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Střední zdravotnická škola Evangelické akademie je 

školské zařízení, jehož zřizovatelem je Českobratrská církev 

evangelická. 

 

 

Základní údaje 

 

 

Škola 
Název Střední zdravotnická škola Evangelické akademie 

Adresa Šimáčkova 1, 628 00 Brno 

Právní forma školská právnická osoba 

Zřizovatel Českobratrská církev evangelická 

IČ 62159101 

e-mail cszs@eabrno.cz 

http:// www.eabrno.cz 

tel/fax 542 212 979 

Číslo účtu 19-5135260267/0100 

Vedení školy 
Ředitelka Mgr. Hana Svobodová cszs@eabrno.cz 

Zástupkyně Mgr. Ludmila Sapáková sapakova@eabrno.cz 

Hospodářka Marta Matulová matulova@eabrno.cz 

Domov mládeže 
Vedoucí vychovatelka Jarmila Konečná konecna@eabrno.cz 

Vychovatelka Lydie Štěpánková tlydie@seznam.cz 

Školská rada 
Předsedkyně Ing. Jana Slámová 

Místopředsedkyně Jaroslava Ryšavá 

Zapisovatel Ing. Josef Sedlák 

Členové Ing. Ivana Rosenbaumová 

 Roman Brenner 

 Michael Semotam 

 

 

 

mailto:cszs@eabrno.cz
http://www.eabrno.cz/
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Činnost školy 

 

Hlavní činnost naší školy je zaměřena na vzdělávání žáků 

v  odborné přípravě v oborech Zdravotnický asistent 

a Ošetřovatel. Ve vzdělávání žáků se klade důraz také 

na osobnostní přípravu a morální postoje nejen v teoretické 

rovině, ale i v praktické výuce. 

Podle školních vzdělávacích programů vyučujeme oba obory 

od září 2009. Obory denní formy studia, pro které jsou školní 

vzdělávací programy připraveny, jsou zařazeny v rejstříku škol 

pod názvem 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, 53-41-L/51 

Zdravotnický asistent /nástavbové studium) a 53-41-H/01 

Ošetřovatel. 

Škola disponuje celkem čtyřmi kmenovými třídami 

s povolenou kapacitou 200 žáků. Kromě tříd kmenových 

vyučujeme také ve dvou odborných učebnách ošetřovatelství, 

v tělocvičně, v učebně informačních a komunikačních 

technologií (dále jen ICT) a v tzv. relaxační učebně, určené ke 

skupinové výuce. Žáci mají k dispozici 15 počítačů v učebně 

ICT a dalších 6 počítačů ve třídách; všechny počítače 

mají neomezené připojení na internet a také WiFi připojení. 

Žáci mohou využívat také scanner a kopírovací přístroj. K 

hodinám tělocviku využíváme přírodního hřiště v Mariánském 

údolí a také tělocvičnu s nářadím v Sokolovně na Holzově ulici.  

Stravování žáků škola zajišťuje v nedaleké jídelně ZŠ Holzova, 

pitný režim nabízíme formou automatu na vodu v budově 

školy. 

Naše škola průběžně zlepšuje podmínky pro zkvalitnění 

výuky. Ve školní budově je nyní datová zásuvka již  v  každé 

učebně a v každém kabinetě. Pro výuku slouží kromě ICT také 

dva vizualizéry, interaktivní tabule, ve všech kmenových 

třídách jsou nainstalované interaktivní dataprojektory, DVD a 

video přehrávač.  
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Počet žáků 

 
Počet žáků podle oborů a celkem 

 

53-41-M/01 zdravotnický asistent 88 

53-41-H/01 ošetřovatel 53 

53-41-L/51 zdrav. asistent nástavba  28 

Celkem 169 

 

 

Výsledky vzdělávání  
 

 
Prospěch 

 
 

počet žáků s vyznamenáním 11 

počet žáků, kteří prospěli 123 

počet žáků, kteří neprospěli 5 

počet neklasifikovaných žáků 3 

průměrný prospěch 2,48 
 

 
 

Přehled absence 
 
 

Celkem 12379 

průměr na žáka 87,18 

Omluvená 12022 

průměr na žáka 84,66 

Neomluvená 357 

průměr na žáka 2,51  
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Výchovná opatření 
 
 

důtka ředitelky školy 2 

podmínečné vyloučení 2 

pochvala ředitelky školy + třídní uči. 5 

 
 

 

Přijímací řízení 

 

Přijímací řízení bylo organizováno podle platných právních 

předpisů.  

