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A. Základní údaje o škole 
 

 

Informace o škole 

 

Název školy:  Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim 

 

Adresa:      Chrudim, Poděbradova 336, PSČ 537 01 

Telefon:     461 353 277, 727 941 737 

E-mail:      szs@chrudim.cz 

Datová schránka:   ID 46pwque 

Internetové stránky:  www.szs.chrudim.cz 

Bankovní spojení:     KB Chrudim, č. ú. 13635531 

Právní forma:   příspěvková organizace 

IČO:         00 498 891 

IZO:         110 009 754 

REDIZO:           600019781  

 

Zřizovatel:      Pardubický kraj 

Právní forma:     veřejnoprávní korporace zřízená zákonem č.  129/2000Sb., 

Adresa:                Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČO:         70 892 822 

Zřizovací listina: Pardubický kraj, čj.: KrÚ 18384/2005 OŠMS/4 

Rejstřík škol:      MŠMT, č.j.: 424/2010-21 (poslední aktualizace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka školy:                                    Mgr. Zdeňka Hrochová 

Zástupkyně pro OP, řídící praktického vyučování:    Mgr. Marta Pleskotová 

Zástupkyně pro VVP:                   Mgr. Jana Zemanová                                 

Výchovná poradkyně:                                                   Mgr. Petra Burešová 

Školní metodik prevence:                 Mgr. Alena Kubelková  

Kariérová poradkyně:                   Mgr. Petra Bártová 
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B. Přehled oborů vzdělávání 
 

1. Přehled oborů vzdělávání 

 

Kód oboru Forma  Délka  Ukončení  Poznámka 

53-41-M/03   Praktická sestra denní 4 roky MZ ŠVP       Praktická 

               sestra 

53-41-M/03   Praktická sestra večerní 3 roky MZ ŠVP       Praktická 

               sestra 

75-41-M/01    Sociální činnost denní  4 roky MZ ŠVP       Sociální  

               činnost 

 

 

 

 

Kapacita školy je 300 žáků. 

 

denní studium: 240 žáků 

večerní studium:  60 žáků 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo na škole: 

8 tříd denního studia -  celkem 234 žáků 

1 třída večerního studia – 15 žáků (zkrácená forma – pomaturitní) 
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2. Učební plány 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Kód a název oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra 

Název ŠVP: Praktická sestra   
Délka a forma studia: 4 roky denního studia 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2010 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku celkem 

1. 2. 3. 4.  

A. Povinné           

ČJL Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

CJ Cizí jazyk 3 3 3 3 12 

LTO Latinská terminologie 1 0 0 0 1 

OSZ Občanský a společenskovědní základ 1 1 1 1 4 

DEJ Dějepis 2 2 0 0 4 

MAT Matematika 3 2 2 0 7 

FYZ Fyzika 2 2 0 0 4 

CHE Chemie 2 2 0 0 4 

BIO Biologie  2 2 0 0 4 

IKT Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4 

TEV Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

ESV Estetika 1 0 0 0 1 

ZEM Zeměpis 0 0 0 1 1 

EKO Ekonomika 0 0 0 2 2 

SOM Somatologie  4 0 0 0 4 

PRP První pomoc 0 1 0 0 1 

KLP Klinická propedeutika 1 0 0 0 1 

VNL Vnitřní lékařství 0 1 1 1 3 

CHIR Chirurgie 0 1 1 1 3 

VKG Gynekologie a porodnictví 0 1 0 0 1 

VKP Pediatrie 0 0 1 0 1 

PSK Psychologie a komunikace 0 2 2 2 6 

ZEH Základy epidemiologie a hygieny 0 1 0 0 1 

TOS Teoretické ošetřovatelství 4 4 4 3 15 

POS Praktické ošetřovatelství 0 3 12 14 29 

Počet hodin celkem 33 35 32 33 133 

Pozn. Předměty společné části MZ      

Pozn. Předměty profilové části MZ      

B. Povinně volitelné      

Konverzace v cizím jazyce 0 0 0 1 1 

Seminář z  MAT 0 0 0 2 2 

Seminář SOM  0 0 0 1 1 
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UČEBNÍ PLÁN 
 

Kód a název oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra 

Název ŠVP: Praktická sestra   
Délka a forma studia: 3 roky zkráceného pomaturitního večerního studia 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2010 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

1. 2. 3. celkem 

A. Povinné         

SOM Somatologie  4 0 0 4 

CJ Cizí jazyk (AJ/NJ) 2 0 0 2 

PRP První pomoc 1 0 0 1 

KLP Klinická propedeutika 1 0 0 1 

VNL Vnitřní lékařství 0 2 0 2 

CHIR Chirurgie 0 2 0 2 

VKG Gynekologie a porodnictví 0 0 1 1 

VKP Pediatrie 0 0 1 1 

PSK Psychologie a komunikace 0 2 2 4 

ZEH Základy veřejného zdravotnictví 1 0 0 1 

TOS Teoretické ošetřovatelství 7 4 3 14 

POS Praktické ošetřovatelství 0 6 8 14 

Počet hodin celkem 16 16 15 

 

133 

Pozn. Předměty profilové části MZ     

B. Povinně volitelné    

Seminář z  PSK 0 0 1 1 

nebo Seminář SOM  0 0 1 1 
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UČEBNÍ PLÁN 
 

Kód a název oboru: 75–41–M/01 Sociální činnost 

Název ŠVP: Sociální činnost 
Délka a forma studia: 4 roky denního studia 

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2011 

 

 Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku celkem 

1. 2. 3. 4. 

A. Povinné           
ČJL Český jazyk a literatura 3 3 3(1) 3(1) 12 

CJ Cizí jazyk 3 3 3 3 12 

OSZ Občanský a společenskovědní základ 1 1 2 0 4 

DEJ Dějepis 1 1 0 0 2 

MAT Matematika 3(1) 2 2 0 7 

FYZ Fyzika 2 2 0 0 4 

CHE Chemie 2 2 0 0 4 

BIO Biologie  2 2 0 0 4 

SOM Somatologie  4 0 0 0 4 

IKT Informační a komunikační technologie 0 2 2 2 6 

EKO Ekonomika 2 2 0 0 4 

UCT Účetnictví  0 0 2 0 2 

TEV Tělesná výchova  2 2 2 2 8 

ZEM Zeměpis 0 0 0 1 1 

RHP RHB péče  0 0 1(1) 0 1 

ESV Estetika 0 0 2(1) 1(1) 3 

PRP První pomoc 0 2(2) 0 0 2 

ZDN Zdravotní nauky 0 2 0 0 2 

SPE Sociální péče 2 2 2 3(1) 9 

SPO Sociální politika 0 0 0 3 3 

SCT Sociální činnost teorie 3(3) 3(2) 0 0 6 

SCP Sociální činnost praxe 0 0 5(5) 5(5) 10 

PVO Právo 0 0 0 2 2 

PSK Psychologie a komunikace 2 2(1) 2(1) 2(1) 8 

PED Péče v pediatrii 0 1 0 0 1 

GER Péče v gerontologii 0 0 2 0 2 

SPP Speciální pedagogika 0 0 2 2 4 

SOP Sociální pedagogika 2 0 0 0 2 

SPA Sociální patologie 0 0 0 2 2 

MKP Multikulturní péče 0 0 0 1 1 

VCA Volnočasové aktivity 0 0 2(2) 1(1) 3 

 Počet hodin celkem 34 34 34 33 135 

Pozn: Předměty společné části MZ      

Pozn.: Předměty profilové části MZ      

 

B. Povinně volitelné      

Konverzace v cizím jazyce 0 0 0 1 1 

Seminář MAT 0 0 0 2 2 

Seminář  PSK/ SPP 0 0 0 1 1 
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3. Rozvoj SŠZS Chrudim od roku 1989 – počet tříd, žáků, absolventů 

DS = denní studium 4leté  

obory: Zdravotní sestra (do r.1995), Všeobecná setra (do r.2005), Zdravotnický asistent (do r.2021) 

 nyní: Praktická sestra (od r.2018),  Sociální činnost 

VS = večerní studium 4leté, od šk. roku 1996/97 pětileté, název jako u denního studia 

PKS = 2leté denní pomaturitní kvalifikační studium oboru Zdravotní (Všeobecná, praktická) sestra 

PA = 2leté denní pomaturitní studium obor Porodní asistentka  

 

                 počet tříd                      počet žáků                         počet absolventů 

