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Část I – Základní údaje o Střední zdravotnické škole Cheb 
 

a) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Střední zdravotnická škola v Chebu, Hradební 2, PSČ 350 38, je příspěvkovou 
organizací, jejímž zřizovatelem je od 30. září 2001 Krajský úřad Karlovarského kraje. K 1. 
lednu 2006 se změnil její název na Střední zdravotnická škola Cheb. Ve školním roce 
2006/2007 vzdělávala žáky v denním a dálkovém studiu oborů Všeobecná sestra, 
Zdravotnický asistent, Masér sportovní a rekondiční a Sociální péče – pečovatelská činnost. 
Dne 18. 5. 2005  získala škola od MŠMT rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce dle § 25 
zák. 563/04, č.j. 15 673/05-25. 
   
  Součásti školy: 
         1. Střední zdravotnická škola IZO 110 009 711 
         2. Domov mládeže IZO 110 009 720 
         3. Školní jídelna IZO 110 036 077 
         4. Školní jídelna - výdejna IZO 150 077 432 

 
Střední zdravotnická škola spravuje KÚ KK dvě budovy - budovu školy (zastavěná 

plocha 1156 m2, plocha dvora 241 m2) a budovu domova mládeže (zastavěná plocha 429 

m2, plocha zahrady 9021 m2). Budova školy je rekonstruovaná, užívá se od roku 1992, 
budova domova mládeže je po částečné generální opravě v roce 1994. V roce 1996 byly 
vybudovány v zapůjčené části budovy chebské nemocnice šatny pro učitele a žáky a jedna 
učebna. 

V období červenec – listopad 2002 byla provedena celková rekonstrukce střechy školy, 
zateplení horních pater a průběžně plánovitě se tato budova opravuje a modernizuje dle 
finančních možností. 

Dlouhodobé zkušenosti se středoškolským vzděláváním v regionu Cheb potvrdily 
důležitost existence našeho ubytovacího a stravovacího zařízení. Rodiče i žáci vidí ve 
stravování v prostorách školy DM nesporný klad. 
 Ubytovací a stravovací zařízení školy je podpisem smlouvy dne 29. 8. 2003 zařazeno 
v souladu s vyhláškou MV č. 328/2001 Sb. do integrovaného záchranného systému 
Karlovarského kraje. 

Škola má smlouvy se zdravotnickými zařízeními pro praktickou výuku. Hlavním 
partnerem pro praktickou výuku je Karlovarská krajská nemocnice a. s. nemocnice v Chebu. 
Praktická výuka oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický asistent probíhala v nemocnici na 
odděleních: interní, JIP interního oddělení, chirurgické oddělení, JIP chirurgického oddělení, 
neurologické, gynekologické, větších dětí, kojenecké. Dále pak ve společnosti Carvac, s. r. 
o., která se zabývá poskytováním léčebné a preventivní péče dlouhodobě nemocným 
v oboru interní lékařství. 

Během školního roku se uskutečnila v souladu s osnovami řada odborných exkurzí 
žáků oborů Všeobecná sestra, Zdravotnický asistent (nemocnice Sokolov, ústavy sociální  
péče, LDN, výzkumné ústavy, fakultní kliniky, muzea a odb. expozice). 
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Spolupráce s ředitelem nemocnice v Chebu byla a je velmi racionální a vede k rychlým 

dohovorům, okamžitému řešení nedostatků, prevenci a minimalizaci možných problémů. 
 

b) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A VEDENÍ ŠKOLY 
 

Přepočtený počet pracovníků naší školy byl 39,335 
Vedení školy se skládá z 5 členů 
– ředitel školy  
– statutární zástupkyně ředitele školy 
– učitelka řídící odborné vyučování 
– vychovatelka pověřená pedagogickým a metodickým vedením vychovatelek Domova 

mládeže SZŠ  
– ekonomka školy   
Poradní orgán ředitele školy tvoří sbor předsedů předmětových komisí (humanitní a 
jazyková, přírodovědná, ošetřovatelství, externích vyučujících) a poradní sbor složený ze 
zkušených interních učitelů.  
Školská rada byla jmenována hejtmanem KK dne 1. září 2005, skládá se ze 6 členů. 
 

V počtu členů vedení školy nebyly během školního roku provedeny žádné změny. Počet 
učitelů odpovídal počtu tříd. Pro zdárný chod učebny výpočetní techniky napojené na síť 
INDOŠ byl v srpnu 2002 přijat na ½ úvazku správce sítě a zároveň vyučující VYT. Důchodci 
pracovali podle potřeby na snížený úvazek. Čtyři členové učitelského sboru (3 odborné 
učitelky a 1 učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů) dálkově studovali buď VŠ, nebo 
DPS. Statutární zástupkyně pokračuje ve studiu SPVP (stud. pro vedoucí pracovníky ve 
školství při KU, tzv. F2). Počet THP a ostatních pracovníků je plně vyhovující. 

 
Složení pracovníků školy: 

Pracovníci: Počet: Poznámka: 

učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 15 včetně vedení 

odborní učitelé 14 včetně vedení 

externí učitelé 6 lékaři 

správce sítě 1 částečný úvazek 

vychovatelky 3  

TH pracovníci 3  

kuchařky 3  

vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení 1  

školník, údržbář 2  

vrátná 1  

správce studovny, knihovnice 1 částečný úvazek 

pracovník pro rekvalifikaci a spolupráci s ÚP 1  

celkem  39,335 pracovníků  
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Krajský úřad KK byl zřizovatelem chebské nemocnice, kde probíhá podstatná část 

praktického vyučování, a potřebné domluvy vždy vedou k oboustranně vyhovujícím závěrům. 
Lékaři chebské nemocnice tvoří základ pedagogického sboru externích vyučujících. 

Ředitel nemocnice vycházel požadavkům školy plně vstříc. Problémy, které vznikají zvláště 
v případech časových nesrovnalostí a při velkých pracovních úvazcích některých lékařů 
(služby lékařů a školní rozvrh), se vždy řešily vzájemnou dohodou a náhradou výuky. 

Pro odborné učitelky je pořádána hlavně ve vzdělávacím středisku Brno.řada 
odborných seminářů, na nichž jsou seznamovány s novými poznatky ve zdravotnictví. 
Odborné učitelky se účastní seminářů pořádaných pro lékaře a sestry chebské nemocnice. 
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů se pravidelně zúčastňují vybraných akcí DVPP 
pořádaných Pedagogickým centrem  Karlovy Vary a Praha.  

