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1.0 Základní údaje o škole 

 
Název školy 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 
 
Sídlo 
Hradební 2, Cheb, PSČ 350 02 
 
Právní forma 
příspěvková organizace 
 
IČO 
006 69 733 
 
Součásti školy 
1. Střední zdravotnická škola    IZO 110 009 711 
2. Vyšší odborná škola    IZO 151 039 542 
3. Domov mládeže     IZO 110 009 720 
3. Školní jídelna     IZO 110 036 077 
4. Školní jídelna – výdejna    IZO 150 077 432 
 
Zřizovatel školy 
Krajský úřad Karlovarského kraje   IČO 708 911 68 
Závodní 353/88 
360 21 Karlovy Vary 
 
Adresa pro dálkový přístup 
http://szsavoscheb.cz 
 
Vedení školy 
 
Tabulka č. 1 

Funkce Jméno a příjmení Změna Jméno a 
příjmení 

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Hrkal   
Statutární zástupkyně ředitele školy Mgr. Jitka Jašková   
Zástupkyně ředitele pro VOŠ Mgr. Lucie Poláková   
Vedoucí učitelka odborných 
předmětů střední školy 

Mgr. Zlatuše 
Bobriková 

  

Vychovatelka pověřená 
pedagogickým a metodickým 
vedením vychovatelek 

Vladimíra Hrkalová 
  

Ekonomka školy 
Ing.Mgr. Miroslava 
Bezchlebová 

20.9.2011 
Monika 
Vítovcová Hodná 
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Školská rada 
Školská rada byla jmenována dne 28. listopadu 2008. Skládá se z 11 členů. Ve školním roce 
2011/2012 se sešla dne 27. října 2011, kdy předmětem jednání bylo schválení Výroční zprávy 
školy za období 2011/2012. 
 
Složení školské rady: 
Předseda:  Mgr. Jiří Dantlinger 
Místopředseda: Ing. Petr Jahn 
Členové:  Jana Vlášková 

Ing. Václav Jakubík 
Ing. Eva Cíchová 
Ing. Ivata Grünerová 
Mgr. Lucie Poláková 
Jiří Mašl, prom. právník 
Eliška Strádalová 
Lubomír Kosnar 
Lucie Mudrová 

 
1. 1 Charakteristika školy 
 
SZŠ a VOŠ Cheb spravuje KÚ KK dvě budovy - budovu školy a budovu domova mládeže. 
Dále v roce 1996 byly vybudovány v zapůjčené části budovy chebské nemocnice šatny pro 
učitele a žáky a jedna učebna, později i učebna druhá. Škola disponuje 2 počítačovými 
učebnami s internetovým připojením pomocí bezdrátové symetrické WiFi technologie na 
frekvenci 10 GHz s rychlostí 10/10 Mbps a s agregací 1:1. Škola nadále udržuje aregistrované 
doménové adresy http://szsavoscheb.cz a http://szscheb.cz, které umožňují přístup k 
webovým stránkám školy. Dále provozuje redakční systém pro VOŠ pod doménou 
http://voscheb.ic.cz. 
Informace týkající se prospěchu, docházky a vlastního rozvrhu poskytuje škola studentům, 
rodičům a pedagogickým pracovníkům přes aplikaci Škola OnLine. Aplikace je přístupná 
přes webové rozhraní. Aplikace Škola OnLine umožňuje také zpracovávat ze zákona 
povinnou školní matriku. Kvalitní informační centrum školy pro potřeby žáků a pedagogů, 
jehož budování začalo v minulých letech, pokračovalo i s omezenými finančními prostředky. 
Jedná se především o činnost knihovny. 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. 
 
Akreditace vzdělávací instituce 
Dne 18. 5. 2005 získala škola od MŠMT rozhodnutí o akreditaci vzdělávací instituce dle § 25 
zák. 563/04, č. j. 15 673/05-25. 
 
Střední škola 
Ve školním roce 2011/12 škola vzdělávala žáky v denní i dálkové formě středního vzdělávání 
s maturitní zkouškou. 
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Přehled oborů: 
Zdravotnický asistent připravuje žáky pro poskytování ošetřovatelské péče v rámci 
ošetřovatelského procesu a podle stanoveného ošetřovatelského plánu, získávání a 
shromažďování informací potřebných pro sestavení ošetřovatelských diagnóz, pro práci se 
zdravotnickou dokumentací. 
Masér sportovní a rekondiční připravuje žáky pro výkon sportovní a rekondiční masérské 
praxe. 
Sociální péče – pečovatelská činnost připravuje žáky pro osobní práci s klienty. Obor je  
zaměřený na tělesnou, psychickou a sociální podporu klientů, organizaci jejich volného času 
s ohledem na schopnosti a možnosti klientů. 
Sociální činnost připravuje žáky pro uplatnění jako pracovník sociálních služeb v různých 
ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální 
pomoci dětem i dospělým. Absolventi mají vědomosti a dovednosti uplatnitelné 
v managementu sociálních služeb a získávají odbornou způsobilost pro vázanou živnost. 
 
Vyšší odborná škola  
Ve školním roce 2011/12 úspěšně pokračovalo denní studium na vyšší odborné škole, studijní 
obor Sociální práce. Cílem studia je příprava kvalifikovaných sociálních pracovníků, kteří 
jsou kvalitním způsobem připraveni pro budoucí uplatnění v praxi, a to zejména s ohledem na 
moderně koncipované sociální služby a komplexní přístup ke klientovi. 
V průběhu školního roku se studenti všech ročníků zúčastňovali odborných praxí. Reference a 
hodnocení z pracovišť, kde souvislé praxe vykonávali, jsou pro školu velmi potěšující. 
Dokládají zejména to, že se daří naplňovat cíl vytyčený při otevření vyšší odborné školy, 
maximálně propojit teoretickou a praktickou část přípravy budoucích sociálních pracovníků a 
vybavit tak studenty pro budoucí profesi dostatečným množstvím reálných zkušeností z 
terénu. 
 
Domov mládeže 
Prostorové a materiálně technické podmínky pro ubytování žáků 
Pro kapacitu 55 žáků je k dispozici 17 pokojů se společným sociálním zařízením na poschodí. 
V letošním roce bylo ubytováno v DM 42 žáků. 
 
Rozdělení pokojů 
I. kategorie – 11 pokojů  2 dvoulůžkové 
     9 třílůžkových 
II. kategorie – 6 pokojů  6 čtyřlůžkových 

  
Pokoje žáků jsou vybaveny vším potřebným inventářem, který splňuje požadavky pro 
přípravu na vyučování, odpočinek i relaxaci ve volném čase. V letošním roce byla kapacita 
DM zcela naplněna. 
V polosuterénu DM je kuchyně s jídelnou. Prostory se využívají pro přípravu a výdej snídaní 
(svačin) a večeří pro žáky a studenty ubytované v domově mládeže a pro přípravu obědů 
vydávaných v jídelně-výdejně školy. 
Dále je k dispozici společenská místnost určená pro výchovně vzdělávací činnosti a spontánní 
individuální i skupinové aktivity. Je vybavena šipkami, televizí, videem, DVD přehrávačem a 
třemi počítači s připojením na internet. (Žáci mají k dispozici také notebooky.)  
Součást DM tvoří knihovna se studovnou (v nejbližší budoucnosti bude také vybavena PC), 
malá tělocvična s posilovacím zařízením a stolním tenisem. Pro sportovní i odpočinkové 
aktivity lze též využívat zahradu domova mládeže.  
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Vybavení pro volnočasové aktivity žáků je průběžně doplňováno, včetně knih do knihovny. O 
výběru společenských her, knih a sportovního vybavení spolurozhodují ubytovaní.  
 
