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Střední zdravotnická škola Evangelické akademie je 

školské zařízení, jehož zřizovatelem je Českobratrská církev 

evangelická. Evangelická akademie v Brně byla založena v roce 

1991 a postupným vývojem se z ní mimo jiné etablovala 

Střední zdravotnická škola, která od roku 2003 sídlí v Brně 

v Líšni na Šimáčkově ulici č. 1. 

 

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 zdravka@eabrno.cz 
Web www.eabrno.cz 
Telefon 542 212 979 
Číslo účtu 19-5135260267/0100 
Vedení školy 
Ředitelka Mgr. Renáta Michálková zdravka@eabrno.cz 

Zástupkyně Do 31.12. 2018 

Mgr. Ludmila Sapáková 

Od 1.1.2019 Mgr. Barbora Holá 

sapakova@eabrno.cz 

 

hola@eabrno.cz 

Hospodář Bc. Benjamín Skála skala@eabrno.cz 

Domov mládeže 
Vedoucí vychovatelka Bc. Lydie Štěpánková stepankova@eabrno.cz 

Vychovatelka Mgr. Markéta Kleinwächterová kleinwachterova@eabrno.cz 

Školská rada 
Předsedkyně Mgr. Hana Svobodová, jmenována 24. 10. 2018 

Místopředsedkyně Jaroslava Ryšavá, jmenována 31. 10. 2017 

Zapisovatel Ing. Josef Sedlák, jmenován 31. 10. 2017 

Členové Mgr. Radka Štelclová, jmenována 31. 10. 2017 

 Jana Kobalčíková, jmenována 31. 10. 2017 

 Markéta Bednářová, jmenována 31. 10. 2017 

Rada školské právnické osoby 
Předsedkyně Rady ŠPO Mgr. Helena Wernischová, jmenována 21.2.2017 

Člen Rady ŠPO RNDr. Olga Žídková, jmenována 21.2.2017 

Člen Rady ŠPO Ing. Věra Štulcová, jmenována 21.2.2017 

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

 

Hlavní činnost naší školy ve školním roce byla 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. 

Celý minulý školní rok se nesl ve znamení příprav dvou 

nových ŠVP. Od září 2019 nahradí maturitní obor Zdravotnický 

asistent maturitní obor Praktická sestra. Nová legislativa nám 

neumožňuje pokračovat nadále ve vzdělávání v nástavbovém 

oboru Zdravotnický asistent. Ten bude od září 2019 nahrazen 

oborem Sociální činnost. 

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

dva vizualizéry, interaktivní tabule, ve čtyřech kmenových 

třídách jsou nainstalované interaktivní dataprojektory, 

v ostatních třídách klasické dataprojektory. K dispozici pro 

výuku se nabízí také 20 tabletů.  
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Počet žáků k 30. 9. 2018 

 

Počet žáků podle oborů a celkem 

 

53-41-M/01 zdravotnický asistent 70 
53-41-H/01 ošetřovatel 37 
53-41-L/51 zdrav. asistent nástavba  55 

Celkem 162 
 

 

Výsledky vzdělávání  
 

Prospěch 

 

počet žáků s vyznamenáním 20 
počet žáků, kteří prospěli 120 
počet žáků, kteří neprospěli 5 
počet neklasifikovaných žáků 5 

průměrný prospěch 2,185 
 

Přehled absence 

 

Celkem 26639 
průměr na žáka 165,08 
Omluvená 25076 
průměr na žáka 156,39 
Neomluvená 1563 
průměr na žáka 8,69 
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Výchovná opatření 

 

důtka ředitelky školy 20 
důtka třídního učitele 22 
napomenutí třídního učitele 26 
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 45 
počet přijatých 34 
nepřijati  8 
přijati po odvolání 3 

odevzdané zápisové lístky 25 
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Obor 53-41-M/03 Praktická sestra 

 

počet kol přijímacího řízení 2 
počet přihlášených 49 
počet přijatých 38 
nepřijati  3 
přijati po odvolání 8 
odevzdané zápisové lístky 25 

 

 

Obor 75-41-L/51 Sociální činnost – nástavbové denní studium 

 

počet kol přijímacího řízení 1 
počet přihlášených 28 
počet přijatých 28 
nepřijati  0 
přijati po odvolání 0 
potvrzení nástupu 26 

 

 

 

Maturitní a závěrečné zkoušky 

 

  maturitní zkoušky závěrečné zkoušky 
prospěli s vyznamenáním 0 8 

prospěli   10 7 

neprospěli 9 0 

nepřipuštěni ke zkouškám 0 1 
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Zaměstnanci školy 

 

Na škole bylo zaměstnáno v uplynulém školním roce 

23 interních vyučujících, z toho 4 pracovali na zkrácený úvazek 

(včetně ředitelky školy). Externisty jsme ve školním roce 

2018/2019 nezaměstnávali. Na pozici administrativního 

pracovníka ve škole pracuje hospodář a asistent ředitelky 

v jedné osobě. Úklid zajišťuje úklidová firma Bruco. 

