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1.0 Základní údaje o škole 
Název školy 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace 

Sídlo 

Hradební 58/10, 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 

Karlovarský kraj    

Adresa pro dálkový přístup 

http://szsavoscheb.cz 

Vedení školy 

Tabulka č. 1 

Funkce Jméno a příjmení Změna  

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Hrkal 29.7.2020 Zástupce ředitele 

školy 

Statutární zástupkyně ředitele školy  

RNDr. Jana Kabelková 29.7.2020 

Statutární zástupce 

pověřený řízením 

školy 

Zástupce ředitele pro VOŠ Mgr. Jindřich Novák   

Vedoucí učitelka odborných 

předmětů střední školy 
Mgr.Zlatuše Bobríková 

  

Vychovatelka pověřená 

pedagogickým a metodickým 

vedením vychovatelek 
Vladimíra Hrkalová 

  

Ekonom školy Ing. Petr Čolák   

http://szsavoscheb.cz/
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Školská rada 

Školská rada byla ustanovena dne 28. listopadu 2008.  

Složení školské rady: 

Předseda: Pavla Kolářová 

Členové: Mgr. Miluše Zavřelová 

  Mgr. Jana Roubalová 

  Ing. Pavel Hojda 

  Michal Žiga 

  Ira Olah 

Jmenování: 27. 1. 2019 

V průběhu koronavirové pandemie proběhlo jednání Online ohledně schvalování: 

  akreditace VOŠ 

  kandidátů do výběrového řízení na ředitele školy 

  výroční zprávy 

 

1. 1 Charakteristika školy 

SZŠ a VOŠ Cheb, příspěvková organizace spravuje KÚ KK dvě budovy - budovu školy a 

budovu domova mládeže. 

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 optické technologie s rychlostí 50/50 Mbps.  

Škola nadále udržuje registrované doménové adresy http://szsavoscheb.cz a http://szscheb.cz, 

které umožňují přístup k webovým stránkám školy. Webové stránky školy jsou provozovány 

za pomoci redakčního systému Joomla.  

Informace týkající se prospěchu, docházky a vlastního rozvrhu poskytuje škola studentům, 

rodičům a pedagogickým pracovníkům přes aplikaci ŠkolaOnLine. Aplikace je přístupná přes 

webové rozhraní. Aplikace ŠkolaOnLine umožňuje také zpracovávat ze zákona povinnou 

školní matriku. 

Kvalitní informační centrum školy pro potřeby žáků a pedagogů, jehož budování začalo v 
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minulých letech, nadále pokračovalo.  

 

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. Na základě rozhodnutí MŠMT s účinností od 1. 9. 2016 se do 

školského rejstříku zapisuje obor vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel. 

 

Střední škola 

Ve školním roce 2019/20 škola vzdělávala žáky v denní i dálkové formě středního vzdělávání 

s maturitní zkouškou a výučním listem. 

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost 

žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto opatření bylo 

vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 

COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem 

opatření byl zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a 

šířením onemocnění COVID-19. 

 

Výuka žáků probíhala formou distančního vzdělávání. K zadávání úkolů a výukových zdrojů 

byla využívána Katedra online, školní mail, facebook a jiné platformy. Dále pak nově platforma 

MS Teams, která umožňuje komunikaci s celou třídou i jednotlivými žáky, sdílení dokumentů 

s různou úrovní oprávnění, vytváření, distribuce, opravování online testů, zadávání 

a vyhodnocování domácích úkolů nebo online hodiny s podporou videa, audia, sdílení 

obrazovky nebo prezentace. S žáky bez přístupu k internetu byla vedena individuální 

konzultace telefonicky. Těchto žáků však bylo mizivé množství. 
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Přehled oborů: 

Zdravotnický asistent připravuje žáky pro poskytování ošetřovatelské péče v rámci 

ošetřovatelského procesu a podle stanoveného ošetřovatelského plánu, pro získávání a 

shromažďování informací potřebných pro sestavení ošetřovatelských diagnóz, pro práci se 

zdravotnickou dokumentací. 

Praktická sestra poskytuje bez odborného dohledu základní ošetřovatelskou péči a vykonává 

jednoduché úkony při poskytování zdravotní péče. Pod odborným dohledem se podílí na 

specializované ošetřovatelské péči. 

Masér sportovní a rekondiční připravuje žáky pro výkon sportovní a rekondiční masérské 

praxe. 

Masér ve zdravotnictví poskytuje léčebně rehabilitační péči pod odborným dohledem 

fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační 

a fyzikální medicíny. Možnost provozování živnosti. 

Sociální činnost připravuje žáky pro uplatnění jako pracovník sociálních služeb v různých 

ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, pro poskytování sociální  

pomoci dětem i dospělým. Absolventi mají kompetence uplatnitelné v managementu sociálních 

služeb a získávají odbornou způsobilost pro vázanou živnost. 

Ošetřovatel tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Žáci budou připravováni pro poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem 

zdravotnického pracovníka. 

 

Vyšší odborná škola  

Ve školním roce 2019/20 úspěšně pokračovalo denní studium na vyšší odborné škole, 

vzdělávací program 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. 
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Domov mládeže 

Prostorové a materiálně technické podmínky pro ubytování žáků 

Pro kapacitu 52 žáků je k dispozici 17 pokojů se společným sociálním zařízením na poschodí. 

V letošním roce byla realizována výměna toalet a splachovacího zařízení a rekonstrukce 

společných sprch.  

Jeden pokoj je možné využít jako izolaci.  

V letošním roce bylo ubytováno v DM 34 žáků. 

 

Rozdělení pokojů 

I. kategorie – 12 pokojů  5 dvoulůžkové 

     7 třílůžkových 

II. kategorie – 5 pokojů  4 čtyřlůžkových 

     1 pětilůžkový 

  

Pokoje žáků jsou vybaveny vším potřebným inventářem, který splňuje požadavky pro přípravu 

na vyučování, odpočinek i relaxaci ve volném čase. V loňském roce byly 4 pokoj, vybaveny 

kompletně novým nábytkem, včetně rekonstrukce podlah.   

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 mládež a pro přípravu obědů 

vydávaných v jídelně-výdejně školy. Žáci mají k dispozici kuchyňku – využívá se také 

k nácviku vaření a pečení.  

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 

dvěma počítači s připojením na internet. (Žáci mají k dispozici také notebooky.)  