 
 

c) POČTY TŘÍD A STUDIJNÍCH OBORŮ  
 
 

Ve školním roce 2006/2007 byly otevřeny třídy: 
 
 

STUDIJNÍ OBOR TYP STUDIA 

Ročník 

POČET 

TŘÍD 

POČET ŽÁKŮ POZNÁMKA 

Zdravotnický asistent denní / 1 1 32  

Zdravotnický asistent denní / 2 1,5 42 třída 2.A - 
dvouoborová 

Zdravotnický asistent denní / 3 2 52  

Zdravotnický asistent dálkové / 1 1 23  

Zdravotnický asistent dálkové / 3 1 32  

Všeobecná sestra denní / 4 2 48  

Sociální péče- 
pečovatelská činnost 

denní / 1 1 29  

Sociální péče-
pečovatelská činnost 

denní / 2 0,5 15  

Sociální péče-
pečovatelská činnost 

dálkové / 1 1 24  

Masér sportovní a 
rekondiční 

denní / 2 1 28  

 
 
 

Celkem nastoupilo ve školním roce 246 žáků denního studia a 79 žáků dálkového studia. 
Příloha – organizační schémata školy. 
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d) PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 

Všeobecná sestra, KKOV 53-41-M/001  
Zdravotnický asistent, KKOV 53-41-M/007 
Sociální péče-pečovatelská činnost, KKOV 75-41-M/003 
Masér sportovní a rekondiční, KKOV 69-41-M/001 
 

Část II – 1. Hlavní pracovní činnost, vyplývající ze zřizovací listiny 
 

a) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 

 Přijímací řízení pro školní rok 2006/2007 proběhlo v předepsaných termínech. Přijímací 
zkoušky byly písemné, formou testů, a to z předmětů: jazyk český, všeobecné znalosti a 
biologie - nauka o člověku. Přijímacího řízení se zúčastnilo v obou kolech celkem 79 
přihlášených. Kritéria přij. řízení - viz příloha. Během celého škol. roku 2006/2007 jsme 
soustavně prezentovali školu, včetně tří dnů otevřených dveří, účasti na výstavě Škola 2007 
v Sokolově, v Chebu a v Aši. To vše k získání dostatečného počtu uchazečů pro otevření 
plánovaných tříd. 
 Podle počtu zájemců a následně přijatých byly pak ve školním roce 2007/2008 otevřeny 
dvě třídy čtyřletých maturitních oborů s 28 a 33 žáky ve třídě.  

 
  b) VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 

1. a 2. pololetí školního roku 2006/2007 
 

ABSENCE ABSENCE NEOML.ABS. PROSPĚCH PROSPĚCH TŘÍDA 

1.pol 2.pol. 1. / 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1.A 55,84 79,97 0,13 / 1,03 2,46 2,35 

1.B 42,97 57,28 0 / 0,25 2,56 2,54 

1.DS A 22,19 23,96 0 / 0 2,52 2,53 

1.DS B 28,56 37,60 0 / 0 2,79 2,58 

2.A 40,97 46,62 0 / 0 2,12 2,06 

2.B 42,18 64,68 0,07 / 0 2,38 2,24 

2.M 67,54 75,25 0 / 0 2,79 2,82 

3.A 72,21 89,32 0 / 0,64 2,38 2,33 

3.B 66,96 61,54 0,13 / 0,38 2,72 2,47 

3.DS 29,50 21,19 0 / 0 2,62 2,41 

4.A 62,90 64,75 0,65 / 0,45 2,37 2,40 

4.B 65,57 50,89 0,32 / 0 2,37 2,12 

ŠKOLA 49,78 56,08 0,10 / 0,23 2,51 2,40 
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c)  MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

 Maturitní zkoušky dvou tříd denního studia dobíhajícího oboru Všeobecná sestra 
proběhly bez nutnosti řešit sporné situace. Předsedové maturitních komisí se nesetkali 
s mimořádnými událostmi. V jarním termínu nebylo k maturitě připuštěno 5 žákyň, jedna pro 
neklasifikaci, 4 musely skládat na konci srpna opravné zkoušky. Jedna žákyně opravnou 
zkoušku nesložila, nebyla tedy připuštěna k maturitě ani v podzimním termínu. Mezi žáky 
denního studia byla zařazena i jedna studentka studia dálkového, která v předchozím 
školním roce požádala o odklad maturitní zkoušky pro zdravotní potíže. Maturitu úspěšně 
složila.  
 U maturitních zkoušek v jarním termínu neprospělo z celkového počtu 43 žáků 
oprávněných skládat maturitu 8 žákyň, z toho 5 dívek ze dvou předmětů (všechny z vnitřního 
lékařství – VNL - a chirurgie - CHI), budou tedy maturovat až v termínu stanoveném pro 
kalendářní rok 2008, 3 studentky neuspěly z 1 předmětu (2 z VNL a 1 z CHI). V podzimním 
termínu pak neuspěla jedna z nich z VNL. V podzimním termínu skládaly celou maturitu 4 
dívky, z nich úspěšně absolvovala jen jedna, 1 neprospěla z VNL, dvě neprospěly ze dvou 
předmětů (CJL a VNL a CJL a CHI), jedna z jednoho – VNL. V dalším termínu maturit 
(v lednu 2008) bude opakovat celou mat. zkoušku 8 dívek, jedna opakuje VNL. 
 Praktické maturitní zkoušky se konaly ve dvou dnech a podle výsledků hodnocení maturit 
odbornými učitelkami i odbornicemi z praxe (vrchní sestry) je tento způsob praktické maturity 
bližší pojetí výuky. 
  Písemná maturitní zkouška se konala dne 4. 4. 2007. Témata – viz příloha. 

 

Seznam maturitních předmětů - obor všeobecná sestra: 

 

Teoretické český jazyk a literatura, vnitřní lékařství, chirurgie 

Povinně 
volitelné 

 
ošetřovatelství, psychologie a pedagogika, jazyk německý, jazyk anglický 

Praktické ošetřování nemocných 

Dobrovolné psychologie a pedagogika, jazyk anglický, jazyk německý 

 
 

Celkové průměrné výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých 

předmětech 

 
 

Třída 
 

Český jazyk a literatura  
 

Vnitřní 
lékařství 

 
Chirurgie 

 
Ošetřovatelství 

 
Ošetřování 
nemocných 

 
Německý 

jazyk 

 
Anglický 

jazyk 

4. A 3,00 3,00 2,42 2,22 1,95 1,66 0 

4. B 2,33 3,14 2,78 1,72 1,40 0 1,50 
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d) DALŠÍ VYUČOVACÍ POVINNOSTI 

 
 Naše škola pořádá kurzy předepsané osnovami, i přes finanční náročnost (podstatnou 
část hradí rodiče) se daří zajistit účast žáků.  
 Konaly se dva sedmidenní lyžařské kurzy (LVK) na Šumavě v horské chatě Kamzík a 
v Nových Hutích pro žáky 1. ročníků v termínech prosinec 2006 a únor/březen 2007. 

