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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 
2007/2008 vzdělávala žáky v denním a dálkovém studiu oborů 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 je Karlovarská krajská nemocnice a. s. nemocnice v Chebu. Praktická výuka 
oboru 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. 

Škola navázala spolupráci se sociálními zařízeními na Chebsku (např. Domov pro 
seniory, Správa zdravotních a sociálních služeb), kde se žáci studijního oboru Sociální péče-
pečovatelská činnost zúčastnili odborné praxe.  Dále byla zahájena spolupráce s lázeňskými 
rehabilitačními ústavy ve Františkových Lázních, Mariánských Lázních a Karlových Varech. 
V těchto zařízeních vykonali praxi žáci studijního oboru Masér sportovní a rekondiční. 
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Během školního roku se uskutečnila v souladu s osnovami řada odborných exkurzí 

žáků oboru Zdravotnický asistent (nemocnice Sokolov, ústavy sociální péče, LDN, výzkumné 
ústavy, fakultní kliniky, muzea a odborné expozice). 

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 40,594 
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 úspěšně zakončila studium SVPP (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 14 včetně vedení 

odborní učitelé 16 včetně vedení 

externí učitelé 5 lékaři,aromaterapie, 
anglický jazyk 

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 

Celkem  40,594 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 2007/2008 byly otevřeny třídy: 
 
 

STUDIJNÍ OBOR TYP STUDIA 

Ročník 

POČET 

TŘÍD 

POČET ŽÁKŮ POZNÁMKA 

Zdravotnický asistent denní / 1. 1 28  

Zdravotnický asistent denní / 2. 1 31  

Zdravotnický asistent denní / 3. 1,5 42 třída 2.A - 
dvouoborová 

Zdravotnický asistent denní / 4. 2 49  

Zdravotnický asistent dálkové / 2. 1 19  

Zdravotnický asistent dálkové / 4. 1 26  

Sociální péče- 
pečovatelská činnost 

denní / 1. 0,5 16 třída 1.B - 
dvouoborová 

Sociální péče-
pečovatelská činnost 

denní / 2. 1 26  

Sociální péče-
pečovatelská činnost 

denní / 3. 0,5 15  

Sociální péče-
pečovatelská činnost 

dálkové / 2. 1 21  

Masér sportovní a 
rekondiční 

denní / 1. 0,5 17  

Masér sportovní a 
rekondiční 

denní / 3. 1 25  

 
 

Celkem nastoupilo ve školním roce 315 žáků denního studia a 66 žáků dálkového studia. 
Příloha – organizační schémata školy. 
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d) PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 

 
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 2007/2008 proběhlo v předepsaných termínech. 
Rozhodujícím kritériem pro přijetí žáků byl průměrný prospěch (průměr průměrů) ze základní 
školy. Přijímacího řízení se zúčastnilo v obou kolech celkem 64 přihlášených. Během celého 
školního roku 2007/2008 jsme soustavně prezentovali školu, včetně pěti dnů otevřených 
dveří, účasti na výstavě Škola 2008 v Sokolově a v Chebu. 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 (z toho jedna třída dvouoborová) s celkovým počtem 60 
žáků.  

 
  b) VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 

1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008 
 

ABSENCE ABSENCE NEOML.ABS. PROSPĚCH PROSPĚCH TŘÍDA 

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

1.A 52,52 69,74 0 / 0,19 2,39 2,57 

1.B 60,41 96,41 0,88 / 7,59 2,79 2,91 

2.A 62,37 69,85 0,19 / 3,00 2,41 2,32 

2.B 46,81 56,83 0,22 / 0,17 2,28 2,01 

2.DS A 27,76 24,95 0 / 0 2,34 1,92 

2.DS B 23,12 24,43 0 / 0 2,44 2,34 

3.A 47,48 57,24 0 / 0 2,34 2,41 

3.B 64,11 68,29 4,82 / 1,29 2,05 2,02 

3.M 58,30 64,88 0 / 0 2,71 2,50 

4.A 81,11 67,77 0,26 / 0 2,38 3,19 

4.B 62,30 59,26 0,09 / 0 2,48 2,91 

4.DS 26,46 32,58 0 / 0 2,63 2,26 

ŠKOLA 51,06 57,69 0,54 / 1,02 2,43 2,45 
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c)  MATURITNÍ ZKOUŠKY  
 
Ve školním roce 2007/08 mělo maturitní zkoušky skládat 48 absolventů čtyřletého 

studijního oboru Zdravotnický asistent (kód 53-41-M/007). S nimi pak měla skládat reprobaci 
i jedna studentka oboru Všeobecná sestra (kód 53-41-M/001). Při zkoušce z ošetřování 
nemocných (OSN), tedy při praktické zkoušce, neprospěla, při ústních maturitách se řádně 
omluvila a doručila potvrzení o pracovní neschopnosti od lékaře. Při podzimním kole opět 
doručila neschopenku, a tak by měla maturovat v jarním termínu školního roku 2008/09. 

V jarním termínu nebylo k MZ připuštěno 10 žáků (4. A – 6, 4. B – 4) pro neprospěch 
(1+2) nebo neklasifikaci (5+2). Všech deset žáků maturovalo v podzimním termínu. V jarním 
období prospělo u MZ 36 žáků, 2 žáci neuspěli z jednoho předmětu (1 CJL, 1 OSE) a 
opravnou zkoušku úspěšně vykonali v podzimním termínu. 

V zářijovém termínu maturovalo 9 dívek a 1 chlapec, z nich jedna dívka neuspěla ve 3 
předmětech, bude tedy maturovat v příštím kalendářním roce, a 1 žák neprospěl 
z ošetřovatelství (OSE). Ten složí opravnou zkoušku ještě do konce roku 2008.  

Praktické maturitní zkoušky (OSN) se konaly v chebské nemocnici na odděleních 
interním a chirurgickém. Proběhly bez závad. 

Písemná zkouška z českého jazyka se konala 7. dubna 2008. Témata – viz příloha. 
 
