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Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za  
školní rok 2008/09 

tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 
§ 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. 

 

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost 
škol, škol. zařízení 
 

Název  Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 

Sídlo  Jaselská 7/9, Brno, 602 00 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 00 637 998 

Zřizovatel Jihomoravský kraj 

Adresa pro dálkový přístup www.szs-jaselska.cz 

 
 

B. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost organizace vykonává 
 

Název  kapacita* 

Střední zdravotnická škola 870 

    

    

    

    

    

    

    

kapacita* - nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu 
do rejstříku škol a školských zařízení 

 

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
 
C1. obory vzdělání gymnázia a konzervatoře 

 

Ročník 
Gymnázium 8leté* Gymnázium 6leté ** Gymnázium 4leté 

Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

celkem 0 0 0 0 0 0 

* - včetně oboru Tanec konzervatoře 
** - včetně ostatních oborů konzervatoře 

 

http://www.szs-jaselska.cz/
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C2. obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (kód M, L) 
 

Ročník 

obory M a L0 obory L5 (nástavbové studium) 

denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia 

Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků 

1. 6 170 1 18 0 0 0 0 

2. 6 163 1 10 0 0 0 0 

3. 7 194 1 14 0 0 0 0 

4. 5 147 0 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 24 674 3 42 0 0 0 0 

 
C3. obory vzdělání s výučním listem a obory poskytující střední vzdělání 
 

Ročník 

obory H, J, E/5 obory C, D, E/0 

denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia 

Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
C4. obory vyšší odborné školy 
 

Ročník 
denní studium jiné formy studia 

Počet 
skupin 

Počet 
studentů 

Počet 
skupin 

Počet 
studentů 

1.         

2.         

3.         

4.         

celkem 0 0 0 0 

 
C5. Jazykové školy 
 
Jednoleté pomaturitní studium 

  

Počet 
kurzů 

Počet 

ţáků celkem 
z toho 

maturantů z 
r. 2007 

Anglický jazyk       

Německý jazyk       

Francouzský jazyk       

Italský jazyk       

Ruský jazyk       

Španělský jazyk       

        

        

Celkem 0 0 0 
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Státní jazykové zkoušky 

  

podzim 2007 jaro 2008 

základní všeobecný tlumočnický překladatelský základní všeobecný tlumočnický překladatelský 

Anglický 
jazyk                 

Německý 
jazyk                 

Francouzský 
jazyk                 

Italský jazyk                 

Ruský jazyk                 

Španělský 
jazyk                 

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
C6. Domov mládeţe 
 

Sídlo DM   

Počet odloučených pracovišť   

Počet loţnic   

Počet studoven   

 
Krouţky 

Zaměření krouţků Počet 

Jazykové   

Umělecké   

Sportovní   

Počítačové   

Jiné   

Celkem 0 

 
Další volnočasové aktivity 

 

 

 

 

 
C7. Školní jídelna 
 
Počet zapsaných strávníků (k 31. 3. 2009) 

  

Školní 
jídelna 

Výdejna 
Náhradní 

stravování 

Ţáků školy       

Ţáků jiných škol       

Pracovníků školy       

Cizích strávníků       

Celkem 0 0 0 
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D1. Výsledky maturitních zkoušek 
 

    

Počet ţáků 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění ke 

zkoušce 

Gymnázium 4leté 
denní forma 0 0 0 0 0 
ostatní 
formy 0 0 0 0 0 

Gymnázium 6leté 0 0 0 0 0 

Gymnázium 8leté 0 0 0 0 0 

Ostatní obory a 
obory konzervatoře 

denní forma 143 27 107 7 2 
ostatní 
formy 0 0 0 0 0 

Nástavbové 
studium 

denní forma 0 0 0 0 0 
ostatní 
formy 0 0 0 0 0 

Celkem 143 27 107 7 2 

 

D2. Výsledky závěrečných zkoušek 
 

  

Počet ţáků 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění ke 

zkoušce 

2leté obory      

3leté obory      

Celkem 0 0 0 0 0 

 
D3. Výsledky absolutorií (VOŠ) 

  

Počet studentů 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění ke 

zkoušce 

denní studium      

jiné formy studia      

Celkem 0 0 0 0 0 

 
 

E. Údaje o přijímacím řízení 
 

Obor 1.kolo - počet Další kola - počet 
Celkem - počet (k 

31.8.2009) 

Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých Přijatých 
zápisové 

lístky 

53-41-M/01 zdravotnický asistent 184 120 63 45 119 119 

78-42-M/005 zdravotnické lyceum 90 30 26 13 29 29 

    0 0 0 0 0  

    0 0 0 0 0  

    0 0 0 0 0  

    0 0 0 0 0  

    0 0 0 0 0  

    0 0 0 0 0  

    0 0 0 0 0  

    0 0 0 0 0  

Celkem 274 150 89 58 148 148 
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F. Individuální integrace 
 

Typ postiţení KKOV oboru Ročník Počet ţáků 

        

        

        

        

        

        

        

        

celkem   

 

 
G. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE (Uvádějte 

přepočtený počet) 
 
G1. Počty pracovníků školy 
 

Útvar Funkce Počet na SŠ 

Pedag. pracovníci 

Ředitel 1 

Učitel 58,37 

    v tom zástupce ředitele 3 

asistent pedagoga 1 

Trenér 0 

Vychovatel 0 

Celkem 60,37 

Nepedagogičtí pracovníci 15,29 

 

G2. Kvalifikace a aprobovanou 
 

  

Učitelé na 
SŠ 

Odborná kvalifikace (v %) 79 

Aprobovanost (v % - viz pokyn) 67 

 

 
G3. Věkové sloţení pedagogických pracovníků 
 

Věk 

Učitelé na SŠ   Ostatní 

Muţi Ţeny Ţeny Muţi Ţeny 

do 35 let 3 9 0 0 0 

35 - 50 let 1 24 0 0 0 

nad 50 let 1 18,17 0 0 1 

Důchodci 0,4 2,8 0 0 0 

Celkem 5,4 53,97 0 0 1 
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G4. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
(vč.řídících pracovníků školy) 

 

Typ kurzu/školení 

Koordinátor ŠVP 

KROK - seminář pro ředitele a zástupce ředitele škol 

Celostátní pracovní setkání učitelů 

různé semináře, kurzy, školení - viz textová část 

  

celkem 

 
 

 
H. PORADENSKÉ SLUŢBY NA ŠKOLÁCH (Údaje o pracovnících 

školy) 
 

  

fyzický 
počet 

kvalifikace, 
specializace 

dosaţené 
vzdělání 

věková struktura 

do 35 
let 

35 - 50 
let 

nad 50 
let důchodci 

výchovný poradce 2 2 VŠ 1 0 1 0 

školní metodik prevence 1 1 VŠ 1 0 0 0 

 

  

úvazek 
kvalifikace, 
specializace 

dosaţené 
vzdělání 

věková struktura hrazen z 
prostředků 
ESF (VIP 
kariéra) 

do 35 
let 

35 - 50 
let 

nad 50 
let 

důchodci 

školní psycholog 0 0 0 0 0 0 0 0 

školní speciální pedagog 0,01 0,01 VŠ 1 0 0 0 0 

 

I. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

I1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 
 

Spolupráce s vyšší zdravotnickou školou v Pirně, SRN 

Spolupráce se střední zdravotnickou školou  Dunajská Streda, Nové Zámky, Ţilina, Trenčín, Slovensko 

Spolupráce se Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislavě 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

I2. Mimoškolní aktivity 
 

XIV. ročník Celostátní soutěţe první pomoci s mezinárodní účastí 

Akreditované kurzy první pomoci pro učitele 

Celostátní setkání učitelů zdravotnických škol (podrobné informace písemná část výroční zprávy) 

Publikační činnost - učebnice Ošetřovatelství pro 1. a 2. ročník zdravotnických oborů, učebnice 
Psychologie a komunikace pro 4. Ročníky 

Publikační činnost v časopisech - Bedeker zdravia, Sestra 
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I3. Účast ţáků a studentů školy v soutěţích 
 

XIV. ročník Celostátní soutěţe první pomoci s mezinárodní účastí - ţáci se umístili na 5. a 8. místě 

Festival ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně - ţáci se umístili na 1. a 4. místě 

Literární a recitační soutěţ 

Můj internetový ochránce 

Středoškolský pohár v atletice Corny - soutěţní druţstvo obsadilo 7. místo 

Soutěţ v konverzaci v německém jazyce  

  

  

Další soutěţe viz. textová část výroční zprávy 

I4. Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová 
sdruţení…) 

 

občanské sdruţení SRPD 

Středoškolský klub ASK ČR při SZŠ, Brno, Jaselská 7/9 

AŠSK - Sportovní klub při SZŠ, Brno, Jaselská 7/9                   

Společnost instrumentářek - občanské sdruţení, součást České asociace sester             

Spolupráce se sociálními partnery - FSp.S, FSS, MU, PF MU 

  