 
Školní 
rok 

DS PKS PA VS DS PKS PA VS celkem DS PKS PA VS 

1989/00 2 - - 1 56 - - 29 75 - - - - 

1990/91 4 - - 2 128 - - 60 188 - - - - 

1991/92 6 - - 2 198 - - 60 258 - - - - 

1992/93 7 1 - 2 223 18 - 59 300 57 - - 31 

1993/94 7 1 - 1 221 17 - 32 270 67 16 - 30 

1994/95 7 - 1 - 214 - 20 - 234 66 - - - 

1995/96 7 1 1 - 205 11 18 - 234 33 - 18 - 

1996/97 6 1 - 2 171 11 - 52 234 57 11 - - 

1997/98 6 - - 2 166 - - 40 206 54 - - - 

1998/99 6 - - 3 176 - - 73 249 54 - - - 

1999/00 6 - - 3 171 - - 69 240 - - - - 

2000/01 8 - - 3 225 - - 68 293 46 - - 36 

2001/02 8 - - 1 240 - - 24 264 58 - - - 

2002/03 8 - - 2 239 - - 56 295 52 - - 22 

2003/04 8 - - 2 239 - - 59 298 56 - - 
2 
 

2004/05 8 - - 2 233 - - 45 278 49 - -  

2005/06 8 - - 2 238 - - 47 285 55 - - - 

2006/07 8 - - 2 237 - - 50 287 57 - - 22 

2007/08 8 - - 2 232 - - 47 279 58 - - 25 

2008/09 8 - - 1 226 - - 20 246 53 - -  

2009/10 8 - - 1 226 - - 22 248 51 - -  

2010/2011 8 - - 2 223 - - 52 275 35 - -  

2011/2012 8 - - 2 215 - - 42 267 43 - - 13 

2012/2013 8 - - 2 206 - - 45 251 50 - - 1 

2013/2014 8 - - 2 204 - - 42 246 47 - - - 

2014/2015 8 - - 2 184 - - 48 232 28 - - 18 

2015/2016 8 - - 1 180 - - 35 215 25 - - 2 

2016/2017 8 - - 1 189 - - 31 220 30 - - 11 

2017/2018 8 1 - - 197 18 - - 215 20 - - - 

2018/2019 8 1 - - 218 15 - - 233 46 15 - 1 

2019/2020 8  -  -  - 223  -  -  - 223 50  -  -  - 

2020/2021 8 1 - - 234 15 - - 249 57 - - - 

Absolventů celkem:                                                                           1354       32    18     213       

 

Absolventů ve všech oborech:                                                                          1617                                                                          
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C. Pracovníci školy 

1. Vedení školy 

 ředitelka: Mgr. Zdeňka Hrochová 

 zástupkyně pro OP, řídící praktického vyučování: Mgr. Marta Pleskotová 

 zástupkyně pro VVP: Mgr. Jana Zemanová 

2. Poradní sbor ředitelky 

 výše uvedené vedení školy 

 výchovná poradkyně: Mgr. Petra Burešová 

 správce sítě: Ing. Vladimír Vacek 

 hlavní účetní, vedoucí úseku THP, zodpovědná za úsek personální a mzdový: Marie Vojáčková 

 správce knihovny, kancelářský pracovník školy, referent správy majetku: Fabiola Habartová 

 koordinátor ŠVP, správce programu Bakalář, koordinátor ICT: Mgr. Jiří Zdražil 

 školní metodik prevence: Mgr. Alena Kubelková 

 kariérová poradkyně: Mgr. Petra Bártová  

Organizační schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Petra 
Burešová 

 

výchovná 
poradkyně 

 
Mgr. Petra 

Bártová 
 

kariérová 
poradkyně 

Mgr. Jiří 
Zdražil 

 

koordinátor 
ŠVP a ICT 

správce prog. 
Bakalář 

 
Fabiola 

Habartová 
 

správce 
majetku, 

kanc.pracov. 
 

 
Ing. Vladimír 

Vacek  
 

správce sítě 

 
Mgr. Alena 
Kubelková 

 
školní 

metodik 
prevence 

 

 
učitelé OP 

 
učitelé VVP 

 
uklízečky 

 
 

Samosprávné 
orgány 

 

 
Spolek rodičů a 
příznivců školy 

 

 
Rada školy 

 

 
Studentský 
parlament 

 

 

Mgr. Zdeňka Hrochová 
 

ředitelka SŠZS 
 

 
Mgr. Marta Pleskotová 

 

statutární zástupkyně              
zástupkyně pro OP 

řídící praktického vyuč. 

 
Mgr. Jana Zemanová 

 

          zástupkyně pro VVP 

koordinátor propagace 

 
 Marie Vojáčková 

 
hlavní účetní 

úsek personální a 
mzdový 
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3. Zaměstnanci školy – stav k 30. 6. 2021 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

 Jméno Předměty Funkce 

1. Mgr. Petra Bártová POS, TOS, SCT, CHIR kariérová poradkyně 

2 Mgr. Jana Beranová OSZ, PVO, EKO, LTO  

4. Mgr. Petra Burešová PRP, POS, SOM výchovná poradkyně 

5. Mgr. Marie Danihelková TEV, ZTV TU 2. Z 

6. Mgr. Hana Doležalová ČJL, DEJ, TEV, ESV TU 2. S 

7. Mgr. Martina Ehrenbergerová ČJL, OSZ, TEV TU 3. S 

8. Mgr. Josef Hájek PSK, SOP, IKT, SPA  

9. Mgr. Zdeňka Hrochová MAT, sMAT ředitelka školy 

10. Mgr. Šárka Chamerová PSK, TOS, POS, SCT, KLP, PED TU 1. S 

11. Mgr. Alena Kubelková TOS, POS, PSK, KLP ŠMP, TU 1. Z 

12. Mgr. Petra Loudová MAT, FYZ  

13. Mgr. Martina Mellerová  CJA, kAJ  

14. Ing. Adriána Nepivodová CJA, kAJ  

15. Mgr. Denisa Novotná CJA  

16. Bc. Iva Pešková  POS, TOS, ZDN   

17. Kristýna Pleskotová  CHE, BIO  

18. Mgr. Marta Pleskotová POS, MEH zástupkyně řed., řídící PV 

19. Mgr. Vilma Pleskotová SPE, TOS TU 1. V 

20. Mgr. Veronika Soudková POS, TOS TU 4. Z 

21. Bc. Jaroslava Šmídová VCA, SCP  

22. Mgr. Markéta Švadlenková TOS, POS, SZVZ TU 3. Z 

23. Mgr. Hana Truncová SPE, SPP, RHP, SCP  

24. Mgr. Jana Vargová SCP, VCA, GER, SCT, MKP, PSK TU 4. S 

25. Ing. Jana Veselá CJA, EKO, kAJ  

26. Mgr. Jiří Zdražil IKT, TEV správce Bakaláři 

27. Mgr. Žaneta Zelená POS, TOS, SCT  

28. Mgr. Jana Zemanová BIO, SOM zástupkyně řed.  

 

THP: 

 

 Jméno Pověřený úsek 

29. Marie Vojáčková sekretariát školy, účetní, mzdová účetní 

30. Fabiola Habartová odborná asistentka, správce knihovny 

31. Bc. Petra Loučková účetní (od 1. 1. 2021) 

32. Dana Novelinková uklízečka 

33.  Lenka Jonášová uklízečka 

34. Ing. Vladimír Vacek správce počítačové sítě 
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Externí zaměstnanci ve školním roce 2020/2021: 

 

 Jméno  Předmět Přímá vyučovací činnost  

1. Alessandro Di Benedetto kAJ 4/21 (rodilý mluvčí) 

2. MUDr. Zdeněk Diviš VNL 2/21 

3. Mgr. Jitka Jelínková CJR 2/21 

4. Mgr. Lucie Kovaříková SPP 2/21 

5. Mgr. Alice Kuklová SOP 3/21 

6. Bc. Petra Loučková ÚČT, EKO  4/21 

7. MUDr. Josef Majerník CHIR 2/21 

8. Mgr. Daniela Mihulková TEV 2/21 

9. MUDr. Dominika Nožičková VNL 2/21 

10. Mgr. Petr Pražák   školní psycholog 

 

Celkem fyzické osoby:  28 interních a 9 externích – celkem 37, přepočtený počet: 22,5 

