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Střední zdravotnická škola Evangelické akademie je 
školské zařízení, jehož zřizovatelem je Českobratrská církev 
evangelická. 
 
 
Základní údaje 
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IČ 62159101 
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Web www.eabrno.cz 
Telefon 542 212 979 
Číslo účtu 19-5135260267/0100 
Vedení školy 
Ředitelka do 31.12.2017  

Mgr. Hana Svobodová 
od 1.1.2018  
Mgr. Renáta Michálková 

zdravka@eabrno.cz 

Zástupkyně Mgr. Ludmila Sapáková sapakova@eabrno.cz 
Hospodář Bc. Benjamín Skála skala@eabrno.cz 
Domov mládeže 
Vedoucí vychovatelka Bc.Lydie Štěpánková stepankova@eabrno.cz 
Vychovatelka Mgr. Markéta 

Kleinwächterová 
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Místopředsedkyně Jaroslava Ryšavá, jmenována 31. 10. 2017 
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Členové Mgr. Radka Štelclová, jmenována 31. 10. 2017 
 Jana Kobalčíková, jmenována 31. 10. 2017 
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Člen Rady ŠPO RNDr. Olga Žídková, jmenována 21.2.2017 
Člen Rady ŠPO Ing. Věra Štulcová, jmenována 21.2.2017 
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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 ve škole je 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 72 
53-41-H/01 ošetřovatel 58 
53-41-L/51 zdrav. asistent nástavba  31 

Celkem 161 
 
 

Výsledky vzdělávání  
 

Prospěch 
 
počet žáků s vyznamenáním 10 
počet žáků, kteří prospěli 118 
počet žáků, kteří neprospěli 5 
počet neklasifikovaných žáků 7 
průměrný prospěch 2,48 

 
 

Přehled absence 
 
Celkem 11 795 
průměr na žáka 73, 26 
Omluvená 11 206 
průměr na žáka 69,60 
Neomluvená 589 
průměr na žáka 3,66 
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Výchovná opatření 
 

důtka ředitelky školy 14 
důtka třídního učitele 15 
napomenutí třídního učitele 13 
pochvala ředitelky školy 20 
pochvala třídního učitele 25 
podmínečné vyloučení 0 

 
 

 
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 2 
počet přihlášených 34 
počet přijatých 34 
nepřijati  0 
přijati po odvolání 0 
odevzdané zápisové lístky 14 
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Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 
 

počet kol přijímacího řízení 2 
počet přihlášených 35 
počet přijatých 35 
nepřijati  0 
přijati po odvolání 0 
odevzdané zápisové lístky 18 

 
 
 
Obor 53-41-L/51 Zdravotnický asistent – nástavbové denní 
studium 
 
 
počet kol přijímacího řízení 1 
počet přihlášených 38 
počet přijatých 30 
Nepřijati 7 
přijati po odvolání 1 
potvrzení nástupu 28 

 
 

 
Maturitní a závěrečné zkoušky 

 
  maturitní zkoušky závěrečné zkoušky 
prospěli s vyznamenáním 2 5 
prospěli   9 14 
Neprospěli 10 0 
nepřipuštěno ke zkouškám 5 2 
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Zaměstnanci školy 
 

Na škole bylo zaměstnáno v uplynulém školním roce 
23 interních vyučujících, z toho 7 pracovalo na zkrácený 
úvazek (včetně ředitelky školy). Externisty jsme ve školním 
roce 2017/2018 nezaměstnávali. Na pozici administrativní 
pracovnice ve škole pracuje hospodář a na poloviční úvazek 
asistentka ředitelky. Úklid zajišťuje úklidová firma Bruco. 
Z celkového počtu pedagogů vyučovalo 21 žen a 2 muži. Od 1. 
ledna 2018 vystřídala Hanu Svobodovou odcházející do penze 
nová ředitelka Renáta Michálková. Kromě toho k 30. červnu 
2018 ukončila jedna vyučující pracovní poměr a jedna kolegyně 
odešla k 31. srpnu 2018 do penze. 

 
Zemřela Jana Slámová 

 
Prvního ledna 2018 zemřela zakladatelka školy a její bývalá 

ředitelka a poté do letošního roku předsedkyně školské rady 
Jana Slámová. Na rozloučení, konané 13. ledna 2018 v 
Blahoslavově domě na Lidické ulici v Brně, se vypravili někteří 
současní i bývalí zaměstnanci i studenti školy. 

 
 

Další vzdělávání zaměstnanců 
 

Další vzdělávání zaměstnanců probíhalo dle plánu dalšího 
vzdělávání a mimořádných vzdělávacích aktivit.  

V rámci projektu „Šablony“ probíhaly vzdělávací aktivity pro 
pedagogy, např. tandemová výuka, přítomnost odborníka ve 
výuce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a 
jazykový kurz. 

