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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.
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
šesti
kmenovými
třídami
s povolenou kapacitou 200 žáků. Kromě tříd kmenových
vyučujeme také ve dvou odborných učebnách ošetřovatelství,
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 8
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 čtyřech kmenových
třídách jsou nainstalované interaktivní dataprojektory, DVD a
video přehrávač. K dispozici pro výuku se nabízí také 20
tabletů.
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Počet žáků k 30. 9. 2017
Počet žáků podle oborů a celkem
53-41-M/01 zdravotnický asistent
53-41-H/01 ošetřovatel
53-41-L/51 zdrav. asistent nástavba
Celkem

72
58
31
161

Výsledky vzdělávání
Prospěch
počet žáků s vyznamenáním
počet žáků, kteří prospěli
počet žáků, kteří neprospěli
počet neklasifikovaných žáků
průměrný prospěch

6
128
2
2
2,48

Přehled absence
Celkem
průměr na žáka
Omluvená
průměr na žáka
Neomluvená
průměr na žáka

11 584
71,95
11 118
69
466
2,89
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Výchovná opatření
důtka ředitelky školy
důtka třídního učitele
napomenutí třídního učitele
pochvala ředitelky školy
pochvala třídního učitele
podmínečné vyloučení

10
5
9
6
15
0

Přijímací řízení
Přijímací řízení bylo organizováno podle platných právních
předpisů. V letošním školním roce se poprvé konaly povinné
jednotné přijímací zkoušky vyhlášené MŠMT u oboru
Zdravotnický asistent. Jednalo se o didaktické testy
z matematiky a českého jazyka a literatury.

Počet přihlášených a přijatých uchazečů podle oborů
Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel:
počet kol přijímacího řízení
počet přihlášených
počet přijatých
nepřijati
přijati po odvolání
odevzdané zápisové lístky

3
61
33
28
0
18
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Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
počet kol přijímacího řízení
počet přihlášených
počet přijatých
nepřijati
přijati po odvolání
odevzdané zápisové lístky

3
38
38
0
0
25

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

počet kol přijímacího řízení
počet přihlášených
počet přijatých
nepřijati
přijati po odvolání
potvrzení nástupu

2
23
23
0
0
19

Maturitní a závěrečné zkoušky

maturitní zkoušky
prospěli s vyznamenání
prospěli
neprospěli
nepřipuštěno ke zkouškám

2
24
15
4

závěrečné zkoušky
0
10
1
0
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Zaměstnanci školy
Na škole bylo zaměstnáno v uplynulém školním roce
23 interních vyučujících, z toho 6 pracovalo na zkrácený
úvazek (včetně ředitelky školy). Externisty jsme ve školním
roce 2016/2017 nezaměstnávali. Na pozici administrativní
pracovník pracuje pan hospodář Bc. Benjamín Skála a od února
2017 na poloviční úvazek asistentka ředitelky. Úklid zajišťuje
úklidová firma Bruco. Z celkového počtu pedagogů vyučovalo
21 žen a 2 muži.

Další vzdělávání zaměstnanců

Další vzdělávání zaměstnanců probíhalo dle plánu dalšího
vzdělávání a mimořádných vzdělávacích aktivit.
Skupina zaměstnanců se zúčastnila setkání pracovníků
Evangelické akademie, které připravuje Synodní rada
(statutární orgán zřizovatele). Tentokrát jsme byli pozváni do
rekreačního střediska J.A.Komenského v Bělči nad Orlicí.
Program dvoudenního 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 se zaměřil na „Práci s biblickými
postavičkami“, který vedly spirituálky brněnských škol
Evangelické akademie Iva Květonová a Marta Židková.
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Přehled vzdělávacích aktivit v rámci DVPP
Název aktivity
PO+BOZP
Evidenční systém SAS

