
 

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 
Střední zdravotnické školy Evangelické akademie 

Listopad 2015 

 

 

Vážení rodiče, žáci a přátele školy, 

právě držíte v rukou první číslo našeho Školního zpravodaje, který tentokráte 

vytvořili žáci především ze tříd A2 a A4. Dozvíte se v něm mimo jiné o nových 

aktivitách školy spojené především s jazykovou výukou žáků v zahraničí a pracovním 

pobytem učitelů na některých zahraničních školách, ale také i o práci ve čtenářských 

dílnách ve škole. Pevně věříme, že se ke členům stávající redakce přidají i další 

zájemci a obohatí svými příspěvky stránky zpravodaje.  

V nadcházejícím období přejeme všem rodičům, studentům a učitelům klidné 

prožití adventu a požehnané Vánoce v kruhu nejbližších. 
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Kontakt: 

Šimáčkova 1, Brno 628 00  

E-mail: cszs eabrno.cz 

Webové stránky: www.eabrno.cz 

Tel: 542 212 979  
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Harmonogram školního roku: 

Co už proběhlo: 

 1. 9. Zahájení školního roku 

 2. 9. Slavnostní bohoslužby v Červeném kostele k zahájení školního roku 

 4. 9. Adaptační pobyt třídy A1do Moravského krasu 

 11. 9. Exkurze do dětského zařízení Chovánek (třída NA1) 

 16. - 18. 9. Adaptační pobyt třídy Oš1 (Bílovice nad Svitavou, putování řekou 
Svratkou)  

 22. 9. Akce Srdíčka pro občanské sdružení Život dětem (třída A2) 

 29. 9. Exkurze na gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno (třída OŠ3) 

 1. 10. Schůze SRPŠ 

 4. – 10. 10. Jazykový pobyt studentů v rakouském Grazu (studenti ze tříd A2, 
A3, NA2, OŠ2) 

 13. 10. Přednáška o metodách efektivního učení 

 16. – 23. 10. Jazykový pobyt studentů v anglickém Norwich (studenti ze tříd A2, 
A3, A4, NA1, NA2, OŠ3) 

 20. 10. Exkurze na oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny Masarykova 
onkologického ústavu (třída A4) 

 21. 10. – 22. 10. Vzdělávací program Planeta Země (třídy A2, OŠ1) 

 4. 11. Výstava Legionářský vlak (třídy A2, NA1) 

 5. 11. Klasifikační porada 

 

Co nás čeká: 

 16. 11. Ředitelské volno 

 29. 11. – 4. 12. Výjezd studentů do německého Stuttgartu 

 10. 12. Den otevřených dveří  

 15. 1. Školní ples v Dělnickém domě 

 4. 2. Den otevřených dveří 

 

 



Graz 2015  

Letos v říjnu měli studenti naší SZŠ možnost zúčastnit se jazykového pobytu 

v rakouském Grazu. Podmínkou bylo odevzdat motivační dopis, na základě kterého se 

účastníci vybírali. Já, jako jedna z deseti vybraných, jsem tento kurz mohla absolvovat 

a musím říct, že byl to zajímavý týden.  

V neděli 4. října se deset zúčastněných sešlo na hlavním nádraží v Brně, kde vše 

začalo. V Grazu jsme byli přibližně ve tři hodiny. Následovalo rozvezení do 

Gastfamilie, tedy rodin u kterých jsme měli celý týden bydlet. Já a moje spolužačka 

jsme bydleli u starší ale velice milé paní.  

Další den ráno jsme jeli do školy. Vyučování začínalo vždy v devět hodin a končilo 

o půl jedné. Při vyučování jsme probírali všechno možné od zvířat po běžnou 

komunikaci na ulici. Hlavně, že jsme mluvili německy. Vždy po škole jsme jezdili na 

oběd na nedaleké gymnáziu, kde jsme ochutnali rakouská jídla a také mohli trochu 

nahlédnout do života studentů v rakouských školách.  

Po obědě jsme se pravidelně zúčastňovali odpoledního programu. Vždy bylo 

něco zajímavého od návštěvy zámků a zřícenin po klidné projížďky téměř celým 

Grazem. Mně se osobně například líbil poslední, tudíž páteční výlet na nedalekou 

zříceninu. Chvíli jsme sice museli jít do prudkého kopce a přiznávám, někteří moji 

kamarádi neměli nejlepší obuv do přírody, ale i tak jsme to všichni zvládli a ten 

nádherný výhled na Graz stál za tu obtížnou cestu nahoru.   