 

I5. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty 
 

Domov pro seniory a.s., Kociánka 2/4, Brno 612 00 

Domov pro seniory a.s., Štefánikova, Brno  

Domov pro seniory, Nopova, Brno                     

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, Brno 

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, Brno 

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11, Brno 

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště LDN Bílovice nad Svitavou 

Fakultní nemocnice U svaté Anny, Pekařská 53, Brno 

Fakultní nemocnice U svaté Anny, pracoviště DRO Nový Lískovec, Brno 

Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno 

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno                     

Hospic Kamenná, Brno                       

Hospic Rajhrad 

 

I6. Účast ţáků a pedagogů na ţivotě obce 
 

  

  

  

 

I7. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje 
 

Typ vzdělávání délka počet 

Mezinárodní odborná konference na téma"Aktivní stáří jako jeden z předpokladů 
kvalitního ţivota" 4 hodiny 42 

Celostátní odborná konference na téma"První pomoc z pohledu Zdravotnické 
záchranné sluţby" 4 hodiny 29 

Celostátní odborná konference na téma"Právní problematika ve zdravotnictví" 4 hodiny 25 

Celostátní odborná konference na téma"Psychická problematika pomáhajících profesí" 4 hodiny 60 

Celostátní odborná konference na téma"Psychologie léčby bolesti, management stresu 4 hodiny 12 
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a syndrom vyhoření" 

Celostátní odborná konference  na téma"Zdraví 21 - zdraví pro všechny" 4 hodiny 10 

Celostátní odborná konference na téma " Specifika výţivy u vybraných skupin 
nemocných" 4 hodiny 12 

Celostátní  konference učitelů anglického jazyka - OSTA, říjen 2008 4 hodiny 45 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 20 hodin 38 
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SZŠ, Brno, Jaselská 7/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Část I.  

 

Základní charakteristika právnické osoby 
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Základní charakteristika školy 
 

Název školy :   Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 

Sídlo:    Jaselská 7/9, Brno, 602 00 

Zřizovatel:    Jihomoravský kraj 

Adresa pro dálkový přístup:  www.szs-jaselska.cz 

 

Vedení školy: 
Ředitelka školy:   PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. 

Zástupci ředitelky školy: Mgr. Zuzana Číková 

    Mgr. Věra Winklerová 

    Mgr. Iva Křesťanová 

Ekonom a správce školy:  Marek Sedláček 

 

 

Školská rada: 
Předseda Školské rady:  Ing. Milan Venclík – člen Rady Jihomoravského kraje 

    Mgr. Zuzana Číková –  zástupce ředitelky školy 

    PaedDr. Helena Trávníková - pedagogický pracovník školy 

    Jana Tichá – zástupce kraje 

    Jana Varechová – zástupce rodičů SZŠ 

    Marcela Soutorová – ţákyně 4V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szs-jaselska.cz/
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Výroční zpráva o činnosti školy 

 

SZŠ, Brno, Jaselská 7/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Část II.  

 

Základní údaje o škole 
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Charakteristika školy: 

 
Škola poskytuje střední odborné vzdělání ve dvou studijních oborech zdravotnický asistent 

(denní a večerní forma vzdělávání) a  zdravotnické lyceum (denní forma studia).   Večerní 

forma studia je určena především pro dospělé uchazeče, kteří studují při zaměstnání a 

zpravidla tak zvyšují svou kvalifikaci v oboru zdravotnický asistent. 

 

Přehled oborů vzdělávání: - viz tabulková část výroční zprávy 

 

Přehled pracovníků školy: - viz tabulková část výroční zprávy 

 

Údaje o přijímacím řízení: - viz tabulková část výroční zprávy 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: - viz tabulková část výroční zprávy 

 

 Vzdělávání na Střední zdravotnické škole, Brno, Jaselská 7/9 bylo realizováno ve 

školním roce 2008/2009 podle závazných učebních dokumentů schválených MŠMT 

v následujících studijních oborech: 

 Zdravotnický asistent  53-41-M/007(střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 4 

let denní formy vzdělávání) 

 Zdravotnické lyceum   78 -41-M/005(střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 4 

let denní formy vzdělávání) 

 Zdravotnický asistent  53-41-M/007 (střední vzdělání s maturitní zkouškou v délce 5 

let večerní formy vzdělávání) 

 Pro první ročník denní a večerní formy vzdělávání v oboru zdravotnický asistent byl 

zpracován  Školní vzdělávací program na základě schváleného RVP (vydalo MŠMT 

dne 29.5. 2008 č.j.6 907/2008-23). Ţáci prvních ročníků obou forem vzdělávání se od 

1.9. 2008 vzdělávají jiţ podle zpracovaného školního vzdělávacího programu pro obor 

zdravotnický asistent 53-41-M/01. 

 V dosud platných vzdělávacích programech schválených MŠMT vyuţíváme moţnost 

úprav, změn a doplnění učebních osnov, jak nám  učební dokumenty  pro oba obory  

umoţňují. 

 Učivo předmětů odborných i všeobecně - vzdělávacích je aktualizováno nejnovějšími 

poznatky. 

 Cílem výchovně - vzdělávacího systému je podněcování ţákovy samostatnosti, 

aktivity, kreativity, utváření dovedností potřebných pro osobnostní, rodinný a 

společenský ţivot a vytváření kompetencí, které ţák vyuţije na trhu práce, podporovat 

ţáka k zaujímání vlastního postoje k jevům a procesům v jeho okolí, dále je cílem vést 

ţáky k vyjádření vlastního názoru a ctít jejich názor. Respektovat individuální rozdíly 

mezi ţáky ve výchovně vzdělávacím procesu. Pomáhat ţákům s handicapem (jde 

především o ţáky s poruchami učení a chování) k jejich integraci do školního 

prostředí. Vyhledávat a podporovat nadané a talentované ţáky.Vést ţáky k modernímu 

a ţádanému samostatnému získávání informací - vyuţití internetu, školní projekty, 

seminární práce, panelové diskuze, exkurze, miniexkurze, návštěvy knihoven, 

specializovaných veletrhů, výstav apod. Na podporu této snahy byla uspořádána 

v lednu 2009 konference, na které prezentovali ţáci ze studijního oboru zdravotnické 

lyceum výsledky svých samostatných prací na různá společenská témata jim blízká. 

 Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je zapojení výchovných poradců do 

práce s problémovými ţáky, s jejich učiteli a rodiči. Důleţitou roli hraje  prevence 
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sociálně - patologických jevů ve společnosti. V této oblasti je zpracován školní 

program sociálně - patologických jevů, který je přizpůsoben podmínkám školy. Je 

kaţdoročně obnovován a doplňován dle aktuálních potřeb.  

 V rámci výchovy ke zdraví a plánovanému rodičovství je pro ţáky zařazována beseda 

s lékařem na téma reprodukčního zdraví, rizika sexuálně přenosných chorob. Beseda 

je zařazována před prázdninami pro ţáky 1. ročníků. 
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Údaje o vzdělávání žáků 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: - viz tabulková část výroční zprávy 

 

Údaje o přijímacím řízení: - viz tabulková část výroční zprávy 
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Výroční zpráva o činnosti školy 
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Celkový přehled personální situace 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Přehled pracovníků školy: - viz tabulková část výroční zprávy 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

              

 Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce Sv. Alţbety , katedra Ošetrovatelstva,   

Bratislava (navazující magisterské studium)     2 učitelky 

 Lékařská fakulta Komenského univerzity, Bratislava, obor management v ošetřovatelství   

(navazující magisterské studium)      1 učitelka 

 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno   1 učitelka 

 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, obor pedagogika a správní činnost  

 (magisterské studium v rámci celoţivotního vzdělávání).   1 učitelka 

 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, obor učitelství sociálních a  

zdravotních předmětů pro střední odborné školy (magisterské studium). 1 učitelka 

 Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce Sv. Alţbety , katedra Ošetrovatelstva,   

Bratislava (bakalářské studium)       1 učitelka 

 Tříleté rozšiřující studium anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity, celoţivotní vzdělávání     1 učitelka 

 Doplňující pedagogické studium pro učitelství všeobecně vzdělávacích a odborných 

předmětů VUT Brno                                                            1 učitelka 

 Univerzita Palackého, Olomouc, FTK studijní obor Rekreologie – manamegent volného 

času          1 učitelka 

 Konference „Vzdělávání sester ve 21. století“  Bratislava (září 2008)  1 učitelka 

 Úvodní seminář školního roku 2008/2009 pořádaný českou společností Dyslexie, Brno   

 (říjen 2008)         1 učitelka 

 Konference „ Problematika šikany na školách“, Brno (říjen 2008)  1 učitelka 

 Pracovní seminář SAS, Brno  (říjen 2008 a duben 2009)   2 učitelé 

 Semináři výchovných poradců, Brno  (listopad 2008)    1 učitel 

 Odborná konference „Komfort v péči o seniory v 21. století „, Brno (listopad 2008)  

