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Dětský den pro znevýhodněné děti

Přejeme
všem
našim
čtenářům
příjemné
a odpočinkové
prázdniny.
Těšíme se
na Vaše
příspěvky
v příštím
školním
roce.

Den D nastal 8. června 2018 – právě tehdy se konal již po devatenácté ve venkovním areálu a sále TJ Sokol
Nová Hospoda dětský den pro znevýhodněné děti.
Naši žáci se aktivně podíleli na akci, jednalo se o mnoho organizačně náročných činností, jakými byly například
příprava a organizace sbírky hraček, sportovní hry, malování na obličej, péče o skupiny dětí v areálu nebo
realizace programu a diskotéky v sále.
První netrpěliví návštěvníci přišli už před devátou hodinou, ale my jsme byli již na soutěžící připraveni.
Soutěžilo se na více než 15 stanovištích a vystřídalo se zde na 200 dětí z různých MŠ a ZŠ.
Letos jsme nastřádali velmi bohatou školní sbírku hraček, a přesto byla téměř rozebrána.
Program byl pestrý a domnívám se, že nejen soutěžící děti si dětský den užily. Také učitelé a vychovatelé nám
vyjadřovali spokojenost a poděkování.
Děkuji přípravnému týmu a všem žákům za pomoc s realizací akce. Poděkování patří také vedení naší školy,
které akci už roky podporuje. Podívejte se s námi na fotografie z akce …
Text článku: Mgr. Radka Polívková, foto Mgr. Hana Šťastná a Ing. Jaroslava Michálková
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Ach, ty konce…
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Maturanti SŠ převzali…

.Ka žd ý r ok j ed n o u k o n č í , a to jak t en k al e n dářní, tak i ten školní. Konec kalendářního

„Kytičková sbírka“

◄◄ U vstupu do

roku je o poznání radostnější, zejména pro ty

areálu bylo živo již
před devátou. Každý
soutěžící zde dostal
svoji jmenovku

žák y, j eji chž v ysvědčení jsou tak zvaně „pest-

Zájezd do Polska

rá“ (můj rušti n ář na střední škole j e nazýval

Dětský den pro znevýhodněné

„od Šumavy k Tatrám“).

děti

A m ys l ím si , že by mnozí drži tel é pestrýc h
◄ Malování na obličej
se zhostily dívky
z 1B ZA

znám ek raděj i nosili vysvědče ní 31. prosi nce. No, jen si představte – S ilvestr! Rodiče
již celí natěšení na večerní návštěvu a osla vy, m ami nka ch ystá chl ebíčk y, tatínek co

DŮLEŽITÉ
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Celostátní soutěž první pomoci v Brně na SZŠ
Jaselská

chvíli kontroluje teplotu nápojů v chladničce
– tady by se nějaká ta horší známka snadno
přehlédla nebo se nad ní mávlo rukou.

Celostátní soutěže první pomoci se konala 11. až 12. 6. 2018 v Brně na SZŠ Jaselská.
Účastnilo se jí 30 družstev ze zdravotnických škol ze všech krajů České republiky.

Zato 30. června…
Mal ý Vincek se vrátil domů ze školy a otec
usazený za stolem již netrpělivě očekával jeho příchod. Vincek mu podal stočený pergamen. Otec dok ument rozl oži l a začal v něm
ztěžk a čísti , poh ybuje při tom rt y, p ak pro

Soutěžilo se opět dva dny v kategoriích:
A.

první pomoc v domácnosti – bez pomůcek

B.

první pomoc v terénu s brašnou na první pomoc

C.

první pomoc s pomůckami (AED, kardiopumpa, atd.)

jistotu přečtené údaje přepočítal na prstech
a začal láteřit:

Na každém stanovišti i ošetřovali tříčlenné záchranné týmy žáků jednoho nebo dva zraněné

„C o to vi dím, kl uku nezvedená ? Č tyřka z l ati -

Naši školu reprezentovaly žákyně 1 ZDL Anna Chumová, Klára Chumová a Barbora Kapla-

n y a z d ěj e pra v y? To m ám za s vo u d o b rot u!
Šk ol u ti pl atím , ani od tebe nepožaduj i, abys
mi při senoseči a s orbou pomáhal, a ty se mi