Kromě toho se jednotliví zaměstnanci účastnili školení 
organizovaných Střediskem služeb školám, Životní vzdělávání 
z. s. či Národním institutem pro další vzdělávání. 
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Přehled vzdělávacích aktivit v rámci DVPP 
 

Název aktivity Počet zúčastněných 

PO+BOZP 24 

Čtenářské dílny 2 

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 2017/2018 
 
 Práce spirituálky / školní kaplanky má více rozměrů. 
Přímou pedagogickou činnost, přípravu bohoslužebných 
shromáždění, pastorační rozhovory, spoluorganizování různých 
akcí…  
 Během školního roku 2017/2018 se konaly čtvery 
bohoslužby. Zahajovací byly společné pro obě brněnské školy 
Evangelické akademie. Kázáním posloužil farář ČCE Štěpán 
Hájek a hudebně bohoslužbu obohatili studenti Církevní 
konzervatoře, Evangelické akademie v Olomouci. Další troje 
bohoslužby se konaly v katolickém kostele sv. Jiljí v Líšni. Na 
začátku adventu a ve velikonočním týdnu kázala spirituálka 
školy, k závěrečným červnovým byla pozvána Iva Květonová, 
která práci spirituálky vykonávala v minulých letech. Využili 
jsme příležitosti a poděkovali jí za práci, kterou ve škole 
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vykonala a také jí popřáli radost a potěšení v její nové činnosti 
– farářky pro mládež. Absolventi během této bohoslužby 
obdrželi vysvědčení a diplomy. A také se našli ochotní žáci, 
kteří přispěli k průběhu bohoslužeb svým zpěvem.  
 Práce spirituálky obnáší přímou pedagogickou činnost. 
Zde se snažím zapojovat hodně do výuky zpěv písní ze Svítá, 
rozhovory nad texty, interaktivní práci s Biblí, diskusi nad 
tématy, která se týkají křesťanství. Ale hlavně se snažím 
reagovat na starosti, přemýšlení a otázky samotných žáků. 
Leckdy se hodina posune úplně jiným směrem, než bylo v 
plánu. Považuji za důležitější řešit s žáky to, co je aktuálně tíží 
a zajímá, než striktní dodržování školních osnov.  
 Několik žáků bylo spolu se studenty EA VOŠ na 
studijním pobytu ve Stuttgartu. Připravili si báječné 
představení v partnerské škole, byli zvídaví a fajn. Je radost, 
když můžete s žáky vycestovat a vidíte, jak je pro ně taková 
nová zkušenost přínosná. 
Během školního roku se škola opět zapojila do charitativního 
vánočního projektu Diakonie ČCE Krabice od bot. Na sběrné 
místo v Brně dodala přes třicet krabic pro děti různého věku. 
Krabice chystali žáci sami, koordinováni spirituálkou a podařilo 
se jim počet proti loňskému roku zdvojnásobit. V dalším roce 
chceme pokračovat a nachystat krabic ještě více.  
 Jedna žačka jela o letních prázdninách jako asistentka 
dítěte s postižením na tábor v rekreačním středisku v Bělči. I 
zde doufáme, že tato již zaběhnutá tradice bude pokračovat.  
 Práce s žáky středoškolského věku není snadná, ale 
vidím a vnímám její smysluplnost. Tyto děti jsou velmi často 
zmatené, nezakotvené, mají chaos v hodnotách, moc neví, co 
se životem. Věřím, že jim Evangelická akademie v Brně nabízí 
bezpečné prostředí. Místo, kde mohou pocítit, že je někdo 
tímto nelehkým obdobím jejich dospívání doprovází.  
 
Mgr. Marta Židková 
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Hodnocení minimálního preventivního programu  
za školní rok 2017/2018 

 
Součástí výchovně vzdělávacího procesu je i prevence 

rizikového chování žáků. Tato oblast je zpracována v 
Preventivním programu školy a obsahuje aktivity směřující 
k vytváření bezpečného prostředí a minimalizaci výskytu 
rizikových jevů ve škole.  

V rámci všeobecné primární prevence se zaměřujeme 
zejména na první ročníky. Na začátku školního roku pro ně 
byly připraveny adaptační dny, které navodily vstřícnou a 
spolupracující atmosféru v nově vzniklých třídách. Třídy A1 a 
OŠ1 dále navštívily řadu programů primární prevence, 
seznámily se s problematikou šíření HIV a AIDS, zúčastnily se 
zážitkového představení proti kyberšikaně nazvané #Kyber 
Life, navštívily Židovské muzeum nebo akci Preventivní vlak o 
bezpečnosti v dopravě. Spolu s druhými ročníky absolvovali 
program Nedej pokušení šanci zaměřené na prevenci užívání 
návykových látek a seznámili se s riziky násilí v partnerských 
vztazích v programu Jak se nezamilovat do toho fakt 
nesprávného. Během roku proběhla ve všech ročnících řada 
exkurzí, kulturních programů a sportovních akcí, které 
přispívají k osobnostnímu rozvoji žáků. 

