ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Střední zdravotnické školy Evangelické akademie
Leden 2018
Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
právě držíte v rukou další číslo školního časopisu. Opět si dovolujeme vám touto formou
přiblížit aktuální dění v naší škole.
Od začátku školního roku se přihodilo mnoho zajímavého. Studenti se zúčastnili podnětných
přednášek a exkurzí a my můžeme s klidem říci, že se naši studenti ve světě rozhodně neztratí. Jsme
rádi i za drobnější pokroky, kupříkladu že na školní zahradě stojí nový kompostér a školní knihovně
beletrie přibyla nová dvířka i zajímavé tituly.
Pro již brzy startující nové pololetí přejeme studentům i zaměstnancům hodně zdraví a
motivace ke studiu i práci.
A paní ředitelce ze srdce přejeme příjemný odchod na zasloužený služební odpočinek.
Děkujeme za vše.

redakce
Kontakt:

Šimáčkova 1, Brno 628 00
E-mail: cszs@eabrno.cz
Webové stránky: www.eabrno.cz
Tel: 542 212 979

Harmonogram školního roku:
Co už proběhlo:


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)



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)



22. 12. Vánoční besídka

Co nás čeká:


12. 1. od 19:00 Školní ples v Dělnickém domě v Brně Židenicích


16. – 17. 1. Studentské prezidentské volby – 2. kolo (pouze v případě, že v 1. kole voleb
nezíská žádný kandidát nad 50 % hlasů)


31. 1. Pololetní vysvědčení



2. 2. Pololetní prázdniny



5. – 9. 2. Jarní prázdniny



15. 2. od 12:00 Den otevřených dveří



19. 4. IX. Polévkový den

Návštěva Stuttgartu
V průběhu prvního adventního týdne jsem společně s dalšími studenty naší školy navštívila
německé město Stuttgart. Asi nejsilněji na mě zapůsobil Grafeneck, což je místo nedaleko od
Stuttgartu, kde bylo během druhé světové války zavražděno přes deset tisíc handicapovaných lidí.
Málokdo o tomhle místě ví, protože místní obyvatelé měli velký problém o Grafenecku
mluvit. Veřejnost byla s tímto místem seznámena až několik desítek let po válce. Nacisté vnímali
handicapované lidi jako finanční přítěž, rozhodli se proto, že je budou postupně likvidovat. Na smrt je
posílali lékaři a další zdravotnický personál. Rodinám bylo sděleno, že jejich děti, matky a otcové byli
odvezeni na rehabilitační pobyt v rámci léčby.
Denně do Grafenecku přijížděly tři autobusy s handicapovanými. Ještě tentýž den bylo všech
75 lidí usmrceno v plynových komorách. Pozůstalým byl potom poslán dopis, že jejich syn zemřel
například na plicní embolii. Když náhodou rodina poprosila o popel zemřelého, byl odebrán úplně jiný
popel a zaslán příbuzným. V Grafenecku trvalo vyvražďování necelý rok, poté bylo zastaveno, protože
byl plán likvidace splněn.
V paměti mi utkvěl příběh mladého kluka, který byl psychicky nemocný. Když byl převážen do
Grafenecku, uvědomil si, že je poslán na smrt. V kapse od kalhot měl sušenku, na níž napsal “ Všichni
jsou vrahové”. Jeho oblečení bylo posláno rodině, na základě nápisu na sušence začal jeho otec
pátrat po příčině synovy smrti.
Nacisté se na místech, jako byl Grafeneck, vlastně přesvědčili, že plynové komory jsou
nejrychlejším nástrojem na smrt, který brzy použili proti Židům ve vyhlazovacích táborech. Pro mě je
strašné, že ačkoliv se na vyvražďování v Grafenecku podílelo nespočet lidí, bylo po válce odsouzeno
pouze osm z nich k velmi mírným trestům.