 

 

D. Přijímací řízení 
 

 

Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2020/2021 

53-41-M/03 Praktická sestra – denní forma – ŠVP Praktická sestra 

53-41-M/03 Praktická sestra – večerní forma – ŠVP Praktická sestra (zkrácené pomaturitní studium) 

 

75-41-M/01 Sociální činnost – denní forma, ŠVP Sociální činnost 

 

Přehled výsledků přijímacího řízení  na rok 2020/21 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

kód oboru název oboru vzdělání délka  

studia 

forma  

vzdělávání 

Pro školní rok 2019/2020 

přihlášeno 

v 1. kole 

přijato  

v 1. a dalších kolech  

53-41-M/03 Praktická sestra 4 denní 80 30 

53-41-M/03 Praktická sestra 3 večerní 6 15 

75-41-M/01 Sociální činnost 4 denní 44 27 
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E. Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Přehled prospěchu školy za 1. pololetí školního roku 2020/2021 
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2. Přehled prospěchu školy za 2. pololetí školního roku 2020/2021 
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3. Maturitní zkoušky – harmonogram 

 

Harmonogram zkoušek MZ jarní termín 2021 

 

 4. Z 

předseda: 

PhDr. Renáta Jarolímová 
 

třídní učitelka: 

Mgr. Veronika Soudková 
 

místopředseda:  

Mgr. Marta Pleskotová 

4. S 

předseda: 

Mgr. Jitka Karbulková 
 

třídní učitelka: 

  Mgr. Jana Vargová 
 

místopředseda: 

Mgr. Zdeňka Hrochová 

 

 

písemná část MZ 

společná: 

(didaktické testy) 

 

 

24. – 25. 5. 2021 24. – 25. 5. 2021 

didaktické testy: 

(mimořádný termín) 
7. – 8. 7. 2021 7. – 8. 7. 2021 

 

praktická část MZ 

profilová: 

10. – 14. 5. 2021 
10. 5. 2021 vypracování 

20. 5. 2021 obhajoba 

 

ústní část MZ 

společná a profilová: 
1. - 3. 6. 2021 1. – 3. 6. 2021 

 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky:  
 

4. Z 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

povinné: 1. zkouška: TOS – ústní 

  2. zkouška POS – praktická 

  3. zkouška PSK nebo SOM – ústní zkouška  

 
 

4. S 75-41-M/01 Sociální činnost 
povinné: 1. zkouška: SPE – ústní 

  2. zkouška: SCP – praktická 

  3. zkouška PSK nebo SPP  - ústní zkouška 

 



 

STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ CHRUDIM 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 
17 

 

 

4. Výsledky maturitních zkoušek v jarním termínu 

Přehled prospěchu třídy 4. S 
k MZ šlo 31 žákyň 

dle Mimořádného opatření MŠMT bylo na základě nejméně 160 odpracovaných hodin v přímé péči o 

klienty v době pandemie Covid 19 osvobozeno od didaktických testů 20 žákyň 

didaktické testy z ČJL a AJ konalo 11 žákyň, z toho 2 byly neúspěšné 

k ústní maturitní zkoušce z ČJL a AJ se nepřihlásila žádná žákyně 

   
 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

profilová část 

Psychologie a komunikace ústní zkouška 18 11 1 0 0 1,43 

Sociální činnost praxe praktická zkouška 17 10 4 0 0 1,58 

Speciální pedagogika ústní zkouška 0 0 0 1 0 4,00 

Sociální péče ústní zkouška 11 16 4 0 0 1,77 

Celkový průměrný prospěch  1,62 
 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 12 

prospěl           17 

neprospěl              2 
 

Přehled prospěchu třídy 4. Z 
k MZ šlo 29 žáků (27 letošních maturantů + 2 repetentky) 

dle Mimořádného opatření MŠMT byli na základě nejméně 160 odpracovaných hodin v přímé péči o 

klienty v době pandemie Covid 19 všichni osvobozeni od didaktických testů 

k ústní maturitní zkoušce z ČJL a AJ se nepřihlásil nikdo 

 
 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

profilová část 

Teoretické ošetřovatelství ústní zkouška 13 4 3 7 2 2,34 

Praktické ošetřovatelství praktická zkouška 13 10 2 2 0 1,74 

Somatologie ústní zkouška 7 6 8 3 0 2,29 

Psychologie a komunikace ústní zkouška 1 0 1 1 0 2,00 

Celkový průměrný prospěch  2,12 
 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 10   

prospěl           17 

neprospěl              2 

          

 

5. Výsledky maturitních zkoušek v podzimním termínu 

 

V podzimním termínu měly konat 2 žákyně DT (celkem 3 testy), k DT se ani jedna nedostavila. 

Dvě žákyně měly konat ústní maturitní zkoušku (celkem ze 3 předmětů), 1 z nich vykonala ÚMZ 

z předmětu TOS s prospěchem výborným. Druhá se ze zdravotních důvodů omluvila.  
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F. Prevence sociálně negativních jevů 
Primární prevence SNJ vychází z Minimálního preventivního programu rizikového chování. Program je 

aktualizovaný každý školní rok. Koresponduje se ŠVP. Jeho součástí je Krizový plán školy. Účastní se ho 

pedagogický sbor, žáci, rodiče, odborníci, instituce, nadace, organizace. 

Naší snahou je eliminace maladaptivního a rizikového chování. Primární prevence vyžaduje systémový 

přístup, komplexnost, včasnost, vytrvalost, důslednost a pružnost. 

 

MPP na škole je zaměřen na tyto oblast: 

o GO-kurz "Správný učitel" pro pedagogy školy 

o GO adaptační kurz pro žáky budoucích 1. ročníků 

o Práce peer-aktivistů 

o Sbírky, besedy, zážitkové semináře, filmy na aktuální témata 

o Akce města Chrudimě 

o Konzultace poradenského týmu, individuální konzultace 

o Projekty 

o Zdravá škola 

o Projekt Zdravá a bezpečná školka 

o Projekt Zdravé město 

o Projekty žáků 

o Projekt Dobrý anděl 

o Školní aktivity  

o Sportovní den 

o Den první pomoci 

o Spolupráce s rodiči žáků v oblasti SNJa rizikového chování 

o Zapojení prevence SNJ do výuky 

o Studentský parlament 

o Zkvalitnění práce s třídním kolektivem 

o Zlepšování klimatu školy 

o Vzdělávání, kursy, semináře ŠMP 

o Finanční prostředky na prevenci rizikového chování 

 

 Go -kurz Správný učitel  

GO kurz pro učitele byl letos realizován v Moravskoslezském kraji v termínu od 22.8. do 25.8.2021 s 

ubytováním. Na kurzu byly pořádány letní aktivity např. výstup na vyhlídkovou věž, kanoistika po řece, 

návštěva zámku Lednice, jízda na koloběžkách, a mnoho dalších. Kurz se velmi vydařil, jak počasím, tak 

vhodně zvolenými aktivitami.  

   

 Adaptační GO-kurz pro žáky 1. ročníků 

Adaptační kurz se uskutečnil od 1. - 3.9. 2020.  Téma kurzu se každý rok mění. Letošním tématem byl: …. 

Cílem GO kurzu byla adaptace a začlenění žáků do nového kolektivu, navázat spolupráci a komunikaci 

s novými učiteli, navázat pozitivní vztahy a budovat důvěru. Dalším cílem je snaha o snížení až eliminaci 

faktorů, které by mohly být zdrojem maladaptivního a rizikového chování v třídním kolektivu.  

Program kurzu kompletně připravují vyučující, kteří jsou ve škole proškoleni podobnými zážitkovými 

kurzy „Správný učitel“. Všechny aktivity mají vyzkoušené na sobě a mohou tedy žáky lépe metodicky vést.  

Doprava na kurz je dotována z peněz SRPŠ při SŠZS Chrudim. 

  

 Akce peer-aktivistů, peer programy 

 Charitativní sbírky, besedy, zážitkové semináře se letos nekonaly z důvodu distanční výuky.  

Sbírka Český den proti rakovině v květnu nebyla uskutečněna z důvodu koronavirové situace. Náhradou 

bylo malování na kamínky, kterého se naši žáci rádi zúčastnili.  
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 Akce města Chrudimě z důvodu distanční výuky se letos nepořádaly.  