Součástí DM je knihovna (slouží také jako studovnou), malá tělocvična se základním 

vybavením a stolním tenisem. Pro sportovní i odpočinkové aktivity lze též využívat zahradu 

domova mládeže.  

Vybavení pro volnočasové aktivity žáků je průběžně doplňováno, včetně knih do knihovny. O 

výběru společenských her, knih a sportovního vybavení spolurozhodují ubytovaní.  

 

Výchovné poradenství:  

 
Výchovná poradkyně: Mgr. Renata Šalátová, kabinet č. 215 
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Konzultační hodiny:  

Čtvrtek:  11:45 hod – 12:30 hod 

Pátek: 11:45 hod – 12:30 hod 

Možno i v jiném čase po předchozí domluvě. 

 

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2019/2020 

 

1. Spolupráce VP s vedením školy 

 shromažďování údajů o uchazečích se speciálními vzdělávacími potřebami 

 pravidelná účast na setkání s vedením - 1. středa v měsíci - porada vedení 

 spolupráce při tvorbě IVP 

 zajištění dokumentace do školní matriky 

 informační materiály a přihlášky na VOŠ a VŠ 

 dny otevřených dveří – spolupráce s koordinátorem prezentace školy (HOV) 

 účast na prezentaci školy v 9. třídách a na schůzkách rodičů žáků 9. tříd ZŠ - 

spolupráce s koordinátorem prezentace školy (HOV) 

 setkání VP SŠ a ZŠ na ÚP  v Chebu, Sokolově a Karlových Varech 

 zajištění Europassů pro maturující žáky 

 

2. Spolupráce VP s TU a dalšími vyučujícími 

 řešení otázky profesní orientace 

 monitorování problémového chování žáků, předcházení konfliktům 

 řešení problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání překážek 

 vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, 

pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání, prevenci a řešení výukových a 

výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem 

agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících 

se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací – spolupráce 

s preventistkou rizikového chování (BEN) 

 koordinace tvorby individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení PPP, 

SPC 

 řešení studijních a výchovných problémů žáků 
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 podchycení a motivace talentovaných žáků  

 poradenská, metodická a konzultační činnost 

 sociometrické diagnostické metody, dotazníky zjišťující sociálně patologické jevy, 

postoje studentů 

 spolupráce při prevenci rasismu, xenofobie a dalších jevů souvisejících s otázkou 

přijímání kulturní a etnické odlišnosti 

 

3. Práce VP s třídními kolektivy 

 vstupní informace o výchovném poradenství ve škole - 1. ročník – ve spolupráci s TU 

(ZAV, BŘE, STR) 

 monitorování problémového chování žáků 

 odstraňování neúspěšnosti v učební činnosti 

 diagnostika a psychologické intervence v kolektivech (šikana, …) – spolupráce 

s preventistkou rizikového chování  (BEN)      

 poradenská a konzultační činnost, metodická pomoc 

 poskytování informací a o možnostech dalšího studia nebo pracovního uplatnění 

 nástěnky, informační panely, webové stránky školy, tisk, materiály 

 

4. Práce VP s jednotlivci 

   vytváření studijních návyků – vytváření psychosociálních dovedností          

(komunikace) 

   diagnostika a krizová intervence (šikana, problémové vztahy, ….) 

   poradenská a konzultační činnost 

   pomoc při řešení volnočasové aktivity 

  pomoc v profesní orientaci 

 

5. Spolupráce VP s rodičovskou veřejností 

  vstupní informace o práci VP prostřednictvím TU 

   profesní orientace, informace o možnostech dalšího studia 

   informační materiály 

   poradenská a konzultační činnost 
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   domácí příprava dětí s IVP, PLPP – metodika 

 

6. Spolupráce VP s mimoškolními orgány 

  PPP, SPC – pedagogicko-psychologická vyšetření, konzultace, profesní orientace 

  Policie ČR 

  lékaři, pediatři, kliničtí psychologové a psychiatři 

  oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

  poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

  úřady práce 

  dětský domov; náhradní rodinná péče 

 

7. Jiné 

  nástěnky, nabídky programů 

  shromažďování informací o možnostech studia na VOŠ a VŠ 

  samostudium právních předpisů, metodických pokynů, odborné literatury aj. 

  vedení dokumentace VP 

  spolupráce s dalšími institucemi 

 

Roční plán 

srpen 

příprava plánu práce VP 

aktualizace nástěnek  

vstupní informace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

seznámení vedení školy a ostatních vyučujících s plánem práce VP – Domeček, nástěnka 

aktualizace kartotéky žáků se SVP - Domeček 

září 

představení se novým žákům, informace o výchovném poradenství – ZAV, BŘE, STR 

koordinace tvorby IVP pro nový školní rok 

koordinace tvorby IVP - nově příchozí doporučení - zejména 1. ročník 

případné řešení problémů se zvládnutím vyučování 

další vzdělávání VP dle nabídky 

sběr informací  



 

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace za školní rok 2019/2020 

 

12 

 

vydání Europassů - podzimní termín MZ 

 

říjen 

vedení dokumentace VP a evidence žáků se SPU – průběžně 

pomoc při přípravě a organizaci prezentace školy v 9. třídách ZŠ – HOV 

pomoc při přípravě a organizaci školy na třídních schůzkách s rodiči a žáky 9. tříd ZŠ – HOV 

listopad 

shromáždění informací o žácích pro čtvrtletní pedagogickou radu 

spolupráce s rodiči problémových žáků 

informace pro rodiče a žáky 4. ročníků – další uplatnění 

konzultace se žáky s IVP a s jejich zákonnými zástupci 

den otevřených dveří – HOV 

prosinec 

podání přihlášky k MZ (žáci se SVP - uzpůsobení podmínek) - JAŠ 

individuální práce se žáky 

průběžná kontrola plnění plánu práce 

průběžné hodnocení PLPP, IVP 

leden 

přihlášky na VŠ a VOŠ 

kariérové poradenství zejména pro 3.-4. ročník 

den otevřených dveří – HOV 

shromáždění informací o žácích pro pololetní pedagogickou radu 

konzultace se žáky s IVP a s jejich zákonnými zástupci 

únor 

spolupráce s PPP, SPC a jinými institucemi 

den otevřených dveří – HOV 

březen 

pomoc při zajišťování přijímacího řízení (duben, květen) - KAB, RAJ 

individuální pomoc zejména žákům 4.ročníku - kariérové poradenství 

průběžné řešení problémů žáků 

duben 

pomoc při zajišťování přijímacího řízení - KAB 
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shromáždění informací o žácích pro pedagogickou radu 4.ročníku - HAL, KOL 

