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

Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních
studií, s.r.o.
Sídlo školy:

Ledecká 35, 323 21 Plzeň

Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO:
IZO:

64830225
110 030 958

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

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

Datum posledního zařazení do sítě škol:

27. 11. 2009 č.j.: 27 143/2009-21

Školská rada: předseda: Jiří Uhlík, MBA
místopředseda: Mgr. Ivana Vrátníková
členové: Bc. Markéta Volrábová, Lucie Pernglau
Jan Mastný - SPD
Róbert Jakubčák – DZT
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2 Přehled oborů vzdělání 2017/2018
(§ 7, odst. 1, písm. b)

Přehled vzdělávacích programů 2017/2018
OBOR VZDĚLÁNÍ
BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ
ČINNOST
CESTOVNÍ RUCH
DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK
DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ
TECHNIK
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
MANAGEMENT
SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ
PEDAGOGIKA
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM/KÓD
Bezpečnost obyvatelstva/
68-42-N/06
Cestovní ruch/
65-43-N/01
Diplomovaný oční optik
39-43-N/01
Diplomovaný zubní technik/
53-44-N/11
Systémový administrátor IT/
26-47-N/16
Management sportovních
aktivit / 64-31-N/07
Sociální práce/
75-32-N/01
Veřejná správa/
68-43-N/05

FORMA STUDIA
DENNÍ A KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DENNÍ A KOMBINOVANÁ
DENNÍ
DENNÍ
DENNÍ
DENNÍ A KOMBINOVANÁ
DENNÍ A KOMBINOVANÁ

Počet tříd a studentů k 31. 10. 2017
Vzdělávací program – 1. ročníky

Forma studia
DENNÍ

Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník
Bezpečnost obyvatelstva – 1. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Cestovní ruch – 1. ročník

DENNÍ

Diplomovaný oční optik – 1. ročník
Diplomovaný oční optik – 1. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Diplomovaný zubní technik – 1. ročník
Management sportovních aktivit – 1.
ročník

DENNÍ
DENNÍ

Sociální práce – 1. ročník
Sociální práce – 1. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Systémový administrátor IT – 1. ročník
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Počty studentů
k 31. 10. 2017

Počet tříd

12

1

25

1

10

1

10

1

17

1

11

1

14

1

9

1

11

1

6

1

DENNÍ

Veřejná správa – 1. ročník
Veřejná správa – 1. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník
Bezpečnost obyvatelstva – 2. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Cestovní ruch – 2. ročník

DENNÍ

Diplomovaný oční optik – 2. ročník
Diplomovaný oční optik – 2. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Diplomovaný zubní technik – 2. ročník
Management sportovních aktivit – 2.
ročník

DENNÍ
DENNÍ

Sociální práce – 2. ročník
Sociální práce – 2. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Systémový administrátor IT – 2. ročník

DENNÍ

Veřejná správa – 2. ročník
Veřejná správa – 2. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník
Bezpečnost obyvatelstva – 3. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Cestovní ruch – 3. ročník

DENNÍ

Diplomovaný oční optik – 3. ročník
Diplomovaný oční optik – 3. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Diplomovaný zubní technik – 3. ročník
Management sportovních aktivit – 3.
ročník

DENNÍ
DENNÍ

Sociální práce – 3. ročník
Sociální práce – 3. ročník

KOMBINOVANÁ
DENNÍ

Systémový administrátor IT – 3. ročník
Celkem všechny ročníky

*191 denní + 175 kombinovaná forma studia
**21 denní + 11 kombinovaná forma studia
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0

0

14

1

15

1

16

1

11

1

6

1

14

1

8

1

9

1

5

1

10

1

7

1

9

1

17

1

9

1

19

1

5

1

6

1

14

1

13

1

8

1

8

1

18

1

0

0

366*

32**

Celková kapacita školy je 520 studentů, k 31. 10. 2017 studuje v denní formě studia celkem 191
studentů a v kombinované formě studia 175 studentů.
Kromě vyššího odborného vzdělávání se škola zaměřuje také na tzv. celoživotní učení, realizaci
akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích kurzů, školení a seminářů.

Další vzdělávání 2017/2018:
•

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 2017 byl zahájen již čtvrtý běh kurzu.

•

Školení první pomoci pro pedagogy

Ve školním roce 2017/2018 jsme zdarma proškolili pedagogy dvou středních škol:
−

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

−

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3

Název školení:
Neodkladná resuscitace a poskytování první pomoci při akutních stavech podle doporučení
GUIDELINES ERC 2015
Obsah školení:
Zásady poskytování první pomoci při akutních stavech, komunikace s tísňovou linkou, diagnostika
životních funkcí, zprůchodnění dýchacích cest, odstranění cizího tělesa z dýchacích cest, neodkladná
resuscitace dětí a dospělých, použití AED (automatizovaného externího defibrilátoru), zástava
krvácení, ošetření ran, epilepsie, intoxikace. Manévry a polohování pacienta, poruchy vědomí,
bezvědomí, zotavovací poloha. Praktické procvičení na resuscitačních modelech, včetně trenažéru
AED.

Podobné školení jsme provedli zdarma také pro seniory a rodiče v centru TOTEM.
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
2017/2018
(§ 7, odst. 1, písm. c)
Pracovníci školy 2017/2018
Počet int. pracovníků
celkem

Počet interních
pedagogických
pracovníků

Průměrný počet
studentů na 1
pedagogického int.
pracovníka

Počet externích
pedagogických
pracovníků

27

18

22,16

81

Většinu pedagogických pracovníků školy tvoří externí vyučující – odborníci z praxe což je dáno skladbou předmětů učebních plánů jednotlivých vzdělávacích programů.
Škola za rok 2017/2018 uzavřela celkem:
a) dohod o provedení práce: 150
b) dohod o pracovní činnosti: 20

Vedoucí oborů 2017/2018
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 2017/2018
Počet podaných
přihlášek

Počet přihlášených
uchazečů (fyz.osob)

Počet přijatých
uchazečů

Počet nepřijatých
uchazečů

Počet zapsaných
uchazečů

252

227

166

0

140

Přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 - přehled
Kód

68-42-N/06
68-42-N/06
65-43-N/01
39-43-N/01
39-43-N/01
53-44-N/11
64-31-N/07
75-32-N/01
75-32-N/01
26-47-N/16
68-43-N/05
68-43-N/05

1.kolo

2.k

3.k

Počet
přijatých
celkem k
31. 10. 2017

22

2

0

12

9

1

21

9

3

29

26

1

18

3

3

13

9

1

9

6

1

13

10

1

24

0

2

20

17

1

13

5

2

14

11

1

13

2

9

14

12

1

10

3

2

10

7

1

12

2

7

14

12

1

9

1

3

7

6

1

9

1

2

9

7

1

13

2

9

16

13

1

173

36

43

171*

139**
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Počet přihlášek

Vzdělávací program

Bezpečnost obyvatelstva
denní studium
Bezpečnost obyvatelstva
kombinované studium
Cestovní ruch
denní studium
Diplomovaný oční optik
denní studium
Diplomovaný oční optik
kombinované studium
Diplomovaný zubní technik
denní studium
Management sportovních
aktivit denní studium
Sociální práce
denní studium
Sociální práce
kombinované studium
Systémový administrátor IT
denní studium
Veřejná správa
denní studium
Veřejná správa
kombinované studium

Celkové počty

Nastoupili
ke studiu

Počet
tříd

* Celkový počet přijatých je 166, někteří uchazeči byli přijati do dvou vzdělávacích programů.
**Počet přijatých uchazečů se může lišit od skutečného počtu studentů ve skupinách na str. 3 a 4,
vzhledem k přestupům a nástupům po přerušení studia. Celkový počet fyzických osob, které
nastoupili ke studiu, byl k 31. 10. 2018 celkem 138.
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání
(§ 7, odst. 1, písm. d)

Absolutoria 2018
VP

Předseda/předsedkyně Odborník z praxe
odborné komise:

Řádný termín
konání

BEO

PaedDr. Josef Kepka, CSc. PhDr. Aleš Zoubek Ph.D.

11. 6. 2018

BOK

PaedDr. Josef Kepka, CSc. PhDr. Aleš Zoubek Ph.D.
Mgr. Ing. Martina Zoubková
Mgr. Petra Kalistová
Bc. Filip Beránek DiS.
PaedDr. Petr Mach, CSc.
Mgr. Veronika Vacková
PaedDr. Petr Mach, CSc.
Jindra Švarcová
Barbora Straková
Mgr. Hana Švejstilová
MDDr. Ivana Justová

12. – 14. 6. 2018

2. 10. 2018

7. 6. 2018
12. 6. 2018
13. – 14. 6. 2018

2. 10. 2018

4. – 5. 6. 2018

Mgr. Petra Kalistová
PhDr. Alexandra
Aišmanová
PhDr. Alexandra
Aišmanová

Mgr. Tomáš Kotora
Ing. Daniela Stanková

8. 6. 2018
4. 6. 2018

odklad na
6/2019
4. 10. 2018

Mgr. Hana Dostálová

5. – 6. 6. 2018

4. 10. 2018

CER
DOO
DOK
DZT
MSA
SPD
SPK

Náhradní
termín
-

Výsledky absolutorií 2018
Vzdělávací program
BEO – Bezpečnost obyvatelstva
denní studium
BOK – Bezpečnost obyvatelstva
kombinované studium
CER – Cestovní ruch
denní studium
DOO – Diplomovaný oční optik
denní studium
DOK – Diplomovaný oční optik
kombinované studium
DZT - Diplomovaný zubní technik
denní studium
MSA – Management sportovních
aktivit denní studium
SPD - Sociální práce
denní studium
SPK – Sociální práce
kombinované studium
Celkem*

Počet
studentů
k ABS

Prospěli
s vyznamená
-ním

Prospěli

Neprospěli

Odstoupili

Odklad
ABS

9

6

3

0

0

0

18

12

4

0

0

2

5

4

1

0

0

0

6

5

1

0

0

0

14

6

6

0

0

2

12

6

5

0

0

1

8

7

1

0

0

0

8

5

2

0

0

1

18

6

5

0

0

7

98*

57

28

0

0

13

*Z celkového počtu 98 studentů ve třetích ročnících - 13 studentů zažádalo o odklad
absolutorií (z toho 2 na 6/2019).
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Absolutoria v řádném termínu – v červnu 2018 konalo 85 studentů. 57 studentů prospělo
s vyznamenáním a 28 prospělo.