 

 Konzultace poradenského centra školy  

Poradenský tým provádí individuální konzultace s jednotlivci, týkající se jejich osobních či rodinných 

problémů, poskytnutí kontaktů na příslušné telefonní linky či organizace.  

Letos jsme řešily tyto problémy:  

 1.Z  – rizikové chování na adaptačním kurzu 

  (žákyně kouřila svým spolubydlícím na pokoji, kouření zapírala) 

 2.Z  – domácí násilí 

 Konzultace ŠVP a třídním učitelem s kurátorem, individuální konzultace kurátorky a žákyně  

  

 Projekty  

Projekty Zdravá škola; Zdravé město; Zdravá a bezpečná školka; Dobrovolnictví se z důvodu 

distanční výuky se nekonaly. 

Projekt Dobrý anděl  

I letos žáci školy přispěli částkou po 30,- Kč. 

Projekty žáků  

 Ve 2. pololetí školního roku 2021 se konaly tyto projekty:  

 Projektový den praktického ošetřovatelství (POS) resp. Sociální činnosti praxe (SCP) pro oba 

obory 

Žáci obou oborů absolvovali souvislou praxi v termínu 24. 5. – 18. 6. 2021 na základních a specializovaných 

odděleních nemocnice Chrudim a v sociálních zařízeních.  

Při následném projektovém dni žáci zdravotnického oboru ve skupinách prezentovali kazuistiky s různými 

nemocemi. Práce jsou doplněny obrázky a vlastními zkušenostmi.  

Žákyně sociálního oboru měly kazuistiky s problematikou péče o seniory, péče o lidi s handicapy apod. 

Projektu se účastnili žáci i 2. ročníku zdravotnického i sociálního oboru, kteří budou vytvářet projekty ve 

3. ročníku 

 Projektový den biologie, chemie, fyziky 

Byl realizovaný 27. 6. 2021. Žáci byli rozděleni do družstev, která se střídala na různých stanovištích. 

Družstvo s nejvíce body bylo odměněno.  

  

 Školní aktivity 

Psychologická olympiáda  

Proběhl 16. ročník soutěže Den psychologie na téma: „Slovem pomáhám i ublížím“. Školní kolo se 

uskutečnilo 13. 5. 2021 mezi žákyněmi druhých a třetích ročníků oboru ZA a SC.  

Sportovní den  

Probíhal 25. 6. 2021 ve škole a v parku.  Pro žáky byla připravena různá stanoviště s pohybovými 

aktivitami. Akci zorganizovala Mgr. M. Danihelková ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky.  

Den první pomoci 

Probíhal dne 28. 6. 2021 pod vedením Mgr. P. Burešové ve spolupráci s ostatními pedagogickými 

pracovníky. Byla připravena stanoviště s různými modelovými situacemi + namaskovanými figuranty z řad 

žáků. Celá akce probíhala v parku. PP prováděli žáci 2. ročníků obou oborů. 

Maskování figurantů nám každý rok provádí ČČK.  

 

 Spolupráce s rodiči žáků v rámci prevence rizikového chování 

Letos z důvodu distanční výuky byly třídní schůzky s rodiči prezentovány on-line v MS Teams. Rodiče i 

žáci byli seznámeni se školním řádem, MPP a dalšími aspekty, které by negativně působili na výuku a 

distanční vzdělávání.  

Jako ŠMP jsem rodičům poskytla odkazy s podporou a pomoci posílení duševního zdraví, možnost 

využívat on-line aktivity pro žáky i rodiče.  

V případě jakýchkoli důsledku kovidové situace mohli rodiče i žáci využít pomoci školního psychologa, 

výchovného poradce či metodika prevence formou individuálních konzultací.  
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 Prevence sociálně nežádoucích jevů ve výuce 

Prevence rizikového chování se promítla do učebních plánů a ŠVP. Učitelé zařazují nejrůznější témata do 

odborných, všeobecných i přírodovědných předmětů, a to i v rámci distanční výuky. 

 

 Studentský parlament 

Studentský parlament pod vedením výchovné poradkyně Mgr. P. Burešové se letos sešel pouze 1x, v rámci 

distanční výuky žáci konzultovali přes aplikaci Teams. 

 

 Zkvalitnění práce s třídním kolektivem 

Přímou práci se třídou ovlivňuje účast na adaptačním kurzu prvních ročníků, nastavení pravidel chování ve 

třídě, vytvoření třídní samosprávy.  

Třídnické hodiny se významně podílejí na klimatu třídy. Letos probíhaly on-line.  

Hry a sportovní aktivity podporují kohezi skupiny.  

K posílení kolektivu a zlepšování vztahů ve třídách napomáhá metoda sociometrie, kterou nám provádí 

externí psycholog Mgr. Pražák ve druhých ročnících.  

 

 Zlepšování klimatu školy 

Dle finančních možností zlepšujeme a modernizujeme vybavení školy, i díky příspěvkům ze SRPŠ. 

Ze schválených projektů postupně modernizujeme školu. 

V rámci distanční výuky probíhaly konzultace žáků i rodičů s vedením i učiteli školy. Byl vypracován a 

vyhodnocen dotazník na úroveň distanční výuky a na úroveň komunikace školy se řáky. 

 

 Vzdělávání, kurzy, semináře  

4. 11. 2020 absolvovala ŠMP on-line IV. ročník konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.  

17.11. 2020 absolvovala ŠMP webinář Individuální a skupinové kariérové poradenství na školách  

  

 Finanční prostředky vynaložené na prevenci rizikového chování ve školním roce 2020/21 

Grant města Chrudim – dotační program  20 000,- Kč 

Krajský Úřad Pardubického kraje        10 000,- Kč 

SRPŠ                           3 000,-Kč 

 

 

G. DVPP 

Přehled vzdělávání pracovníků, včetně THP - školní rok 2020/2021 
 

Název semináře   Jméno účastníka Cena Číslo 

dokladu 

Specializační studium pro ředitele 

škol a školských zařízení 

Mgr. Jana Zemanová 6.000,- FA 202 

11/2020 

Kariérové poradenství Všichni pedagogové 22.000,- FA 208 

11/2020 

Individuální a skupinové kariérové 

poradenství  

Mgr. Petra Bártová 700,- FA 11 

01/2021 

ADHD – metody práce Mgr. Petra Burešová 1.400,- 

        

FA 20 

02/2021 

Webinář k Šablonám Mgr. Jana Zemanová 1.590,- FA 73 

05/2021 

Školení ke mzdám Marie Vojáčková 1.815,- FA 30 

03/2021 
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H. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

1. Předmětové komise: 

 Odborné zdravotnické předměty: Mgr. Marta Pleskotová – TOS, POS, PED, GYN, PRP, KLP, VNL, 

CHIR, MEH, SOM, LTO, ZDN 

 Odborné sociální předměty: Mgr. Markéta Švadlenková – SPE, GER, PVO, SCT, SCP, SOZ, SOP, 

VCA  

 Technické předměty: Mgr. Petra Loudová – MAT, sMAT, FYZ , IKT, EKO, BIO, CHE, UCT 

 Humanitní předměty: Mgr. Hana Doležalová – CJL, OSZ, DEJ, ESV,  

 Cizí jazyky: Mgr. Martina Mellerová – AJ, kAJ, NJ, RJ 

 Psychologické předměty: Mgr. Šárka Chamerová – PSK, SPP, SOP, SPA, sPSK, sSPP 

 Tělesná výchova: Mgr. M. Danihelková – TEV, ZTV, RHP 

 
Zpráva PK odborných zdravotnických předmětů 

školní rok 2020/2021 

Složení komise: 

vedoucí: Mgr. Marta Pleskotová  

členové: Mgr. Petra Bártová, Mgr. Jana Beranová, Mgr. Petra Burešová, Mgr. Šárka Chamerová, Mgr. 

