

Studenti se seznámili s 

činností OCP,  informacemi k 

nelegální migraci v ČR. Dále 

jim byly předvedeny 

využívané technické 

prostředky, zejména videospektrální komparátor a AFIS. 



 
 

 

21 
 

Exkurze – HZS 

Místo: Krajské operační a informační středisko HZS 

PK 

Dne 6. 12. 2016 v rámci výuky BEO1 a BEO2 

v doprovodu Bc. Kučery navštívili studenti Krajské 

operační a informační středisko HZS PK. Zde měli 

možnost poznat práci střediska, které soustřeďuje a 

vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy 

jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací. 

Laser Game 

Místo: Plzeň, Jablonského 23 

Studenti BEO1 se v doprovodu Mgr. 

Černého dne 19. 12. 2016 v rámci nácviku 

na ostré střelby, které budou prováděny 

v letním období, zúčastnili týmové hry 

v Laser Game středisku v Plzni. Zde si měli 

možnost nacvičit zásady manipulace se 

zbraní. 

 

 

Exkurze – HZS – stanice Košutka 

Dne 20. 12. 2016 v rámci výuky BEO1 v doprovodu Bc. 

Kučery, navštívili studenti hasičskou požární stanici 

Košutka. Zde měli možnost poznat práci hasičského 

záchranného sboru, prohlédnout si techniku a získat 

informace o možném dalším kariérním uplatnění 

v rámci HZS PK. 

Zimní kurz – Krkonoše 

Místo: Pec pod Sněžkou  

Termín: 8. - 13. 1. 2017 

Studenti oboru BEO1 se pod vedením PhDr. Vlčka účastnili zimního kurzu koncipovaného jako 

dobrovolná a volitelná část praxe oboru Bezpečnost obyvatelstva v rámci zvyšování fyzické kondice a 

obeznámení studentů s náročnými horskými podmínkami, krizovými situacemi a stavy, včetně řešení 

mimořádných událostí v náročném horském terénu v návaznosti na zajišťování bezpečnost 

obyvatelstva.  
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Při výstupu na Sněžku, výcviku v běhu na lyžích a dalších aktivitách si osvojili základy komunikace ve 

skupině, vedení skupiny v neznámém 

terénu, zabezpečení skupiny a získali 

náhled na činnosti jednotlivých složek IZS v 

horských podmínkách, včetně fungování 

Horské služby, pochopení práce strážce 

KRNAPU a složek policie.  

V rámci kurzu byla provedena exkurze 

s výkladem a ukázkami na Horské službě 

v Peci pod Sněžkou, beseda s promítáním 

se strážcem KRNAPU, beseda s diskuzí s 

příslušníkem AČR, Policie ČR a praktická ukázka pro ostatní studenty a zájemce v rámci výuky 

kriminalistiky, kdy studenti vysvětlili 

veřejnosti jak se chovat na místě 

trestného činu, co v rámci ohledání 

místa provádí Policie ČR, včetně 

praktických ukázek sběru 

mechanoskopických, biologických, 

pachových, trasologických a 

daktyloskopických stop.  

 

 

Přednáška  BEO – Bezpečnostní hrozby ve světě 

Termín: 6. 2. 2017 

V rámci přednášky Tomáše Pojara, který je bezpečnostní analytik a prorektor CEVRO Institut, se 

studenti oboru BEO měli možnost seznámit 

s ožehavými tématy bezpečnosti na blízkém 

východě a zároveň získat náhled na 

problematiku muslimských náboženských 

směrů, které jsou příčinou složité 

bezpečnostní situace v regionu. Tomáš Pojar 

od roku 1995 působil v nevládní humanitární 

organizaci. V roce 2005 začal pracovat na 

ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2010 

až 2014 byl velvyslancem v Izraeli.  

Exkurze BEO2 – Policejní cely v Plzni 

Studenti BEO2 se dne 7. 2. 2017 v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s prostředím policejních cel. 

Exkurze byla zaměřena na pochopení procesního postavení osob, které jsou v celách omezovány na 

osobní svobodě. Závěrem proběhla diskuze s policisty. 
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Exkurze BEO1 – Plzeňský deník 

Místo: Kovářská 1253/4,Plzeň 

Termín: 8. 2. 2017 

V rámci předmětu Komunikace a média studenti BEO1 

v doprovodu Mgr. Václavové navštívili Plzeňský deník. Redakcí 

prováděl p. Evžen Zavadil. Ten studenty formou besedy podrobně 

seznámil se vznikem tištěných novin, úkoly redaktora, požadavky 

na jeho práci, inzercí, obchodním oddělením a samotným tiskem 

včetně distribuce deníku.  Studenti měli možnost nahlédnout do 

zákulisí redakce a také přímo do kanceláře redaktorů, kteří v době 

jejich návštěvy právě dotvářeli noviny na další den. 

Exkurze BEO1 – Operace Anthropoid 

Místo: Praha 

Termín: 17. 2. 2017 

Studenti oboru BEO1 se pod vedením PhDr. Vlčka zúčastnili projektového dne pod názvem „po 

stopách operace Anthropoid“. V rámci exkurze navštívili 

Armádní vojenské muzeum Žižkov, zejména expozici věnovanou 

2. světové válce a II. čs. vojenskému odboji. Studenti se detailně 

seznámili s účasti Čechů a Slováků ve vojenských operacích na 

všech frontách tohoto dosud nejkrvavějšího válečného 

konfliktu, v domácím odboji a v dalších akcích, které měly za cíl 

obnovení čs. státní samostatnosti. Dále navštívili kryptu kostela 

sv. Cyrila a Metoděje, kde se 18. června 1942 odehrál poslední 

boj mezi 

příslušníky SS a 

gestapa a sedmi 

československými 

parašutisty, kteří 

provedli atentát 

na říšského protektora R. Heydricha. 

 

 

Exkurze – ÚMO Plzeň 5 Plzeň Křimice 

Termín: 8. 3. 2017 

V rámci výuky předmětu Veřejná správa v doprovodu 

Bc. Procházky, byla se třídou BEO3 provedena exkurze 

na ÚMO Plzeň 5 - Křimice. Exkurzí prováděl Mgr. 



 
 

 

24 
 

Plochý, který je zaměstnancem úřadu a je pověřen výkonem činností tajemníka. Studenti se seznámili 

s organizačním řádem úřadu se zaměřením na pracovní činnosti jednotlivých odborů, a to jak v 

samostatné, tak přenesené působnosti. Dále byli seznámeni s činností a zaměřením orgánů MO, 

zastupitelstva MO a povinně zveřejňovanými údaji úřadem nejen v rámci úřední desky. Zajímavé byly 

informace ve vztahu na činnost a podporu úřadu v návaznosti na místní spolkovou činnost občanů. 

Exkurze BEO2 – Krajské ředitelství PČR  Plzeňského kraje – operační středisko 

Místo: operační odbor IOS PČR Krajské ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje Nádražní 2 

Termín: 9. 3. 2017 

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 – Exkurze ASŘD 

Místo: Automatizovaný systém řízení dopravy Plzeň 

Termín: 13. 3. 2017 

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 - Věznice Plzeň Bory 

Termín: 30. 3. 2017 

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. 
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Exkurze BEO1 – Městská policie Plzeň 

Místo: Velitelství MP Plzeň, stanoviště dozorčí služby, 

místnosti služební přípravy  

Termín: 3. 4. 2017 

Studenti se v doprovodu Mgr. Šturma seznámili 

s činností městské policie Plzeň, strukturou a činnostmi 

strážníků zejména v rámci výcviku sebeobrany, tělesné 

přípravy a výcviku pořádkového družstva „těžkooděnců“. 

Exkurze BEO3 - KŘ Policie ČR - Odbor kriminalistické techniky a expertiz 

Termín: 5. 4. 2017  

Studenti BEO3 se v doprovodu JUDr. Šindelářové zúčastnili exkurze 

na Odboru kriminalistické techniky a expertiz, kde měli možnost 

shlédnout jednotlivá odvětví specializovaných pracovišť. Na 

každém pracovišti působí experti pro dané odvětví oboru 

kriminalistika. Jedná se např. o 

pracoviště kriminalistické 

daktyloskopické expertizy, 

trasologické expertizy, 

balistické expertizy, genetické 

expertizy apod.  

 

 

Exkurze BEO2 - Obvodní oddělení Policie ČR 

Místo: PČR OOP Plzeň 4 

Termín: 5. 4. 2017 

Za doprovodu Mgr. Sládka byla se studenty BEO2 realizována exkurze na OOP PČR Plzeň 4 ve 

Hřbitovní ulici č. 1. Studenti byli v jejím rámci seznámeni s organizací chodu základního útvaru PČR, 

byla provedena ukázka aplikování mechanických 

zábranných systémů (cela, bezpečnostní dveře, 

komorový a komerční trezor, mříže, posuvná brána 

atd.), elektrických zabezpečovacích systémů 

(zabezpečení objektu a skladu zbraní) a kamerového 

systému při zabezpečení chráněného objektu. 