květen 

maturitní zkoušky - pomoc při zajištění – JAŠ, KAB 

závěrečné zkoušky - učební obor Ošetřovatel - KAB, BOB, PÍB 

Europass - jarní termín MZ 

červen 

schůzka 0. ročníku 

zpracování přehledu o žácích v péči PPP 

zhodnocení PLPP a IVP 

sledování počtu našich absolventů přijatých na VOŠ a VŠ 

shromáždění informací o žácích pro pedagogickou radu 

průběžně 

- spolupráce s ředitelstvím školy, 

- spolupráce s  preventistkou 

- spolupráce s PPP, SPC 

- spolupráce s úřadem práce, 

- spolupráce s rodiči, 

- pomoc při řešení výchovných problémů, poradenskou službu učitelům, žákům, 

rodičům,  

- vedení dokumentace VP, 

- zajišťování kontrolních vyšetření žáků se SVP, 

- zajišťování  vyšetření v PPP žáků s potížemi a problémy, 

- doplňování informací na nástěnce výchovného poradce, 

- účast na akcích pořádaných pro VP, 

- vzdělávání se, 

- sledování změn v legislativě, 

- distribuce informací týkajících se studia na vysokých školách a vyšších odborných 

školách 

 

Environmentální činnost (přehled) 

 Seznámení žáků s obnovitelnými zdroji el. energie – návštěva vodní elektrárny Skalka,  

třídírny odpadu Černošín a Chevaku - čistírna odpadních vod 
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 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 

 Ekotým – žáci zajišťují péči o květiny, zlepšení prostorů školy, třídění opadu, nádoby 

na tříděný odpad  

 Projekt Ekoškola 

 Sběr papíru 

 

2. 0 Přehled oborů vzdělání 
 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

53 - Zdravotnictví     

53-41-M/03 Praktická sestra (denní a dálková forma vzdělávání)  

53-41-M/01 Zdravotnický asistent (denní a dálková forma vzdělávání) 

69 - Osobní a provozní služby 

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví (denní forma vzdělávání) 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (denní forma vzdělávání) 

75 - Pedagogika, učitelství a sociální péče 

75-41-M/01 Sociální činnost (denní forma vzdělávání)  

Střední vzdělání s výučním listem 

53 - Zdravotnictví      

53 - 41 - H/01 Ošetřovatel 

Vyšší odborné vzdělávání 

75-41-N/002 Sociální práce, denní forma vzdělávání 

75-32-N/001 Sociální práce, denní forma vzdělávání 

 

 

3. 0 Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Počet členů vedení je 6. Počet učitelů odpovídal počtu tříd. Zdárný chod počítačové sítě a 

počítačové techniky ve škole zajišťuje firma Kancelářské systémy, a. s. Karlovy Vary. 
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Počet pracovníků školy

Počet

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 15 včetně vedení 

Odborní učitelé 16 včetně vedení 

Externí učitelé 16  

ICT koordinátor 3 DPP 

Vychovatelky 3 
z toho 1 pracovník na 

částečný úvazek 

TH pracovníci 4  

Kuchařky 3 

1 pomocná kuchařka na 

částečný úvazek + řidička 

na částečný úvazek 

Vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení 1  

Školník, údržbář, domovník 2  

Vrátná 1 + (2) ½ úvazek DPP 

Knihovnice 1 DPP 

Celkem 67 
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Příloha – organizační zabezpečení školy 

 

4. 0 Přijímací řízení a následné přijetí do školy 
 

4. 1 Střední škola 

 

Pro školní rok 2019/2020 

 

Počet přihlášek: 

Celkem přihlášeno 152 osob (denní a dálková forma studia). 

Z toho konali zkoušku:  

Celkem konalo zkoušku 121 osob (denní a dálková forma studia).   

Z toho konali pohovor: 

Celkem 24 osob (denní forma studia).   

Počet přijatých ve školním roce 2019/20 k 30. 9. 2019: 

Celkem přijatých 95 osob (denní a dálková forma studia).   

 

Celkem přijato 95 žáků do pěti tříd 1. ročníku 1 třída praktická sestra, 1 třída masér ve 

zdravotnictví, 1 třída sociální činnost, 1 třída ošetřovatel – denní forma studia a 1 třída praktická 

sestra – dálková forma. 

 

Tabulka č. 3 

 Počet přihlášek Zkouška/pohovor 
Přijato k 30. 9. 

2019 

Praktická sestra (denní) 45 44 29 

Praktická sestra (dálková) 28 23 22 

Masér ve zdravotnictví 25 24 16 

Sociální činnost 30 30 12 

Ošetřovatel 24 24 16 

Celkem 152 145 95 
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4. 2 Vyšší odborná škola 
 

Pro školní rok 2019/20 proběhla celkem 3 kola přijímacích pohovorů 

Počet přihlášek: 

 

Celkem přihlášeno:  43 

Celkem přijato:  43 

Zapsáno:   36 

1.    Kolo 29 přihlášek, přijato 29 studentů 

2.    Kolo 5 přihlášek, přijato 5 studentů 

3.    Kolo 9 přihlášek, přijato 9 studentů 

 

5. 0 Výsledky vzdělávání žáků a studentů 

5. 1 Střední škola 
 

Prospěch jednotlivých tříd - první pololetí roku 2019/2020 

 

Tabulka č. 4 

 

Třída 
S vyzname 

náním 
Prospělo Neprospělo Uvolněno Uznáno Průměr 

1. A 1 27 0 0 0 2,18 

45
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Počet přihlášek Zkouška/pohovor Přijato k 30. 9. 2019
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1. B 1 17 8 0 1 2,33 

1. OŠ 1 9 3 1 0 2,57 

2. A 8 20 2 2 0 1,75 

2. B 1 20 2 1 0 2,11 

2. OŠ 1 11 1 1 0 2,48 

3. A 3 18 4 4 0 2,17 

3. B 2 17 2 1 1 2,09 

3. OŠ 1 9 1 1 0 2,17 

4. A 3 16 6 7 0 2,41 

4. B 3 16 1 6 3 2,13 

1.DS 3 10 6 0 5 2,4 

4.DS 2 5 4 0 4 2,56 

Celkem: 30 195 40 24 14 2,26 
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Prospěch jednotlivých tříd - druhé pololetí roku 2019/2020 