Alena Kubelková, Mgr. Petr Laštovička, Ph.D. (do listopadu 2019), Bc. Iva Pešková, Mgr. Veronika 

Soudková, Bc. Jaroslava Šmídová, Mgr. Markéta Švadlenková, Mgr. Hana Truncová, Mgr. Jana Vargová, 

Mgr. Jana Zemanová, Mgr. Žaneta Zelená 

 

Zařazené předměty v rámci PK: 

teoretické ošetřovatelství – TOS, praktické ošetřovatelství – POS, sociální činnost praxe – SCP, klinická 

propedeutika – KLP, vnitřní lékařství – VNL, chirurgie – CHIR, gynekologie - GYN, pediatrie, péče v 

pediatrii – PED, mikrobiologie, epidemiologie a hygiena – MEH, první pomoc – PRP, somatologie – SOM, 

zdravotní nauky – ZDN, latinská terminologie – LTO 

 

Partneři školy, kteří významně přispěli k plnění úkolů ve vzdělávání: 

o Nemocnice PK a.s.,  - odborná praxe žáků oboru Praktická sestra 

o SVP Archa Chrudim – práce s třídním kolektivem, psychologické poradenství 

o Pedagogicko psychologická poradna Chrudim – psychologické a výchovné poradenství 

o Městský úřad Chrudim - odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

o Hospic Chrudim - odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

o Lůžkové centrum pro seniory, domov se zvláštním režimem Chrudim - odborná praxe žáků oboru 

Sociální činnost 

o Domov pro seniory Heřmanův Městec - odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

o Senior Rezidence Chrudim – odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

 

Činnost PK: 

organizování odborných praxí a dobrovolnické pomoci v rámci pandemie covid, profilové předměty oboru 

PS a SC, profilové MZ u obou oborů,  souvislá praxe třetích ročníků, odborné stáže pro vybrané žáky 

(pozastaveno v rámci mimořádných opatření), mezipředmětové interakce, exkurze a odborné besedy 

(omezeno v rámci mimořádných opatření), organizace mezinárodní spolupráce (pozastaveno v rámci 

mimořádných opatření), projektové dny, den PP - školní kolo, SOČ – 7 prací ve školním kole, 3 práce do 

kola krajského, úprava ŠVP v rámci mimořádných opatření, zapojení lékařů do výuky klinických předmětů, 

příprava žádosti Erasmus + Španělsko, realizace projektu Šablony 2019 

 

Hodnocení práce komise: 

během školního roku průběžně 3 setkání komise + dílčí informace na pedagogických poradách, individuální 

konzultace, komunikace on-line v období mimořádných opatření  
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spolupráce s ostatními PK,  zejména PK  

sociální a psychologie na dobré úrovni 

podařilo se zkvalitnit on-line výuku v období distanční výuky 

realizace souvislé odborné praxe 

velmi dobrá spolupráce se sociálními partnery, především v zařízeních pro seniory 

 

Úkoly na příští školní rok: 

pokračování v mezinárodní spolupráci s Polskem 

realizace projektové žádosti Erasmus + 

pokračovat a rozšiřovat nabídku stáží na vyšších pracovištích pro nadané žáky 

motivovat a podporovat zapojení žáků do SOČ 

implementace on-line výuky do běžného školního roku 

motivace lékařů k zapojení do výuky 

zlepšení zázemí pro žáky oboru PS v prostorách nemocnice  

 

V Chrudimi 1. 7. 2021                        Mgr. Marta Pleskotová 

                                     vedoucí PK  

 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise odborných sociálních předmětů  

školní rok 2020/21 
Složení komise: 

vedoucí: Mgr. Markéta Švadlenková 

členové:   Mgr. Jana Vargová – VCA 2.S, VCA 4.S, SCP 4.S, SCT 1.S, SCT 2.S, GER 3.S                                                                                                                

                 Mgr. Alice Kuklová – SPO 4.S  

                 Mgr. Jana Beranová – PVO 4.S  

                 Mgr. Petra Bártová – SCT 2.S  

                 Mgr. Hana Truncová – SPE 2.S, SPE 3.S, SPE 4.S, SCP 3.S   

                 Bc. Jaroslava Šmídová – VCA 2.S, VCA 3.S, SCP 3.S 

                 Mgr. Vilma Pleskotová – SPE 1.S 

                 Mgr. Žaneta Zelená – SCT 1.S 

                 Mgr. Šárka Chamerová – SCT 1.S, SCT 2.S  

 

Předměty a jejich zkratky: 

SPE - sociální péče, SCT- sociální činnost teorie, GER-péče v gerontologii, PVO- právo, VCA – 

volnočasové aktivity, SCP – sociální činnost praxe, SPO – sociální politika 

 

Činnost PK:                             
Komise se sešla celkem 5x: 

1. schůzka - 31. 8. 2020 – program: 

a) seznámení s plánem práce komise 

b) vedoucí předmětové komise kontroluje plnění ŠVP v TK (učivo, časová dotace) - do TK psát dle ŠVP 

název témat. celku 

c) příprava PMZ 4.S ze SCP beze změn – vypracování 3 kazuistik pro soc. činnost (J. Vargová)  

a 3 kazuistik pro soc. správu (A. Kuklová) + nácvik s žáky na cvičných kazuistikách 

d) vypracování maturitních okruhů a otázek ze SPE (4.S) – zaslat ke kontrole (H. Truncová) 

e) hospitační činnost dle plánu hospitací 

f) sledovat progresi žáků v jednotlivých předmětech 

g) dobrovolnická činnost u ž. 1. a 2. r. v rámci SPE 

 

2. schůzka - 22. 1. 2021 (distančně přes Teams) – program: 

a) plnění ŠVP – daří se plnit, SCP – probíhá distančně, procvičování kazuistik k PMZ 

b) distanční výuka, problémy 
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c) hospitační činnost - listopad, prosinec 2020 – nelze vzhledem k distanční výuce 

Plán - SPE 4. S - Mgr. Truncová (ČT 7. hod. nebo 4. hod.) 

          SPO 4.S – Mgr. Kuklová A. (ČT 0. hod.) 

          VCA 4. S – Mgr. Vargová J. (PO 6. hod., příprava k PMZ) 

          SCP 4. S – Mgr. Vargová Jana (Po – nelze, mám současně výuku)  

 

3. schůzka - 29. 3. 2021 (distančně přes Teams) – program: 

a) Rozpis PMZ (třídní učitelka: Mgr. Jana Vargová, odborné vedení třídy: Mgr. Jana Vargová, 

místopředseda MK: Mgr. Zdeňka Hrochová, předseda MK: Mgr. Jitka Karbulková) 

b) časový plán PMZ: 

  1. losování zaměření tématu (správní činnost x pečovatelská činnost) – 19. 4. 2021, od 10.00 hod.,  

  on line, Mgr. Pleskotová M., Mgr. Zdražil J.  

  2. vypracování práce dle zadané kazuistiky – 10. 5. 2021, v 8.00 hod., počet tříd podle epidemiologické 

  situace, dozor - Mgr. Jana Vargová, Mgr. Z. Hrochová, event. další 

  3. hodnocení a posudek 2 nezávislých hodnotitelů – 11. a 12. 5. 2021, opravy ve škole nebo doma (dle 

  možností hodnotitelů), správní činnost - Mgr. A. Kuklová (oponent č.1), Mgr. V. Pleskotová (oponent  

  č.2), pečovatelská činnost - Mgr. J. Vargová (oponent č.1), Mgr. H. Truncová (oponent č.2) 

  4. předání posudků – posudky budou přeposlány elektronicky emailem nebo předány osobně ve škole  

  13. 5. 2021 do 15.00 hod., současně s naskenovanou kazuistikou každé žákyně, J. Vargová, možnost  

  vypracovat PP prezentaci ve škole – dle epidemiologické situace 

  5. zaslání PP prezentace elektronicky – všichni žáci nejpozději 19. 5. 2021 do 12.00 hod. na email.   

  adresu – habartova@szs.chrudim.cz) 

  6. teoretická obhajoba s prezentací kazuistiky- 20. 5. 2021 dle rozpisu (ČT) – Mgr. Zdeňka Hrochová,  

  Mgr. J. Vargová, Mgr. A. Kuklová (Mgr. Jitka Karbulková)  

b) kontrola příprav PMZ  

Mgr. J. Vargová, Mgr. A. Kuklová – probíhá příprava kazuistik, 3 kazuistiky pro pečovatelskou činnost, 3 

kazuistiky pro správní činnost 

c) plnění ŠVP – daří se plnit, ve 4. r. probíhá příprava k maturitě 

d) prospěch žáků 4. r., příprava k MZ (PMZ, SPE) 

Mgr. H. Truncová, Mgr. J. Vargová, Mgr. A. Kuklová – v odborných předmětech žáci pracují dobře, 

spolupracují a plní zadané úkoly 

 

