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Adaptační kurz
Mezi oblíbené akce měsíce září patří již
tradičně pořádaný adaptační kurz, který
se koná v Konstantinových Lázních.

Na co se máme
těšit v příštím
měsíci:


Akce měsíce září
a října

Hlavním úkolem tohoto „výletu“ je
vzájemné poznávání mezi vyučujícími
a žáky i mezi žáky navzájem.
Na kurzu nechyběly sportovní aktivity
ani zajímavé projekty s názvy „Ulice“
a „Hrou proti AIDS“, se kterými
pomáhali naši žáci z vyšších ročníků.
„Prváci“ se tak mohli poutavým
způsobem seznámit s drogovou
problematikou a i s nebezpečím nákazy
pohlavně přenosnými chorobami.
Přednášky byly určeny především
k prevenci těchto nežádoucích jevů ve
společnosti
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Pobyt zpříjemňovalo ještě doznívající
letní počasí a výborná kuchyně. Někteří
z nás se domů vraceli dokonce i
s houbovými úlovky.
Všem se zde velmi líbilo, škoda jen, že
pobyt tak rychle utekl. Už nás čeká jen
spousta práce, kterou si budeme snažit
určitě příjemně zpestřit.
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Aktivity učitelů v měsíci srpnu a září

Za všechny účastníky adaptačního
kurzu Mgr. Ladislava Mutinská
Prázdniny utekly tradičně jako voda,

Tak tohle se nám opravdu povedlo!
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my se po letním odpočinku opět
vracíme do školy, kde na nás čeká
spoustu práce a povinností, ale také
milí žáci a studenti, na které,

Soutěž o maskota školy

věříme, se všichni těšíme.
Loňský školní rok byl velmi
pracovně náročný, i přesto jsme ho
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dobře zvládli.
Vzpomínáme na slova jedné naší
kolegyně z Karlových Varů, která
má nejraději hodně popsaných
stránek v třídní knize. My začneme

Milé kolegyně a kolegové, žáci
a studenti,
přeji Vám klidný školní rok
2013/14, hodně zdraví a spokojenosti v pracovním, školním
i osobním životě.

vypisovat teprve první týden, ale
věřte, že život utíká příliš rychle,
a tak si myslíme, že je třeba žít
přítomností a užívat si každé
vteřiny.

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Karlovarská 99
323 00 Plzeň

Školní rok 2013/2014 právě začíná,
přejeme Vám především hodně
zdraví, skvělé žáky a studenty,

 377 221 248

mnoho pracovních úspěchů

www.zdravka-plzen.cz
zdravka@zdravka-plzen.cz

a osobní spokojenosti.
Tak pojďme vykročit do nového
školního roku tou správnou nohou!
Autorky

Redakce:
Mgr. Ladislava Mutinská
Ing. Jaroslava Michálková

 378 015 121

Jistě jste zaregistrovali moji
výzvu, která se vztahuje k soutěži
„Maskot školy“, kterou Vám
předali třídní učitelé a vedoucí
studijních skupin.

mutinska @zdravka-plzen.cz
michalkova@zdravka-plzen.cz

.

„MASKOTEM“ může být stylizovaná postava, většinou z říše
zvířecí. Také může jít o člověka či
věc s lidskou vlastností. „Maskot“
by měl být sympatický, veselý
a snadno zapamatovatelný. Pro
naši školu by mohl mít maskot roli
komunikátora, který zprostředkuje
kontakt s širší veřejností, reprezentuje ji a odráží její filozofii.

Pevně věřím, že jste plní
kreativity a nadšení, které pomohou vytvořit tohoto maskota. Ke
každému maskotu, prosím, napište příběh jeho vzniku...
Jako každá soutěž má i tato svá
pravidla, tři nejlepší budou
odměněni. Vaše návrhy přijímám
do 15. 10. 2013.
Vaše ředitelka

Ohlédnutí za
úspěšnými akcemi
loňského školního
roku

Ze školního kola soutěže v první pomoci

Aktivity učitelů v měsíci srpnu a září

NAŠE ZDRÁVKA
Aktuality

K aktivitám učitelů patřila zejména schůzka k tvorbě digitálních učebních materiálů (DŮM),
která proběhla v posledním srpnovém týdnu. RNDr. Štěpánek, který je garantem tohoto



naše žákyně pod vedením Mgr.

Celostátní kolo soutěže

projektu, upozornil zejména na dodržování termínů odevzdávání a na respektování

Radky Polívkové se v měsíci září

první pomoci s mezinárodní

autorských práv.

několikrát zúčastnily oblíbeného
vítání občánků

účastí konané ve dnech 19.
až 20.6.2013 v okolí tábora


Bříště nedaleko Jihlavy

16.9. se jako každoročně
uskutečnila žákovská burza
učebnic

Tomuto celostátnímu kolu


předcházela školní soutěž první

žákyně třídy 2 A ZA se zapojily do
sbírky „Světluška“ , jejíž výtěžek byl

pomoci 27. března 2013. Té se

věnován na pomoc nevidomým

účastnilo celkem 15 tříčlenných

Článek

soutěžních družstev ze všech

spoluobčanům

oborů. Soutěžící ošetřovali vždy
Jako další akce proběhla prezentace Škola On-line.

dva zraněné. Součástí výkonu byla
také ukázka správného přivolání
záchranné služby. Vítězné

Celostátní kolo soutěže první pomoci

Jednalo se o seznámení s novým programem pro vedení veškeré školní dokumentace na
SZŠ i VOŠZ. Tento program by mohl v budoucnosti nahradit stávající Bakaláře.

družstvo z loňské 2 B ZA ve složení

DŮLEŽITÉ!

Nikola Foltýnová, Lenka Veselá,
Kateřina Škardová a Vendula

Události měsíce

Ježková do celostátního kola.

To se konalo ve dnech 19. až

Tak tohle se nám opravdu povedlo!

Na září byl naplánován podzimní termín
maturitních zkoušek.

20.6.2013 v okolí tábora Bříště
nedaleko Jihlavy. Účastnilo se

Jako každoročně v červnu naše

Písemná část státních maturit se

celkem 30 družstev oborů

žákyně pod vedením Mgr. Polívkové

uskutečnila na Obchodní akademii

Zdravotnický asistent a

a dalších vyučujících uspořádaly

v Plzni, která se pro toto období stala

Zdravotnické lyceum z 1. a 2.

Dětský den pro handicapované děti.

spádovou školou.
Ústní část proběhla na naší škole dne

ročníků.
Soutěžící ošetřovali hromadná

Tato akce proběhla dne 7.6. již tradičně v areálu

11. září. Průběh zkoušek byl

zranění i v terénu na celkem 7

sokolovny na Nové Hospodě a tentokrát nesla

bezproblémový.

stanovištích ve dvou dnech.

název „Naši broučci a skřítci“. Žáci tříd 1AZA a

Přestože naše žákyně nedosáhly

1BZA připravili pro děti (nejen handicapované)

medailového umístění, byla pro ně

dopoledne plné her, soutěží a písniček.

tato akce velmi cennou zkušeností.

Domů odcházeli všichni zúčastnění se šťastným
úsměvem.

(Pro tento článek použito materiálů
kolegyně Petry Jindřichové)