Při všech soutěžních úkolech si děvčata vedla dobře a ošetřila zraněné bez závažných chyb.

takhle odvděčíš?“

V nabité konkurenci (většinou starších a zkušenějších soupeřů) se naše žákyně neumístily na

Matce úl ekem vypadl a z ruk y kverlačka , se
Toto jsou jen některé z patnácti soutěžních disciplín. U všech se malí soutěžící velmi pobavili, někdy i trochu zapotili

nová pod vedením Mgr. Renaty Jonášové.

kterou cosi cmundila v kuthanu na plotně:
„H ochu nešť astn ý, s tak ov ým i známkami tě

◄◄ Tradiční

n ev e zm o u na p a nsk ý st a t ek a n i za p a c ho lk a! “

oblíbená diskotéka

V i n c e k z a č a l n a b í r a t k p l á č i a m e z i v z l yk y

stupních vítězů.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Naše dívky na jednom ze
stanovišť pod přísným
dohledem poroty

trhavě vyrá žel, že si na něho Jan Ám os za ◄ Každý soutěžící si
mohl za splnění svých
úkolů vybrat hračku.
Těch se letos ve
školní sbírce sešlo
nebývalé množství –
přesto byly všechny
rozebrány
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sedl. To jinak mírumilovného otce rozlítilo
k nepříčetnosti:
„Cože? Takhle se opovažuješ mluvit o svém
učiteli? Bratr Komenský je moudrý a laskavý
člověk, sám jsem s ním několikrát hovořil.
Akorát vás, holoto, málo řeže, to je jeho jedi -

◄◄ U vstupu do

ná ch yba! “

areálu bylo živo již
před devátou. Každý
soutěžící zde dostal
svoji jmenovku

Obdobná situace nastává ve většině rodin
dodnes – i kd yž si m ysl ím, že bychom z nějaké horší známk y dělat vědu nem ěli; vždyť
30. června se to už nedožene (na to byl o celé
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pol ol etí! ).
Tak bychom se měli spíše radovat, že j sm e
ten školní rok přežili ve zdraví. A na oslavu
si

udělat

pár

chlebíčků

a

vychladi t

něco

dobrého k pití.
Slávka Michálková

Text a foto: Mgr. Renata Jonášová

Celostátní kolo
olympiády z psychologie
Ve dnech 4. až 5. dubna 2018 proběhlo
v Kroměříži celostátní kolo psychologické
olympiády na téma „Kam kráčíme?“, kterého
se účastnila žákyně naší školy.
Eliška Benešová ze třídy 2C ZA zvítězila se
svým tématem „Pěstounská péče na přechodnou dobu“ jak ve školním, tak i v regionálním kole této soutěže, proto mohla reprezentovat v celostátním kole nejen naši školu,
ale i celý Plzeňský a Karlovarský kraj.
Hostitelská zdravotnická škola si pro nás
připravila velmi zajímavý program, ve kterém jsme měli zařazenou i noční prohlídku