Problémy, které řešilo poradenské pracoviště školy, se 
týkaly zejména docházky do školy a individuálních přestupků 
proti školnímu řádu. Celkové hodnocení klimatu školy 
i jednotlivých tříd je hodnoceno studenty i pedagogy jako 
příjemné a bezpečné, za což děkuji všem, kteří k tomu 
přispívají. 
 
Mgr. Jarmila Skoumalová  
metodik prevence 
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Výchovné poradenství 
 
Velmi pozitivně jsme vyhodnotili průběh programu adaptačních 
kurzů prvních ročníků, které mnozí pojali velmi aktivně. 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. 
Měli jsme třeba i možnost být svědky, jak student poskytl první 
pomoc spolužačce.  

Uplynulý rok byl poměrně klidný, ve škole jsme neřešili 
žádné závažné potíže. Pouze u jedné studentky jsme museli 
zahospodařit s psychosomatickými obtížemi, ale podařilo se 
nám všechno společně zvládnout. Podařilo se nám motivovat 
studenty (a jejich rodiče) ke studijním pobytům v zahraničí. 
Přínos vidíme jednak v jazykovém posunu, jednak 
v osamostatnění a nabytí zdravého sebevědomí.  

Vážíme si toho, že se studenti neváhají s důvěrou 
obrátit na výchovného poradce či jiné učitele i se svými 
osobními trápeními, často velmi závažnými. Nejčastějšími 
tématy jsou potíže spojené s nevlastními rodiči a sourozenci, 
s nedostatkem společně tráveného času či s přesouváním 
zodpovědnosti za výchovu na školu.  

Radost nám tradičně udělaly akce připravené našimi 
studenty pro děti ze školky (kurz první pomoci), aktivita při 
dnu otevřených dveří, veletrhu středních škol, pomoc při 
organizaci školního plesu a dalších událostí. Oceňujeme, že 
studenti důstojně a úspěšně reprezentují školu a působí jako 
motivační činitel při volbě školy ve svém sociálním okolí. 
Velkým zadostiučiněním bylo opět 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 
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Realizované projekty  
 

Nadační fond pro podporu církevního školství 
 

V roce 2017 jsme mohli čerpat finanční příspěvek 
z NFPCŠ. Tentokrát jsme dostali finanční příspěvek na vybavení 
třídy 210 novými židlemi a nákup nového diaprojektoru do 
odborné učebny.  

 
Pedagogické praxe studentů VŠ na naší škole 

 
     Již několik let umožňujeme studentům vysokých škol 
absolvovat povinné pedagogické praxe na naší škole. Na jaře 
absolvovala na naší škole praxi studentka českého jazyka a 
psychologie z Ostravské univerzity. 

Studenti se ke spolupráci s naší školou hlásí po 
vzájemném doporučení. 
 

Praxe žáků 
 
Praktické vyučování ve školním roce 2017/2018 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, Klinice chirurgické onkologie a Klinice komplexní 
onkologické péče, oddělení KOA a KOC, VN – Interní klinice, 
odd. B, Centrum Kociánka + Miniškolka Skřítek, FN Brno – 
Pracoviště dětské medicíny, Klinice dětské neurologie, oddělení 
32 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 
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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. 
 Maturitní zkouška u třídy A4 se konala v prostorách 
MOÚ – KCHO, stanice A a KKOP oddělení KOA. Maturitní 
zkouška u třídy NA2 probíhala v prostorách MOÚ – KCHO, 
stanice A a KKOP oddělení KOC. 

Závěrečné zkoušky třídy OŠ3 se konaly ve FN USA – II. 
CHK, odd. 4/ DRO – odd. B. Praktickou maturitní i závěreční 
zkoušku složili všichni žáci úspěšně.  
 
Mgr. Ludmila Sapáková 
vedoucí učitelka praktického vyučování 
 

První pomoc 
 

Předmět první pomoc, který se vyučuje u všech studijních 
oborů ve 2. ročníku je zaměřen jak na teoretické poznatky, tak 
zejména na praktické procvičování. Během školního roku si 
žáci postupně osvojují pracovní postupy související jak 
s laickou první pomocí, tak i odbornou před nemocniční a 
urgentní nemocniční péčí. 

Do výuky se koncipuje i edukační práce zdravotnického 
pracovníka, kdy svojí profesní zaměřeností musí být připraven 
sám poskytnout první pomoc buď ve formě přímé péče, nebo 
asistované a edukační péče. 

Tato oblast vzdělávání je podpořena praktickým nácvikem 
předávání informací a instruování druhé osoby k provádění 
laické první pomoci. Tento nácvik spočívá v práci s různými 
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věkovými kategoriemi a různými mentálními úrovněmi 
populace. 

Proto žáci ve druhém pololetí připravují a sami organizují 
v prostorách školy simulační výuku laické první pomoci 
v situacích, kdy dochází k ohrožení života. 