 

 

 

Počet přihlášených a přijatých uchazečů podle oborů 

 

 

Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel: 

 

 

 

počet kol přijímacího řízení 5 

počet přihlášených 32 

počet přijatých 32 

nepřijati  0 

přijati po odvolání 0 

odevzdané zápisové lístky 18 
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Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

 

 

 

počet kol přijímacího řízení 3 

počet přihlášených 63 

počet přijatých 43 

nepřijati  20 

přijati po odvolání 9 

odevzdané zápisové lístky 31 

 

 

 
Obor 53-41-L/51 Zdravotnický asistent – nástavbové denní 

studium 

 

 

počet kol přijímacího řízení 3 

počet přihlášených 36 

počet přijatých 31 

nepřijati 5 

přijati po odvolání 2 

potvrzení nástupu 25 
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Maturitní a závěrečné zkoušky 

 

 

  maturitní zkoušky závěrečné zkoušky 

prospěli s vyznamenání 0 4 

prospěli   25 5 

neprospěli 3 0 

nepřipuštěno ke zkouškám 0 0 

 

 

 

Zaměstnanci školy 

 

 

Na škole bylo zaměstnáno v uplynulém školním roce 

22 interních vyučujících, z toho 6 pracovalo na zkrácený 

úvazek (včetně ředitelky školy). Externisty jsme ve školním 

roce 2013/2014 zaměstnávali 3. Na pozici administrativní 

pracovnice ve škole pracuje hospodářka. Úklid zajišťuje 

úklidová firma Bruco. Z celkového počtu pedagogů vyučovalo 

21 žen a 3 muži.  Během školního roku odešly dvě učitelky na 

mateřskou dovolenou, jedna vyučující ukončila pracovní poměr 

z důvodu změny bydliště. Jednomu z učitelů nebyla 

prodloužena pracovní smlouva. 

 

 

Další vzdělávání zaměstnanců 

 

 

Další vzdělávání zaměstnanců bylo zaměřeno na 

upevňování odborných a pedagogických dovedností. Všichni 

zaměstnanci jsou vždy na začátku školního roku zaškolováni 
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do změn v evidenčním a informačním systému SAS a školení 

PO a BOZP.  

Skupina pedagogů se zúčastnila setkání pracovníků 

Evangelické akademie, kterou Synodní rada (zástupce 

zřizovatele) pořádá již tradičně v rekreačním středisku v Bělči 

nad Orlicí. Program vícedenního setkání byl jako vždy velmi 

kvalitní a umožnil nám nejen se dále vzdělávat a předávat si 

vzájemně cenné zkušenosti, ale také se v srdečném prostředí 

příjemně odreagovat. Hlavní program nesl název 

„Prokrastinace“. 

 Druhým rokem v  projektu s pracovním názvem 

„Pedagogové“, jehož příjemcem je FN USA, se odborné učitelky 

zapojily do série vzdělávacích aktivit ve třech oblastech. Tzv. 

kulaté stoly jsou přednáškové aktivity s lékaři FN USA, odborné 

stáže individuálně připravené pro učitelky přímo v nemocnici se 

sestrami na odděleních a stáž na Záchranné službě JmK. Užší 

skupina učitelek měla možnost zážitkovou metodou absolvovat 

simulační výuku, při které šlo o možnost pracovat s různými 

typy pacientů, které sehráli herci z divadla Husa na provázku. 

Pokračoval také seminář moodle v nové verzi, jehož se 

zúčastnili noví vyučující. 
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Přehled vzdělávacích aktivit v rámci DVPP 

 

Název aktivity Počet 

zúčastněných 

PO+BOZP 26 

Evidenční systém SAS 26 

Projekt FN – odborné učitelky 10 

Simulační výuka 3 

Seminář pro vedoucí pracovníky 3 

Projekt „moodle“ 3 

Seminář k maturitní zkoušce 2 

 1 

Celoživotní vzdělávání - studium AJ 1 

Celoživotní vzdělávání - pedagogické 2 

Konference ředitelů SZŠ a VOŠZ 1 

Konference ředitelů církevních škol 1 

Seminář pro metodiky prevence 1 

Seminář pro výchovné poradce 1 

 

 

Práce spirituálky  ve školním roce 2013/2014 : 