Počet zúčastněných
6
23

Seminář pro vedoucí pracovníky

2

Seminář k maturitní zkoušce

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 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 jsme se sešli celkem čtyřikrát
ke školním bohoslužbám.
Začátek školního roku jsme otevřeli slavnostními
bohoslužbami v Červeném kostele, kde kázáním posloužil
synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel
Ženatý. Při bohoslužbách a následném setkání na faře
v Opletalově ulici jsme si s vděčností připomněli 25. výročí
založení Evangelické akademie v Brně. Na začátku adventu se
konaly bohoslužby v kostele sv. Jiljí v Líšni. Ve velikonočním
týdnu se konaly bohoslužby pod vedením brněnské farářky
Alexandry Jacobea. V červnu jsme se rozloučili s absolventy
školy při slavnostních bohoslužbách, při kterých kázala
spirituálka Iva Květonová. Žáci i učitelé přispěli k průběhu
bohoslužeb svým zpěvem.
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Během školního roku se škola zapojila do charitativního
vánočního projektu Diakonie ČCE Krabice od bot. Na sběrné
místo v Brně dodala 15 krabic pro děti různého věku. Několik
žáků školy se zapojilo do dobrovolnického projektu ČCE a
v průběhu prázdnin působili jako asistenti na táborech
s postiženými v rekreačním středisku v Bělči nad Orlicí.
V průběhu roku se každé pondělí o polední pauze konala
tzv. Kůlna, příležitost pro žáky i zaměstnance spolu pobýt,
mluvit, smát se, probrat vážná i nevážná témata. Účast byla
nepravidelná, průměrně 6 osob. Aktivita se osvědčila a stálo by
za to v ní v příštích letech pokračovat.
Mgr. Iva Květonová
školní spirituálka
Hodnocení minimálního preventivního programu
za školní rok 2016/2017
Součástí výchovně vzdělávacího procesu je i prevence
rizikového chování žáků. Metodik prevence zpracovává
Preventivní program, který obsahuje aktivity směřující
k vytváření bezpečného prostředí a minimalizaci výskytu
rizikových jevů ve škole. V rámci všeobecné primární prevence
proběhly, jako každoročně na začátku školního roku, adaptační
dny pro první ročníky. Dále třídy A1 a OŠ1 navštívili program
Na jedné lodi v PPP Sládkova na podporu třídních vztahů a akci
Preventivní vlak k problematice návykových látek. Druhé
ročníky byly seznámeny s bezpečným chováním na internetu.
Třetí ročníky absolvovaly zajímavý program Nebezpečí
pornografie. Během roku proběhla řada exkurzí, kulturních a
sportovních akcí, které přispívají k osobnostnímu rozvoji žáků.
Přestože poradenské pracoviště školy řešilo některé
problémy, zejména v oblasti záškoláctví a vztahů ve třídách,
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lze konstatovat, že se nám daří vytvářet a udržovat bezpečné a
příjemné klima jak v jednotlivých třídách, tak v celé škole.
Děkuji všem pracovníkům a žákům školy, kteří k tomu
přispívají.
Mgr. Jarmila Skoumalová
metodik prevence
Výchovné poradenství
Formální změny pro práci výchovného poradce i ostatních
pedagogů přinesly nové legislativní úpravy. Pedagogickopsychologické poradny vystavují studentům podpůrná opatření
podle pěti stupňů závažnosti. Větší důraz je též kladen na
spolupráci školských poradenských zařízení se školou a také na
aktivnější zapojení rodičů, což obojí vnímáme pozitivně.
Zejména sestavování individuálního vzdělávacího plánu bylo
tématem odborných školení organizovaných Jihomoravským
krajem.
Spolu se spirituálkou školy jsme se zapojily do
programu adaptačních kurzů prvních ročníků. Naším cílem bylo
seznámit se s novými studenty, přirozenou formou dát vědět,
že se na nás mohou obrátit s různými trápeními a otázkami.
Prostřednictvím her a rozhovorů se můžeme studentům
přiblížit a zároveň usnadnit seznamování mezi nimi.
Značnou dávku energie jsme věnovali prevenci možných
potíží u konkrétních studentů. Ve spolupráci s rodiči jsme řešili
nevhodné
chování
ve
vyučování,
projevy
přidružené
k psychiatrickým diagnózám, poruchy příjmu potravy, školní
fobii či záškoláctví. Vážíme si toho, že se studenti neváhají
s důvěrou obrátit na výchovného poradce či jiné učitele i se
svými osobními trápeními, často velmi závažnými. Vnímáme
nárůst potíží spojených s nevlastními rodiči a sourozenci,
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s nedostatkem společně tráveného času či s přesouváním
zodpovědnosti za výchovu na školu.
Radost nám udělaly akce připravené našimi studenty
pro děti ze školky, aktivity při veletrhu středních škol, pomoc
při organizaci školního plesu a dalších událostí. Velkým
zadostiučiněním bylo slyšet u praktických maturitních zkoušek
od vrchních sester, že jim na odděleních budou naši studenti
chybět nejen po stránce pracovní, ale i lidské.
Mgr. Svatava Matušková
výchovná poradkyně
Realizované projekty
Nadační fond pro podporu církevního školství
V letošním školním roce jsme mohli čerpat finanční
příspěvek z NFPCŠ. Tentokrát jsme dostali finanční příspěvek
na druhou etapu vybavení nově zbudovaných kmenových
učeben IC technikou – čtyři PC sestavy a jeden dataprojektor.
Projekt Peníze EU středním školám
V rámci výzvy OP VVV formou tzv. zjednodušeného
vykazování (šablony) škola podala žádost o příspěvek
k projektu s názvem „Vzdělávání a spolupráce na SZŠ“. Projekt
je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků a
podporu žáků ohrožených neúspěchem ve studiu. Žádost byla
schválena v srpnu 2017 a dvouletý projekt byl zahájen v září
2017.
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Pedagogické praxe studentů VŠ na naší škole
Již několik let umožňujeme studentům vysokých škol
absolvovat povinné pedagogické praxe na naší škole. Jedná se
studenty, kteří studují obory určené pro odborné učitelky a
většinou přicházejí z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. V letošním školním roce naše učitelky vedly praxe
čtyř studentek.
Mgr. Hana Svobodová
Praxe žáků
Praktické vyučování ve školním roce 2016/2017 jsme
organizovali na smluvních pracovištích, tj. FN USA – DRO,
odd. B a D, FN USA I.CHK - odd. 40, II.CHK – odd. 4, 8 a 9, FN
USA I. Neurochirurgické klinice – odd. 72 dále na MOÚ Žlutý
kopec, odd. CHK, KOA a KOC, VN – Interní klinice, odd. B,
Centrum Kociánka + Miniškolka Skřítek, FN Brno – Dětská
nemocnice, klinice dětské neurologie a nově v Centru
sociálních služeb Chrlice.
Praktické vyučování v nemocnicích probíhalo k vzájemné
spokojenosti všech stran, pozitivní zpětná vazba přicházela
v podobě děkovných e-mailů i osobních referencí.
Součástí praktické výuky je i týdenní praxe třídy OŠ3 a
měsíční praxe tříd OŠ2, A3 a NA1. Studenti nastupují na
souvislou praxi v měsíci červen a to v trvání 20 dnů. Každý žák
má své přidělené pracoviště. Pobyt žáka na přiřazeném
pracovišti hodnotí staniční nebo vrchní sestra závěrečnou
zprávou, která je součástí hodnocení druhého pololetí
v předmětu Odborný výcvik nebo Ošetřování nemocných.
Pozitivní hodnocení a zájem pracovišť o jejich umístění do
praxe ukazuje na velmi dobré výsledky našich žáků.
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Maturitní zkouška u třídy A4 se konala v prostorách
FNUSA – II. CHK, odd. 8 a VN- INT. kl. odd. B. Maturitní
zkouška u třídy NA2 probíhala v prostorách FNUSA – I. NCHK,
odd. 72 a VN – INT. kl., odd. B.
Závěrečné zkoušky třídy OŠ3 se konaly ve FN USA – I.
CHK, odd. 40/ DRO – odd. D. Praktickou maturitní i závěreční
zkoušku složili všichni žáci úspěšně.
Mgr. Ludmila Sapáková
vedoucí učitelka praktického vyučování