V tomto školním roce žáci připravili 6 simulačních bloků, do 
kterých byly pozvány děti z MŠ Sedmikráska, ZŠ Novolíšeňská 
a odborného učiliště – oboru Pečovatel. 

Obsahem simulační výuky byla 4 stanoviště, na kterých 
žáci připravili mimořádnou situaci (dopravní nehodu, tepenné 
krvácení, volání na linku 155, resuscitaci postiženého). Žákům 
předvedli správný postup ošetření dané situace a následně je 
učili tyto postupy prakticky vyzkoušet a provést. 

Cílem této akce je podnítit zvídavost o problematiku první 
pomoci v život ohrožujících situacích. Dále posílit sebevědomí 
laické veřejnosti v poskytování první pomoci a v neposlední 
míře šíření osvěty o technických novinkách (AED, aplikace 
Záchranka do mobilu) i nových zjednodušených postupech při 
poskytování první pomoci. 
 
Mgr. Ludmila Sapáková 
 
 

Informační systém školy 
 

V oblasti informačních technologií byla škola výrazně vybavena 
v předchozích letech a v tomto školním roce došlo jen 
k následujícím doplnění: rozšíření přístupových bodů školní 
bezdrátové sítě na přízemí budovy a rozšíření připojení k wifi 
(eabrno) o další samostatné připojení pro zaměstnance 
(eabrno_staff). 

V rámci dalšího vzdělávání dva učitelé pokračují v tříletém 
projektu Didaktická podpora pro další vzdělávání 
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v informačních technologiích na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně.  

Na konci kalendářního roku 2017 bylo ukončeno sledování 
v rámci projektu Zavádění efektivních metod výuky s využitím 
digitálních obrazových informací na SZŠ, ale učitelé odborných 
zdravotnických předmětů mohou materiály na na 
https://moodle.medimed.cz (Masarykova univerzita v Brně) 
a obrazové materiály instalované přímo do počítačů 
v odborných učebnách využívat při výuce dál. 

V oblasti elektronizace provozu školy se po přesunu 
komunikačního a výukového systému moodle z Masarykovy 
univerzity v Brně na server naší školy provedlo sjednocení 
přihlašování do školní sítě a do systému moodle pro všechny, 
nejen pro nové žáky. Probíhá příprava přechodu elektronického 
informačního systému (rozvrhy, známky, třídní knihy, evidence 
žáků, …) ze systému SAS na výhodnější EduPage. Připravují se 
také nové webové stránky školy ve spolupráci s VOŠ EA. 
 
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 
také 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. Do budoucna plánujeme přejít na nový informační 
systém zvaný EduPage, ve kterém je možné vést veškerou 
školní agendu včetně komunikace s rodiči. Práce metodika 
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mimo jiné spočívala také ve vlastním seznámení se 
s EduPagem, aby mohl posléze zaškolit ostatní kolegy. 

V letošním školním roce jsme začali pracovat na tvorbě 
nového školního vzdělávacího programu pro obor Praktická 
sestra (v platnosti od šk. roku 2019/20) v systému InspIS, 
který spravuje ČŠI. 

Samozřejmostí na naší škole je vedení elektronické 
třídní knihy, které je možné také přes mobilní datové přístroje 
(mobil, tablet), což mohou využít především odborné učitelky 
během výuky praxí. 
 
Mgr. Michaela Balvínová  
ICT koordinátor 
 
 

Knihovna 
Odborná knihovna: 
 
     Ve školním roce 2017/2018 přibyly nové publikace do 
odborné knihovny v oblasti první pomoci a somatologie. 
Souviselo to zejména se změnami vyučovaných předmětů 
konkrétními vyučujícími. Rovněž odborné učitelky oslovilo nové 
vydání Brevíře 2018, který se využívá při praktických 
maturitních zkouškách, a tak byl doobjednán do knihovny. 
Stále platí, že odbornou knihovnu 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. Stejně tak půjčování již 
vypracovaných maturitních prací z psychologie se pomalu 
vytrácí a vše nahrazují PC 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 
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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, 
Zdravotnické noviny apod.) zůstává i nadále umístěna 
v učebně Relax a studenti tak mohou do nich kdykoliv 
nahlédnout či si je rozebrat. Skříňka na letáky v mezipatře 
školní budovy (1. a 2. patro) slouží studentům k nahlédnutí o 
přestávkách, letáky se aktuálně obměňují.  
 
Knihovna beletrie: 
 

Do knihovny beletrie byly ve školním roce 2017/18 
dosud zakoupeny 4 tituly krásné literatury (vzhledem 
k omezeným finančním prostředkům) jak pro rozšíření fondu 
knih k ústní maturitní zkoušce, tak pro oddechové čtení. 
Průběžně jsou formou darů doplňovány také knihy do 
studentské knihovničky v relaxační místnosti, kde jsou volně 
k dispozici. 
 Návštěvnost knihovny beletrie je vysoká ze strany 
studentů oboru Zdravotnický asistent v souvislosti se 
zpracováním portfolií z četby k ústní MZ, ale je využívána i 
částí čtenářů z řad studentů nematuritních oborů a 
zaměstnanců. 