Seznam maturitních předmětů – obor zdravotnický asistent 

 

teoretické český jazyk a literatura (CJL), ošetřovatelství (OSE) 
povinně 
volitelné 

psychologie a komunikace (PSK), anglický jazyk (ANJ), 
německý jazyk (NEJ), matematika (MAT), přírodovědně 
technický základ (PTZ) 

praktické ošetřování nemocných (OSN) 
dobrovolné tělesná výchova (TEV) 

 
 

Celkové průměrné výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých předmětech 
 

 
Třída CJL     OSE OSN PSK ANJ NEJ MAT PTZ 
4. A 2,60 2,36 2,12 1,83 2,33 1,66 3,50 1,00 
4. B 3,04 1,95 2,26 2,70 2,50 1,00 0 2,11 

 
 
 

Celková průměrná známka maturitních zkoušek 
 
4.A – 2,17 
4.B – 2,22 
Celá škola – 2,19 
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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.  
 Konal se jeden sedmidenní lyžařský kurz (LVK) v Nových Hutích pro žáky 1. ročníků 
v termínu 16. 2. – 22. 2. 2008. 
 

Turistický kurz: Turistický kurz se konal od 16. června do 20. června 2008 v rekreačním 
středisku Na Pískách ve Svatavě u Sokolova. Účastnilo se 43 studentů druhého ročníku. Žáci 
měli možnost vyzkoušet si základy jízdy na kánoích, které pak využili při závodech. Dále si 
osvojili turistické dovednosti - Morseova abeceda, uzlování, první pomoc, základy azimutu a 
práce s buzolou. V rámci kurzu měli možnost si vyzkoušet zdolávání lanové dráhy. Součástí 
programu byla i přednáška o potápění. Turistický kurz ukončila modelová velká záchranná 
akce – Pád letadla, při níž si žáci mohli vyzkoušet práce v terénu v krizové situaci, jako je 
komunikace mezi záchrannými týmy a poskytování první pomoci. 
 

 

Část II – 1. KONTROLY A OPATŘENÍ  
 

a) vnější 
Ve školním roce 2007/08  byly státními orgány provedeny tyto kontroly: 

Karlovarský kraj, Krajský úřad – odbor kontroly 
Kontrola hospodárnosti při vynakládání veřejných prostředků na telekomunikační služby za 
období od 1. 1. 2007 do 29. 2. 2008. Zahájení: 10. 3. 2008. Výsledek kontroly nám dosud 
není znám. 
Okresní správa sociálního zabezpeční Cheb 
Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za 
období od 1. 4. 2006 do 29. 2. 2008. Zjištěno nesplnění ohlašovací povinnosti organizace do 
registru pojištěnců ve stanovené lhůtě 8 dnů. Pokuta ve výši Kč 5 000,-- byla uhrazena 
odpovědnou pracovnicí. 
Krajská hygienická stanice Karlovy Vary 
Dne 12. 11. 2007 byl v SZŠ vykonán státní zdravotní dozor dle vyhlášky 410/2005 Sb. a 14. 
12. 2007 byl ve školní jídelně vykonán státní zdravotní dozor podle nařízení ES 852/2004 a 
vyhlášky č. 137/2004 Sb. ve znění 602/2006 Sb. Závady nebyly zjištěny. 
 

 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 18 kontrol, předmětem kontrol byly např. pokladna, výdaje na 
cestovné, školení – vzdělávání, pořízení DDHM, doplňkové činnosti, výplaty odměn a platů, 
technické zhodnocení, obrat pro účely DPH, příspěvek z FKSP na penzijní připojištění a 
rekreace, hospodaření s ceninami a přijatými finančními dary. Ve dvou případech byly 
zjištěny nedostatky, které byly ihned odstraněny. 
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Systém vnitřních kontrol se osvědčil a bude se v něm pokračovat. 

 

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 připravit se na budoucí profesi, dále vhodným způsobem vyplňuje jejich volný čas a 
pěstuje morálně volní vlastnosti žádoucí pro život v moderní demokratické společnosti. 

 
 

2 Zájmové kroužky ve škole 
 

Ve škole pracoval odborný kroužek Červeného kříže. Žáci pomáhali organizovat akce 
pro veřejnost, vzdělávací i jiná zařízení nebo podniky v Chebu i okolí. Dále se zúčastnili 
několika odborných soutěží. 

Při škole pracoval umělecko-odborný kroužky arteterapie, který připravil výstavku prací 
nejen ve škole a v místní nemocnici, ale i v prostorách některých veřejných institucí. 

Již šestý rok ve škole pracoval kroužek keltských scénických tanců. Tento rok byl však 
jen ve znamení tréninků zaměřených na správné držení těla, pohybovou průpravu a techniku 
kroků. 

 
 

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. 

 

 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 Městem Cheb, naší školou 
a  Besip ČR. Této akce se zúčastnili žáci 2. ročníku.  

Zvláštní pozornost mezi soutěžemi si zaslouží studentská odborná činnost. Škola 
v minulých letech obnovila pořádání školního kola a letos v této tradici pokračovala, 
především zpracováváním vybraných témat. Práce nebyly hotovy, a tak se obhajoby 
přesunuly do následujícího školního roku. 

Všeobecné znalosti poměřují naši žáci s ostatními studenty středních škol při 
Olympiádě v českém jazyce. V prosinci proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo po 
dvou žácích z každé třídy. V okresním kole pak nejlépe uspěla studentka 3. M Kateřina 
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Schveinerová, jež obsadila 6. místo. 
 

 

 
  Z všeobecně vzdělávacích předmětů ještě nelze opomenout účast studentů 
v matematické soutěži, a to jak ve školním kole, tak i celostátním, kde se 2 žákyně staly 
úspěšnými řešitelkami. 

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, 
volejbalu, plavání, florbalu, stolním tenise (čtyřhra). 

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

  
 Soutěže pro veřejnost i žáky ZŠ 

 
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. R. 
Kalátovou S tebou a o tobě. Žáci 1. ročníku besedovali s příslušníkem policie ČR na téma 
kriminalita mládeže, žáci 3. ročníku besedovali s faráři evangelické a římskokatolické církve. 

Dále se žáci 2. ročníku zúčastnili prověřovacího cvičení složek IZS okresu Cheb, 
tématem byla hromadná dopravní nehoda autobusu a osobních aut. Žáci prováděli přípravu 
poranění, maskování a práce v terénu. 

Žáci 4. ročníků se dobrovolně podrobili testování, které sloužilo jako podklad pro 
závěrečnou práci studia „Poradenská grafologie“. 