 

Tabulka č. 5 

 

Třída 
S vyzname 

 
Prospělo Neprospělo Uvolněno Uznáno Průměr 

1. A 3 24 1 0 0 2,11 

1. B 3 23 1 1 1 2,07 

1. OŠ 1 10 2 2 0 2,48 

2. A 11 19 1 2 0 1,58 

2. B 2 21 0 1 0 1,93 

2. OŠ 2 12 1 1 0 2,4 

3. A 6 20 0 3 0 1,82 

3. B 3 18 2 4 1 2,06 

3. OŠ 2 12 0 1 0 1,9 

4. A 4 22 0 7 0 2,04 

4. B 3 18 0 6 3 1,82 

1. DS 7 10 1 0 5 1,92 

4. DS 3 8 2 0 4 2,33 

Celkem: 50 217 11 28 14 2,04 
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Absence dle jednotlivých tříd za rok 2019/2020                                 

                                       

 Tabulka č. 6 

 

Třída Omluveno Neomluveno Nezapočítávaná 
Průměrná 

absence 

Celková 

absence 

1.A 2116 0 147 68,26 2116 

1.B 2132 5 164 68,77 2137 

1.OŠ 1579 0 0 83,11 1579 

2.A 2724 0 68 87,87 2724 

2.B 2280 0 173 99,13 2280 

2.OŠ 1813 1 0 120,87 1814 

3.A 2594 2 78 89,45 2596 

3.B 2004 1 216 87,13 2005 

3.OŠ 1647 6 0 109,8 1653 
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Název grafu

Omluveno Neomluveno Nezapočítávaná Průměrná absence Celková absence

4.A 2227 1 97 85,65 2228 

4.B 1322 2 60 57,48 1324 

1.DS 367 0 0 14,12 367 

4.DS 814 82 0 50,88 896 

Celkem: 23619 100 1003 76,69 23719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2 Vyšší odborná škola 
Stavy studentů na začátku školního roku 2019/20 

 

Tabulka č. 7 

Třída Typ studia Počet tříd Počet studentů 

1. VOŠ denní 1 36 

2. VOŠ denní 1 18 

3. VOŠ denní 1 10 

Celkem  3 64 
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Stavy studentů na konci školního roku 2019/2020 

(úspěšně zakončili studium v daném období) 

                  

Tabulka č. 8 

 

Třída Typ studia Počet tříd Počet studentů 

1. VOŠ denní 1 17 

2. VOŠ denní 1 18 

3. VOŠ denní 1 10 

Celkem  3 45 
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5. 3 Maturitní zkouška 

 
obor: Zdravotnický asistent, kód 53-41-M/01  

a) společná část: 

1. povinná zkouška bez volby (CJL) 

2. povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ)  

viz zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 

 

b) profilová část: 

3. povinné zkoušky (obě) 

  OSK - formou ústní zkoušky 

  OSN - formou praktické zkoušky 

4. nepovinné zkoušky (nejvýše dvě) 

 Bio-psycho-sociální profil osobnosti nemocného - formou 

vypracování maturitní práce a její obhajoby 

  MAT – formou písemné zkoušky 

  ANJ – formou ústní zkoušky 

  NEJ - formou ústní zkoušky 

 

obor: Sociální činnost, kód 75-41-M/01  

a) společná část: 

1. povinná zkouška bez volby (CJL) 

2. povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ) 

viz zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 

b) profilová část: 

3. povinné zkoušky (obě) 

SPO - formou ústní zkoušky 

Přímá péče a osobní asistence - formou praktické zkoušky 

4. nepovinné zkoušky (nejvýše dvě) 
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 Sociální péče o klienta - formou vypracování maturitní 

práce a její obhajoby 

  MAT – formou písemné zkoušky 

  ANJ – formou ústní zkoušky 

  NEJ - formou ústní zkoušky 

 

obor: Masér sportovní a rekondiční, kód 69-41-L/02 

a) společná část: 

1. povinná zkouška bez volby (CJL) 

2. povinná zkouška s volbou (MAT x ANJ x NEJ) 

viz zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 

b) profilová část: 

2. povinné zkoušky (obě) 

  RER - formou ústní zkoušky 

  MAS - formou praktické zkoušky 

3. nepovinné zkoušky (nejvýše dvě) 

  EKO - formou ústní zkoušky 

  MAT – formou písemné zkoušky 

  ANJ – formou ústní zkoušky 

  NEJ - formou ústní zkoušky 

 

Maturitní zkoušky probíhaly podle platných právních předpisů. Nedošlo k žádné mimořádné 

události. 

 

Přehled: 

Tabulka č. 9 

 Jarní termín Podzimní termín 

třída přihlášky konali  uspěli  vyzn. přihlášky konali uspěli  vyzn. 

4. A 26 26 14 2 9 7 5 0 

4. B 21 21 9 3 12 12 3 0 
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opakující 10 9 1 0 8 3 0 0 

celkem 57 56 24 5 29 22 8 0 

 

 

 

 

 

Jako největší problém se u státní části MZ opět jevily didaktické testy, a to z českého jazyka 

(maturanti si nejvíce stěžovali na délku textů) a z německého jazyka. 

Problematické jsou výsledky žáků MZ opakujících. V podzimním termínu se téměř všichni 

z opakujících omluvili, nikdo neuspěl.  
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Souhrnné výsledky jarního termínu MZ poskytnuté Cermatem ukazují, že ve srovnání 

s ostatními obory stejného zaměření žáci všech oborů denní formy studia neuspěli dobře. 

Svědčí o tom procento úspěšných než obory stejné skupiny vzdělávání  

Předmětové komise dostali výsledky zatím jen jarního termínu (podzimní dosud nejsou) a na 

schůzkách PK je rozeberou. Je evidentní, že v době koronavirové krize, když se žáci 

připravovali on-line, řada z nich přípravu podcenila. Nutno však podotknout, že mnozí byli též 

povoláni do služby ve zdravotnických zařízeních a sociálních ústavech, aby nahradili nemocný 

personál. 

Profilová část MZ, tedy praktické zkoušky a ústní zkoušky z odborných předmětů, proběhla 

bez problémů, neuspěli pouze dva žáci denní formy studia Po ukončení podzimního termínu 

lze výsledky mat. zkoušky 2019/20 hodnotit jako slabé. 