 
PhDr. Radka Štelclová 
Mgr. Tereza Benešová 
 
 

Odborné učebny 
 
Ve školním roce 2017/2018 bylo do odborných učeben 

dokoupen pouze spotřební materiál (buničitá vata, čtverečky, 
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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 
 

 
Divadelní představení pro studenty a zaměstnance školy 
 
1/  17. 10. 2017  Polárka: Deník Anny Frankové 
2/  30. 10. 2017 Husa na provázku: Amadeus (pro 
zaměstnance školy)  
3/  29. 1. 2018 Národní divadlo Brno: Želary 
4/ 30. 1. 2018 Národní divadlo Brno: Želary (pro 
zaměstnance školy) 
5/ 23. 3. 2018 Radost: Bylo nás pět 
6/ 12. 4. 2018 Polárka: Vnitřní nepřítel (představení + 
workshop) 
 
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.  
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Kalendárium včetně spolupráce s ostatními 
organizacemi a mimoškolních aktivit 

5. 9. Slavnostní společná bohoslužba k zahájení školního roku 
v Červeném kostele 

6. – 8. 9. Adaptační program (třída A1, OŠ1) 

7. 9. Třídní výlet NA2  

13. 9. Exkurze Transfuzní stanice FN Brno (třída OŠ2) 

14. 9. Exkurze FN Brno - Gynekologicko-porodnická klinika 
(třída NA2) 

15. 9. Focení tříd 

15. 9. Exkurze Psychiatrická nemocnice Brno-Černovice (třída 
NA2) 

19. 9. Srdíčkový den (třída A2) 

21. 9. Návštěva káznice na Cejlu, divadelní představení Putin 
lyžuje (třída A4) 

3. – 4. 10. Studentské parlamentní volby (pořádaly třídy NA2, 
OŠ2) 

11. 10. Divadélko pro školy (A3, A4, NA1, NA2, A1) 

17. 10. Divadelní představení Deník Anny Frankové v divadle 
Polárka (zájemci ze všech tříd) 

18. 10. Zážitkový seminář Komunikace se zrakově postiženými 

7. – 8. 11. Projekt Krokus Židovského muzea v Praze (třída 
OŠ2) 

9. 11. Hovorové hodiny 

13. 11. Exkurze Záchranná zdravotnická služba JmK (třída A2) 
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15. 11. Preventivní program - prevence HIV/AIDS (třída A1, 
A2, OŠ1) 

21. 11. Krajské kolo ZŠ a SŠ ve florbalu (vybraní studenti ze 
třídy A2) 

22. 11. Exkurze Planetárium (třída OŠ1, NA2) 

24. 11. Exkurze FN Brno - Hemodialyzační středisko, 
Psychiatrická klinika (třída A4) 

24. 11. Stužkovací večírek třídy A4 

28. 11. Adventní bohoslužba 

3. – 8. 12. Studijní pobyt ve Stuttgartu (vybraní studenti ze 
tříd A1, A2, A3, A4, OŠ3) 

7. 12. Den otevřených dveří 

12. – 13. 12. Studentské prezidentské volby (pořádala třída 
A2) 

18. 12. Exkurze radiologie a rehabilitace (třída A4) 

18. 12. Exkurze FN u sv. Anny – Diabetologická ambulance 
(třída OŠ3) 

19. 12. Planeta Země (třídy OŠ1, OŠ3, A4) 

19. 12. Exkurze FN u sv. Anny – Ambulance bolesti (třída OŠ2) 

20. 12. Exkurze Centrální sterilizace FN Brno (třída A1) 

20. 12. Rozloučení zaměstnanců školy s ředitelkou Mgr. Hanou 
Svobodovou, která odešla do penze 

22. 12. Vánoční besídka 

12. 1. Školní ples  

16. – 17. 1. Studentské prezidentské volby – 2. kolo  
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29. 1. Návštěva divadelního představení Želary 

31. 1. Pololetní vysvědčení 

2. 2. a 5. – 9. 2.  Pololetní a jarní prázdniny 

14. 2. Přednáška Jak se nezbláznit z maturity na EA VOŠ (třídy 
NA2 a A4) 

15. 2. od 12:00 Den otevřených dveří 

21. 2. Den studentem naší školy (pro uchazeče o studium) 

23. 2. Přednáška Svět médií v KJM (třída A2), Preventivní 
program Drogová problematika (A1) 

12., 19., 26. 3. a 9. 4. Kurz První pomoci pro ZŠ Novolíšeňská 

12. – 16. 3. Souvislá praxe OŠ 3 

22. 3. projekt Réva (třída A1) 

23. 3. Filmová projekce v rámci festivalu Jeden svět (třída A1, 
a3, OŠ 1, OŠ3), večerní představení Bylo nás pět v divadle 
Radost (přihlášení studenti) 