Informační systém školy
Technika a software:
- instalován nový WiFi vysílač
- instalována nová datová rozvodná skříň s gigabitovým
switchem ve druhém patře
- proveden upgrade operačního systému na školních
serverech na CentOS 7
- dokončen upgrade operačního systému na Windows 10
na všech PC ve škole
- instalován nový dataprojektor do odborné učebny
Elektronizace provozu školy:
- školní systém moodle převeden ze serveru Masarykovy
univerzity v Brně (projekt PROEFES) na server naší
školy EA
- v rámci systému SAS proveden přechod z klasických
třídních knih na elektronické třídní knihy
- školní vzdělávací plány (ŠVP) připraveny a používány
v rámci portálu ČŠI nejdříve pro první ročníky,
dokončeny pro následující školní roky i pro další ročníky
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Další vzdělávání:
- dva učitelé zahájili účast v tříletém projektu Didaktická
podpora pro další vzdělávání v informačních
technologiích na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně
Pokračující projekt:
- využívání materiálů na https://moodle.medimed.cz
(projekt Zavádění efektivních metod výuky s využitím
digitálních obrazových informací na SZŠ, Masarykova
univerzita v Brně)
Ing. Ivana Rosenbaumová
ICT koordinátor
Zpráva metodika ICT
Úkolem metodika je pomoci ostatním vyučujícím s
využitím moderních technologií ve výuce jak po technické
stránce, tak po stránce didaktické. Dále pak dohlíží na rozvoj a
vybavení školy v oblasti ICT. V náplni práce je také zajištění
agendy týkající se maturitních zkoušek, přijímacích zkoušek,
spolu s vedením školy také vedení programu SAS – matrika
žáků.
V letošním školním roce jsme začali pracovat na tvorbě
školních vzdělávacích programů v systému InspIS, který
spravuje ČŠI.
Do příštího školního roku jsme připraveni na zavedení
elektronické třídní knihy. K tomu je třeba, mimo jiné, posílit ve
škole WiFi a vybavit zbývající učebny počítačovou jednotkou.
Vedení elektronické třídní knihy je možné také přes mobilní
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datové přístroje (mobil, tablet), což mohou využít především
odborné učitelky během výuky praxí.
Mgr. Michaela Balvínová
ICT koordinátor