V období od března do května 2008 trval Projekt MF DNES: „Studenti čtou a píší  
noviny“. V podstatě všichni studenti měli v tomto období možnost denně využívat nejen  
v hodinách, ale i mimo ně 60 výtisků MF Dnes. Žáci vyhledávali informace, které potom  
využili ve výuce CJL, DEJ, OBN. Dále psali novinové článků na 3 různá aktuální témata 
(Výchova a tresty, Stíny minulosti, Olympiáda a lidská práva). Ty nejlepší byly pak otištěny. 
Ostatní příspěvky byly zveřejněny na internetových stránkách a ve školním časopise. 

Členové Tyflocentra v Chebu připravili přednášku s výstavou kompenzačních pomůcek 
 pro nevidomé, součástí přednášky byla ukázka práce s asistenčními psy. Žákům třetích a   
čtvrtých ročníků oboru zdravotnický asistent a sociální pracovník výstava a přednáška  
přiblížily život se zrakovým hendikepem. 

V hodinách TEV a ZTV se konal seminář Ochrana člověka za mimořádných událostí, 
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akce BESIP, které se zúčastnily třídy 1.A, 2.B, 3.B, sportovní den třídy 1.B. Dále proběhly  
doplňkové aktivity, např. plavecký výcvik, potápění ve spolupráci s Policí ČR (1. ročníky),  

 
 

vodácký výcvik, lezecký výcvik (2. ročníky), bruslení, seminář kanoe (2.B, 3. ročníky, 4.B), 
minigolf (1.A), seminář jógy (2. ročníky, 3.A), fitforum (3.B), sebeobrana (2.A). 
 
4.2  Pro veřejnost 

 
Odborné učitelky školí zaměstnance různých institucí v poskytování první pomoci.  
 
V rámci osvětové činnosti se žáci aktivně zapojili do akce Týden mobility na chebském 

náměstí, kde byl umístěn stánek školy. Veřejnost si mohla vyzkoušet resuscitaci, naši 
studenti pracovali nejen u stánků, ale také se jako figuranti účastnili při demonstraci 
spolupráce složek IZS (hasiči-policie) při vyproštění raněných z vozidla po dopravní nehodě.  

Dále se žáci školy pravidelně účastnili akcí na základních školách, především při 
demonstraci první pomoci. 

V listopadu připravili žáci 3. ročníku výchovně vzdělávací akci Doktora se nebojíme. 
Děti z 5., 12. MŠ v Chebu a z 6. ZŠ v Chebu v počtu celkem 100 dětí si vyzkoušely 
ošetřovat nemocné, poskytnout první pomoc. Na závěr pro ně naši žáci připravili dramatizaci 
pohádky. 

Ve Františkových Lázních proběhl ZDRAVÝ DEN ve spolupráci s VZP Cheb, naší školou 
a nemocnicí v Chebu. Akce určená široké veřejnosti byla zaměřena na orientační měření 
cholesterolu, měření krevního tlaku, BIM a na výživová doporučení. 

 
 

5 Výlety, exkurze 
 

 … v rámci odborných předmětů 
 

Březen  
 

Třída 4.B se zúčastnila odborné exkurze v zařízení „ Domov pro osoby se zdravotním   
postižením v Hazlově - PATA“. Žáci se obeznámili s problematikou poskytování pomoci a 
podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. 
Poznali specifiku práce při poskytování pobytové služby v domově pro osoby se 
zdravotním postižením. Tedy osobám, které mají kvůli zdravotnímu postižení sníženou 
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 
Říjen 
 

Žáci 4. ročníků se zúčastnili odborné exkurze do IKEM Praha 4, kde navštívili kliniku 
kardiovaskulární chirurgie, klinické rehabilitace a pracoviště orgánových komplikací 
diabetu. Současně proběhla beseda s odborníkem na téma orgánové transplantace a 
uplatnění nového oboru zdravotnického asistenta v praxi.  
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Dále žáci navštívili světoznámou výstavu BODIES, která se uskutečnila ve velkém sálu 

divadla Lucerna. Tématem kontroverzní výstavy byla skutečná lidská těla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Červen  
 

Exkurze žáků 1. ročníků oboru Zdravotnický asistent a Masér sportovní a rekondiční se 
konala v Deutsche Hygiene Muzeum v Drážďanech. Žáci si prohlédli výstavu Lidské tělo, 
kde si mohli vyzkoušet na interaktivních modelech funkci jednotlivých orgánů. Součástí 
prohlídky byla také expozice věnovaná „Štěstí“. 
 

Exkurze třídy 2.B se konala do lázeňského zařízení Lázní Kynžvart. Žáci se seznámili 
s historií lázeňství v Lázních Kynžvart, zhlédli jednotlivá léčebná i ubytovací zařízení pro 
nemocné děti i s matkami. 
 
Nezařazeno (přehled) 
 
Pro 2. ročníky se uskutečnily exkurze: 
- Prodejna zdravotnických potřeb „Zelená Hvězda“ - kvalitní  prezentace pomůcek a 
ostatního sortimentu. 
- Návštěva sociálních lůžek – Carvac Cheb. 
-  Návštěva Chráněných dílen v Chebu - po prohlídce následovala beseda se zaměstnanci, 
žáci byli požádáni o pomoc a spolupráci na letním táboře pro mentálně a tělesně 
postižené děti. 
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Pro 3. ročníky se uskutečnily exkurze: 
- Dialyzační středisko Sokolov – tato exkurze tradičně nadchla žáky i vyučující, prezentace  
 
tohoto pracoviště byla na vysoké úrovni. 
- FN Motol – kardiochirurgické odd., onkologicko transplantační jednotka, dětská 
chirurgická JIP, moderně zařízená špičková pracoviště. 
- Beseda s dobrovolnicí v Občanském sdružení Střípky Sokolov – p. Nečovou Renatou, 
která seznámila žáky s obrazovou prezentací tohoto sdružení a náplní práce dobrovolníků. 
Výklad byl doprovázen i jejími vlastními poznatky.  

 

 … v rámci přírodovědných předmětů 
 

Listopad 
 
1.B a 2.A - Cheb – přehrada Skalka – vodní elektrárna. 

 

Prosinec 
 
1.A a 1.B – chebské nádraží - ověření Newtonových zákonů dynamiky. 
 