9

VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY
Dne 19. června 2018, 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 2017
Denní forma studia
počet
absolventů
vzdělávacího
programu

zaměstnán-a
v oboru

zaměstnán-a
mimo obor
/ MD

studuje
navazující VŠ

nezaměstnán-a,
ÚP

nezjištěno

Systémový
administrátor IT (AIT)

7

7

0

0

0

0

Bezpečnost
obyvatelstva (BEO)

10

1

2/2

5

0

0

Cestovní ruch (CER)

8

2

3/0

3

0

0

Diplomovaný zubní
technik (DZT)

15

8

4/1

1

0

1

8

5

0

1

0

2

12

1

6/0

5

0

0

7

4*

0

3

0

0

67

28

18

18

0

3

Vzdělávací program

Diplomovaný oční optik
(DOO)
Management
sportovních aktivit
(MSA)
Sociální práce (SPD)

Celkem

* z toho 1 pokračuje ve studiu na VŠ v kombinované formě
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 2017
Kombinovaná forma studia
Vzdělávací program

Sociální práce (SPK)
Bezpečnost
obyvatelstva (BOK)
Diplomovaný oční optik
(DOK)

Celkem

počet
absolventů
vzdělávacíh
o programu

zaměstnán-a
v oboru

zaměstnán-a
mimo obor +
MD

studuje

nezaměstnán-a,
ÚP

nezjištěno

10

5*

3**/0

0

1***

1

24

15#

0/3

0

0

6

20

13

1/1

1

0

4

54

33

8

1

1

11

* z toho 3 pokračují v navazujícím studiu na VŠ v kombinované formě
** z toho 2 pokračují v navazujícím studiu na VŠ v kombinované formě
***na ÚP, ale pokračuje v navazujícím studiu na VŠ v kombinované formě
#
z toho 7 pokračuje v navazujícím studiu na VŠ v kombinované formě
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6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
(§ 7, odst. 1, písm. f)
Minimální preventivní program na VOŠ vychází z Metodického pokynu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.
14 514/2000-51 a následných metodických doporučení.

-

-

-

-

-

Minimální preventivní program školy je zaměřený na:
realizaci vhodných preventivních aktivit pořádaných jinými odbornými zařízeními
k primární prevenci sociálně patologických jevů (pro studenty jsou pořádány výchovně
vzdělávací přednášky, besedy a jiné akce – viz akce oborů),
spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, lékaři – specialisty,
psychology, policejní správou,
neformální působení na studenty vedoucími učiteli skupin při třídnických hodinách,
dalšími vyučujícími ve výuce a při vhodných příležitostech např. rozborem konkrétní
situace (náměty z praxe, z četby, z médií) s cílem, aby studenti o věcech přemýšleli a aby
sami odsoudili danou skutečnost, příp. popularizací známé osobnosti (sportovce,
zpěváka, herce, záchranáře), která něčeho dosáhla bez drog nebo prokázala osobní
odvahu a statečnost,
upevňování a ovlivňování hodnotového systému studentů vyučujícími cestou osobního
příkladu (např. zdůrazňování hodnot sportu pro zdraví člověka a pro způsob trávení
volného času, objasňování zásad životosprávy aj.),
průběžné projednávání možností, jak působit na studenty v oblasti primární prevence
prostřednictvím odborníků z praxe. Jednotlivé vyučované předměty dávají možnosti
neformálního působení:
Cizí jazyky – práce s texty k primární prevenci rozšiřuje slovní zásobu studentů,
vhodné texty k četbě a konverzaci v CZJ,
Odborné předměty – dle jednotlivých oborů studenti probírají následky různých
drogových závislostí, prevenci, léčbu,
Společensko-vědní předměty – prevence, edukace v rámci předmětů jako jsou
základy veřejného zdravotnictví, sociologie, psychologie,
Odborná praxe (praktická výuka) – před nástupem – proškolení o zákazu
zneužívání omamných látek, zákaz zneužití léků
Tělesná výchova – výchova k fair-play, primární prevence vhodná zejména
v tématech biochemie pohybové činnosti, výživa, regenerace sil, olympismus,
etika ve sportu,
Informatika, výpočetní technika – grafické návrhy propagačních letáků
s protidrogovou tématikou,
seznámení studentů se zásadami Vnitřního řádu školy (práva a povinnosti studentů) a
požadavkem jeho dodržování,
nástěnnou propagaci v budově školy (využity nástěnné materiály k prevenci sociálně
patologických jevů),
poskytování odborných a metodických materiálů pro potřeby vyučujících a studentů
školním metodikem prevence,
edukační činnost studentů – přednášky pro žáky základních a středních škol na téma
„zdravý životní styl“, „zdravá výživa“, „boj proti kouření“…,
účast na osvětových akcích pořádaných Krajským zdravotním ústavem v Plzni.
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(§ 7, odst. 1, písm. g)

Vzdělávací akce

Konference zubních techniků

Výstava Pragodent

Vzdělávací
instituce, místo
konání

Časový rozvrh,
termín konání

České Budějovice

5. – 6. 10. 2017

13. 10. 2017

Praha

Konference – Sociálně
psychologický výcvik pro 21. století

Terezín

19. 10. 2017

Konference – Společnost 4.0 a její
vliv na střední školství

Plzeň

16. 10. 2017

Konference – Roadshow pro školy

Plzeň

19. 10. 2017

Krajský úřad
Plzeňského kraje,
Plzeň

25. 10. 2017

Moving Station,
Plzeň

8. 11. 2017

Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského
kraje, Plzeň

9. 11. 2017

Seminář Vision Master Eye

Plzeň

14. 11. 2017

Školení – Spisová služba,
uchovávání a vyřazování
dokumentů

Plzeň

14. 11. 2017

Konference - Quo vadis, vzdělávání
v Plzeňském kraji

Konference spolku Ulice

Seminář pro učitele ANJ - Let´s
motivate
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Účastník

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

Mgr. Ivana Vrátníková

PhDr. Jana Ajglová
Mgr. Helena Layerová

Mgr. Karel Hrdina, DiS.

PhDr. Jana Ajglová
Mgr. Helena Layerová

Mgr. Helena Layerová
Mgr. Ivana Vrátníková

Mgr. Jitka Vonešová

Mgr. Karel Hrdina, DiS.

Vendula Janková
Martina Šabková

Jedličkův ústav,
Neviditelná výstava

Seminář pro učitele ANJ – Xmas
Greetings

28. 11. 2017
Praha

Ing. Mgr. Michal Janeček

Obchodní akademie
6. 12. 2017
Plzeň

Mgr. Jitka Vonešová

Přednáška – Vývoj SW technologií

Plzeň

4. 1. 2018

Mgr. Karel Hrdina
Jiří Fictum, DiS.

Soutěž zubních techniků - Ústecký
den

Ústí nad Labem

16. – 17. 1. 2018

Mgr. Jana Broumská

Železná Ruda

12. 2. 2018

Plzeň

14. 2. 2018

Milano, Itálie

23. – 25. 2. 2018

Mgr. Jitka Vonešová
Sarah Hartmannová, DiS.

Autoškola Helus
Plzeň

16. a 19. 3. 2017

Mgr. Karel Hrdina, DiS.
Mgr. Jiří Dvořák
PhDr. Josef Vlček

MŠMT, Praha

3. 4. 2018

PhDr. Jana Ajglová

Plzeň

16. a 23. 4. 2018

Jiří Fictum, DiS.

Zimní orientace na běžkách

Workshop – příklady dobré praxe
čerpané ze zahraniční cesty ve
Švýcarsku

Optický veletrh MIDO 2018

Školení řidičů

Seminář – Asociace zdravotnických
škol

Přednáška – systém GIT
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Mgr. Jan Štika

Mgr. Ivana Vrátníková

Valná hromada AVOŠ

MŠMT, Praha

17. 4. 2018

PhDr. Jana Ajglová

Konference – spolupráce škola a
firem zaměřená na potřeby žáků

Plzeň

19. 4. 2018

PhDr. Jana Ajglová

Přednáška – Virtuální servery

Plzeň

20. 4. 2018

Jiří Fictum, DiS.

Školení – Programování v Pythonu

Plzeň

9. 5. 2018

Mgr. Karel Hrdina, DiS.
Jiří Fictum, DiS.