Knihovna
Odborná knihovna:
Ve školním roce 2016/2017 opět přibylo pár nových
publikací do odborné knihovny, a to zejména v oblasti interního
a geriatrického ošetřovatelství.
Publikace odborné knihovny využívají více odborné
učitelky než samotní žáci. I žáci vyšších a maturitních ročníků,
kteří jevili o odborné učebnice zájem, zejména při psaní
maturitních prací a vypracovávání maturitních otázek, se stále
více obracejí na internetové zdroje.
Umístění odborné knihovny v prostorách učebny 210 ve
2. patře se osvědčilo. Prosklené vitríny, ve kterých se učebnice
nacházejí, jsou čiré a uzamykatelné, publikace nebývají
zaprášeny. Dalo by se říci, že odborné učebnice jsou pro
studenty i více přístupné a mohou si je kdykoliv prohlédnout,
jelikož se nacházejí ve třídě, kde probíhá každodenní výuka.
Přesto však vyšší zájem ze strany studentů stále nepřichází.
Periodika (časopis Sestra, Florence, Psychologie apod.)
zůstává i nadále umístěna v učebně Relax a studenti tak
mohou do nich kdykoliv nahlédnout či si je rozebrat. Nově
přibyly Zdravotnické noviny, které se nacházely v odborné
knihovny, nebyl o ně mezi studenty zájem.
Skříňka na letáky v mezipatře školní budovy (1. a 2. patro)
slouží studentům k nahlédnutí o přestávkách, letáky se
aktuálně obměňují.
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Knihovna beletrie:
V tomto školním roce se rozšířily úložné prostory
knihovny beletrie, protože část původních knižních polic byla
opatřena skly a dvířky. Využili jsme je pro umístění knih
získaných z projektové činnosti – čtenářských dílen.
Letošní finanční příspěvek byl investován do nákupu
dalších Pravidel českého pravopisu (pro maturitní písemnou
práci i pro skupinovou práci ve třídách), titulů ze školního
seznamu četby k MZ a novinek.
Fond beletrie je často využíván jak studenty (nejvíce z
maturitních oborů k ústní MZ), tak zaměstnanci školy.
Mgr. Tereza Benešová
PhDr. Radka Štelclová

