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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 

A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNICKÁ PLZEŇ 

Na co se 
máme těšit 
v příštím 
čísle 
 
 
 Volby do 

Školské rady 

SZŠ a VOŠZ 

 

 Akademie 

řemesel 

v Rokycanech 

 

 Sportovní 

aktivity 

 

 …a další akce 

v měsících 

říjnu 

a listopadu 

 

 

Zkrácené studium v oboru Diplomovaná 
všeobecná sestra 
 

Dne 1. 9. 2017 MŠMT zveřejnilo Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při 

uplatňování ustanovení § 95 odst. 1 a 2 školského zákona při přijímání uchazečů ke 

vzdělávání ve vyšší odborné škole do vyššího ročníku než prvního akreditova-

ného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra.   

Rovněž MŠMT vyhlásilo Pokusné ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší 

odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do 

vyššího ročníku než prvního. Do tohoto pokusného ověřování se přihlásila i naše škola 

a na webových stránkách uveřejnila informace pro uchazeče. Přijímací řízení do 

zkrácené formy studia proběhlo 25. 9. 2017. Následná přijímací zkouška proběhla dne 

2. 10. 2017 v písemné formě z předmětů anatomie, fyziologie a genetika, biofyzika, 

biochemie a hematologie v rozsahu učebního plánu oboru DVS.  

K tomuto studiu se přihlásilo 16 studentů, k přijímací zkoušce se dostavilo 11. Uspěla 

pouze jedna studentka, která nastoupila do 3. ročníku. 

Dívky, které se o možnosti studovat ve zkrácené formě studia dozvěděly až první školní 

týden, to znamená po 4. září, k této problematice řekly: „Šly jsme to zkusit. Netušily 

jsme, jak by taková přijímací zkouška mohla vypadat. Kdybychom to věděly dříve, měly 

bychom možnost se déle připravovat – a určitě bychom měly lepší výsledky.“ 

Mgr. & Bc. Ladislava Skopová 
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Dívky na startu – deštníky 
přihlížejících svědčí o vydatném dešti 

Majdalenka, Apolenka s Veronikou… 

Start hochů 

 

Slovo úvodem  
DÍRY 

Do školy jezdím pravidelně tramvají. A protože moje 

každodenní trasa je již dávno okoukaná, všímám si  

při těchto cestách spíše svých spolucestujících. 

Přiznám se, že už delší dobu sleduji vývoj kalhot 

s dírami. Ano, slyšíte dobře – ty překrásné  drahé 

značkové džíny, které jsou „přikrášleny“ umělými 

dírami. Mám dojem, že čím víc děr a čím větší díry, 

tím lépe! 

Zpočátku, když se díry „začaly nosit“, domnívala 

jsem se, že se jedná o přechodný módní vrtoch, který 

zase zmizí tak rychle, jak rychle se objevil. (Ostatně 

– módní výstřelky tu byly odedávna; například ve 

středověku se brojilo proti příliš dlouhým špičkám 

u škorní. A kde je dnes konec středověku, špičkám 

i škorním!).  

Ale díry na kalhotách přetrvávají. Za dobu, kdy se  

z defektu stal módní hit (že by to snad byla nějaká  

„z nouze ctnost“?), se už v úřadě vystřídali tři prezi-

denti, nepočítaně premiérů, vzešlo i zapadlo mnoho 

hvězd pop-music… však díry jsou stále na výsluní. 

Snad to bude tím, že se jedná o módu velice prak-

tickou – není třeba nic zašívat, díry se mohou mno-

žit libovolně, přibývat se čtvercem času… a člověk je 

stále „in“. 

Napadá mě, kam to až dojde? Představuji si koje-

necké dupačky s dírami. Čelního představitele státu, 

který vítá zahraniční delegaci v obleku šitém na mí-

ru, ale s dírami na kolenou. Nebo promoci absolven-

tů vysoké školy, všichni v černém a děravém, dívky, 

aby jim to nebylo líto, mají povoleno mít díry na spo-

lečenských šatech, a Spectabilis jen tak nenápadně 

nadzdvihne talár, aby bylo vidět, že i on má kalhoty 

zdobené dírami v množství odpovídajícím jeho 

funkci… 

Říkáte si, že to přeháním? Já vím, měl to být fejeton, 

ne horor. Ale – vysvětlí mi někdo, proč je moderní 

vypadat odrbaně? 