Exkurze třídy 2.B na Radiodiagnostickém oddělení v chebské nemocnici. Na tomto 
oddělení účastníkům předvedli sonograf, žáci byli seznámeni s oblastmi použití přístroje i s 
přípravou klientů. Dobrovolníci si mohli vyšetření vyzkoušet. Tato exkurze se uskutečnila v 
rámci tématu „Akustika - využití zvuku v lékařství“. 
 

 
 
 
 
 
 

Květen 
 

V rámci hodin cvičení z fyziky navštívily třídy 2.B a 1.A výstavu „Alternativní zdroje 
energie“ v DDM Sova v Chebu. Studenti si prohlédli solární panel a dověděli se o 
získávání energie pomocí jeho, větrné elektrárny a tepelného čerpadla. 
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Třída 2.B se dále zúčastnila exkurze v plzeňské pobočce Českého hydrometeorologického  
ústavu a na Radiodiagnostickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. 
V hydrometeorologickém ústavu si žáci mohli vytvořit přehled o rozsahu činnosti ČHÚ, 
dozvěděli se základní informace o předpovídání počasí, měření hladin řek a o určování 
znečištění ovzduší. Viděli přístroje, které slouží k získávání informací potřebných pro výše 
uvedené činnosti.  
Ve Fakultní nemocnici pak laboranti předvedli činnost personálu na diagnostických 
přístrojích počítačové tomografie a magnetické rezonance. Žáci nejen viděli výstupy z 
těchto přístrojů, ale seznámili se i s možnostmi dalšího zpracování a vyhodnocování. Na 
magnetické rezonanci si mohli na četných snímcích ověřit své znalosti ze somatologie. 
Ukázky byly zaměřeny i prakticky - součástí byly i instrukce o tom, jak informovat pacienty 
o vyšetření, jak je připravit na vyšetření, a o rizicích metod. Ve fakultní nemocnici si žáci 
mohli prohlédnout hyperbarickou komoru, seznámit se s parametry, hlavními oblastmi a 
způsoby využití tohoto zařízení. 

 
Studenti tříd 1.A a 1.B navštívili Národní muzeum, kde si prohlédli výstavu „Lidská stopa“, 
na pražském výstavišti viděli Maroldovo panorama „Bitva u Lipan“, v Planetáriu zhlédli 
pořad „Vesmírný ostrov Země“ a prohlédli si exponáty ve vstupní hale. 
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Červen 
 

Exkurze třídy 2.B v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart - šlo především o exkurzi v 
rámci OSE, nicméně i zde si žáci mohli doplnit znalosti fyziky, především v oblasti 
magnetoterapie, vysokofrekvenční elektroléčby a o léčbě pomocí ultrafialového záření (viz 
výše). 
 

1.B se zúčastnila exkurze do čističky odpadních vod Chevak Cheb. Studentům byla 
umožněna prohlídka čističky odpadních vod, laboratoře, kde se zjišťuje kvalita pitné vody 
a výsledky čištění odpadních vod. 
 

Třídy 2.A a 2.B navštívily úpravnu vody Nebanice. Studentům byla umožněna prohlídka 
uzavřené i otevřené filtrace, velína, vodojemů. Byli seznámeni s postupem při úpravách 
vody, s jejími zdroji a kvalitou. 
 

Den s fyzikou - pro přiblížení fyziky našim studentů jsme uspořádali „Den s fyzikou“. Pan 
Micka, zástupce firmy Ariane Schola, která vyrábí zajímavé pomůcky pro fyzikální pokusy, 
předvedl mnoho pokusů z různých oborů fyziky. Studenti prvních a druhých ročníků mohli 
například vidět přeměnu energie – vozíčky, šíření zvuku v prostoru, princip ústředního 
topení, těžiště a rovnovážné polohy těles. Někteří z nich správně odpovídali na položené 
otázky a aktivně se zapojili do činnosti s názornými pomůckami. 
  
 … v rámci humanitních a společensko vědních předmětů 

 

Září 
 

Uskutečnila se literárně-historická exkurze do Prahy spojená s představením Naši furianti 
v Národním divadle. Studenti 2. ročníku si prohlédli Slavín i další pamětihodnosti hlavního 
města. 
 
Říjen 
 
Prohlídka historických památek Chebu v rámci tématu „My Hometown“. 
 
Dále proběhla exkurze s odborným výkladem v KB Cheb, která byla zaměřená na činnosti 
bank, peněžnictví a finanční trh v rámci předmětu EKP. Akce se zúčastnili žáci třídy 3.M. 
 
Listopad 
 
Spolupráce s GVU v Chebu – 1. ročníky se v adventním čase zúčastnily programu v Kláře.  
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Prosinec 
 
Divadelní představení „Animal Farm“ od George Orwella v podání Tour De Force Theatre 
Company v Selesiánském divadle v Praze (ANJ). Exkurze se zúčastnili zájemci z řad 
studentů ANJ. Tour De Force Theatre Company je divadelní společnost složená 
z britských herců, kteří prošli předními britskými divadly (Skotské národní divadlo 
v Edinburgu, Manchester Royal Exchange…) nebo působili v britských televizních 
pořadech (v seriálu Taggart pro Scottish TV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci výuky NEJ proběhla návštěva města Marktredwitz, které se zúčastnili žáci tříd  
2.A.a 2.B. Součástí byla prohlídka Muzea Egerland (včetně místní výstavy betlémů), práce 
s dotazníkem plným úkolů a otázek, které bylo třeba řešit v „terénu“. 
 
V rámci výuky VYV a DEJ si žáci 1. a 2. ročníků v chebském muzeu prohlédli výstavu o 
Valdštejnovi a zároveň i vystavené betlémy, které vyrobily děti ze ZŠ. 
 
Duben 
 
Návštěva na ÚP v Chebu v rámci předmětu EKO, třída 3.A, tématem byly personální 
činnosti. 

 
Červen 

 
Projekt nakupování (ANJ) - třídy 1.A, 1.B - spolupráce Winfield College zpěv a překlad 
písní, video. 
 
Spolupráce s GVU v Chebu – 1. ročníky se (Mezi nebem a zemí) zúčastnily pořadů 
v Kláře. Dále studenti 1.B oboru sociální péče zhlédli výstavu dětských soutěžních prací 
v hlavní budově GVU. 
 