Odborné učebny
Ve školním roce 2016/2017 bylo do odborných učeben
dokoupen pouze spotřební materiál (buničitá vata, čtverečky,
jednorázové podložky, tampónky atd.). Dosavadní vybavení
učeben je plně dostačující a není zapotřebí více pomůcek
dokupovat. Také jsme dostali prošlé pomůcky z nemocnic, kde
vykonáváme praxi (VN, FN USA).
Mgr. Lucie Kamenčáková
odborná učitelka
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Divadelní představení pro studenty a zaměstnance školy
24. 10. 2016 Národní divadlo Brno: Romeo a Julie
9. 1. 2017
Národní divadlo Brno: A pak už tam
nezbyl ani jeden aneb Deset malých
černoušků
22. 3. 2017 BuranTeatr: Na Větrné hůrce
22. 4. 2017 Husa na provázku: Babička – Šťastná to
žena!
PhDr. Radka Štelclová
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.
Spolupráce s ostatními organizacemi a mimoškolní
aktivity
1. 9. 2016 Zahájení školního roku společně,
Slavnostní bohoslužba k 25. výročí EA, Červený kostel
20. 9. 2016 Akce Srdíčka pro občanské sdružení Život dětem
(třídy A2+OŠ2)
22. 9. 2016 Schůze SRPŠ, Třídní schůzky
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26. 9. 2016 Divadélko pro školy Hradec Králové: Legenda V+W
(třídy A3, A4, NA1, NA2)
3. 11. 2016 klasifikační porada
4. 11. 2016 Stužkovací večírek NA2
10. 11. 2016 Hovorové hodiny
15. 11. 2016 Burza SŠ na ZŠ Masarova a ZŠ Novolíšeňská
16. 11. 2016 Stužkovací večírek A4
25. – 26. 11. 2016 Veletrh středních škol, BVV, pavilon G
27. 11. – 2. 12. 2016 Výjezd studentů do německého
Stuttgartu
1. 12. 2016 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
5. 12. 2016 studenti Mikulášem v MŠ (třídy A2+ A3)
8. 12. 2016 Den otevřených dveří
20. 12. 2016 Planeta Země (třídy A1 a A2)
22. 12. 2016 Vánoční besídka pro studenty
16. – 20. 1. 2017 Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
26. 1. 2017 klasifikační porada
31. 1. 2017 vysvědčení za 1. pololetí
9. 2. 2017 Školní ples v Dělnickém domě
11. 2. 2017 seminář k př. zkouškám (CZL, MAT)
4. 3. 2017 seminář k př. zkouškám (CZL, MAT)
7. 3. 2017 projekt Réva, pamětníci ve škole (třídy A1 + NA2)
21. 3. 2017 Zdravotní odpoledne v Denním centru Táborská
(třída OŠ 3)
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28. 3. 2017 kino Velký Špalíček, film Masaryk (třídy A2, A3)
29. 3. 2017 Zdravotní odpoledne v Denním centru Táborská
(třída A2)
30. 3. 2017 Klasifikační porada
31. 3. 2017 8. Polévkový den
12. 4. 2017 Exkurze Bohunice (třída OŠ1)
6. 4. 2017 Hovorové hodiny
10. 4. 2017 13:00 Velikonoční bohoslužba, kostel sv. Jiljí
11. 4. 2017 Písemná maturitní zkouška (třída A4, NA2)
12. 4. 2017 přijímací zkouška
18. – 21. 4. 2017 Praktická maturitní zkouška (třída A4)
24. – 26. 4. Praktická maturitní zkouška (třída NA2)
2. 5. 2017 Divadlo Bolka Polívky, Stage Art: Like Shakespeare
(třídy A1, A2, A3, NA1)
2. 5. 2017 Exkurze FN BOHUNICE (OŠ1)
4. 5. 2017 Exkurze Domov pro seniory Nopova
16. – 24. 5. 2017 ústní maturitní zkouška (třída A4, NA2)
18. 5. 1017 Exkurze Hospic Sv. Alžběty (třída OŠ2)
22. 5. 2017 Exkurze ZZS JmK (třídy OŠ2, A2)
25. 5. 2017 Exkurze Pečovatelská služba (třída OŠ2)
1. – 6. 6. a 13. 6. 2017 Závěrečné zkoušky třídy OŠ3
14. 6. 2017 Závěrečná slavnostní bohoslužba, kostel sv. Jiljí
22. 6. 2017 schůzky rodičů a žáků budoucích 1. ročníků
27. 6. 2017 Sportovní den školy, Klasifikační porada

18

Výroční zpráva 2016/2017

29. 6. 2017 Zahradní slavnost, hodnocení praxí
30. 6. 2017 Ukončení školního roku, vysvědčení za 2. pololetí