Z celkového počtu pedagogů vyučovalo 21 žen a 2 muži. 

Během školního roku odešly na mateřskou dovolenou tři 

kolegyně a dvě ukončily pracovní poměr. 

 

Další vzdělávání zaměstnanců 

 

Další vzdělávání zaměstnanců probíhalo dle plánu dalšího 

vzdělávání a mimořádných vzdělávacích aktivit.  

V rámci projektu „Šablony“ probíhaly vzdělávací aktivity, 

kde mohli pedagogové načerpat inspiraci do další výuky od 

kolegů nebo vyzkoušením si nové formy výuky. Jednalo se 

např. o tandemovou výuku, přítomnost odborníka ve výuce, 

využití metody CLIL a jazykové kurzy. Za zmínku stojí sdílení 

pedagogických zkušeností s jinou školou, v našem případě se 

jednalo o Střední odbornou sociální a zdravotnickou školu EA 

v Náchodě. Kromě individuálního vzdělávání jednotlivých 

vyučujících organizovaných Střediskem služeb školám, Životní 

vzdělávání z. s. či Národním institutem pro další vzdělávání 

proběhlo ve školním roce dvakrát tzv. vzdělávání do sborovny 

na téma Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce a Vedení 

třídnických hodin. Tohoto vzdělávání se účastnil celý učitelský 

tým. 
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Přehled vzdělávacích aktivit v rámci DVPP 

 

Název aktivity Počet zúčastněných 

PO+BOZP 24 

Funkční vzdělávání pro ředitele škol 1 

Jazykové kurzy 4 

ICT kurzy 2 

Konference ředitelů církevních škol 1 

Seminář pro metodiky prevence 1 

Vedení třídnických hodin 12 

Hry pro rozvoj komunikace 12 

Semináře DVPP osobnostní rozvoj 3 

Stáže u zaměstnavatelů 5 

 

 

Práce školní kaplanky ve školním roce 2018/2019 

V průběhu školního roku 2018-2019 se konaly čtvery školní 

bohoslužby. Zahajovací bohoslužby proběhly v Červeném 

kostele Jana Amose Komenského a byly společné pro obě 

brněnské Evangelické akademie. Kázáním posloužila farářka 

ČSCH Sandra Silná a bohoslužbu vedla ve spolupráci 

s kaplankou školy, hudebně bohoslužbu obohatili studenti 

Církevní konzervatoře, Evangelické akademie v Olomouci.  

Další troje bohoslužby se konaly v kostele ŘKC sv. Jiljí v Líšni. 

Na začátku adventu, ve velikonočním týdnu a závěrečné 



 

Výroční zpráva 2018/2019                                 
 

                                                                        

 9 

bohoslužby k ukončení školního roku. Absolventi během této 

bohoslužby obdrželi vysvědčení a výuční listy.  

Na všech těchto třech bohoslužbách se podíleli žáci školy a to 

zpěvem, ale i hraním na několik hudebních nástrojů. Kázání si 

připravila kaplanka školy. 

 

Kaplanka působí i v přímé pedagogické činnosti. Výuka Základů 

křesťanství není úplně snadná, jelikož pro žáky jsou to témata 

často naprosto neznámá a nezajímavá. Snažím se jim 

jednotlivá témata přiblížit nenásilnou formou, bez 

„náboženských tlaků“. Do výuky se občas podaří 

zakomponovat zpěv písní ze Svítá a rozhovory nad texty. 

Někdy více, někdy méně se daří interaktivní práce s biblí či 

diskuse 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 na začátku adventu spolu se studenty 

EA VOŠ na studijním pobytu ve Stuttgartu. Vnímám jako 

povzbuzující, když můžete s žáky vycestovat a vidíte, jak je 

pro ně taková nová zkušenost přínosná. 

Během školního roku jsme ve škole zorganizovali 

několik charitativních akcí. V adventu se škola opět zapojila do 

vánočního projektu Diakonie ČCE Krabice od bot. Na sběrné 

místo jsme dodali více než 70 krabic! Třetina z nich byla 

určena pro seniory. Dlužno podotknout, že všechny krabice 

chystali žáci sami, kaplanka jim jen poskytovala podporu. 

Během příprav vznikla i reportáž Českého rozhlasu Brno.  

Aktivní jsme byli i během Světového dne Downova 

syndromu a Dne autismu.  