Soutěž první pomoci – tentokrát pořádaná SZŠ Jihlava
v Mladém Bříšti u Pelhřimova
S napětím jsme očekávali středu 20. června. 2018, kdy brzy ráno mělo začít naše velké dvoudenní
dobrodružství. Dny uběhly velmi rychle a my už jsme seděli ve vlaku směr Praha, poté Jihlava a následně
Mladé Bříště, kde Střední zdravotnická škola Jihlava organizovala soutěž první pomoci s mezinárodní účastí.
Součástí soutěže bylo 8 stanovišť a soutěž fyzické zdatnosti. Modelové situace různých typů zranění se
odehrávaly v přírodě, na lesních a polních cestách, ve starší klubovně, ve stodole, u silnice a u řeky, takže
o reálnost nebyla nouze.
Potkala nás široká škála poškození: řezné rány, bezvědomí, zástavy oběhu, tonoucí člověk, žilní krvácení,
amputace prstů, zapíchnutý hřebík v chodidle, cévní mozková příhoda, vykloubené kotníky, opilost, krvácení
z nosu, rozbíhající anafylaktický šok, intoxikace oxidem uhelnatým a mnoho dalších.
Soutěž se mi velice líbila, rozhodně to byla jedna z mých nejpřínosnějších zkušeností v životě a jsem za svoji
účast velmi vděčná. Přesto jako negativum shledávám to, že pořádání soutěže nebylo nestranné, a to, že
existuje mnoho postupů v poskytování první pomoci, a proto by bylo lepší občas projevit větší objektivitu ze
stran porotců.
Avšak já - Alena Konjatová, moji spolužáci - Anna Desortová, Jaroslav Jelínek, Jakub Beran a náš pedagogický
doprovod - Mgr. Jana Bednářová jsme si dva dny moc užili a vybojovali 10. místo ze 33 zúčastněných týmů.
Po skončení soutěže už jen krásně vzpomínáme na zážitky a řídíme se heslem "vědomosti nám nikdo nikdy
vzít nemůže."
Za soutěžní tým SZŠ a VOŠZ Plzeň Alena Konjatová, žákyně 2A ZA, foto: Mgr. Jana Bednářová

Maturanti střední školy převzali svá vysvědčení
V pátek 8. 6. 2018 se uskutečnila již tradiční slavnost v Měšťanské Besedě, při níž úspěšní maturanti převzali
z rukou svých třídních učitelů svá poslední vysvědčení.
Slavnostního aktu se kromě vedení SZŠ a VOŠZ v Plzni v čele s paní ředitelkou PhDr. Ivanou Křížovou účastnil
také Mgr. Ladislav Harvánek za Krajský úřad Plzeňského kraje a za sociální partnery školy Mgr. Jiří Horník
ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza.
Pro svá maturitní vysvědčení si přišli žáci pěti tříd. Úspěšní absolventi jarního termínu maturitních zkoušek
školního roku 2017-18 oboru zdravotnický asistent pod vedením Mgr. Renaty Jonášové a Ing. Radky
Horáčkové, oboru zdravotnické lyceum pod vedením Mgr. Ivany Burianové, oboru laboratorní asistent Mgr.
Lucie Kaňákové a asistenti zubního technika Mgr. Lenky Levákové.
Slavnost završená slibem nových zdravotníků zpečetila další generaci studentů konec dnů v lavicích střední
školy, podtrhla úspěch při maturitních zkouškách a všem naplno otevřela dveře nových možností.
Text článku: PhDr. Ilona Gruberová, PhD., foto Mgr. Petr Eliáš

NAŠE ZDRÁVKA
Zájezd do Polska
V polovině dubna letošního roku jsme společně s cestovní
kanceláří PRO TRAVEL zorganizovali zájezd pro žáky
II. ročníku do sousedního Polska. Pro většinu z nás to
byla vůbec první návštěva této země. Nejprve jsme navštívili město Osvětim, na jehož předměstí nacisté vybudovali v roce 1940 jeden z největších koncentračních táborů.
Čekala nás poutavá a zároveň velmi smutná prohlídka
prostor, kde zahynul téměř milion lidí. Všichni jsme velmi
ocenili kvalitní výklad polské průvodkyně v češtině.
Odpoledne jsme se mohli odreagovat při prohlídce
starobylého města Krakov, které patří mezi největší
skvosty Polska. Přálo nám počasí, a tak jsme si procházku historickým centrem náležitě užili.
Druhý den nás čekala návštěva solných dolů v obci
Vělička. Nejkrásnější solné doly Evropy nás zcela uchvá-

Kroměříže zaměřenou na historii zdravot-

tily. Opět jsme byli nadšeni vtipným a poutavým výkladem

nictví a školství ve zdejší oblasti.
Vedení školy a hosté slavnostního vyřazení

Druý den probíhala vlastní soutěž, ve které

Svá maturitní vysvědčení převzali žáci 4A ZA,…

polské průvodkyně, prošli jsme si rozsáhlé podzemní
prostory, které nás překvapily svými unikátními exponáty.

se , bohužel, sešla další dvě témata shodná

Exkurze se po všech stránkách vydařila a my se těšíme,

s tím Eliščiným – tudíž jsme výherní mety

že nás příště čeká opět něco zajímavého.

nedosáhli.
Nevadí – i přesto Eliška naši školu vzorně
reprezentovala, za což jí velmi děkujeme.