            2 učitelky 

 Seminář „Es weihnachtet“, Brno (listopad 2008)    1 učitelka 

 Seminář  „Výklad školského zákonu“, Brno (listopad 2008)   1 učitelka 

 „Kurz rozpoznání šikany a agresivity“, Praha (listopad 2008)   4 učitelky 

 Seminář „Aktivizační metody ve výuce biologie“, Brno (listopad 2008) 2 učitelky 

 Seminář  „Jak jednat s lidmi“, Olomouc (listopad 2008)   1 učitelka 

 Konference OSTA: „Oxford Metodology Day“ , Brno(říjen 2008)   5 učitelů 

 Seminář „Hry proti agresivitě“, Brno, (prosinec 2008)    1 učitelka 

 Seminář „Ochrana osobních údajů“, Brno (leden 2009)   1 učitelka 

 Seminář „ Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících (novelizace)“, Brno 

(leden 2009)         4 učitelky 

 „ Kurz snowboardingu“, (leden 2009)      1 učitelka 

 Seminář „ Bezpečnost při nakládání s chemickými látkami a přípravky“, Brno,  

 (leden 2009)         1 učitelka 

 Seminář „Vyuţití malých a velkých míčů v TV“, Brno, (únor 2009)  2 učitelky 

 Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská 

zdravotnická povolání (únor 2009)      1 učitelka 

 Seminář „Ani výklad nemusí být nuda“, Brno, (únor 2009)   1 učitelka 

 Slavnostní vyhlášení celostátní soutěţe „Sestra roku“, Praha (únor 2009) 1 učitelka 

 Školení krajských lektorů CJL - CERMAT, Praha, (duben 2009)  1 učitelka 

 Seminář „Aktivizující formy práce při výuce německého jazyka“  1 učitelka 
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 Koordinátor S1 – příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných 

škol na tvorbu a realizaci ŠVP, NIDV Brno (duben aţ srpen 2009)  25 učitelů 

 Projekt KROK „Management školy a státní maturita“, NIDV Brno (červen 2009) 

           4 učitelé 

 Workshop „Psychomotorika pro pomáhající profese“, Brno (červen 2009) 26 učitelů 

 Projekt KROK  „Maturitní zkouška pro ţáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 

konání maturitní zkoušky zařazené ve skupině II nebo III“, NIDV Brno (červen 2009) 

            1 učitelka 

 Seminář KOS, Středisko sluţeb školám (červen 2009)    10 učitelů 

 E-learningový vzdělávací program CERMATU v rámci projektu KROK, příprava 

pedagogických pracovníků na roli školního maturitního komisaře, hodnotitele, 

zadavatele, (červenec aţ září 2009)      6 učitelů 

 Seminář „Tělo Olomouc“, (srpen 2009)      4 učitelky 

 Seminář výchovných poradců k nové formě maturitní zkoušky, PPP, Brno 1 učitelka 

 

 

Doktorandské studium: 

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno    1 učitelka 

 

 

Aktivní účast odborných učitelek na konferencích: 

 

 Konference ředitelů zdravotnických škol, NCO NZO, Brno (listopad 2008) 

 „Komfort v péči o seniory v 21. století,“ FN Bohunice, Brno  

 „Kongres instrumentářek“ (listopad 2008) 

 

 

Celostátní pracovní setkání organizovaná školou: 

Ve školním roce 2008/2009  škola pořádala pravidelná pracovní setkání učitelů nejrůznějších 

odborností. Celkem jsme připravili 8 Celostátních odborných konferencí. Na konference jsou 

zvány k přednáškám kapacity ve svých oborech, ale moţnost k vystoupení se svým 

příspěvkem dostávají i řadoví učitelé. První konferenci poctil svou návštěvou Prof. MUDr. 

Ladislav Hegyi, DrSc., který je vedoucím katedry Výchovy ke zdraví a medicínské 

pedagogiky Slovenské zdravotnické univerzity. Jeho přednáška na téma aktivního  stáří byla 

zajímavá a poučná. Na dalších konferencích přednášeli MUDr. Kašparovský, který byl 

ředitelem Územního střediska ZZS v Brně, lékaři a sestry specialistky z brněnských 

nemocnic, odborníci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. O právní problematice ve 

zdravotnictví přednášel JUDr. MUDr. Vondráček, který je povaţován za odborníka v oblasti 

zdravotního práva.  Pro všechny pedagogy školy byla určena přednáška PhDr. V. Mertina, 

jenţ se zabýval oblastí problémových ţáků. Akce pro odborné učitelky jsou organizovány pod 

záštitou Společnosti instrumentářek a učitelky, které se akcí zúčastní, získávají kreditní body 

započítávající se do jejich celoţivotního vzdělávání. Celkem se celostátních akcí zúčastnilo 

155  učitelů ze SZŠ Jaselská Brno a  34 učitelů nebo sester z jiných zařízení. Vybraných 

celostátních konferencí se účastní také vybraní ţáci školy. Celkem se v minulém školním roce 

celostátních akcí zúčastnilo 150 ţáků oboru zdravotnické lyceum i zdravotnický asistent. 

Plán celostátních akcí je přiloţen v příloze výroční zprávy. Stručný přehled celostátních 

pracovních setkání a jejich témat: 

 Mezinárodní  odborná konference  na téma: „Aktivní stáří jako jeden z předpokladů 

kvalitního ţivota.“ (září 2008) 
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 Celostátní odborná konference První pomoci  na téma: „První pomoc z pohledu 

Zdravotnické záchranné sluţby“ (září 2008) 

 Celostátní odborná konference  na téma: „ Právní problematika ve zdravotnictví“ 

(listopad 2008) 

 Mezinárodní konference odborných učitelek SZŠ na téma: „Psychická problematika 

pomáhajících profesí“ (prosinec 2008) 

 Celostátní odborná konference na téma: „ Psychologie léčby bolesti, management stresu a 

syndrom vyhoření.“ (březen 2009) 

 Celostátní odborná konference na téma: „ Zdraví 21 – zdraví pro všechny“ (březen 2009) 

 Celostátní odborná konference na téma: „Specifika výţivy u vybraných skupin 

nemocných“ (únor 2009) 

 

 

 

Vzdělávací stáže, zájezdy a exkurze: 

 

 Lázně Luhačovice, Hodonín, Ostroţská Nová Ves, Lednice ( vzdělávací exkurze v rámci 

ošetřování nemocných)                       12 učitelek 

 Transfuzní stanice  FN Brno                                                       12 učitelek      

 Psychiatrická léčebna Brno, Černovice                                           8 učitelek                                                        

 Masarykův onkologický ústav Brno                                                               9 učitelek 

 Anatomický ústav Brno             4 učitelky 

 Poznávací zájezd Vídeň, Rakousko (ţáci)                                                       6 učitelek 

 Studijní pobyt učitelů a ţáků Pirna, Německo(září 2008)   2 učitelky 

 Studijní pobyt učitelů a ţáků Anglie (březen 2009)    2 učitelky 

 Odborná stáţ  Španělsko (duben 2009)      4 učitelky 

 

Učitelé si rozšiřují své vzdělání také formou exkurzí, vzdělávacích zájezdů a odborných stáţí. 

Odborné učitelky doprovází ţáky na exkurze do nemocničních nebo lázeňských zařízení, 

které jsou vybrány tak, aby vhodně doplňovaly výuku. Pro ţáky 1. ročníků je organizována 

exkurze do anatomického ústavu, která doplňuje výuku somatologie. Ţáci 2. ročníků 

navštěvují transfuzní stanici (doplnění výuky ošetřovatelství). Lázeňská zařízení navštěvují 

ţáci 3. ročníků, a získávají tak přehled o organizaci lázeňské péče v ČR.  Pro maturitní 

ročníky je organizována stáţ na Masarykově onkologickém ústavu a v Psychiatrické léčebně 

v Brně Černovicích. Obě exkurze slouţí k doplnění výuky ošetřovatelství a předmětu 

ošetřování nemocných. Vybraní ţáci se společně s vyučujícími  účastní poznávacího zájezdu 

do Vídně (předvánoční Vídeň). Jeho cílem je především poznání historických památek Vídně. 

Opět se nám podařilo zajistit pro ţáky 4. ročníků a vyučující odbornou stáţ do Univerzitní 

nemocnice ve Vídni (AKH Wien). 

 Ţáci a učitelé naší školy navštívili v září 2008 partnerskou zdravotnickou školu  a 

zdravotnická zařízení v německé Pirně. Ţáci a učitelé partnerské školy se naopak v květnu 

účastní Celostátní soutěţe první pomoci s mezinárodní účastí. Na tradiční jazykový pobyt do 

Anglie se v březnu vydala skupina učitelů a ţáků. Týdenní odbornou stáţ ve zdravotnických a 

školských zařízeních ve Španělsku absolvovali celkem čtyři vyučující. 
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Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a 

trend dalšího vývoje 
 

 Dominantním vzdělávacím oborem se stal obor zdravotnický asistent,  pro který má 

škola dobré materiální a personální podmínky. Škola je schopna velmi operativně 

reagovat na potřeby trhu práce i zdravotnických zařízení. Pro tento obor byl připraven  

školní vzdělávací program, který odpovídá současným  poţadavkům na vysokou 

úroveň a  kvalitu poskytovaného vzdělávání. 