Psychosociální výcvik

Špičák, Železná Ruda

11. – 13. 5. 2018

Mgr. Ivana Vrátníková

Sportovní soustředění

Věšín

22. – 26. 5. 2017

Mgr. František Kumst
Mgr. Jan Štika

Přednáška – Dron fest

Plzeň

1. 6. 2018

Mgr. Karel Hrdina, Dis.
Jiří Fictum, DiS.
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
(§ 7, odst. 1, písm. g)

Aktivity, exkurze a školení studentů, prezentace školy
BEZPEČNOST OBYVATELSTVA

1. Seznamovací kurz
Seznamovacího kurzu v Rožmitále pod Třemšínem se v doprovodu
PhDr. Vlčka účastnili 7. - 9. 9. 2017 studenti oboru BEO1. V rámci kurzu
byla prováděna výuka první pomoci, střelecká i speciální tělesná
příprava, ve které si studenti zkusili přijímací řízení k bezpečnostním
sborům.
2. Veletrh cestovního ruchu
21. - 23. 9. 2017 pod vedením PhDr. Vlčka v rámci Veletrhu
Cestovního ruchu ITEP 2017 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.

3. Výcvik pořádkových jednotek policie a IZS
Studenti BEO1,2,3 se v doprovodu PhDr. Vlčka
zúčastnili součinnostního výcviku policistů pořádkové
jednotky se zaměřením na pouliční násilí. Akce se
konala 26. 9. 2017 na polygonu HZS ČR ve Zbirohu.
Studenti měli možnost jako figuranti zažít v praxi
vyjednávání antikonfliktního týmu i samotný zásah
různých policejních složek, včetně spolupráce IZS.
17

4. ÚMO Plzeň 5 - Křimice
V rámci výuky předmětu Veřejná správa byla v doprovodu Bc. Procházky se třídou BEO3
provedena dne 25. 10. 2017 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. Aktuálně byli studenti dále
seznámeni i s činností ÚMO během voleb do Poslanecké sněmovny.

5. Den s Policí ČR
Dne 3. 11. 2017 se studenti oboru BEO v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili akce ‘‘Den s policií ČR‘‘.
Studenti měli možnost vidět ukázky práce jednotlivých policejních složek a prohlédnout si
nejmodernější vybavení Policie ČR.

6. Projekt ULICE a panelová diskuze
Dne 7. - 9. 11. 2017 se studenti BEO1 a BEO2 zúčastnili
v doprovodu Mgr. Vrátníkové projektu ULICE. Akce se konala
v bývalé budově železniční stanice Plzeň Jižní Předměstí.
První den se zúčastnili divadelního představení nacvičeného
drogově závislými, kdy si měli možnost poslechnout i jejich
životní příběhy a klást otázky. Druhý den byla na programu
panelová diskuze k vyhlášce o zákazu prostituce v Plzni.

7. Exkurze hasičský záchranný sbor Plzeň
Dne 16. 11. 2017 se studenti oboru BEO1 v doprovodu Bc.
Kučery zúčastnili exkurze na HZS Plzeň Košutka. Studenti si měli
možnost prohlédnout hasičskou stanici, dozvědět se informace o službě hasičů a prohlédnout si
nejmodernější prostředky používané HZS v Plzni.

8. Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje
Dne 18. 11. 2017 v doprovodu JUDr. Hany
Šindelářové, se třída BEO3 zúčastnila exkurze na
odboru kriminalistické techniky Krajského ředitelství
Policie ČR Plzeňského kraje. Zde byli studenti
seznámeni s fungováním a celkovým chodem tohoto
útvaru. Dále měli možnost nahlédnout do místní
zbrojnice, kterou si zaměstnanci sami zřizují.
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9. Český rozhlas
Dne 22. 11. 2017 v doprovodu Bc. Beníška, zavítali
studenti BEO 2 společně s druhým ročníkem Veřejné
správy do Českého rozhlasu v Plzni. Zde se studenti dostali
do běžně neveřejných prostorů a měli možnost
nahlédnout například do nahrávacích studií Českého
rozhlasu.

10. Charitativní akce „Krabice od bot“
Dne 7. 12. 2017 se studenti BEO1 zúčastnili akce
“Krabice od bot”, která se konala na adrese Škroupova 13, Plzeň. Jednalo se zde o balení a třídění
vánočních dárků, které byly poté odvezeny dětem z finančně nezaopatřených rodin.

11. Projektový den první pomoci
Dne 22. 11. 2017 navštívili studenti BEO1 v doprovodu
Mgr. Layerové Střední odborné učiliště elektrotechnické v
Plzni, kde v rámci projektového dne učili studenty střední
školy poskytovat první pomoc. Zde byli studenti BEO1
rozděleni do 4 stanovišť. Každé stanoviště obsahovalo jiný
druh poskytování první pomoci (krvácení, resuscitace
dospělého, resuscitace nemluvněte a dítěte). V rámci akce
byly prováděny našimi studenty také ukázky sebeobrany.

12. Ústav soudního lékařství Plzeň, Lidická 2
Dne 12. 12. 2017 se v doprovodu Bc. Procházky studenti
BEO3 zúčastnili v budově Ústavu soudního lékařství v Plzni
zdravotní pitvy. Během výkladu zjistili, že existují 2 druhy
možného nařízení pitvy, a to zdravotní a soudní. Zdravotní
nařizuje lékař, ke zjištění příčiny přirozeného úmrtí a
soudní, kterou nařizuje policejní orgán v případě zjištění
nebo podezření na násilnou smrt, způsobenou trestným
činem. Studentům byly na místě rovněž demonstrovány na
různých jednotlivých částech těla a vnitřních orgánech rozdíly, podle kterých lze toto rozpoznat.
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Provedení pitvy spadá pod jeden z důležitých úkonů v rámci státní správy – zdravotnictví, Policie ČR,
státní zastupitelství a soudů.

13. Exkurze věznice Plzeň Bory
Dne 13. 12. 2017 si studenti BEO1 měli možnost v doprovodu Ing. Černého v rámci exkurze
v plzeňské věznici na Klatovské třídě prohlédnout naší největší věznici. Dozvěděli se zde nejen
zajímavosti z historie věznice, ale prohlédli si také její vnitřní prostory.

14. Exkurze MÚ Křimice
Dne 4. 12. 2017 v doprovodu Mgr. Plochého navštívila třída BEO1 Městský úřad Křimice, kde měli
možnost vidět každodenní chod úřadu. Dále se dozvěděli, jaké akce město připravuje a jaké novinky
město čekají v roce 2018. Studenti si také vyzkoušeli, jak probíhá prezentace přímo ve společenské
místnosti na tamním úřadě.

15. Exkurze Hitrádio FM Plus
Dne 13. 12. 2017 se studenti oboru BEO1 v rámci
předmětu Komunikace a média v doprovodu Mgr.
Václavové zúčastnili výuky v Hitrádiu FM Plus (Plzeň
Zikmunda Wintra 21). Studenti se zde dozvěděli o
historii rádia, či jak vznikají reklamy. V živém vysílání
sice nebyli, ale seznámili se s moderátory Davidem a
Kubou, kteří jim ukázali, jak jsou sehraní, a jak to v rádiu
funguje.

16. Zimní kurz – Krkonoše
Pec pod Sněžkou 21. - 26. 1. 2018. 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.
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, složek policie a
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armády. V rámci kurzu byla provedena exkurze s výkladem a ukázkami na Horské službě v Peci pod
Sněžkou.

17. Exkurze BEO1 – výslechová místnost pro dětské
svědky a oběti trestných činů

Dne 7. března 2018 se studenti SPD 1 a BEO 1
zúčastnili prohlídky výslechové místnosti pro dětské
svědky a dětské oběti trestných činů v Plzni. Exkurzi vedl
Mgr. Mašek, vedoucí oddělení sociálních věcí Plzeňského
kraje, který stál u zrodu tohoto unikátního zařízení.
Seznámil studenty s účelem a vybavením výslechové
místnosti a současně představil roli sociálních pracovníků
a příslušníků policie v této oblasti.

18. Přednáška BEO – Bezpečnostní hrozby ve světě
Dne 19. 3. 2018, v rámci přednášky armádního generála ve
výslužbě ing. Jiřího Šedivého, který je vedoucí katedry
bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut, se studenti
oboru Bezpečnost obyvatelstva měli možnost seznámit s
ožehavými tématy bezpečnosti a terorismu na blízkém východě a
zároveň získat náhled na problematiku muslimských náboženských
směrů, které jsou příčinou složité bezpečnostní situace v regionu a
hrozbou nejen pro Českou republiku.

19. Exkurze BEO2,3 – Městská policie Plzeň
Studenti se dne 28. 3. 2018, v doprovodu Bc.
Beránka, seznámili na velitelství MP Plzeň s činností
městské policie Plzeň, strukturou a činnostmi strážníků
zejména v rámci chodu operačního střediska linky 155 a
chodu služebny Plzeň střed.

20. Exkurze BEO1 – Střelnice Lobzy

Dne 3. 4. 2018 v doprovodu Mgr. Černého proběhl
nácvik střelby z dlouhých střelných zbraní na Armádní
střelnici ČR v Plzni Lobzích. Studenti si mohli vyzkoušet
střelbu ze sportovních zbraní na soutěžní střelnici za
asistence vedoucího střelnice plk. Mgr. Pavla Bittnera.
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21. Přednáška bezpečnostních složek Letiště V. Havla
4. dubna 2018 proběhla na naší škole přednáška zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních složek
z pražského letiště. Studenti se seznámili s policejní a
bezpečnostní ochranou Letiště Václava Havla. Praktické
ukázky byly zaměřeny na postupy příslušníků cizinecké
policie v rámci odbavování, ochrany letiště a
bezpečnostní kontrolu dalších civilních složek. Důraz byl
kladen na společný postup bezpečnostních složek
působících na letišti, zejména proti novým trendům a
hrozbám mezinárodního terorismu. Studentům byla
nabídnuta odborná praxe a možné zaměstnání.