Výchovné poradenství 
Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Jaroslava Rambousková. Svou činnost v letošním roce 
zaměřila na poskytování kariérového poradenství žákům 4. ročníku, na konzultace a pomoc 
při řešení studijních i osobních problémů žáků, či průběžné konzultace se žáky se slabým 
studijním prospěchem a jejich zákonnými zástupci. Další činností bylo monitorování žáků se 
SPU a žáků s PUP. S žáky 1. ročníku řešila problémy spojené s nástupem na střední školu a 
pomáhala jim odstranit případné studijní problémy. Poradkyně spolupracuje s Pedagogicko 
psychologickou poradnou v Chebu. Dále výchovná poradkyně zajistila Europasy maturujícím 
žákům všech studijních oborů. 
 
Při svém působení poradkyně používá i nástěnky zaměřené na problematiku výchovného 
poradenství, individuální konzultace a anonymní dotazníky. Průběžně spolupracuje s 
výchovnými poradci ZŠ i jejich vedením. Na schůzkách je seznamuje s nabídkou otevíraných 
studijních oborů pro absolventy základních škol.  
 
Dny otevřených dveří: 
11. 11. 2011   9-17 hod. 
3. 12 .2011   9-12 hod. 
8. 2 .2012   14-18 hod. 
 
 
Příloha - plán práce výchovného poradce na školní rok 2011/12 
 
Environmentální činnost (přehled) 
 
- seznámení žáků s obnovitelnými zdroji el. energie – návštěva vodní elektrárny Skalka 
- učitelský sbor byl seznámen s programem environmentální výchovy 
- učitelé prvky environmentální výchovy zařadili do svých tematických plánů, a tedy i do 

výuky jak odborných, tak všeobecně vzdělávacích předmětů 
- třídění odpadu ve škole 
 
 
2. 0 Přehled oborů vzdělávání 

 
Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 
 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
53-41-M Ošetřovatelství 
53-41-M/007 Zdravotnický asistent, denní a dálková forma vzdělávání 
53-41-M/01 Zdravotnický asistent (dle ŠVP Zdravotní sestra) 
69-41-M Osobní služby 
69-41-M/001 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání 
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (dle ŠVP Masér sportovní a rekondiční) 
75-41-M Sociální činnost 
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75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost, denní a dálková forma vzdělávání 
75-41-M/01 Sociální činnost (dle ŠVP Sociální činnost) 
 
Vyšší odborné vzdělávání 
75-41-N/002 Sociální práce, denní forma vzdělávání 
 
 

3. 0 Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Vedení školy tvořilo 6 členů. Počet učitelů odpovídal počtu tříd. Zdárný chod počítačové sítě 
a počítačové techniky ve škole zajišťuje správce sítě, který pracuje na ½ úvazek. 
Důchodci pracovali podle potřeby na snížený úvazek. 
Počet THP a ostatních pracovníků je plně vyhovující. 
 
Složení pracovníků školy 
 
Tabulka č. 2 

Pracovníci Počet Poznámka 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 19 včetně vedení 
Odborní učitelé 14 včetně vedení 
Externí učitelé 17  
Správce sítě 1 částečný úvazek 

Vychovatelky 3 
z toho1 pracovník na 
částečný úvazek 

TH pracovníci 4 
z toho1 pracovník na 
částečný úvazek 

Kuchařky 
2 1 pomocná kuchařka na 

částečný úvazek 
Vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení 1  
Školník, údržbář, domovník 2  
Vrátná 1  
Knihovnice 1 částečný úvazek 

Celkem 64  
 
Příloha – Organizační zabezpečení školy 

 
 
4. 0 Přijímací řízení a následné přijetí do školy 
 
4. 1 Střední škola 
Pro školní rok 2011/2012 proběhla celkem 3 kola přijímacího řízení pro denní formu studia. 
Otevírala se i dálková forma studia. 
 
Počet přihlášek: 
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Denní forma studia:    a) obor zdravotnický asistent – 100 

b) obor masér sportovní a rekondiční – 31 
c) obor sociální péče – pečovatelská činnost – 27 

 
Celkem přihlášeno 195 osob (denní forma studia) 
 
Počet přijatých (shodný s počtem žáků, kteří nastoupili ve školním roce 2011/12): 
 
Denní forma studia:    a) obor zdravotnický asistent – 53 

b) obor masér sportovní a rekondiční – 15 
c) obor sociální péče – pečovatelská činnost – 13 

 
Celkem přijato 81 osob do tří tříd 1. ročníku (2 třídy zdravotnický asistent, 1 třída 
dvouoborová - masér sportovní a rekondiční a sociální činnost). 
 
Počet přihlášek: 
 
Dálková forma studia:  a) obor zdravotnický asistent – 31 
     b) obor sociální činnost – 11 
 
Celkem přihlášeno 42 osob (dálková forma studia) 
 
Počet přijatých ve školním roce 2011/2012 – 42 osob 
 
 

4. 2 Vyšší odborná škola 
 
Pro školní rok 2011/12 proběhla celkem 3 kola přijímacích pohovorů 
 
Počet přihlášek: 
 
Celkem přihlášeno 53 osob (denní forma studia) 
Celkem přijato 42, včetně odvolání. 
 
Příloha – kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2011/12 
Příloha – statistika přihlášek k maturitní zkoušce 
 
 
5. 0 Výsledky vzdělávání žáků a studentů 

 
5. 1 Střední škola 
 
Prospěch jednotlivých tříd - první a druhé pololetí roku 2011/2012 
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Tabulka č. 3 

Třída 
Prospěch 1. pololetí Prospěch 2. pololetí 

prospěl 
s vyznam. 

prospěl neprospěl průměr prospěl 
s vyznam. 

prospěl neprospěl průměr 

1.A 0 24 3 2,83 0 23 2 2,58 
1.B 0 14 10 3,12 1 19 5 2,80 
1.C 1 20 7 2,67 1 24 2 2,48 
2.A 0 14 11 2,88 0 22 2 2,63 
2.B 0 21 2 2,57 0 22 1 2,57 
2.C 2 25 3 2,18 1 29 0 2,32 
3.A 0 23 3 2,52 0 26 0 2,51 
3.B 2 20 5 2,58 2 20 2 2,49 
3.M 0 18 0 2,56 0 19 0 2,58 
4.A 2 23 0 2,05 4 21 0 2,12 
4.B 3 16 3 2,26 3 21 1 2,39 
1.DSA 2 14 7 2,88 1 13 2 2,37 
1.DSB 0 7 3 1,99 2 6 2 2,02 
3.DS 5 18 2 1,96 2 22 1 1,99 
1.VOŠ 0 0 0  0 0 0  
2.VOŠ 0 0 0  0 0 0  
3.VOŠ 0 0 0  0 0 0  