 Od 1.9. 2008 jsou ţáci prvních ročníků v denní formě a večerní formě oboru 

zdravotnický asistent (53-41-M/01) vzděláváni (jako první v republice) podle 

zpracovaného školního vzdělávacího programu. 

 Druhým vzdělávacím programem je obor zdravotnické lyceum (78-42-M/005). 

V tomto studijním oboru vzděláváme ţáky ke studiu na vysokých školách, které 

připravují odborníky v lékařských i nelékařských oborech. Také pro tento obor byl ve 

školním roce 2008/2009 zpracován školní vzdělávací program a podle něj jsou ţáci  

1. ročníku v tomto oboru vzdělávání od 1.9. 2009 (jako první v republice). 

 Škola podporuje vzdělávání učitelů v oblasti nových vyučovacích metod, 

multikulturní výchovy i odborného vzdělávání. Záměrem školy je vysílat pedagogy a 

studenty na exkurze do zdravotnických škol a zdravotnických zařízení v České 

republice i do zahraničí. Pro školní rok 2009/2010 opět připravujeme pracovní a 

vzdělávací pobyt v Německu a v Anglii, kterých se zúčastní ţáci společně se svými 

vyučujícími.  Další zahraniční odbornou  stáţí  učitelů, se kterou se v plánu školy 

počítá, je odborná stáţ organizovaná Asociací ředitelů zdravotnických škol. Součástí 

tohoto studijního pobytu bývá návštěva vzdělávacích zařízení určených pro vzdělávání 

zdravotnických pracovníků příslušné země a stáţ ve zdravotnických zařízeních. 

 V rámci kvalitní přípravy pedagogického sboru na novou formu maturity je zapojení 

vyučujících do seminářů, školení a vzdělávacích akcí, které připravuje Cermat ve 

spolupráci s NIDV. 

 V rámci sebehodnocení školy ve škole aktivně pracovala Rada studentů a Poradní sbor 

ředitelky školy. Oba poradní orgány se scházejí s ředitelkou školy 1x za měsíc. Tato 

úzká spolupráce mezi ředitelkou školy a poradními orgány je efektivní a bude 

realizována i v letech následujících. Pedagogové byli zapojeni do autoevaluace 

prostřednictvím sebehodnotících dotazníků.  

 Moderní školní knihovna a studovna s odpovídajícím technickým i materiálním 

vybavením slouţí ţákům i vyučujícím a je hojně vyuţívána. Kaţdoročně dochází 

k doplnění beletrie  zaměřené na doporučenou literaturu pro ţáky. Postupně dle 

finančních moţností školy je obměňována a doplňována také odborná literatura pro 

ţáky a učitele. Postupně je doplňován a navyšován fond učebnic pro sociálně 

znevýhodněné ţáky. 

 Organizujeme přednášky, kurzy, semináře pro učitele a ţáky s  odborníky z 

brněnských zdravotnických zařízení, Magistrátu města Brna, Úřadu práce, Policie ČR, 

RZP, MŠMT a jinými institucemi. 

 Ve výchovně - vzdělávacím procesu je respektována individualita ţáka. Snaţíme se  

vytvářet optimální podmínky pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami a 

poruchami chování. Podporu mají nadaní ţáci a výkonostní sportovci.  

 Pedagogický asistent  s poţadovaným vzděláním aktivně spolupracuje s výchovnými 

poradci. Je hojně vyuţíván při práci s ţáky s poruchou chování a učení v rámci 

výchovně vzdělávacího procesu.  
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 Ve školním roce 2009/2010 plánujeme organizovat kurzy první pomoci pro učitele.  

Ministerstvo  školství, mládeţe a tělovýchovy obnovilo naší škole akreditaci na 

vzdělávací programy podporující  další vzdělávání pedagogických pracovníků č.j.:  

25699/2008-25-555. Konkrétně jde o dva akreditované vzdělávací kurzy týkající se 

poskytování první pomoci – Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické 

pracovníky, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. 

  Nadále budou vedením školy podporovány mimoškolní a volnočasové aktivity ţáků a 

práce zájmových krouţků ve škole (podrobné informace v příloze). 

 Besedy s lékařem na téma reprodukční zdraví a riziko sexuálně přenosných chorob 

mají mezi ţáky velký úspěch a proto budou i nadále zařazovány do výuky k doplnění 

témat výchovy ke zdraví. 

 

 

Zhodnocení práce metodických sdružení ve školním roce 

2008/2009 

 
Všechna metodická sdruţení uskutečnila nejméně čtyři pracovní schůzky, podílela se na 

zpracování tématických plánů pro jednotlivé ročníky denního i večerního studia, sledovala 

novinky v oblasti odborné literatury, učebnic, učebních pomůcek. Předsedové jednotlivých 

metodických sdruţení pravidelně kontrolovali plnění časových a tématických plánů učiva 

v jednotlivých třídách. Na základě jejich kontrolní činnosti lze konstatovat, ţe stanovené 

tématické plány v jednotlivých ročnících byly splněny. Metodická sdruţení aktivně 

spolupracovala na zpracování podkladů pro stanovení klíčových a odborných kompetencí, 

začlenění průřezových témat a na rozpisu výsledků vzdělávání svých předmětů pro školní 

vzdělávací program pro obor zdravotnické lyceum. Koncem školního roku vyjádřila kritické 

připomínky k předmětům prvního ročníku jiţ realizovaného školného vzdělávacího programu 

v oboru zdravotnický asistent. 

 
Shrnutí práce metodického sdružení jazyka českého 

 

 Členové metodického sdruţení organizovali akce zaměřené především na obohacení 

výuky českého jazyka a na přípravu vyučujících na státní formu maturitní zkoušky. 

Vyučující se zúčastnili seminářů KOS a seminářů pro hodnotitele. Dvě vyučující byly 

proškoleny na funkci krajského lektora Cermat pro český jazyk a literaturu. 

 Bohatá byla nabídka kulturních a divadelních představení pro ţáky ve večerních 

hodinách. Ţáci navštívili představení v brněnských divadlech  - Mahenovo divadlo, 

Městské divadlo, divadlo Reduta a divadlo Marta. K doplnění výuky jazyka českého 

byla pro ţáky zařazena dopolední divadelní představení v divadle Polárka (Romeo a 

Julie),  filmové představení klasického shakespearovského díla - Kupce Benátského a 

výchovného koncertu. 

 Na začátku školního roku byl připraven  srovnávací diktát a literární test pro ţáky 

prvních ročníků, který vyučující prvních ročníků následně vyhodnotili. 

 Ţáci ve spolupráci se zkušenými vyučujícími vydávali školní časopis Virus.  

 Pro všechny ţáky školy byla připravena Literární a Recitační soutěţ a soutěţ Můj 

internetový ochránce. Na přípravě ţáků k soutěţím se podíleli všichni členové MS. 

 Ţáci prvních a druhých ročníků se k doplnění výuky jazyka českého zúčastnili exkurze 

do Památníku písemnictví v Rajhradě  a do Památníku Bible Kralické v Kralicích. 
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 Vybraní ţáci se aktivně svými příspěvky zapojili do projektu MF Dnes Studenti čtou a 

píší noviny. 

 Ţáci čtvrtého ročníku se zúčastnili semináře s výukovým programem ve studiu Lávka. 

 

 

       Shrnutí práce metodického sdružení jazyka anglického 

 

 V říjnu 2008  uspořádalo MS celostátní setkání středoškolských učitelů anglického 

jazyka OSTA. Součástí celostátního setkání byla výstava knih nakladatelství Oxford a 

Megabooks . Akce se zúčastnili učitelé  z celého kraje. 

 Vyučující metodického sdruţení se vzdělávali a připravovali na novou formu 

maturitní zkoušky. Absolvovali semináře a konzultace zaměření na realizaci státní 

maturitní zkoušky z cizího jazyka – KOS a semináře pro hodnotitele. 

 Ţáci měli moţnost navštěvovat konverzační krouţek angličtiny . 

 Členové metodického sdruţení se aktivně zapojili do metodicko-didaktických dnů. 

 Vyučující vyuţívali ve výuce anglického jazyka  časopisy Bridge a bohatou zásobu 

knih v anglickém originále ze školní knihovny. Vyučující  připravují ţáky k nové 

státní maturitě pomocí gramatických testů, poslechů, osvojení si práce  s texty – 

překlady, referáty. 

 Na přelomu března a dubna byl uspořádán pro ţáky poznávací zájezd  do Anglie 

s ubytováním a stravováním v anglických hostitelských rodinách.  