 

Ve školním roce 2013/14 se škola sešla čtyřikrát 

k bohoslužbám. V prvním týdnu školního roku se konaly 

slavnostní zahajovací bohoslužby v Červeném kostele v centru 
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města. Hostem na kazatelně byl farář z České Třebové Ivo 

David. Zpěvem a varhanním doprovodem posloužili studenti 

Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Další 

bohoslužby se konaly na počátku Adventu, ve velikonočním 

týdnu a v červnu, při kterých úspěšní absolventi obdrželi 

výuční listy a maturitní vysvědčení. Kromě spirituálky Ivy 

Květonové bohoslužbami provázeli farář Ondřej Macek 

z Nosislavi a farářka Alexandra Hauserová z Brna. 

 

Mgr. Iva Květonová, školní spirituálka 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu  

za školní rok 2013/ 2014 

 

V letošním roce bych kladně hodnotila osobní kontakty 

se studenty. Ve škole vládne atmosféra důvěry, často se řeší 

i osobní problémy. I diskuze v hodinách jsou živé a často velmi 

osobní.  

 

Mgr. Ludmila Hadlačová, metodik prevence 

 

Po odchodu Mgr. Hadlačové v dubnu 2014 byla do této funkce 

jmenována Mgr. Jarmila Skoumalová, která pracuje na nové 

metodice práce a také zahájila studium pro metodiky prevence. 

 

Výchovné poradenství 

       Na začátku roku proběhlo na poradě seznámení členů 

pedagogického sboru se vzdělávacími specifiky nových 

studentů s poruchami učení. Složku každého takového žáka 
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mohou vyučující dohledat na interním zabezpečeném disku, 

aby byli učitelé schopni dobře dostát individuálním 

doporučením z pedagogicko-psychologické poradny. 

 

     V průběhu roku probíhaly konzultace se závěrečnými 

ročníky ohledně maturit a budoucího profesního směřování. 

Většina studentů zakotvila ve zdravotnickém prostředí, ale 

někteří byli úspěšní i v jiných oborech. 

 

     Hodně úsilí bylo věnováno prevenci možných potíží u 

konkrétních studentů. Ve spolupráci s rodiči jsme tak pomohli 

studentce s dyspraxií, řešeny byly i problémy v chování žáků 

v souvislosti s budoucí praxí. V rámci celé třídy jsme pracovali 

na lepším začlenění žáka se smyslovým handicapem, podařilo 

se tak udusit zárodky ostrakismu. Bohužel stále přetrvává 

trend vysokých (a často i neomluvených) absencí.  

 

     Povzbudivé je, že se studenti neváhají s důvěrou obrátit 

buď na výchovného poradce, nebo třídní učitele i se svými 

osobními trápeními. Neustále se nám tak připomíná, že dobře 

fungující rodina není samozřejmostí.  

 

     Radost nám udělalo pěvecké vystoupení A. Ondruškové na 

vánoční besídce, pomoc při drobných opravách ve škole M. 

Frýzy, nulová absence ve škole I. Škrlové, vyznamenání M. 

Bělušové, L. Střeštíkové, B. Peterkové, K. Papouškové, M. 

Bučkové, E. Juráskové, N. Polednové, L. Tiché a N. Kedové, 

stejně tak výborná výstupní hodnocení studentů ze souvislé 

měsíční praxe. 

Mgr. Svatava Chromá, výchovná poradkyně 
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Realizované projekty  

 

Partnerské projekty 

 

     Odborné učitelky pokračovaly projektu, jehož příjemcem je 

FN USA v Brně, Pekařská 53 zaměřeného na vzdělávání 

odborných učitelek. V rámci projektu, který nese zkrácený 

název „Pedagogové“, se vzděláváme ve třech oblastech: 

- přednášky a odborné stáže 

- odborná stáž a výcvik na záchranné službě 

- výcvik komunikace formou simulační výuky 

 

 

 

Zdravotnické výcvikové soustředění-projekt FN USA 

 

Třicet vybraných žáků naší školy z tříd A3, NA1 a A2 se 

v rámci projektu Nadregionální síť středních zdravotnických 

škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe a pod záštitou 

Fakultní nemocnice u sv. Anny zúčastnilo šestidenního 

výcvikového zdravotnického soustředění. Třetí ročník tohoto 

soustředění se konal v měsíci dubnu v hotelu Fontána na 

Brněnské přehradě.  