Slávka Michálková 

 

 

Ilustrační foto: Studenti oboru DVS, šk. rok 2012/2013, fotografoval Eduard Vavruška 

V pondělí odpoledne jsme vyjeli autobusem od školy přes Německo a Belgii do Francie. V časných ranních hodinách jsme se 

nalodili na trajekt z francouzského Calais do anglického Doveru.  

Po necelých dvou hodinách jsme se dostali do cíle naší cesty – Londýna. Tam jsme se nejprve prošli parkem po čtvrti Greenwich 

a překročili nultý poledník. Poté jsme se svezli lodí po řece Temži až k mostu Tower Bridge, kde jsme si prohlédli hrad The 

Tower, v němž jsou vystaveny korunovační klenoty. Potom jsme se vydali pěšky podél Temže až ke slavnému kolu London Eye. 

Cestou jsme si prohlédli další známé londýnské mosty např. London Bridge nebo Millennium Bridge a měli možnost dojít až ke 

katedrále Sv. Pavla, která se v současnosti bohužel opravuje. Po krásných výhledech z London Eye jsme se už vydali do 

hostitelských rodin v oblasti Brightonu, kde na nás čekala večeře.  

Následující den po snídani jsme podnikli výlet po jižní Anglii. Navštívili jsme opatství Battle Abbey postavené na místě bitvy 

u Hastings. Dále jsme přejeli k útesům Beachy Head, kde jsme měli možnost nafotit si nádherné fotky. Odpoledne jsme strávili 

v přímořském letovisku Brighton, kde jsme navštívili mimo jiné i mořské akvárium. Večer jsme se opět vrátili do rodin. 

Poslední den našeho pobytu jsme po snídani vyrazili do centra Londýna, kde jsme navštívili Natural History Museum. Pěšky 

podél Hyde Parku jsme přešli do oblasti Westminsteru. Zde jsme se prošli místy, která se nejvíce zapsala do historie města: 

viděli jsme Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou 

čtvrť Soho a další. Samozřejmě zbyl také čas na nákup suvenýrů nebo posezení u kávy. V podvečer jsme se s Londýnem 

rozloučili a stejnou cestou se vydali k domovu.  

 
  

  

London Eye     Útesy Beachy Head     Královská stráž      Tower Bridge 

Molo The Brighton Marine Palace and Pier          A opět Tower Bridge 
 
 

Text článku: Mgr. Markéta Brichová 

Foto: Petra Hanusová a Zuzana Krajdlová, žákyně 1B ZA  
Tower of London 

 

mailto:michalkova@zdravka-plzen.cz
http://www.zdravka-plzen.cz/
mailto:zdravka@zdravka-plzen.cz
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Otevření parkovacího 
domu ve Fakultní 
nemocnici na Lochotíně 
 
Dne 26. 9. 2017 se paní ředitelka PhDr. Ivana 

Křížová zúčastnila slavnostního otevření no-

vého parkovacího domu ve FN Plzeň na 

Lochotíně.  

Čtyřpatrový objekt, posazený do svahu, má 

zelenou střechu, barevně odlišená podlaží, 

která spojují objekt s výtahem a sociálním 

zařízením. Dům je má moderní kamerový 

monitorovací a zabezpečovací systém. Je 

v něm 398 parkovacích míst, která jsou určena 

pro zaměstnance. V areálu se tak uvolní 

prostor pro parkování veřejnosti. Stavba stále 

zhruba 139 milionů korun. 

PhDr. Ivana Křížová 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ trochu jinak  

 

Ve dnech  9. – 16. května 2017 proběhlo mezinárodní 

setkání účastnických týmů programu "Together we 

learn, United we stand" na poslední schůzce v ČR – 

Plzni, které se konalo na naší škole.  