Turistický kurz: Turistický kurz proběhl ve dnech 28. 5. – 1. 6. 2007 v rekreačním 
středisku Na Pískách u Svatavy na Sokolovsku za aktivní spolupráce a pomoci příslušníků 
Policie ČR. Studenti všech 3 tříd druhého ročníku absolvovali jednak výcvik vodácký, někteří 
se zúčastnili cyklistického výcviku, jiní pěší turistiky. Všichni zvládli práci s mapu a buzolou, 
upevnili si znalosti a dovednosti v první pomoci a učili se základním zásadám pobytu 
v přírodě. Na závěr instruktoři simulovali pád letadla s velkým množstvím zraněných, aby si 
žáci při týmové práci vyzkoušeli zvládnutí krizové situace. Neobjevily se žádné problémy s 
účastí žáků a účastníky byl kurz hodnocen velice kladně. 

 

Část II – 1. KONTROLY A OPATŘENÍ  
 

a) vnější 
Ve školním roce 2006/7  byly státními orgány provedeny tyto kontroly: 

1. 6. 9. 2006 St. fond ŽP ČR provedl kontrolu dodržování závazných podmínek plynoucích 
ze smlouvy č. 22860291 o poskytování finančních prostředků ze St. fondu ŽP na 
instalaci demonstračního fototermického systému MEGASUN ST 160 - ŠK zaměřenou 
na provozování, vlastnictví, fungování informační tabule a přispění fondu. Nebyly zjištěny 
závady. 

2. 20. 12. 2006 Kraj. hygienická stanice KK nezjistila nedostatky  ve státním zdravotnickém 
dozoru dle vyhl. č. 137/2004 Sb. a nařízení ES 852/2004 

3. 17. a 18. 1. 2007 ČŠI provedla inspekční činnost zaměřenou na zjišťování a hodnocení 
formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení šk. zákona a hodnocení 
dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení. V oblasti formálních 
podmínek vzdělávání nebyly shledány nedostatky. Ve šk. roce 2006/07 nebyl dodržen 
nejvyšší povolený počet zapsaných žáků, škola však nežádala další dotace z rozpočtu 
kraje. Dále inspekce došla k závěru, že podpora rozvoje informační gramotnosti a 
využívání ICT ve vzdělávání jsou funkční, podmínky pro využití ICT ve vzdělávání 
zajišťovány. Nejsou ovšem sledovány potřeby ve vztahu k obsahu a cílům výuky 
stanovené strategickými dokumenty. 

 
 b) vnitřní 

Škola má fungující systém vnitřní kontroly, jímž prověřuje stav i čerpání finančních 
prostředků, náklady na školení zaměstnanců, doplňkovou činnost školy atd. Ve sledovaném 
období proběhlo celkem 17 kontrol, např. kontroly pokladny, kontroly platů, užívání 
služebního auta, hospodaření majetkem, provádění doplňkové činnosti, výplat cestovních 
náhrad, čerpání prostředků FKSP na rekreace, DVPP, DPH – obratu, OOPP, projektu 
Pečovatel –pečovatelka.  

Systém vnitřních kontrol se osvědčil a bude se v něm pokračovat. 
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Část III – Další prospěšná školní a mimoškolní činnost a aktivity 
 

1 Úvod 
 

SZŠ je zapsána v povědomí veřejnosti jako škola s četnými školními i mimoškolními 
aktivitami určenými jak dětem, tak široké veřejnosti. Řada akcí pomáhá žákům lépe si osvojit 
učivo a pochopit profesi zdravotníka jako životní poslání, dále vhodným způsobem vyplňuje 
jejich volný čas a pěstuje morálně volní vlastnosti žádoucí pro život v moderní demokratické 
společnosti. 

 
 

2 Zájmové kroužky ve škole 
 

  Odborné 
 

Ve škole pracovaly kroužky Červeného kříže a arteterapie. Na čtyřicet jejich žáků 
pomáhalo organizovat akce pro veřejnost, vzdělávací i jiná zařízení nebo podniky v Chebu i 
okolí. Kroužek arteterapie, jejž můžeme zařadit i do kroužků uměleckých, připravil výstavku 
prací nejen ve škole a v místní nemocnici, ale i v prostorách některých veřejných institucí.  

 
  Umělecké 
 

Mezi umělecké kroužky lze zařadit jednak arteterapii – viz výše, jednak úzký kroužek 
keltských scénických tanců. Ten pokračoval ve své činnosti i o prázdninách, neboť dívky 
se svou vedoucí vystupovaly na řadě akcí v Čechách i v Německu. Součástí výuky 
v kroužcích byl i výklad zásad společenského chování. Členové obou uměleckých skupin se 
podíleli na přípravě maturitních plesů školy. 
 

  Sportovní 
 

Již řadu let vedení školy pečuje o to, aby ve škole pracoval alespoň jeden sportovní 
kroužek. Pro školní rok 2006/07 se podařilo zajistit kvalitní vedení pro zájemce o sportovní 
hry, kde se žáci zdokonalili v herních činnostech jednotlivce i v herních systémech volejbalu, 
košíkové a florbalu. 

 
 

3 Soutěže 
 

Hovoříme–li v souvislosti s činností SZŠ Cheb o soutěžích, je třeba v jejich bohatém 
výčtu odlišit ty, jichž se zúčastnili sami studenti školy jako soutěžící, od těch, které škola 
v rámci zvýšení zdravotnické přípravy dětí, mládeže i dospělých pro předlékařskou první 
pomoc a zdravotnickou osvětu pořádala sama. 
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  Soutěže pro studenty SZŠ Cheb 
 

Z odborných soutěží, jichž se studenti naší školy každoročně účastní, nelze opomenout 
soutěž hlídek Mladý zdravotník, která proběhla ve spolupráci s Červeným křížem Této akce 
se zúčastnili žáci 1. ročníku. 

Zvláštní pozornost mezi soutěžemi si zaslouží studentská odborná činnost. Škola 
v minulých letech obnovila pořádání školního kola a letos v této tradici pokračovala. Z dvou 
prací prezentovaných ve škole doporučila porota jednu k postupu do kola krajského. 
Všechny práce se týkaly zdravotnické problematiky. V krajském kole se v kategorii 
zdravotnictví tato práce umístila na 1. místě, do vyššího kola však porota její postup 
nedoporučila. 