V letošním školním roce jsme s žáky i kantory v rámci 

projektového dne školy tzv. Polívkového dne připravili 

charitativní prodej buchet, koláčů a dalších dobrot. Vše, co se 
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ve škole shromáždilo si mohl kdokoli během dne zakoupit a 

vybranou částku jsme pak osobně zavezli do Domovu pro 

postižené děti LILA v Otnicích u Brna. Akce podobného typu 

vnímám pro žáky jako nesmírně přínosné a obohacující, 

zásadní pro rozvíjení sociálního cítění i formování si žebříčku 

hodnot.  
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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 

 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu  

za školní rok 2018/2019 

 

Ve škole, stejně jako na jiných místech s vyšší koncentrací 

dětí, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích jevů, zejména 

záškoláctví, šikany, kyberšikany, zneužívání návykových látek 

a dalších. Aby bylo prostředí školy bezpečné, je nutno těmto 
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jevům předcházet, včasně je detekovat a rychle a efektivně 

řešit. Z tohoto důvodu je zpracováván a realizován Preventivní 

program školy, který se soustředí se na primární prevenci 

rizikového chování.  

V letošním školním roce proběhla řada preventivních aktivit. V 

prvních ročnících se konaly již tradiční adaptační kurzy na 

seznámení a podporu dobrých vztahů v nově vzniklých třídách. 

Dále se třídy zúčastnily programů podporujících osobnostní 

rozvoj a vzájemnou spolupráci Společně na měsíc, Sám sobě 

psychologem a programu Změna řešícího konkrétní problémy 

ve třídě. Na předcházení užívání návykových látek byl zaměřen 

program Nedej pokušení šanci a program Preventivní vlak 

cílený na rizika v dopravě. Studenti druhých ročníků 

absolvovali program Prevence poruch příjmu potravy a 

navštívili filmovou produkci s diskuzí Homosexualita a jinakost. 

Preventivní aktivity jsou také zahrnuty ve školním vzdělávacím 

programu i při dalších školních akcích, výletech a exkurzích.  

Menší velikost školy, přátelské klima a otevřená komunikace s 

žáky i rodiči nám umožňuje dobře reagovat na případný výskyt 

rizikového chování a daří se nám udržet bezpečné prostředí pro 

všechny zúčastněné. 

 

Mgr. Jarmila Skoumalová  

metodik prevence 

 

 

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.  
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Uplynulý rok jsme ve škole řešili běžné problémy 

vyplývající z povahy studia a také věku našich žáků. Efektivně 

implementujeme do výuky doporučení PPP a všemi prostředky 

podporujeme studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Podařilo se nám úspěšně vyřešit problém šikany, který se na 

škole vyskytl. S dotčenou skupinou žáků bylo posléze 

pracováno ve spolupráci s poradenským pracovištěm.  

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.           
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Realizované projekty  

 

 

 

Nestůjte s pomozte 

Dva žáci třídy NA1 a tři žáci ze třídy A3 se zúčastnili 

projektu Evropských sborů solidarity s názvem Nestůjte a 

pomozte. Projekt byl zaměřen na praktickou pomoc v krizových 

situacích. Žáci si sami vymysleli náplň projektu, podali žádost 

přes Dům zahraniční spolupráce a dostali se mezi sedm 

úspěšných žadatelů z celé republiky. 

V rámci projektu navázali spolupráci s místní základní 

školou, centrem pro matky s dětmi a domovem pro seniory.  

Pro každé zařízení vymysleli a zrealizovali několik aktivit, kdy 

předávali jak teoretické tak praktické zkušenosti. Společně 

sestavily závěrečný workshop, který zaměřily na celé rodiny. 

Na tomto workshopu, prezentovali své dílčí aktivity společně, 

působily na všechny věkové kategorie. 

Projekt byl přínosný jak pro samotné žáky – naučili se lépe 

kooperovat mezi sebou, plánovat a realizovat vymyšlené 

aktivity. Zlepšila se jim prezentace, vyjadřování, odborné 

dovednosti. Dále projekt napomohl obyvatelům v Líšni 
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k setkávání nad tématy, které jsou aktuální a pro život 

nezbytné. Přínos projektu pro školu byl především 

v materiálním vybavení pro výuku první pomoci, dále 

napomohl propagaci školy a zvýšení povědomí o škole 

v místním regionu. 

Mgr. Ludmila Sapáková  

 

 
 

 

 Fond pro podporu církevního školství 

 

V roce 2018 jsme mohli čerpat finanční příspěvek od 

zřizovatele a to z jeho nadačního fondu. Tentokrát jsme dostali 

finanční příspěvek na propagaci školy na veletrhu SŠ, dále na 

výrobu nálepky na vrata školy a na banner umístěný na štít 

budovy školy, vše s názvem a novým logem školy. Z části 
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financí jsme podpořili studijně poznávací výjezd žáků do 

Stuttgartu (viz níže). 