Dne 10. května se několik tříd, mimo jiné i my, 2 SOP 

zúčastnilo programu "School activities". Naše třída 

prezentovala svůj obor sociální práce, přiblížila práci 

a náplň sociálního pracovníka, zároveň jsme představi-

li různá odvětví oboru, ve kterém můžeme v budoucnu  

pracovat.  Také  jsme  se  zmínili  o  praxi  a představili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lázeňských měst. Pro slovinskou, portugalskou a pol-

skou skupinu byla naplánována  promenáda   po  kolo-

nádách  s ochutnávkami  léčivých pramenů (nejvíce 

nás všechny zaujal pramen lásky), výklad o historii 

měst a prohlídka významných budov. Samozřejmě 

nemohlo chybět zhlédnutí známé Zpívající fontány! 

Odpoledne jsme se přesunuli do nejstarší Hotelové 

školy v Čechách, kde si pro nás místní studenti 

připravili gastronomický zážitek v podobě výtečného 

menu: předkrm tvořil salát, pak následoval zeleninový 

vývar, jako hlavní chod se servírovalo 

 

 

Ve dnech 25. až 29. září 2017 naše škola opět přivítala účastníky projektu Erasmus+. Jak nás informo-

val hlavní organizátor této akce, kolega Jan Malata, mobilita tentokrát proběhla zcela netradičně: 
 

Žáci a učitelé z Itálie, Rumunska a Řecka v posledním zářijovém týdnu vyjádřili svůj odmítavý postoj k rasismu 

a diskriminaci ve sportu během mobility projektu ERASMUS+ Fight against discrimination and racism. Vyzkoušeli si 

fotbal, plavání, pěší turistiku, ale profesionální trénink v největším plzeňském fitness centru v KWK.  

Zástupci všech zemí odsoudili jednomyslně během diskusí a výukových programů projevy rasismu ve sportu. Sou-

časně také hledali způsoby, jak podpořit rovnoprávnost v konkrétních případech, např. v italském fotbalu.  

Velmi emotivní byly návštěvy míst spojených s rasovou diskriminací Židů, ať už Velké synagogy v Plzni nebo 

židovského města v Praze, dnešního Josefova. Učitelé i žáci zahraničních týmů vyjádřili českým organizátorům 

upřímné uznání za profesionálně připravené a atraktivní projektové aktivity.  

   

 

 

NAŠE ZDRÁVKA 
 

Přespolní běh družstev SŠ 
 

Dne 3. 10. 2017 za velmi chladného a 

deštivého počasí proběhlo v Borském 

parku okresní kolo přespolního běhu  

družstev středních škol. Naše dívky 

skončily na 6. místě, hoši byli osmí. 

Děkujeme všem zúčastněným žákům 

za vzornou reprezentaci školy. 

 

 

O této akci byla krátká zmínka již v červnovém čísle Minialmanachu. Nyní se ozvala kolegyně 

Dana Kovtunová, že jí studentky z loňské 2 SOP (nynější 3 SOP) poslaly – pozdě, ale přece – 

zprávu a fotografie. Děkujeme a s radostí otiskujeme! 

 

◄ Zahájení 
mobility ve 
škole se 
zúčastnila též 
paní ředitelka 
 
 
 
► Svůj 
příspěvek 
přednesl též 
Martin Luňák 
ze třídy 4 ZDL 
 
 
 
► 

 

 

Projektové setkání "Together we learn, 
United we stand" v Plzni 
 

Text a foto:  

Tereza Jánská, Šárka Porvichová a Michaela 

Šafránková – 2 SOP (nyní 3 SOP) 

 

jsme několik pracovišť, kde vykonáváme svou odbornou praxi.  

Po krátkém úvodu jsme si pro naše zahraniční studen-ty připravili 

stanoviště, kde jsme se zaměřovali zejmé-na na aktivizační činnosti, které 

se týkají naší odborné praxe na různých pracovištích. Mezi oblíbené 

aktivizač-ní činnosti patří trénink paměti, výtvarné techniky, společenské 

hry nebo nácviky jemné motoriky. Velký úspěch také slavila simulace stáří 

pomocí speciálního obleku. 

Hlavními body celého programu byly celodenní výlety se zajímavým a bo-

hatým programem a pár nejlákavějších míst nedaleko Plzně. Studenti 

z Egypta, Portugalska, Itálie, Slovinska a  Pol-ska v rámci projektu 

navštívili Plzeň, Prahu, Český Krumlov, Plzeňský pivovar, zámek Kozel, 

hrad Švihov a lázeňská města jako Mariánské Lázně a Karlovy Vary. 