Celkem 17 257 59 2,50 17 287 20 2,41 
 
 
Absence dle jednotlivých tříd za rok 2011/2012 
 
                                       Tabulka č. 4 

Třída 
Absence za rok 2011/2012 

omluveno neomluveno 

1.A 99,67 1,37 
1.B 118,24 8,21 
1.C 123,13 9,37 
2.A 161,04 0 
2.B 133,74 0,35 
2.C 139,53 0,03 
3.A 122,19 0,35 
3.B 158,38 0,54 
3.M 104,42 1,32 
4.A 140,24 0 
4.B 130,08 1,31 
1.DSA 52,71 0,74 
1.DSB 42,00 5,24 
3.DS 29,53 0 
1.VOŠ 0 0 
2.VOŠ 0 0 
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3.VOŠ 0 0 

Celkem 85,16 1,57 
 

  
5. 2 Vyšší odborná škola 
 
Stavy studentů na začátku školního roku 2011/12 
 
                       Tabulka č. 5 

Třída Typ studia Počet tříd Počet studentů 

1. VOŠ denní 1 41 
2. VOŠ denní 1 27 
3. VOŠ denní 1 27 

Celkem  3 95 
 
Stavy studentů na konci školního roku 2011/12 
(úspěšně zakončili studium v daném období) 

 
                       Tabulka č. 6 

Třída Typ studia Počet tříd Počet studentů 

1. VOŠ denní 1 28 
2. VOŠ denní 1 25 
3. VOŠ denní 1 27 
Celkem  3 80 

 
 

5. 3 Maturitní zkouška 
 
Maturitní zkoušky probíhaly nově dle platných zákonných předpisů. Předměty byly žákům 
oznámeny dle nařízení. 
 
Maturitní předměty pro školní rok 2011/2012: 
obor: Zdravotnický asistent, kód 53-41-M/007 
profilová část: 

1. povinné zkoušky  
   ošetřovatelství (ústní zkouška)  
  ošetřování nemocných (praktická zkouška) 
 
2. nepovinné zkoušky  

 
  psychologie a komunikace (ústní zkouška) 

 
obor: Sociální péče-pečovatelská činnost, kód 53-41-M/003 
profilová část: 
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1. povinné zkoušky 
 sociální péče (ústní zkouška) 

 maturitní práce - sociální péče o klienta (ústní obhajoba) 
 
2. nepovinné zkoušky 
  psychologie (ústní zkouška) 
  speciální pedagogika (ústní zkouška) 
 

Termíny maturitních zkoušek, školní rok 2011/2012 
30. 4. – 4. 5. 2012 – praktická maturitní zkouška 
14. 5 – 17. 5. 2012 – ústní maturitní zkouška a ústní obhajoba 
 
Ve školním roce 2011/12 mělo maturovat 50 žáků ze 2 tříd posledního ročníku studia: 
4. A – zdravotnický asistent         25 žáků 
4. B.– zdravotnický asistent/sociální péče – pečovatelská činnost     25 žáků 
 
Z celkového počtu 50 žáků nebyli k maturitním zkouškám v jarním termínu připuštěni 4 žáci 
(4. A– 0, 4. B – 4), a to pro neprospěch nebo pro nehodnocení v řádných termínech. 
K jarnímu termínu se přihlásilo ještě 10 žáků, kteří neuspěli ve školním roce 2010/2011. 
V podzimním termínu se k MZ přihlásilo celkem 12 žáků (4. A – 5, 4. B – 5, opakující 2), 
jeden žák 4. ročníku neprospěl u opravných zkoušek a rozhodl se pro opakování ročníku, 
k MZ půjde v roce 2012/13.  
 
Výsledky MZ 2011/12 
 

jarní termín podzimní termín 

třída přihl. konalo uspěli vyzn. neuspěli t řída 1. termín 
opravný 
 termín 

uspěli vyzn. neuspěli 

4. A 25 25 20 1 5 4. A 0 5 4 0 1 

4. B 25 21 19 0 2 4. B 3 2 3 0 2 

opr. 10 10 5 0 5 opr. 0 2 0 0 2 

 
Počet vyznamenání: 
4. A – 1 
4. B – 0 
Opakující – 1 
Příloha - celkový výsledek MZ – statistika Cermat 
 
Hodnocení maturitní zkoušky 
Maturitní zkoušky lze dle výsledků celostátního srovnání hodnotit jako úspěšné, viz příloha - 
statistika Cermat. Škola si udržela přední místo mezi školami v regionu i svou pozici 
v celorepublikovém srovnání škol stejného zaměření 
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5. 4 Absolutoria 
 
V roce 2011/2012 proběhla absolutoria VOŠ bez problémů. Předsedkyní komise absolutorií 
byla Mgr. Anna Polívková, která je hodnotila velmi kladně. Absolutorium složilo celkem 27 
studentů, 14 prospělo s vyznamenáním, z toho 9 se samými výbornými. Absolventi získali 
práci v oboru nebo pokračují ve studiu na VŠ. 
 
 

6. 0 Prevence sociálně patologických jevů 

 
Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2011/2012 
V tomto školním roce se podařilo ve spolupráci s preventistkou rizikového chování Mgr. 
Martinou Novákovou a Mgr. Marcelou Benešovou, výchovnou poradkyní, pedagogickými i 
nepedagogickými pracovníky, rodiči našich žáků, členy SRPZCH, Policií ČR – PIS Cheb a 
jinými složkami regionu Karlovy Vary zajistit většinu plánovaných přednášek a akcí. 
V současné době je zcela zřejmé, že nejen drogová problematika, ale i jiné druhy rizikového 
chování narůstají do takových rozměrů, že je nutné je řešit. Jedním z nejsložitějších úkolů je 
rozpoznat tyto jevy, účinně jim předcházet a umět též poskytnout erudovanou pomoc. Je proto 
nutné navázat na primární prevenci základních škol a pokračovat v ní. Včasná a správně 
vedená prevence může pomoci mnoha mladým lidem a uchránit je nejen před budoucím 
kriminálním chováním, ale i před abúzem drog, předčasným těhotenstvím a dalším sociálním 
selháním. 
Prevencí rozumíme sociálně právní činnost zaměřenou na odstraňování příčin a podmínek, 
které vedou ke vzniku rizikového chování. Nejefektivnější proto není likvidace již vzniklého 
rizikového chování, ale jeho účinná prevence. Ta vyžaduje spolupráci a systémové řízení celé 
společnosti. Proto je důležité věnovat se této problematice ve všech třech úrovních prevence, 
a to primární, sekundární i terciární. 
Cílem minimálního preventivního programu je podpora zdravého životního stylu a s tím 
spojená prevence rizikového chování. Ve školním roce 2011/2012 se zaměřil především na 
zlepšování mezilidských vztahů, podporu vzájemné tolerance a rozvoj etických hodnot 
(výchova k „lidství“). Celý MPP sledoval ve školním roce 2011/2012 hlavní cíl, jemuž 
věnoval většinu preventivních aktivit, a to program „adopce na dálku“.  
 