22. Exkurze BEO1,2 – Odorologické pracoviště Policie ČR
Dne 19. 4. 2018 navštívili v doprovodu PhDr. Vlčka studenti oboru
Bezpečnost obyvatelstva oddělení služební kynologie Policie ČR
v Plzni. Zde jsou zařazeni psovodi specialisté, kteří provádějí na daném
území výkon služby se služebními psy specialisty na detekci
omamných a psychotropních látek, detekci výbušnin, detekci
akcelerantů, detekci zbraní a jejich částí, detekci lidských částí a
ostatků. Pro náš obor byla nejzajímavější metoda pachové
identifikace, která studentům prakticky doplnila výuku předmětu
Kriminalistika.
23. Exkurze BEO1 – Městská policie Plzeň
Dne 19. 4. 2018 navštívili v doprovodu Mgr. Šturma studenti oboru
Bezpečnost obyvatelstva velitelství městské policie v Plzni. Zde se
seznámili zejména s výkonem služební přípravy a chodem velitelství,
včetně operačního střediska.

24. Součinnostní výcvik s policií BEO 1,2,3
Dne 25. 4. 2018 se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva zúčastnili součinnostního výcviku
policistů pořádkové jednotky Policie ČR a SRN se zaměřením na téma výtržností ve vlaku. Studenti
měli možnost jako figuranti
zažít v praxi samotný zásah
různých policejních složek,
včetně spolupráce IZS. Pro
náš obor byla nejzajímavější
předváděná
metodika
"zaplavení vlaku" násilným
vniknutím.
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25. Střelecká příprava BEO1
Střelnice Plzeň Leiko, 30. 4. 2018; v rámci výcviku 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.

26. Letní odborná praxe pro obor Bezpečnost obyvatelstva,
skupina BEO1
Rožmitál pod Třemšínem, 7. - 9. 5. 2018; v první části školní letní
odborné

praxe

studenti

oboru

Bezpečnost obyvatelstva absolvovali v
měsíci

květnu

fyzickou

přípravu

nezbytnou pro přijetí k bezpečnostním sborům a výcvik používání
donucovacích prostředků a zbraně. Procvičovali také vstupy do objektů,
zastavování vozidel a řízení dopravy, ohledání místa trestného činu,
včetně vyhledávání a zajišťování kriminalistických stop.

27. Letní odborná praxe pro obor Bezpečnost
obyvatelstva, skupina BEO2

Ve dnech 10. - 18. 5. 2018 absolvovali studenti
BEO2 Letní odbornou praxi v Tatrách. Výcvik měl
studentům přinést seznámení s lokalitou, která je
stále více vybírána turisty z ČR vzhledem
k bezpečnostní situaci ve světě. Důraz byl kladen na
zvyšování psychické a fyzické odolnosti v rámci
přípravy na budoucí povolání v bezpečnostních
složkách.
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28. Kurz speciálních tělesných aktivit BEO 1

Další část praxe skupiny BEO1 probíhala 31. 5. - 2. 6. 2018 již v ČR, v bývalém vojenském újezdu
Brdy, kdy tento výcvik měl za cíl najít a vyzkoušet možné způsoby a postupy vedoucí k zadržení
pachatele ukrývajícího se v členitém terénu, jeho eskortování na určené místo, popř. nalezení
pohřešované osoby. Naučit studenty topografii, práci s mapou, buzolou, propátrávání terénu pěšky,
přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na základní fungování v krizových situacích, vedení a
zabezpečení skupiny, umět využívat dostupné vodní a potravinové zdroje. Nedílnou součástí kurzu
bylo i zvyšování psychické a fyzické odolnosti v mimořádných situacích.
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CESTOVNÍ RUCH
1. Seznamovací kurz Rožmitál pod
Třemšínem, 7. - 9. 9. 2017
Ubytování v campu Kymevo; aktivity pro
podpoření nového kolektivu; zúčastnilo se
14 studentů CR1 a CR3. Návštěva
interaktivního muzea v Rožmitálu pod
Třemšínem.

2. Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2017 21.9. - 23. 9. 2017
Práce pro pořadatele, vlastní stánek školy a její prezentace, dětský koutek – dětská animace
Organizace slavnostního galavečera na Spilce pro vystavovatele
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3. Exkurze Konstantinovy lázně 2. listopadu 2017
Studentky CER 3 v rámci výuky Techniky služeb cestovního
ruchu. Prohlídka za asistence manažerky a vrchní sestry.

4. Exkurze na letiště Václava Havla 3. listopadu 2017
V rámci předmětu TCR navštívili studenti letiště a byli
seznámeni s chodem odbavování a bezpečnosti na letišti CR1
+ CR2 (17 studentů + 2 vyučující).

5. Zájezd na Moravu – Expedice Pálava 2017, 10. – 12. listopadu 2017
V rámci praxe studenti organizují zájezd na Pálavu – Víno s příběhem. Kompletní organizace
třídenního zájezdu včetně logistiky, ubytování, stravování, řízené degustace a doprovodného
programu, vše řídí studenti.
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6. Zimní kurz 21. - 26. ledna 2018
V rámci praxe studenti CR2 + BO Zimní kurz – Pec pod Sněžkou chata Viktorka. Praktická výuka
s návazností na teorii z TCR a animací. Vedení skupiny na Sněžku, celodenní výlet na běžkách,
návštěva Horské služby a další.

7. Zajištění prezentace školy 30. ledna 2018
Studentky CER2 zajišťovaly prezentaci školy na veletrhu PRÁCE A
VZDĚLÁVÁNÍ Grafia .
8. Návštěva veletrhu cestovního ruchu Praha 15. únor 2018
Studenti skupin CER1 a CER3 navštívili další ročník veletrhu. Získali
zde
kontakty
pro
dlouhodobé praxe jako
animátoři v zahraničních
destinacích.
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DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

1. Exkurze do oční optiky
Studenti druhého ročníku DOO navštívili 3. října 2017 s vyučujícím P. Budkem v rámci výuky
předmětu Technologie pracoviště oční optiky společnosti Grand Optical, kde se seznámili s provozem
a kde si také mohli zkusit práci s různými materiály brýlových skel i plastů – to znamená, jak se
chovají tyto materiály po nahřátí, po deformaci atd.
2. Optik Trade Show a Národní technické muzeum (optické klamy)
Studenti DOO navštívili 13. října 2017 s vyučujícími 3. ročník veletrhu zaměřeného na oční optiku a
optometrii "Optik trade show". U vystavovatelů si prohlédli kolekce brýlových obrub a seznámili se s
novými technologiemi v oblasti zušlechtění brýlových čoček a s novými možnostmi očního vyšetření.
V druhé části dne pak navštívili studenti expozici očních klamů v Národním technickém muzeu, kde si
vyzkoušeli řadu zajímavých fyziologických klamů, včetně klamu perspektivy – Amesův pokoj.

3. Exkurze do FN Plzeň
V pondělí 30. října 2017 se studenti DOO3 za účasti vyučujícího VMR pana P. Budka zúčastnili
návštěvy oddělení pleoptiky a ortoptiky ve Fakultní nemocnici v Plzni. Na oddělení ortoptiky
provázela studenty ortoptická sestra Bohumila Šimánková. Od ní se také dozvěděli, jak se
diagnostikuje a léčí tupozrakost. Během exkurze se studenti seznámili s ortoptickými cvičeními, které
se používají v léčbě vrozených a získaných očních vad u dětí, a s funkcí přístrojů: Synoptofor,
Cheiroskop, Campbellův zrakový stimulátor (CAM), Stereoskop, ortoptický Korektor a Maddoxův kříž.
K pochopení principu těchto přístrojů pomohli dobrovolníci z řady studentů, čím se zájem o danou
problematiku ještě zvýšil.

4. DEPO Plzeň: Posviť si na svou budoucnost
V pátek 10. 11. a v sobotu 11. 11. představili studenti DOO spolu s dalšími studenty VOŠZMVS
výsledky svého studia a možnosti budoucího uplatnění v rámci interaktivní výstavy „Posviť si na svou
budoucnost“ v DEPO v Plzni.
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5. Exkurze v Tyfloservisu
Dne 22. 11. 2017 navštívili studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný oční optik krajské středisko
sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých TYFLOSERVIS v Plzni. Odborné lektorky centra velmi
fundovaně seznámily studenty s danou problematikou a možnostmi pomoci nevidomým a
slabozrakým. Většinu kompenzačních pomůcek si studenti sami vyzkoušeli.

6. Předvánoční návštěva Dětského centra – sbírka pro děti
Studenti DOO1 a DOO2 uspořádali charitativní sbírku pro
děti žijící v kojeneckém oddělení Dětského centra v Plzni.
V pondělí 18. 12. 2017 uskutečnila skupina studentek (zleva
N. Charvátová, K. Radová, P. Krůtková z DOO2 a A. Zábranská
z DOO1) za doprovodu vedoucí oboru J. Prokšové předání
dárků přímo v Dětském centru. Jedná se o zdravotnické
zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem v sociální a
zdravotně sociální tísni. Děti od narození do tří let jsou
umístěny právě v Dětském centru Na Chmelnicích, kde nás
přijala vrchní sestra paní Helena Spurná.
Studentky předaly zakoupené dárky – pastelky,
leporela, hračky aj. pod stromeček a prohlédly
si kojenecké oddělení i oddělení pro
handicapované děti. Osudy dětí umístěných
v DC v nás vyvolaly smutné pocity, ale měly
jsme radost, že jsme mohly přispět k jejich
obdarování.