Srovnání obou termínů zatím není k dispozici, neboť Cermat musí nejprve vyřešit žádosti o 

přezkum výsledků. Konkrétní výsledky jednotlivých částí zkoušek, jež Cermat škole poskytl, 

byly předány předsedům předmětových komisí, aby je komise analyzovaly a přijaly opatření 

vedoucí k lepším výsledkům v dalším ročníku MZ.  

 

5. 4 Absolutoria 
Absolutoria ve školním roce 2019/2020 proběhla bez problémů, předsedkyně komise Mgr. 

Hana Kašparová velmi pozitivně oceňovala jak výkony studentů, tak přístup pedagogů a 

celkovou atmosféru zkoušek. Z 10 studentů prospělo 7 studentů s vyznamenáním. 

 

6. 0 Prevence sociálně patologických jevů 
 

Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2019/2020: 
 

V tomto školním roce se podařilo ve spolupráci s preventistkou rizikového chování Mgr. 

Marcelou Benešovou, výchovnou poradkyní, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky,  

Policií ČR – PIS Cheb a jinými složkami regionu Karlovy Vary zajistit většinu plánovaných 

přednášek a akcí. 

 

Akce: 

 Hazard kolem nás 

 Dobrovolnická činnost studentů SZŠ a VOŠ Cheb 
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  Rizika on line 

 Blázníš, no a? 

 

Příloha – Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2019/2020 

 

7. 0 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
DVPP, školení, semináře, konference 

Pedagogičtí pracovníci školy se během části 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. Seminář Šablony - Komunikace s problémovým žákem, 

rodiči. 

 

 Angličtina pro učitele - B1 - Krajské vzdělávací centrum Sokolov  

 Seminář Líný učitel - Karlovy Vary 

 Seminář k platformě kariérového poradenství (IKAP KK) - Kariérové informace, 

diagnostika a legislativní aspekty KP ČR -  Karlovy Vary 

 Seminář k platformě kariérového poradenství (IKAP KK) Skupinové poradenství - 

Karlovy Vary 

 Seminář Auschwitz – historie a vzdělávání - seminář pro pedagogy - Osvětim/Polsko 

 Seminář Emoce a jejich stabilita - Praha 

 Realizace vzdělávacího programu pro učitelky odborných předmětů: 

 KURZ PRVNÍ POMOCI v listopadu 2019, zúčastnilo se 13 pedagogů školy 

 Akreditovaný vzdělávací program v systému DVPP: Trénink paměti a snadnější učení 

1. část (říjen 2019) a 2. část (únor 2020), pro učitele  

 V rámci odborného vzdělávání ve spolupráci s KKN Cheb – workshopy Odběry 

biologického materiálu a Prevence nemocničních nákaz (leden, březen 2020) pro 

učitelky odborných předmětů 

 Webináře – Formativní hodnocení, výuka na dálku 

 Internet ve výuce angličtiny II – 8h (MSMT-22201/2017-1) – Novák 
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 Vina a pocit viny – jak s nimi pracovat – 16h (MPSV A2019/0605-SP/PC/PP) - 

Poláková 

 Využívání písní ve výuce anglického jazyka – 8h (MSMT-22201/2017-1) – Novák 

 Respektovat a být respektován – 32h (MSMT-5823/2018-1-346) – Novák, Poláková 

 Správná výslovnost v anglickém jazyce II. aneb „Pronunciation does matter!“ – 8h 

(MSMT-22201/2017-1) - Novák 

 Jak zvýšit sebevědomí svoje, svých kolegů a klientů – 8h (MPSV A2018/0597-

SP/PC/VP) - Poláková 

 

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 kurz 

Místo: Chata Plzeňka, Pernink 

Cílem lyžařského kurzu bylo seznámit žáky se základy sjezdového lyžování a carvingového 

lyžování. 

 

Zájmové kroužky 

Kroužky se otevírají dle zájmů žáků.  

 

Exkurze 
 

OK oboru zdravotnický asistent, praktická sestra 

 Ošetřovací jednotka (INT, CHIR) KKN Cheb – 1.OŠ (listopad/2019) 
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 Centrální sterilizace KKN Cheb – 1. OŠ 

 Přednáška hygieny rukou KKN Cheb – 1.OŠ 

 4.A  Jobs Day - exkurze -listopad 2019 

exkurze- Domov pro seniory 1. ročník  

 

OK oboru sociální činnost 

 Jedličkův ústav  

 Charita Cheb  

 Zařízení sociálních služeb v regionu Karlovarský kraj v rámci výuky odborných předmětů  

 Hospic sv. Jiří Cheb  

 

OK oboru masér sportovní a rekondiční, masér ve zdravotnictví 

 Domov pro seniory, JOKER z. s. 

 Františkovy Lázně LD Brusell - balneoprovoz 

 Kladruby, Slapy - rehabilitační ústavy 

 Františkovy. Lázně LD Pawlik - Lázeňská klinika 

 Sokolov - fitness Ural 

 Mariánské Lázně  - LD Olympie – balneoprovoz 

 

PK přírodovědných předmětů 

 Dny vědy a techniky Plzeň – Techmánie 

 Věda před radnicí 

 

PK společenskovědních a humanitních předmětů 

 Návštěva Západočeského divadla v Chebu - RUR, Všechny báječné věci 

 Návštěva Městské knihovny v Chebu - seznámení s chodem knihovny 

 Literárně-historická exkurze Praha - Národní divadlo 

 Historická exkurze Chebem - 1. ročníky 

 Časopis Tempus studiorum - 18. ročník 

 Exkurze Německo - Vánoční trhy 

 

Soutěže 

OK oboru zdravotnický asistent 
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Naše škola se aktivně podílí na zajištění soutěží a různých programů sociálních partnerů: 

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.  

 

OK oboru sociální činnost 

 PSK olympiáda  

 

PK společenskovědních a humanitních předmětů 

 Olympiáda v CJL – školní kolo  

 Olympiáda v ANJ – školní kolo  

 

PK přírodovědných předmětů 

 Celostátní kolo matematické soutěže středních škol 

 Školní kolo matematické soutěže středních škol 

 

Sportovní soutěže 

 Stolní tenis 

 Florbal 

 Sálová kopaná 

 Přespolní běh 

 Házená 

 

Semináře  

 Seminář pro žáky oboru SČ „Hospicová péče“ 

 Seminář pro žáky a pedagogy oboru ZA „Dítě s poruchou autistického spektra 

v ordinaci lékaře“ nácvik praktických dovedností 

 žáci 4. ročníku se zúčastnili besed s pracovníky zdravotnických i sociálních 

zařízeních, v kterých mohou ihned po absolvování studia najít pracovní uplatnění 

(prosinec 2019, leden, únor 2020) 

 Přednáška na téma INKLUZE, pořadatel Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. 