Adaptační pobyt třídy A1
Začátkem září se konal adaptační kurz třídy A1, který
probíhal ve dvou dnech. Celkem se zúčastnilo 25 studentů a 2
pedagogové. Mezi hlavní cíle těchto adaptačních pobytů patří
zejména stmelení vznikající třídní skupiny a posílení nově
vzniklého kolektivu. Přínos adaptačních kurzů pro učitele je
v bližším poznání žáků hned na začátku školního roku.
První den navštívila třída A1 Lanové centrum v Brně,
kde instruktoři vytvořili pro studenty velmi přátelskou
atmosféru a bezpečné prostředí. Žáci měli možnost hned
v úvodu si zasoutěžit v různých poznávacích a kolektivních
hrách, které měli pro ně organizátoři nachystané. Poté byli
rozdělení do skupinek k příslušným instruktorům a vyzkoušeli
si nízké i vysoké lanové překážky při vzájemném jištění po
předchozí výuce efektivní techniky jištění na trenažeru. Tento
adaptační kurz se setkal s velkým ohlasem. Instruktoři pak
v závěru sbírali zpětnou vazbu o jednotlivých aktivitách a
vyhodnocovali nejen průběh těchto aktivit, ale také celý
adaptační kurz a hodnotili třídu jako celek při vzájemné
spolupráci. Žáci se jim jevili jako velmi aktivní a týmoví.
Následující den probíhal v Mariánském údolí a jeho
součástí bylo poznávání blízkého okolí. Společně s třídní
učitelkou se ho také zúčastnily spirituálka školy a výchovná
poradkyně. Ty měly za cíl vytvořit pro žáky stmelovací hry.
Soutěžní úkoly byly úspěšné, mezi žáky se již na konci
programu vytvořily kamarádské vazby.
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Někteří žáci třídy A1 navštívili během roku německý
Stuttgart a zúčastnili se mnoha zajímavých exkurzí. Patří mezi
ně návštěva Centrální sterilizace ve FN Brno, Anatomický ústav
v Brně, výukový program Planeta Země, preventivní program
„Na jedné lodi“, preventivní program „Bezpečně vlakem“ a
několik divadelních představení.
Mgr. Tereza Benešová
třídní učitelka A1

Kulturní akce v rámci vyučování

26. 9. 2016 Divadélko pro školy Hradec Králové: Legenda V+W
(třídy A3, A4, NA1, NA2)
28. 3. 2017 Špalíček: film Masaryk (A2, A3)
2. 5. 2017 Divadlo Bolka Polívky, Stage Art: Like Shakespeare
(A1, A2, A3, NA1)

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.
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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 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
Mgr. Eva Kadlecová, Dis.
Školní Ples
Tento školní rok jsme pod záštitou SRPŠ připravili již
10. ročník školního plesu SZŠ EA. Konal se 17. února 2017
v Dělnickém domě. Na programu plesu byla tradiční vystoupení
dvou tanečních skupin - Abanico – Country Vejr a Mexická
polka, dále prezentace studentů ze závěrečných ročníků.
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K desátému kulatému výročí plesu jsme si nadělili světelnou
show. K tanci nám hrála hudební kapela Modul. Zlatým hřebem
večera byla bohatá tombola. Vylosovaným šťastlivcům byly
rozdány dary, které jsme shromáždili od našich studentů,
pedagogů a také sponzorů. Dary byly ve formě poukazů a
věcných darů.
Celkový příjem za prodej lístků na ples a lístků do
tomboly byl 64.760,- Kč. Bylo prodáno 217 lístků. Z toho byly
výdaje na pořádání plesu (pronájem sálu, kapela, taneční
skupina, výzdoba plesu a věci do tomboly) 49.949,- Kč.
Konečný zisk z plesu do SRPŠ je 14.811,- Kč.
Mgr. Lucie Kamenčáková

Polévkový den – tentokrát na téma ekologie
„Bůh postavil člověka do zahrady, aby ji obdělával a střežil
aneb jak ji nezničit.“ Pod tímto názvem proběhl v pátek 31. 3.
2017 na naší škole již 8. ročník akce zvané Polévkový den.
Předcházel jí jarní úklid okolí školy a především školní zahrady,
ve které byl založen nový kompostér.
Hlavní částí programu bylo setkání se zajímavými hosty.
Marek Drápal zaujal ekologickou matematikou a náměty, jak
neškodit životnímu prostředí. Zabýval se také tématem
cyklistiky jako plnohodnotné a šetrné formy dopravy. Všechno
dokumentoval na mnohdy humorných příkladech ze života jeho
rodiny. Paní Ilona Mužátková nás hrou, při které jsme vybírali
to nejnutnější k přežití na jiné planetě, inspirovala k zamyšlení
nad tím, co je pro naši existenci důležité a bez čeho se naopak
dokážeme obejít. Pan Ondřej Macek se zabýval spojitostmi
Bible a enviromentalistiky. Zapojil nás také do hry, při které
jsme ve skupinkách řešili aktuální globální problémy –
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chudobu, nedostatek potravin, migraci. Pracovníci Diakonie
Broumov, Monika Špačková a Jan Mikuška, nám přiblížili svoji
práci pro tuto společnost. Do sbírek věcí pro potřebné, které
diakonie organizuje, se naše škola opakovaně zapojila.
Následovaly interaktivní dílny zaměřené na ekologii.
Podle vlastního výběru jsme se mohli zapojit do čtenářské,
hudební a tvořivé dílny nebo pokračovat v povídání s hosty.
Vyhodnocení projektového dne proběhlo na školní
zahradě. Paní ředitelka, Mgr. Hana Svobodová, poděkovala
všem zúčastněným a po společném zpěvu nás pozvala na
polévkové občerstvení. Výborná zelňačka a gulášovka udělaly
tečku za zdařilou akcí.
studenti tříd OŠ1 a OŠ2
Charitativní sbírky
Již tradičně se naši
charitativních sbírek.