7. Mezinárodní veletrh oční optiky MIDO
Studentky DOO2 se ve dnech 23. – 25. 2. 2018 zúčastnily
mezinárodního veletrhu oční optiky MIDO Miláno 2018 v Itálii.
Doprovázely je vyučující Mgr. Jitka Vonešová a Sarah Hartmannová,
DiS. V pátek 23. 2.
přiletěly v 14,30 na letiště
Malpensa
a
v podvečerních hodinách
si prohlédly památky v
centru Milána. V sobotu
pak navštívily výstavní
plochu Expo Milan. Na
tomto světově uznávaném veletrhu se po celý den
setkávaly
s nejmodernějšími
technologiemi
a
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korekčními optickými pomůckami. Obdivovaly například luxusní brýle firem LUXOTTICA a SAFILO,
nebo brýlové obruby z kamene od firmy MORÁ BUSOLI a také obruby od Josepha Havera z Izraele.
V neděli 25. 3. se pak letecky vrátily zpět do ČR.

8. Exkurze do optické laboratoře KMT FPE ZČU
Studentky DOO1 si v pondělí 9. 4. 2018 prohlédly laboratoř Katedry matematiky, fyziky a technické
výchovy FPE ZČU v Plzni a seznámily se zde se základními experimenty, které se týkaly jevů
geometrické optiky – např. odrazu a lomu na rozhraní prostředí, optického zobrazování čočkami a
zrcadly a optických klamů. Nejvíce studentky zaujaly odrazy diod ve světelném tunelu a klamavá
zobrazení předmětů v asférických zrcadlech. Dále si v laboratoři prohlédly experimenty týkající se
vlnové optiky – jednalo se o polarizaci bílého světla a dvojlom červeného světla z He-Ne laseru o
vlnové délce 656 nm (na obr. vlevo). S tímto typem laseru byly provedeny i pokusy týkající se
interference a ohybu světla na dvojštěrbině. Závěr experimentálního dopoledne patřil demonstraci
barevného vidění. Studentky se mohly přesvědčit o odlišném způsobu vzniku barev a barevných stínů
u součtového a rozdílového skládání.

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK

1. Mezinárodní dentální veletrh - Pragodent 2017
Dne 13. 10. 2017 se studenti naší školy, spolu s vyučujícími oboru Diplomovaný zubní technik,
zúčastnili 25. ročníku mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent, který se konal ve dnech 12. 10. 14. 10. 2017 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 velké
množství vystavovatelů. Své produkty představily
tradiční firmy např. Henry Schein, Straumann,
NWD Česko. V halách Průmyslového paláce se
objevilo i mnoho novinek – např. špičková 3D
tiskárna firmy C-Works ASAP3, lupová světla –
eBite3 či materiály nové generace BioHPP. firmy
Bredent, vhodné pro tvorbu konstrukcí, můstků a
korunek. Nabídka byla, nejen pro zubní laboratoře,
opravdu rozmanitá.
2. Artikulátor a obličejový oblouk
Dne 7. 11. 2017 se konala v učebně C2 naší školy přednáška, která se týkala obličejového oblouku
a artikulace. Pan Michal Koudelka studentům poutavě popsal celou problematiku obličejového
oblouku, artikulátorů a vše doplnil praktickou ukázkou. Studenti se mohli seznámit s nedokonalostí
mnohých pracovních přístrojů a hlavně s moderním řešením problémů.
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3. Festival vzdělávání: Posviť si na budoucnost
Ve dnech 10. – 11. listopadu se konal v areálu Depa2015 v Plzni festival vzdělávání a práce
s názvem Posviť si na budoucnost. Studenti spolu s rodiči se mohli seznámit s možnostmi studia a
následného pracovního uplatnění v Plzeňském kraji. Studenti vzdělávacích programů Systémový
administrátor IT, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik, a Cestovní ruch předvedli, co
všechno se naučili v průběhu studia v jednotlivých oborech.
4. Přednáška o 3D tisku

Dne 28. 11. 2017 proběhla odborná přednáška CAD/CAM specialisty z firmy Interdent pana
Vladimíra Palíra. Představil studentům DZT3 možnosti 3D tisku ve stomatologii, způsoby scanování
prací a jejich následného převedení do stl. souborů, které jsou k 3D tisku potřebné. Dále poskytl
ucelený přehled všech tiskáren dostupných na dentálním trhu a poté se zaměřil na detailní postup
obsluhy softwaru. Předvedl studentům i jednu konkrétní tiskárnu, kterou přivezl s sebou.

5. Exkurze do Muzea loutek
Dne 8. 12. 2017 se studenti 2. ročníku zúčastnili exkurze do Domu loutek. Spolu s vyučujícími
obdivovali expozici věnovanou dílu pana Skupy a jeho následovníků. Mohli zde vidět barevné
kontrasty a souhru jednotlivých částí loutek, jejichž spojením vzniká pohybový soulad.
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6. „ÚSTECKÝ DENT“
Mezinárodní soutěž v modelovacích technikách pro studenty oboru Asistent zubního technika a
Diplomovaný zubní technik. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad
Labem pořádala I2. ročník této soutěže pod záštitou ředitelky školy PhDr. Miroslavy Zoubkové. Téma
soutěže: Anatomická modelace korunek z vosku. V prostorách školy se konala ve dnech 16. 1. a 17. 1.
2018 soutěž v kresbě okluze moláru tužkou a modelace moláru a premoláru z vosku. První den
studenti plnili dané úkoly a den následující patřil vyhlašování výsledků soutěže. Odborná porota ve
složení: Jiří Taufer, Jakub Hošek, Michal Nový a Franziska Schütz se snažila vybrat nejlepší práce. Měla
to opravdu těžké. Z 27 soutěžících se na prvních místech umístila studentka Olga Ryglová
z Nymburka.
Naší školu reprezentovala studentka 3. ročníku Diplomovaný zubní technik Denisa Ponechalová.
Za vymodelovaný molár a premolár se umístila na velice pěkném 7 místě. Umístění v takové
konkurenci ji samotnou překvapilo a byla moc ráda za novou zkušenost.

7. Přednáška – Péče o zubní náhradu
Dne 25. dubna 2018 proběhla odborná přednáška, kterou si připravila paní Dita Homolová,
zástupce firmy GSK. Popsala nám, jak správně pečovat o zubní náhrady s využitím produktů značky
Corega. Vysvětlila velmi důležitou spolupráci zubních techniků, dentálních hygienistek a zubních
lékařů. Přednáška byla velmi poučná a zajímavá.
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SOCIÁLNÍ PRÁCE