ZAHRANIČNÍ ODBORNÁ STÁŽ STUDENTŮ Z REGENSBURGU
Ve dnech 7. 5. – 18. 5. 2018 proběhla další úspěšná odborná
stáž studentů z Regensburku z ošetřovatelské školy Pflege-

… 4 ZDL,…

… 4B ZA,…

campus Regensburg v rámci projektu ERASMUS+ připravovaná vedoucí učitelkou odborné praxe, Mgr. Ilonou Jančovou
a manažerem mezinárodních projektů, Mgr. Janem Malatou.

Osvětim

Naši školu navštívili dva studenti 3. ročníku: Anna- Lena
Boxleitner a Thomas Link.
Program byl připravován tak, aby studenti z Regensburku měli
možnost nahlédnout, jak do vzdělávání zdravotníků v SZŠ a
Noční prohlídka Kroměříže

VOŠZ Plzeň, tak do provozu zdravotnických zařízení v Plzni.
Společně

s

žáky

SZŠ

oboru

Zdravotnický

asistent

a odbornými vyučujícími byli aktivně zapojeni do výuky
ošetřovatelství, somatologie, první pomoci i výuky anglického

… a 4 AZT.

… 4 LAA,…

jazyka. V dalších dnech měli možnost navštívit řadu sociálních
a zdravotnických zařízení v Plzni (Dům pro seniory Plzeň

„Kytičková“ sbírka

Doubravka, Onkologickou kliniku FN Lochotín, Transfúzní
oddělení FN Plzeň, Psychiatrickou kliniku FN Lochotín apod.).

Krakov

Budoucí zdravotníci z Německa získali řadu poznatků a zkušeností a mohli tak porovnat zdravotnická zařízení a systém
práce u nás a v jejich domácím prostředí.
Na závěrečném setkání v rámci projektu Erasmus+, kterého
se zúčastnilo kromě studentů z Regensburku i vedení české
školy v čele s ředitelkou SZŠ a VOŠZ Plzeň, PhDr. Ivanou
Křížovou, zaznělo velké uspokojení ze zdařilého průběhu celé

PhDr. Ivana Křížová (ředitelka školy), Mgr. Jan Malata
(projektový manažer), Mgr. Ilona Jančová (odborná
vyučující) spolu se studentky z Regensburgu

stáže.
Velké poděkování za umožnění realizovat stáž a za pomoc při
jejím zajišťování patří vedení naší školy,
Eliščina přednáška – bohužel se v soutěži
objevila další dvě velmi podobná témata
Text článku a foto: Mgr. Hana Šťastná

vyučujícím SZŠ

a samozřejmě také pracovníkům jednotlivých pracovišť.
Mgr. Ilona Jančová

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

Dne 16. 5. 2018 se žáci SZŠ zúčastnili 22. ročníku sbírky ČESKÝ DEN
PROTI RAKOVINĚ, tradiční sbírky Ligy proti rakovině Praha, jejímž
úkolem je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím
letáků s informacemi.
Hlavní téma letošní sbírky byl Nádor tlustého střeva. Za nabízené
kvítky měsíčku lékařského získali žáci, oblečeni do žlutých triček,
prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení
kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky,
výzkumu a vybavení onkologických center. K 13. 6. 2018 se na sbírkovém účtu shromáždilo 19 041 300,64 Kč, k této částce dobrovolníci
SZŠ přispěli 22 460 korunami.
Velmi děkuji všem zúčastněným studentům za spolupráci, zejména
proto, že se této aktivitě věnovali ve svém volném čase a těším se na
spolupráci v následujícím roce.
Mgr. Jana Vodáková

Vělička
Mgr. Iveta Světlíková a žáci 2. ročníků
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u Rozvadova