 

Pedagogické praxe studentů VŠ na naší škole 

 

     Již několik let umožňujeme studentům vysokých škol 

absolvovat povinné pedagogické praxe na naší škole. I v tomto 

školním roce byl poskytnut prostor několika studentům 

studujících učitelství jak odborných, tak všeobecných 

předmětů. Velmi nás těší, když se na školu vrací naši 

absolventi studující nyní na VŠ, aby u nás vykonávali svoji 

praxi. Proběhlo také několik dotazníkových šetření, které 

sloužily jako podklad pro zpracování diplomových prací. 

 

Praxe žáků 

 
Praktické vyučování ve školním roce 2018/2019 jsme 

organizovali na smluvních pracovištích, tj. FN USA – DRO, 

odd. B a D, FN USA I.CHK - odd. 40, II.CHK – odd. 4, 8, 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 
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v předmětu Odborný výcvik nebo Ošetřování nemocných. 

Z předešlých let jsme byli zvyklí na převážně pozitivní 

hodnocení a zájem pracovišť o umístění našich žáků do praxe. 

Letos souvislou praxi provázely zvýšené absence a četná 

výchovná řešení. V hodnocení zazněly výtky staničních sester a 

žádost o nápravu situace. 

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.  

Pro příští školní rok 2019/2020 byla pro obor Ošetřovatel 

nasmlouvána nová pracoviště na MOÚ, a to Oddělení 

Urologicko-gynekologické onkologie a Oddělení KOB, Kliniky 

kompletní ošetřovatelské péče. 

 

Mgr. Ludmila Sapáková 

vedoucí učitelka praktického vyučování 
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Informační systém školy 

 

V oblasti informačních technologií se snažíme nezaspat dobu a 

neustále pracovat na vylepšování. V minulém školním roce 

jsme začali aktivně využívat elektronický systém EDUPAGE, 

který nám umožňuje mimo jiné vést elektronické třídní knihy, 

komunikovat s rodiči a žáky a také vést školní matriku. Výzvou 

na příští období je začít aktivně využívat co nejvíce funkcí. 

V lednu 2018 byly uvedeny do provozu nové webové 

stránky školy, na které jsme velmi hrdí a děkujeme zřizovateli 

za finanční příspěvek na jejich tvorbu. Rovněž bylo uvedeno do 

života nové logo školy. 

O prázdninách byl úspěšně nahrazen poštovní klient Zimbra 

Outlookem. S tím souvisí zakoupení licence Microsoft Office 

365, kterou budou moci využívat zaměstnanci a studenti naší 

školy i na domácí použití. 

 

Zpráva učitele IKT 

 

Dovednosti, které budou studenti po dokončení studia 

potřebovat k úspěšnému startu do života, se stále rychleji 

mění. I v oboru zdravotnictví či sociální péče se neobejdeme 

bez znalostí informačních technologií a práce s nimi. 

Své znalosti v oblasti IKT mohli studenti A3 a NA2 otestovat 

přímo ve výuce a získat tak certifikát Microsoft Moderní 

student. Ten pak mohou předložit například při pracovním 

pohovoru a prokazuje úroveň znalostí zejména v oblasti 

moderních technologií a nástrojů kancelářského balíčku. 

 

Mezipředmětové aktivity IKT – ČJL: 

12. 10. 2018 Moravská zemská knihovna: přednáška a 

exkurze (Štelclová, Vodičková) 

30. 1. 2019 Knihovna Jiřího Mahena: workshop Expedice do 

světa médií (OŠ3) (Vodičková) 



 

Výroční zpráva 2018/2019                                 
 

                                                                        

 19 

26. 2. 2019 Knihovna Jiřího Mahena: workshop Expedice do 

světa médií (A2) (Štelclová) 

 

30. 1. 2019 a 26. 2. 2019 se třídy OŠ3 a A2 zapojily do 

vzdělávacího programu Expedice do světa informací a médií. 

Program se uskutečnil v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ve 

spolupráci se Střediskem Europe Direct a zabýval se kritickým 

myšlením a mediálním vzděláváním.  V první části se věnoval 

problematice dezinformací. Ve druhé části probíhal workshop, 

na kterém si studenti mohli sami vyhodnotit věrohodnost 

předložených informací. Na program volně navazovala exkurze 

po knihovně s cílem motivovat studenti k četbě. (Dozor 

Vodičková, Štelclová) 

12. 10. 2018 Exkurze do Moravské zemské knihovny (A3, A4). 

Po úvodním představení této vědecké instituce proběhla 

prohlídka knihovny s možností zřídit si čtenářské průkazy. 

Zejména maturanti využili této příležitosti a odnesli si domů 

půjčenou odbornou literaturu k závěrečným pracím. (Dozor 

Vodičková, Štelclová) 

Dále se naše škola v rámci IKT zapojila do projektu rozvoje 

inovativní výuky informační gramotnosti pod vedením Kabinetu 

informačních studií a knihovnictví (KISK) s podporou 

Technologické agentury ČR či do projektu mediálního 

vzdělávání od Člověka v tísni. 