Opomenuta nebyla ani režimová opatření v podobě 

základních směrnic a interních normativních aktů 

(ukázka provozního řádu objektu atd.). 
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Exkurze BEO1 - Rekrutační pracoviště AČR 

Místo: Krajské vojenské velitelství Plzeň 

Termín: 20. 4. 2017 

Dne 20. dubna 2017 se studenti oboru BEO1 

v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili prezentace pro 

VOŠ Plzeň v rámci Rekrutačního pracoviště AČR Plzeň, 

kde jim byly ve spolupráci s Krajským vojenským 

velitelstvím prezentovány možnosti dalšího studia na vojenských školách a další uplatnění ve 

služebním poměru vojáka z povolání. V neposlední 

řadě byla na žádost našich studentů prezentována i 

možnost jejich zapojení do jednotek Aktivních záloh 

AČR a účasti na dobrovolných vojenských cvičeních.  

 

 

Instruktážně metodické zaměstnání  BEO1 

Místo: okres Plzeň sever, ORP Nýřany, katastr obce Nýřany – 

Požární stanice a přilehlý hasební obvod 

Dne 18. 4.2017 – 19. 4. 2017 v doprovodu Bc. Kučery se v rámci 

předmětu Integrovaný záchranný systém studenti oboru BEO1 

zúčastnili instruktážně metodického zaměstnání společně 

s jednotkami IZS PK se zaměřením na záchranné, likvidační a 

obnovovací práce po rozsáhlé povodni. Studenti si měli 

možnost sami na sobě vyzkoušet roli evakuovaných osob a 

zároveň sledovat roli jednotlivých záchranných složek.  

Instruktážně metodické zaměstnání  BEO3 

Místo: Policie ČR, Městské ředitelství Plzeň 

Dne 19. 4. 2017 v rámci předmětu Extremismus, terorismus a organizovaný zločin v doprovodu Bc. 

Döryho navštívili studenti BEO3 Oddělení Hospodářské kriminality MŘ Plzeň. Studenti se seznámili se 

základní činností OHK, absolvovali prohlídku několika kanceláří vyšetřovatelů a dalších služebních 

prostor oddělení. Důraz byl kladen na prohlídku výslechové místnosti, kde si vyzkoušeli pozice 

vyslýchaných a možnosti sledování výslechu z druhé místnosti (za zrcadlem). Získali cenné informace 

od vyšetřovatelky  ke zkušenostem a problémům při vyšetřování trestné činnosti v oblasti životního 

prostředí, v návaznosti na environmentální extremismus.  
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Krajský úřad Plzeňského kraje 

Místo: Plzeň, Škroupova ul. 18 

Dne 26. 4. 2017 se studenti BEO3 v doprovodu Bc. Procházky zúčastnili exkurze na Krajském úřadu 

Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V jednacím sálu zastupitelstva kraje se studenti posadili do 

lavic krajských zastupitelů a mohli tak nasát pravou atmosféru prostor, kde dochází k zasedání 

krajského zastupitelstva. Exkurzí provázel vedoucí odboru právního a legislativního Mgr. Daniel 

Hajšman, který studenty seznámil s celkovým 

organizačním uspořádáním úřadu a problematikou 

volených zástupců kraje v návaznosti na veřejnou 

správu, hlavně na výkon samosprávy kraje v 

samostatné působnosti a na výkon státní správy v 

přenesené působnosti. Dále byli studenti seznámeni s 

několika statistickými údaji jako např. hustotou 

zalidnění, přírodními podmínkami, strategickými 

průmyslovými zónami apod. Byl promítnut informační 

film o Plzeňském kraji a došlo i k představení tzv. NEJ míst v našem kraji. 

Exkurze BEO1 – Střelecká příprava  

Místo: Střelnice Plzeň Leiko 

Termín: 2. 5. 2017 

V rámci exkurze se studenti BEO1 v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s provozem činnosti střelnice, 

včetně nácviku manipulace se zbraní. Jako bonus poté proběhla střelba do terče se zbraněmi, které 

využívají zejména bezpečnostní sbory ČR a Armáda ČR. 

Letní odborná praxe pro obor Bezpečnost obyvatelstva, skupina BEO2 

Místo: Rožmitál pod Třemšínem 

Termín: 8. - 11. 5. 2017 

Letní odborná praxe byla koncipována jako 

dobrovolná a volitelná část školní odborné praxe 

oboru Bezpečnost obyvatelstva v rámci zvyšování 

fyzické kondice a obeznámení studentů s náročným 

přijímacím řízením k bezpečnostním sborům a 

Armádě ČR v návaznosti na teoretickou část výuky 

zajišťování bezpečnosti obyvatelstva.  Náplní letní školní odborné praxe byly speciální tělesné aktivity, 

metodika vyšetřování trestné činnosti, kolektivní a 

individuální komunikace, práce ve skupině, 

kolektivní a individuální práce, zvládaní stresových 

situací, samostatnost, rozhodnost, zapojení zábavy 

do procesu výuky. Osvojení praktických 
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dovedností a návyků pro výkon budoucího povolání. 

BEO1 - Letní odborná praxe pro obor Bezpečnost obyvatelstva - třída BEO1. Kurz speciálních 

tělesných aktivit 

Místo: Lesní prostor Brdy 

Termín: 2. 5. 2017 a 20. - 23. 6. 2017 

Ve dnech 20. - 23. června 2017 se studenti 

oboru Bezpečnost obyvatelstva pod vedením 

PhDr. Vlčka zúčastnili speciálního kurzu pod 

pracovním názvem „Kurz přežití“. Kurzu 

předcházela dne 2. května 2017 teoretická 

příprava ve škole, včetně ostrých střeleb 

z krátkých palných zbraní na střelnici Plzeň 

Leiko. Výcvik měl za cíl najít a vyzkoušet 

možné způsoby a postupy vedoucí k zadržení 

pachatele ukrývajícího se v členitém terénu, 

jeho eskortování na určené místo, popř. nalezení 

pohřešované osoby. Naučit studenty topografii, 

práci s mapou, buzolou, propátrávání terénu pěšky, 

přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na 

základní fungování skupiny (družstva) v krizových 

situacích, vedení a zabezpečení skupiny (družstva), 

umět využívat dostupné vodní a potravinové zdroje. 

Nedílnou součástí kurzu bylo i zvyšování psychické a 

fyzické odolnosti v mimořádných situacích v 

návaznosti na teoretickou část výuky zajišťování bezpečnosti obyvatelstva.  
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CESTOVNÍ RUCH 
 

Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2016 - práce pro 

pořadatele, vlastní stánek a dětský koutek 14. 9. -17.  9. 

2016. Studenti v rámci své praxe připravili nejen 

prezentaci školy, svého oboru, ale i ukázky své práce a 

dovedností dětské animace. Pomáhali krajskému úřadu 

celý veletrh připravovat. 

 

Exkurze Konstantinovy  lázně  CER3 – v rámci předmětu TCR exkurze. Prohlídka lázeňských domů, 

beseda s vedoucí marketingu, prohlídka parku a okolí lázní 

 

 

 

 

 

 

 

Zájezd na Moravu – Expedice Pálava 2016 (v rámci 

praxe studenti organizují zájezd na Pálavu – Víno 

s příběhem) 18 – 20. listopadu 2016 

 

 

 

 

 

Exkurze Domov seniorů Harmonie Mirošov, 22. listopadu studentky třídy CER2 v rámci předmětu 

Animace v CR, módní přehlídka pro Seniory pracovního oblečení.   
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Animace Globus – studenti CER3 v rámci své praxe, animace v Globusu na Lochotíně, Animační 

činnosti pro děti.  

   

 

 

 

 

 

Akce Mikuláš pro 87. MŠ, 5. prosince 2016 v rámci předmětu Animace volného času studentky 

CR1 vytvářely besídku Mikuláš a čerti  

     

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den Praha průvodcovství – 

studenti celého oboru CER1-CER3 v rámci 

Projektového dne předvedli své dovednosti 

z hlediska průvodcovství v Praze   

 

   

 

 

Animace na ledě – studentky CER2 v rámci své praxe 

připravily animační hodiny pro studentky CER1 na ledové 

ploše zimního stadionu v Plzni 3. ledna 2017 
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Kurz Zimní středisko – Studenti CER2 v rámci své praxe připravili a absolvovali kurz v Peci pod 

Sněžkou. Společně s oborem BEO se zúčastnilo zájezdu 56 osob. Studentky kompletně zajistily tento 

zájezd.   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace školy – veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Grafia. 

Studentky CER1 připravily v rámci své praxe, prezentaci školy a oboru na 

veletrhu 26. ledna 2017 v domě Peklo. 

 

 

 

HOLIDAY WORLD 17. 2. 2017 Praha 

Exkurze se účastnily studentky prvního ročníku + 

zájemci s ostatních ročníků celkem 18 osob. Cesta 

vlakem Plzeň - Praha, veletrh výstaviště v Holešovicích. 

Studentky mohly srovnávat veletrh ITEP, který 

pomáhaly organizovat a akci, která je jinak připravená 

v hlavním městě. 
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Možnosti navazujícího vzdělávání - Vysoká škola hotelová Praha 

Studenti třetího ročníku u partnerské vysoké 

školy, informace o dalším vzdělávání v oborech 

Management destinace cestovního ruchu, 

Hotelnictví / Hospitality Management 

 

 

Kurz Speciálních aktivit 2. - 5. 5. 2017 

Střelnice Leiko, Škoda park,  In - line brusle, Plavecký bazén 

Radbuza , netradiční pohybové formy, Golfový resort Hořehledy, 

Lezecká stěna Škoda Park, v tomto kurzu si studenti zkouší 

speciální aktivity, které jsou vyžadovány klienty CR v rámci 

Zážitkového 

cestovního ruchu. 