27. 3. Velikonoční bohoslužby 

29. 3. Velikonoční prázdniny 

4. 4. Výlet s dějepisem a soutěží do Ležáků a Vojny u Příbrami 
(přihlášení studenti) 

5. 4. Preventivní program Kyberšikana na divadelní fakultě 
JAMU (třídy OŠ1 a A1), losování pracovišť profilové části MZ 
(třída A4), hovorové hodiny 

11. 4. Písemná práce z češtiny MZ (třídy NA2 a A4), exkurze 
na hygienickou stanici (třída OŠ1) 
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12. 4. Přijímací zkoušky, filmové představení Milada (třídy A1, 
A2, OŠ1 a OŠ2), večerní představení Nepřítel v divadle Polárka 
(přihlášení studenti) 

17. 4. Motivační pohovory do studijního programu 
Ošetřovatelství 

19. 4. IX. Polévkový den – Osudové osmičky 

25. 4. Přednáška v předmětu Hygiena a epidemiologie (třída 
OŠ1) 

18. - 20. 4. Profilová část MZ NA2 

23. – 26. 4. Profilová část MZ A4 

2. – 4. 5. Písemná část MZ 

2. - 3. 5. Ředitelské volno 

4. 5. Literární procházka Brnem (třída A1 a A2) 

7. 5. Exkurze v Anatomickém ústavu (třídy A3 a NA1) 

10. 5. Náhradní termín přijímacích zkoušek 

14. 5. Exkurze na soud (třída A3) 

16. 5. Květinkový den (třída OŠ3), program v Židovském 
muzeu (třída A2 a NA1), losování pracovišť praktické části ZZK 

17. 5. Exkurze na Transfůzní  stanici (třída A2), program 
v Židovském muzeu (třída A1 a OŠ1), exkurze na soud (třída 
OŠ3) 

16. – 18. 5. Ústní část MZ NA2 

21. – 23. 5. Ústní část MZ A4 

22. 5. Exkurze do Hospice sv. Alžběty (třída OŠ2) 

23. 5. Školní výlet (třída A3), exkurze do Stravovacího provozu 
Nemocnice U sv. Anny (třída A2), exkurze do Ústavu pro 
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zrakově postižené v Chrlicích (třída OŠ2), přednáška Jak se 
nezamilovat do toho fakt nepravého na EA VOŠ (třída A1) 

29. 5. Exkurze do Pečovatelské služby na Jamborové, Židenice 
(třída OŠ2) 

31. 5. – 27. 6. Souvislá měsíční praxe (třídy OŠ2, NA1)  

1. 6. Písemná část ZZ OŠ3 

4. – 6. 6. Praktická část ZZ OŠ3 

13. 6. Ústní část ZZ OŠ3 

21. 6. Schůzky budoucích 1. ročníků 

27. 6. Exkurze do hasičského záchranného sboru  

28. 6. Zahradní slavnost 

29. 6. Vysvědčení  

 

Školní zpravodaj 

Školní zpravodaj je vydáván zpravidla dvakrát až třikrát ročně.  

Je součástí informačního systému školy a je cenný především 
tím, že se na jeho vydávávání významnou měrou podílejí žáci 
školy. A to celé se letos dělo pod vedením učitelky Mgr. Evy 
Kadlecové. 

Ukázka ze Školního zpravodaje 
 

Listování brněnskou historií 

Už jste se někdy sami sebe ptali, jaké literární osobnosti 
žily v Brně? Zabýval jsem se touto otázkou, a jelikož ani moji 
umění a historie znalí rodiče mi nebyli schopni odpovědět, se 
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zájmem jsem v pátek 4. května přijal možnost absolvovat 
literární exkurzi po Brně a své znalosti doplnit nebo lehce 
osvěžit. 

 „Literární procházka“ začala na Staré Osadě, odkud 
jsme pokračovali k židenickému hřbitovu, kde se nachází 
pamětní deska Bohumila Hrabala. Nedaleko, na Balbínově ulici, 
je rodný dům tohoto slavného českého spisovatele. Památník u 
něj vypadal jako hlavolam, jelikož se jednalo o černou kuličku 
na kličkované dráze – originální připomínku toho, že Hrabal 
hledal v každém člověku něco dobrého, „perličku na dně“. 