 

 

Shrnutí práce metodického sdružení jazyka německého 

 

 V  září 2008 se uskutečnila stáţ v partnerské škole v německé  Pirně v tamější vyšší 

zdravotnické škole. Stáţe se zúčastnili ţáci a tři vyučující. Během pobytu byla 

prohloubena spolupráce mezi oběma školami. V květnu 2009 se studenti z Pirny 

zúčastnili Celostátní soutěţe první pomoci s mezinárodní účastí, kterou pořádá naše 

škola.  Vyučující německého jazyka společně se ţáky zajistili  tlumočení během 

soutěţe, bohatý kulturní a sportovní program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Pro ţáky byl uspořádán  zájezd do Vídně. Také v tomto školním roce si Vídeň  pod 

vedením učitelek německého jazyka  prohlédla část ţáků naší školy. Ţáci 4. ročníků se 

svými vyučujícími navštívili Univerzitní nemocnici ve Vídni  (AKH Wien).                                                                                                          

 Vyučující německého jazyka  si také  v tomto školním roce prohlubovali své znalosti 

na seminářích a školeních, které byly zaměřeny na realizaci nové formy maturitní 

zkoušky – KOS a semináře pro hodnotilele.                                                                                                                                                                                                

 Naši ţáci se zúčastnili pod vedením zkušených vyučujících nové soutěţe v řečových 

dovednostech ţáků. Celostátního kola této soutěţe se v Břeclavi se svou PC prezentací 

zúčastnila ţákyně prvního ročníku zdravotnického lycea. 

 V rámci ASK navštěvovali ţáci krouţek německého jazyka, který je zaměřen 

především na konverzaci. 

 Členové metodického sdruţení spolupracují s Rakouským institutem v Brně. Zajímavé 

akce pořádané institutem navštěvují v rámci vyučování.                                        
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Shrnutí práce metodického sdružení jazyka latinského 

 

 Na začátku školního roku byly sladěny tematické plány učiva pro oba vzdělávací 

obory zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. 

 

 

Metodické sdružení matematiky, fyziky, informačních a komunikačních technologií 

 

 V září 2008 byl ţákům prvních ročníků zadán vstupní srovnávací test z matematiky. 

Po vyhodnocení testu byli ţáci i vyučující seznámeni s výsledky. V červnu 2009 

proběhl srovnávací test z matematiky pro ţáky 1. a  2.ročníků. 

 V září 2007 se 1 učitelka zúčastnila Celostátního setkání učitelů matematiky SOŠ, 

s poznatky seznámila ostatní. 

 Členové metodického sdruţení se aktivně zapojili do metodicko-didaktických dnů. 

 V nově zrekonstruované učebně fyziky (červenec, srpen 2009) byly při výuce fyziky 

vyuţívány moderní výukové technologie - notebook s interaktivní tabulí a 

dataprojektorem, výukové programy a videokazety. Slavnostního otevření moderní 

učebny se zúčastnil zástupce Jihomoravského kraje (září 2008). 

 Vyučující předmětu informační a komunikační technologie spolupracují na aktualizaci 

programu SAS a pravidelně se v této oblasti vzdělávají. 

 V průběhu celého školního roku probíhala kontrola plnění časových učebních plánů. 

Bylo zjištěno mírné zpoţdění. Oba předměty jsou pro většinu ţáků náročné, ve třídách 

(mimo lycea) je hodně podprůměrných ţáků.  

 Vyučující nabídli konzultace ţákům, někteří těchto konzultací vyuţívali. Členové 

metodického sdruţení spolupracovali s třídními učiteli i výchovnými poradci při 

řešení prospěchových potíţí u ţáků. Průběţně probíhala také spolupráce s vyučujícími 

ostatních předmětů. 

 V průběhu školního roku byly pro ţáky 1. a 2. ročníků naplánovány exkurze do 

jaderné elektrárny Dukovany a do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Pro 

nezájem ţáků se obě exkurze nekonaly. Byla realizována exkurze pro ţáky prvních 

ročníků do Technického muzea v Brně. 

 Vyučující IKT připravovali ţáky oboru zdravotnické lyceum k maturitní zkoušce 

z tohoto předmětu. 

 

 

Metodické sdružení chemie, biologie 

 Členové metodického sdruţení se aktivně podíleli na realizaci otevřených hodin pro 

ostatní vyučující v rámci metodicko - didaktických dní. 

  Ţáci  2. ročníků se v rámci doplnění výuky biologie zúčastnili terénního ekologického 

cvičení v přírodní rezervaci Kavky. Pro ţáky obou oborů byly realizovány exkurze do 

Mendelária, Antroposu a Moravského zemského muzea. Vţdy se jednalo o výstavy, 

které vhodně doplňovaly učivo biologie a chemie. 

 

 

Metodické sdružení občanské nauky, dějepisu a zeměpisu 

 

  Během školního roku byla činnost metodického sdruţení zaměřena na aktualizaci 

učiva, rozšíření informací o Evropské unii a přípravu ţáků k maturitní zkoušce. Pro 

ţáky obou studijních oborů je  občanská nauka volitelným maturitním předmětem. 
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 Pro ţáky třetích ročníků byly realizovány besedy o minulosti a budoucnosti Evropské 

unie, které vhodně doplňují učivo a rozšiřují rozhled ţáků v této oblasti. Ţáci prvních 

ročníků se v rámci výuky témat o starověku zúčastnili výstavy věnované starověkým 

egyptským památkám.  

 V rámci výchovy ţáků k pochopení multikulturní společnosti byla pro ţáky vybraných 

třetích ročníků realizována návštěva Rómského muzea v Brně. 

 Metodické sdruţení pokračovalo, tak jako v předchozích letech, ve spolupráci 

s organizací Člověk v tísni a zorganizovalo besedy pro ţáky s politickým vězněm. 

 

 

Shrnutí práce metodického sdružení tělesné výchovy 

 

 Učitelé tělesné výchovy se snaţili o zvýšení účinnosti tělesné výchovy z hlediska 

zdravotního, z hlediska zvýšení tělesné zdatnosti a zlepšení vztahu ţáků k pohybové 

aktivitě. Učitelé se snaţili najít nové pohybové aktivity, které by ţáky motivovaly 

k tělesné aktivitě.  

 Pro ţáky zdravotně oslabené a handicapované je zařazena do výuky tělesné výchovy 

zdravotní tělesná výchova. 

 Vyučující tělesné výchovy se během školního roku dále vzdělávaly na odborných 

seminářích – Tělo Olomouc,  kurzu snowboardingu, gymnastika na míčích. 

 V měsíci březnu se pro ţáky prvních ročníků uskutečnil lyţařský výcvikový kurz na 

Dolní Moravě. 

 Členové tanečního krouţku reprezentovali školu na Veletrhu středních škol 

s vystoupením nazvaným „Medical sisters“. Jejich vystoupení mělo mezi 

přihlíţejícími úspěch. Stejné vystoupení obohatilo kulturní program tradičního 

školního plesu, který se konal 7.3. 2009. 

 Sportovní aktivity ţáků i vyučujících tělesné výchovy lze ve školním roce 2008/2009 

hodnotit velmi pozitivně, o čemţ svědčí účast ţáků na sportovních akcích i dosaţené 

sportovní výsledky. 

 Ţáci školy se sportovních akcí a soutěţí nejen účastní v roli soutěţících, ale také 

pomáhají při zajištění jejich organizace. Ve školním roce 2008/2009 pomáhali zajistit 

klidný průběh soutěţí na sportovištích následujících akcí: 

16. 5. 2009 - Spastic handicap -mezinárodní mítink handicapovaných 

sportovců, mítink série IPC 

6. 6. 2009 – Sportovní den ke dni dětí, organizovaný Centrem Viktoria 

30. 6. 2009 -  GRAND PRIX Brna a Jihomoravského kraje 2009 - evropský 

atletický mítink 

 

 

Přehled sportovních aktivit 

 

 24. 9. 2008 – Středoškolský pohár v atletice CORNY – druţstvo dívek se umístilo  

na 7. místě z celkového počtu 20 soutěţících druţstev. Ţáci školy se akce účastnili 

také  jako pomocníci při organizaci  závodu. 

 25. 9. 2008 – Pochodové cvičení s brannými prvky  - organizované jako součást 

výuky ochrany člověka za mimořádných situací. 

 7. 10. 2008 – Středoškolský závod v přespolním běhu – druţstvo dívek obsadilo  

 12. místo.                                 
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 26. 11. 2008 – Středoškolský závod ve šplhu na tyči – školu reprezentovalo 

druţstvo dívek  i chlapců . Dívky v městském kole obsadily 4.. místo a v krajském 

kole se umístily na 6. místě. 

 12.  2008 – Středoškolské hry ve florbale – druţstvo chlapců, kteří reprezentovali 

školu, skončilo na 3. místě. 