 

   

   

 

 

 

 

Kurz Cyklistiky, turistiky a horských kol 8. - 11. 5. 2017 

Rožmitál pod Třemšínem, Kemp Kymevo 

Kurz byl vytvořen pro základní organizační, právní 

a bezpečnostní pravidla při vytváření programů 

spojených cyklistikou, cykloturistikou a 

turistikou. Náhled na techniku a servis kol, 

základní vybavení dané zákonem o silničních 

komunikacích, dovednosti jízdy na kole v 

neznámém a těžkém terénu, organizace skupiny, přesun skupiny po komunikacích i mimo ně, práce 
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s mapou a buzolou, vytváření cyklotras dle daných schémat a pro různé skupiny klientů. Poznávání 

lokality, která se stane v roce 2017 místem pro velký rozvoj cestovního ruchu a podnikání 

v cestovním ruchu. Kurz navazuje na teoretickou část studia 

v předmětu Animace volného času a studenti před absolvováním 

kurzu 

píší 

test 

z teoretických znalostí. 

 
Letní kurz - praxe 13. 5. 2017  -  31. 5. 2017   
 
Letní kurz byl koncipován jako součást praxe, pro zvýšení 
pracovních dovedností a lepší kontrolu nad vykonávanou činností 
studentů. Ti pracovali nejen na kurzu samotném, ale i při jeho 
přípravě. Losem měli přiřazeny funkce i pozice a pracovali podle 
daného plánu pro zajištění zájezdu. Při zájezdu se setkali nejen se 
svou skupinou, ale i s cizími lidmi, se kterými pracovali stejně jako 
s klienty cestovních kanceláří a agentur. 
 
Místo:  Agia Marina, Kréta  
Ubytování: Apartmány Sofie ***  
Stravování: bez stravování 
Doprava: kombinovaná tam (Autobus Plzeň – Ancona, trajekt 
Ancona – Patras, Autobus Patras – Pyreus, trajekt Pyreus – Souda, 
Autobus Souda – Agya Marina ), zpět letecky z letiště v Chanii 
1. Systematická příprava na kurz v rámci studentských 

vylosovaných pozic 
2. Práce s „klientem cestovní kanceláře„  
3. Logistika a zabezpečení kombinované dopravy do letního 

přímořského střediska 
4. Náhled na práci delegátky cestovní kanceláře Čedok 

(bohužel v tomto špatná práce) 
5. Pochopení fungování přímořského střediska 
6. Sportovní vyžití v rámci Zážitkového cestovního ruchu  
7. Základy komunikace ve skupině, vedení skupiny 

v neznámém terénu, zabezpečení skupiny při fakultativních 
výletech 

8. Plánování fakultativních výletů a logistika při výletech 
9. Práce sportovního a kulturního animátora 
10. Týdenní pracovní nasazení sportovního a kulturního 

animátora 
11. Práce průvodce a delegáta  
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12. Náhled na ubytování a stravování přímořských 
hotelů a penzionů 

13. Jak pracovat se zvýšením individuální fyzické i 
psychické připravenosti  

14. Logistika v letním středisku 
15. Základní bezpečností opatření pro sebe i budoucí 

klienty v rámci letního střediska 

 
 
 
       
Kurz Survival 20. - 23. 6. 2017 

 

Místo: lesní prostor;  Míšov – Věšín – Dolejší 

Padrťský rybník 

Čtverec: Míšov – Dolní hráz malého Padrťského 

rybníka – asfaltová cesta do Bukové – cesta II. 

třídy do Věšína 

Tento kurz měl studentům přinést seznámení s 

aktivitou, která může být vyžadována klientem 

pro zážitkový cestovní ruch. Může být produktem nepříznivých situací a zásahem vyšší moci. Tj. 

orientace v neznámém terénu, práce s mapou a buzolou, nouzové přenocování v lese a neznámém 

terénu, základní fungování skupiny v krizových situacích, vedení a zabezpečení skupiny. Vodní zdroje, 

potravinové zdroje. Zvyšování psychické a fyzické odolnosti pracovníka cestovního ruchu, který se 

dostal do mimořádné situace. Záchrana klienta, který 

se dostal do nepřístupných míst. Kurz společně se 

skupinou BEO z důvodu procvičení dovedností 

záchrany a první pomoci. 
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DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK 

Optik Trade Show 

Místo: Top hotel, Praha 

22. – 23. října 2016 studenti druhého a třetího ročníku DOK 

navštívili s vyučujícími Štochlem, Hartmannovou, Tesařem a 

Trnkou druhý ročník veletrhu zaměřeného na oční optiku a 

optometrii "Optik trade show" v Top hotelu Praha. Zúčastnili se 

zde několika odborných přednášek, u vystavovatelů si prohlédli 

kolekce brýlových obrub a seznámili se s novými technologiemi 

v oblasti zušlechtění brýlových čoček (AR blokující HEV) a 

s novými možnostmi očního vyšetření (3D vyšetření refrakce -

polaskop, nebo se zobrazovacím systémem sítnice – easyscan). 

Ze závěrečné diskuze vyplynulo, že studenti DOK považují čas 

strávený na veletrhu za velmi přínosný. 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka a demonstrace v optické laboratoři KMT FPE ZČU v Plzni 

Místo: FPE, Klatovská tř. 51   

22. listopadu 2016 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 

experimenty týkající se polarizace světla a demonstrace 

barevného vidění. 
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Prezentace firmy J. F. Rey 

9. 12. 2016 se studenti oboru DOO zúčastnili v optických laboratořích VOŠZM prezentace 

extravagantních brýlových obrub od francouzského výrobce J. F. Rey, který vytváří a sleduje 

nejmódnější trendy. Studenti ocenili 

nápaditost předvedených brýlových obrub, u 

kterých, jak uvedl jejich obchodní zástupce, se 

firma nechává inspirovat tvary uměleckých 

předmětů a architekturou.   

 

 

 

Předvánoční návštěva Dětského centra – sbírka pro děti  

Studenti oboru DOO uspořádali charitativní sbírku pro děti 

žijící v kojeneckém oddělení Dětského centra v Plzni. 20. 12. 

2016 uskutečnila skupina studentek DOO1 za doprovodu 

vedoucí oboru J. Prokšové předání dárků přímo v Dětském 

centru. 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 Dětském centru Na Chmelnicích, kde nás přijala 

vrchní sestra paní Helena Spurná. Studentky si prohlédly 

kojenecké oddělení a předaly zakoupené dárky – hračky, 

leporela a CD s dětskými písničkami. Odměnou jim byl 

jistě dobrý pocit z celé návštěvy a velmi upřímné a milé 

poděkování sestřiček Dětského centra.  

Exkurze do Techmania Science Center Plzeň 

Studenti DOO1 a DOO2 navštívili 6. 2. 2017 v rámci výuky odborných předmětů s vyučujícím L. 
Burešem plzeňské populárně-vědecké centrum Techmania Science center. Zaměřili se především na 
interaktivní experimenty z optiky, které jim populární formou přiblížily a zpřístupnily některé pojmy 
z brýlové a vlnové optiky. 
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Aktivní účast studentů DOO na mezinárodním veletrhu OPTA 2017 

V sobotu 11. 3. 2017 se studenti všech ročníků DOO zúčastnili exkurze „Mezinárodní veletrh OPTA 

2017“ na brněnském výstavišti. Jako doprovod s nimi jeli vyučující Z. Trnka a S. Hartmannová. 

Studenti DOO2 a DOO3 připravovali v rámci předmětu Optické laboratoře pro stánek na veletrhu 

upomínkové předměty. V tomto roce jsme se také opět zapojili i do přednáškového bloku – studenti 

z DOO3 vystoupili s příspěvky, viz. prezentace školy. 

 

 

 

 

 

Prezentace firmy Gaudo Detail 
 

Dne 19. 4. 2017  proběhla v době od 8:00 do 9:00 prezentace a přednáška zástupce firmy Gaudo 

Detail (http://ikatalog.bvv.cz/opta/cebe/_fdc8028&znac=67586). 

Během přednášky byly představeny brýle francouzské značky Bollé a Cébé a americké Bliz. Převážně 

se jedná o sluneční sportovní brýle, které si studenti DOO3 rádi vyzkoušeli a prohlédli a vznesli na 

přednášejícího několik dotazů. 

 

 

 

 

http://ikatalog.bvv.cz/opta/cebe/_fdc8028&znac=67586
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DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK  

Pragodent 2016 

Dne 6. 10. 2016 se studenti naší školy, obor 

Diplomovaný zubní technik, zúčastnili 24. ročníku 

mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent, který 

se konal ve dnech 6. 10. - 8. 10. 2016 na Výstavišti 

Praha v Holešovicích. Každoročně se zde představí 

naprostá většina českých firem z oboru a 

prostřednictvím svých českých zastoupení také 

světová špička. Ve svých expozicích se v rámci 

veletrhu představilo více než 90 vystavovatelů, přičemž celkový počet zastoupených firem přesáhl 

279.  

