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Dne 28.4. 2014 pořádalo Gymnázium
Luďka Pika v Plzni Krajskou přehlídku
SOČ. Více než 80 prací hodnotili odborní
porotci, většinou akademici ZČU.
Za naši školu soutěžili Adriena Pecinová,
Jan Turč a Tomáš Kronych ze třídy 3 ZDL
a vybojovali v kategorii zdravotnictví 2. místo.
Našim žákům gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy!
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V článku použito materiálů a fotografií
kolegyně Mgr. Ilony Jančové
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měsíců,

a radosti.

dovolených,
Červen

pohody

ubíhá

asi

nejrychleji, zdá se být nejkratší ze
všech měsíců. Všichni žijí očekáváním a nedočkavostí, kterými
je naplňuje blížící se léto, zapomínají na školu a starosti. A Tak
si ani neuvědomí, jak rychle jim
tento čas utekl.

SZŠ a VOŠZ Plzeň
Karlovarská 99
323 00 Plzeň

Markéta Miková, 1 ZDL
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Důležité informace!
Poděkování paní ředitelky
Vážené kolegyně a kolegové,
27. června pro nás končí školní rok
2013/2014.
Děkuji všem zaměstnancům školy za
práci, kterou jste odvedli, za Vaše nápady,
vstřícnost a obětavost.
Pořádali jsme mnoho akcí, které je třeba
nejen naplánovat, promyslet, uskutečnit,
ale je zapotřebí také vynaložit spoustu
vlastního času. Vše, co společně děláme,
děláme pro naši školu, žáky a studenty.
Dovolte mi popřát Vám klidné prázdniny, plné pohody a odpočinku.
Vaše ředitelka
PhDr. Ivana Křížová



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

mutinska @zdravka-plzen.cz
michalkova@zdravka-plzen.cz
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Mohli jste si přečíst v denním tisku

Slovo úvodem

počtu akcí.
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X. konference VOŠZ

č á t k e m zá ř í . Z á l e ží t o n a

Chtěly

Minialmanach

Milí žáci a studenti,
máme za sebou školní rok 2013/2014 a já
Vám přeji krásné prázdniny, plné aktivit,
které máte rádi, hodně pohody
a odpočinku.
Vaše ředitelka
PhDr. Ivana Křížová

ZÁVĚREČNÁ
PORADA
všech zaměstnanců školy
se koná
ve čtvrtek 26. června 2014
od 13 hodin
v Kalikovském mlýně.
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Beseda s americkými
a belgickými veterány

X. konference VOŠ: „Škola – počátek celoživotního vzdělávání“

Při příležitosti 69. výročí osvoboze-

Dne 29. dubna 2014 proběhla již X. konference studentů VOŠZ, jejímž stěžejním tématem bylo téma „Škola – počátek

ní Plzně americkou armádou se žá-

celoživotního vzdělávání“. Zúčastnilo se jí celkem 93 studentů, vyučujících a hostů. Během konference zaznělo 17

ci třídy 2BZA dne 5. 5. 2014 zúčast-

příspěvků, Které přednesli především

nili besedy s americkými a belgický-

oceněn finanční odměnou ředitelkou školy. Jednoznačně zvítězil student 1 DZL Petr Ferczádi, který prezentoval svoji

mi veterány.

práci Plzeňský andělíček aneb život na mříži.

Mohli jste si přečíst v denním tisku…

studenti VOŠZ. Nejlepší příspěvek, který vybrali účastníci konference, byl

Organizaci celé konference zajišťovala studijní skupina 3 DVS s Mgr. Blankou Svatoňovou. Velice nás potěšil zájem
nejen studentů z VOŠZ Plzeň, ale i studentů z VOŠZ Karlovy Vary a sester z FN Plzeň.

Aleš Beránek, DiS je náš bývalý student,
diplomovaný nutriční terapeut. V oboru
pracuje pátým rokem a mohli jste ho vidět například v pořadu Studio Z na televizi Zak TV. Založil si svoji vlastní praxi,
upřednostňuje kvalitu bez prodeje doplňků. Jeho klientelu tvoří jak lidé obézní,
tak i lidé s dietologickými obtížemi.