 

Žáci si mohli vyzkoušet prakticky různé techniky 

poskytování první pomoci v terénu, poznat blíže práci 

zdravotnického záchranáře. Členové hasičského záchranného 

sboru si připravili malý kurz slaňování a předvedli své 

vybavení, které si všichni mohli potěžkat. V rámci výcviku 

proběhla i záchrana tonoucího v hotelovém bazénu a i 

praktický nácvik na přehradě. Praktický výcvik byl zakončen 

celodenní zkoušku, kdy se ověřovaly znalosti čtyřčlenných 

týmů v praxi. Správnost poskytnuté pomoci hodnotili lékaři a  

záchranáři z ZZS JMK. Velmi úspěšné bylo družstvo A2. 
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Během soustředění si žáci mohli prožít i cvičný zásah 

útvaru rychlého nasazení. Na přednáškách se seznámili např. 

s prací lékařky na vojenských misích, s náplní práce operátorek 

ZZS JMK a spoustu dalších zajímavých informací.  

 

Během šesti dnů vznikala nová přátelství, všichni byli 

ochotní a tolerantní k ostatním, rádi pomohli a zúčastnili se. 

Domů si odváželi nejen bohaté poznatky, ale i 

nezapomenutelné zážitky. 

 

 

Mgr. Ludmila Sapáková 

 

Nadační fond pro podporu církevního školství 

 

I v letošním školním roce jsme mohli čerpat finanční 

příspěvek z NFPCŠ. Tentokrát jsme dostali finanční příspěvek 

na zakoupení 5 nových PC sestav do učebny ICT 

 

Projekt Peníze EU středním školám 

 

     Pokračujeme v realizaci projektu MŠMT z fondů OP VK, 

který jsme nazvali „Inovace výuky na Evangelické akademii“ a 

zkráceně mu říkáme „šablony“. Projekt má za cíl inovovat 

výuku ve školou vybraných oblastech. V souvislosti a pro 

podporou především maturitních předmětů. Zapojení učitelé  

vytvořili v rámci druhého monitorovacího období nové výukové 

materiály pro podporu čtenářské a jazykové gramotnosti, 

matematických dovedností a materiály s využitím ICT. V rámci 

projektu škola vybavila třídy novou technikou s využitím 

interaktivity. Učitelé cizích jazyků se zúčastnili akreditovaných 

seminářů. 
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     Převážná většina klíčových aktivit byla realizována do 

konce roku 2013. Závěrečná monitorovací byla odeslána 

během letních prázdnin a v září 2014 byla schválena a projekt 

byl oficiálně ukončen. 

 

 Mgr. Hana Svobodová 

 

 

Praxe studentů 

 

Praktické vyučování ve školním roce 2013/2014 jsme 

organizovali  na našich osvědčených smluvních pracovištích, tj. 

FN USA – DRO, odd. B, C a D, FN USA I.CHK - odd. 44, II.CHK 

– odd. 4, 8 a 9, FN USA I. Neurochirurgické klinice – odd. 72 

dále na MOÚ  Žlutý kopec, odd. CHK a KOC, Centrum Kociánka 

+ Miniškolka Skřítek, VN Zábrdovice – INT odd. B, FN Brno – 

Dětská nemocnice, neurologie. 

 

Praktické vyučování v nemocnicích probíhalo k vzájemné 

spokojenosti všech stran, pozitivní zpětná vazba přicházela 

v podobě děkovných e-mailů i osobních referencí. 

 

 Závěrečné zkoušky se konaly ve FN USA – II. CHK, odd. 

4/ DRO – odd. B. Výsledky třídy OŠ3 byly na vysoké úrovni, 

jak v praktické, tak i teoretické části. 

 

 Maturitní zkouška u třídy A4 se konala v prostorách VN 

– INT odd. B/ MOÚ – Chirurgická klinika. Maturitní zkouška u 

třídy NA2 probíhala v prostorách FN USA – I. Neurochirurgické 

kliniky, oddělení 72/MOÚ-KOC. 

