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ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE PRVNÍ POMOCI 2016
Dne 23. března 2016 se na naší škole konalo, jako každý rok, školní kolo Soutěže v první pomoci. Tentokrát je za námi již
16. ročník. Do toho letošního se přihlásilo celkem 15 tříčlenných družstev z oborů zdravotnický asistent a zdravotnické
SZŠ a 3 družstva v kategorii VOŠZ.

Akce, které proběhly na
naší škole v měsíci dubnu
a květnu, například:
-

konference
v Praze – 20 let
vyššího
odborného
vzdělávání v ČR

-

-

-

den otevřených
dveří na VOŠZ

ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ

modelových situacích odborná porota ve složení: Bc. Miloslava Řeřichová, učitelka VOŠZ, Mgr. Josef Baxa, vrchní
ošetřovatel oddělení KARIM FN Plzeň, Bc. Richard Buchner, zdravotnický záchranář, oddělení KARIM FN Plzeň a nprap.

toto vydání

Tomáš Dvořák, HZS PK. Hledáčku obou porot neuniklo to, jak družstva pracovala jako tým, jak komunikovala se zraněnými,
dále hodnotila, zda velitel správně zavolal záchrannou službu. Pro obě poroty bylo také důležité to, jestli soutěžící
kontrolovali fyziologické funkce, správně zhodnotili stav raněných a rozpoznali a ošetřili všechna zranění dle daných priorit.

Slovo úvodem

Soutěžící si také museli poradit s osobami hysterickými a s poraněnými v psychickém šoku. Děkujeme všem žákům

O DUBNOVÝCH PRANOSTIKÁCH,

a studentům za kvalitní výkony a připravenost k soutěži. Velké poděkování také patří celému týmu vyučujících a žáků, kteří

O FIALKÁCH, PANU VĚTVIČKOVI

se podíleli na organizaci letošního ročníku.

A VŮBEC…

Výsledky:

Tak nám skonči ZAKAMNAVLEZEM a je

KATEGORIE SZŠ

tu

1. místo: Lenka Šlejerová, Sára Říhánková, Roman Kravjanský (2A ZA)

a nejvrtošivější ze všech měsíců. Však

2. místo: Michaela Šlehoferová, Jana Glatterová, Anna Nečasová (1 ZDL)

také začíná aprílovým dováděním a končí

3. místo: Barbora Kučerová, Natálie Brožová, Kristýna Beranová (1 ZDL)

Odborné sympozium VOŠZ

Naše účast v mezinárodních projektech
Exkurze 3B ZA

JEŠTĚTAMBUDEM.

K tomu, aby se soutěž
co nejvíce
přiblížila realitě,
přispěli též
namaskovaní figuranti

A to mezi tím, hlavně co se počasí týká,
je také velice svérázná všehochuť. Však
se to odráží skoro ve všech dubnových
pranostikách:

Str. 3

Školní kolo soutěže první pomoci

Str. 4

které jsme pořádali u příležitosti 20. výročí vzdělávání na vyšších odborných školách.

kraje, FN Plzeň, Karlovarské krajské nemocnice a dalších sociálních partnerů školy. Mezi hosty byli
také sponzoři firem, kteří přispěli finančními a věcnými dary.
Sympozium probíhalo ve dvou sekcích – studentské a odborníků z praxe. Celkem zaznělo 18

bude dlouho za kamny dobře“
Nedávno mě zaujala pranostika

„Jak

příspěvků. Studenti všech 8 oborů VOŠZ si připravili postery, které většinou dokumentovaly historii a

prvně zahřmí, fialka víc nevoní“. Přiznám

vývoj oboru.

se, že jsem si toho nikdy nevšimla. Naše

Předsednictvo sympozia vybralo na závěr tři nejlepší příspěvky a jeden poster ze studentské sekce.

fialky voněly (asi) i po bouřce. Trochu

Nejlepší příspěvek přednesl Petr Ferczadi z oboru Diplomovaný zdravotní laborant: Zachráníme si

jsem se po tom pídila – a ejhle! Slavný

střípky kulturního dědictví? Pomůže nám mikrobiologie? O 2. a 3. místo se podělili Bc. Radek Kasl

český botanik pan Větvička… (to je krásné, staří Římané by se pousmáli, jako že
NOMEN OMEN… No vážně, dovedete si

setkání s bývalými
zaměstnanci školy

Dne 31. 3. 2016 se ve společenském sále SPŠD Plzeň konalo odborné sympozium VOŠZ Plzeň,

ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.“

„Přijde-li před Jiřím bouře,

A pak záleželo již na
šikovnosti
a znalostech každého
z týmů…

Odborné sympozium VOŠZ Plzeň 31. 3. 2016

Akreditované akce se zúčastnilo 340 studentů naší školy, 60 pedagogů a hostů z KÚ Plzeňského

představit, že by někdo s příjmením

-

Recitátoři ze zdrávky

„Nechť si duben sebelepší bývá,

„Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.“

akce v edukačním
centru pro děti ze
ZŠ speciální

Str. 2

Naše účast v mezinárodních projektech

Nejbláznivější

řezáváním) májek.