Mgr. Pavla Vodičková Cvanová 

učitelka IKT 
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Knihovna 

Odborná knihovna: 

 

     Vzhledem k otevření nového oboru Sociální činnost na naší 

škole, se objednání nových publikací týká právě této oblasti. 

Spadají sem učebnice zejména do Sociální péče, Pečovatelství 

pro sociální činnost a učebnice Pedagogiky v sociální sféře. 

Publikace se objednávaly ve vyšším počtu z důvodu vyššího 

počtu pedagogů vyučujících tento obor. Odborné učitelky 

oslovila mini příručka První pomoci,  

kterou doporučuje záchranná zdravotnická služba na svých 

stránkách a rovněž byla osobním doporučením zdravotnických 

záchranářů během odborných školení. Je výborným doplňkem 

informací k základní doporučené literatuře pro žáky i vyučující.  

Odborná knihovna je v posledních letech navštěvována žáky 

čím dál tím méně, což samozřejmě souvisí s přísunem 
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dostupnějších informací na internetových stránkách a ve stále 

dokonalejší manipulaci s touto technikou.  Seminární práci 

z Psychologie jako vzor si půjčují budoucí maturanti velice 

sporadicky. V letošním školním roce ale byl o půjčování 

psychologických prací zájem především mezi všeobecnými 

učiteli, kteří byli nově zapojení jako vedoucí maturitních prací.  

    Odborná knihovna se i nadále nachází v prostorách učebny 

210 ve 2. patře. Tohle umístění je stále výborným řešením 

z důvodu čirých, skleněných a uzamykatelných vitrín, ve 

kterých se učebnice nacházejí. Nedochází tak k zaprášení 

odborných publikací. V učebně 210 se koná každodenní výuka 

a studenti si tak mohou prohlédnout nabízené publikace. Přesto 

však zájem ze strany studentů nepřichází.  

     Periodika (časopis Sestra, Florence, Psychologie, 

Zdravotnické noviny apod.) je umístěna v přízemí v učebně 

Relax a slouží jako nabídka studentů pro volné rozebrání a k 

nahlédnutí. Skříňka na letáky v mezipatře školní budovy (1. a 

2. patro) se obměňuje podle aktuálnosti.  

 

Knihovna beletrie: 

 

Ve školním roce 2018/19 bylo dosud do knihovny beletrie (s 

ohledem na omezené finanční prostředky) zakoupeno 6 titulů. 

Fond školní knihovny využívají studenti především ke 

zpracování četby k ústní maturitní zkoušce, ale mezi čtenáře 

knihovny patří také studenti nematuritního oboru a 

zaměstnanci školy. Tomu je přizpůsoben i nákup nových titulů. 

 

Mgr. Tereza Benešová 

PhDr. Radka Štelclová 
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Odborné učebny 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo do odborných učeben 

dokoupen spotřební materiál (buničitá vata, čtverečky, 

jednorázové podložky, tampónky atd.). Dosavadní vybavení 

učeben je plně dostačující a není zapotřebí více pomůcek 

dokupovat. V rámci projektu Nestůjte a pomozte byly 

zakoupeny figuríny pro nácvik poskytování první pomoci, které 

budou dále sloužit ve výuce odborných předmětů. Také jsme 

dostali prošlé pomůcky z nemocnic, kde vykonáváme praxi 

(VN, FN USA). 

 

 

Divadelní představení pro studenty a zaměstnance školy 
 
18. 9. 2018 Reduta: Teror 

26.11.2018  Divadélko pro školy: Fenomén Karel Čapek 

29.11.2018 Polárka: Naše třída 

11.12.2018  Husa na provázku: Oskar a růžová paní 

5. 3. 2019 Národní divadlo Brno: Něco za něco 

4. 4. 2019 Janáčkovo divadlo: Epos o Gilgamešovi  

    (pro zaměstnance školy) 

 

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, 
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příprava vánoční besídky, využívání informačního systému 

školy, komunikační problémy mezi některými žáky.  

 

Zahraniční spolupráce naší školy je oceňována 

 

Dlouholetá zahraniční spolupráce naší školy s 

partnerskou školou ve Stuttgartu je oceňována nejen studenty, 

ale také politiky v Brně i ve Stuttgartu. Naše spolupráce byla 

uvedena jako příklad dobré praxe na mezinárodní konferenci 

„Komunální partnerství a kooperace pro silnou Evropu“, která 

se konala na jaře 2019 ve Stuttgartu. Naše paní ředitelka 

Renáta Michálková tam měla jedinečnou příležitost prezentovat 

dlouhodobou spolupráci, kterou máme s naší partnerskou 

školou v německém Stuttgartu a která je součástí odborné 

praxe našich studentů. 