V Pekle je přivítal Charles Noble, syn plukovníka Nobleho, který se podílel na osvobozování
Plzně. Pozvání na besedu přijali též další osvoboditelé

Plzně,

vojenští

veteráni

George

Hlavní organizátorka konference Mgr. Blanka Svatoňová

Thompson, Stephen Mason, Michel Gilain, José

Prezentace Petra Ferczádiho Plzeňský andělíček

V článku použito materiálů a fotografií Mgr. B Svatoňové

Schindfessel, Louis Gihoul, Arthur Otto nebo
Hubert Rauw,
„Když jsme 7. května 1945 dorazili k vám, již od

A zase jsou tu maturity!

předměstí na nás čekali lidé s květinami a radostně nás vítali. Město bylo z části zničené
a Američané zde odráželi poslední německý
odpor. Za války nebyly telefony, došel benzín,
a tak se muselo všude chodit pěšky nebo na
kole. Okupovaní obyvatelé velmi strádali. Němci
všechno zabrali, lidé dostávali potraviny na
příděl. Byl hlad, nebyla práce a žili jsme v chudobě po několik let,“ vzpomínal belgický veterán José Schindfessel.
Žáci se tak neformálně dozvěděli mnoho zajímavých poznatků z historie, získali informace,
které

v žádné

učebnici

nenajdou.

Setkání

vzbudilo silné emoce a dojetí. Rozloučení
s veterány

několikaminutovým

potleskem

připomnělo veteránům radostné vítání Plzeňany
v roce 1945.

…ještě poslední opakování před zkouškou…
V květnu - jako obvykle - nastal čas maturitních zkoušek.
Naši žáci, stejně tak jako žáci ostatních středních škol,
zahájili svoji zkoušku dospělosti státními maturitami – písemnými pracemi a didaktickými testy. Jejich průběh byl
podobný jako v předchozích letech. Poté u většiny oborů
následovala praktická maturitní zkouška. Výjimkou byl
pouze obor asistent zubního technika, kde praktické
zkoušky proběhly z organizačních důvodů až poslední
květnový týden.
Ústní maturitní zkouška je zlatou tečkou za veškerým
zkoušením. Slavnostní oblečení, tréma a rozechvělost…
a nakonec ve většině případů obrovská radost a štěstí, že
jsme to všechno zvládli!

„Opilí od radosti
si sami trochu lžeme,
že zkouškou dospělosti
opravdu dospějeme…“
Z materiálů kolegyně Mgr. Renáty Malé
Fotografie a část textu převzato z http://www.
plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/v-peklebesedovali-studenti-s-americkymi-a-belgickymiveterany.aspx

Čestné stipendium generála George S. Pattona
Studentka 1. ročníku oboru sociální práce Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni slečna Barbora Petermannová

Zatímco žáci 4BZL čekali na
zkoušku s vážnou tváří, dívky
ze 4BZA nešetřily úsměvy

se stala nositelkou Čestného stipendia generála George S. Pattona pro rok 2014. Toto významné ocenění má
možnost získat pouze jediný student. Podmínkou je uspět u maturitní zkoušky v předchozím roce na některé z
plzeňských středních škol a zároveň zastávat hodnoty, které přesahují zájmy jednotlivce. Jedná se o odevzdání a
ochotu věnovat se druhým, nezištnost, čest, obětování se. (Barbora se například aktivně podílela na záchranných
pracích při loňských povodních v Nýřanech.) Cenu uděluje nadace Briana La Violetta. Oslavné setkání ke zisku
ocenění proběhlo 2.5.2014 za účasti zakladatele nadace pana Douga La Violelette. Pozvání přijali veteráni 2. světové války a vnuk generála Pattona - pan George Patton "Pat" Waters. Slavnostní předání medaile se uskutečnilo
během Slavností svobody v Plzni dne 4. 5. 2014 na Náměstí republiky.

(Karel Kryl)

Text a foto: Ing. J. Michálková

Praktické zkoušky oboru AZT

Text Mgr. Jiřina Uhrová
Fotografie převzaty z http://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/cestne-stipendium-generala-george-s-pattonaziska-studentka-vyssi-zdravotnicke-skoly.aspx