Microdent 2016 

Dne 25. 10. 2016 se studenti DZT1, DZT2 a DZT3 zúčastnili exkurze ve firmě 

Microdent v Turnově. Firma Microdent využívá moderních technologií ke 

zpracování všemožných materiálů od vosků, přes plasty, kovy, až po 

keramiku. Mimo jiné tato firma nabízí skvělý program CAD, který má mnoho 

pozitiv na své straně. Program byl vytvořen v Kanadě, ale je možné jej 

využívat i v českém jazyce. Další výhodou je jeho neustálé vyvíjení a tím se 

všechny systémy upgradují zdarma. Novou technologií je 3D tisk jak plastu, 

tak kovu.  

Školení firmy GC 

31. 10. 2016 se konalo školení v prostorách školy pro studenty třetího ročníku. Naše škola hostila 

zástupce firmy GC. Přednášejícím byl Krešimir Varda, který má mnoho zásluh na propagaci GC Initial 

keramiky. Po přednášce následovala praktická část kurzu. Naším úkolem bylo zhotovit keramickou 

korunku na zub č. 21. Krešimir Varda nám jednotlivé fáze předváděl a svou práci doplňoval důležitými 

informacemi k bezchybnému zhotovení.  

 

              
 

 

 

 

 

Studentská konference pro zubní techniky 

 Dne 25. 11. 2016 se konal 1. ročník Studentské konference pro zubní techniky. Akce, která probíhala 

v Hradci Králové, se zúčastnili někteří studenti druhého a třetího ročníku. Z první přednášky, kterou 

vedl MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., se studenti mohli dozvědět, jak moc důležitý je dobrý 
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vztah mezi zubním lékařem a zubním technikem. Druhá přednáška se týkala „keramiky bez 

preparace“. Neinvazivní fazety – funkce, estetika, tak znělo téma přednášky, kterou vedl Peter Kriška. 

Ondřej Adam se ve své přednášce věnoval rozsáhlé protetické rekonstrukci chrupu. Ukazoval případy 

svých pacientů, kteří přišli s poškozenými zuby. Ukázky z moderní laboratoře od Jakuba Hoška se 

týkaly jeho karierního vývoje. Celá akce byla uzavřena přednáškou Jakuba Exnera. Seznámil studenty 

se základními pravidly úspěšné protetické rekonstrukce 

horního frontálního úseku. 

Exkurze v Národopisném muzeu Plzeň 

 
Dne 20. 12. 2016 se třída DZT 1 s vyučujícími zúčastnila 

exkurze do Národopisného muzea Plzeňska výstavy 

s názvem Jak se žilo na Plzeňsku. Její první část 

představuje vývojovou řadu měšťanských interiérů z 

období gotiky, renesance, baroka, empíru, 

biedermeieru a první třetiny 20. století. Druhá část je věnována životu na venkově. Zajímavou částí 

expozice je lékárna s pomůckami oficiální medicíny a lékařských nástrojů z lidového prostředí.  

 

Technologie Giroform 

Dne 30. 1. 2017 se 

v laboratoři L1 naší 

školy konalo 

školení, které vedl 

pan Petr Šrachta 

z firmy Henry 

Schein. Představil 

nám technologii 

Giroform. Tento 

unikátní systém pro zhotovení modelů, je nejpřesnější a maximálně 

vytvoří reálnou situaci v ústech, což je základ pro přesnou práci. Náhrady 

pak v ústech výborně sedí. Standardně se tento systém používá u práce, 

která má více než 3 členy. Cena této technologie je ovšem dost vysoká, ale 

jednotlivé plastové destičky (cena jedné je 80 Kč) se dají používat opakovaně. Studenti srovnávali 

tuto technologii s PIN systémem, který používají ve 3. ročníku a zhotovení modelu bez použití 

vteřinového lepidla se jim zalíbilo. Zvláště, když si to mohli vyzkoušet.   

Péče o zubní náhradu 

Dne 3. dubna 2017 studenti DZT 2 absolvovali 

přednášku, kterou si připravila slečna Silva 

Řezníčková, zástupce firmy GSK. Popsala, jak 

správně pečovat o zubní náhrady s využitím 

produktů značky Corega. Patřičně nám 

vysvětlila velmi důležitou spolupráci zubních 

techniků, dentálních hygienistek a zubních 

lékařů. Přednáška byla velmi poučná a zajímavá. 
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Fotokompozit Signum 

Dne 27. 3. se na naší škole konalo školení studentů DZT 3, o používání 

kompozitního materiálu Signum od firmy Heraeus Kulzer, pod vedením 

pana Radima Píštěka. První část školení probíhala formou přednášky 

s prezentací. Druhá část byla věnována praktické ukázce, po které 

následovalo osvojení techniky samotnými studenty. Toto školení 

hodnotili studenti velice kladně. Zvláště proto, že si vše mohli vyzkoušet 

v praxi. 

Stomatologické muzeum v Praze 

Dne 31. 3. 2017  navštívili studenti DZT 1 Stomatologické muzeum  prof. 

Jesenského v Praze v prostorách I. Stomatologické kliniky FN UK.  

Výstavou je provedl prof. MUDr. Jiří Mazánek, Dr.Sc., FCMA. Jeho přednáška se týkala historie 

stomatologie centrální Evropy. Poutavá byla zejména část o vzniku muzea. Ačkoli je výstava 

prostorově malá , je velice přínosná. 

Na malém prostoru se nachází hodně 

exponátů. Zaujala hlavně velká 

ukázka lebek různých živočichů, 

ukázka preparace obličejového 

nervu, ukázky nádorových 

onemocnění obličejové části a velké 

množství zubních náhrad v různých provedeních a z různých období.                                                                                                           

Výstava Body the exhibition, Praha 

Dne 31. 3. 2017 po návštěvě Stomatologického 

muzea vyrazili studenti na holešovické výstaviště na 

BODY THE EXHIBITION. Touto výstavou je provedl 

student 3. ročníku lékařské fakulty v Praze. Exponáty 

výborně popsal. K základním anatomickým 

informacím ještě přidal další zajímavá fakta. Mohli si 

prohlédnout např. cévní systém, svalstvo a dýchací 

orgány, vývoj lidského plodu od 6 týdne až po porod, nervový systém i s prohlídkou mozku a jeho 

součástí, stavbu kostí a kostru člověka či různé patologické anomálie. Výstava studentům doplnila 

teoretické znalosti anatomie o praktický pohled na lidské tělo. 

Keramika Heraceram 

Dne 25. 4. 2017 se konalo školení pro studenty naší 

školy, které bylo zaměřené na keramiku Heraceram 

750 od firmy Heraeus Kulzer. Studenty seznámil 

s tímto výrobkem pan Jakub Hošek, který je velkým 

propagátorem této keramiky. Zaujal je poutavou 

prezentací. Byla hodně podrobná a velice zajímavá. 

Dozvěděli se potřebné teoretické základy pro práci 

s moderním dentálním materiálem. 
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MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

Exkurze v privátním zařízení - Institut moderní fyzioterapie  

11. 4. 2017 – MSA3 – Ing. Martina Cejnarová 

Studenti měli možnost shlédnout a na vlastní kůži vyzkoušet vyšetření a monitoring celého těla na 

počítači s následným ošetřením. Diagnostiku nohou a rukou na pedometru. Analýza pohybového 

aparátu byla provázena krátkými ilustračními vstupy a odborným výkladem na vysoké úrovni. Otázky 

studentů byly zodpovězeny i s konkrétními doporučeními a ukázkami cvičení.  

Celkově tato exkurze byla studenty hodnocena jako podnětná a zajímavá a do určité míry dala i 

návod jak se starat o pohybový aparát sportovce preventivně i při možných zraněních. 

Atletická soutěž pro ZŠ  

17. 4. 2017 – MSA1 – Mgr. Jan Štika, Mgr. 

František Kumst 

Opět po roce se obor MSA aktivně zapojil do 

pořadatelství Školního kola atletického čtyřboje 

ZŠ Podmostní Plzeň. Studenti MSA1 připravili 

dne 17. dubna 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. 

Terénní cvičení Starý Plzenec, Radyně  

26. 4. a 27. 4. 2017 – MSA3 – PaedDr. Jiří Suda 

Na závěr a ukončení studia předmětu Kartografie a 

orientace v terénu letos prošli všichni studenti 

půldenním terénním cvičením. Vzhledem k většímu 

počtu, byla skupina rozdělena na dvě části. Praxe první 

skupiny proběhla v okolí Starého Plzence, druhé 

skupiny v okolí Radyně. Studenti si připravili několika 

kilometrový přesun nepřehledným terénem podle 

buzoly (trasa byla předem předána skupině v mapovém 

zákresu), seznamovali ostatní spolužáky se zvláštnostmi 

na trase. Poté si skupiny vyměnily role. Na závěr si každý člen vyzkoušel orientační pochod v lese po 

trase, kterou vymezil jeho spolužák. Poté si role vyměnili.  
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Bolevecké rybníky Plzeň - Základy kineziologie  

3. 4. 2017 – MSA2 – MUDr. Jaroslav Novák 

V rámci výuky předmětu Kineziologie v květnu absolvovali studenti výukovou hodinu v terénu: 

dopravili jsme se na Senecký rybník a od objektu skautské klubovny a klubovny KVS Plzeň za hrází 

rybníka podle předchozích instrukcí všichni absolvovali terénní test zdatnosti po trase "stezky 

zdatnosti" po lesní cestě ve směru k Senci. Podle hodnoty tepové frekvence před startem, uprostřed 

trasy a v cíli, a podle dosaženého času, si každý z účastníků vypočítal Index zdatnosti a vyhodnotil 

úroveň své kondice. Po skončení a návratu ke klubovně KVS Plzeň jsme si udělali malý ohníček a 

občerstvili se vlastnoručně opečenými donesenými špekáčky s hořčicí, chlebem. 