 9. 12. 2008 – Mítink ve skoku vysokém na SZŠ Jaselská nazvaný Vánoční laťka -  

jiţ tradiční atletický závod , který má dlouholetou tradici a patří do předvánočního 

ţivota školy. 

 11. 2. 2009 – Středoškolské hry ve volejbale – zúčastnilo se druţstvo dívek                                            

 15. -  20. 3. 2009 se konal LVK pro ţáky naší školy 

 4. 2008 – Středoškolský čtyřboj zdatnosti a silový víceboj – druţstvo dívek, které 

reprezentovalo školu v městském kole obsadilo, 2. místo a v krajském kole získalo 

3. místo. Nejúspěšnější ze studentek byla Grexová Petra ze třídy 3.F  která 

v celkovém hodnocení jednotlivců obsadila 4. místo v městském a 6. místo 

v krajském kole. Následovala ji Vejrostová Eliška ze třídy 3.L, která obsadila 5. 

místo v městském a 7. místo v krajském kole. Soutěţe se celkem účastnilo 35 

závodnic z celého kraje. 

 12. 5. 2009 –Středoškolské hry v malé kopané – zúčastnilo se druţstvo chlapců. 

 9. a 10. 6. 2009 – Středoškolské hry v pláţovém volejbale – školu reprezentovaly 

dvě dvojice dívek. Dvojice ţákyň ze 3L (Vejrostová Eliška a Mertová Klára), 

skončila na celkovém 13. – 15. místě ze 40 závodních dvojic. 

 23. a 26. 6. 2009  - Sportovní dny – pro ţáky 1. a 2. ročníků se tradičně na závěr 

školního roku konají na školním hřišti sportovní dny. Ţáci tříd mezi sebou soutěţí 

ve volejbale, přehazované a ringu. 

 

 

Shrnutí práce metodického sdružení ošetřovatelství 

 

 Metodické sdruţení se podílelo na organizaci  mezinárodní konference odborných 

učitelek, která se konala dne 25.9. 2008. Ústředním tématem  bylo aktivní stáří.  

Přednášejícím byl Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc, který je vedoucím katedry 

Výchovy ke zdraví  a medicínské pedagogiky Slovenské zdravotnické univerzity. Jeho 

přednáška vycházela z  dlouholetých praktických a vědeckých zkušeností s tématikou  

stáří a kvalitního ţivota ve stáří. Svými přednáškami k výše zvolenému tématu  

přispěly  také odborné učitelky. 

 Během školního roku došlo k nákupu nových pomůcek a vybavení  do odborných 

učeben pro předmět ošetřovatelství. 

 Odborné učitelky  se  v průběhu školního roku zúčastnily řady vzdělávacích akcí (viz 

přehled vzdělávání učitelů viz výše v textu). Předsedkyně metodického sdruţení se 

pravidelně účastní práce celostátních komisí předmětu ošetřovatelství.  

 Odborné učitelky  se aktivní účastí zapojily do metodicko – didaktických dní. 

 Členky metodického sdruţení se aktivně zapojily do přípravy a organizace Celostátní 

soutěţe první pomoci s mezinárodní účastí. 

 V prosinci 2008 bylo uspořádáno školní kolo soutěţe ošetřovatelských kasuistik 

„Moje nejzajímavější ošetřovatelská  kasuistika“. Soutěţe se zúčastnili zástupci 

maturitních ročníků  se svými kazuistikami. Celkem bylo prezentováno 12 kazuistik, 

které byly velmi pěkně zpracovány. Vítězové školní soutěţe se zúčastnili Festivalu 

ošetřovatelských kasuistik ve Zlíně, který se konal 18.3. 2009.  Na festivalu bylo 
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prezentováno celkem 13 kazuistik z různých škol z celé ČR.  Naše ţákyně v silné 

konkurenci  dosáhly mimořádného úspěchu  - obsadily 1., 4. a 5. místo.  

 Do školní knihovny byla doplněna nová odborná  literatura.  

 V průběhu školního roku byl monitorován  vyučovací proces v odborných učebnách, 

především vyuţívání pomůcek a techniky ve výuce (interaktivní tabule, internet, 

power-pointové prezentace), pravidelný úklid učeben, skříněk, pomůcek. 

. 

 

Shrnutí práce metodického sdružení somatologie 

 

 Metodické sdruţení připravilo Celostátní odbornou konferenci  na téma „Specifika 

výţivy u vybraných skupin nemocných“ , která proběhla v březnu 2009. Akce byla 

velmi zajímavá a úspěšná. Přednášející byly nutriční terapeutky, které se ve svých 

přednáškách zabývaly například problematikou výţivy u diabetiků, nemocných 

s fenylketonurií, ale i  zvláštnostmi parenterální výţivy.  

 Členky metodického sdruţení se také  zapojily do metodicko – didaktických dní . 

 Ve výuce byl vyuţíván výukový program vypracovaný v rámci projektu SIPVZ na 

téma „Vyuţití ICT technologií ve výuce předmětu somatologie“. 

 Všechny 1. ročníky se zúčastnily v  měsíci červnu exkurze do Anatomického muzea 

LF MU v Brně Bohunicích. 

 V závěru 1. pololetí byl ţákům zadán srovnávací a  opakovací test. Závěry testu  

ukazují na průměrné vědomosti ţáků 1. ročníků v somatologii. 

 Vyučující spolupracovali ve vyučovacích hodinách  s asistentkou pedagoga. Tato 

spolupráce se osvědčila a pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami a 

poruchami chování je tak zajištěn individuální přístup při zvládání obtíţného učiva 

somatologie. 

  

 

Shrnutí práce metodického sdružení psychologie a komunikace 

 

 Pro výuku předmětu psychologie a komunikace jsou na škole vytvořeny vhodné 

podmínky, a to ve formě klidné a pohodové učebny i technického zázemí (moţnost 

vyuţití dataprojektoru, notebook, video, magnetofony atd.). Všechny hodiny 

praktických cvičení jsou realizovány v této učebně a převáţná část teoretických hodin 

psychologie také.  

 Metodické sdruţení se podílelo na organizaci Celostátní odborné konference na téma  

„ Psychologie léčby bolesti, management stresu a syndrom vyhoření“. Přednášejícím 

byla klinická psycholoţka z brněnské Fakultní nemocnice. Seminář byl úspěšný a na 

vysoké profesionální úrovni. 

 Učitelky předmětu psychologie a komunikace se účastnily metodicko – didaktických 

dnů . 

 

 

Shrnutí práce metodického sdružení první pomoc 

 

 Metodické sdruţení se podílelo na přípravě a  organizaci Celostátní odborné 

konference první pomoci (říjen 2008),  která slouţí jako příprava na Celostátní soutěţ 

první pomoci s mezinárodní účastí. Konferenci obohatil  zajímavou přednáškou na 
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téma  „První pomoc z hlediska Zdravotnické záchranné sluţby“ MUDr. Luděk 

Kašparovský, který byl ředitelem Územního střediska ZZS v Brně. 

 Ve výuce první pomoci byl vyuţíván výukový program zpracovaný  v rámci projektů 

SIPVZ. Na zpracování ICT programu spolupracovaly členky metodického sdruţení a 

usnadňuje a zpestřuje výuku první pomoci.  

 Členky metodického sdruţení se aktivně zapojily do přípravy podzimních a jarních 

metodicko-didaktických dnů, jejich otevřené hodiny byly zaměřeny na praktické 

procvičení učiva. 

 V březnu 2009 bylo uspořádáno školní kolo první pomoci, kterého se zúčastnily 

soutěţní druţstva druhých ročníků oboru zdravotnický asistent a  zdravotnické 

lyceum. Vítězné druţstvo postoupilo do Celostátní soutěţe první pomoci 

s mezinárodní účastí. 

 Ve dnech 4. 5. – 5. 5. 2009 se konala XIV. Celostátní soutěţ první pomoci 

s mezinárodní účastí. Na přípravě a organizaci soutěţe spolupracují  učitelky první 

pomoci s ostatními  vyučující školy za vydatné spolupráce vybraných ţáků školy. 

Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 29 druţstev ze středních a vyšších 

zdravotnických škol z celé České republiky, Německa a Slovenska. Školu 

reprezentovala dvě soutěţní druţstva, která se připravovala na soutěţ pod vedením 

zkušených odborných učitelek. 

 Výuka první pomoci ve všech ročnících probíhala v odborné učebně, která je určená a  

vybavená pro její výuku. Učebna je vybavená dostupnými pomůckami pro 

poskytování první pomoci, dataprojektorem a notebookem. Často nákladné pomůcky 

jsou ve výuce více vyuţívány a ţáci si mohou poskytování první pomoci důkladněji 

procvičit. 

 

 

Shrnutí činnosti metodického sdružení výchovy ke zdraví 

 

 V březnu 2009 se  členky  metodického sdruţení podílely na  organizací Celostátní 

odborné konference na aktuální téma „Zdraví 21 – zdraví pro všechny“. 