Akce 

• Srdíčkový den – výtěžek je věnován dětským oddělením a zařízením pečujícím o 
nemocné, postižené a opuštěné děti v rámci České republiky.  

• Bílá pastelka – celostátní dobročinná veřejná sbírka na podporu nevidomých a 
slabozrakých 

• Charitativní sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov 
• Sbírkové akce Život dětem 
• Zapojení do interaktivního projektu prevence onemocnění AIDS 
 

Příloha – Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2011/2012 
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7. 0 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
DVPP organizované školou a akreditované MŠMT ČR 
 
Označení: 01/12 Základní kurz pro instruktory školního lyžování 
Místo konání: Špičák - Šumava 
Stručný popis: kurz byl určen pro pedagogické pracovníky bez aprobace tělesná výchova, 
kteří po absolvování kurzu získali průkaz instruktora školního lyžování 
 
Označení: 02/12 Základní kurz pro instruktory školního snowboardingu 
Místo konání: Špičák - Šumava 
Stručný popis: kurz byl určen pro učitele tělesné výchovy a pro další zájemce bez kvalifikace 
instruktor školního snowboardingu 
 
Označení: 03/12 Doškolovací (prolongační) kurz pro instruktory školního lyžování 
Místo konání: Šumava – Špičák, Velký Javor 
Stručný popis: kurz byl určen pro držitele kvalifikace instruktor školního lyžování, kteří si 
musí prodloužit platnost průkazu ještě před ukončením jeho platnosti 
 
Označení: 04/12 Doškolovací kurz pro instruktory školního snowboardingu 
Místo konání: Šumava – Špičák, Velký Javor 
Stručný popis: kurz byl určen pro držitele kvalifikace instruktor školního snowboardingu, 
kteří si musí prodloužit platnost průkazu ještě před ukončením jeho platnosti 
 
Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli – GYM Cheb říjen – prosinec 2011 
 
11. 10. 2011 – workshop Odměny a tresty ve školní praxi a nové metody ve vyučování 
odborných předmětů ve středních odborných školách, organizovaný Krajským vzdělávacím 
centrem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Seminář vedl účastníky k rychlé 
sebereflexi, operativnímu a zároveň klidnému řešení neočekávaných situací vzniklých během 
výchovně vzdělávacího procesu. Učitelé si vyzkoušeli výukové metody, které podporují u 
žáků sebeučení a týmovou spolupráci. 

17. 4. 2012 – mezinárodní vzdělávací akce v Marktredwitz Management ošetřování 
ran/diabetes mellitus v rámci projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR- Bavorsko. 

Vzdělávací program Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli, které probíhalo 
na Gymnáziu Cheb v listopadu a prosinci 2011. 

28. 2. 2012 - využití moodle pro zpětnou vazbu  

6. 3. 2012 - testování v moodle jako nástroj sebehodnocení žáků  

3. 10. 2011 Cheb - závěrečné školení „Využití DT v hodinách NEJ“ - didaktická technika 
v hodinách německého jazyka, praktické ukázky práce 
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DVPP, školení, semináře, konference 
 
Pedagogičtí pracovníci školy se během školního roku účastnili odborných školení. Byly 
upřednostňovány akce zaměřené na přípravu státních maturit a na autoevaluaci školy. 
Prioritou vedení školy je především kvalita všech složek výchovně vzdělávacího procesu. 
Ostatní kurzy a školení se týkaly výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. 
Peníze na školení byly čerpány z tzv. prostředků ONIV. 
 
Přehled vybraných školení 

• Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli  
• Stop domácímu násilí u osob z jiných etnik  
• Alternativní způsoby vyučování  

Konference: 
• „Profesní příběhy v sociální práci“ – VŠ Cheb, organizátor SZŠ  

a VOŠ Cheb 
• Konference komunitního plánování v Karlových Varech 
•  „Aktivní stárnutí“ – konference Grandhotel Pupp Karlovy Vary 
• 5. 10. 2011  Školení pro učitele o používání prostředku automatického externího 

defibrilátoru ve spolupráci s Ars Audio s. r. o.  Zároveň byly učitelky odborných 
předmětů seznámeny s novinkami v poskytování předlékařské první pomoci. 

• 29. 11. 2011 Vzdělávací seminář pro učitele odborných předmětů a zároveň žáky 3. a 
4. ročníku na téma Komunikace s klientem se sluchovým postižením.  

• 1. 6. 2012 Odborný program sesterské sekce Mezikrajských pneumologických dnů 
v Chebu. Získané vědomosti uplatní při výuce odborných předmětů, zvláště cenné 
byly aktuální informace o vývoji přístrojové techniky a o změnách v ošetřovatelské 
péči. 

• 1. 6. 2012 Mezikrajské pneumologické dny 
• 19. 6. 2012 – Plzeň – Solutions Days : Autonomní učení a hodnocení studentů, styly a 

strategie učení  
• 31. 3. 2012 – Certifikační zkouška Hopp – Hodnotitelé písemných prací společné části 

maturitní zkoušky – zkušební předmět: Anglický jazyk, stupeň: junior  
• DPS Karlovy Vary – učitel praktického vyučování a odborného výcviku 
• 18. 10. 2011seminář o fiktivní firmě na SZŠ a VOŠ 
• 12. 12. 2011 Seminář pro učitele FF NUV Praha 
• Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí – duben 2012 – GYM Sokolov 
• Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře – duben 2012 – Karlovy Vary 
• 26. 08. 2011 Plzeň - školení k projektu „Na praxi k sousedům II.“ - školení ke stáži 

VOŠ 
• 8. 2. 2012 Karlovy Vary - školení NIDV - německý jazyk - ke státní maturitě 
• 7. 3. 2012 Karlovy Vary -  kolení NIDV - český jazyk -  ke státní maturitě 
• Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ CJL - e-learning - ke státní maturitě 
• Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ CIJ - e-learning - ke státní maturitě 
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8. 0 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Škola vyvíjí celou řadu aktivit v různých oblastech, které mají za cíl školu zviditelnit a 
prezentovat ji. Hlavními oblastmi zájmu jsou prezentace činností spojených s praxí, účast na 
sportovních soutěžích, organizace akcí apod. 
Exkurze, semináře, besedy a výstavy umožňují žákům a studentům seznámit se především 
s praktickou oblastí daného oboru nebo prohlubovat získané teoretické znalosti. Uskutečňují 
se v rámci plánů jednotlivých předmětových komisí nebo komisí oborových. 
 

8. 1 Aktivity střední školy 
 
Povinné kurzy 
Lyžařský výcvikový kurz 
Místo: Penzion Klostermann – Nové Hutě, Borová Lada v termínu 25. 2. 2012 až 2. 3. 2012. 
Kurz byl veden podle programu, který připravil vedoucí kurzu a schválil ředitel školy. Žáci se 
učili základům lyžování, tvorbě carvingového oblouku a byli formou přednášek seznámeni s 
lyžařskou výzbrojí a výstrojí, s mazáním a údržbou lyží a dále s pravidly desatera bezpečného 
chování na sjezdových tratích. 
 