MSA1, MSA2, MSA3 – Sportovní průprava, Fitness, Netradiční sporty  

Průběh výukového období – Mgr. Jan Štika, Mgr. František Kumst,  

V rámci předmětů absolvovali studenti výuku 

v terénu na různých sportovně-kulturních 

místech města Plzně. Mezi tato místa patří 

především Bolevecké rybníky, Borský park, 

fitness Galerie, Škoda sportpark Doudlevce, 

Škodaland Litice a další. Zde studenti absolvovali 

mnoho druhů sportů (softbal, inline brusle, 

fitness, frisbee ultimate, bowling a další). 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
Exkurze do TyfloCentra v Plzni – SPD2 

Dne 7. 10. 2016 navštívili studenti učební skupiny SPD2 Tyflocentrum v Plzni, o.p.s.  

Tato organizace poskytuje sociální služby lidem se zrakovým postižením s cílem podpořit jejich  

samostatnost, nezávislost  a společenské uplatnění. 

Během exkurze se studenti seznámili s problémy, které provázejí 

život zrakově postižených osob a na krátkou chvíli si mohli na 

vlastní kůži vyzkoušet, co je být zrakově postižený. Na studenty 

tato vlastní zkušenost velmi zapůsobila. Současně byli seznámeni 

s činností organizace, kompenzačními pomůckami pro zrakově 

postižené a s dalšími možnostmi práce s touto skupinou klientů.  

Bílá pastelka 

Již tradičně, vzhledem k dlouhodobé spolupráci s TyfloCentrem 

Plzeň, se opět i naši studenti oboru Sociální práce zapojili do 

celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěžek této sbírky pomáhá 

pořadatelům SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajským 

TyfloCentrům spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro 

nevidomé a slabozraké. Do akce se dne 12. 10. 2016, ve svém 

volném čase, zapojili všichni studenti třídy SPD 2.   

Projekt SPD 3 – Zábavné odpoledne pro děti z Domova sv. 

Zdislavy 

Dne 13. 10. 2016 studenti SPD 3, spolu se svým vedoucím učitelem skupiny Ing. Janečkem, uspořádali 

třídní projekt v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Toto zařízení poskytuje pomoc matkám 

s dětmi a těhotným ženám v obtížné situaci.  

Studenti připravili různé druhy aktivit pro 

děti, od „židličkované“, egg-ballu až po 

papírovou bitvu. Na závěr odpoledne měly 

děti možnost nechat si namalovat na obličej 

obrázek, který si přály. Nechyběly ani 

drobné dárky od studentů - plyšové hračky a 

bonbóny.  

 

Den otevřených dveří v denním stacionáři Jitřenka 

Dne 18. 10. 2016 se studenti třídy SPD 1 účastnili Dne otevřených dveří v denním stacionáři Jitřenka 

(MÚSS v Plzni). Předem svoji návštěvu avizovali, a tak dostali nejen řadu informací o fungování 

zařízení, ale též drobné dárečky od stávajících uživatelů této služby. Pro studenty prvního ročníku 
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oboru Sociální práce znamenala tato návštěva většinou první kontakt s lidmi se středně těžkou 

mentální retardací. O to více byla na místě následná reflexe již v prostředí školy.   

Beseda o dobrovolnictví 

7. 11. 2016 proběhla pro studenty třídy SPD 1 beseda na téma Dobrovolnictví. Hostem besedy byla 

Bc. Veronika Kapounová z Diakonie ČCE- středisko Západní Čechy. Studenti získali ucelený přehled o 

institutu dobrovolnictví – jaká je role dobrovolníků, proč jsou potřební, jaké je pracovně -právní 

postavení dobrovolníka, co dobrovolnictví obnáší – rizika i přínosy. Studenti projevili o 

dobrovolnickou práci velký zájem a již tradičně přislíbili účast na potravinové sbírce – v roli 

dobrovolníků. 

Návštěva PierotCafé 

9. 11. 2016 studenti 1. ročníku Sociální práce navštívili spolu s vyučující Mgr. Dostálovou kavárnu 

Pierot. Kavárna je chráněnou pracovní dílnou Plzeňské unie neslyšících. Studenti díky této návštěvě 

poznali, jak může fungovat chráněná dílna. Též se seznámili s problematikou neslyšících a s 

 možnostmi komunikace ve znakovém jazyce.  

Účast na Národní potravinové sbírce 

Dne 12. 11. 2016 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 - viz. přílohy. 

Prohlídka výslechové místnosti  

Dne 16. listopadu 2016 se studenti SPD 1 a SPD 3 

zúčastnili prohlídky výslechové místnosti pro dětské 

svědky a oběti trestné činnosti v Plzni. Hlavním 

průvodcem se stal Mgr. Mašek, vedoucí oddělení 

sociálních věcí Plzeňského kraje. Seznámil studenty 

s účelem a vybavením výslechové místnosti a 

současně představil roli sociálních pracovníků v této 

oblasti. Následné diskusi byli přítomni i zástupci 

Policie ČR a OSPOD. Akce se setkala s velkým 

zájmem studentů.  
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Návštěva OSSZ Plzeň – město 

Dne 21. 11. 2016 v rámci výuky předmětu Sociální politika navštívili studenti SPD 1, s vyučující Mgr. 

Dostálovou, Okresní správu sociálního zabezpečení Plzeň – město. Hlavní oblastí působnosti ČSSZ je 

oblast důchodového a nemocenského pojištění. Studenti tak v rámci exkurze získali konkrétní 

představu o poskytování služeb a plnění úkolů v oblasti sociálního zabezpečení. 

Beseda k romské problematice 

28. 11. a 5. 12. 2016 v rámci předmětu Problematika menšin (SPD 2) proběhla beseda s pracovníky 

Diakonie Západ na téma „Romská menšina“. Hlavním cílem besedy bylo nejen získání relevantních 

informací o této menšině, ale i předání dlouholetých zkušeností z oblasti sociální práce s romskou 

menšinou. Beseda byla zajímavým doplněním teoretické výuky.     

Exkurze – projekt Jana v Domažlicích 

Dne 2. 12. 2016 se studenti třídy SPD-2 

zúčastnili 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. Exkurze pro druhé ročníky již 

probíhá tradičně a i v letošním roce se 

pracovníci organizace našim studentům maximálně věnovali a vhodně tak doplnili teoretickou 

výuku. 

Představení v Divadle Dialog  

   Ve dnech 29. a 30. 11. 2016 se studenti naší školy zúčastnili akce Den s Ulicí, aneb o sociální 

patologii jinak. V rámci divadelního představení vystoupili klienti terapeutických komunit pro 

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

beseda s účinkujícími (klienty), která následovala po představení. Akce se zúčastnili všichni studenti 

denní formy studia oboru Sociální práce a též studenti vybraných skupin Bezpečnosti obyvatelstva. 

Studenti velmi ocenili celou akci a mnozí se vyjádřili tak, že lepšího preventivního programu z oblasti 

drogových závislostí se ještě neúčastnili.  

Projekt třídy SPD 2 – Mikulášská besídka 

 Studentky SPD 2 zorganizovaly pro děti z NZDM Bludiště a PK Slunečnice (Naděje Plzeň) Mikulášskou 

besídku. Akce proběhla 5. 12. 2016. Studentky se aktivně podílely na přípravě i samotné realizaci 

akce a kromě poděkování pracovníků Naděje jim největší odměnou bylo samotné nadšení dětí. 
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Exkurze ve Věznici Plzeň SPD1 

Dne 6. 12. 2016 absolvovali studenti třídy SPD1 - v doprovodu vyučující Mgr. Vrátníkové - exkurzi ve 

Věznici Plzeň. Studenti byli seznámeni s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, 

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

Akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům 

Dne 8. 12. 2016 se studenti třídy SPD-1, podobně jako loňský rok, 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.  

Projekt třídy SPD 1 -  Kulturní odpoledne pro seniory 

Dne 19. 12. 2016 zorganizovali studenti třídy SPD-1 školní projekt v MÚSS, v zařízení pro seniory 

Kopretina. Velmi pečlivě připravený program včetně občerstvení proběhl v přátelské atmosféře a 

setkal se kladným ohlasem nejen obyvatel domova, ale i zaměstnanců.  

 

 

 

 

 

  

Přednáška o rozvojových projektech  

13. 2. 2017 proběhla pro všechny ročníky oboru Sociální práce přednáška o rozvojových projektech 

Diecézní Charity Plzeň. Přednášejícím byl Pablo Chacón Gil, pracovník Střediska rozvojové spolupráce 

DCH v Plzni. Studenti byli seznámeni s různými projekty realizovanými především v Latinské Americe 

a též s projektem Adopce na dálku. Vzhledem k přímé účasti přednášejícího na daných projektech se 

studenti dozvěděli i mnohé o životě lidí v Latinské Americe. 