Vítězná družstva se účastní celostátních soutěží v Mělníku, Jihlavě a v Brně. Držíme palce!
Za organizační tým Mgr. Petra Jindřichová

výuka první
pomoci žáků ZŠ
Starý Plzenec

Str. 1

pálením čarodějnic se stavěním (a pod-

KATEGORIE VOŠZ

celostátní kolo
soutěže
z psychologie

Minialmanach

hhchTech
Times

Úkolem bylo ošetřit celkem tři zraněné na dvou stanovištích. Výkony jednotlivých družstev hodnotila v obou konkrétních

1. místo: Vladimír Flaks, Almaz Seidl, Tomáš Hošťálek

-

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

DUBEN
2016

lyceum za kategorii SZŠ a z oboru diplomovaný zdravotnický záchranář za kategorii VOŠZ. 12 družstev soutěžilo v kategorii

Na co se máme těšit
v příštím měsíci:

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Větvička

dělal

třeba

prodavače

ve

stavebninách? Nebo taxikáře?)… Takže,

z oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Bc. Barbora Herinková s Petrou Kaslovou z oboru
Diplomovaný farmaceutický asistent. Z posterů se nejvíce líbil ten, který vytvořili autoři Sandra
Ponocná a Jakub Hlavatý z oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář: Záchranáři na skalách.
Do přípravy sympozia se zapojili jak učitelé VOŠZ, tak naši studenti. Za to jim patří velké poděkování,
neboť bez jejich nezištné pomoci by celá akce neměla takový ohlas a úspěch u všech zúčastněných.

pan Větvička o těch fialkách, co po

-

a mnoho dalšího…

Foto:
žáci a studenti SZŠ
a VOŠZ

bouřce nevoní, napsal následující:

Mgr. Blanka Svatoňová, hlavní organizátorka sympozia

Je–li teplý březen, nejpozději začátkem
dubna vykvétají violky vonné, voňavé

Minialmanach Vydání 4 Duben 2016

pravé fialky. Od půlky dubna je začínají
střídat jiné druhy, třeba violka Rivinova,

SZŠ a VOŠZ Plzeň
Karlovarská 99
323 00 Plzeň

violka lesní či violka psí. Mají bledší
květy, a pokud zavoní, tak maličko, spíš
vůbec ne. A jestli mezi tím, než se

www.zdravka-plzen.cz
zdravka@zdravka-plzen.cz
Redakce:
Mgr. Ladislava Mutinská
Ing. Jaroslava Michálková

 378 015 121

vystřídají, tu sem tu tam třískne hrom, tak
to by v tom hrom byl, aby si našinci
nevymysleli tu fialčí ztrátu vůně po jarní

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

bouřce.“

Titulní stránka Almanachu
vydaného při příležitosti 20. výročí založení VOŠZ

Tak vidíte, asi máme na zahradě ty
opravdové fialky!

Další informace a fotografie ze sympozia naleznete na str. 2, 3 a 4 přílohy tohoto Minialmanachu
Slávka Michálková

Exkurze 3BZA na Infekční
kliniku Praha–Bulovka
Dne 22.3.2016 jsme absolvovali velice zajímavou
exkurzi na Infekční klinice nemocnice v Praze na
Bulovce. Zaměstnanci nás seznámili s připravenou
jednotkou vysoce rizikových onemocnění.
Zde nás staniční sestra Richard provedl všemi úseky bariérového přístupu při obecném ohrožení
vysoce infekční nákazou. Náš žák Milan si vyzkou-

Naše účast v mezinárodních projektech pokračuje
Together we learn, united we stand
V rámci projektu Erasmus+ navštívili naši žáci a studenti Itálii. Jedna z účastnic projektu,
žákyně Kristýna Vyskočilová ze 3 ZDL, mám o této akci napsala:
V měsíci březnu jsme se společně s projektem Erasmus+ podívali do malého městečka Vico del Gargano,
nacházejícího se na jihovýchodě Italie. Cílem projektového zájezdu bylo poznat jak Itálii a podívat se na známé
památky, tak poznat i italskou kulturu a mentalitu lidí.
Projekt spolupracoval s místní střední školou a hned první den jsme byli přivítaní uvítacím večírkem v tělocvičně

Naše účast v mezinárodních… dokončení ze str.2

NAŠE ZDRÁVKA

MEMOTOOL2SCHOOOL
No, to je název… Opravdu jsem se nepřeklepla – což
potvrzuje zprávička od Michaely Šimicové ze 3 ZDL, která
se s námi podělila o své zážitky z Belgie:

Recitátoři ze zdrávky
na cestě zvané
Wolkerův Prostějov

Ve dnech 13.-19. 3 jsme navštívili belgické město Turnhout. Ubytování
jsme byli v rodinách, a tak jsme měli možnost si procvičit konverzaci
v angličtině, ale také prožít běžný život v jiném státě.

jsme si uvědomili, kolik nevinných lidí muselo kvůli válce ztratit svůj

Máme dobré recitátory! To je
nejen skvělý výsledek – neboť
jsme uspěli v tvrdé konkurenci
mnoha gymnázií – ale i velké
povzbuzení a výzva pro všechny
zájemce o recitaci do budoucího
roku.