My jsme si ji s kolegyněmi poslechly na
Dětském dnu na Nové Hospodě, a musely

Naše žákyně na praxi

jsme uznat, že je veskrze pravdivá. Je to

v Regensburgu

takové milé pozastavení nad tím, jak
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Projekt Memotool to school

náročná je práce učitelů. Písnička hod-

Krajský půlmaraton

notící stav kantorek na konci školního roku
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je nazvaná:

Červnové učitelky

Taktické cvičení složek IZS u hraničního přechodu
Rozvadov
Na odpočívce u hraničního přechodu Rozvadov došlo ke sražení několika desítek lidí kamionem. Řidiči kamionu se vlivem

Zpíváme písničku a v ní je pravda velká

infarktu udělalo nevolno a neovladatelný kamion vjel do lidí, kteří zde pokojně demonstrovali – t akový byl scénář taktického

o tom, jak vypadá červnová učitelka.

cvičení složek IZS ČR a SRN, které se konalo v pondělí 21 .5. 2018.

Snadno se navzteká, pod očima jsou

Cvičení simulující dopravní nehodu s velkým počtem zraněných mělo za cíl prověřit součinnost složek IZS jak z české, tak

stíny,
sundává nástěnky, těší se na prázdniny.
Ref:

z německé strany v rámci příhraniční spolupráce. Jako první se na místě octli policisté, kteří zajišťovali bezpečnost shromáždění
spolu s první výjezdovou skupinou RZP. Jednotky hasičů zajišťovaly prvotní průzkum, vyproštění zraněných z vozidel, do nichž
kamion narazil, dále pak třídění zraněných dle vážnosti jejich poranění, a spolupracovaly se zdravotnickou záchrannou službou
při transportu zraněných do vozů ZZS či vrtulníků LZS.

Nemytá, nečesaná, dlouhodobě

Na místě hromadného neštěstí zasahovalo třicet výjezdových záchranných skupin, stejný počet sanitek Bavorského červeného

stresovaná,

kříže a další posily poskytly i sousední kraje Karlovarský, Středočeský a Jihočeský. Cvičení se zúčastnilo přes 500 lidí, kromě

bledá, ztuhlá, nevyspaná,
zkrátka opotřebovaná.
V září když nastoupí, je ještě jako nová,

zdravotníků, hasičů a policistů též na 250 figurantů,.
Mezi figurantkami byly rovněž studentky naší VOŠ ze třídy 1 DNT, a to Tereza Fenclová, Lucie Kytková , Veronika Kytková,
Kateřina Plochá a Kateřina Šimůnková.

svěží a veselá, chce se jí vyučovat.
Jenže pak postupně začne se
proměňovat,
v červnu se raději před ní utečte schovat.
Ref:
Jindy tak milá je, v červnu by ve vteřině,
všechny své dětičky překousla ke svačině.
Vypadá příšerně, nemějte však o ni strach,
zase se vyspraví, počkejte po
prázdninách!
Pak bude –
Ref: Umytá, učesaná, dorůžova
vyspinkaná,
úžasně zrelaxovaná, některá dokonce
vdaná..
Veselá, skotačivá, usměvavá, roztomilá,
přibere aspoň tři kila, zacloumá s ní nová
síla..
Lalalalalalalalalala….

Připravila: Slávka Michálková

Takový byl scénář taktického cvičení složek IZS ČR a SRN, které se konalo v
pondělí 21.5. 2018. Cvičení simulující dopravní nehodu s velkým počtem
zraněných mělo za cíl prověřit součinnost složek IZS jak z české, tak z německé
strany v rámci příhraniční spolupráce. Naše jednotky zajišťovaly prvotní
průzkum, vyproštění zraněných z vozidel, do nichž kamion narazil, dále pak
třídění zraněných dle vážnosti jejich poranění a spolupracovaly se ZZS při
transportu zraněných do vozů ZZS či vrtulníků LZS. Na místě byl také
evakuační autobus z hasičské stanice Košutka a tým posttraumatické intervenční
péče HZS Pk, který se staral o lehce zraněné, kteří byli v šoku, nebo měli jiné
problémy psychického rázu spojené s traumatickým zážitkem.
Cvičení se účastnilo na 250 figurantů, profesionální jednotky z hasičských stanic
Tachov a Stříbro, evakuační autobus ze stanice
Plzeň Košutka, dobrovolné
Připravily: Mgr. Hana Šťastná, Ing. Jaroslava Michálková
jednotky z Rozvadova, Přimdy, Boru a tým Foto:
posttraumatické
intervenční péče. Za
studentky 1 DNT
německou stranu zde byly jednotky z Waidhausu, Pfrentsche a Pleysteinu.