Turistický kurz 
Místo: Svatava, rekreační středisko Na Pískách 
Cílem turistického kurzu bylo seznámit žáky se základy vodní turistiky, práce s azimutem, 
dále zdravověda a střelba ze vzduchové pistole. Účastníci měli možnost vyzkoušet si lanové 
dráhy a množství her v přírodě. Součástí turistického kurzu byla i modelová záchranná akce. 
 
Zájmové kroužky 
Kroužky se otevírají se dle zájmů žáků. Ve sledovaném období při škole pracoval umělecko-
odborný kroužek arteterapie, který pomáhá rozvíjet osobnost žáka, vyplnit jeho volný čas, 
zvládat náročné životní situace a především získat potřebné kompetence k zajištění 
volnočasových aktivit pro nemocné a klienty. 
 
Exkurze 
OK oboru zdravotnický asistent 

• Neviditelná výstava v Praze  
• Výstava Human Bodyes 
• Praktická ukázka technické PP ve spolupráci s Hasičskou záchrannou službou SŽDC 

o. s.  
• 3. 1. 2012 Domov pro seniory Kynšperk 
• 8. 12. 2011 – Sokolov,dialyzační centrum 
• 9. 3. 2012 – nemocnice Motol, Praha 
•  

 
OK oboru sociální činnost 

• Praktická ukázka technické PP ve spolupráci s Hasičskou záchrannou službou SŽDC 
o. s.  
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OK oboru masér sportovní a rekondiční 
• Solná jeskyně, absolvování terapie, muzeum – lázeňské prameny 
• Konference na VŠFTVS Palestra-Wellness a biopsychosociální kontext 
• Františkovy Lázně – Aquaforum 
• Kolaudace nové učebny masáží  
• OSSZ – podnikatelská činnost 
• V průběhu šk. roku absolvování kondičních cvičení v Trinity club Cheb (ReR) 
• The Human Body Praha výstava 
• Veletrh FF Mariánské Lázně, Gymnázium 

 
PK přírodovědných předmětů 

• PLZEŇ – Dny vědy a techniky – 16. 9. 2011 – žáci se zájmem o fyziku a chemii  
• CHEB – Věda před radnicí – říjen 2011  
• CHEB   – exkurze DDM Sova – obnovitelné zdroje energie -  říjen 2011  
• CEVOH Černošín – odpadové hospodářství – listopad 2011  
• CHEB Vodní dílo Skalka – prosinec 2012  
• PRAHA – Planetárium „Tajemný vesmír“, výstava The Human Body  
 

PK společenskovědních předmětů 
• 24. 2. 2012 – Praha – Salesiánské divadlo – The Theatre Britain – The Canterville 

Ghost  
• Adamusovo trio  

• Populární hudba 21. století  
• Jazzový koncert  

• Západočeské divadlo Cheb – Mnoho povyku pro nic  
• Vánoční trhy Bayreuth 
• 18. 10. 2011 Literárně – historická exkurze do Prahy – návštěva ND (Topol – Konec 

masopustu)  
• Listopad 2011 - Vánoční koncert (Klára)  
• 3. 4. 2012 – Chebské divadlo – Don Quijote de la Ancha  

 
Soutěže 
OK oboru zdravotnický asistent 
 
Jsme členem regionální předmětové komise ošetřovatelství severozápad a regionální 
předmětové komise psychologie. Tyto komise se pravidelně scházejí a zástupci škol 
konzultují aktuální otázky svých oborů a spolupracují na tvorbě a inovaci ŠVP. V rámci této 
spolupráce se organizovala soutěž Psychologický den na téma Láska a přátelství. Školní kolo 
proběhlo 25. 1. 2012. 
 
PK společenskovědních předmětů 

• Olympiáda v německém jazyce 
• Olympiáda v CJL – školní kolo – 18 žáků, 3 postupovali do okr. kola, úspěšně řešili 
• 10. ročníkem vycházel školní časopis Tempus studiorum, v krajské soutěži 2. místo. 

 
PK přírodovědných předmětů 

• Piškvorkový turnaj – říjen 2011 – školní kolo, 2 týmy okresní kolo na GYM Cheb  
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• Přírodovědný klokan – říjen 2011 – 1. a 2. ročníky (celostátní soutěž formou testu) 
• Matematická soutěž – únor 2012 – školní kolo  
• Matematická soutěž – duben 2012 – celostátní kolo na ISŠ Cheb  

 
Semináře 

• Konference Profesní příběhy v sociální práci  
• Seminář organizovaný firmou Hartmann – Rico na téma Inkontinence pro třetí ročník 

oboru ZA a SP-PČ. Žáci získali nejen cenné teoretické informace, ale i praktické 
dovednosti v aplikaci pomůcek pro inkontinentní klienty. 

• Přednáška Pabla Chacona Gjela z Diecézní charity Plzeň na téma: Adopce na dálku a 
Středisko rozvojové spolupráce v Latinské Americe. Na základě této informace se žáci 
3. ročníku SZŠ rozhodli adoptovat na dálku chlapce z Bolívie.  

• Odborný seminář pro žáky - „S tebou o tobě“ - jedná se o výchovně vzdělávací 
program o dospívání, reprodukčním zdraví a hygieně 

 
Ostatní akce 

• Pomoc při organizaci Benefičního koncertu „Noc ohňů“.  
• Zajištění první pomoci při celostátní olympiádě z dějepisu, organizované Gymnáziem 

Cheb. 
• Žáci 2. a 3. ročníků se podíleli na organizaci soutěže Hlídky mladých zdravotníků. 

Uplatnili se jako členové poroty a vyzkoušeli si problematiku objektivního hodnocení 
poskytnuté první pomoci žáky základních škol. 

• Organizace na 8. chebské mezioborové konferenci, která byla pořádána v rámci 
celoživotního vzdělávání lékařů a sester pod záštitou ČLS JEP v Chebu. 

• Vánoční koncert  

• 2. 7. 2012 – školení první pomoci sester – Fr. L. penzion Klíma 
• Listopad 2012 – školení první pomoci Mar. Lázně – zaměstnanci podniku 

Autoelektrik 
• Návštěva Městské knihovny v Chebu  
• Adopce na dálku 
• V rámci předmětu masáže – cvičení byl zařazen předmět fiktivní firma, jehož 

smyslem je rozvíjet základní ekonomické myšlení žáků a významným úkolem naučit 
je efektivně ekonomicky myslet a chovat se racionálně v profesním i osobním životě. 
 