Beseda s pracovníky spolku Ulice 

Dne 22. 2. 2017 proběhla beseda studentů 

třídy SPD 1 se zástupci spolku Ulice. Beseda 

byla zaměřena především na prezentaci 

Terénního programu Ulice, který poskytuje 

služby Harm Reduction (snižování rizik) 

v oblasti pouliční, klubové a privátní 

prostituce, uzavřené drogové scény a 
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romské komunity. Studenti projevili velký zájem o danou problematiku a někteří projevili zájem i o 

dobrovolnickou práci v této oblasti.   

Exkurze do Věznice Plzeň SPD2 

Dne 23. 2. 2017 absolvovali studenti třídy SPD2 se svolením vedení věznice exkurzi do Věznice Plzeň, 

v doprovodu externího učitele Ing. Bc. Martina Černého. Seznámili se s výkonem vazby a výkonem 

trestu odnětí svobody, s penitenciární a postpenitenciární péčí a s náplní práce sociálního pracovníka 

ve věznici. Návštěva věznice byla pro většinu studentů mimořádným zážitkem. 

Exkurze do TyfloCentra v Plzni – SPD1 

Dne 20. března 2017 se uskutečnila exkurze studentů prvního ročníku oboru Sociální práce 

do TyfloCentra Plzeň, o.p.s. Hned na úvod byli studenti „zaslepeni“, museli přejít celou chodbou do 

klubovny a najít si místo u stolu. Po splnění dalších běžných úkonů bez kontroly zraku byli seznámeni 

s posláním TyfloCentra, poskytovanými sociálními službami a problematikou zrakového postižení. 

Mohli si vyzkoušet některé kompenzační pomůcky pro ZP, zjistit, jak nevidomí a slabozrací pracují na 

počítači a jak používají mobilní telefony a další dotyková 

zařízení. Vyzkoušeli si také zvukovou simulovanou střelbu, 

seznámili se s Braillovým písmem a zahráli si hry pro osoby 

se zrakovým postižením.  

Exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany 

Dne 22. 3. 2017 se studentky třídy SPD – 2 zúčastnily pod 

vedením externí vyučující Mgr. Markéty Ackrmannové 

exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany. Studentky si 

již tradičně 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. 

Účast na odborné konferenci 

Dne 23. 3. 2017 se pod záštitou Plzeňskou kraje konal již VII. ročník odborné konference pod názvem 

Aktuální otázky rodinné politiky a praxe aneb Praktické otázky výkonu dětských práv. Vzhledem 

k dlouhodobé spolupráci s organizací Domus – Centrum pro rodinu, která byla pořadatelem akce, se 

konference mohli zúčastnit i studenti oboru Sociální práce a Veřejná správa. Konference studenty 

tematicky zaujala, ale nejen to. Pro mnohé z nich to byla první zkušenost s tím, co je odborná 

konference a jak probíhá.  

Seminář Odstraňujeme komunikační bariéry 

Dne 5. 4. 2017 se studenti ročníků SPD1 a SPD3 zúčastnili vzdělávacího semináře pořádaného 

Plzeňskou unií neslyšících pod názvem Odstraňujeme komunikační bariéry. Během 90 minut se 

studenti dozvěděli, kdo je vlastně neslyšící, jak s nimi správně komunikovat a dostali i minikurz 
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znakového jazyka. Seminář proběhl pod vedením slyšící i neslyšící lektorky, což bylo studenty - 

vzhledem k možnosti osobního kontaktu s takto postiženým člověkem - velmi ceněno. 

Návštěva Stacionáře Človíček 

Dne 18. 4. 2017 se studenti třídy SPD-2 v rámci výuky 

předmětu Fundraising zúčastnili exkurze do 

Stacionáře Človíček (Diakonie ČCE). Posláním denního 

Stacionáře Človíček a jeho programu pro děti a 

mládež je poskytovat ambulantní formou komplexní 

služby v oblasti denní péče, rozvoje znalostí, 

motoriky, komunikačních schopností a sociálních 

vztahů. Cílovou skupinou jsou děti a mládež (od 3 do 

26 let), kteří mají těžké kombinované postižení. 

Studenti se již tradičně seznámili s činností zařízení a 

dostali podrobné informace o sociální práci s touto cílovou skupinou. Ke zveřejnění fotografie byl 

vyžádán souhlas ze strany stacionáře, v této podobě je možné fotografii zveřejnit. 

Psychosociální výcvik 2017 

Ve dnech 5. – 7. 5. 2017 se studenti 1. ročníku denní i kombinované formy studia oboru Sociální 

práce zúčastnili psychosociálního výcviku. Výcvik 

proběhl v hotelu Kolibřík na Šumavě, pod vedením 

PhDr. Michala Svobody, Ph.D. a Mgr. Ivany 

Vrátníkové. Účastnilo se celkem 18 studentů.  

Výcvik se uskutečnil podle naplánovaného programu. 

Některé aktivity byly časově přesouvány podle 

aktuálního vývoje počasí. Díky přízni počasí se 

podařilo všechny aktivity zrealizovat plnohodnotným 

způsobem. Studenti jako každý rok velmi ocenili 

možnost realizovat výcvik mimo prostředí školy.  

Dětský den v ZOO 

Dne 27. 5. 2017 se vybraní studenti oboru SP a DZT 

zúčastnili Dětského dne v ZOO. Cílem akce bylo 

zviditelnění naší školy pro veřejnost a samozřejmě též 

potěšit naše nejmenší k příležitosti Dne dětí.  

Studenti i vyučující (Mgr. Broumská a Mgr. Vrátníková) 

se pečlivě připravili na nápor dětského elánu a 

k různým úkolům naučného charakteru nezapomněli 

děti za odměnu potěšit tvarovacími balónky či malbou 

na obličej. Zájem mezi dětmi byl skutečně velký, a tak 

to byl náročný den. Ale díky dětskému úsměvu byla 

únava překonána a zůstaly především příjemné pocity z dobře odvedené práce.  
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SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT 

 
Veletrh studijních příležitostí Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji 

Naše škola se účastnila 11. ročníku veletrhu studijních příležitostí Perspektiva technického 

a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji v prostorách DEPA 2015. Tuto akci uspořádala Regionální 

hospodářská komora Plzeňského kraje. 

Studenti a pedagogové oborů Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik, Cestovní ruch a 

Systémový administrátor IT prezentovali perspektivní obory, které mohou studovat budoucí 

absolventi středních škol. Za obor Systémový administrátor IT student 3. ročníku Petr Končický 

předvedl 2 funkční roboty sestavené a naprogramované ze stavebnice Lego Mindstorm a počítačové 

hry naprogramované při cvičeních na výuce. 

      

zdroj: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/regionalni-hospodarska-komora-plzenskeho-kraje-s-vyberem-perspektivniho-vzdelani 

Beseda s programátorem 

Do výuky předmětu Základy programování přijal dne 5. května 2016 pozvání odborník na 
programování se zkušenostmi z tvorby projektů Mgr. Jan Hodinář. V první části setkání se besedovalo 
na téma zaměstnání v oboru IT. Studenti zjistili, jakých úskalí se mohou dočkat při práci na velkém 
projektu, zejména při spolupráci s dalšími kolegy a v různých pracovních poměrech. Také jsme se 
zabývali otázkou zisku – jaké jsou možnosti financování velkého projektu v IT, dokud ještě není 
dokončen. 

Druhá část setkání se zabývala různými projekty, které se týkají webových technologií. Studenti viděli 
na vlastní oči například, jak pracuje 
responsivní web, jak důležitá je správně 
vybraná a dimenzovaná databáze, nebo, 
jak surfování ovlivní vhodně zvolené 
technologie pro zobrazování reklamy. 
Ukázky i výklad byly velmi poutavé. 

Exkurze pro studenty a besedy s 
odborníky jsou nyní plánovány i na další 
období. Věříme, že přinesou studentům 
dostatek motivace pro vlastní práci a 
pomohou jim při orientaci v oboru IT. 
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VEŘEJNÁ SPRÁVA 

Exkurze Letiště Václava Havla 
 
V rámci exkurze se studenti VSD1 dne 17. 10. 2016 
v doprovodu JUDr. Kondrysové seznámili s policejní 
ochranou Letiště Václava Havla. Exkurze byla 
zaměřena zejména na postupy příslušníků cizinecké 
policie v rámci odbavování a ochrany letiště. Důraz 
exkurze byl kladen na společný postup 
bezpečnostních sborů působících na letišti proti 
novým trendům a hrozbám mezinárodního 
terorismu. 
 

Exkurze Hitrádio FM+ 
 

Studenti VSD1 v doprovodu Mgr. Václavové měli 16. 11. 

2016 možnost seznámit se s prostředím zákulisí a 

strukturou rádia, navštívili nahrávací studio, byli přítomni 

živému vysílání a sami na sobě si ověřili požadavky na 

moderátora rádií.  