Žáci naší školy si jako každoročně prohlédli expozice výstavy Chebské dvorky a seznámili 
se s alternativami výtvarného umění. 
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Nezařazeno  
 
Celkem 4 x ve školním roce měli studenti možnost vidět film vztahující se tematicky 
k učivu (především literatury). Promítání probíhalo ve čtvrtek od 17:30 h v Domově 
mládeže SZŠ v Chebu. 
 
Studenti 2.A při VYV spolupracovali s asociací DULA, vyslechli přednášku Mgr. Jany 
Hoňkové o přirozených porodech a práci s rodičkami. Po besedě vytvořili výtvarné a 
literární práce, které potom byly součástí výstavy v Městské knihovně v Chebu. 

 
V rámci HUV 1. a 2. ročník - koncert Hip hop - vývoj hudby od jazzu do současnosti, 
účastnilo se 110 žáků. 2. ročník  - návštěva hudebnin – vývoj hudebních nástrojů. 
 
Žáci 4. ročníku navštívili v průběhu školního roku soudní jednání. 
 
 

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 

 
  V měsíci září byl ukončen projekt „Kulturní tradice řecké Achaiy a západních Čech“. 

 

 Spolková republika Německo 
 
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 termínu od 24. 9. - 28. 9. 2007 naši školu 

navštívili žáci zdravotnické školy z německého 
Prenzlau, účastnili se semináře, který spolupořádala 
braniborská organizace Europa-Zentrum-
Brandenburg-Berlin/EZBB. Název tohoto semináře 
zněl Prevence patologických jevů. Žáci společně 
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navštívili krizové centrum Kotec v Chebu, K-centrum v Karlových Varech, Městskou policii 
v Mariánských Lázních a Chebu. Zúčastnili se řady přednášek a diskuzí o problematice 
prevence - u starosty Chebu, MUDr. Jana Svobody, u Mgr. Ellen Volavkové na Krajském 
úřadu KK. V pořádání seminářů s EZBB budeme pokračovat i v příštím školním roce. 

 
Do konce listopadu 2007 pokračoval náš dlouhodobý projekt - Společná výuka 

zdravotnického personálu v regionu Euregio Egrensis. Již od července 2005 se naši žáci 
zúčastňovali společného teoretického i praktického vyučování se žáky bavorské Odborné 
školy pro seniory v Erbendorfu. Ve dnech 8. - 9. 11. 2007 jsme již potřetí s naší partnerskou 
školou pořádali odbornou konferenci. Jejími tématy byly tentokrát Možnosti bazální 
stimulace v ošetřovatelské péči (Erbendorf) a Stres a syndrom vyhoření v pomáhajících 
profesích (Cheb). Po oba dny jsme vyslechli přednášky referentů, odborníků z praxe a 

klinických psychologů. Měli jsme také možnost 
vyzkoušet si získané vědomosti při praktické 
aplikaci. Poslední akce projektu byla velkou 
slavností - ve středu 21. 11. jsme přivítali v 
Chebu české a německé hosty, abychom 
slavnostně zakončili projekt. Mezi pozvanými 
řečníky byli Dr. Birgit Seelbinder, prezidentka 
Euregia Egrensis, Ing. Kamil Řezníček, člen 
Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, 
paní Elisabeth Scharfenberg, poslankyně 
Německého spolkového sněmu, pan Karl 

Haberkorn, zemský rada okresu Tirschenreuth, pan Hans Donko, starosta Erbendorfu. Se 
shrnutím projektu vystoupil Mgr. Zdeněk Hrkal, který také celou akci moderoval. Žákyně a 
žáci Střední zdravotnické školy v Chebu a Altenpflegeschule v Erbendorfu pak prezentovali 
výsledky své práce - výukové materiály, dokumenty ke třem uspořádaným mezinárodním 
konferencím, fotografie z teoretické i praktické výuky, exkurzí a filmového týdne. Na závěr 
zasedání zhlédlo téměř 60 zúčastněných film Déjà vu, který jsme v dubnu 2007 v rámci 
projektu natočili. 
 
 V době od 7. 5.  - 13. 6. 2008 měly naše žákyně 3. ročníku Veronika Zoubková a Barbora 
Schneiderová možnost zúčastnit se odborné stáže v Marktredwitz.   
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 Díky projektu, jejž financoval Tandem, absolvovaly 41 dní odborné i teoretické výuky na 
zdravotnické škole v Bavorsku (Krankenpflegeschule Marktredwitz), účastnily se také 
volnočasových aktivit, které pro ně připravili jejich němečtí průvodci.  

 
6.3     … s ostatními institucemi (přehled) 

 

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

v hodinách VZV 
- 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 zdravotním zaměřením našeho vzdělávacího ústavu. Proto byli žáci i 
pedagogický dozor ve školním roce 2007/08 uvolněni na různé akce, např. v červenci Cheb 
– OPEN – turnaj vozíčkářů ve stolním tenise, dále celý rok – sportovní akce DDM a ZŠ 
Cheb a Sokolov. Vždy se jednalo o zdravotnický dozor několika žáků (podle požadavků 
pořádající organizace, někdy byl zapotřebí i pedagogický dozor). 

 
 

8 Charitativní činnost 
 

Škola sama charitativní činnost nevyvíjela, žáci se však zapojili do těchto akcí: 
 
Srdíčkový den – akce Občanského sdružení Život dětem, které se naši žáci účastnili 
opakovaně. V červnu se v chebské nemocnici  předávalo 12 ks novorozeneckých postýlek, 
které byly sponzorovány tímto občanským sdružením. Část peněz na postýlky byla kryta 
z výtěžků sbírek našich žáků. Předání se zúčastnili žáci školy, kteří měli nejlepší výsledky při 
prodeji.  
Občanské sdružení věnovalo část peněz škole na zakoupení školních pomůcek. Jednalo se 
o učebnice, které se zařadily do žákovské knihovny, aby je mohli používat žáci ze sociálně 
slabých rodin. 
 
Naše škola se již opakovaně zúčastnila vánoční charitativní sbírky pro jesle a stacionář 
pro děti s očními vadami v Chebu. Tato sbírka se koná ve spolupráci s TESCO STORES ČR 
a. s.  
Žáci prodávali jednoduché vánoční ozdoby. Tři studenti, kterým se podařilo prodat největší 
množství těchto ozdob, byli odměněni firmou TESCO STORES ČR a. s.  