 Členové metodického sdruţení spolupracovali na přípravě a organizaci Mezinárodního 

nekuřáckého dne s metodikem prevence. 

 

 

Shrnutí práce metodického sdružení klinických předmětů 

 

 Při výuce předmětu klinická propedeutika je vyuţíván výukový program  

„Vyšetřovací metody“ s rozsáhlým obrazovým materiálem. Program obohatil výuku 

klinické propedeutiky. 

 Do 3. -a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent je zařazen předmět vnitřní lékařství v 

rámci výběrových volitelných předmětů.  Pro výuku některých tématických celků je 

moţné vyuţít výukový program ICT (např. infarkt myokardu, arytmie, 

diabetologie…). 

 Zvláštní pozornost byla věnována ţákům se specifickými vzdělávacími potřebami ve 

spolupráci s výchovnými poradci a asistentkou pedagoga.  

 Jako v kaţdém školním roce pokračovala mezipředmětová spolupráce mezi klinickými 

předměty a  somatologií, ošetřovatelství, ošetřování nemocných. 
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Shrnutí práce metodického sdružení předmětu ošetřování nemocných 

 

 Výuka předmětu ošetřování nemocných probíhá v 11 brněnských zdravotnických a 

sociálních zařízeních na 38 školních stanicích. 

 V září byly vypracovány přesné časové rozpisy ţáků na jednotlivých školních 

stanicích. Odborné učitelky vypracovaly tématické plány v písemné i elektronické 

podobě.  

 V prvním pololetí školního roku 2008/2009 se dvoudenní odborné stáţe na 

ošetřovacích jednotkách ve zdravotnických zařízeních zúčastnili ţáci 4. ročníku oboru 

zdravotnické lyceum. Cílem odborné stáţe bylo získání alespoň základní představy o 

organizaci práce zdravotnického týmu v reálných podmínkách zdravotnického 

zařízení. Odborná stáţ byla ţáky velmi kladně hodnocena. 

 V prosinci 2008 vedení školy ve spolupráci s  odbornými učitelkami připravilo setkání 

s vedoucími pracovníky zdravotnických sociálních zařízení, ve kterých je realizována 

výuka OSN. Toto neformální setkání slouţí k výměně zkušeností, názorů a často se 

řeší také problematika vzájemné spolupráce. 

 V měsíci květnu 2009 byly ve spolupráci s vrchními sestrami vypracovány plány pro 

výuku ve zdravotnických zařízeních na odbornou červnovou praxi.  Ţáci třetích 

ročníků, pro které je o absolvování odborné praxe povinné, jsou zařazení do běţného 

provozu v nemocničních zařízeních. Jejich práce je vţdy ze strany vedoucích 

pracovníků zdravotnických zařízení velmi kladně hodnocena. 

 Vedení školy  spolupracuje s vedoucími pracovníky zdravotnických zařízení,  řeší 

aktuální  problematiku zdravotnictví v ČR (legislativa, kompetence apod.)  

 Vedení školy  i ostatní odborné učitelky spolupracují se zdravotnickými a sociálními 

zařízeními a zapojují se do významných celorepublikových aktivit. 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 Škola kaţdoročně pořádá Celostátní soutěţ první pomoci s mezinárodní účastí. V ve 

dnech 4. 5. – 5.5. 2009  se konal XIV. ročník této soutěţe, který je určen ţákům 

středních a v posledních letech i vyšších zdravotnických škol. Letošního ročníku se 

zúčastnilo celkem 31 soutěţících druţstev.  V kategorii A , která je určena ţákům 

středních zdravotnických škol, se soutěţe účastnilo celkem 21 druţstev z celé České 

republiky  a další  5 druţstev  ze Slovenska (Ţilina, Skalica, Dunajská Streda) a 1 

druţstvo z německé Pirny. V kategorii B vyšších zdravotnických škol se  soutěţe  

zúčastnila 2 soutěţní druţstva z německé Pirny a 3 druţstva z České republiky. Soutěţ 

je mezi školami populární a většina škol se k nám ráda opět vrací. Část soutěţe se 

odehrává na veřejném prostranství  - v parku na Moravském náměstí. Soutěţící 

druţstva a velmi věrohodně namaskovaní zranění vzbuzují zájem o poskytování první 

pomoci mezi kolemjdoucími Brňany. 

 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy prodlouţilo v lednu 2009 naší škole 

akreditaci na další vzdělávání pedagogických pracovníků č.j.: 25699/2008-25-555, 

konkrétně na dva  vzdělávací kurzy týkající se poskytování první pomoci – Zdravotník 

zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky a  Základní norma zdravotnických  

znalostí pro pedagogické pracovníky. Oba kurzy jsou určeny pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a zaměstnavatelé je mohou platit z prostředků určených na 

DVPP.V průběhu školního roku jsme proškolili v oblasti první pomoci celkem 38 

studentů pedagogické fakulty.  
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 V měsíci říjnu 2008 se vybraní ţáci  zúčastnili v době mimo vyučování charitativní 

akce na podporu nevidomých a slabozrakých „Bílá pastelka“.  

 V listopadu 2008 se škola prezentovala na veletrhu středních škol na brněnském 

výstavišti. Škola na veletrhu představuje své vzdělávací programy, které jsou doplněny 

o ukázky tanečních vystoupení a prezentaci v  poskytování první pomoci. 

 V březnu 2009 škola pořádala tradiční školní ples ve společenském sále Dominik. Ples 

podpořili  hojnou účastí zaměstnanci školy, ale hlavně ţáci současní a minulí. Je 

potěšitelné, ţe bývalí absolventi pravidelně školní ples navštěvují a scházejí se na něm 

se svými spoluţáky. Na  plese byli ţáci maturitních ročníků slavnostně „šerpováni“ za 

účasti vedení školy a třídních učitelů. Pro účastníky byl připraven pestrý program, 

který zajistili ţáci školy pod vedením pedagogů, a vítaným obohacením bylo 

vystoupení profesionálních tanečníků. Tradiční tombola byla velmi bohatá a pestrá. 

 Pracovní skupina pro přípravu projektů připravila v rámci   Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost e-laerningový vzdělávací program pro ţáky naší 

školy. 

 Na podzim 2008 vyšla v nakladatelství Grada učebnice Psychologie a komunikace pro 

4. ročník a  Ošetřovatelství pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent. První a druhý díl 

učebnice Ošetřovatelství pro 2. ročník zdravotnických oborů vydalo nakladatelství 

Grada v první polovině roku 2009. Na jejich  zpracování spolupracoval kolektiv 

odborných učitelek pod vedením ředitelky školy PhDr. Jarmily Kelnarové, 

PhD.Všechny výše jmenované učebnice jsou běţně dostupné v knihkupectvích a 

slouţí jako učební text pro ţáky zdravotnických oborů bez rozlišení specializace  a 

studovaného oboru. 

 Učitelé školy publikují v časopisech  v České republice (Sestra), ale i v zahraničí 

(Bedeker zdravia). 

 Škola se aktivně zapojila v dubnu do ověřování realizace  nové formy maturitní 

zkoušky MAG´09-1. Testování se zúčastnili ţáci čtvrtých ročníků obou studovaných 

oborů. Ţáci oboru zdravotnický asistent ověřovali základní úroveň  a ţáci oboru 

zdravotnické lyceum vyšší úroveň nové formy maturity v jazyce českém, cizích 

jazycích a společensko-vědním základu. Vyučující školy se zapojili do vzdělávacích 

seminářů NIDV a Cermatu, které měly pedagogy připravit na role zadavatelů, 

hodnotitelů a maturitních komisařů. 

 

 

Spolupráce se sociálními partnery školy 

 

 Škola má přirozené sociální partnery v nemocničních a sociálních zařízeních města 

Brna, se kterými spolupracuje v oblasti odborné a praktické přípravy ţáků. Ve školním 

roce 2008/2009 jsme spolupracovali s následujícími zdravotnickými a sociálními 

zařízeními: 

o Fakultní nemocnice Brno, pracoviště dětské medicíny, pracoviště reprodukční 

medicíny, pracoviště medicíny dospělého věku, Léčebna dlouhodobě 

nemocných v Babicích nad Svitavou 

o Fakultní nemocnice U svaté Anny 

o Nemocnice Milosrdných bratří 

o Úrazová nemocnice 

o Domov pro seniory – Kociánka 

o Domov pro seniory – Štefánikova 

o Domov pro seniory – Nopova 

o Hospic  - Kamenná,Brno 
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o Hospic Rajhrad 

 Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s brněnskými vysokými školami – Fakultou 

sportovních studií, Fakultou pedagogickou. Fakultou sociálních studií a Lékařskou 

fakultou Masarykovy univerzity. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s Fakultou 

sportovních studií. Doc. Blahutková ve spolupráci s Mgr. Matějkovou  připravily pro 

učitele školy workshop na téma „Psychomotorika pro pomáhající profese“. Akce 

sklidila mezi zúčastněnými pedagogy velký úspěch. Učitelé nejen před koncem 

školního roku načerpali nových sil, ale hlavně si mohli vyzkoušet nejrůznější techniky, 

které mohou vyuţít při práci se ţáky. Plánujeme do budoucna rozšíření spolupráce 

v této oblasti.  