Všeobecné znalosti poměřují naši žáci s ostatními studenty středních škol při 
Olympiádě v českém jazyce. Každý rok pořádáme školní kolo, z něhož 3 nejlepší řešitelé 
postupují do kola okresního. V tomto školním roce jedna žákyně postoupila do krajského 
kola, v němž byla vyhodnocena jako úspěšná řešitelka. Z všeobecně vzdělávacích předmětů 
ještě nelze opomenout účast studentů v Olympiádě v německém jazyce – letos 
organizováno jen školní kolo, nikdo nebyl doporučen pro postup do okresního kola.  
V rámci školy proběhla výtvarná soutěž s tématem – návrh na odznak oboru Zdravotnický 
asistent. Této soutěže se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků. 

SZŠ v Chebu také nominuje své zástupce na všechny sportovní soutěže a turnaje, ať je 
již vyhlašuje nebo pořádá AŠSK, či jiný subjekt. Zúčastnili jsme se soutěží v atletice, 
košíkové, plavání, florbalu, házené i fotbalu. 

Značné pozornosti celé školy se těší i tradiční předvánoční volejbalový mač 
studentského a učitelského družstva. 
 

  Soutěže pro veřejnost i žáky ZŠ 
 

 Ve spolupráci s Červeným křížem a za účasti našich žáků z 1. ročníku proběhla soutěž 
dětí předškolního věku s tématem Znáš své tělo? Místem konání byla mateřská škola 
Zlatý Vrch v Chebu. 

Ze sportovních soutěží, jež pořádá naše škola, má již tradici regionální soutěž 
středoškoláků ve skoku vysokém Mikulášská laťka a volejbalový turnaj Pro zdraví pro týmy 
zdravotníků. 
 

4    Přednášky, školení, semináře a jiná osvětová činnost 
 

4.1  Pro studenty školy 
 

Pro zvýšení zájmu žáků o probíranou látku zapojují učitelé do výuky besedy a 
přednášky.  

Jako každý rok proběhla přednáška k sexuální výchově pro 1. ročníky vedená MUDr. 
Turkovou S tebou a o tobě. Dále se žáci 1. ročníku zúčastnili prověřovacího cvičení 
složek IZS okresu Cheb. 
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4. ročníky se v rámci odborné přípravy zúčastnily cvičení 6. polní vojenské nemocnice. 

 
 Ve třídě 1. A proběhlo dotazníkové šetření v rámci projektu European School Survery 
Project on Alcohol and Other Drugs, výběr naší školy provedl Sekretariát Rady vlády pro 
protidrogové politiky, akci zajišťovalo Lékařské informační centrum - hlavní evidence 
léčebné péče v ČR. 

 

4.2 Pro veřejnost 
 
Odborné učitelky školí zaměstnance různých institucí v poskytování první pomoci.  

 

V rámci osvětové činnosti proběhla akce Hrou proti AIDS, které se zúčastnilo 25 
žáků školy. Celkem navštívili 14 tříd osmých a devátých ročníků čtyř základních škol 
v Chebu a jednu třídu prvního ročníku SZŠ, v rámci programu bylo osloveno 375 žáků. 
Osvětovou činnost však zaměřujeme na všechny věkové kategorie. Pro školáky z MŠ je 
určena akce Den zdraví, při které měly děti možnost vyzkoušet si ošetření drobného 
zranění, přebalit a ošetřit model dítěte, vyšetřit vízus a ukázat, jak se správně čistí chrup. 
Dále se seznámily se zásadami zdravé výživy. Vše bylo pojato formou hry, což děti velmi 
zaujalo a přimělo ke spolupráci. V průběhu ledna až března navštěvovali žáci 4. ročníků 
některé MŠ v Chebu v rámci projektu Dětský úsměv a předváděli dětem, jak správně 
pečovat o chrup. Jedná se o preventivní výukový program péče o zubní zdraví v ČR. Stejná 
akce se pak opakovala v červnu v MŠ ve Františkových Lázních.  
Několikrát do roka se žáci školy podílejí i na zabezpečování akce VZP Den zdraví v Chebu, 
Aši, Mariánských a Františkových Lázních. Zde měří krevní tlak, pomáhají s odběry krve na 
stanovení hladiny krevního cukru a cholesterolu. 

 
5 Výlety, exkurze /přehled/ 

 

 … v rámci odborných předmětů 
 

2. roč – Hygienické muzeum, Drážďany 
Fakultní nemocnice Plzeň 
 

 … v rámci přírodovědných předmětů 
 

- listopad – 2. roč. – Cheb – přehrada Skalka – vodní elektrárna 
- prosinec – 1. B – chebské nádraží – aplikovaná fyzika 
duben – 1. roč. – úpravna písku Velký Luh 
květen – 1. roč. a 2. A SP – Praha – Planetárium, Betlémská kaple 
jaro – 2. roč. - Hydrometeorologický ústav Plzeň 
červen – 1. B - Cheb – přehrada Skalka – vodní elektrárna, Den otevřených dveří 
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 … v rámci humanitních a společensko vědních předmětů 
 

- září – v rámci Krajinné výstavy – koncert Ruské lidové písně 
- říjen – 2. roč. – Praha – literárně historická exkurze spojená s představením  
 v Národním divadle  (L. Stroupežnický – Naši furianti)  
- prosinec – 1. – 4. roč. – filmové představení – kino Svět 
-  říjen – 1. a 2. roč. – hudební styly – Adamusovo trio 
-  leden – 1. a 2. roč. – Vývoj českého a světového rocku 

 - 1. ročníky besedovaly v rámci OBN s příslušníkem Policie ČR (září - listopad) 
- leden - 3. roč. - v hodinách OBN - přednáška o církvích v ČR a pak beseda 

s představiteli těchto církví zastoupených v Chebu 
-  květen – 2. roč. – Cheb – exkurze v Komerční bance v rámci hodin OBN – 

bankovní systém ČR 
- červen - 1. A – Boni pueri 
- červen – Chebské dvorky – výstavy – v rámci VYV a OBN 
- červen – 1. - 3. roč. vývoj rockové hudby 

Doplňkové aktivity v hodinách HUV - návštěva chebského muzea - Rudolf Serkin -1. A, 
2. A, Chebské dvorky - historie houslařského umění - 2. A,  prohlídka hudebnin -1. A,  
2. A, návštěva akustických sálů - 2. A. 