1. 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 11. 10. 2017, ve svém
volném čase, zapojili všichni studenti třídy SPD 3.
2. Exkurze do NZDM Vzducholoď
Dne 16. 10. 2017 studenti SPD 3 a SPD 1 navštívili NZDM Vzducholoď. Exkurze byla výborně
připravena a studenti získali o činnosti nízkoprahového klubu řadu informací. Součástí exkurze byla
též beseda, v rámci které proběhla i zajímavá
interaktivní cvičení pro studenty. Studentům byla
současně nabídnuta možnost vykonání odborné praxe
v tomto zařízení.
3. Zábavně – edukační odpoledne pro děti
19. 10. 2017 se studenti 2. ročníku Sociální práce
zúčastnili spolu s vyučující Mgr. Dostálovou zábavně –
edukativního dopoledne pořádaného pro děti ZŠ a MŠ
pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni, Lazaretní
ulici. Program byl realizován v rámci projektu Sazka Olympijský víceboj. Cílem bylo motivovat děti ke
sportu a zdravému životnímu stylu. Děti si vyzkoušely řadu disciplín, byly jim ukázány možnosti
sportovního vyžití a též besedovaly s handicapovaným sportovcem. Naše studentky aktivně
vypomáhaly na stanovišti zvukové simulované střelby, což je prestižní sport pro osoby se zrakovým
postižením.
4. Beseda o dobrovolnictví
24. 10. 2017 proběhla pro studenty třídy SPD 1 beseda
na téma Dobrovolnictví. Hostem besedy byla Ing.
Neckářová z Diakonie ČCE- středisko Západní Čechy a
současně pracovníci NZDM Atom. 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.
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5. Návštěva Substitučního centra v Plzni
Dne 1. 11. 2017 navštívily studentky třídy SPD-2 pod vedením odborné učitelky Mgr. Ackrmannové
Substituční centrum v Plzni. Substituční centrum je primárně určeno pro klienty s rizikovým
chováním, kteří jsou dlouhodobě závislí na opioidech, a u kterých selhávají pokusy o abstinenční
léčbu. Toto zařízení též poskytuje poradenskou službu, psychoterapii, sociální poradenství, arteterapii
a další. Studentky se též seznámily s postavením, úkoly a náplní práce sociálního pracovníka v tomto
zařízení.
6. Divadelní představení v rámci Týdne pro Ulici
Ve dnech 7. a 9. 11. 2017 se studenti naší školy zúčastnili divadelního představení konaného
v rámci akce Týden pro Ulici. V rámci divadelního představení vystoupili klienti terapeutických
komunit pro drogově závislé (každý den jiná komunita a jiné divadelní představení). Významná byla
zejména beseda s účinkujícími (klienty), která následovala po představení. Akce se zúčastnili 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.
7. Konference v rámci Týdne pro Ulici
Dne 8. 11. 2017 se studenti naší školy
zúčastnili odborné konference konané v rámci
akce Týden pro Ulici. Součástí konference byla i panelová diskuse k vyhlášce o zákazu prostituce
v Plzni – pojďme to dělat jinak. Panelové diskuse se účastnili odborníci pracující s touto cílovou
skupinou, ale i zástupci Policie ČR a MMP.
8. Účast na Národní potravinové sbírce
Dne 11. 11. 2017 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.
9. Projekt třídy SPD 3
V rámci školního projektu 3. ročníku oboru Sociální
práce bylo dne 15. 11. 2017 uspořádáno aktivizační odpoledne pro seniory v Senior Residenci Terasy.
Pro seniory bylo připraveno zábavné odpoledne, v rámci kterého vyráběli vánoční dárky pro své
rodiny, zejména vánoční přání a dekorace. Aktivizačních činností se zúčastnilo 10 seniorek, vyrábění
je nadchlo a byla na nich vidět celková spokojenost z přítomnosti našich studentů.
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10. Účast na akci Cesty zdraví
Dne 22. listopadu 2017 se studenti SPD 1 zúčastnili
akce Cesty zdraví, kterou pořádalo Fakultní centrum
zdraví při FZS ZČU v Plzni. Akce byla zaměřena na
seniory, pro které bylo připraveno několik zajímavých
stanovišť zaměřených na zdraví, životní styl či
poradenství v oblasti sociálních služeb. Akce bohužel
měla jen malou účast ze strany seniorů.
11. Exkurze do Jedličkova ústavu v Praze
Dne 28. 11. 2017 se zúčastnila studijní skupina SPD1 exkurze, zorganizované vedoucím skupiny Ing.
Michalem Janečkem. První část exkurze se týkala prohlídky Jedličkova ústavu, odpoledne proběhla
návštěva výstavy konané pod názvem Neviditelná výstava. Akce
v Jedličkově ústavu se konala v době od 11:30 do 14 hodin,
skupinu studentů prováděl tiskový mluvčí pan Musílek. Studenti
měli možnost navštívit učebny, novou budovu, zkušební byty a
také si prohlédnou vybavení rehabilitačních místností.
Neviditelná výstava se konala v budově Novoměstské radnice
na Karlově náměstí od 14:30 do 16 hodin. Zde byla možnost
simulovat prostředí vnímané zrakově postiženými. Obě akce
představují veliký přínos a vhodné doplnění oboru jejich studia.

12. Den otevřených dveří v denním stacionáři Jitřenka
Dne 6. 12. 2017 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
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.
13. Exkurze ve Věznici Plzeň
Dne 13. 12. 2017 absolvovali studenti třídy SPD-1 v doprovodu vyučujícího Ing. Černého 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.
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14. Exkurze – projekt Jana v Domažlicích
Dne 13. 12. 2017 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.
15. Akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům
Dne 7. 12. 2017 se studenti třídy SPD-2 a BEO 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.
16. Workshop v rámci projektu Vzdělávání sociálních
pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS
Zbůch
14. 2. 2018 se studentky 1. ročníku oboru Sociální práce zúčastnily workshopu pořádaného CPTS
Zbůch. Tematické zaměření bylo: Příklady dobré praxe čerpané ze zahraniční cesty ve Švýcarsku.
Studentky byly seznámeny s poskytováním sociálních služeb a zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením ve Švýcarsku, a to prostřednictvím zahraničních lektorů a účastníků stáže. Workshop
proběhl v příjemném prostředí hotelu IBIS.
17. Exkurze do výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestných činů
Dne 7. března 2018 se studenti SPD 1 a BEO 1 zúčastnili prohlídky výslechové místnosti pro dětské
svědky a dětské oběti trestných činů v Plzni.
Exkurzi vedl Mgr. Mašek, vedoucí oddělení
sociálních věcí Plzeňského kraje, který stál u zrodu
tohoto unikátního zařízení. Seznámil studenty
s účelem a vybavením výslechové místnosti a
současně představil roli sociálních pracovníků a
příslušníků policie v této oblasti.
18. Exkurze do chráněných dílen Sdružení občanů
Exodus v Třemošné
Dne 12. 3. 2018 absolvovali studenti třídy SPD-2
v doprovodu Mgr. Ackrmannové exkurzi do chráněných dílen Sdružení občanů Exodus. V chráněných
dílnách jsou produkovány výrobky schopné obstát na běžném trhu, i když jsou vyráběny
handicapovanými pracovníky. Studentky měly možnost se seznámit nejen s prostředím těchto dílen,
ale i s přínosem trvalého zaměstnání pro každého, i handicapovaného člověka.
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19. Exkurze do Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
Dne 21. 3. 2018 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.
20. Exkurze do Terapeutické komunity Vršíček
Dne 4. 4. 2018 realizovaly studentky SPD 2 exkurzi do Terapeutické
komunity Vršíček. Terapeutická komunita je provozována SKP v Plzni a
je sociální službou, která pomáhá dospělým lidem řešit problém
závislosti na návykových látkách. Studentky se zde seznámily
s průběhem léčby, s pravidly, zásadami a hodnotami této komunity.
21. Psychosociální výcvik 2018
Ve dnech 11. – 13. 5. 2018 se studenti 1. ročníku denní i
kombinované formy studia oboru Sociální práce zúčastnili
psychosociálního výcviku. Výcvik proběhl opět v hotelu Kolibřík na Šumavě, pod vedením PhDr.
Michala Svobody, Ph.D. a Mgr. Ivany Vrátníkové. Účastnilo se celkem 14 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.
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MANAGEMENT SPORTOVNÍCH AKTIVIT

1. Atletická soutěž pro ZŠ 2018
Obor MSA se pod vedením Mgr. Štiky aktivně zapojil do pořadatelství Školního kola atletického
čtyřboje ZŠ Podmostní Plzeň. Studentky a studenti MSA2 připravili dne 20. 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. Při nádherném letním počasí se studenti MSA
i žáci ZŠ chopili akce na výbornou. Celé dopoledne panovala příjemná atmosféra a všichni zúčastnění
podávali skvělé výkony.

2. Institut moderní fyzioterapie
Studenti třetího ročníku se při exkurzi s Ing Martinou Cejnarovou seznámili s fungováním Insitutu
moderní fyzioterapie. Dozvěděli se o historii firmy od jejího založení až po současnost a mohli se
vyptávat majitelky i zaměstnanců na těžkosti podnikání atd. Prohlídli si i prostory provozovny a
seznámili se s různými metodami fyzioterapie.
3. Sportovní soustředění
Jako každým rokem v druhé polovině května se druhý ročník oboru Management sportovních
aktivit účastnil sportovního soustředění pod vedením Mgr. Štiky a Mgr. Kumsta. V týdnu od 21. do 25.
května studenti MSA2 a MSA3 navštívili tradiční místo, rekreační areál Brdy u vesnice Věšín. Pro
studenty byl připraven bohatý, nejen sportovní program. Všichni si užili dostatečný počet kilometrů
na horském kole. Při zdolaných 180km byla možnost vidět mnoho částí středních a jižních Brd.
Seznámili jsme se s nejvyššími vrcholy, Tok, Praha, Třemšín. Navštívili jsme historická města Rožmitál
p. Třemšínem, hornické město Příbram, Vysokou u Příbrami s památníkem Antonína Dvořáka a místní
Rusalčino jezírko, v Březnici se studenti seznámili se zámkem a pivovarem.
V rámci dalších aktivit se studenti seznámili s outdoorovými aktivitami, nízkými lany. Při
psychosociálních aktivitách rozvíjeli spolupráci, koordinaci, sebedůvěru. V rámci turnaje v míčových
hrát proběhly mače ve volejbale, nohejbale, fotbalu a dalších sportech. Ve večerních hodinách
probíhaly odborné přednášky na témata vztahující se k praxi.
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4. Festival sportu
Studenti MSA1, MSA2 a několik letošních absolventů se pod vedením Mgr. Štiky aktivně podíleli na
organizaci velké osvětové, sportovní akce Festivalu sportu. Akce se konala v OC Plzeň Plaza,
v amfiteátru a parku dne 21. 6. 2018. Při pátém ročníku studenti zajišťovali sportovní stanoviště,
hladký průběh akce, prošli si přípravami a ukončovacími pracemi. Před akcí se druhý ročník zapojoval
do marketingu, managementu a komunikace s partnery a subjekty zapojenými do FS. Setkali se zde a
starali se o VIP hosty, zajišťovali vstup a koordinaci návštěvníků. Akce o 55 sportovních stanovištích a
6000 návštěvnících měla i díky studentům MSA hladký průběh.