Výstavy a veletrhy 
• Škola 2012/13 Sokolov, Cheb 
• GAVU Cheb (stálá sbírka, Boh. Kubišta) 

 
 

8. 2 Aktivity domova mládeže 
 
Organizované celoročně 
Příprava na vyučování – využívaní knihovny, práce na PC, organizace studijní doby a pomoc 
vychovatelů a spolužáků, spolupráce se školou. Odstraňování nedostatků v přípravě na 
vyučování. 
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Výtvarná a rukodělná činnost - zaměření nejen na významné dny a svátky ve školním roce, 
ale i výroba šperků z korálků, výroba drobných dárků (panenka z látky, dárky pro maturanty), 
malování na netkanou textilii, malování - technika encaustic 
Aktivní odpočinek – cvičení v DM pod vedením vychovatelek a ve Fr.Lázních - Aqaforum, 
poznávání Chebu, využívání zahrady pro sport a relaxaci. 
Ostatní - sledování sportovních přenosů a naučných, poznávacích a dokumentárních filmů (př: 
pořad Víkend, Televizní noviny)  
 
Tematické aktivity 

• Nácvik evakuace v DM   
• Přednáška na téma „ Prevence“  
• Zápas ve vybíjené na ISŠ Cheb    
• Výlet do K.Varů – Vánoční dům  
• Odvetný zápas ve vybíjené na ISŠ Cheb  
• Prezentace školy na veřejnosti – organizace DD pro mateřskou školu ze Zlatého Vrchu 

– zahrada DM. 
 

Aktivity domova mládeže  
• Návštěva divadla „ Mnoho povyku pro nic“         
• Bowling – volný den na DM      
•  Cvičení – Kass- aerobic       
• Zumba - Aguaforum Fr. Lázně             
•  Cvičení – Kass- aerobic       
• Výroba šperků z korálků    
• Kosmetika „Péče o pleť, líčení 
• Pečení vánočního cukroví       
• Vánoční posezení  
• Aguaforum Fr. Lázně - zumba    
• Aguaforum - návštěva bazénu    
• Cvičení – Trinity - zumba    
• Opékání vuřtů na zahradě DM – venkovní hry  
•  Kino Svět - Probudím se včera   
•  Bowling       
•  Kino Svět - StretDance     
•  Kolečkové brusle – Šlapany    
• Chebské dvorky – návštěva výstav – žáci samostatně 
• Chebské dvorky – koncert   
• - Aguaforum návštěva bazénu    
• - Výlet na kolech po okolí Chebu    
• - Výlet na kolech po okolí Fr. Lázní  

  
 

8. 3 Aktivity vyšší odborné školy 
 
Exkurze 

• 30. – 31. 3. 2012 – Osvětim 
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• 4. 5. 2012 – Psychiatrická léčebna Dobřany – Cirkus Paciento 
 
Besedy 

• 3. 10. 2011 – Problematika zdravotně postižených (KÚ Karlovy Vary) 
• 14. 10. 2011 – beseda na téma Chudoba a sociální vyloučení (DCH Plzeň) 
• 4. 11. 2011 – beseda Diecézní charity Plzeň „Adopce na dálku“ 
• 28. 11. 2011 – beseda CESPO o. s. - Sluchově postižení a základy komunikace s nimi 
• 28. 2. 2012 – beseda - ADHD a autismus – přednášející - speciální pedagog Tanja 

Noppers  z Holandska a Mgr. Ivana Čamková 
• 2. 3. 2012 – beseda - Jak sladit práci o rodinu - v Mateřském centru Klubíčko Cheb 
• 20. 3. 2012 – seminář na téma Inkluze – Kulturní centrum Svoboda – organizátor 

Agentura pro sociální začleňování 
• 22. 3. 2012 – beseda Cizinci – přednášejí Centrum pro integraci cizinců Karlovy Vary 

(Správa uprchlických zařízení MV) 
• 2. 4. 2012 – beseda Ekonomie dobra Tomáš  Sedláček, KC Svoboda Cheb 
• 25. 4. 2012 – beseda Fokusu o. s. – přednášející Tereza Horná, DiS., absolventka 

školy 
 
Konference 

• 13. 9. 2012 – Profesní příběhy v sociální práci – VŠ Cheb, organizátor SZŠ  
a VOŠ Cheb 

• 24. 4. 2012 – Konference komunitního plánování v Karlových Varech 
• 23. 5. 2012 – Aktivní stárnutí – Grandhotel Pupp Karlovy Vary 

 
Výcvik 

• 9. – 11. 9. 2011 - Komunitní práce v praxi – 3. ročník Krásno  
• 20. – 22. 4. 2012 – Osobnostně sociální výcvik - 1. ročník - Doubrava u Aše 
• 27. – 29. 4. 2012 – Aplikovaná kriminologie - 3. ročník - Doubrava u Aše 
• 25. – 27. 5. 2012 – Komunitní práce v praxi – 2. ročník – Doubrava u Aše 

 
Stáže 

• 16. 6. 2012 - 13. 7. 2012 - stáž 5 studentů VOŠ v Berlíně 
Odborná stáž se uskutečnila v rámci projektu Na praxi k sousedům II, do něhož je 
zapojeno 8 škol z České republiky a jejich německé partnerské školy či organizace. 
Projekt Na praxi k sousedům II je finančně podpořen programem EU Leonardo da 
Vinci a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. 
Akce se uskutečnila díky spolupráci s partnerskou berlínskou organizací EJF 
(Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk). 
Praktikanti pracovali 20 dní v těchto zařízeních - v denním stacionáři pro seniory , v 
domově pro děti a mladistvé s postižením, v domově pro osoby se získaným 
postižením, v zařízení pro osoby se syndromem Prader Willi  
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8. 4 Prezentace školy na veřejnosti 
 
Propagace školy 

• Listopad 2011, leden 2012 – den otevřených dveří SZŠ Cheb 
• Účast pedagogických pracovníků na informativních schůzkách pro žáky 9. tříd 

základních škol chebského, sokolovského a tachovského regionu. 
• Seznámení žáků 9. tříd ZŠ s možnostmi studia na SZŠ a VOŠ Cheb a možnostmi 

uplatnění v praxi formou prezentací, kterou poskytovali žáci SZŠ a VOŠ Cheb, oborů 
Zdravotnický asistent, Masér sportovní a rekondiční a Sociální činnost 

• Burza škol Tachov 
• Burza škol Cheb 
• Burza škol Sokolov 
• 19. – 22. 12. 2011 Projekt ESV - Vánoční program pro MŠ v CHEBU 
• Návštěvy základních škol chebského, sokolovského i karlovarského regionu s cílem 

prezentace školy, vlastní práce, vystupování na veřejnosti a upevňování získaných 
znalostí 

• Prezentace školy na TK ZŠ Cheb 
• Preventivní výukové programy pro základní a mateřské školy 
• Den otevřených dveří – prezentace oboru, ukázky masáží 
• Masáže pro veřejnost 

 
 
Projektové vyučování 

• Projekt PRP ve spolupráci s Hasičskou záchrannou službou SŽDC o. s. v prostorách 
Domova mládeže pro pedagogy, nepedagogické pracovníky, studenty SZŠ a žáky ZŠ.  