 
6 Spolupráce, partnerství s organizacemi nebo školami /včetně zahraničních/ 

 

6.1     … s českými školami 
 

Z českých škol SZŠ již dlouho spolupracuje se SZŠ a VOŠ v Karlových Varech. Nejde 
jen o vzájemnou pomoc při maturitních zkouškách a výměnu zkušeností mezi pedagogy, ale 
též o vytváření společného programu, zvláště při otevírání nových studijních oborů. 
Podobně spolupracujeme se SZŠ v Klatovech a Písku, a to při výměnných akcích studentů 
nebo při pořádání odborných seminářů.  

 
6.2     … se zahraničními partnery 

 

 Spolková republika Německo 
 
Naše škola organizuje pravidelně již několik let vzájemná setkávání českých  

a německých studentů. Udržujeme řadu let kontakty nejen s německými školami, ale i 
organizacemi, které se zabývají vzděláváním mladých lidí. 

11 žákyň 3. A se účastní projektu Společná výuka zdravotnického personálu 
v regionu Euregio Egrensis. V průběhu školního roku 2006/2007 proběhly následující 
akce: 
2006 
15. 9. – prezentace projektu v rámci Krajinné výstavy Cheb  
2. 10.  – výuka OSE Cheb (masáž šíje) 
9. 10.  - polohování, prevence zápalu plic 
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8. - 9. 11.  – mezinárodní konference „Struktury zabezpečení péče v domech pro seniory“, 
se konala v Erbendorfu a v Chebu, kromě teoretické části, proběhla návštěva rehabilitační  
kliniky Steinwald v Erbendorfu, domu pro seniory v Fuchsmuhlu, Domu ošetřovatelské péče 
v Dolním Rychnově 
13. 11. - výuka českého vyučujícího v Erbendorfu – Hallová R. (psychologie cvičení - paměť) 
14. 11. - výuka německého vyučujícího v Chebu – Hampel G. (aplikace s. c. injekcí) 
4. - 5. 12. - společná praxe v zařízeních pro seniory v BRD (Waldssasen, Mitterteich, 
Konnersreuth, Weiden) 
19. 12. - vánoční den v Erbendorfu 
 
2007 
16. 1. - výuka OSE Cheb – Petrenková J. (venózní odběry) 
18. - 19. 1. - společná praxe v nemocnici v Chebu (interna, chirurgie) 
5. 2. - společná praxe v zařízeních pro seniory v BRD (Waldssasen, Mitterteich, 
Konnersreuth, Weiden) 
5. 3. - výuka OSE, PSP Cheb (snoezelen) 
6. 3. - exkurze v domě pro seniory Mitterteich, praktická ukázka metody snoezelen 
23. - 25. 3. - lyžařský pobyt Bublava 
4. - 5. 4. - mezinárodní konference „Standardy prevence dekubitů v ošetřovatelské péči“, 
opět v Erbendrofu a v Chebu 
23. - 25. 4. - filmový projekt, natáčení v Erbendorfu a v Chebu (Deja vu) 
27. 4. - návštěva filmových studií Bavaria film Mnichov, premiéra natočeného filmu 
25. 5. - účast paní Hampel na praktických maturitních zkouškách 
15. 6. - společná praxe v nemocnici v Chebu (interna, chirurgie, neurologie) 
25. 6. - výuka českého vyučujícího v Erbendorfu – Hallová R. (kapilární odběry) 
2. 7. - účast paní Hallové na závěrečných zkouškách v Erbendorfu 
31. 8. - prezentace projektu paní Džamile Stehlíkové – ministryni vlády ČR pro oblast 
lidských práv a národnostních menšin a paní Elisabeth Scharfenberg – poslankyni 
německého spolkového sněmu 

 
Kontakty s partnerskými německými školami a organizacemi 2006/2007 

 

Naše škola organizuje pravidelně již 
několik let vzájemná setkávání českých a 
německých studentů. Udržujeme kontakty 
se školami a organizacemi, s nimiž jsme v 
minulých letech již různé akce pořádali. 

V září 2006 se žáci naší školy a žáci 
zdravotnické školy z německého Prenzlau 
účastnili semináře, který pořádala 
braniborská organizace Europa-Zentrum-
Brandenburg-Berlin/EZBB ve spolupráci 
s naší školou. Název tohoto semináře zněl 
Prevence patologických jevů. Žáci společně navštívili například zemský sněm v Postupimi,  
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centrum pro mládež v Eberswalde, policejní stanici v Bernau, zúčastnili se řady přednášek a 
diskuzí o problematice prevence násilí a extremismu. Hovořili také o závislosti na 
návykových látkách. 

Ve spolupráci se stejnou partnerskou 
organizací se vydali naši žáci do Braniborska 
znovu, tentokrát měl seminář téma Sociální a 
zdravotnická politika Braniborska ve srovnání 
s Českou republikou. V listopadu 2006 jsme se 
účastnili programu v německých domech pro 
seniory, na klinice ve Schwedtu a Prenzlau, 
absolvovali jsme také alternativní terapii. 
Nechyběla návštěva českého velvyslanectví 
v Berlíně, kde jsme o dané problematice měli 
možnost na závěr diskutovat.   

Naposledy jsme se vydali do Braniborska v březnu 2007, seminář byl opět s tématem 
Prevence patologických jevů, program byl podobný předchozímu ze září. Účastníky  
semináře byli opět také žáci ze zdravotnické školy v Prenzlau. V pořádání seminářů s EZBB 
budeme pokračovat i v příštím školním roce. 

 
Řecko 

 
Škola odpověděla na výzvu řecké školy Senior High School of Rio, Zografou & 

Antonopoulou, Rio, PATRAS – GREECE a vznikl projekt EU “Kulturní tradice řecké Achaii a 
západních Čech” se zaměřením na etnografii. Pro upřesnění úkolů, společného výstupu 
v jazycích českém, řeckém a anglickém a pro konkretizaci společných úkolů i vzájemných 
výměn studentů navštívila delegace řecké školy SZŠ Cheb na počátku školního roku 
2005/06. V průběhu roku pak komunikovali studenti obou škol elektronicky. V červnu 2006 
bylo dohodnuto první setkání žáků obou škol.  

Během uplynulého školního roku proběhly 
hlavní akce projektu “Kulturní tradice řecké 
Achaii a západních Čech” v rámci jazykového 
projektu Socrates/Comenius 1.  