 Velmi dobrá a prospěšná je spolupráce s občanským sdruţením SRPD, které 

spolupracuje úzce s vedením školy, a za jeho podpory je moţné realizovat vybrané 

projekty. Jeho finanční podpora je nesmírně důleţitá při obnově a rekonstrukci 

specializovaných učeben, obnově pomůcek pro ţáky, obnově a rozšíření kniţního 

fondu ve školní knihovně. Spolupodíleli se na organizování tradičního školního plesu 

a na slavnostním vyřazení absolventů v Mahenově divadle. 

 Spolupráce se Společností instrumentářek, která je součástí České asociace sester, 

umoţňuje škole organizovat vzdělávací konference a semináře pro odborné učitelky, 

které potřebují získat kreditní body potřebné pro udělení registrace sester. Tu odborné 

učitelky nutně potřebují pro výkon povolání bez odborného dohledu, aby mohly vést 

praktickou část vyučování a byly rovnocennými partnery zdravotnických pracovníků.  

 Především pro ţáky školy je důleţitá spolupráce se Středoškolským klubem ASK  a 

Asociací školních sportovních klubů. Díky této spolupráci mají ţáci moţnost ve škole 

realizovat své mimoškolní aktivity, které se týkají zájmových krouţků (hudební, 

taneční, výtvarný), krouţků zaměřených na rozvoj konverzačních schopností ţáků 

v oblasti cizích jazyků a zájmů sportovních (atletika). Ţáci se svými učiteli mohou této 

spolupráce vyuţít také při organizování poznávacích exkurzí. 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 

Školu pracovně navštívila inspektorka ČŠI. Důvodem její pracovní schůzky bylo řešení 

šikany vedení školy ze strany rodičů a ţáků školy. 
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Výroční zpráva o činnosti školy 

 

SZŠ, Brno, Jaselská 7/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zhodnocení a závěr 
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Zhodnocení a závěr 

 

 

Školní rok 2008/2009 byl zajímavý a náročný jak v oblasti řídící, výchovně-vzdělávací, tak 

v oblasti kontrolní a ekonomické. 

Ve školním roce 2008/2009  připravili zaměstnanci školy řadu významných akcí pro 

ţáky i pro odbornou veřejnost (viz webové stránky školy a textová část školy). Chloubou 

školy je propracovaný systém celoţivotního vzdělávání dospělých. V této souvislosti je třeba 

zmínit celostátní pracovní setkání učitelů zdravotnických škol z celé České republiky, některá 

setkání mají charakter mezinárodních konferencí. V loňském školním roce jsme připravili 

celkem osm celostátních setkání. Mezi nejzajímavější a nejzdařilejší akce patřila mezinárodní 

konference na téma „Aktivní stáří“, na které hlavní příspěvek přednesl Prof. MUDr. L. Hegyi, 

DrSc., který je vedoucím katedry Výchovy ke zdraví a medicínské pedagogiky na Slovenské 

zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Velmi zajímavá byla také akce zaměřená na právní 

problematiku ve zdravotnictví, na níţ přednášel MUDr. JUDr. Vondráček, který je 

uznávaným odborníkem v této oblasti. Tradičně úspěšná a zdařilá byla XIV. Celostátní soutěţ 

první pomoci s mezinárodní účastí, které se zúčastnilo celkem 31 druţstev ze zdravotnických 

škol z celé České republiky, ale také druţstva z partnerské školy z německé Pirny a ze 

Slovenska. Tato soutěţ se koná pod záštitou IDM MŠMT. Na přípravě a úspěšném průběhu 

akce se podílelo celkem 130 organizátorů a sponzorů (podrobné informace na webových 

stránkách školy). 

Ve školním roce 2008/2009 jsme v oboru zdravotnický asistent v obou formách studia 

začali vyučovat podle školního vzdělávacího programu. V průběhu školního roku pracovní 

tým pro tvorbu ŠVP vypracoval školní vzdělávací program pro studijní obor zdravotnické 

lyceum a od 1. 9. 2009 se také ţáci tohoto oboru vzdělávají podle něj. 

Pro pedagogické pracovníky školy jsou kaţdoročně připravovány metodicko-

didaktické dny. Jde o otevřené hodiny, během kterých vyučující předvedou nové metody ve 

vyučování vybraných předmětů společensko-vědních i odborných. Hodiny jsou určeny nejen 

pro začínající učitele, ale jsou přínosem také pro zkušené vyučující. 

Zvláštností školy je předmět Ošetřování nemocných, který je vyučován odbornými 

učitelkami ve zdravotnických zařízeních města Brna. Škola spolupracuje celkem s 11 

zdravotnickými a sociálními zařízeními. Předmět ošetřování nemocných je realizován na 45 

školních pracovištích a spolupráce se zdravotníky je velmi dobrá. Stále nás však tíţí 

skutečnost, ţe škola musí hradit ve Fakultní nemocnici Brno i ve Fakultní nemocnici U Sv. 

Anny poplatek 30,- Kč za ţáka a rok, přestoţe ţáci vykonávají  v rámci předmětu Ošetřování 

nemocných produktivní práci na ošetřovacích jednotkách.  

V rámci DVPP mají učitelé zájem dále se vzdělávat. V této souvislosti je třeba zmínit 

hojnou účast vyučujících na seminářích vzdělávajících pedagogy v oblasti tvorby školních 

vzdělávacích programů a zapojení vyučujících do vzdělávacích aktivit směřujících k přípravě 

pedagogů na novou formu maturitní zkoušky. Úhrada nákladů spojených s dalším 
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vzděláváním pedagogických pracovníků často přesahuje tisíce i desetitisíce. Učitelé jsou 

ochotni si tyto náklady hradit ze svých finančních prostředků. 

Ve školním roce 2008/2009 se nám podařilo provést rekonstrukci učebny fyziky a 

kabinet fyziky, kabinet jazyka českého. Během letních prázdnin proběhla oprava tělocvičny a 

přilehlé nářaďovny. Pro ţáky bylo v suterénu školy vybudováno 750 uzamykatelných skříněk, 

které jsou určeny k ukládání obuvi ţáků. Další rekonstrukční práce máme v plánu a záleţí jen 

na mnoţství finančních prostředků. 

Pro zajištění dobré pracovní atmosféry ve škole je nutné znát, jaké potřeby mají 

zaměstnanci i ţáci školy.  V této oblasti ředitelce školy pomáhá „Pedagogický poradní sbor“ a 

„Rada studentů“, kteří se pravidelně kaţdý měsíc scházejí s ředitelkou školy na pracovních 

schůzkách. Řeší aktuální problémy chodu školy, ale podávají také náměty ke zlepšení 

výchovně-vzdělávací práce ve škole. SWOT analýzu bylo zjištěno, jaké silné a slabé stránky 

pedagogové na naší škole vidí. Autoevaluační dotazníky zadávané zaměstnancům školy 

pomáhají při analýze kultury školy a jejího klimatu. Zjištěné výsledky jsou se zaměstnanci 

rozebírány na pedagogické poradě. 

Chloubou kolektivu pedagogů naší školy je publikační činnost v oblasti odborných 

učebnic, které jsou určeny pro výuku ţáků zdravotnických oborů. V letech minulých vyšly 

v nakladatelství Grada učebnice První pomoci I a II a v loňském školním roce se publikační 

činnost rozrostla o další odborné publikace. Nakladatelství Grada vydalo v průběhu školního 

roku 2008/2009  učebnici Psychologie a komunikace pro ţáky 4. ročníků, učebnici 

Ošetřovatelství pro 1. a 2 ročník zdravotnických oborů.  V publikační činnosti budeme i 

nadále pokračovat. V současné době je do tisku připravena učebnice Psychologie a pracujeme 

na dalších učebnicích Ošetřovatelství. 

Za velmi dobrou a cennou povaţujeme spolupráci se Školskou radou. Váţíme si 

zájmu, rad a doporučení předsedy Školské rady pana Ing. M. Venclíka a všech jejích členů. 

Na závěr si dovolím ocenit velmi dobrou spolupráci s pracovníky odboru školství, 

mládeţe a tělovýchovy na Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Ceníme si trpělivosti 

odborníků odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jejich ochoty nám poradit 

ve svízelných situacích. Nadále nás těší zájem o dění ve škole ze strany zřizovatele školy. 

Rádi ve škole vítáme hejtmana kraje a vedoucí pracovníky Jihomoravského kraje. Váţíme si 

toho, ţe mají pochopení pro naši práci. 

 

 

 

 

 

Brno 20. října 2009      PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. 

      Ředitelka Střední zdravotnické školy 