Spolu se zástupcem německé školy a koordinátorem 

výměnných setkání panem Dietmarem Böhmem byli pozváni 

ministerstvem spravedlnosti a zároveň ministerstvem pro 

Evropu, aby pohovořili a v diskusi na pódiu představili 

spolupráci obou škol. Stuttgart a Brno jsou partnerská města, 

jejichž spolupráce je velmi čilá a různorodá. Naši studenti 

vyjíždějí každý rok na týden do Stuttgartu, kde poznávají 

sociální práci a na oplátku zase Stuttgartští přijíždějí za 

poznáním k nám. Tato spolupráce je dlouhodobě velmi 

obohacující a zároveň je vnímána jako výborná platforma, kde 

se setkávají mladí Evropané, kde se sdílejí zkušenosti, navazují 

přátelství, kde se „buduje silná Evropa“, jak zněl název 

konference. 

Setkání se mimo jiné účastnil ministr spravedlnosti a 

ministr pro Evropu Bádenska-Würrtemberska Guido Wolf a 

prezident evropského výboru pro regiony Karl-Heinz Lambertz. 

Byli zde přítomni také zástupci regionů a dalších organizací, 

které rovněž spolupráci v rámci Evropy realizují či se realizovat 

chystají. Bylo nám ctí být u toho. 
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Kalendárium včetně spolupráce s ostatními 

organizacemi a mimoškolních aktivit 

4. 9. Slavnostní bohoslužby v Červeném kostele k zahájení 

školního roku 

5. – 7. 9. Adaptační pobyty pro první ročníky 

11. 9. Focení tříd, odpoledne schůze SRPŠ 

18. 9. Divadelní představení Teror v Redutě 

20. 9. Srdíčkový den (A2) 

21. 9. Exkurze do káznice na Cejlu (A3+A4) 

26. 9. Exkurze na soudu (OŠ3) 

12. 10. Exkurze v Moravské zemské knihovně (A3, A4) 

26. 10. Sázení lípy na školní zahradě 

5. – 9. 11. Návštěva ze Stuttgartu 
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15. 11. Hovorové hodiny 

19. 11. Preventivní program – prevence HIV, AIDS (A1, OŠ1) 

22. – 24. 11. Prezentace školy na Veletrhu středních škol 

26. 11. Divadélko pro školy – Fenomén Karel Čapek 
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29. 11. Divadelní představení Naše třída v Polárce 

2. – 7. 12. Výjezd do Stuttgartu 

6. 12. Den otevřených dveří 

11. 12. Workshop – Dítě s poruchou autistického spektra (NA1, 

A3, OŠ3) 

11. 12. Divadlo Husa na provázku – Oskar a Růžová paní (A1, 

A2, NA2) 

12. 12. Jeden den středoškolákem 

17. 12. Vánoční večeře na internátu 

18. 12. Vánoční bohoslužby 
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19. 12. Workshop koučing (NA2, A4, OŠ3) 

20. 12. Workshop Věda na přání 

21. 12. Vánoční besídka 

17. 1. Den otevřených dveří 

31. 1. Pololetní vysvědčení 

4. 2. Jeden den středoškolákem 

5. 2. Přednáška o životě neslyšících (A2, OŠ2, NA2) 

8. 2. Přednáška – Energetická gramotnost (A3, A4) 

8. 2. Přednáška – Prokrastinace (OŠ1, A2) 

20. 2. Dny dětské onkologie, seminář v kině Scala (NA1, NA2, 

A4)  
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21. 2. Den otevřených dveří 

22. 2. Dny dětské onkologie (A3) 

25. 2. Jeden den středoškolákem 

26. 2. Workshop Expedice do světa médií v Knihovně Jiřího 

Mahena (A2) 

27. 2. Přednáška – Energetická gramotnost (OŠ3, NA2) 

1. 3. Školní ples 

5. 3. Divadelní představení Něco za něco v Mahenově divadle 

6. 3. Workshop - Ateliér LÁVKA, výukový program Rádio 

v rámci mediální výchovy (A2) 

 

20. 3. Preventivní program Nedej pokušení šanci (A1, OŠ1) 

2. 4. Exkurze – Centrum sociálních služeb Chrlice (OŠ2) 
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2. 4. Přednáška sdružení Anabel (A2) 

3. 4. Losování pracovišť k praktické maturitní zkoušce (NA2) 

4. 4. Exkurze – Transfuzní oddělení (A2) 

4. 4. Hovorové hodiny 

9. 4. Exkurze – Dům seniorů Věstonická (OŠ2) 

10. 4. Písemná maturitní práce 

11. 4. Exkurze – Kociánka (OŠ2) 

12. 4. Přijímací zkoušky 

12. 4. Losování pracovišť k praktické maturitní zkoušce (A4) 

12. 4. Návštěva VIDA centra (A1, A2, A3, OŠ1, OŠ2, OŠ3) 

15. 4. Přijímací zkoušky, II. termín 

15. 4. Exkurze – Anatomický ústav (OŠ1, NA1), Podiatrie (A2), 

Psychiatrie (A3), PPP Sládkova (A1) aj. 