Od samotného začátku školního roku 
probíhala příprava na jednu z hlavních akcí 
tohoto projektu – vzdělávací návštěvy našich 
žáků v Senior High School of Rio. Návštěva se 
uskutečníla ve dnech 6. až 20. listopadu 2006. 
Akce se zúčastnilo 18 žáků prvních, druhých a 
třetích ročníků naší školy v doprovodu 2 učitelů 

– Ing. Petra Jahna a Mgr. Petry Peroutkové. 
Během pobytu žáci poznali turistické zajímavosti Ria a okolí. Několik dnů strávili  
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v Patrasu, hlavním městě provincie Achaia. Tyto návštěvy neobsahovaly pouze procházku 
po městě spojenou s prohlídku památek, ale i exkurzi na trajektu Super Fast, v továrně na 
zpracování vína Achaia Clauss, ale i prohlídku výstavy moderního umění v bývalé základní 
škole, seznámení se s činností Centra mládeže "Protasi" nebo výuku tradičních řeckých 
tanců v divadelním klubu.  

V dalších dnech pak naši žáci poznávali i okolí Ria. Během procházky po rezervaci 
Strofylia Forest mohli na několika kilometrech poznat hned několik ekosystémů. Řecké  
pojetí ekologické výchovy pak mohli poznat při dvoudenním výletě do Kalavrity - městečka, 
které bylo vyhlazeno za 2. světové války - a do Enviromentálního centra v Klitorii. 

Součástí pobytu byl i den strávený ve škole, účast na oslavě dne studentů a exkurze ve 
fakultní nemocnici v Riu. Protože žáci byli ubytovaní v hostitelských rodinách, měli možnost 
poznat i způsob života v Řecku, ochutnat výbornou řeckou kuchyni.  

Během několika následujících měsíců se rozvinula komunikace mezi studenty naší a 
řecké školy. Používali hlavně e-maily, ale vyměnili si rovněž několik dopisů, pohledů, 
několikrát si dokonce zavolali. Pokračovala spolupráce na Česko-anglicko-řeckém slovníku. 

V dubnu 2007 jsme začali připravovat 
vzdělávací návštěvu studentů a učitelů  
Senior High School of Rio v Chebu, vytvořili 
jsme program návštěvy, zvací dopis a 
přeložili do angličtiny některé informační 
materiály. 

Od 25. června do 11. července 2007 se 
uskutečnila vzdělávací návštěva na naší 
škole. Řecká výprava z  Senior High School of 
Rio se skládala z 32 studentů, 5 učitelů 
doprovázejících studenty a 1 asociovaného 
partnera. Snažili jsme se předvést naši 
historii, památky, životní styl a samozřejmě tradiční českou kuchyni. Své řecké partnery jsme 
provedli po škole, ukázali jsme jim město a zajímavá místa v regionu, zorganizovali setkání 
na radnici s představiteli města. Připravili jsme také výuku tradičních tanců, návštěvu divadla 
a některých muzeí a galerií. 

 
6.3     … s ostatními institucemi /přehled/ 

 

- s VZP – oblastní pobočka – Dny zdraví /viz výše/ - spolupořadatel a sponzor přednášky 

v hodinách ZVZ 
- s MŠ a ZŠ v Chebu a celém regionu /viz výše/ 
- s charitativními organizacemi /viz níže/ 

 

7 Obecně prospěšná práce 
 

V souvislosti s charakterem školy podporuje vedení veškerou účast studentů i učitelů při 
veřejně prospěšné činnosti, dbá však na to, aby byli pomocni při takových aktivitách, které 
korespondují se zdravot. zaměřením našeho vzdělávacího ústavu. Proto byli žáci i ped. 
dozor ve šk. roce 2006/07 uvolněni na tyto akce:    
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- prosinec – Okresní kolo olympiády v dějepise – Gymnázium Cheb 
- červenec – Cheb – OPEN – turnaj vozíčkářů ve stol. tenise 
- celý rok – sportovní akce DDM a ZŠ Cheb a Sokolov  
- celý rok – spolupráce s ČČK – pomoc rodičům těžce postižených dětí – mimo vyuč. 
Vždy se jednalo o zdravotnický dozor několika žáků /podle požadavků pořádající 
organizace, někdy byl zapotřebí i pedagog. dozor/. 

 

8 Charitativní činnost 
 

Škola sama charitativní činnost nevyvíjela, žáci se však zapojili do těchto akcí: 
- Srdíčkový den – akce Občanského sdružení Život dětem 
- Bílá pastelka – společnost pro slepé a slabozraké  

Nesmírně si vážíme vlastních iniciativ studentů školy v této oblasti, jež svědčí o jejich 
empatii a o tom, že pochopili smysl práce zdravotníka. Sami zorganizovali tyto akce: 

- mikulášská nadílka pro pacienty dětského oddělení chebské nemocnice (4. roč.), 
- vánoční nadílka pro dospělé pacienty chebské nemocnice (3. roč.). 

 
9 Dny otevřených dveří 

 
Dny otevřených dveří chápeme stejně jako návštěvy v ZŠ jako jeden z pilířů prezentace 

školy a náboru nových žáků. Škola pořádala již tradičně tři dny otevřených dveří jak ve 
škole, tak v domově mládeže. /viz plán práce/ 

  
 

10 SZŠ - otevřená škola 
 

 10.1 
 

V minulých letech uzavřela škola a město Cheb dohodu o spolupráci při zajištění 
nadstandardního odborného vzdělávání žáků formou dobrovolnické práce. 

Na základě této dohody pracovaly naše žákyně v odpoledních hodinách jako 
dobrovolnice v nízkoprahovém centru MěÚ pro romské děti. Nadstandardního vzdělávání se 
zúčastnilo 9 žákyň. Na závěr roku byly oceněny děkovným dopisem tajemníka městského 
úřadu Bc. Mgr. Sýkorou. 

 
10.2 Výuka akreditovaných kurzů – nepořádané školou 
 

Nositelem akreditace kvalifikačního kurzu Všeobecný sanitář je CARVAC s. r. o. Škola 
umožnila pronájem odborných učeben somatologie a péče o nemocné, dále uvolnila 
vyučující – odborné učitelky pro teoretickou část vzdělávacího programu v celkovém 
rozsahu 120 hodin. 
Kurzu se zúčastnilo 20 zaměstnanců společnosti CARVAC. 
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Projekt PEČOVATEL – PEČOVATELKA 
 

Ve školním roce 2006/07 jsme pokračovali v realizaci projektu PEČOVATEL – 
PEČOVATELKA, se kterým jsme byli v předchozím školním roce úspěšní ve výběrovém 
řízení vyhlášeném Úřadem práce v Karlových Varech. Obsahem projektu bylo pořádání 
rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané a pro osoby bezprostředně ohrožené ztrátou 
zaměstnání v Karlovarském kraji. Finanční zabezpečení těchto kurzů jsme získali na 
základě projektu zpracovaného zaměstnanci školy z prostředků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky. 