5. Základy kartografie a orientace v terénu – MSA3 – výstup č. 1 – zimní orientace – 12. 2. 2018
Dne 12. února 2018 skupina MSA3 s Mgr. Štikou uskutečnila celodenní akci v okolí Železné Rudy.
Dvě studentky připravily a realizovaly v rámci předmětu samostatný výstup předmětu v zimním
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terénu. Příprava, realizace, hodnocení a další činnosti spojené s přípravou akce v přírodě zdárně
proběhly. Trasu 25 km absolvovali všichni studenti s úspěchem a bez újmy na zdraví.
Základy kartografie a orientace v terénu – MSA3 – výstup č. 2 –
turistická orientace – 9. 4. 2018
Vzdělávací akce byla realizována na trase z parkoviště u
nákupního centra Olympie až ke zřícenině hradu Radyně.
Lektorem byl učitel Mgr. Jan Štika. Účastnící akce měli možnost se
seznámit s turistikou a obecně s organizací výletů do přírody.
Základy kartografie a orientace v terénu – MSA3 – výstup č. 3 –
cyklistická orientace – 2. 5. 2018
Vzdělávací akce byla realizována na trase z parkoviště U Ježíška
do města Dobřany. Lektorem byl učitel Mgr. Jan Štika. Účastnící
akce měli možnost se seznámit s cykloturistikou a obecně
s pořádáním výletů na kole. Poznali památky a města
v okolí Plzně. Celková trasa tvořila 50 km. Studenti MSA 3
poznali okolí Plzně, město Dobřany a jeho historii a
cyklotrasy v okolí Plzně. Plánování a realizace
cyklozájezdu, práce se skupinou v terénu.

Základy kartografie a orientace v terénu – MSA3 – výstup č. 4 – orientace ve sportovním městě – 9.
5. 2018
Vzdělávací akce byla realizována v Praze. Účastnící
akce měli možnost se seznámit s novou aktivitou skákání
na trampolínách – Jump arena Zličín. Dále exkurze
směřovala na největší stadion v Evropě – Velký strahovský
stadion a zároveň tréninkové centrum AC Sparta Praha.
Program pokračoval historií hlavní města ČR – Petřín,
Malá Strana, Karlův most, Kampa, Staroměstské náměstí.
Přínosem bylo osvojení si organizace zájezdu,
plánování programu, plánování dopravy a programu.
Organizátoři zajišťovali kompletní realizaci akce. Pro účastníky byly přínosem nové aktivity, fungování
sportovního objektu a poznání v rámci cestovního ruchu.

40

SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR IT

1. Roadshow pro školy
Dne 19. října 2017 proběhla v Plzni v prostorách hotelu Angelo konference firmy Microsoft
"Roadshow pro školy", jejímž hlavním cílem bylo seznámení s novinkami na trhu v oblasti hardwaru a
softwaru. Součástí konference byl i workshop, na kterém
zástupci firmy Microsoft ukázali vylepšení operačního
systému Windows 10 po letošní říjnové aktualizaci. Zástupci
partnerských firem této akce, jako např. Epson a AV Media
předvedli nové výrobky v oblasti audiovizuální techniky,
firma Eset prezentovala novinky v oblasti vývoje antivirového
softwaru. Studenti viděli i výukové robotické stavebnice pro
výuku programování.
2. Festival vzdělávání: Posviť si na budoucnost
Ve dnech 10. – 11. listopadu proběhl v areálu Depa2015
v Plzni festival vzdělávání a práce s názvem Posviť si na budoucnost. Studentům a jejich rodičům
poskytl ucelený přehled o možnostech studia a následného pracovního uplatnění v Plzeňském kraji.
Akci pořádala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Správa informačních technologií
města Plzně/Smart Edu, Úřad práce Plzeňského kraje, Info Kariéra – KCVJŠ Plzeň. Studenti
vzdělávacích programů Systémový administrátor
IT, Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční
optik, a Cestovní ruch návštěvníkům ukazovali, co
všechno
se
naučili
v průběhu
studia
v jednotlivých oborech. Malé návštěvníky nejvíce
zaujaly roboty ovládané přes aplikaci v tabletu,
které naprogramovali studenti v rámci výuky.
3. Přednáška sw vývojáře
Dne 4. 1. 2018 v rámci výuky předmětu Základy programování navštívil studenty oboru Systémový
administrátor IT vývojář softwarových technologií a teamleader Petr Boháč ze společnosti UBK s.r.o. v
Plzni, který jim představil firmu a ukázal příkladnou strukturu reálného projektu z praxe. Přednáška se
týkala
velkého
množství
v
praxi
nasazovaných technologií a programovacích
jazyků, většinou ve spojení s Microsoftem.
Studenti si vyzkoušeli, jak se orientují v
množství zkratek používaných v praxi.
Odpovídali na modelové otázky při
pracovním pohovoru a následně jim byla
nabídnuta praxe a možnost zaměstnání.
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4. Den studijních a pracovních příležitostí ve Středním odborném
učilišti elektrotechnickém v Plzni
Dne 16. února jsme se zúčastnili Dne studijních a pracovních
příležitostí, které pořádalo SOUE v Plzni pro své žáky. Žákům 4.
ročníků technických oborů s maturitou zaměřených na
elektrotechniku a IT jsme představili náš vzdělávací program
Systémový administrátor IT včetně praktických ukázek
programování různých aplikací, které jsou poptávány
zaměstnavateli zejména v oblasti softwarového vývoje.
5. Exkurze na HZS v Plzni
Studenti 2. ročníků vzdělávacích programů Veřejná správa a
Systémový administrátor IT navštívili v březnu v rámci výuky předmětu Základy první pomoci Požární
stanici Plzeň - Košutka. Studenti měli možnost prohlídky několika speciálně vybavených vozů k
určitým typům zásahu včetně seznámení s používanou technikou v praxi. Dále bylo možné
nahlédnout i do zázemí hasičů a tělocvičny s tréninkovým vybavením a posilovnou. Na závěr exkurze
byl připraven cvičný poplach se sjížděním
po tyči, který úspěšně všichni studenti
zvládli. Tato exkurze byla přínosem nejen k
výuce, ale i k všeobecnému rozhledu a
projevu úcty našim záchranným složkám.
6. Exkurze ve firmě ITSD
V pátek 20. 4. studenti AIT2 spolu
s vyučujícími odborných předmětů navštívili firmu ITSD v Plzni. Během exkurze získali informace ze
zákulisí správy počítačových sítí, EET, PR, GDPR. Také měli možnost poznat servery firmy GES, které
spravuje firma ITSD.
7. Konference T-DAY
Studenti třídy AIT 1 se dne 3. 5. 2018 za doprovodu vyučujícího zúčastnili exkurze – konference TDAY od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Akce probíhala po celou dobu v Praze v sídle
společnosti. Při přednášce v dohledovém centru byli studenti seznámeni s tím, jaká je činnost
jednotlivých techniků. Další přednášky pracovníků T-Mobile byly také velice zajímavé, takže návštěva
přinesla mnoho užitečného především za účelem přiblížení praxe v telekomunikační firmě.
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8. DronFest 2018
Ve dnech 1. a 2. června 2018 se v plzeňském DEPu 2015 uskutečnil již 3. ročník populárního
DronFestu, kterého se účastnila také naše VOŠ společně s pedagogy a studenty 2. ročníku
vzdělávacího programu Systémový administrátor IT. Mezi drony jsme návštěvníkům nabízeli zahrát si
počítačovou hru, naprogramovanou přímo našimi studenty; tatínkové a mladé páry si zase mohli
zkusit test počítačových znalostí. Někteří se báli, ale jiní do toho dali všechno. Zjistili jsme například,
kolik lidí nezná rychlostní rozdíl mezi USB2 a USB3, nebo kancelářský balík LibreOffice. Vše jsme tedy
ochotně vysvětlovali a také ukazovali, co vše je možné
na našem IT oboru zažít. Úspěch měli i malí roboti
sestaveni z Lega s ovládáním pomocí tabletu. Páteční
DronFest přilákal k našemu překvapení mnoho tříd ze
základních škol, sobotní DronFest potom patřil spíše
rodinným vycházkám s dětmi, každopádně jsme zde
potkali mnoho zájemců o elektroniku a techniku
obecně.

9. Ledecký minikurz programování
Vyučující a studenti oboru AIT zorganizovali kurz programování, který probíhal v několika lekcích v
květnu a červnu 2018. Tento kurz úspěšně absolvovalo 6 zájemců – žáků SŠ, kteří obdrželi diplom a
hodnotné dárky.
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VEŘEJNÁ SPRÁVA
1. Magistrát města Plzně
15. září 2017 se studenti 2 ročníku Veřejné správy
zúčastnili prohlídky Magistrátu města Plzně. Studenti
si pod vedením Mgr. Václava Váchala prohlédli
prostory radnice a byli seznámeni s fungováním
úřadu. Od poloviny listopadu byla výuka předmětu
Veřejné zakázky přesunuta do kanceláře tajemníka
Mgr. Václava Váchala, čímž byla výuka značně
prakticky oživena a více autentická.

2. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Dne 13. 10. 2017 se studenti VSD2 v rámci exkurze v doprovodu Mgr. Váchala seznámili s chodem
Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Záchranná služba Plzeňského kraje má čtyři hlavní
základny a 23 výjezdových základen. Studentům byly ukázány kromě základny i prostory kanceláří a
pokoje lékařů a záchranářů. Studenti se seznámili s činností ZZS Pk. Ve stejný den si studenti
vyzkoušeli v průběhu přednášky první pomoci resuscitaci dospělého člověka a batolete.