 

Exkurze – Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje – 

cizinecká policie 

Místo: odbor cizinecké policie PČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 
Dne 27. 11. 2016 se studenti 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. Studenti se seznámili s činností OCP a informacemi k nelegální 

migraci v ČR. Dále jim byly předvedeny využívané technické 

prostředky, zejména videospektrální komparátor a AFIS.  
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Exkurze Praha 
 
Dne 16. 12. 2016 se studenti v doprovodu Mgr. Dvořáka 

zúčastnili exkurze do „pražských Stínadel“ po stopách 

Foglarovy knihy „Záhada hlavolamu“. Dále navštívili 

kryptu kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se 18. června 

1942 odehrál poslední boj mezi příslušníky SS a gestapa 

a sedmi československými parašutisty, kteří provedli 

atentát na říšského protektora R. Heydricha. Celá akce 

byla o to zajímavější, že v rámci výuky ANJ a RJ, byla celá 

komunikace i výklad veden pro studenty v těchto 

jazycích a pod dozorem vyučujících těchto jazyků. 

Exkurze – Plzeňský deník 

Stručný popis: V rámci předmětu Komunikace a média studenti 

VSD1 8. 2. 2017 v doprovodu Mgr. Václavové navštívili Plzeňský 

deník. Redakcí prováděl p. Evžen Zavadil. Ten studenty formou 

besedy podrobně seznámil se vznikem tištěných novin, úkoly 

redaktora, požadavky na jeho práci, inzercí, obchodním 

oddělením a samotným tiskem včetně distribuce deníku.  

Studenti měli možnost nahlédnout do zákulisí redakce a také 

přímo do kanceláře redaktorů, kteří v době jejich návštěvy právě 

dotvářeli noviny na další den. 

Exkurze – Celní úřad pro Plzeňský kraj 

V rámci exkurze 13. 3. 2017 v doprovodu JUDr. Kondrysové proběhla prezentace současných úkolů 

Celní správy ČR v oblasti správy cel a některých daní. Dále studenti navštívili výstavní expozici 

HISTORIE CELNICTVÍ, která představuje minulost celnictví od středověku po současnost 

prostřednictvím uniforem, zbraní, štítů, ukázek pašovaného zboží. 

Současně se na výstavě seznámili s úlohou mýta a cla, vývojem 

celnictví a jeho organizace, úkoly finanční stáže a celní správy. 
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Odborná konference Otázky rodinné politiky a praxe 

V rámci předmětu Sociologie se studenti 23. 3. 2017 

v doprovodu Mgr. Vrátníkové zúčastnili na krajském 

úřadě Plzeňského kraje setkání odborníků z organizací a 

institucí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve státní i 

nestátní sféře. Mimo jiné se studenti v rámci konference 

seznámili s okruhy: vnímání dětských práv, dítě jako 

dědic, význam střídavé péče, matka samoživitelka a 

dopad její socioekonomické situace na rozvoj dítěte, 

právo na vzdělání a současné priority inkluze. 

Exkurze Cizinecká policie 

V doprovodu Ing. Kemra se studenti VSD1 v rámci předmětu Základy práva EU zúčastnili exkurze na 

Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie České republiky Plzeňského kraje, která byla 

zaměřena na teoretické a praktické seznámení se schengenským informačním systémem. Teoretická 

část poskytla studentům informace o právních zásadách, historii a novinkách SIS. V praktické části byli 

studenti seznámeni s technickými prostředky sloužícími k lustraci cizinců v SIS, včetně ukázek 

provedených lustrací a jejich výsledků v cvičném módu.  

Konference Ve službách státu, CEVRO Institut  

V rámci předmětu Právní profese a etika dne 5. 4. 2017 studenti VSD1 v doprovodu PhDr. Vlčka 

navštívili konferenci „Ve službách státu aneb proč pracovat ve veřejné správě a co vám to může 

přinést“. I. PANEL konference se věnoval 

zahraniční politice a diplomacii, II. PANEL pak 

bezpečnosti státu. Na akci vystoupili řečníci 

jako například Tomáš Pojar, Pavel 

Bělobrádek, Cyril Svoboda, Ivan Langer, Dana 

Drábová a další. 
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Exkurze – ÚMO Plzeň 5 Plzeň 
 

V rámci výuky předmětu Politologie 10. 4. 2017 v doprovodu Mgr. Plochého, byla se třídou VSD1 

provedena exkurze na ÚMO Plzeň 5 - Křimice. Exkurzí prováděl Mgr. Plochý, který je zaměstnancem 

úřadu a je pověřen výkonem činností tajemníka. Studenti se seznámili s organizačním řádem úřadu se 

zaměřením na pracovní činnosti jednotlivých odborů, a to jak v samostatné, tak přenesené 

působnosti. Dále byli seznámeni s 

činností a zaměřením orgánů MO, 

zastupitelstva MO a povinně 

zveřejňovanými údaji úřadem nejen v 

rámci úřední desky. Zajímavé byly 

informace ve vztahu na činnost a 

podporu úřadu v návaznosti na místní 

spolkovou činnost občanů. 

 
 

 

DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 

Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2016  

14. 9. - 17. 9. 2016. Studenti CER v rámci své praxe 

připravili nejen prezentaci školy, svého oboru, ale i 

ukázky své práce a dovedností dětské animace. 

Pomáhali krajskému úřadu celý veletrh připravovat. 

        

 

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Grafia 

Studentky CER1 připravily prezentaci školy a oboru na veletrhu 

26. ledna 2017 v domě Peklo. 
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Mezinárodní veletrh OPTA 2017 10. – 12. 3. 2017 

I letos jsme se zapojili do přednáškového bloku, studenti 
z DOO3 vystoupili s příspěvky: 

Petr Denk: Současné metody korekce očních vad 

Štěpánka Korbová, Soňa Poláčková:  Moderní aspekty ve 

výuce oboru Diplomovaný oční optik na VOŠZM v Plzni  

 

Dvojice studentů ze všech ročníků DOO se také 

celou sobotu střídaly u našeho stánku – podle ohlasů účastníků veletrhu jsme zaujali jak výstavkou 

prací studentů a upomínkovými zmenšeninami brýlí, tak i ochotou vysvětlit možnosti studia na naší 

škole. 
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Spolupráce školy   
 

1) Škola je členem Asociace vyšších odborných škol Čech a Moravy a Sdružení soukromých 

škol Čech, Moravy a Slezska - vedení školy se pravidelně účastní porad, které jsou přínosem pro 

práci školy. 

 

2) Spolupráce s úřady práce 

Navázána spolupráce s Úřadem práce v Plzni – především v oblasti informovanosti o Dni otevřených 

dveří a vzdělávacích programech, možnostech absolvování kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, 

v řízení studijního oddělení s profesním poradenstvím a termínech přijímacích zkoušek. 

 

3) Spolupráce se zdravotnickými a sociálními zařízeními 

Smlouvy mezi školou, zdravotnickými, sociálními a dalšími subjekty našeho regionu jsou řádně 

uzavřeny a probíhá zde praktické vyučování a souvislé praxe našich studentů. Spolupráce je na velmi 

dobré úrovni.  

 

Propagace školy 

 

 Dny otevřených dveří 

 Besedy pořádané na SŠ a gymnáziích nejen v našem kraji 

 Inzerce – ve vozidlech MHD, billboardy, zpravodajství ZAK, tisk, internet, rádio 

 Webové stránky školy - informace o škole, o jednotlivých studijních oborech, přijímacích 

zkouškách, o vyučujících, školném, ale i o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce, 

aktuality, Dny otevřených dveří, fotogalerie školy, informace o kurzech, projektech, akcích, 

školeních a seminářích, které bude škola pořádat apod.;  facebook, instagram. 

 Informační systém školy - Škola OnLine 

       Od září 2013 byl zprovozněn informační systém školy Škola OnLine, který slouží pro: 

a) Studijní oddělení, ekonomické oddělení, knihovnu, interní zaměstnance; 

b) studenty a učitele školy; 

- časové harmonogramy, rozvrhy, rozvržení praktické výuky; 

- otázky ke zkouškám, termíny ke zkouškám, tématické plány, témata 

absolventských prací, absolutoria;  

- aktuální informace k výuce, studijní materiály. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

56 
 

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 2016/2017 skončil rozpočtovým přebytkem ve výši 4.467.589,15 Kč. Přebytek 

rozpočtu bude finančně vázán na realizaci nového grantového projektu VOŠ v programu IROP, který 
byl podán ke schválení na konci roku 2016 pod názvem „Modernizace a vybavení specializovaných 
učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými 
pomůckami“.  Realizace podaného projektu závisí na schválení projektu řídícím orgánem IROP a na 
podpisu smlouvy s řídícím orgánem IROP (realizace se předpokládá v roce 2018).  

 
V průběhu školního roku 2016/2017 nebyly realizovány žádné grantové projekty. Pořízení 

investic v průběhu školního roku souvisí s přípravou budoucích žádostí o přidělení grantu. 
 