 
Bílá pastelka – společnost pro slepé a slabozraké konala veřejnou sbírku, které se  
zúčastnilo 21 žáků 2. a 3. ročníků. Výtěžek sbírky byl tak jako každoročně poskytnut na  
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nákup kompenzačních a učebních pomůcek pro děti s vadami zraku. 
 
 

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 celkem pět dnů otevřených dveří jak ve škole, 
tak v domově mládeže (viz plán práce). 

 
 

10 SZŠ - otevřená škola 
 

 10.1   Dobrovolnické práce 
    
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 naši žáci v odpoledních hodinách jako dobrovolníci 

v nízkoprahovém centru MěÚ pro romské děti. Nadstandardního vzdělávání se zúčastnili 3 
žáci. Na závěr roku byly oceněny děkovným dopisem tajemníka městského úřadu Bc. Mgr. 
Sýkorou. 

Ve druhém pololetí začalo pracovat jako pomocníci pedagogů 6 žáků ze třídy  3.M. 
Studenti pomáhali učitelům speciálních tříd ZŠ při hodinách tělesné výchovy s realizací  
léčebné tělesné výchovy pro tělesně  a mentálně hendikepované žáky. I tato akce probíhala 
formou nadstandardního vzdělávání našich žáků studijního oboru Masér sportovní a 
rekondiční.  

 
 10.2   Rekvalifikace – celoživotní vzdělávání dospělých 

 
Po úspěšném zakončení projektu PEČOVATEL – PEČOVATELKA pokračovala SZŠ 

Cheb v realizaci celoživotního vzdělávání dospělých a uspořádala ve školním roce 2007 – 
2008 dva kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách. Tyto 
stopadesátihodinové kurzy absolvovalo celkem 45 účastníků z celého Karlovarského kraje, 
kteří po složení závěrečné zkoušky obdrželi od školního akreditovaného pracoviště SZŠ 
Cheb osvědčení s celostátní platností. Nově získaná profese významně zvýšila jejich šance 
na uplatnění na trhu práce. 

 
10.3   Další vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečené školou 

 
SZŠ Cheb v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2007–

2008 úspěšně zabezpečila na Šumavě a v Krušných horách 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, 
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- nové trendy ve výuce lyžování pro učitele tělesné výchovy a instruktory školního lyžování.  
Těchto kurzů akreditovaných MŠMT ČR se zúčastnilo celkem 36 pedagogických 

pracovníků z Karlovarského kraje a získalo průkaz (resp. si prodloužilo jeho platnost) 
instruktora školního lyžování, bez něhož se nemohou školního lyžařského výcviku žáků 
zúčastnit. 

SZŠ Cheb je jediným akreditovaným vzdělávacím zařízením v Karlovarském kraji, které 
je oprávněno průkazy instruktorům školního lyžování vydávat nebo prolongovat.  

 
Okruh vzdělávací činnosti pro pedagogické pracovníky Karlovarského kraje byl SZŠ 

Cheb ve školním roce 2007 – 2008 rozšířen o další čtyři akreditované programy v oblasti 
výuky tělesné výchovy a zdravotnictví pro školy a školská zařízení všech stupňů. SZŠ tak 
postupně kompletuje nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky, na niž hodlá 
zpracovat projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu. 

 
 

11 Další aktivity školy (neuvedené v metodice) 
 

11.1 Enviromentální činnost (přehled) 
 

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

Dny pro obnovitelné zdroje energie na Chebsku   
 

Mgr. J. Kozáková využila možnosti nabízené Ekocentrem Cheb a navštívila seminář 
Obnovitelné zdroje ano či ne a proč a zúčastnila se exkurze do SRN - vytápění biomasou. V 
rámci akce Dny pro obnovitelné zdroje energie na Chebsku se byli studenti tříd 2.A a 2.B 
podívat v DDM Sova Cheb a seznámili se s činností tepelného čerpadla, větrné elektrárny a 
sluneční fontány. V těchto dnech jsme zpřístupnili solární panel k ohřevu vody v prostorách 
jídelny a zajistili výklad k této problematice. Naši školu navštívilo několik zájemců, které 
studenti prvních ročníků seznámili s činností a využitím solárního panelu ve škole. 

 
11.2 Výpočetní technika 

 
 Učebna ICT se rozrostla na 17 osobních počítačů připojeních do domeny s přístupem k 

internetu. Na všech pracovních stanicích je nainstalován operačně systému Windows XP 
Professional a kancelářský balíček Microsoft Office 2003 Profesionál a jako alternativní 
kancelářský balíček Open Office.org 2.0. Dále jsou na stanicích naistalovány Zoner Photo  
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Studio 8, Zoner Callisto 4, Zoner Context, PSPad editor, Amicus (zdravotnická evidence) a 
ATF. Tyto programy jsou využívány pro výuku studentů. V počítačové síti je  využit program 
Master Eye pro zintenzivnění výuky a snadnější komunikaci mezi učitelem a studentem.  

V učebně slouží výuce dataprojektor, scaner, síťová laserová tiskárna s oboustranným 
tiskem a kamera. Síť v učebně je připojena k výkonnému serveru se dvěma pevnými disky a 
síťovým operačním systémem Windows. K výuce se využívají cestovní profily a sdílené 
disky. 

Všechny stanice mají přístup ke sdílenému internetu, který lze podle potřeby studentům 
omezit. Internet je typu DSL o rychlosti 4 Mb/s bez omezení stažených dat. Používaným 
prohlížečem internetu je Internet Explorer 7.  

V učebně se vyučuje předmětům  IKT (VYT, VTA), OBK (obchodní korespondence), 
anglickému jazyku 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 denně volně přístupna v době mimo 
vyučování od 7:30 do 7:50 a po výuce do 17:00 všem žákům i zaměstnancům školy.  

Většina pracovišť školy (kanceláře vedoucích pracovníků, sborovna a kabinety učitelů) je 
propojena do sítě se sdílenými složkami a tiskárnami a možností přístupu k internetu a 
elektronické poště. Dále jsou k této síti včetně výše jmenovaných služeb připojeny odborné 
učebny (fyziky, somatologie a učebny OSE). 