 

Mgr. Ludmila Sapáková 

vedoucí učitelka praktického vyučování 
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Informační systém školy 

 

Technika: 

- 15 nových studentských počítačů do učebny IKT, 

operační systém Windows 8 

- žákům a zaměstnancům zpřístupněno připojení ke 

školní síti a Internetu prostřednictvím WIFI v celé škole 

- (v kabinetu 104 vyměněn nejstarší počítač za počítač 

získaný z projektu moodle.medimed … přesné údaje 

neznám) 

 

Moodle 

- V rámci projektu PROEFES (Masarykova univerzita 

v Brně poskytla virtuální prostor LMS) uveden 

do provozu a postupně zařazen pro využití ve výuce a 

při školních akcích školní moodle systém 

http://eabrno.moodle.ics.muni.cz/  

- Pokračuje využití materiálů na 

https://moodle.medimed.cz v rámci projektu Zavádění 

efektivních metod výuky s využitím digitálních 

obrazových informací na SZŠ 

 

DUMy 

- V rámci projektu Peníze EU středním školám, u nás 

nazvaného Inovace výuky na Evangelické akademii 

(„šablony“) jsou využívány mj. digitální učební 

materiály.  Některé nově uzpůsobeny pro možnost 

využití ve školním moodle. 

 

Školení a vzdělávání 

- V rámci projektu PROEFES se zúčastnily kurzu Využití 

interaktivní tabule Smart Board ve výuce Balvínová, 

Sapáková, Ukropcová, Seiterová, Sísová. 

http://eabrno.moodle.ics.muni.cz/
https://moodle.medimed.cz/
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- V rámci projektu PROEFES se zúčastnila kurzu Volně 

dostupné nástroje pro zpracování multimédií 

Rosenbaumová. 

- V rámci školy:  

Základní proškolení v oblasti školních digitálních 

systémů - nová učitelka Doleželová Jana. (Využila 

materiálů ve školním moodle.) 

Dvakrát společné školení - základní ovládání a využití 

nového školního moodle, všichni učitelé.  

 

Ing. Ivana Rosenbaumová 

ICT koordinátor 

Knihovna 

 

Školní knihovna SZŠ Evangelické akademie je malá příruční 

knihovna obsahující beletrii, odbornou literaturu, časopisy 

a práce studentů. Fond knihovny odpovídá studovaným 

předmětům ve zdravotnických oborech a je k dispozici 

studentům k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Knihovna 

tak umožňuje snadný a rychlý přístup k vybrané studijní 

literatuře. Výpůjční protokol je veden pomocí lístkové 

kartotéky. Na chodbě je umístěna nástěnka, která pravidelně 

a přehledně informuje studenty i vyučující o novinkách 

v knižním fondu. 

 

      Ve výuce předmětů CJL a ZSV se osvědčuje nová řada 

učebnic doplněná pracovními sešity (nakladatelství Didaktis). 

 

Pravidelně se odebíralo 5 odborných časopisů:  

 Sestra  

 Florence 

 Diagnóza v ošetřovatelství  

 Ošetřovatelská péče   

 Psychologie 
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Mezi 1. a 2. patrem je i nadále umístěna skříňka, kde 

jsou volně k dispozici odborné letáky či publikace a stará čísla 

odebíraných časopisů.  

Na intranetu školy je umístěn seznam odborné literatury 

ve formátu pdf. V měsíci červnu proběhla úspěšně burza 

použitých učebnic pro stávající i nové žáky.  

Publikace odborné knihovny nejvíce využívají odborné 

učitelky a žáci vyšších ročníků.  Největší zájem je o nově 

koupené publikace z oblasti psychologie a ošetřovatelství. 

 

PhDr. Radka Štelclová, Mgr. Tereza Benešová 

 
 

Divadelní představení pro studenty a zaměstnance školy 

 
17. 10. 2013 Scapinova šibalství          Národní divadlo Brno 

21. 11. 2013 Bylo nás pět                    Radost  

9. 1. 2014 Letní den                    Polárka 

28. 3. 2014 Polská krev                    Janáčkovo divadlo 

14. 4. 2014 Ostře sledované vlaky        Národní divadlo Brno 

30. 4. 2014 Flashdance                    Městské divadlo Brno 

5. 5. 2014 39 stupňů                    Buranteatr Brno 

 

 

 

Studentská rada 

 

Studentská rada, jako poradní orgán školy, se scházela 

průběžně k projednání studijních a provozních záležitostí. 