Naše žákyně na praxi v Regensburgu
V neděli 10.6. 2018 se čtyři žákyně zdravotnické školy v Plzni, Veronika Bartáková, Veronika Dobrocsányiová, Eliška Fenclová
a Kateřina Hauerová,odhodlaly vyjet s vedoucím stáže do Regensburgu na praxi do partnerské školy ,,PflegeCampus Regensburg‘‘. Tato stáž se uskutečnila díky programu Erasmus+.
V pondělí se stážistky seznámily s vedením školy a byl jim podrobně vysvětlen program celé jejich stáže. Hned na druhý den se
stážistky vydaly s vedoucím stáže a také s mentorkou partnerské školy, do seniorského domu ,,Seniorenheim Hainsacker‘‘ a
poté do domu pro chronicky závislé ,,Soziotherapeutische Wohnstätte.‘‘ Ve středu si prošly Universitätsklinikum a seznámily se
s manažerkou odborné praxe pro studenty.
Dne 14.6. byly stážistky pozvány na ukončení kurzu ,,Kinaesthetics‘‘ pod vedením velice známého experta na vzdělávání a trenéra ošetřovatelské péče Wolfganga Götzfrieda. Jedna ze stážistek uvedla: ,,Tento souhrn pohybů, o kterém se nám doposud
ani nezdálo, je velice přínosný jak v ošetřovatelské péči, tak i v osobním životě, určitě bych se o tom chtěla dozvědět později
více!‘‘ Po ukončení kurzu se studentky vydaly do partnerské školy, kde měly setkání s biskupem Radkovským z Plzně, zástupcem
Plzeňského kraje a s vedením školy. Každá studentka dostala možnost uskutečnit stáž i na různých odděleních Univerzitní
nemocnice v Regensburgu. Všechny studentky uvedly, že se jim na praxi velice líbilo. O víkendu měly dívky volný program, kdy
mohly navštívit město a pracovat na jednotlivých diseminačních úkolech stáže.
Ze začátku dalšího týdne se stážistky zúčastnily vyučování o první pomoci ve škole PflegeCampus a hned poté jely navštívit i se
studenty partnerské školy hospic ,,Johannes Hospiz.‘‘ V úterý, středu a čtvrtek se studentky uplatnily na stážích na Universitätsklinikum podle stanoveného plánu. Po ukončení praxe jsme neustále diskutovaly na téma: ,,Praxe na oddělení
v Regensburgu.‘‘ Padala řada otázek jako např.: Jak jsme byly spokojené s praxí na oddělení? Co bychom změnily? Chtěly
bychom v Regensburgu pracovat? Našly jsme rozdíly v ošetřovatelské péči, v systému zdravotnictví? Co jsme si mohly na praxi
vyzkoušet? Jaké nové zajímavé pomůcky, jiné než u nás, jsme viděly? Jaké bylo promluvit si s občanem jiné země, zjistit např.
něco o jeho kultuře?“
Odpovědi byly více než zajímavé ,, Měla jsem možnost být na oddělení onkologie. Shledávám tuto praxi jako velice přínosnou,
kdy mi bylo umožněno pomáhat např. při hygieně nemocného a s tím co bylo zrovna potřeba. Německé zdravotnictví mě velice
ohromilo, neměnila bych nic a naopak bych nějaké vymoženosti nejraději doporučila u nás. Líbilo se mi tu až tak, že bych si
dokázala představit i svou budoucnost právě tady v Regensburku! Ano našla jsem několik rozdílů v ošetřovatelské péči, v přístupu sester k nemocným pacientům a spoustu dalších. Byl nám vysvětlen systém na odděleních a to mě velice překvapilo.
Jedná se o systém, kdy jedna sestra má na starost určitý úsek oddělení a určitý počet pacientů, vše si organizuje sama, a za
vše také sama zodpovídá. Pomůcky jsou tu některé jiné a hlavně praktičtější např. pomůcky pro odběr krve, hotové jednorá-zové
balíčky na převaz jakékoliv rány apod.
Na oddělení se vyskytují pacienti z jiných zemí, kdy jsem měla tu možnost se
o jednoho starat a tím jsem mohla zjistit i také nějaké podrobnější informace
o jeho způsobu
života - o jeho kultuře např. zvyky ve stravování, náboženství, rituály, vnímání
bolesti, jak vnímá způsob ošetřovatelské péče apod.‘‘
V pátek se studentky sešly v partnerské škole s vedením obou škol, kde proběhlo ukončení stáže - předání Europassů, dárků od studentek jako poděkování hostitelské školy.
O víkendu stážistky odevzdávaly hotové projekty, navštívily historické památky
a koncem dne si už balily věci domů. V brzkých ranních hodinách, v pondělí,
stážistky odevzdaly klíče a mikrobusem se vydaly zpět do Plzně.
Na závěr bych uvedla, že jsme z projektové stáže nadšené a rády bychom se
do Regensburku ještě určitě podívaly.
Veronika Bartáková a Veronika Dobrocsányiová