4. schůzka - 14. 6. 2021 – program:  

a) příprava nové verze PMZ (od školního roku 2021/2022) 

- kombinace soc. správní + peč. činnost dohromady (všichni žáci budou vypočítávat sociální dávky 

(zaměření správní) + všichni žáci budou vypracovávat doplňující otázky ze sociální oblasti (včetně otázek 

ze souvisejících odborných předmětů) 

 

5. schůzka - 28. 6. 2021 – program: 

a) hodnocení MZ – z PMZ a SPE všichni žáci prospěli s velmi dobrými výsledky, velmi dobrá úroveň žáků 

ve znalostech odborných sociálních předmětů – viz maturitní protokol (ačkoliv příprava k MZ probíhala 

převážně v režimu home office vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s COVID) 

- SCP – průměr 1,58 

- SPE – průměr – 1, 77 

b) praxe žáků 3. SC se vzhledem k epidemiologické situaci konala prezenčně až od 21. 4. do 19. 5. 2021 

v Lůžkovém a soc. centru Obce ležáků, v DPS H. Městec,v  Senecuře Chrudim a v Hospici Chrudim 

c) praxe žáků 4. SC – se prezenčně nekonala 

d) Souvislá praxe 3. SC – od 24. 5. – 18. 6., projektový den – 21. 6. 2021  

e) odborná stáž v Polsku se vzhledem k epidemiologické situaci nekonala 

 

V Chrudimi, 1. 7. 2021                                                                    Mgr.  Markéta Švadlenková 

                                        vedoucí PK 

 

mailto:habartova@szs.chrudim.cz
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Zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných a technických předmětů 

školní rok 2020/2021 
Složení komise:  

vedoucí: Mgr. Petra Loudová (MAT, FYZ) 

členové komise a vyučované předměty: 

  Mgr. Z. Hrochová – MAT, sMAT 

  Mgr. J. Zdražil – IKT 

  Ing. J. Veselá – EKO 

  Mgr. J. Zemanová – BIO  

  K. Pleskotová – CHE 

  Bc. P. Loučková – ÚČT, EKO   
 

Činnost PK:                             
Komise se sešla celkem 4x: 

1. schůzka – 10. 9. 2020 – program: 

1) distanční výuka – zkušenosti s tímto typem výuky z minulého školního roku ukazují, že distanční výuka 

nemůže plnohodnotně nahradit výuku prezenční 

2) učebnice, pomůcky – návrhy na vyřazení nepoužívaných učebnic a pomůcek a na nákup nových 

3) plán hospitací na školní rok 2020/21 

4) projektový den – naplánování průběhu a organizačního zajištění červnového projektového dne, účastnit 

se ho budou 1. a 2. ročníky, náplň bude obsahovat učivo z fyziky, chemie a biologie 

5) učebna IKT – je potřeba zlepšení výkonu počítačů v této učebně 

 

2. schůzka – 23. 2. 2021 – program: 

1) ŠVP 2019/20 - do ŠVP z roku 2019/20 je třeba vyznačit, která témata byla: odučena distanční formou,  

vypuštěna, odučena na začátku školního roku 2020/21  

2) výuka IKT - některá témata budou odučena v menším rozsahu, neboť domácí softwarové vybavení žáků 

není dostatečné pro distanční výuku 

3) hodnocení žáků - nelze dostatečně zajistit objektivní hodnocení žáků během distanční  

 

3. schůzka - 8. 6. 2021 – program: 

příprava projektového dne - rozdělení tříd do skupin, příprava stanovišť pro jednotlivé aktivity, zajištění 

pomůcek a dozoru z řad vyučujících, způsob hodnocení aktivit, zajištění odměn pro žáky 

 

4. schůzka - 22. 6. 2021 – program: 

hodnocení projektového dne: 

Projektového dne se zúčastnily 1. a 2. ročníky. Žáci byli rozděleni do 16 skupin po cca 5 žácích. Ve skupině 

postupně absolvovali 6 aktivit – mikroskopování, elektrolýzu, magnety, model plic, důkaz bílkovin a online 

test na lidské tělo. Aktivity byly hodnoceny body a první tři skupiny s nejvíce body byly oceněny hmotnými 

odměnami. 

Projektový den byl hodnocen pozitivně jak žáky, tak vyučujícími. Všichni zúčastnění vyučující doporučili 

zachovat stejné pojetí projektového dne i pro příští školní rok. 

 

Žákovské hodnocení distanční výuky 

V průběhu června byli žáci osloveni, aby vyplnili ke každému předmětu dotazník týkající se distanční 

výuky. Z dotazníků pro přírodovědné předměty vyplynulo následující: 

a) žáci výuku hodnotili vesměs pozitivně, neměli vážnější připomínky ke způsobu výuky ani k časové 

náročnosti, přesto dávají přednost prezenční výuce před distanční 

b) množství učiva bylo pro většinu žáků přiměřené a způsob jeho zadávání srozumitelný 

c) komunikace s vyučujícími byla hodnocena jako převážně dostatečná 

d) žáci výrazně nepreferují žádný druh distanční výuky, naopak jim kombinace 3 až 4 různých druhů 

výuky (např. Teams, Moodle, Forms) vyhovovala 
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e) hlavní výhody žáci vidí v pozdějším vstávání a vlastním pracovním tempu, nevýhody v nedostatku 

motivace a udržení pozornosti v domácím prostředí 

f) asi pro pětinu žáků byl problém v nedostatečné výbavě PC hardwarem nebo softwarem, případně 

nedostatečné připojení k internetu 

g) žáci pozitivně hodnotili známkování splněných domácích úkolů 

 

V Chrudimi dne 30. 6. 2021                         Mgr. Petra Loudová  

                                          vedoucí PK 

 

Zpráva z činnosti předmětové komise humanitních předmětů                

školní rok 2020/21 
Složení komise:  

vedoucí: Mgr. Hana Doležalová (ČJL, DEJ, ESV) 

členové komise: Mgr.  J. Beranová (PVO, OSZ) 

          Mgr. Martina Ehrenbergerová – (ČJL, OSZ) 

Činnost  

Průběžná kontrola plnění  ŠVP u předmětů zařazených v PK, domluva na učebnicích na rok 2020/2021 

Hospitační činnost (vzájemné hospitace – Šablony, 24. 1. 2020 -  2. Z CJL Mgr. Ehrenbergerová) 

Schůzky komise: 16. 11. 2020, 26. 1. 2021, 13. 11. 2018, 28. 1. 2019, 12. 3. 2020, 4. 6. 2020 

 

CJL 

- pokračování projektu Čtenářské dílny v rámci hodin CJL  

- od října distanční výuka v programu Moodle a online výuka v programu Teams – vytváření 

pracovních listů, online testů, využívání internetových materiálů,  průběžná kontrola vypracovaných 

domácích úkolů, dotazníků 

- projekt – audio nahrávka pohovoru u přijímacího řízení (v rámci administrativního stylu – 2S) 

- příprava požadavků k zadání maturitních slohových prací a ústních zkoušek v roce 2020/21 

- příprava požadavků k zadání maturitních slohových prací a ústních zkoušek v roce 2020/21 

- plnění a vypracování šablony vzájemných hospitací 

DEJ 

- vytvoření plakátků – osobnosti vědecko-technické revoluce, pomníky 1. světové války v našich 

bydlištích, události 1. světové války (1S, 1Z); osobnosti v protektorátu (2S, 2Z); sv. Jan Nepomucký 

v našich bydlištích, osobnosti 1. republiky (1S, 1Z)  

- od října online výuka v programu Moodle – vytváření pracovních listů, otázek k dokumentárním 

filmům, křížovek, online testů, průběžná kontrola vypracovaných domácích úkolů 

ESV 

- od října online výuka v programu Moodle – vytváření pracovních listů, průběžná kontrola 

vypracovaných domácích úkolů 

 

V Chrudimi dne 25. 6. 2021              zpracovala: Mgr. Hana Doležalová 

                                     vedoucí PK 

 
 

Zpráva o činnosti předmětové komise cizích jazyků  

školní rok 2020/2021 
Složení komise: 

vedoucí:  Mgr. Martina Mellerová Hurychová 

Členové: Ing Jana Veselá, Mgr. Denisa Novotná, Ing. Adriána Nepivodová,  Alessandro Di Benedetto,  

Mgr. Jitka Jelínková 
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Úvazky:  Ing J. Veselá- 17h, Mgr. M. Mellerová Hurychová -16h,  Mgr. H. Doležalová- 4h, Ing. A. 