Řešily se např. tyto věci: příprava maturitních a závěrečných 

zkoušek, pořádek v budově školy, vybavení tříd včetně 

hygienického zázemí školy, příprava a realizace školního plesu, 

příprava vánoční besídky, využívání informačního systému 

školy SAS, komunikační problémy mezi některými žáky atd. 
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Spolupráce s ostatními organizacemi a mimoškolní 

aktivity 

Zahradní slavnost 

Závěr školního roku završila již tradiční událost - zahradní 

slavnost. Den před ukončením školního roku měli žáci a učitelé 

příležitost společně se setkat v méně formálním prostředí, 

občerstvit se a popovídat si i o mimoškolních tématech 

v příjemné zeleni školní zahrady.  

 

Slavnostní vyřazení absolventů 

Školní rok neposkytuje mnoho příležitostí, kdy můžeme vidět 

své studenty ve společenském oděvu. Vždy vypadají jinak – 

dospěleji a zodpovědněji.  

 

Slavnostní vyřazení absolventů s sebou nese rozporuplné 

emoce, slzy úlevy i smutku tečou po tvářích studentů i třídních 

učitelů. Tentokrát to bylo zvláštní i tím, že se poměrné části 

žáků maturitní zkouška v jarním termínu nepovedla a tudíž se 

vyřazení nezúčastnili. 

 

Den otevřených dveří 

V prosinci a únoru přivítala škola veřejnost z řad zájemců o 

studium a jejich rodinné příslušníky s otevřenou náručí, resp. 

dveřmi. Kdo měl zájem nahlédnout pod pokličku školního 

života, měl příležitost nechat se provést budovou, pohovořit 

s pedagogy i studenty.  

 

V přízemí návštěvníky čekalo drobné občerstvení a vlídné 

slovo. Rodiče i potencionální zájemci o studium mohli vznášet 

dotazy zástupcům z řad vedení školy. V učebnách v prvním 

patře pak čekali učitelé, kteří hostům přiblížili požadavky do 

svého předmětu, seznámili je s podobou maturitní či závěrečné 

zkoušky a předložili k nahlédnutí využívané učebnice, pracovní 

listy, ale i např. čtenářská portfolia studentů. Současně se 
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návštěvníci mohli přesvědčit o moderním technickém vybavení 

tříd a o nadstandardním vybavení zdravotnickém v odborných 

učebnách. Právě zdravotnické tematice bylo věnováno druhé 

patro, kde si zájemci mohli např. nechat změřit krevní tlak či 

mohli alespoň trochu nasát atmosféru simulovaného budoucího 

pracoviště úspěšných absolventů.  

Hosté si posléze pochvalovali zejména příjemné lidské klima 

školy, vstřícnost pracovníků i studentů-průvodců. Jsme malá 

škola – nesázíme na kvantitu, ale na kvalitu. 

 

Mgr. Svatava Chromá 

  

Polévkový den 

   

     V rámci polévkového dne na téma Když je jedna kapsa 

prázdná a druhá vysypaná v březnu 2014 se žáci i učitelé 

zúčastnili v první části zajímavých přednášek a besed s hosty, 

kterými byli exekutor Mgr. Stanislav Molák, finanční 

specialistka Jaroslava Balvínová a sociální pracovnice Mgr. 
Lenka Svobodová. 

Ve druhé části měli někteří žáci možnost diskutovat s 

ekonomickým analytikem Ing. Tomášem Menčíkem. Jiní si 

zažili zajímavou činnost v interaktivních dílnách s názvem Jak 

nakupovat, když mám málo peněz. Podle zadání a s omezeným 

množstvím peněz (pro tento účel připravených) měli připravit 

denní jídlo pro svoji skupinu. Nakupovat potřebné potraviny 

mohli z nabídky pro tento účel zřízeného obchodu U Lucie a 

sami také oběd či večeři připravili.  

Na závěr se opět podávali pro všechny výborné polévky. 

Ing. Ivana Rosenbaumová 

Charitativní sbírky 
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Již tradičně se naši žáci zapojují do dvou celostátních 

charitativních sbírek. 

 

Srdíčkový den je sbírka, určená pro děti, které se léčí 

v různých zdravotnických zařízeních. Naši žáci svojí účastí 

podporují dvě sbírky v roce.  

Tentokrát vybrali celkem 11 854 Kč. 

 

Květinový den pořádá Liga proti rakovině Praha. V letošním 

roce byla tématem výzva „Přestaňte kouřit“. 