• Červen 2012 – příprava a organizace soutěže Znáš své tělo, určené žákům 9. tříd ZŠ 
chebského a sokolovského regionu 

• Prezentace oboru pro 4. ZŠ Cheb - 2. ročníky 
 

Přehled akcí projektového vyučování: 
 
 

19.,20. 4.2012 Kynšperk PP 1.-5. třída 

20.6.2012 Fr. Lázně PP 6.-9. třída 

20.6.2012 5 ZŠ PP 3.-5. třída 

21.6.2012 ML Úšovice 
Braň se - sexuální 
výchova 

1-2 hod. 

25.6.2012 ZŠ Cheb – ZŠ spec. PP 1.- 9.třída 

25.6.2012 ZŠ Svatava PP, zuby 1.-5. třída 

25.6.2012 Hazlov 
PP, Braň se - sexuální 
výchova , drogy 

6.-9. třída 

27.6.2012 Skalná PP 
Branný 
den   

 
 



Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb 
za školní rok 2011/2012 

21 

Školení organizovaná SZŠ a VOŠ Cheb 
• 28. 11. 2011 – beseda CESPO o. s. Sluchově postižení a  základy komunikace s nimi 
• 28. 2. 2012 – beseda ADHD a autismus – přednášející Tanja Nopplesz Holandska a 

Mgr.Ivana Čamková 
 
Soutěže organizované SZŠ a VOŠ Cheb 

• Soutěž na téma Tolerance - spolupráce na přípravě psychologické soutěže na téma 
Tolerance. 

• Znáš své tělo- příprava a organizace 1. a 2. kola soutěže Znáš své tělo, určené žákům 
8. tříd osmnácti ZŠ chebského a sokolovského regionu. 

 
Další formy prezentace 

• 13. 9. 2011 – koncert skupiny TheTapTap 
• 5. 11. 2011 – Cesty dobra s Farní charitou Cheb – osvětová akce  

o dobrovolnictví 
• 17. 12. 2011 – Jarmark Jokeru 
• 16. 3. 2012 – Křesadlo 2012 – cena Karlovarského kraje za dobrovolnictví – cenu 

převzala studentka 2. ročníku MgA. Klára Štěpánková 
• 26. 3. 2012 – Schola Ludus – cena města Cheb jako ocenění nejlepších studentů – 

cenu převzala studentka 3. ročníku Jana Papežová 
• 12. 5. 2012 – Jarmark radosti ve spolupráci s Joker o. s.  
• 24. 6. 2012 – PATAFEST velký osvětový festival v DOZP PATA na podporu 

transformace sociálních služeb 
• 16. 6. – 13. 7. 2012 – pracovní stáž v Berlíně pro 5 studentů (1. r a 2.r VOŠ), tvorba 

propagačních materiálů – ples Jokeru o. s. 24. 3. 2012 
• Tvorba kalendářů  VOŠ a Joker o. s. na rok 2012 

 
 
9. 0 Inspekční činnost provedená ČŠI 
 
Česká školní inspekce provedla ve školním roce 2011/2012 tato kontrolní šetření. 
 
Termín zahájení inspekční činnosti: 6. června 2012 
Předmět inspekční činnosti: Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení 

školského zákona a souvisejících a prováděcích právních 
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 
školských služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 
odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném 
v kontrolovaném období. 

 
Kontrolní činnost: 
 
Kontrola použití finančních prostředků v rámci hospodaření příspěvkové organizace, podle  
§ 9 odst. 1 a§ 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2011. 
Datum zahájení kontroly: 14. září 2011. 
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10. 0 Hospodaření školy 

 
Příloha – základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2011 
 
11. 0 Mezinárodní a rozvojové programy 

 
11. 1 Mezinárodní program 
 
Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko 
Základní charakteristika 
Tříletý projekt Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko začal v září 2009. Je 
financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, navazuje na předchozí úspěšný projekt 
Společná výuka zdravotnického personálu v regionu Euregio Egrensis. V plánu tří let jsou 
vzájemné hospitace vyučujících všech tří zúčastněných škol, společná výuka žáků, 
přeshraniční praxe, společné exkurze, jazyková výuka a česko-bavorské odborné konference. 
Tento ojedinělý přeshraniční projekt prezentuje naši školu nejen v rámci regionu, ale i v celé 
republice a zahraničí. 
 
Partnerské školy: 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 
Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum Fichtelgebirge gGmbH Marktredwitz 
(KPS) 
Berufsfachschule für Altenpflege der bfz gGmbH Marktredwitz (APS) 
 
Cheb – 15 žáků 3. ročníku - ZA - 3.A, 3.B 
KPS –  20 žáků 2. ročníku 
APS – 24 žáků 2. ročníku 
 
realizované akce: 
15. 9. 2011 - Marktredwitz - schůzka pracovního týmu  
12. 10. 2011 - Marktredwitz - hospitace v KPS  
26. 10. 2011 - Cheb -  pracovní jednání 
2. 11. 2011 - Cheb - hospitace vyučujících z KPS a APS 
15. 11. 2011 - Cheb  - společná česko-bavorská snídaně  
30. 11. 2011 - Marktredwitz, Cheb - společná výuka - Vzdělávací systémy v ČR a BY  
7. 12. 2011 - Marktredwitz - praxe žáků KPS/SZŠ v Klinikum Fichtelgebirge 
14. 12. 2011 - Marktredwitz - hospitace v APS 
11. 1.2012 - Cheb - praxe žáků APS/SZŠ v domech pro seniory  
18. 1. 2012 - Marktredwitz -  praxe žáků APS/SZŠ MAK+Mitterteich+Waldsassen+Selb 
25. 1. 2012 - Marktredwitz, Cheb - společná výuka 
1. 2. 2012 - Marktredwitz - pracovní jednání 
21. 3. 2012 - Marktredwitz, Cheb - společná výuka  
28. 3. 2012 - Marktredwitz, Cheb - společná výuka 
4. 4. 2012 - Marktredwitz - pracovní schůzka 
17. 4. 2012 - Marktredwitz - konference 
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28. 4. 2012 - Františkovy Lázně, SOOS - interkulturní setkání 
9. 5. 2012 - Neusath-Perschen - Oberpfälzer Freilandmuseum - exkurze 
16. 5. 2012 - Karlovy Vary - praxe žáků KPS/SZŠ v nemocnici  
16. 5. 2012 - Karlovy Vary - exkurze  
24. 5. 2012 - Cheb - hospitace vyučujících z KPS a APS - ústní maturity 
9. 6. 2012 - Greifvogelpark Katharinenberg - Wunsiedel - interkulturní setkání 
16. 7. 2012 - Marktredwitz - pracovní schůzka 
prezentace projektu: http://www.szs.cheb.indos.cz/proj2.html 
 
 
Další zapojení školy do programů 

• Zapojení školy do projektu Zvyšování kvality vzdělávání, standardizací a zlepšování 
řídících procesů ve školách 

• 100mal Neues Leben und Neues Arbeiten in der Uckermark - mezinárodní projekt - 
ČR, Německo, Rakousko - nezaměstnanost, sociální práce 
 
 

12. 0 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
V daném období probíhalo na škole dálkové studium v oborech zdravotnický 
asistent a sociální péče – pečovatelská činnost, sociální činnost (1. a 3. ročník), a to na střední 
škole, dále v oboru sociální práce na vyšší odborné škole. 
 