Nepivodová - 18 h,  J. Parker 4h, Mgr. J. Jelínková 2h, Mgr. M. Semrádová 6h 

Seznam předmětů:  

CJA  (cizí jazyk angličtina) ….. maturitní předmět povinný 

KAJ (konverzace v anglickém jazyce)  ….. maturitní předmět povinný 

CJN (cizí jazyk němčina) …… 1. ročník sociální obor 

CJR (cizí jazyk ruština) …….. 2. ročník sociální obor 

Vyučující jednotlivých předmětů:  

CJA: Mgr. Martina Mellerová Hurychová, Ing Jana Veselá, Mgr. Denisa Novotná, Ing. Adriána 

Nepivodová 

KAJ: Mgr. Martina Mellerová Hurychová, Ing Jana Veselá, Ing. Adriána Nepivodová, Alessandro Di 

Benedetto 

CJN: Ing. Adriána Nepivodová 

CJR: Mgr. Jitka Jelínková 

 Placement test pro všechny žáky z 1. ročníku: v září 2020. Výsledky testů u jednotlivých žáků byly 

písemnou formou (oproti podpisu) sděleny rodičům; 

 Prodej učebnic pro 1. a 3. ročníky proběhl v prvním týdnu v září 2020.  

 Pokračujeme druhým rokem ve 3. řadě učebnice (Maturita Solutions Elementary 3rd  edition pro 1. 

ročník 

 ŠKOLENÍ/WEBINÁŘE: všichni průběžně a nepřetržitě – jak efektivně využít různé nástroje v online 

výuce  

 naučily jsme se  používat aplikace QUIZLET, Teams (včetně práce ve dvojicích či skupinách); Kahoot; 

Wordnetwall; Nearpod; Answergarden; Moodle; testy a formuláře na Google Forms a Ms Forms; 

Collboard;  a další;  získaly jsme mnoho tipů na efektivní a zábavné využití online hodiny; využily jsme 

grafické tablety). 

 divadelní představení v angličtině bylo naplánováno na prosinec 2020 pro všechny ročníky celé 

školy v rámci English Day. Bohužel se nekonalo kvůli protiepidemickým opatřením 

 Práce s časopisy Bridge a Gate v hodinách pro 1. – 4. ročník (online verze časopisu nám byla 

zpřístupněna díky početnému předplatnému). 

 Výměna lektora na konverzaci pro žáky 3. a  4. ročníků: Italoameričan Alessandro di Benedetto. 2 x 

měsíčně v hodinách KAJ (shared teaching) pro maturanty a  pro 3. ročník (samostatný předmět).  

 Spolupráce s OUP a OUP bookshop  (k dispozici i-tools) 

 Výlet do zahraničí  pro žáky, tento školní rok,  zatím neplánujeme, uvidíme až podle příznivější 

situace s  covid - 19 

 CLIL (koordinátor ing. Jana Veselá) 

  Na konci října jsme vytvořily seznam nových otázek k maturitě ( písemné= slohy+ obecná angličtina 

+ odborná angličtina). Mel 

 Vytvořeny pracovní listy k nové maturitě Nep 

 Vytvořeny prezentace k výuce odborné angličtiny pro 4. ročník (ÚZ 3. část) NEP. 

 K maturitě z cizího jazyka šlo pouze 11 žáků ze 4. S (ostatní studenti odpracovali požadovaný počet 

hodin v boji proti covidu a byli, podle vládních nařízení, osvobozeni od konání DT i ústní maturity), 

neuspěly pouze 2 žákyně. Dobrovolně maturitu nekonal nikdo. 

 Koronakrize:  

  AJ splněno ŠVP všude: v 1. ročníku probrána veškerá látka; ve 2. ročníku zbývá doprobrat pasivum 

a časovou souslednost, 3. ročník odučeno vše + jedna lekce navíc a 4. ročník jsme stihly probrat vše  
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 NJ: 1. ročník splněno ŠVP. 2. ročník, vzhledem ke skutečnosti, že loňské jaro neprobíhala online 

výuka a nebyla probrána látka dvou lekcí, nemá ŠVP pro 2. ročník splněn.  V právě ještě 

probíhajícím školním roce vyučuje nově němčinu kolegyně Nepivodová, která převzala NJ od 

kolegyně Semrádové.  Kolegyně NEP navázala na nedobranou látku loňského roku a zbyly jí tedy 2 

lekce. 

 RJ: Oproti plánu kolegyně Jelínková nestihla probrat učivo 2 posledních lekcí učebnice (1.díl uč. 

"Tvoj šans") - "skluz" se třídou nabrali již při distanční výuce v minulém školním roce  

 vytipování nadaných žáků a navržena podpora těchto studentů (Mgr. Dany Williams Hernández 

Fonseca lektor aj 1 x týdně 90 minut + Mgr. Denisa Novotná 1x týdně 90 minut formou nepovinného 

předmětu).  Střídání českého a anglického mluvčího (konverzace doplněna eventuální přípravou na 

mezinárodní zkoušku PET minimálně úroveň B1. Podmínkou k účasti bude vstupní test (placement 

test). Doporučujeme maximálně 12 studentů do skupiny. 

  květen 2021: kompletace šablon (vzájemné hospitace + IT šablony)  

  individuální přístup pro žáky „PUP“ (testy apod.), diskuze nad „problémovými žáky“  

 závěrečné testy/opakovací testy pro všechny třídy – proběhnou v září 2021 

 žáci seznámeni s učebnicemi pro následující školní rok (nákup učebnic: 1. roč., budoucí 3.roč. v září 

2021) 

 Od září se k nám vrací, na výuku KAJ angličtiny pro 3. a 4. ročník, pan John Parker (rodilý mluvčí 

z Velké Británie) 

V Chrudimi 22.6. 2021                     Mgr. Martina Mellerová  Hurychová  

 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise PSK a speciálních předmětů 

školní rok 2019/20 
Složení komise: 

vedoucí:   Mgr. Šárka Chamerová 

členové:   Mgr. Josef Hájek, Mgr. Alena Kubelková, Mgr. Jana Vargová, Mgr. Hana Truncová, Mgr. 

Lucie Kovaříková 

 

CO JSME UDĚLALI? 

proběhl 16. ročník soutěže Den psychologie na téma: „Slovem pomáhám i ublížím“. Školní kolo se 

uskutečnilo 13. 5. 2021 mezi žákyněmi druhých a třetích ročníků oboru ZA a SC. Na třetím místě se umístila 

Klára Bjačková z 2. S, druhá byla Iveta Jagrová z 3. S a vítězkou se stala Barbora Stará z 3. Z. 

téma pro školní rok 2021/22 je „Setkání s radostí“. Mohou soutěžit i čtvrté ročníky, včetně loňských 

vítězů, pokud nezasedly v porotě 

regionální kolo, které se mělo konat na SZŠ v Pardubicích, letos neproběhlo – proběhne v roce 2022 

následující pořadí krajských kol Psychologické olympiády: 2023 Svitavy, 2024 Ústí nad Orlicí, 2025 

Trutnov, 2026 Hradec králové 

příští ústřední kolo se koná na SZŠ Chomutov: 6. - 7. 4. 2022 

     2. Liberecké psychologické dny - LPD 2021, (19. ročník, 18. konaný) proběhnou 14. října 2021 na 

téma: Příběhy dětství 

     3. plnění ŠVP ve školním roce 2020/21 během distanční výuky 

ŠVP bylo splněno ve všech třídách i předmětech 

     4. maturitní zkouška: 

4. S PSK = maturovalo  30 žákyň, průměr 1,43, všechny žákyně odmaturovaly (vyučující Mgr. Jana 

Vargová) 

4. S SPE = maturovalo 31 žákyň, průměr 1,77, všechny žákyně odmaturovaly (vyučující Mgr. Hana 

Truncová) 

4. S SPP = maturovala 1 žákyně, průměr 4,(vyučující Mgr. Lucie Kovaříková) 
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4. Z PSK = maturovalo 5 žákyň, průměr 2,00, všechny žákyně odmaturovaly (vyučující Mgr. Alena 

Kubelková) 

     5. hospitační činnost – vzhledem v distanční výuce neprobíhala 

 

V Chrudimi 24 6. 2021                                                Mgr. Šárka Chamerová  

                                      vedoucí PK 

                                         

Zpráva o činnosti předmětové komise TEV, ZTV 

školní rok 2020/21 

 

Složení PK: 

vedoucí: Mgr. Marie Danihelková (TEV 1. – 4. roč., ZTV) 

členové: Mgr. Jiří Zdražil (TEV 2. roč.), Mgr. Daniela Mihulková (TEV 3. – 4. roč.), Mgr. Martina 

Ehrenbergerová (TEV 3. roč.) 