 

 

 

Projektové vyučování ve Studiu Lávka: 

 

6. 6. 2014  program Rádio     

                    A2 tvorba ukázky rozhlasového vysílání 

 

Předmětové akce: 

 

17. 12. 2013 A2 Špilberk Josef Lada – výstava a film o 

tvorbě českého malíře a ilustrátora 

        

6. a 7. 5. 2014 A1, A2, OŠ1, OŠ2, OŠ3 divadlo Líšeň 

Žijte blaze – přednáška a představení na téma    holocaust 

 

 

 

Projekt první pomoci 

 
V červnu jsme se třídou A 2 uspořádali projektové dopoledne  

výuku  první pomoci pro předškoláky mateřské školy 

Sedmikráska, která sídlí v areálu budovy Šimáčkova. 
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Projektu se účastnila celá třída A 2 a 15 dětí z mateřské školy. 

Připravili jsme jim ukázku neodkladné resuscitace a  pět 

výukových stanovišť,  kde si mohli procvičit jednotlivé zadané 

úkoly. 

 

Mgr. Miluše Širůčková 

 

 

Evaluační zpráva za školní rok 2013/2014. 

 

V letošním školním roce jsme se zaměřili na vyhodnocení stavu 

informačního systému školy, využívání učiteli, školení učitelů. 

Evaluace byla provedena jednak v rámci inventarizace (počet 

PC sestav), hospitace u vyučujících, využívání informačních 

technologií ve výuce mimo hodin ICT. Jakousi průzkumnou 

formou jsme se pokusili využívat prostředí školního intranetu 

ke zjednodušené komunikaci v rámci předmětů. 

 

Závěry vyplývající z evaluace: 

 

- učitelé se postupně zapojí do práce se školním moodlem 

- od února 2014 bude prostředí moodle zpřístupněno 

žákům 

- moodle a systém SAS budou dalšími významnými 

komunikačními prostředky ve škole 

- v novém školním roce připravíme prostředí pro 

umožnění vedení elektronické třídní knihy v prostředí 

SAS 

- zaměříme se na obnovu PC sestav v učebně ICT. 
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Česká školní inspekce 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 na škole neproběhla kontrola ČŠI. 

 

 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi 

 

Zaměstnanci školy nejsou sdruženi v odborové organizaci. 

 

 

Činnost Sdružení rodičů a přátel SZŠ 

 

 

     Sdružení pokračovalo ve své činnosti, která se především 

týká podpory vzdělávání a mimoškolní činnosti žáků, 

organizace školního plesu a zahradní slavnosti na konci 

školního roku.  

 

 

Přehled hospodaření SRPŠ ve školním roce 2013/14 

 

příjmy   výdaje   

zůstatek z roku 12/13 67 173,94 sladkosti pro žáky 4 277 

členské příspěvky 15 450 odměny žákům 9 300 

vstupenky na ples 38 200 školní ples 40 849 

výtěžek z tomboly 7 410 zahradní slavnost 1 632 

                Pomůcky ESV 2 408 

celkem 128 233,94 celkem 58 466 

zůstatek za rok 13/14 69 767,94     

 

Přehled hospodaření školy za rok 2013  
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příjmy výdaje 
provozní dotace  10 608 000,00 spotřeba materiálu     507 894,77 

Nadační fond       30 000,00 spotřeba energie     317 147,00 

doplňková činnost       40 607,00 vodné,stočné       33 592,00  

úroky na bú            331,67 opravy a udrž.     130 914,12 

dotace  „šablony“     241 735,00 cestovné         3 717,00 

Kurzové zisky           160,88         reprezentace         9 335,00 

Ostatní výnosy             18,00        ostatní služby     898 426,97 

Tržby z vyř.maj.         1 000,00 mzdové náklady  6 708 804,00 

     odvody  2 147 695,00 

  náhrada PN       32 236,00 

  ostatní náklady       49 334,00 

    

    

celkem 10 921 852,55  10 839 095,86 

   

 

Poměr výnosů a nákladů 

 

 
 

 

Výnosy 
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Náklady 
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Stav fondů 

 
sociální fond zaměstnanci        465 467,22 

sociální fond studenti        132 003,97 

rezervní fond     1 615 885,07 

celkem    2 213 356,26 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření školy za rok 2013 skončilo ziskem 

82 756,69Kč 

který byl rozdělen v plné výši do sociálního fondu pro 

zaměstnance. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 15. října 2014   Mgr. Hana Svobodová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou  