 Beseda Tyflocentrum   
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 Trénink paměti I.  

 Trénink paměti II.  

 Líný učitel  

 Psychohry  

 Konference „Zdravotní a návazná péče o pacienty v Chebu a okolí“  

 Regionální setkání vyučujících PSK Plzeň  

 Blázníš no a? 

 

Ostatní akce 

 Mikulášská pro děti v KKN Cheb a pro děti SZSS Cheb - 4. A, 4. B (prosinec 2019) 

 Vánoční koncert – (prosinec 2019) 

 Vánoční den pro klienty v sociálních zařízeních  

  Svátek svatého Valentýna 

 

Sbírkové charitativní akce 

 Srdíčkový den – výtěžek 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 

 

Výstavy a veletrhy 

 Veletrh fiktivních firem Most 2019 - FF Zdravej kancl, s. r. o. 

 Veletrh fiktivních firem Sokolov 2020 - FF Masáže Petr Klíč, FF Zdravej kancl s. r. o. 

 Veletrh fiktivních firem MUB – line veletrh fiktivních firem na platformě MS Teams 

 

8. 2 Aktivity domova mládeže 
 

Organizované celoročně 

Příprava na vyučování – využívaní knihovny (doplněny knihy povinné četby), práce na PC, 

organizace studijní doby a pomoc vychovatelů a spolužáků při přípravě na vyučování, 

spolupráce se školou. Odstraňování nedostatků v přípravě na vyučování, pravidelná příprava. 
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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 (podzimní věnce, pletení z papíru), různé 

výtvarné techniky, malování na cokoliv. Výroba hraček na podporu psího útulku.  

Aktivní odpočinek – cvičení v DM pod vedením vychovatelek, ve Fr. Lázních - Aqaforum, 

SZŠ, poznávání Chebu, využívání zahrady pro sport a relaxaci, nabídka volnočasových aktivit 

jiných organizací.  

Ostatní - sledování sportovních přenosů, poznávacích, naučných a dokumentárních pořadů (př: 

pořad Víkend, Televizní noviny, hudební pořady), pečujeme o své okolí – květiny, úklid okolí 

DM. Nácvik vaření a pečení – i to lze dělat pro radost. 

 

Tematické aktivity 

 Seznámení s Chebem – žáci 1. Ročníků, Chebské niky – ostatní žáci 

 Bezpečnost a ochrana zdraví, počáteční poučení, nácvik evakuace v DM, poučení před 

prázdninami 

 Posezení u ohně, hry, opékání vuřtů – spolupráce žáků všech ročníků – poznáme se 

blíž, seznamovací a motivační hry, volejbal – návštěva spolužáků 

 Návštěva DDM SOVA, nabídka volnočasových aktivit 

 Návštěva vánočních trhů, výzdoba DM, vánoční pečení, nácvik na vánoční koncert, 

vánoční posezení -spolupráce všech žáků 

 Prezentace školy a domova mládeže na veřejnosti – školy v oblasti Tachova 

 Kdo si čte, nenudí se – jak začít číst, nabídka knih, povídání o knihách 

 Příprava a organizace Dne dětí pro mateřskou školu Zlatý Vrch.  

 Staráme se o své okolí – péče o květiny, úklid okolí DM 

 Zdravá výživa – naučíme se jak se správně stravovat, co jíst i mlsat. 

 

Aktivity domova mládeže  

 Poznáváme Cheb – žáci 1. Ročníků, Chebské niky – ostatní žáci 

 Míčové hry volejbal – návštěva spolužáků, opakování akce 

 DDM SOVA – nabídka zájmových kroužků, nejen v DDM 

 Posezení na zahradě, opékání vuřtů, společenské hry – spolupráce žáků 

 A co takhle společenský tanec – nabídka kurzu 

 Upečme si něco dobrého – pečení v průběhu roku jen tak pro radost a na chuť 
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 Pozvání rodičů do DM – upečeme, posedíme, popovídáme. 

 Návštěva kina – jdeme se společně bavit 

 Návštěva bazénu – aktivní trávení volného času, relaxace 

 Halloweenská diskotéka v DM – pořádaná žáky 

 Výroba adventních věnců, dekorací a vánočních dárků  

 Návštěva vánočních trhů – atmosféra vánoc, inspirace 

 Návštěva kluziště na vánočních trzích 

 Nácvik vystoupení na Vánoční koncert 

 Pečení vánočního cukroví      

 Příprava a organizace slavnostní Vánoční večeře    

 Výroba jarních dekorací, výzdoba DM 

 A co takhle hrát si? Aktivity, hlavolamy  

 Společné stolování jak se chováme ve společnosti a společné posezení s žáky, 

závěrečné posezení tentokrát v DM 

 

Výuka ve škole byla dne 10. března 2020 zrušena – COVID-19. Organizace odjezdů žáků 

domů, proběhla v odpoledních a večerních hodinách bez problémů.  

 

V době uzavření domova mládeže, probíhala komunikace s žáky a jejich rodiči 

prostřednictvím katedry, e-mailu a sociálních sítí.  

 Vyzvednutí potřebných věcí 

 Organizace ubytování žáků maturitních ročníků 

 Organizace vyklizení domova mládeže 

 Návrhy k trávení volného času – malování na kamínky, sledování zajímavých filmů, 

nabídka četby, připojení k výzvám – sport a jiné aktivity. 

 Osobní komunikace s žáky, zvládnutí karantény z osobního hlediska žáka, plnění 

školních povinností,…….  

 

8. 3 Aktivity vyšší odborné školy 

 

Besedy, semináře 

 Eric Tabery – beseda nad knihou „Opuštěná společnost“ 
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 Blázníš?, No A! – seminář Fokus Mladá Boleslav z. s. o problematice lidí s duševním 

onemocněním 

 Přednáška zaměstnanců Probační a mediační služby na téma činnost PMS v rámci 

přípravného a vykonávacího trestního řízení 

 Beseda a workshop  na téma „Občanský lobbing“, zástupci organizace Rekonstrukce 

státu 

 Jeden svět na školách (Člověk v tísni) – „Příběhy bezpráví“, - projekce, beseda, 

workshop - připomínka 30. výročí Sametové revoluce 

 JUDr. Tereza Patočková - přednáška na téma „Nejčastější omyly a předsudky v právech 

občasa“ v rozsahu 2 hodiny. 