V průběhu školního roku 2006/07 se učitelé odborných předmětů a další zaměstnanci 
školy podíleli na zabezpečení tří rekvalifikačních kurzů a na jejich nové akreditaci související 
se změnou legislativy podle zákona o sociálních službách. Po získání této akreditace máme 
oprávnění rekvalifikovat na profesi pracovník v sociálních službách, a tak se podílet na  
posílení aktivní politiky zaměstnanosti  v Karlovarském kraji.  

Kurzy úspěšně absolvovalo celkem 43 účastníků z okresů Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a 
Tachov, kteří obdrželi certifikát opravňující vykonávát uvedené profese v rámci České 
republiky. Všichni absolventi byli evidováni místně příslušnými úřady práce Karlovarského 
kraje jako uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání, nově získaná profese zvýšila 
jejich šance na uplatnění na trhu práce. 

 
10.3 DVPP – instruktoři lyžování 
 

Ve školním roce 2006/07 jsme úspěšně zabezpečili na Šumavě a v Krušných horách 
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tři kurzy pro instruktory školního 
lyžování: 
- základní kurz pro pedagogické pracovníky bez aprobace tělesná výchova, 
- doškolovací (prolongační) kurz pro pedagogické pracovníky bez aprobace tělesná 
výchova, 
- nové trendy ve výuce lyžování pro učitele tělesné výchovy a instruktory školního lyžování. 

Těchto kurzů akreditovaných MŠMT ČR se zúčastnilo celkem 28 pedagogických 
pracovníků z Karlovarského kraje a získalo průkaz (resp. jim byla prodloužena platnost) 
instruktora školního lyžování, bez něhož  nemohou školní lyžařský výcvik žáků vést. 

Naše škola je jediným akreditovaným vzdělávacím zařízením v Karlovarském kraji, které 
je oprávněno průkazy instruktorům školního lyžování vydávat nebo prolongovat. Vzdělávací 
činnost pro pedagogické pracovníky Karlovarského kraje plánujeme rozšiřovat zejména 
v oblasti výuky tělesné výchovy a zdravotnictví pro školy a školská zařízení všech stupňů. 

 
11 Další aktivity školy / neuvedené v metodice / 

 
11.1 Enviromentální činnost /přehled/ 

 
- seznámení žáků s obnovitelnými zdroji el. energie – návštěva vodní elektrárny Skalka a 

činnost solárního panelu na dvoře školy 
- v rámci projektu Socrates/Comenius 1 navštívili naši žáci v doprovodu Ing. P. Jahna a  
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     Mgr. P. Peroutkové Enviromentální centra v Klitorii v Řecku 
- učitelský sbor byl seznámen s programem enviromentální výchovy 
- učitelé prvky enviromentální výchovy zařadili do svých tematických plánů, a tedy i do 

výuky jak odborných, tak všeobecně vzdělávacích předmětů 
- třídění odpadu ve škole 
- prvky enviromentálního vzdělávání se objevily i v činnosti některých ze stanovišť při Dni 

zdraví 
 

11.2 Výpočetní technika 
 

Od srpna 2003, kdy škola dostala v rámci projektu INDOŠ učebnu výpočetní techniky 
s 12 počítači, se tato moderní učebna stala běžnou součástí školy. Další integrací počítačů 
se učebna rozrostla na 16 osobních počítačů připojených do sítě INDOŠ a do internetu.  
U všech pracovních stanic došlo k výměně operačního systému z  Windows 2000 
Professional na Windows XP Professional, dále byla navýšena operační paměť. Došlo 
k výměně serveru za výkonnější (včetně operačního systému), do systému byl přidán 
dataprojektor a připojena kamera. Ve třídě se vyučuje předmětům ICT /VYT/, OBK 
(obchodní korespondence), anglickému jazyku, fyzice a příležitostně i dalším předmětům. 
Vzhledem k tomu, že všechny stanice jsou připojeny na internet, studenti zde běžně 
zpracovávají referáty i seminární práce. Učebna je totiž denně volně přístupná v době mimo 
vyučování od 730 do 750 a po výuce do 1700 všem žákům i zaměstnancům školy. Ve dvou 
učebnách – fyziky a somatologie - jsou instalovány dataprojektory, Obě výše uvedené 
učebny a tři odborné učebny OSE byly připojeny do vnitřní sítě školy, včetně internetu. Dále 
v učebně fyziky a OSE byla připojena interaktivní tabule do školní sítě a internetu a kamera 
do systému. Navíc v učebně fyziky byla vytvořena dvě přípojná místa pro PC a bylo 
připojeno video k interaktivní tabuli. V kabinetech byl zvýšen počet přípojných míst, byly 
pořízeny výkonnější repasované PC, včetně operačních systémů Windows XP Professional, 
dále byla provedena výměna operačního systému u PC z  Windows 98 na Windows XP 
Professional (včetně pořízení licencí), byly doplněny licence Microsoft Office a Corel Draw v. 
13.  

Na domově mládeže je internet dostupný pomocí WiFi připojení 512 kbps, ubytovaní 
studenti mají k dispozici PC, včetně notebooku pro školní přípravu a komunikaci s blízkými.  

Škola má též své internetové stránky. Jejich úroveň i sdělná hodnota jsou díky péči 
správce sítě stále lepší. Obsah stránek je průběžně doplňován, obměňován a aktualizován. 
Počítačů se využívá i při tvorbě školního časopisu, čtvrtletníku Tempus studiorum. 

Škola dbá též o to, aby se učitelé zdokonalovali v práci s počítačem, a tak vedení působí  
na členy pedagogického sboru, aby se v rámci projektu SIPVZ dále vzdělávali. Učitelé pro 
usnadnění své práce získali možnost připojit se k internetu a e-mailové poště ve sborovně a 
v několika kabinetech. Tím se pochopitelně zjednodušila příprava na výuku, neboť se 
usnadnil přístup k získávání informací. Byla rozšířena i vnitřní síť školy, čímž se zjednodušila 
komunikace mezi členy sboru a snížila zátěž administrativou. 

Ve školním roce 2006/07 naše škola pokračovala v programu vedení třídnické 
dokumentace po internetu tzv. Škola on-line – katedra. Učitelé zapisovali odučené hodiny,  
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třídní pak doplňovali absenci žáků. Na konci školního roku byla z katedry vytištěna prvně 
vysvědčení. Při řešení problémů administrátor Ing. Vaník spolupracuje s firmou CCA, takže 
se vzniklé nedostatky rychle řeší. Práce s katedrou je časově velmi náročná, bude se v ní 
však pokračovat i v příštím školním roce.  

Škola nadále využívá komplexní péče o ICT, již zajišťuje AutoCont On Line. 
 