Základní ekonomické údaje o hospodaření školy za školní rok 2016/2017 zobrazuje struktura 

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 šk.r. 2016/2017              23.254.322,27 CZK 

v tom:  -  dotace Plzeňského kraje    14.102.900,00 CZK 
-  školné        7.638.516,66 CZK 
- placené kurzy pořádané VOŠ       500.000,00 CZK 
- zelený bonus FVE        143.824,98 CZK 
-  ostatní příjmy           869.080,63 CZK  
 

 Výdaje šk. R. 2016/2017                18.741.733,12 CZK    
       z toho: - materiál pro výuku studijních oborů         282.655,92 CZK 

- učební pomůcky + DDHM         12.345,88 CZK 
  - učebnice a odborné publikace         46.064,38 CZK 
  - software           76.132,45 CZK 
  - vzdělávání zaměstnanců           2.260,00 CZK 
  - provozní materiál do spotřeby       161.233,90 CZK 
  - nákup vody, tepla a elektrické energie      784.686,62 CZK 
  - opravy a údržba budov a zařízení        49.883,00 CZK 
  - telefony           26.348,40 CZK 
  - poštovné            13.946,00 CZK 
  - osobní náklady                 13.767.851,60 CZK   

   (vč. odvodů SZ, ZP, DoPP, Kooperativa, cestovné) 
- inzerce a reklama        260.874,15 CZK 

  - externí nakupované služby               1.190.311,37 CZK 
  - pojištění majetku školy       212.775,28 CZK 
  - ostatní provozní náklady       129.652,05 CZK 

- zaplacená daň z příjmu     1.252.480,00 CZK  
- odpisy investičního majetku        472.232,12 CZK 
- nákup investičního majetku                   45.000,00 CZK 
 

Rozdíl příjmů a výdajů  školní rok 2016/2017               + 4.467.589,15 CZK 
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11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

(§ 7, odst. 1, písm. k) 
 

    

Od roku 2014 jsme se několikrát pokusili zapojit do projektu v programu NAEP (Národní agentury pro 

evropské vzdělávací programy) Erasmus+ v oblasti mobility studentů a pedagogů, v oblasti 

financování projektu jsme zatím vždy pouze náhradníky.  

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

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://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 

 

           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. 

 

Kurz Komunikační dovednosti v praxi 

               Kurz Výcvik komunikačních dovedností pro praxi vznikl v rámci projektu Výcvik 

komunikačních dovedností pro praxi. Projekt je realizován v rámci Operačního programu  Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost; registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/03.0018. Kurz byl pilotně ověřen 

v období březen 2013 - červen 2013 (bližší informace o realizaci projektu naleznete na webových 

stránkách školy). 

              Koncepce a rozsah kurzu jsou ojedinělé, a to i s přihlédnutím k nabídce kurzů komunikačních 

dovedností v jiných krajích ČR. Kurz je dostatečného rozsahu, zaměřený zejména do oblasti obtížných 

komunikačních situací a umožňuje nejen získání teoretických znalostí, ale především nácvik a 

osvojení praktických dovedností z této oblasti, navíc pod vedením početného a zkušeného týmu 

lektorů. Celkový rozsah kurzu je 100 výukových hodin, z toho polovina je věnována praktickému 

nácviku dovedností. Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování.  
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13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů  

(§ 7, odst. 1, písm. m) 

 
 

Ve školním roce 2016/2017 byla naší školou podána projektová žádost v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4, kolová výzva č. 33, pod názvem projektu 

„Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích 

jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami“.  Realizace projektu se předpokládá do konce 

roku 2018.  

 

Ve školním roce 2016/2017 probíhaly pouze období udržitelnosti těchto projektů: 

- Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o. – registrační číslo projektu 
CZ.1.14/2.4.00/34.03206 – 2. monitorovací období udržitelnosti projektu, a to do 
30.8.2017 
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14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

  (§ 7, odst. 1, písm. n) 
 

Spolupráce s odbornou praxí  
Smlouvy s plzeňskými i mimoplzeňskými zařízeními jsou uzavírány pro zajištění 

kvalitních odborných praxí a to vždy podle místa bydliště našich studentů. Po ukončení 

souvislé odborné praxe je student hodnocen příslušným pracovníkem daného zařízení a 

toto hodnocení odevzdá ve škole. Z každé praxe student vypracuje výstup odborné praxe. 

Zároveň mají všichni studenti deníky odborné praxe, do kterých se jim jejich průběh a 

hodnocení zaznamenává. Tyto deníky zůstávají po ukončení studia majetkem studentů – 

absolventů.  

Zajištění odborných praxí v místě bydliště studentů hraje velmi důležitou roli pro 

budoucí uplatnění našich studentů – budoucích absolventů. 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi  

 Západočeská univerzita v Plzni 
- spolupráce v oblasti výuky 
- účast na konferencích, seminářích 

 Státní a soukromé vyšší odborné školy v ČR 
- výměna předsedů komisí absolutorií 
- výměna zkušeností a spolupráce v oblasti tvorby nových učebních materiálů, 

skript 

 Střední odborné školy a gymnázia v Plzeňském kraji 
- exkurze žáků na naší škole 
- profesní poradenství, dny otevřených dveří, besedy na školách 
- kurzy první pomoci pro žáky a učitele 
- přednášky na téma zdravý životní styl, péče o dutinu ústní, protidrogová 

problematika, prevence AIDS,  
- rozšíření přednášek o prevenci kriminality, bezpečnostní problematiku a civilní 

obranu, chování člověka za mimořádných událostí, atd. 
 

Členství v organizacích, odborných společnostech 

 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

 Asociace vyšších odborných škol 

 Členství v odborných profesních organizacích (ČAS, Unie zubních techniků, 
Společenstvo českých optiků a optometristů) 

 
Spolupráce s úřady práce 

Škola navázala spolupráci již v 90. letech s Úřadem práce v městě Plzni. Jde hlavně 

o informace o Dni otevřených dveří, o otevíraných vzdělávacích programech, komunikaci 

s naším studijním oddělením v oblasti profesního poradenství, termínech přijímacích 

zkoušek. Dále se velmi intenzivně zajímáme o stav zaměstnanosti všech absolventů a to 

v celém našem regionu a o nabídku volných pracovních míst. 

Spolupráce s výrobními a prodejními firmami (zahraniční i tuzemské) 

 Pořádání školení, seminářů pro studenty a učitele (interní i externí) 
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 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  
 

 
 



 

 

Závěr 
 
     Školní  rok 2016/2017 byl dalším aktivním a úspěšným  rokem  školy. Uchazečům  jsme nabídli  již 

osm  vzdělávacích  programů,  z toho  čtyři  i  v kombinované  formě  studia.  Všechny  programy  jsou 

akreditované MŠMT,  specializované,  s důrazem  na  praxi,  výuka  je  vedená  především  profesionály 

z praxe a již v průběhu studia lze získat kontakty na zaměstnavatele nebo přímo zaměstnání. 

     V průběhu celého školního roku  jsme pro studenty všech vzdělávacích programů opět připravili a 

realizovali mnoho  zajímavých  akcí,  exkurzí, přednášek,  seminářů,  výcviků  a  kurzů,  abychom  zvýšili 

zájem o studium a rozšířili povědomí o možnostech budoucího uplatnění.  

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

potřeby. Kromě  toho  také  různé benefity, například příspěvek na stravování ve školní  jídelně nebo 

permanentku do Fitness Galerie Slovany zdarma na celý školní rok. 

     V březnu 2017 proběhla v naší škole rozsáhlá kontrola ČŠI, s velice pozitivními výsledky. Inspektoři 

velmi kladně ohodnotili nejen vybavení nových odborných učeben, ale také organizační chod školy, 

výuku a provázanost jednotlivých oborů s odbornou praxí. 

 

      Výroční  zpráva  o  činnosti  školy  byla  projednána  a  schválena  na  jednání  Školské  rady  dne 

20. 9. 2017.  

 

 

V Plzni dne 20. 9. 2017                                                PhDr. Jana Ajglová 

    ředitelka školy 
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Přílohy 
 

Děkovné dopisy 
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Vážená paní Vrátníková, 

rádi bychom touto cestou poděkovali Vám i Vašim studentkám oboru sociální práce, které pro naše 

děti z NZDM Bludiště a PK Slunečnice připravily dne 5. 12. 2016 Mikulášskou besídku. Studentky byly 

aktivní při přípravě akce a společná spolupráce probíhala na velmi dobré úrovni. Nám i dětem a 

„především jejich rodičům“ se akce velmi líbila. ☺ 

Těšíme se na další spolupráci. 

Za celý kolektiv NADĚJE – pobočka Plzeň děkuje Bc. Věra Míková. 

Bc. Věra Míková, DiS.
sociální pracovnice
  
NADĚJE, oblast Plzeň 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
"Bludiště" 
Železniční 36, 326 00 Plzeň 
 
 
 
 
Dobrý den, paní Vrátníková. 
 
Chtěla bych Vám poděkovat za koordinaci studentů, kteří se včera zúčastnili akce Bílá pastelka. 
Zapojili se všichni a byli při prodeji úspěšní.  
 
Děkujeme moc za spolupráci, a pokud bude z Vaší strany opět zájem zapojit se, příští Bílá pastelka se 
bude konat opět v říjnu 2017. Přesný termín známe vždy na konci května. 
 
S pozdravem 
Mgr. Simona Kurcová 
sociální pracovnice 
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 
 
Tomanova 5, 301 00 Plzeň 
Tel. 377 420 481 
Mobil. 732 306 775 
e‐mail: kurcova@tc‐plzen.cz  
web: www.tc‐plzen.cz   
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