 

Výcvik 

 Zdravotní nauky 1+2 – 1. ročník – Cheb 

 Krizová intervence 3. ročník – Cheb 

 Profesionální rozhovor 2. ročník - Cheb 

 

8. 4 Prezentace školy na veřejnosti 

 

Propagace školy 

 Studentské centrum zdraví – pravidelná aktivita 

 Pomoc s organizací na mezinárodním turnaji ve stolním tenise vozíčkářů Open 2020  -  

Organizace programů „Vanoční den“, „Mikuláš“ pro zařízení smluvních partnerů  

 Zajištění první pomoci při celostátní olympiádě z dějepisu organizované Gymnáziem 

Cheb  

Finanční příspěvky pro Hospic sv. Jiří v Chebu  

 Žáci všech oborů se aktivně zapojili do dobrovolné pomoci ve zdravotnických a 

sociálních zařízeních v  období nákazy COVID 19, kdy byla zakázána přítomnost žáků 

ve škole 

 Věda před radnicí 

 Návštěvy na ZŠ průběžně  

 Burza škol Cheb  

 Burza škol Sokolov  
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 Burza škol Tachov  

 Jarmark radosti – (benefiční akce)/Den otevřených dveří 

 Eric Tabery – beseda nad knihou „Opuštěná společnost“ 

 

Projektové vyučování 

 Společná projektová výuka oborů Masér sportovní a rekondiční a Praktická sestra 

zaměřený na vertikalizaci a polohování pacientů 

 Školský projekt organizovaný FOKUS Mladá Boleslav z.s.  

 Blázníš no a? zaměřený na prevenci duševních nemocí u dospívajících pomocí 

zážitkového workshopu 

 

Další formy prezentace 

 Umožnění výzkumů potřebných při získávání podkladů psaní diplomových prací našim 

absolventkám 

 Spolupráce při výzkumech našich sociálních partnerů 

 Zajištění odborné pedagogické praxe pro studenty vysokých škol 

 Prezentace školy (burzy škol, ZŠ) 

 

9. 0 Inspekční činnost provedená ČŠI 
 

ČŠI – inspekční činnost proběhla ve dnech 3. 10. až 8. 10 2019. 

Předmětem inspekční činnosti bylo zajištění a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání poskytovaného střední školou, vyšší odbornou školou a domovem mládeže. 

 

 

10. 0 Hospodaření školy 

 
Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 

2019/20 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Tabulka č. 10 
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Základní údaje o 

hospodaření školy v tis. Kč 

k 31. 12. 2019 k 30. 6. 2020 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 35 997 046,- 624 759,- 18 708 968,- 250 040,- 

2. Výnosy celkem 35 883 435,- 742 763,- 18 557 536,- 250 478,- 

3. Hospodářský výsledek 

před zdaněním 
- 113 6611,- 118 004,- - 151 432,- 438,- 

 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace k 31. 12. 2019 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

735 675,- 

    z toho:  

 Zpracování požární zprávy 82 280,- 

 Projektová dokumentace v programu Bezpečná škola 49 255,- 

 Projektová dokumentace na rekonstrukci topení 217 720,- 

 Rekonstrukce sociálního zařízení - dofinancování 386 420,- 

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

5 850 786,- 

    toho:  

          běžné provozní výdaje 5 561 000,- 

 Posílení Investičního fondu na opravy 0,- 

 Příspěvek na budoucí projekt FYZIO 720,- 

 Příspěvek na minulé projekty ,- 

 Udržitelnost Podpora přírodovědného a technického vzdělávání ,- 

 Příspěvek na stipendia 66 500,- 

 Příspěvek – STOP násilí na školách – prevence kriminality 60 000,- 

 Příspěvek na odborné vzdělávání učitelů 12 566,- 

 Příspěvek – Projekt Hravě zdravě 50 000,- 

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu 

zřizovatele celkem 
26 949 259,- 

    z toho:   

 ÚZ 33353 – Dotace na přímé NIV 26 450 513,- 

 ÚZ 33049 – Podpora odborného vzdělávání 141 753,- 

 ÚZ 33076 – vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

ped. prac. 
350 803,- 

 ÚZ 33077 – podpora při zavádění nového financování 6 190,- 

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 402 927,- 
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  z toho: EU – OP VK Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání 
0,- 

 EU – OP VK 33 063 šablony II 357 427,- 

 ÚP ČR – Příspěvek na účelně zřízené pracovní místo 0,- 

 Město Cheb  - psychologická olympiáda 5 500,- 

 Město Cheb  - Studentské centrum zdraví 10 000,- 

 Město Cheb  - příspěvek na činnost fiktivních firem 15 000,- 

 Město Cheb  - Cesta za zdravím 15 000,- 

 

Přehled přijatých darů za období školního roku  

Přijaté příspěvky a dotace k 31. 12. 2019 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

735 675,- 

    z toho:  

 Zpracování požární zprávy 82 280,- 

 Projektová dokumentace v programu Bezpečná škola 49 255,- 

 Projektová dokumentace na rekonstrukci topení 217 720,- 

 Rekonstrukce sociálního zařízení - dofinancování 386 420,- 

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 

celkem 

5 850 786,- 

    toho:  

          běžné provozní výdaje 5 561 000,- 

 Posílení Investičního fondu na opravy 0,- 

 Příspěvek na budoucí projekt FYZIO 720,- 

 Příspěvek na minulé projekty ,- 

 Udržitelnost Podpora přírodovědného a technického vzdělávání ,- 

 Příspěvek na stipendia 66 500,- 

 Příspěvek – STOP násilí na školách – prevence kriminality 60 000,- 

 Příspěvek na odborné vzdělávání učitelů 12 566,- 

 Příspěvek – Projekt Hravě zdravě 50 000,- 

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu 

zřizovatele celkem 
26 949 259,- 

    z toho:   

 ÚZ 33353 – Dotace na přímé NIV 26 450 513,- 

 ÚZ 33049 – Podpora odborného vzdělávání 141 753,- 

 ÚZ 33076 – vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

ped. prac. 
350 803,- 

 ÚZ 33077 – podpora při zavádění nového financování 6 190,- 

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 402 927,- 
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  z toho: EU – OP VK Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání 
0,- 

 EU – OP VK 33 063 šablony II 357 427,- 

 ÚP ČR – Příspěvek na účelně zřízené pracovní místo 0,- 

 Město Cheb  - psychologická olympiáda 5 500,- 

 Město Cheb  - Studentské centrum zdraví 10 000,- 

 Město Cheb  - příspěvek na činnost fiktivních firem 15 000,- 

 Město Cheb  - Cesta za zdravím 15 000,- 

 

Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje oznámila zahájení kontroly na 13. 11.2018 – 

kontrolní činnost vykonaná dle zákona č. 255/2012 Sb., nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 a podle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.  