11.3 Materiální zabezpečení výuky – ošetřovatelství a pečovatelství 
 

Ve školní roce 2006/07 se z fondů školy financovaly nové pomůcky pro výuku 
ošetřovatelství a pečovatelství – polohování nemocných, koupel na lůžku, mytí vlasů na 
lůžku.  

Z fondů projektu INTERREG III byly poskytnuté finanční prostředky použity na vybavení 
učebny ošetřovatelství novým nábytkem a instalaci interaktivní tabule do jedné z učeben. 

Za opakovanou účast na sbírkách Srdíčkový den obdržela škola od nadace Život dětem 
finanční příspěvek ve výši Kč 20 000,--. Tyto prostředky byly použity na zakoupení nových 
pomůcek do učebny somatologie - mozek, lebka novorozence, model míchy. 

 
11.4 Školní knihovny 
 

V loňském školním roce započalo budování kvalitního informačního centra školy pro 
potřeby žáků a pedagogů. V letošním školním roce se v této činnosti pokračovalo. K tomuto 
účelu byl využit prostor bývalé učitelské kuřárny. Činnost informačního centra byla narušena  
rozvázáním pracovního poměru dohodou s problémovým zaměstnancem k  30. červnu 
2007. Škole se podařilo zajistit kvalifikovaného zaměstnance, který v započaté práci bude 
pokračovat od září 2007.  

 
11.5 Školní časopis 
 

Ve škole již pátý rok vydávají studenti vlastní čtvrtletník, časopis Tempus studiorum. (viz 
příloha). Pod vedením učitelky českého jazyka se schází redakční rada a připravuje 
jednotlivé stránky. Časopis má 4 pravidelné oddíly – Informace ze školy, Naše práce, 
Odbornost, Zábava. Odbornou stránku řídí MUDr. I. Šácha, s celkovou grafickou úpravou 
pomáhá odborník na výpočetní techniku Ing. P. Vaník. Časopis je k dispozici nejen žákům a 
zaměstnancům školy, zájem o něj projevily i školy jiné, ba i některé instituce ve městě 
(archiv, muzeum, nemocnice…) 

 
11.6 Školní parlament 
 

Školní parlament ve škole nefunguje. 
 

11.7 Prevence patologických jevů 
 

Ve škole pracuje jako drogová preventistka pí uč. Petrenková. Vede evidenci rizikových  
žáků, sjednává schůzky s rodiči žáků, u nichž je podezření na zneužívání návykových látek,  
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domlouvá jejich konzultace s odborníky a zajišťuje besedy pro žáky. Ve školním roce  
2006/07 nebyl řešen žádný případ žáka, u něhož by bylo podezření na výše zmíněné 
jednání. K prevenci patologických jevů přispívají i besedy. 

 
11.8 Výchovné poradenství 
 

Výchovnou poradkyní školy je Mgr. J. Petrenková. Svou činnost v letošním roce zaměřila  
na řešení výchovných problémů, pomoc studentům 4. ročníků při volbě dalšího studia nebo 
hledání zaměstnání. Se žáky 1. tříd řešila problémy spojené s  výběrem SŠ, besedovala se 
žáky o vztazích v nefunkčních rodinách, s třídními učiteli řešila několik případů agresivity 
v kolektivu. 

Ve svém působení používá i nástěnky zaměřené na problematiku výchovného 
poradenství, individuálních konzultací a anonymního dotazníku. Průběžně spolupracuje 
s výchovnými poradci ZŠ. 

 
11.9 Aktivity domova mládeže – přehled 

 
20. 9. 2006 - Koncert pro housle a varhany v kostele sv. Mikuláše (5 žáků) 
22. 9. 2006 - Sportovní hala kontrola při tréninku ve volejbale, vzpírání a posilování (6 žáků) 
12. 10. 2006 - Vyhlášení poplachu na DM (40 žáků) 
23. 10. 2006 - Beseda s panem ředitelem Hrkalem na DM (40 žáků) 
20. 11. 2006 - Aquaforum Fr. Lázně – stepaerobik (4 žákyně) 
24. 11. 2006 - Vánoční pečení (6 žákyň) 
11. 12. 2006 - Vánoční besídka – společenské hry, vánoční tematika, diskotéka a volná 
zábava v režii děvčat. Pohoštění připravené děvčaty (20 žáků)  
11. 1. 2007 - Brigáda dívek – úklid přích. cesty k DM (10 žáků) 
24. 1. 2007 - Pečení (6 žáků) 
6. 2. 2007 – Pečení (6 žáků) 
8. 2 .2007 -  Divadlo – Rychlé Šípy – Divadlo Příbram (7 žáků) 
6. 3. 2007 - Vycházka po okolí DM (8 žáků) 
7. 3. 2007 - Pečení (5 žáků) 
12. 3. 2007 - Výroba velikonoční výzdoby - zajíčci ze sena (6 žáků) 
14. 3. 2007 – Aquaforum - Frant. Lázně - bodystyling (5 žákyň) 
21. 3. 2007 - Výroba velikonoční výzdoby – šití dekorace (8 žáků) 
26. 3. 2007 - Malování velikonočních vajíček (5 žákyň) 
29. 3. 2007 - Návštěva kina - film. představení KVASKA (10 žáků) 

  - Pečení – Velikonoční beránek (5 žáků) 
    23. 4. 2007 - Zahájení hry kostičky (22 žáků) 

17. 5. 2007 - Vyhodnocení a vyhlášení výsledků hry KOSTIČKY, předání cen (22 žáků) 
23. 5. 2007 - Brigáda – úklid příchodové cesty k DM (12 žáků) 

  - Opékání buřtů na zahradě, hry petang, volejbal, košíková (1. 2. a 3. ročník) 
24. 5. 2007 - Opékání buřtů na zahradě (1. a 2. ročník) 
19. 6. 2007 - Koncert v kostele sv. Mikuláše – „KOZÁCI“ (4 žáci) 
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25. 6. 2007 - Přednáška o bezpečnosti a chování na veřejnosti, POLICIE ČR pan Bohm (17 
žáků) 

 

Část IV – Autoevaluace školy 
 
 Provádět autoevaluaci školy nařizuje školský zákon a vyhláška č. 15/2005 jednou za dva 

roky. Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2004/2005 byla provedena swot analýza, včetně 
jejího vyhodnocení pro vizi školy, a v roce 2005/2006 byla zjištěna kulturní mezera školy, bude 
se tedy celková autoevaluace vytvářet ve školním roce 2007/08 podle výsledků testování Barvy 
života (listopad 2007) a evaluačních metod Veřejné informační služby, spol. s.r.o. při Ostravské 
univerzitě v Ostravě (jaro 2008).  
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