Lucie Pohlotková, třída OŠ3

Rozhovor se studentkami v nástavbě
Každý rok se těšíme na nové tváře, které se rozhodly studovat maturitní obor ve zrychleném
režimu, tzv. nástavbě. Jaké jsou jejich touhy, obavy a motivace? Zeptali jsme se několika z nich.

Jaký byl váš hlavní motiv jít po závěrečné zkoušce dále studovat?
NC: Chtěla jsem jít studovat dál především proto, abych měla lepší možnosti uplatnění.
ŽV: Především proto, abych se dále rozvíjela a sama sobě dokázala, že to zvládnu.
SK: Protože chci být zdravotnický asistent, práce v nemocnici mě totiž opravdu baví.
KP: Chci především získat vzdělání, abych měla lepší pozici a lepší platové ohodnocení.

Proč ses rozhodla jít studovat na SZŠ Evangelické akademie do Brna?
NC: Ošetřovatele jsem studovala ve Zlíně a tato škola byla nejblíže mému bydlišti.
ŽV: Byla to nejbližší varianta a myslím, že jako jediná škola v ČR otevřela tento obor.
SK: Na zdravotnického asistenta jsem se hlásila i na Grohovu, ale neudělala jsem přijímačky. Takže
jsem hledala školu, která by nebyla příliš vzdálená.
KP: Chtěla jsem jít studovat zdravotnický obor s maturitou a tato škola byla nejblíže k mému bydlišti.

Co je na vašem studiu nejtěžší?
NC: Rozhodně praxe, protože zvládnout stejnou náplň práce, jako mají studenti v denním studiu, za
poloviční čas je náročné.
ŽV: Praxe, protože musíme zvládnout výrazně více úkonů než ošetřovatelé. Navíc vše běží velmi
rychle.
SK: Nejtěžší je vstřebat hodně informací, které jsou navíc rychle předávané.
KP: Ošetřovatelství, protože se musíme naučit hodně věcí. Ale to stejné je i v jiných předmětech.

Kdo nebo co Ti ve studiu nejvíce pomáhá?
NC: Rodiče a přítel. Podporují mě a nutí mě se učit.
ŽV: Motivace, kterou mám. Také můj přítel, který se se mnou učí hlavně angličtinu.
SK: Mamka mě podporuje. Motivuje mě, že budu mít lepší pozici než ošetřovatel.
KP: Hodně mi pomáhá sestřenice, která se se mnou učí matematiku, na doučování angličtiny mám i
soukromou učitelku. Rodina a přátelé mě podporují a dodávají sílu.

Za rozhovor děkujeme Nikole Couralové, Žanetě Vavrové, Sáře Krčálové a Kláře Prchalové z třídy NA1.

Návštěva divadelního představení Deník Anny Frankové
V říjnu jsem se zúčastnila společně s paní učitelkou a se svými přáteli kulturní mimoškolní
akce – divadelního představení Deník Anny Frankové, která se konala v divadle Polárka. Musím říct,
že bylo perfektní sedět ve čtvrté řadě, mohla jsem tak vše lépe vnímat.
Na jevišti mě především upoutala krychle, která byla opatřena závěsy, vybavením a
osvětlením. Vše mělo představovat dočasný úkryt rodiny Frankových a jedné další rodiny. Na levé
straně jeviště byl polštář, který sloužil ke scénám s Kitty – smyšlené kamarádky hlavní hrdinky. Zde
herci zapojili i mnoho moderních prvků, například Kitty měla narozeniny, ke kterým dostala mobil a
knížku Deník Anny Frankové, z níž četla, a vše natáčela na mobil.
Na konci představení se četla jména zatčených osob a herci se pomalu ztráceli ze zraků
diváků. V tomto momentu se většina diváků neubránila slzám. Herci si za skvělé výkony vysloužili
obrovský potlesk.
Kristýna Cachová, třída A4