Poté, co studenti znovu našli dech, který při výšlapu do 
kopce ztratili, jsme se mohli přesunout na další zajímavé místo 
- k pomníku Janu Skácelovi před domem, ve kterém strávil 
část života. Poslechli jsme si Skácelovu báseň Kotlářská 35a a 
po zhotovení skupinových fotografií na důkaz účasti jsme 
pokračovali na Moravské náměstí a poté k Janáčkovu a 
Mahenovu divadlu. Všude jsme se dozvěděli něco zajímavého o 
brněnské historii či architektuře, po cestě jsme se ještě stihli 
pokochat velkolepostí soch Leoše Janáčka a bratří Mrštíků. U 
kašny na náměstí Svobody nás paní učitelka vyzvala, abychom 
si vybrali a zkusili recitovat některý z veršů Jana Skácela, 
všechny měly spojitost s vodou v různých podobách. Pak jsme 
se vydali k divadlu Husa na provázku, nově jsme zjistili, že 
samotný název divadla je přejatý z textu Jiřího Mahena. Dalším 
pro mě dosud neznámým faktem byla informace, že v Brně 
pobýval jako dítě Wolfgang Amadeus Mozart a spolu se svou 
sestrou koncertoval v divadle Reduta. Připomíná ho jednokřídlá 
soška chlapce před divadlem i Mozartův sál v jednom z 
nejstarších divadel v Brně. Naší poslední zastávkou byla deska 
na České poště u Hlavního nádraží věnovaná spisovateli Petru 
Bezručovi, který na brněnských poštách pracoval. 

Byl jsem velice rád, že jsem mohl zajímavě zabrousit do 
našich dějin brněnských a dozvědět se nemálo o naší literární 
kultuře a historii.        Kryštof Grygar (třída A2) 
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Adaptační program třídy A1 

Třída A1 se podle zvyklostí na začátku školního roku zúčastnila 
třídenního adaptačního programu. Cílem bylo, aby se spolužáci 
a třídní učitelka navzájem poznali ještě před zasednutím do 
školních lavic. V neformálním prostředí při různých aktivitách je 
seznamování přirozenější a přinese velký rozvoj za krátký čas.  
Se třídou jsme první z adaptačních dní strávili v Mariánském 
údolí a vyplnili jej hrami a procházkou. Druhý den jsme 
prověřili fyzické síly i psychickou odolnost v lanovém centru 
Proud, kde spolupráce byla nutností a doslova jsme navzájem 
drželi své životy na lanech ve svých rukou. Vrcholem byl 
seskok z lotosového květu, což se nedá popsat, to se musí 
zažít! Třetí den už byl odpočinkový ve společnosti zvířat, kde 
jsme pozorovali, krmili a někteří i vydatně drbali lamy, kozy i 
ovce v Lamacentru Hády.  
Jsem ráda, že příjemná spolupracující atmosféra třídu 
neopustila ani během roku a že toho mohu být součástí.   
 
Mgr. Jarmila Skoumalová, třídní učitelka 
 
 

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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Slavnostní vyřazení absolventů 

Letošní slavnostní vyřazení studentů všech tří 
závěrečných tříd se uskutečnilo tradičně v rámci slavnostních 
bohoslužeb 19. června 2018 v kostele svatého Jiljí na náměstí 
Karla IV. Při bohoslužbách kázala bývalá spirituálka školy, nyní 
farářka Českobratrské církve evangelické, Iva Květonová a 
kromě studentů jsme se rozloučili i s učitelkou Ivanou 
Rosenbaumovou, která odchází do penze. 

 
 

Školní ples  
      

Tento školní rok jsme připravili 11. ročník Školního 
plesu SZŠ EA pod záštitou SRPŠ, který se konal 12. ledna 2018 
v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno – Židenice. Na plese 
byly tradičně 2 vystoupení taneční skupiny mažoretek Lassie 
(skupinové i individuální vystoupení), prezentace studentů ze 
závěrečných ročníků oboru ošetřovatel, zdravotnický asistent a 
nástavbové studium zdravotnického asistenta. K tanci nám 
hrála hudební kapela Modul a nakonec byla i bohatá tombola, 
která je z větší části koupena školou a doplněna o dary z řad 
studentů i pedagogů a také sponzorské dary především ve 
formě různých poukazů, ale i věcných darů.  
Celkový příjem za prodej lístků na ples a lístků do tomboly byl 
53.340,- Kč. Bylo prodáno 165 lístků. Z toho byly výdaje na 
pořádání plesu (pronájem sálu, kapela, taneční skupina, 
výzdoba plesu a věci do tomboly, OSA) 44.884,- Kč. Konečný 
zisk z plesu do SRPŠ je 8.456,- Kč. 

Mgr. Lucie Kamenčáková 
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Polévkový den – téma Osudové osmičky 
 

Dne 19. 4. 2018 se na naší škole konal již devátý 
Polévkový den. Letošní téma bylo: Osudové osmičky. Přišlo 
hodně zajímavých hostů, např. muž, který přežil holocaust; 
vězeň z 50. let; dobrovolník v uprchlickém táboře aj. Nejdříve 
jsme se všichni shromáždili v jedné třídě, kde měla úvodní 
slovo paní ředitelka. Ta také představila všechny hosty. Poté 
jsme zamířili do učeben na přednášky, každý student byl na 
dvou. 