V sobotu nás čekala cesta zpět domů. Na nádraží jsme se sešli i se svými 

rodinami. Odjezd byl pro některé těžký, brečeli a sami ani nevěděli, jestli kvůli tomu, 

že musí od rodin pryč nebo že ten týden v cizím prostředí přežili. Ať tak či onak domů 

se vrátili všichni plní zážitků. 

Já na tento týden budu vzpomínat jen v tom nejlepším, a pokud bude naše škola 

pořádat něco podobného, neváhejte a přihlaste se, protože to stojí za to.    

Eliška Limburská (třída A2) 

 



Dobrovolníkem na Husovských slavnostech 

Na začátku letních prázdnin se na čtyři dny vypravila skupina dobrovolníků z Brna 

na Husovské slavnosti do Prahy. Jelo nás dohromady šestnáct a byli jsme největší 

skupinou z ČR.  

První den nás organizátoři provedli po Praze a ukázali nám místa, kde budeme 

během slavností pomáhat. Jednalo se o více než 10 míst (v kostelech, Karolínu, 

Staroměstském náměstí atd.).  

Roznášeli jsme letáky, brožurky, bavili se s lidmi, prodávali knihy a různé 

materiály, pomáhali jsme v dílnách apod. Během strávených dnů v Praze jsme 

navštívili i představení v divadle Járy Cimrmana, zúčastnili jsme se večerního pochodu 

se svíčkami, byli jsme na párty pro dobrovolníky na Zahradní slavnosti, spali jsme na 

skautské ubytovně, jezdili jsme napříč Prahou metrem a moc jsme si to všichni užili. 

Monika Vargová (třída A2) 

 

Adaptační pobyt v Lamacentru na Hádech 

V jednom z prvních dnů školního roku se naše třída A1 vydala společně s panem 

učitelem Zdeňkem Sloukou na adaptační výlet. Nejdříve jsme byli v lomu a tam jsme 

se všichni zapojili a postavili logo školy a naší třídy. Bylo hezké, jak všichni 

spolupracovali. Pak následoval další program a to lama centrum. Pan učitel nás musel 

vést, protože jsme nevěděli kam jít. Kupodivu, došli jsme tam. Už na nás čekal 

připravený program. Nejdříve nám pan chovatel říkal, proč centrum založili a jak to 

tady chodí, také že každá lama pochází z jiného kouta světa. Mohli jsme je i krmit, ale 

myslím, že je skoro nikdo nekrmil.  

Po vyprávění jsme si sedli pod kruhový přístřešek a tam začalo seznamování. 

Všichni jsme seděli v kruhu. Náš úkol byl zkusit co nejrychleji říct všechna jména 

našich nových spolužáků. Někdo se trochu zadrhával, ale nakonec to všichni zvládli na  



Moje praxe 

Od začátku třetího ročníku chodíme na praxi do Masarykova onkologického 

ústavu na Žlutém kopci v Brně. Jsme rozdělení do dvou skupin a střídáme se na 

odděleních chirurgie A a na interním oddělení Klinika komplexní onkologické péče A.  

Na každém oddělení strávíme pět týdnů a poté se vyměníme s druhou skupinou. 

Moje skupina nyní navštěvuje interní oddělení.  Jako součástí náplně práce na 

oddělení nesmí chybět ranní hygiena, úprava lůžka a následné podávání léků, chystání 

premedikace a infuzí. Záživnější část tvoří asistence u vizity a převazování či proplachy 

ran, drénu a jiné odborné výkony. Já osobně mám nejraději odběry krve, které 

probíhají ráno a převazovaní drénu, protože to takové odborné a technické.  

Tento rok jsme tam už po druhé a musí říct, že oproti minulému roku se už cítím 

sebejistěji a odhodlaněji. Do konce našeho studia zbývají poslední měsíce, a tak se 

všichni moc snažíme nabrat co nejvíce zkušeností a znalostí k maturitní zkoušce, 

abychom úspěšně prošli. Odborné výkony všichni už zvládáme perfektně s menšími 

nedostatky, ale někdy nám dělá problém správně přistupovat k pacientům. Na 

oddělení jsou různé typy pacientů, někteří se usmívají a druzí jsou nekomunikativní a 

špatně se s nimi spolupracuje. S pacienty trávíme celé dopoledne, dokud se neblíží 

konec praxe.  

Jakmile se blíží konec naší služby, začínáme si připravovat předaní, které 

následně sdělíme sestřičce. Studentům mladších ročníkům bych chtěl říct, že práce na 

Masarykově onkologickém ústavu se nemusíte bát, veškerý personál je zde vstřícný a 

ochotný se vším pomůžou a poradí. 