život. Na konci dne jsme uctili památku padlých vojáků položením věnce

Naši

na Meninské bráně. Díky tomuto projektu jsme se dozvěděli mnoho

nebezpečnou infekční nákazou. Poté nám ukázali

z 1 BZA a Jan Dobrý z 2 ZDL úspěšně

nových informací o první světové válce, navázali kontakty se

operační trakt infekčního oddělení a centrum pro

prošli naším školním kolem recitační

zahraničními studenty, a také samozřejmě poznali krásy Belgie.

šel k tomuto účelu potřebný izolační oblek a na

střední školy, kde jsme se seznámili se studenty. Bylo pro nás připraveno pohoštění a naučili jsme se místní

vlastní kůži okusil, jaké možnosti má zdravotník

tradiční tanec. Náplní každého dne byly výlety na památky a přírodní místa poblíž našeho městečka.

v tomto oděvu, jestliže například potřebuje napích-

Program byl velmi nabitý a tak jsme se ani trochu nenudili. Jelikož projekt Erasmus + spolupracuje i s dalšími

nout flexilu. Poté zažil i dekontaminaci oděvu.

evropskými státy, naší další zastávkou bude Polsko na které se všichni už moc těšíme.

Tato speciální jednotka (naštěstí) dosud ještě

Zúčastnili jsme se zde projektu Memotool2school Erasmus+. Tento
projekt je zaměřen na první světovou válku. Do projektu byli také
zapojeni žáci ze Španělska, Německa a Francie. Každý den probíhal
velmi zajímavý a poučný program v místní škole HIVSET.
Dne 15.3. jsme navštívili město Ypres, ve kterém jsme zavítali do muzea



Město Turnhout – střední škola HIVSET

 Flanders Fields Museum v Ypres

o první světové válce. V přilehlém okolí jsme si prohlédli hřbitovy, kde

nemusela být využita, ale zdravotnický tým prodělává každý týden pravidelné výcviky, aby byli všichni
dostatečně připraveni v případě ohrožení jakoukoli

Natálie

Majerová

soutěže, postoupili do městského kola

HIV pozitivní klienty.

(v Plzni je to i kolo okresní) a tohle kolo

Svým přístupem si zaměstnanci tohoto neobvyk-

oba vyhráli!! Do Klatov, kde se 18. 4.

lého oddělení získali sympatie našich žáků.
Mnohokrát jim děkujeme!!

recitátoři,

Projekt samotný jsme začali exkurzí ve městě Vico
del Gargano vedenou italským průvodcem.

konalo krajské kolo, postoupili dokonce

Den jsme zakončili uvítací oslavou, kterou pro nás připravila
partnerská italská škola. Oslava sloužila především k tomu,
aby se studenti různých škol mezi sebou poznali

s finanční podporou, kterou si tímto
vítězstvím vysoutěžili.
V Klatovech je už opravdu vidět, že

Abcd

Wolkerův Prostějov je celostátní recitační soutěž s více než padesátiletou
tradicí. Všechno bylo profi: recitace
probíhají v opravdovém divadle, než
začnou recitátoři předvádět své umění,

 Z expozice muzea v Ypres

 Vojenské hřbitovy z 1. světové války

pravy, neboli pod vedením profesionála

Všichni

provádějí cvičení na uvolnění hlasu,

účastníci
akce
obdrželi
certifikát
o účasti

Taneční večer v tělocvičně

těla i ducha (rozuměj trémy). A pak
přijdou profi moderátoři a před veleprofi
komisí to všechno pak natvrdo začne.

Probíhaly exkurze
hmotného kulturního
dědictví.

A pěkně na dvě kola!

Slavnostní jednání

zdrávka nedosáhla. Ale kdo se „toho

Zkraťme to. Na stupně vítězů tentokrát

koordinátorů

Účastnili jsme se fotbalového zápasu naší partnerské školy. Hrály
mezi sebou týmy dvou oborů místní školy.

Po zápase bylo nachystáno pohoštění

absolvují profi lekci dramatické prů-

ve škole. Byl připraven

tady“ zúčastnil, má zážitků plný ranec
Materiály pro články na str. 2 a 3: Mgr. Jan Malata
Připravila: Ing. Jaroslava Michálková

a vystoupit na veřejnosti už pro něj

Poděkování všem, kterým není lhostejný osud
opuštěných zvířat

PhDr. Ilona Gruberová

není žádný problém.

i speciální ERASMUS+ dort.

Ve veřejné sbírce pro Útulek na ochranu zvířat v Plzni se vybralo
8.500,-Kč. Děkuji všem, kteří přispěli.
Prosím třídní učitele a vedoucí studijních skupin, aby poděkovali
svým žákům a studentům.
Peníze osobně předám do útulku.
Mgr. Jaroslava Opatrná

Baruška – jeden z mnoha pejsků Útulku pro psy v Plzni, který čeká na nového pána

Text a foto: Mgr. Hana Šťastná

Divadlo v Klatovech – dějiště
krajského kola recitační soutěže