Ve třech učebnách – fyziky, somatologie a OSE – jsou instalovány kvalitní 
dataprojektory, ke kterým jsou připojeny PC s možností využití internetu a vnitřní sítě školy. 
V učebnách fyziky a OSE jsou k dispozici pro výuku interaktivní tabule a v učebnách fyziky a 
somatologie jsou připojena videa s možností promítat přes dataprojektory.  

V kabinetech se zvýšil počet přípojných míst, byly pořízeny výkonnější repasované PC a 
na všech počítačích je nahrán operační systém Windows XP Professional, kancelářský 
balíček Microsoft Office 2003 Profesionál (+ 3 licence Microsoft Office 2007 Profesionál) a 
antivirový program AVG 7.5. 

Na domově mládeže byl prodloužen na další rok přístup k internetu pomoci WiFi 
připojeni o rychlosti 1Mb/s, ubytovaní studenti mají k dispozici 3 PC a 1 notebook pro školní 
přípravu a komunikaci s blízkými. 

Škola má nadále zakoupenu doménu www.szs.cheb.cz a provozuje vlastní webové 
stránky, na kterých poskytuje informace o škole. Obsah stránek je průběžně doplňován, 
obměňován a aktualizován. 

Pro vedení školní matriky a vedení třídnické dokumentace po internetu byla dále 
požívána tzv. Škola on-line – katedra. Nově byla využita k evidenci přijímacího řízení a 
k evidenci maturitních zkoušek, včetně tisku vysvědčení. Školní matrika byla odevzdána ve 
stanoveném termínu do 30. června 2008.  

 
11.3 Školní knihovna 
 

V minulých letech započalo budování kvalitního informačního centra školy pro potřeby 
žáků a pedagogů. Avšak ani v tomto roce se tento projekt nepodařilo realizovat a úkol byl 
přenesen do dalšího období.  

 
 

http://www.szs.cheb.cz/
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11.4 Školní časopis 
 

Ve škole již šestý rok vydávají studenti vlastní čtvrtletník, časopis Tempus studiorum. (viz 
příloha). Pod vedením učitelky českého jazyka Mgr. Jitky Jaškové se schází redakční rada a 
připravuje jednotlivé stránky. Ve školním roce vyšla 4 čísla školního časopisu (2. a 3. číslo 
vyšlo společně), jež budou jednou z příloh výroční zprávy o činnosti školy. 

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…). 

 
11.5 Školní parlament 
 

Školní parlament ve škole nefunguje. 
 

11.6 Prevence patologických jevů 
 

Ve škole pracuje jako drogová preventistka pí J. Petrenková. Vede evidenci rizikových 
žáků, sjednává schůzky s rodiči žáků, u nichž je podezření na zneužívání návykových látek, 
domlouvá jejich konzultace s odborníky a zajišťuje besedy pro žáky. Ve školním roce 
2007/08 nebyl řešen žádný případ žáka, u něhož by bylo podezření na výše zmíněné 
jednání. K prevenci patologických jevů přispívají i besedy. 

 
11.7 Výchovné poradenství 
 

Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Jaroslava Rambousková. 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 nástupem na 
střední školu, besedovala se žáky o vztazích v nefunkčních rodinách, s třídními učiteli 
průběžně řešila výchovné problémy v kolektivu. 

Při svém působení používá i nástěnky zaměřené na problematiku výchovného 
poradenství, individuálních konzultací a anonymního dotazníku. Průběžně spolupracuje 
s výchovnými poradci ZŠ, jejich vedením. Účelem schůzek bylo seznámit zúčastněné 
s nabídkou otevíraných studijních oborů pro absolventy základních škol a s informacemi o 
akreditovaných programech pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 
11.8 Aktivity domova mládeže 
 

V domově mládeže bylo během roku ubytováno 47 žáků. Naši žáci jsou povinni 
dodržovat domovní řád, režim dne a bezpečnostní pravidla, jejichž znalost byla prověřena 
dvakrát za školní rok cvičnou evakuací DM při požárním poplachu 11. října 2007 a 5. května 
2008. 

Součástí režimu dne je také příprava na vyučování, při kterém žáci hojně využívali 
knihovnu DM pod vedením paní vychovatelky a počítačů s připojením na internet. 
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Volný čas trávili žáci obvykle aktivně, měli k dispozici zařízení a vybavení DM a věnovali 

se různým činnostem: cvičení v tělocvičně, u pingpongového stolu, s rotopedem, posilovací 
lavicí s činkami, total-gymem, posilovací kolébkou na břišní svaly, gymnastickým míčem a 
žebřinami. Badmintonu, košíkové, volejbalu, petangu a jiným sportům se věnovali na krásné 
velké zahradě okolo DM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pravidelně navštěvovali také zájmové kroužky mimo DM - odbíjená, aerobik, cvičení 
v DDM SOVA a spinning, plavání, fitness ve Františkových Lázních, kam chodili v doprovodu 
vychovatelek.  
 Jiní se pod dohledem vychovatelky věnovali ručním pracím zaměřeným na události roku 
(Vánoce, Velikonoce) a výzdobu pokojů. Nejvíce zaujala žáky práce s korálky (výroba 
motýlků, pavoučků a jiných zvířátek), s pedigem (výroba zvonečků, košíků), nebo zdobení 
triček savováním.  
 
 

   
  
 
 
 
 
 

 
V průběhu školního roku žáci navštěvovali kulturní akce konané v Chebu - filmová a 

divadelní představení, koncerty. 
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Ve spolupráci s Městskou policií města Cheb byla připravena soutěž ve střelbě ze 

vzduchovky.      
 

  
Na závěr školního roku, pomáhali žáci při organizaci dětského dne na zahradě DM pro 
mateřskou školu – Zlatý Vrch. 

 

 

 
 
Část IV – Autoevaluace školy      

 
Autoevaluační zprávu vypracovávalo vedení školy v předchozím školním roce, a proto se 

pro školní rok 2007/08 rozhodlo zmapovat jen dílčí složky podle finančních možností školy. 
Firma DAP nabídla škole vytvořit psychologické snímky poměrně neobvyklou metodou, a tak 
se autoevaluace zaměřila na vztahové faktory práce školy.  