16. 4. Velikonoční bohoslužby 

23. 4. Přijímací pohovory pro obor Ošetřovatel 

25. 4. Polévkový den 

2. – 3. 5. Maturitní zkouška – didaktické testy 

2. 5. Exkurze – Hospic svaté Alžběty (OŠ2) 

3. 5. Kino – film Ranhojič (A1, A2, A3, OŠ1, OŠ2, OŠ3) 

9. – 10. 5. Praktická maturitní zkouška (NA2) 

13. – 14. 5. Praktická maturitní zkouška (A4) 

16. 5. Běh líšeňských škol 

21. – 22. 5. Ústní maturitní zkouška (NA2) 
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22. – 23. 5. Ústní maturitní zkouška (A4) 

24. 5. Exkurze – Hospic svaté Alžběty (A3) 

29. 5. Přijímací pohovory pro obor Ošetřovatel, II. kolo 

31. 5. Projekt Nestůjte a pomozte 

2. – 4. 6. Prezentace spolupráce školy ve Stuttgartu 

3. 6. Písemná závěrečná zkouška OŠ 

4. – 6. Praktická závěrečná zkouška OŠ 

5. 6. Exkurze – Preventivní vlak (OŠ1) 

14. 6. Ústní závěrečná zkouška OŠ 

16. 6. Na naší školní zahradě setkání rodičů a učitelů nové 

základní školy Filipka 

18. 6. Slavnostní závěrečné bohoslužby 

20. 6. Schůzky se studenty prvních ročníků a jejich rodiči 

27. 6. Zahradní slavnost 

28. 6. Vysvědčení 
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Adaptační programy 

Všechny třídy prvních ročníků se podle zvyklostí na začátku 

školního roku zúčastnily vícedenního adaptačního programu. 

Cílem bylo, aby se spolužáci a třídní učitelky navzájem poznali 

ještě před zasednutím do školních lavic. V neformálním 

prostředí při různých aktivitách je seznamování přirozenější a 

přinese velký rozvoj za krátký čas. Každá z tříd jela na jiné 

místo, někteří přespávali, jiní se vraceli domů, aby druhý den 

pokračovali v zahájeném programu. Ve všech případech se 

záměr zdařil a žáci měli dobře nakročeno, aby třídní kolektiv 

fungoval jak má. 

 

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. 
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Lípa svobody 

 

U příležitosti 100. výročí založení Československa jsme na 

popud učitelky dějepisu a ZSV Evy Kadlecové dne 26. října 

2018 na školní zahradě slavnostně zasadili lípu. Učitelé a 

studenti se při této příležitosti vyfotili v barvách národní vlajky. 

Kromě lípy byly zasazeny ještě dva ovocné stromy. 

 

 
 

Studijně – poznávací pobyt ve Stuttgartu 

 

Díky finanční podpoře našeho zřizovatele a města Brna 

a Stuttgartu se v prosinci 2018 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 



 

Výroční zpráva 2018/2019                                 
 

                                                                        

 35 

a demencí a poznat tak fungování sociální a zdravotní péče 

v Německu. Součástí pobytu byla prohlídka města s bývalým 

bezdomovcem a také návštěva památníku „Eutanasie“, kde 

nacisté za války systematicky připravovali o život lidi 

s postižením. Nedílnou součástí byla návštěva partnerské školy 

Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik. Ta navázala na 

návštěvu stuttgartských studentů u nás v říjnu 2018. Žáci měli 

možnost procvičit své jazykové schopnosti a také zažít 

předvánoční atmosféru ve Stuttgartu. 
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Literární soutěž 

V březnu 2019 se dva studenti naší školy zúčastnili celostátní 

literární soutěže organizované SPŠ a SZŠ Odry a ZŠ 

Kopřivnice na téma Kolik tváří má svoboda. V kategorii B 

(próza) zvítězil Alan Cidlinský ze třídy A3, Alexandra 

Ševčíková ze třídy A4 obsadila sedmé místo. 

 

Školní ples  

 

Tento školní rok jsme připravili 12. ročník Školního 

plesu SZŠ EA pod záštitou SRPŠ, který se konal 1. března 2019 

v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno – Židenice. Na plese 

byly tradičně 2 vystoupení taneční skupiny Abanico, prezentace 

studentů ze závěrečných ročníků oboru ošetřovatel, 
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zdravotnický asistent a nástavbové studium zdravotnického 

asistenta a taneční překvapení studentů třídy A4. K tanci nám 

hrál DJ Stanly a nakonec byla i bohatá tombola, která byla 

z větší části zakoupena 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 25.670,- Kč. Bylo prodáno 133 lístků. Z toho byly 

výdaje na pořádání plesu (technické zajištění v Dělnickém 

domě, taneční skupina, výzdoba plesu a věci do tomboly, OSA) 

8.957,- Kč. Konečný zisk z plesu do SRPŠ je 16.713,- Kč. 