Projekt Réva
V minulém školním roce se naše škola zapojila již do druhého ročníku projektu líšeňského
kulturního centra Réva – rozhovory s pamětníky. Úkolem studentů ze současné třídy A2 bylo hovořit
s líšeňskými pamětníky o podobě městské části v době jejich mládí, o jejich rodině, aktivitách
v nejrůznějších spolcích a významných osobnostech z Líšně. Naši studenti se rozdělili do několika
skupin, ve kterých hovořili se 17 pamětníky. Výsledkem jejich práce bylo vydání Líšeňské národní
kroniky II., která byla slavnostně pokřtěna v říjnu loňského roku.
Cílem projektu bylo prohloubit mezigenerační debatu o věcech vážných i zdánlivě banálních,
ale rovněž poskytnout studentům možnost vyzkoušet si celou škálu zajímavých činností. Projekt byl
hodnocen velmi úspěšně, všechny rozhovory byly rovněž začleněny do Národní kroniky, která vznikla
na základě spolupráce Charty 77 a Národního muzea. Naše škola se již zapojila do příprav třetího
ročníku rozhovorů s líšeňskými pamětníky, který proběhne ještě v tomto školním roce.
Eva Kadlecová

Exkurze do věznice na Cejlu
V září jsme s naší třídou navštívili věznici na Cejlu, která není za běžných okolností přístupná
veřejnosti. Věznice byla založena v 18. století, nejdříve však sloužila jako dočasné útočiště sirotků.
Zpočátku zde byli z důvodu nedostatku cel umisťováni jen vězni, kteří byli odsouzeni za
drobnou kriminalitu. Poté se celá věznice v 19. století zrekonstruovala a dostavěly se další budovy,
mohly zde proto věznit několik stovek provinilců. Věznice tak fungovala jako každá jiná, zavírali se zde
lidé, kteří spáchali různé prohřešky. Ve 20. století však přišli k moci nacisté a komunisté, kteří věznici
využívali k věznění a popravám politických vězňů, kteří se neztotožňovali s jejich názory.
Exkurze byla velice zajímavá, protože jsme si mohli projít velkou část běžně nepřístupné
věznice. V první místnosti byly vystaveny fotky a pod nimi stál text, který poukazoval na pocity vězňů
a jejich osud. Poté jsme procházeli dlouhou chodbou, ve které byly umístěny plakáty se slavnými
spisovateli, kteří zde byli vězněni za své politické názory. Například zde byli vězněni známí básníci Jan
Zahradníček a Zdeněk Rotrekl.
Během druhé světové války a v 50. letech probíhaly ve věznici na Cejlu i popravy politických
vězňů. Na dvoře káznice je stále označené místo, kde stála šibenice, na které bylo oběšeno mnoho
politických vězňů, například úředník Jan Křižan, otec scénáristy Jiřího Křižana.
Po celé prohlídce bývalé věznice jsme měli možnost zhlédnout divadelní představení s
názvem „Putin lyžuje“, které se odehrávalo netradičně ve vojenském stanu. Inscenace byla vytvořena
na podkladě knihy zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské, která v ní zaznamenala nástup
Putina k moci a směřování Ruska k totalitě.
Iveta Cachová, třída A4

Škola má novou paní ředitelku
Představte si, že od 1. ledna 2018 už tu s námi je nová paní ředitelka Renata Michálková.
Možná jste ji někteří již zaznamenali na vánoční školní besídce nebo jste ji potkali ve škole. Na
Evangelické akademii pracuje už od roku 2007 jako vyučující na VOŠce, nyní povede obě brněnské
školy EA. Nastoupila plná sil a energie, kterou hodlá vložit do našich škol, a k tomu jí přejeme, ať se jí
daří a školy vzkvétají a studenti se jen hrnou.
Marta Joanidisová

Redakční rada: Eva Kadlecová, Marta Joanidisová, Svatava Matušková a žáci ze tříd:
A4, OŠ3 a NA1.