Projekt Memotool to
school
V týdnu od 7. do 11. 5. 2018 hostila naše
škola učitele a studenty ze čtyř evropských zemí v rámci projektu Memotool to
school.
Akce přirozeně navazovala na oslavy
osvobození Plzně. Studenti společně se
svými učiteli absolvovali prohlídku Plzně
včetně synagogy a muzea generála Pattona, v dalších dnech podnikli výlety do Prahy, Lidic a Mělníka.
Největším emocionálním zážitkem byla
návštěva památníku v Lidicích, největším
gastronomickým požitkem zase prohlídka
plzeňského pivovaru včetně ochutnávky
a večeře na Spilce.
Naši projektoví partneři celý pobyt velmi
kladně hodnotili a jsme rádi, že naše škola umožnila důstojné zakončení celého
projektu.
Text článku: MUDr. Hedvika Bartošková
Foto: Mgr. Hana Šťastná

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

Krajský půlmaraton

Pomník Americké armádě v Plzni

Dne 21. 4. 2018 proběhl v Plzni a okolí Krajský půlmaraton. Areál Škodalandu v Plzni byl dějištěm čtvrtého ročníku rodinného
běžeckého závodu Krajský půlmaraton, na který se zaregistrovalo 1200 běžců. Letos nabídl Krajský půlmaraton tři různé
tratě. Na Krajské pětce závodilo 173 běžců, Krajskou desítku zaběhlo 154 závodníků a samotný půlmaraton téměř 600
milovníků běhu.
Účastnila jsem se společně se svými spolužačkami Terezou Fenclovou, Veronikou Kytkovou, Kateřinou Plochou, Kateřinou
Šimůnkovou, Petrou Vidlákovou, Karolínou Maškovou, Barborou Vyskočilovou a Denisou Pexovou jako pomocná síla a to jak
zdravotní, tak jako pořadatel, kdy jsme každý na svém místě zajišťovali, aby celá trať byla pro běžce bezpečná a bránili jsme
vjezdu vozidel do uzavřeného prostoru. Musím říci, že jsem si celý den užila a to i přes to, že bylo hrozné horko. Vyzkoušela
jsem si také telefonicky spolupracovat s městs-kou policií a zdravotnickou záchrannou službou a dokonce jsem využila
některých svých znalostí z první pomoci.

Lucie Kytková, studentka 1 DNT

Návštěva Lidic

Ředitelka školy PhDr. Ivana Křížová
a manažer mezinárodních projektů
Mgr. Jan Malata