V tomto rámci vedení školy objednalo komplexní testování DAP Services. Jednalo se o 
tzv. psychologické snímky 3 složek aktérů výchovně vzdělávacího procesu, a to žáků, 
pedagogických pracovníků a pracovníků provozních. Výsledky rozebralo vedení školy 
s odbornou pracovnicí firmy DAP Services. 
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Výsledky testování Barvy života 
 
Barvy života – škola jako celek – žáci, učení 
 
Souhrnné výsledky 
- efektivita učení žáků je výborná, protože klima podporující učení a vznik dovedností je 
růstová 
- při všech aktivitách s žáky nedochází jen k předávání informací, ale proces předávání 
informací podporuje vznik znalostí a dovedností, děti tedy umějí získané využít v praxi 
- „Škola by se měla ukazovat jako vzor, je výjimkou v rámci všech testovaných“ (400 škol, 
120 000 žáků) 
- důkazem toho jsou výsledky: efektivita učení na SZŠ Cheb je o 25 % vyšší, než je 
celorepublikový průměr 
- atmosféra vztahů, díky níž funguje řetězec informace – znalosti – dovednosti, je o 26 % 
vyšší než v ČR (jinde vychází jako lhostejná) 
- kontraproduktivních vztahů, jež výše zmíněný řetězec narušují, je o 20 % méně než v ČR 
- podobné, nikoli horší než jinde, vyšly výsledky v oblasti ohrožení rizikovými jevy, sem 
však třeba započítat i vlivy působící mimo školu – rodina, společnost, skupiny 
 
Efektivita učení 
- výsledky by podle slov expertky záviděla i gymnázia 
- učitelé (o 16 % více) i prostředí školy – vyučovací předměty (o 2 % více), vedení a 
hodnocení výuky (o 7 % více) napomáhají efektivitě učení 
- díky tomu žáci vidí pozitivně i možnosti svého uplatnění v životě, a to o 15 % lépe než je 
celostátní průměr 
 
Atmosféra vztahů 
- napomáhají jí učitelé, vedení a hodnocení výuky, vyučované předměty, mimoškolní 
prostředí 
- souhrnně lze říci, že atmosféra vztahů podporuje vznik dovedností klíčových kompetencí 
studentů, je o 26 % vyšší průměru 

 
Ohrožení rizikovými jevy 
- výsledky školy jsou ve srovnání s ostatními testovanými školami pod průměrem, vedení a 
hodnocení výuky o 17 %, učitelé o 14 %, tzn. oba zmíněné sledované faktory nestresují žáky, 
takže nehledají únik od problémů v náhražkových aktivitách 
 
Silné stránky školy 
- efektivita učení, atmosféra vztahů, učitelé všech předmětů – výchovných, odborných, 
všeobecně vzdělávacích 
 
Slabé stránky školy 
- možné ohrožení riziky (najdou se všude) vyplývá ze složitější spolupráce ve 
víceoborových třídách 
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- vyplývají ze srovnání žáků s úspěšnějšími kolegy = nesrovnávat žáky a třídy 
 
Vyučované předměty 
- lépe hodnoceny ty, při nichž se hodně komunikuje žák – učitel a při nichž se v práci 
používají neohrožující růstové strategie = působení učitelů 
- lépe hodnoceny ty, v nichž se vyučující zaměří na celé skupiny – třídy, ne jen na tzv. 
„fanoušky předmětů“ 
- další růstová strategie: mluvím a myslím, tedy žák vysvětlí něco všem, dále pochvala a 
poděkování – žák je motivován, lépe se učí, je posílena efektivita 
- výborně vyšla práce ve skupině 
- zamezovací strategie, jež způsobuje negativní emoce, žáci se hůře učí, se objevila při 
zkoušení a písemných pracích, ale pouze pokud jsou používány jako trest 
- dobře je hodnoceno i vysvědčení – žáci nemají pocit, že jsou nespravedlivě ohodnoceni 
 
Celková atmosféra vztahů  
- je bezproblémová, žáci všech tříd akceptují podmínky a nastavená pravidla 
- vztahy neblokují učení, naopak jsou zaměřeny na jeho aktivní podporu 
- pro třídy je běžné aktivně se projevovat mluvením i při respektování stanovených 
podmínek 
- cílem žáků není narušovat výuku mluvením 
 
Atmosféra vztahů mezi žáky a klíčovými osobami 
- pochvala patří všem učitelům, podporují dovednost, klíčové kompetence  - správce sítě, 
preventista a vých. poradce, spolužáci, zástupci 
 
Atmosféra vztahů a slovních pojmů 
- z oblasti prostředí školy podporují vznik dovedností učebny, kmenové třídy, šatny, 
chodby, naopak jej snižují kabinety, lavice, DM, toalety a ředitelna 
- z oblasti lidského zázemí jej podporují učitelé i spolužáci 
- z vyučovaných předmětů jsou nejefektivnější předměty odborné, dále čeština a tělocvik 
- za vyučovací metody, jež podporují vznik dovedností, byly označeny skupinová a 
samostatná práce, opakování a referáty 
 
Rozpornost: ohrožení riziky – je třeba si uvědomit, že pokud se žáci nebudou cítit 
ohroženi, riziko nenastane. Zatím se ukazuje, že žáci se ohroženi necítí. 
 
Barvy života – učitelé 
- všichni jsou vyčerpaní 
- v některých oblastech na pokraji sil 
- je snížena aktivita 
- zvýšená psychická přecitlivělost 
- silná citová zátěž 
- skupina je neustále ve střehu  
- i v době odpočinku skupina pořád řeší problémy spojené se školou, což ji stresuje 
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- necítí svou pozici jako silnou, jsou ušlapáváni řadou skutečností 
- jsou schopni jeden s druhým sdílet, horší je to se spoluprací 
 
Barvy života – provozní zaměstnanci 
- jsou aktivní 
- své pozice ve škole vidí jako velmi silné 
- postoje k realitě jsou pozitivní, vnitřní očekávání vysoké 
- stresory jsou vyrovnané 
- skupina má poměrně silné ambice 
- vzhledem k náplni práce mají vysokou materiální citlivost 
- problém se rýsuje ve sdílení a spolupráci 
 

Výsledky Barev života rozebralo vedení školy s učiteli na provozní poradě. Třídní učitelé 
byli pověřeni probrat výsledky na třídnických hodinách se žáky. Provozní zaměstnanci 
hovořili o výsledcích své části s ředitelem školy na zvláštní poradě k tomu určené.  
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