Konkrétně naše skupina se zúčastnila posledního výletu do dvou krásných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kuřecí maso s divokou rýží, ratatulí a šťouchanými brambory a na.závěr 

byla sladká tečka v podobě zmrzliny a rolády 

Nechyběla ani barmanská show v podobě míchání shakeru, alkoholického 

koktejlu s ochutnávkou (pro dospělé, tedy pro pedagogy) a flambování 

palačinek. V Karlových Varech jsme se opět prošli kolem významných 

pamětihodností a ochutnávali lázeňské prameny. My jsme odjely domů 

s lázeňskými oplatkami, portugalští žáci ochutnali trdelník. Moc jsme si celé 

odpoledne užily a tímto děkujeme Mgr. Daně Kovtunové za možnost účasti 

na této školní akci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový parkovací dům FN je umístěn ve svahu, 
má barevně odlišená podlaží 

Z unikátní zelené střechy je krásný rozhled na 
celou Plzeň 

Slavnostního otevření parkovacího domu se 
zúčastnili mimo jiné též ředitel FN MUDr. 
Václav Šimánek a primátor města Plzně 
Martin Zrzavecký 
 
Foto převzato z: 
https://www.fnplzen.cz/node/828 a 
https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/aktuality
-z-mesta/fakultni-nemocnice-ma-parkovaci-
dum-pro-zamestnance-pacientum-prinese-
vice-mist.aspx 

 

 

 

 

Dívky na startu – deštníky   
přihlížejících svědčí o vydatném dešti 

Majdalenka, Apolenka s Veronikou… 
ne, to nejsou holky z naší školky, ale 
děvčata z naší školy 

Start hochů 

  

Ve fitness centru KWK 

 ◄ Návště-
va 
plaveckého 
bazénu 
v Plzni na 
Slovanech 

……  

  ◄ Procházka 
po Plzni – před 
chrámem sv. 
Bartoloměje 
 
 
 
 
 
► Prohlídka 
Velké 
synagogy 
v Plzni 

 

◄ V odbor-
ných 
učebnách 
školy – cent-
rum dentální 
hygieny… 
 
 
 
► … a cent-
rum první 
pomoci 

 

Text článku: Mgr. Jan Malata, foto: Mgr. Jan Malata, Mgr. Hana Šťastná, Ing. Jaroslava Michálková Družstvo našich chlapců 
 
 

Text a foto: Mgr. Václav Háse 

https://www.fnplzen.cz/node/828


 

 

 
 

Podzimní príloha š 

VÁNOČNÍ 
RECITAČNÍ 

SOUTĚŽ 
se koná 

ve středu 10. prosince 
3. a 4. vyuč. hodinu 

v učebně 217 

) 

 
 

Podzim – 
princ ročních období 
jemu vstříc mávám 

občas i pozlobí 
dávám mu vinu 
mlhavých splínů 

v úchvatných barvách 
 

 
 

Přezrálým listím se k zemi 
snáší zvlhlý podzim  

z komína vine se holubí kouř  
toulavý vítr šramotí pod okny  

zrezivěle v pantech 
dveře zaskřípou…  

 
Světnice voní skořicí s jablky  
a z včelího vosku plamenem  

tu hledám tišinu  
nikoliv takovou 

v níž mě den zanechá  
ale co dosud je neposkvrněná  
šepotem v hlase zaklíněném... 

 
 

račte vstoupit  
chcete vymalovat do žluta?  

nebo snad oranžovou 
s trochou červeně?  
a kaštany do ruky  

nebo do kapsy? 
pozdní květiny  
slupky a dužiny  

prostě k nakousnutí… 
jablíčka na líčka…  
všechna potěšení… 

delší spánek pod víčka… 
 

 

 

 

Edukace dětí se speciálními potřebami patří z pohledu nutričních terapeutů zajisté mezi ty nejnáročnější. Studenti 

třetího ročníku oboru Diplomovaný nutriční terapeut měli možnost si vyzkoušet získané teoretické informace 

o výchově a vzdělávání dětí mladšího a staršího školního věku s různým stupněm postižení v praxi.  