 

David Richtárik (třída A4) 

 

 

 

 

 



jedničku. Druhý úkol už nebyl moc seznamovací. Měli jsme si určit předsedu 

třídy. Všichni jsme zvolili Petru Hrůzovou, protože ví, jak už to na téhle škole chodí. 

Moc ráda nebyla, ale my ji přehlasovali.  

Po ukončení programu jsme se vydali na zpáteční cestu. Pro všechny to bylo 

trochu unavující. Teda aspoň myslím. Mně se ten výlet osobně líbil. Poznala jsem 

nové lidi a taky své nové přátele. Jsem ráda, že máme tak skvělého učitele, který nám 

dal možnost se s ním vydat na společný výlet.  

Barbora Horáková (třída A1) 

 

 

Jazykový pobyt v Anglii  

Náš jazykový pobyt začal 16. října v 8 hodin ráno srazem na hlavním nádraží u 

hotelu Grand. Všichni měli malé batůžky či tašky omotané lepicí páskou, aby se vešli 

do daných rozměrů. Až najednou přišel jeden starší kluk a měl kufr, který ovšem dané 

rozměry neměl a stále odpovídal na otázky kladené učitelkami těmito slovy: „I hope it 

will be okay.“ Po náročném vysvětlování, že to opravdu neprojde, si šel koupit menší 

tašku. Tímto skvělým a mírně úsměvným zážitkem začal náš opravdu 

nezapomenutelný jazykový pobyt. „So we can go“ řekla paní učitelka Soňa Prudíková 

a my se vypravili na autobus směr letiště.  

Na letišti jsme prošli kontrolou s velikým stresem, poté už následoval let. 

Většina se bála, protože to pro ně byl první let v životě. Vše ovšem zvládli na jedničku 

a my přiletěli do Londýna.  

V Londýně na nás čekal David - náš průvodce týdenním poznáváním Anglie. 

Doprovodil nás k autobusu, který nás vezl dvě hodiny do Norwich, kde jsme měli sraz 

se svými novými týdenními rodinami. Konečně jsme byli tam. Rodiny si nás rozebraly 

a my se se slovy „Bye, see you tomorrow“ rozloučili s našimi učitelkami a s našimi 

kamarády. Rodiny byly velmi milé, hodné, vstřícné a přátelské. Na jídlo si také 

nemůžeme stěžovat.  



Za celý týden jsme prožili plno nádherných zážitků - výlet do Londýna, kde jsme 

krmili holuby v londýnském parku, jezdili double-deckerem (dvoupatrovým 

autobusem), nakupovali v Primarku a návštěvili mnoha kulturních památek. 

Samozřejmě jsme tu měli i anglické lekce s rodilou Angličankou. Lekce byly velice 

zábavné a přínosné. Příliš rychle tento nezapomenutelný týden uplynul. Nikdo 

nechtěl zpět. Za celý jazykový pobyt jsme si všichni s našimi rodinami přirostli k srdci. 

Bylo pro nás velice těžké se rozloučit.  

Bohužel nastal pátek 2:15 ráno a my byli nuceni toto opravdu nemilé 

rozloučení uskutečnit. Objali jsme naše týdenní rodiny se slzami v očích a nasedli do 

autobusu směr Londýn, kde na nás čekalo letadlo, které nás přepravilo zpět do Brna. 

Po příletu jsme se všichni rozloučili a zakončili tímto náš opravdu suprový týden. 

Děkujeme paní ředitelce a všem, kteří se na přípravě kurzu podíleli, za možnost 

zúčastnit se tohoto jazykového pobytu. 

PS: We hope we will come back to England! 

Iveta a Kristýna Cachovy (třída A2) 

 

Návštěva Legiovlaku 

Ve středu 4. listopadu se třídy A1 a NA1 zúčastnili putovní výstavy Legiovlaku. 

Výstava se konala v Králově Poli na nádraží. Legiovlak je ambiciózní projekt 

Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku 

legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku 

probíhaly válečné operace československých legií. Vlak křižuje od května 2015 celou 

Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Výstava byla autenticky 

umístněná do vagonů vlaku. Naši prohlídku komentoval jeden z legionářů a k vidění 

byli různé vagóny, například lékařský, poštovní, obytný a spousty dalších. Po skončení 

zajímavé výstavy jsme dostali ještě pracovní listy, kde jsme si vyzkoušeli naše znalosti 

o první světové válce a nové postřehy o životě legionářů. 

Karin Kučerová a Eliška Tušlová (třída A2) 

 



 

 

 

 

Redakční rada: Eva Kadlecová a Lucie Svobodová a žáci ze tříd A2, A4. 

 