3. Krajský soud v Plzni
2. 11. 2017 v doprovodu Mgr. Radky Linhartové se
studenti oboru Veřejná správa seznámili s průběhem
řízení na Krajském soudě v Plzni. Studenti měli
možnost zúčastnit se jak řízení trestního, tak
občanskoprávního.
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4. Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje
Dne 18. 11. 2017 společně s třetím ročníkem
Bezpečnosti obyvatelstva a JUDr. Hanou Šindelářovou,
se obor Veřejné správy zúčastnil exkurze na Krajském
ředitelství policie ČR Plzeňského kraje. Zde byli studenti
seznámeni s fungováním a celkovým chodem tohoto
útvaru. Dále měli možnost nahlédnout do místní
zbrojnice, kterou si zaměstnanci sami zřizují.
5. Český rozhlas
Dne 22. 11. 2017 měl obor Veřejné správy v doprovodu Bc. Beníška možnost zavítat společně
s druhým ročníkem Bezpečnosti obyvatelstva do Českého rozhlasu v Plzni. Zde se studenti dostali do
běžně neveřejných prostorů a měli možnost nahlédnout například do nahrávacích studií Českého
rozhlasu.

45

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

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

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

Propagace školy
•
•
•

Dny otevřených dveří
Besedy pořádané na SŠ a gymnáziích nejen v našem kraji

•

Inzerce – ve vozidlech MHD, billboardy, zpravodajství ZAK, tisk, internet, rádio
Webové stránky školy - informace o škole, o jednotlivých studijních oborech, přijímacích

•

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

•

Informační systém školy - Škola OnLine
Od září 2013 byl zprovozněn informační systém školy Škola OnLine, který slouží pro:
a) Studijní oddělení, ekonomické oddělení, knihovnu, interní zaměstnance;
b) studenty a učitele školy;
- časové harmonogramy, rozvrhy, rozvržení praktické výuky;
- otázky ke zkouškám, termíny ke zkouškám, tématické plány, témata
absolventských prací, absolutoria;
- aktuální informace k výuce, studijní materiály.
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
(§ 7, odst. 1, písm. i)
Ve školním roce 2017-2018 kontrola ČŠI neproběhla.
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10 Základní údaje o hospodaření školy
(§ 7, odst. 1, písm. j)

Školní rok 2017/2018 skončil rozpočtovým schodkem ve výši 2.166.736,48 Kč. Rozpočtový
schodek je výsledkem zatím částečné realizace grantového projektu z Integrovaného regionálního
operačního programu - 33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL)
- SC 2.4, název projektu „Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení
specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami“ registrační
číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002763.
Dosažený rozpočtový schodek ve školním roce 2017/2018 ve výši 2.166.736,48 Kč je plně
hrazen z rozpočtového přebytku ve výši 4.467.589,15 Kč, který byl dosažen ve školním roce
2016/2017, právě za účelem přípravy projektu a zajištění jeho financování z vlastních prostředků.
Datum ukončení realizace projektu je stanoven na den 30. 9. 2018, tzn. v samotném počátku
školního roku 2018/2019. V září roku 2018 bude na dokončení projektu použito dalších cca 3,0 mil. Kč
z vlastních zdrojů.
V průběhu školního roku 2017/2018 byla zahájena realizace grantového projektu „Šablony II“
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109. Předpokládaný finanční objem
projektu je 0,8 mil. Kč a bude průběžně realizován až do ledna 2020.

Příjem smluvně zajištěných finančních prostředků od grantových agentur bude realizován
nejdříve v roce 2019.
Základní ekonomické údaje o hospodaření školy za školní rok 2017/2018 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. 2017/2018
v tom:

21.364.008,58 CZK

- dotace Plzeňského kraje

12.936.763,00 CZK

- školné

6.124.700,00 CZK

- placené kurzy pořádané VOŠ

547.857,00 CZK

- zelený bonus FVE

161.838,00 CZK

- ostatní příjmy

1.592.850,58 CZK
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z toho:

23.530.745,06 CZK

- materiál pro výuku studijních oborů

203.860,09 CZK

- učební pomůcky + DDHM

23.153,91 CZK

- učebnice a odborné publikace

27.986,48 CZK

- software

14.338,75 CZK

- vzdělávání zaměstnanců

1.500,00 CZK

- provozní materiál do spotřeby

162.056,62 CZK

- nákup vody, tepla a elektrické energie

727.761,79 CZK

- opravy a údržba budov a zařízení

253.715,00 CZK

- telefony

23.755,30 CZK

- poštovné

13.946,00 CZK

- cestovní náhrady

40.121,02 CZK

- osobní náklady

14.072.008,20 CZK

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

- inzerce a reklama

201.878,50 CZK

- externí nakupované služby
- pojištění majetku školy

1.457.080,67 CZK
162.186,72 CZK

- ostatní provozní náklady

152.458,57 CZK

- zaplacená daň z příjmu

1.252.800,00 CZK

- nákup investičního majetku

4.740.137,44 CZK

Rozdíl příjmů a výdajů školní rok 2017/2018

- 2.166.736,48 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.
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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)

1. Projekt IROP – číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002763
Ve školním roce 2016/2017 byla podána projektová žádost v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4, kolová výzva č. 33 - INFRASTRUKTURA
STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4, pod názvem projektu „Modernizace a
vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým
zařízením a výukovými pomůckami“.
Podaná žádost byla ze strany IROP schválena a bude finančně podpořena. Projekt je
realizován pod názvem „Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení
specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami“ registrační
číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002763.
V rámci projektu budou vybaveny specializované učebny IT technikou a nábytkem. Současně
bude v rámci projektu zajištěn bezbariérový přístup do areálu VOŠ i do všech budov VOŠ. Projekt
bude ukončen ke dni 30. 9. 2018. Doba udržitelnosti projektu je stanovena na 5 roků.
Rozpočet projektu byl stanoven na 7,551 mil. Kč, skutečný objem realizovaných prací a
dodávek (zajištěných na základě výběrových řízení a poptávek) se předpokládá ve výši 7,418 mil. Kč.

2. Projekt ROP NUTS II Jihozápad – číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/34.03206
Ve školním roce 2017/2018 probíhalo poslední, třetí období udržitelnosti projektu „Vybavení
odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.“, registrační číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/34.03206,
Doba udržitelnosti projektu skončila dnem 30. 8. 2018 a projekt již nebude dále sledován.

3. Projekt OP VVV – číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109
Ve školním roce 2017/2018, konkrétně dne 1. 2. 2018, byla zahájena realizace projektu pod
názvem „ŠABLONY II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109, prioritní osa
3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Rozpočet projektu je stanoven na částku 0,8 mil. Kč. Časový rozsah realizace projektu je 24
měsíců a bude ukončen dne 31. 1. 2020.
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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
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Závěr
Školní rok 2017/2018 byl dalším aktivním rokem školy. Uchazečům jsme nabídli 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.
Od školního roku 2018/2019 otevíráme již devátý vzdělávací program - Diplomovaná zubní
hygienistka – v denní i kombinované formě studia. Program Systémový administrátor IT máme kromě
denní akreditován také v kombinované formě studia.
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.
Během prázdnin probíhala v naší škole rekonstrukce vnitřních prostor a učeben včetně úprav
venkovního prostředí s bezbariérovým přístupem. Vstupní hala je vybavena novými sedačkami a
novým nápojovým automatem. Učebny jsou postupně vybavovány novým nábytkem, keramickými
tabulemi s interaktivní projekční technikou a zcela novými počítači.
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.

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 25. 9.
2018.

V Plzni dne 26. 9. 2018

PhDr. Jana Ajglová
ředitelka školy
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Přílohy
Děkovné dopisy
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From: zuzana tomanova [mailto:tomanova.zuzana@seznam.cz]
Sent: Wednesday, October 25, 2017 12:32 PM
To: Štika Jan
Subject: Poděkování

Vážený pane Štiko,
chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za zorganizování orientačního závodu pro naše žáky.
Vaši studenti byli úžasní, velice hezky pracovali i s dětmi, které mají těžší mentální postižení nebo
kombinované vady, jejich přístup byl vysoce profesionální a přátelský, trasa byla výborně připravena
a úkoly pestré a zajímavé. Naše děti byly nadšené, bylo to pro ně obrovské zpestření školní výuky.
Vyřiďte prosím náš dík všem studentům, kteří se na akci podíleli, přejeme jim mnoho úspěchů ve
studiu a těšíme se, že se zase někdy při podobné akci setkáme.
Zuzana Tomanová a všichni ze ZŠ Podmostní - odloučené pracoviště Tachovská

-----Original Message----From: Barbora Neckářová [mailto:barbora.neckarova@diakonie.cz]
Sent: Monday, November 13, 2017 9:54 AM
To: Vrátníková Ivana
Subject: Národní potravinová sbírka
Dobrý den paní magistro,
ráda bych Vám touto cestou poskytla zpětnou vazbu o účasti Vašich studentek na
Národní potravinové sbírce.
Všechny Vaše studentky pracovaly skvěle a s plným nasazením. Bezproblémově se
zapojily do průběhu sbírky a s ostatními dobrovolníky vytvořily skvěle
fungující tým. Nesmírně si vážím jejich osobního nastavení, byly usměvavé,
pozitivně naladěné a profesionálně odolávaly občasným negativním reakcím
nakupujících. Díky práci Vašich studentek se podařilo vybrat 1549,6 kg
potravin a 170,8 kg drogistického zboží.
Celkové množství nasbíraných darů bylo pak druhé největší v Plzeňském kraji.
Bylo mi potěšením s nimi
spolupracovat i příští rok.

pracovat

a

Přeji pěkný den,
S pozdravem

Mgr. Barbora Neckářová
koordinátorka dobrovolníků

58

upřímně

doufám,

že

s

námi

budou