Dne 12.10.2017 nás navštívilo 12 žáků s doprovodem 6 pedagogů ze Základní speciální školy v Plzni. Cílem 

edukační nutriční besedy bylo seznámit žáky se správným postojem ke zdravému životnímu stylu a jeho 

uplatnění v běžném životě za pomoci aktivizujících her. K výuce studenti použili také vybavení získané z projektu 

ROP NUTS II Jihozápad (CZ.1.14/2.4.00/34.03200). 

Mgr. Petra Nováková, DiS. 

   

 

  

Studenti DNT školili děti se speciálními potřebami 

Foto: Ing. Jaroslava Michálková 



 

Soutěž Přírodovědný klokan proběhla na naší škole dne 12. října 2017.  Zúčastnilo se jí 53 žáků ze tříd 1 LAA, 2 LAA, 1 MSR 

a 1 ZDL. Soutěžící  se potýkali s mnohdy nelehkými úkoly z biologie, chemie, fyziky, matematiky i astronomie. Nejlépe si vedla 

Barbora Bílková z 1 LAA, na druhém místě se umístila Štěpánka Jansová z 2 LAA, na třetím pak  Veronika Minaříková z 1 LAA. 

 

 

 

Splněný sen  

Poprvé jsem se setkala s Nikitou Kručenskou před dvěma 

lety, a to v prvním ročníku oboru zdravotnický asistent, kde 

jsem učila češtinu. Už tehdy jsem si všimla, že je to velmi 

zvláštní dívka, kterásedí sama v první lavico a o 

přestávkách stále něco studuje. Byla jsem samozřejmě 

zvědavá, co ji tak může zajímat. Vše se odhalilo velmi brzy 

– a to když jsme probírali kulturu staré Číny. Nikita se 

rozsáhle rozpovídala: „Miluji tyto vzdálené země jako je 

například právě Čína nebo Vietnam, a dokonce se učím i 

korejsky, chtěla bych se alespoň jednou do těchto světů 

podívat.“  

V září 2017 si jako obvykle zapisuji žáky do svého sešitku 

a ze třídy se ozývá: „Kručenská přijde až příští rok, podařilo 

se jí získat studijní pobyt na Taiwanu. Prý tam chodí do 

školy, žije ve velmi milé náhradní rodině a dokonce si 

ostříhala i vlasy, protože v tomto zeměpisném pásmu je 

obrovská vlhkost vzduchu a úprava účesu vyžaduje mnoho 

času.“ 

A já si uvědomila, že Nikita je dítko štěstěny, vždyť se jí již 

splnil její celoživotní sen. 

S naší školou a se svými spolužáky udržuje stálý kontakt, 

posílá nám krásné fotky a určitě se těší, až nám vše bude 

„naživo“ vyprávět. 

Nikito, držíme všichni palce – a pozdravujte za nás tuto 

překrásnou zemi. 

Mgr. Ladislava Mutinská 

 

 

 
Moje podzimní fototoulky 

 

 

 

Přírodovědný klokan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Mgr. Jaroslava Opatrná, foto: Ing. Jaroslava Michálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlýnská strouha, jedno z nejromantičtějších míst 
v Plzni, má své kouzlo i na podzim 

Šípky 

Psí víno se botanicky nazývá loubinec pětilistý, 
latinsky pak Parthenocissus quinquefolia. Jeho 
nádherné podzimní barvy září do dálky bez 
ohledu na jméno… 

Podzimní zátiší s kotětem, květináči a jablky 
vzniklo úplně náhodou a velmi narychlo… 
 

Krásné podzimní dny Vám přeje 
Slávka Michálková 

  

 

S „novými rodiči“ 

Ve škole s se svým učitelem matematiky 

Podobně jako 
v ostatních 
asijských 
zemích se i na 
Taiwanu snoubí 
původní 
architektura 
s tou 
hypermoderní 

Dle slov spolužaček je Nikita svým studijním pobytem nadšená. Už se prý docela orientuje v čínštině a Taiwan se jí moc 
líbí, akorát si ještě nezvykla na velikost tamějších pavouků. 

Foto: z archivu Nikity Kručenské 