Místem kontroly byla škola a školní jídelna – výdejna Hradební 58/10, Cheb.  

Byly zjištěny nedostatky týkající se maleb stěn, podlah, omítek v umývárnách a toaletách, 

malby ve výdejně a absenci stavebně oddělené úklidové místnosti s výlevkou. 

Ve zprávě o nápravných opatřeních bylo sděleno, že nedostatky budou napraveny během 

rekonstrukce sociálního zařízení, která probíhá a bude ukončena v dubnu 2019. Tyto nedostatky 

by vyřešeny. 

5. 2. 2019 proběhlo projednání písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými směsmi. KHS konstatovala, že považuje texty pravidel za projednané ve 

smyslu citovaného zákonného ustanovení. 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zahájila dne 29. 11.2019 kontrolní činnost 

zákona č. 255/2012 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. 

dubna 2004 a podle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.  

Místem kontroly byla školní jídelna Javorová 7, Cheb.  

Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

11. 0 Mezinárodní a rozvojové programy 



 

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace za školní rok 2019/2020 

 

39 

 

 
11. 1 Mezinárodní program 
 

Nebyl realizován 

 

Další zapojení školy do programů: 

 Získaní dotace z KK na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků 

onemocnění pro Studentské centrum zdraví  

 

Projekt Šablony I a II: 

 Stáže učitelky odborných předmětů na pracovištích praktického vyučování a 

možných zaměstnavatelů absolventů naší školy, interní sdílení pro ostatní 

pedagogy školy 

 Zapojení odbornice z praxe do výuky odborných předmětů 

 

12. 0 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Vzdělávací program akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle 

Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k 

získání kvalifikace - studium pro výchovné poradce - Celoživotní vzdělávání FPE ZČU Plzeň 

 

V daném období probíhalo ve škole dálkové studium v oborech praktická sestra a zdravotnický 

asistent (1. a 4. ročník), a to na střední škole. 

 

 

13. 0 Realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

Nebyly uskutečněny. 

 

14. 0 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve 

         vzdělávání 
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14. 1 Smluvní partneři při zajišťování praktického vyučování na 

střední škole 

 
Již třetím rokem působí na škole Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele   

v rámci projektu Šablony 1 a 2 pro SZŠ a VOŠ Cheb. 

 

Působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Pomáhá škole a zaměstnavatelům 

zajistit realizaci spolupráce dle oborů vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací 

listiny, s firmami/institucemi daného oborového zaměření.  

 

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 

praxe, 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 vzdělávání. Na výchově a vzdělávání se tak podílejí kromě učitelů 

odborných předmětů i odborníci z praxe.  

 

Hlavním smluvním partnerem pro obor vzdělání zdravotnický asistent je zdravotnické 

zařízení Karlovarská krajská nemocnice a. s. Spolupracujeme také se zdravotnickým 

zařízením Nemos Plus s. r. o. Nemocnicí v Ostrově, Sokolově a CARVAC s.r.o.  

Při výuce v oboru vzdělání sociální činnost škola spolupracuje se sociálními zařízeními v 

Chebu. Jedná se hlavně o Domov pro seniory Skalka, Domov pro seniory Spáleniště, Amica 

centrum s. r. o, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Diecézní charita Plzeň, 

Chráněné dílny Joker o. s., CARVAC a. s. v Aši, SZSS v Chebu. Spolupráci jsme nově 

zahájili se zařízením KOTEC o.p.s. Se vznikem nové pracovní pozice chůvy v mateřské škole 

jsme získali ke spolupráci dětská zařízení (mateřské školy, denní stacionáře) a umožnili tak 

přípravu našich žáků k práci s dětmi. 

 

Žáci oboru vzdělání masér sportovní a rekondiční vykonávají praktické vyučování v 

provozovnách, studiích, salonech, v zařízeních sociální péče a v lázeňských domech. Úspěšně 

nově spolupracujeme se společností Františkovy Lázně AQUAFORUM a. s. a ostatními 
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společnostmi, které zajišťují lázeňské a wellness služby ve Františkových a Mariánských 

Lázních a v Karlových Varech. 

 

14. 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. 

Kotec, o.p.s. – (K- centrum, CPR, terénní programy, SASRD, Sokolov, Cheb, Tachov, 

Kraslice) 

DCH Plzeň – Občanská poradna Cheb, AD Betlém, Noclehárna 

Náhradním rodinám, o. p. s. 

Carvac, s.r.o. 

FCH Aš – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 

MěÚ Stříbro, Kraslice, Planá u Mariánských Lázní, MM Karlovy Vary – sociální pracovník, 

opatrovnictví, senior express, PS, OSPOD, … 

PČR – prevence kriminality 

Toreal, s.r.o. (Královské Poříčí – DpS, DZR) 

Domov sv. Jan (středočeský kraj) 

Hospic sv. Jiří 

Společnost Dolmen, z.ú. (PSB, Chráněné bydlení – Sokolov, Habartov) 

DOZP „Sokolík“ Sokolov 

Nemos Sokolov 

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. 

ZŠ Sokolov, Cheb 

DC Mateřídouška (Denní stacionář, Sociálně terapeutické dílny – Sokolov) 

Okresní soud Sokolov – opatrovnické oddělení 

Věznice Kynšperk nad Ohří 
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DD Čtyřlístek (Planá u Mariánských Lázní) 

Joker, z.s. (Sociálně terapeutické dílny – Cheb) 

Fokus MB – Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny 

DD Cheb a Horní Slavkov 

 

14. 3 Ostatní partneři 
 

Město Cheb 

Karlovarský kraj 

KKN 

Městský úřad Cheb, živnostenský odbor   

Živnostenská škola Sokolov  

Úřad práce Cheb 

OZP  

 
     