Pan Pavel Fried musel jako malý chlapec odjet s 
maminkou do Terezína. Vyprávěl nám o svém dětství před 2. 
světovou válkou, o tom, co prožíval před transportem. 
Popisoval nelehký život v terezínském ghettu, kde byl celkem 
tři roky. Z početné rodiny přežil jen on s rodiči. 
Zajímavá byla také beseda s Milanem Votýpkou, který strávil 
rok na balkánské trase v uprchlickém táboře, kde pomáhal 
jako dobrovolník. Zaujaly nás jeho osobní zážitky a příběhy 
některých lidí, kteří utíkali přes Balkán do Evropy. Nejvíce mě 
dojal příběh muže, který se dostal přes hranice přivázaný pod 
nákladním vozidlem až do Itálie, kde teď žije spokojený život. 
Povídání doprovodily fotografie z uprchlických zařízení a života 
jejich obyvatel. Tato přednáška nám přiblížila problém 
migrace, ale hlavně to, jak pomáhat lidem bez domova. 
Myslíme, že takovou pomoc může poskytnout jen velmi silný 
člověk, aby psychicky i fyzicky zvládl to, co my jsme viděli 
pouze na fotografiích.  

Po přednáškách jsme si společně zazpívali a pak už nás 
čekaly polévky. Tento den se vydařil, protože každý se mohl 
dozvědět něco nového. 
 
Sabina Hájosová, Alice Kobalčiková, A2 
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Charitativní sbírky 

 
Již tradičně se naši žáci zapojují do dvou celostátních 
charitativních sbírek. 
 
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 reprodukčních orgánů a možnost prevence. 

 
 

Studijně – poznávací pobyt ve Stuttgartu 
 
Díky finanční podpory našeho zřizovatele (projekt 

německých dárců „Kulatý stůl“) a města Brna se v prosinci 
vybraní studenti školy účastnili studijně - poznávací cesty do 
německého Stuttgartu. Během týdenního pobytu měli možnost 
navštívit četná zdravotnická zařízení, zdravotnickou školu 
podobného typu jako ta naše, hospicovou péči, domov pro 
seniory s Alzheimerovou chorobou a demencí a poznat tak 
fungování sociální a zdravotní péče v Německu. Součástí 
pobytu byla prohlídka města s bývalým bezdomovcem a také 
velmi silným zážitkem byla návštěva památníku „Eutanasie“, 
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kde nacisté za války systematicky připravovali o život lidi 
s postižením.  

 
 

Česká školní inspekce 
 
     Ve školním roce 2017/2018 neprobíhala kontrola ČŠI. Škola 
se zúčastnila dvou 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 škol a oborů. Ve škole bylo 
provedeno šetření v hodinách matematiky a fyziky za účelem 
zjišťování dat. 

 
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.  
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Přehled hospodaření SRPŠ ve školním roce 2017/18 
 

příjmy   výdaje   
zůstatek z roku 16/17 65 229,56 hudební produkce - OSA 5 143 

členské příspěvky 15 800 
odměny žákům, zahradní 
slavnost,… 6 819 

vstupenky na ples 42 900 školní ples 39 741 
výtěžek z tomboly 10 440   
celkem příjmy 134 369,56 celkem výdaje 51 703 
poměr příjmů a 
výdajů + 17 437,00   
Zůstatek v pokladně       1 944,00      
Zůstek na b.ú.     80 722,56   

zůstatek za rok 17/18 + 82 666,56     
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Přehled hospodaření školy za rok 2017 

 
Příjmy výdaje 

 Dotace MŠMT 11 523 000,00 spotřeba materiálu 157 684,40 
Nadační fond 30 000,00 spotřeba energie 240 422,70 
doplňková činnost 44 804,00 vodné, stočné 28 049,65 
Šablony-projekt 24 426,00 opravy a udrž. 83 675,05 
zúčtování fondů 25 270,00 cestovné 8 248,00 
Ostatní výnosy 9,40 ostatní služby 932 401,28 
  mzdové náklady 7 580 004,00 
  odvody 2 557 750,00 
  náhrada PN 40 561,00 
  jiné ostatní náklady 45 119,38 
  Správní poplatky 0,00 
  Odpis pohledávky 0,00 
  Kurzové ztráty 363,36 
  Odpisy majetku 23 984,00 
celkem 11 647 509,40  11 698 262,82 
 

Stav fondů 
 

sociální fond zaměstnanci 364 602,64 
sociální fond studenti 95 375,62 
rezervní fond 1 409 451,36 
celkem 1 869 429,62 
 
 
Hospodaření školy za rok 2017 skončilo ztrátou 50 753,42 Kč, která byla 
způsobena udělením jednorázové odměny zaměstnancům jako kompenzace za 
nemožnost navýšit mzdy. Církevní školy nebyly zařazeny do rozvojového 
programu navýšení platů pedagogickým pracovníkům o 15 %. Ztráta, která 
byla předem konzultována s radou špo,  bude vyrovnána z rezervního fondu. 
 
 

V Brně dne 22. října 2018   Renáta Michálková 
ředitelka školy 