Mgr. Lucie Young 

 

Sportovně turistický kurz 

 

V červnu třída A2 absolvovala sportovně turistický kurz. První 

část se konala 18. a 19. června u Vranovské přehrady. Jednalo 

se o dvoudenní pobyt ve stanech v kempu na Vranovské pláži a 

na programu byly sportovní aktivity a turistika v blízkém okolí. 

Bohužel byla uzavřena přístupová lávka k pláži, tak většina 

aktivit probíhala v blízkosti kempu, ale i tak se pobyt vydařil a 

studenti byli spokojeni.  Kurz pak pokračoval 26. 6. turistickou 

procházkou po okolí Brna.  

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. Při této příležitosti byli 

odměněni žáci, kteří se zapojili do projektu Nestůjte a pomozte 

a také ti, kteří jakýmkoliv způsobem reprezentovali školu. 
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Polévkový den 

 

Dne 25. dubna 2019 se na škole uskutečnil již tradiční 

Polévkový den. Letošním tématem byla Svoboda. Hlavním 

programem byly tři workshopy – Amnesty International, 

informace o zdravotnickém projektu školy Nestůjte a pomozte 

pod záštitou učitelek Ludmily Sapákové a Michaely Balvínové a 

workshop o tom, jak uspořádat dobročinnou akci pod vedením 

Jitky Adlerové a spol.  

 Nově se zavedl dobročinný prodej sladkých i slaných 

drobností ručně dělaných našimi studenty a pracovníky školy. 

Výtěžek šel na dětský domov Lila, který se stará o děti 

s postižením. 

      Renáta Králová 
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Slavnostní vyřazení absolventů 

Letošní slavnostní vyřazení studentů všech tří 

závěrečných tříd se uskutečnilo tradičně v rámci slavnostních 

bohoslužeb 18. června 2019 v kostele svatého Jiljí na náměstí 

Karla IV. Při bohoslužbách kázala spirituálka školy Marta 

Židková a kromě studentů jsme se rozloučili i s učitelem Ing. 

Josefem Sedlákem, který odchází do penze. Na škole bude 

působit dál jako externí pracovník. 
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Česká školní inspekce 

 

     Ve školním roce 2018/2019 neprobíhala kontrola ČŠI a 

neproběhlo ani elektronické testování žáků. 

 

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. Z prostředků SRPŠ byly mimo jiné ke konci 

školního roku zakoupeny odměny pro žáky s výborným 

prospěchem. 

 

Přehled hospodaření SRPŠ ve školním roce 2018/19 

 

příjmy   výdaje   

zůstatek z roku 17/18 82 666,56 školní ples 8 957 

členské příspěvky 15 900 
odměny žákům, zahradní 
slavnost… 9 198 

vstupenky na ples 23 940 knižní poukázky žákům 5 519 

výtěžek z tomboly 1 730   

celkem příjmy 41 570 celkem výdaje 23 674 

poměr příjmů a 
výdajů  + 17 896,00   

Zůstatek v pokladně      19 840,00       

Zůstek na b.ú.     80 722,56   

zůstatek za rok 18/19 +100 562,56     
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Přehled hospodaření školy za rok 2018 

 

Příjmy Výdaje 
dotace MŠMT  11 834 851,00 spotřeba materiálu 114 661,20 
nadační fond 66 900,00 spotřeba energie 256 378,50 
doplňková činnost 85 735,00 vodné, stočné 31 182,96 
projekt Šablony 506 126,00 opravy a udrž. 69 549,40 
DaRP 110 000,00 cestovné 7 265,00 
kurzové zisky 255,03 ostatní služby 1 215 781,53 
  mzdové náklady 7 832 894,00 
  odvody 2 634 464,00 
  náhrada PN 42 436,00 
  jiné ostatní náklady 45 615,91 
  náklady na repre 1 680,00 
  odpisy majetku 17 987,00 
  kurzové ztráty 1,53 
    

celkem 12 603 867,03  12 269 897,03 
 

Stav fondů 

 
sociální fond zaměstnanci 306 347,64 
sociální fond studenti 149 077,62 
rezervní fond 1 358 697,94 
celkem 1 814 123,20 
 

 

Částka 301 470 Kč byla převedena do roku 2019, jedná se o 

peníze z projektu Šablony. 

Hospodaření školy za rok 2018 skončilo ziskem 32 500 Kč. 

Tato částka bude na základě schválení rady ŠPO převedena do 

rezervního fondu. 

 

 

 

V Brně dne 30. října 2019   Mgr. Renáta Michálková 

ředitelka školy 