Další vzdělávání některých pedagogů v rámci celoživotního učení: 
Západočeská univerzita v Plzni - ukončení studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením 
na rozšíření odborné kvalifikace – Rozšiřující studium anglického jazyka pro učitele SŠ 
Maidstone, UK – program Comenius  - 2 Week Course for Teachers of English at Secondary 
Level – Creative Activities  and Motivating Materials for the Secondary Classroom 
 
 

13. 0 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve 
         vzdělávání 

 
13. 1 Smluvní partneři při zajišťování praktického vyučování na 
střední škole 
 
Při výchovně vzdělávací činnosti naše škola realizuje praktické vyučování v organizacích, ve 
kterých mohou absolventi školy najít pracovní uplatnění. Spolupráci se sociálními partnery 
využíváme k realizaci praktických odborných předmětů a k individuální souvislé odborné 
praxi, již žáci absolvují v zařízeních v místě svého bydliště. Žáci mají možnost adekvátně 
využít teoretických znalostí a pojmů, prokázat tak integraci teorie a praxe. Sociální partnery 
kontaktujeme i při uskutečňování odborných exkurzí z profilově zaměřených předmětů 
jednotlivých oborů vzdělání. 
Hlavním smluvním partnerem pro obor vzdělání zdravotnický asistent je zdravotnické 
zařízení Karlovarská krajská nemocnice a. s. Spolupracujeme také se zdravotnickým 
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zařízením Nemos Plus s. r. o., Nemocnicí v  Ostrově a Sokolově, a Nemocnicí Mariánské 
Lázně s. r. o. Na výchově a vzdělávání se tak podílejí kromě učitelů odborných předmětů i 
odborníci z praxe. 
 
Při výuce v oboru vzdělání sociální péče – pečovatelská činnost a sociální činnost škola  
spolupracuje se sociálními zařízeními v Chebu. Jedná se hlavně o Domov pro seniory 
v Dragounské ulici, Domov pro seniory Skalka, Amica centrum s. r. o, Správa zdravotních a 
sociálních služeb Cheb, Diecézní charita Plzeň, Chráněné dílny Joker o. s. 
 
Žáci oboru vzdělání masér sportovní a rekondiční vykonávají praktické vyučování 
v provozovnách, studiích, salonech, v zařízeních sociální péče a v lázeňských domech. 
Úspěšně spolupracujeme i s firmou Lázně Františkovy Lázně a. s. a ostatními společnostmi, 
které zajišťují lázeňské a wellness služby ve Františkových a Mariánských Lázních. 
 
 

13. 2 Smluvní partneři při zajišťování odborné praxe na vyšší 
odborné škole 
 
5. 10. 2010 byla podepsána první z řady plánovaných smluv o partnerství a spolupráci mezi 
VOŠ Cheb a občanským sdružením Kotec. VOŠ se tak stává klinickým pracovištěm Kotce, 
které bude se školou spolupracovat také při zadávání témat absolventských prací. V praxi to 
znamená, že výsledky praktických částí absolventských prací reálně poslouží například ke 
zkvalitnění poskytovaných služeb jednotlivých zařízení či ke zmapování poptávky konkrétní 
cílové skupiny klientů v chebském regionu. 
 
Mezi zařízeními, kde studenti vyšší odborné školy realizovali odborné praxe, byly ve školním 
roce 2011/12 tyto organizace:  
Centrum podpory rodiny Tachov, K. H. Borovského 521, 347 01 Tachov 
Centrum sociálních služeb Sokolov, Pečovatelský dům, Vítězná 2046,  Sokolov 
Dětský domov Cheb, Goethova 16, Cheb 350 02 
Diecézní Charita Plzeň, Azylový dům Betlém Cheb, Komorní 2467/3, Cheb Nízkoprahové 
denní centrum Cheb, Svobody 29, Cheb 350 02      
Diecézní charita Plzeň, Farní charita Aš, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, 
Klicperova 4, 352 01 Aš 
Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, se sídlem Skalka u Hazlova 
60, 351 32 Hazlov 
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace. Luby 731, 
351 34 Skalná  
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni - Domažlice , Havlovice 5,344 01 Domažlice 
Dům na půl cesty, Kynšperk nad Ohří, J. Nerudy 494 
Joker o.s., Hradební 16, 350 02 Cheb 
K-CENTRUM CHEB, Kostelní náměstí 15, 350 02 Cheb 
KOTEC o. s., K- centrum Cheb, Kostelní náměstí 15, Cheb 35002 
KOTEC o. s., Marie Majerové 1764, 356 01 Sokolov 
KOTEC o.s., Provaznická 9, Cheb, 
Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Vladivostocká 9, Aš,  
Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, Aš: Městská policie, Hlavní 49, 35201 Aš 
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Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, OSVZ-odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Hlavní 49, 
35201 Aš 
Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 1, s pracovištěm odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, ul. 26. dubna 4 
Městský úřad Tachov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Úsek sociálně právní ochrany 
dětí, T. G. Masaryka 1326, Tachov 347 01 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ,,Pohoda'', Karlova 17, 350 02 Cheb, 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Aš, organizační složka města, Dlouhá 1, Aš, 352 01 
Pomoc v nouzi o. p. s., Azylové domy Sokolov, Fibichova 852 Sokolov 
Probační a mediační služba ČR - středisko Cheb, Lidická 2, 350 02 Cheb 
SONS Cheb, Karlova 17, Cheb, 354 430 924, cheb-odbocka@sons.cz 
Úřad práce Cheb, Svobody 52, Cheb , 26. dubna , Cheb 
Úřad práce v Aši, Vysoká 24, Aš 352 01 
Útočiště, o.p.s. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Dobrovského 78/19, Cheb, 350 02 
Cheb 2) 
EJF gemeinnützige AG (Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk),  Königsberger Str. 28, 
12207 Berlin SRN - plánování a realizace stáže studentů VOŠ v sociálních zařízeních EJF v 
Berlíně, projekt zahraničních odborných praxí v rámci programu EU Leonardo da Vinci 
Europäischer Regionaler Förderverein e.V., Technologie- und Gemeindezentrum 8b, 16278 
Pinnow SRN - příprava a realizace seminářů pro žáky SZŠ a studenty VOŠ  
Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum Fichtelgebirge gGmbH Marktredwitz 
(KPS)  
Berufsfachschule für Altenpflege der bfz gGmbH Marktredwitz (APS)  
Tandem Plzeň – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže - plánování a 
realizace stáže studentů VOŠ 
 
 

13. 3 Ostatní partneři 
 
Městský úřad Cheb, živnostenský odbor  založení fiktivní provozovny 
Živnostenská škola Sokolov    fiktivní firma 
Trinity Cheb      předváděcí akce 
Úřad práce Cheb     přednášky 
Firma Hartmann     semináře 
ISŠ Cheb      rekvalifikace prostřednictvím úřadů práce  
 
 
 
 
 