žáci

zapojují

do

dvou

celostátních

Srdíčkový den
V letošním roce se naši žáci opět podíleli na sbírce,
určené pro děti, které se léčí v různých zdravotnických
zařízeních.
Květinový den
I letos se naše škola podílela na podpoře sbírky pro Ligu
proti rakovině Praha. Naši dobrovolníci tím opět pomáhali
působit na širokou veřejnost prostřednictvím prodeje kytiček i
rozdáváním letáčků s informacemi. Letošním tématem byly
nádory tlustého střeva a možnost prevence.
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Česká školní inspekce
Ve školním roce 2016/2017 navštívila školu ČŠI jednou.
Předmětem kontroly bylo sledování dodržování vybraných
ustanovení školského zákona souvisejících s organizací a
průběhem maturitní zkoušky. Během kontroly nebylo ČŠI
zjištěno žádné porušení právních předpisů.
Škola se také zúčastnila tří dotazníkového šetření na
portále ČŠI, které nahrazují šetření inspektorů přímo ve škole.
Na tomto portálu se také naši žáci z oboru ošetřovatel
zúčastnili on line testů, které jsou ČŠI pravidelně konány u
vybraných škola a oborů.

Spolupráce s odborovými organizacemi
Zaměstnanci školy nejsou sdruženi v odborové organizaci.
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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 2016/17

příjmy
zůstatek z roku 15/16
členské příspěvky
vstupenky na ples
výtěžek z tomboly
celkem příjmy
poměr příjmů a
výdajů
Zůstatek v pokladně
Zůstek na b.ú.

výdaje
27 310 hudební produkce- OSA
odměny žákům,
15 800 zahradní slavnost,…
54 250 školní ples
10 510
107 870 celkem výdaje

17 538
8 556
49 950
76 044

+ 31 826,00
47 364,00
15 865,56

zůstatek za rok 16/17 + 62 229,56
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Přehled hospodaření školy za rok 2016
příjmy
provozní dotace
Nadační fond
doplňková činnost
kurzové zisky
ostatní výnosy
tržby z vyř.maj.
daňová úspora

výdaje
11 335 000,00
17 000,00
49 470,00
60,33
2 064,00
8 000,00
10 830,00

spotřeba materiálu
spotřeba energie
vodné,stočné
opravy a udrž.
cestovné
reprezentace
ostatní služby
mzdové náklady
odvody
náhrada PN
ostatní náklady
Správní poplatky
Odpis pohledávky
Kurzové ztráty
Odpisy majetku

celkem

11 422 424,33

228
244
28
91
5
2
902
7 335
2 481
26
48

951,29
735,39
535,75
749,60
642,00
992,00
863,22
963,00
256,00
893,00
022,00

700,00
0,35
23 984,00
11 422 287,60

Poměr výnosů a nákladů
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Výnosy

Náklady
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Stav fondů
sociální fond zaměstnanci
sociální fond studenti
rezervní fond
celkem

427 263,49
49 858,62
1 434 584,63
1 911 706,74

Hospodaření školy za rok 2016 skončilo ziskem
136,73 Kč
který byl po schválení radou školské právnické osoby převeden
do rezervního fondu..

V Brně dne 15. října 2017

Mgr. Hana Svobodová
ředitelka školy
Mgr. Marta Joanidisová, DiS.
asistentka

Schváleno školskou radou 9. listopadu 2017
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