      

náplň práce: zajištění výuky TEV, ZTV -  kontrola výukových prostor, BOZ při hodinách TEV, organizace 

výuky, způsoby uvolnění 

 

Září:  rozvržení tematických plánů podle ročníků 

          zajištění výukových prostor na zimu (posilovna, solná jeskyně, sauna, trampolínky) 

          rozdělení studentek podle fyzických předpokladů (2. ročník) 

konzultace ŠVP a osnov – připomínky, termín odevzdání a zjištění omezení nebo                                           

uvolnění žáků na hodiny TEV            

Říjen – leden:                                  

    předmět TEV a ZTV se nevyučuje (Covid)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  

     rozhodnutí o klasifikaci za 1. pololetí: TEV, ZTV – A (uznáno)                                                                                                                              

Únor – květen:                                   

     předmět TEV a ZTV se nevyučuje (Covid)   

Červen: TEV probíhá pro 1.ročníky (od 24.května) 

              2.ročníky plavání nemají - turistika, základní pohybové dovednosti 

                                                      TEV se vyučuje v přírodě (hry v přírodě - freesbee, softball, pilates,    

                   badmington, míčové hry, jóga                                                          

 

Schůzky předmětové komise – 3 x (28.8.2020, 12.1.2021, 21.6.2021) 

 

Uskutečněné tělovýchovné akce: 

27. 5.  – 24. 6. běžecká soutěž pro 1.ročník a 2. ročník (využití mobilní aplikace ke kontrole) - vyhlášení 

nejlepších běžců a jejich odměnění - 25.6. 2021  

22. 6. – 25. 6. 2021 – sportovně zdravotnický kurs pro 3.ročníky (voda – Dolánky) 

25.6. 2021 – sportovní den -1.ročník, 2.ročník 

 

V Chrudimi, 28.6.2021                           Mgr, Marie Danihelková 

                                           vedoucí PK 

                                        

                                          

Zpráva o kontrolní a hospitační činnosti vyučujících odborných předmětů 

ve školním roce 2020/21 

Mgr. Marta Pleskotová – zástupkyně ředitelky pro odborné vyučování 
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Ve školním roce 2020/21 byla hospitační činnost provedena celkem u 6 vyučujících odborných předmětů, 

z toho 2 x v teoretické a 3 x v praktické výuce. Další plánované hospitace nabyly realizovány z důvodu 

mimořádných opatření. 

  

U všech vyučujících jsem se při hospitační hodině zaměřila na tyto jevy: 

a) plánování vyučovací hodiny (cíl a téma hodiny a jejich splnění, časová shoda s tematickým plánem, 

příprava hodiny) 

b) realizace hodiny (opakování, expozice, fixace učiva, dosažení stanovených cílů) 

 

c) motivace žáků  

d) komunikace ve třídě, atmosféra hodiny 

e) dokumentace (třídní kniha, zápisy žáků) 

 

Zvláštní pozornost při hospitační činnosti jsem věnovala dodržování ŠVP, obsahu a odborné úrovni hodin. 

Se všemi vyučujícími byl proveden následně rozbor hospitační hodiny, z hospitací v teoretických hodinách 

byl pořízen záznam o hospitaci.  

Hospitační činnost byla prováděna i v době on-line výuky. 

  

Závěr:  

Pozitiva:  

Stabilně výborná úroveň výuky v praktickém vyučování – POS, SCP 

Zlepšující se úroveň výukových materiálů a testů v rámci on-line výuky 

Kreativita vyučujících v rámci on-line výuky 

Schopnost odborných učitelek pružně reagovat na změny pracovišť POS v rámci pandemie 

Negativa:  

Nestejná úroveň výuky v jednotlivých předmětech 

Nízká motivace některých žáků při distanční výuce 

 

Během hospitační činnosti nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky a úroveň a kvalitu výuky odborných 

předmětů hodnotím jako velmi dobrou. Vyučující byli schopni přizpůsobit se změně stylu výuky v rámci 

mimořádných opatření. 

 

 

V Chrudimi dne 1. 7. 2021                       Mgr. Marta Pleskotová 

 

 

 

Zpráva o kontrolní a hospitační činnosti vyučujících všeobecně vzdělávacích 

předmětů ve školním roce 2020/21 
Mgr. Jana Zemanová – zástupkyně ředitelky pro všeobecně vzdělávací předměty 

 

   Ve školním roce 2020/2021 byl pedagogický sbor SŠZS Chrudim doplněn 3 pedagogy všeobecně 

vzdělávacích předmětů - Mgr. P. Laštovičkou, Ph.D. (následně po odstoupení od pracovní smlouvy ve 

zkušební době, byl nahrazen Bc. Kristýnou Pleskotovou), Mgr. Denisou Novotnou a rodilým mluvčím – 

Alessandrem Di Benedettem. Systém hospitační činnosti ve školním roce 2020/21 zahrnuje hospitace 

především v distančních vyučovacích  on-line hodinách. 

Primárními cíli hospitační činnosti bylo:  

 sledovat úspěšnost adaptace nových učitelů a kvalitu jejich práce  

 sledovat a podporovat práci třídních učitelek v 1. ročníku 

 analyzovat a hodnotit kvalitu vyučování předmětů  

 sledovat a analyzovat naplňování ŠVP v návaznosti na RVP 

 sledovat a podporovat zavádění nových metod do distanční výuky  
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 sledovat a podporovat využívání dostupných digitálních zdrojů a materiálů vedoucí ke zkvalitnění 

výsledků vzdělávání 

 sledovat a podporovat práci třídních učitelů vedoucí ke zkvalitnění klimatu školní třídy a klimatu 

školy, pedagogickou interakci a vzájemnou komunikaci 

 sledovat dodržování a realizaci individuálních vzdělávacích plánů a zavádění metod vedoucí ke 

zlepšení studijních výsledků žáků se specifickými poruchami učení 

 sledovat přiměřenost a efektivitu pedagogických a didaktických metod 

 sledovat podporu žákovské kreativity a samostatnosti a vytipování nadaných žáků 

 sledovat pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 

 

Přehled hospitací synchronní distanční výuky: 

 

datum vyučující předmět/ třída 

5. 2. 2021 A. Di Benedetto kCJA/4. S 

9. 2. 2021 Mgr. K. Pleskotová Chemie/1. Z 

22. 3. 2021 Mgr. Jana Veselá CJA/1. S 

22. 3. 2021 Mgr. M. Mellerová CJA/2. S 

31. 3. 2021 Mgr. M. Ehrenbergerová ČJ/1. S 

12. 4. 2021 Mgr. D. Novotná CJA/1. Z 

 

 Kromě hospitací synchronního vyučování byly kontrolovány i materiály a způsob hodnocení vzdělávání 

asynchronní výuky, která probíhala přes platformu Moodle. Zpětná vazba zhodnocení distanční výuky byla 

provedena jak globálně pro celou školu, tak i individuálně jednotlivými vyučujícími pro jednotlivé 

předměty.  

 

V Chrudimi 28. 6. 2021                                                                                     Mgr. Jana Zemanová 

 

2. Výchovné poradenství: hodnocení činnosti za školní rok 2020/2021 

 

Adaptační Go kurz pro třídy 1. S a 1. Z byl uskutečněn od 1. – 3. 9. 2020 ve vzdělávacím a meditačním 

centru Oáza Srdce v Horním Bradle. Cílem kurzu je adaptace žáků na nové školní prostředí vzhledem k 

přechodu na SŠ, začlenění do třídního kolektivu, poznání třídního učitele. Žáci jsou vedeni ke vzájemnému 

poznání, sebepoznání a ke spolupráci. Snahou je rozvíjet jejich kreativitu a empatii, vyvolat pocit 

sounáležitosti ke třídě, posílit a stmelit stávající třídní kolektiv, vytvořit ve třídě zdravé klima, v němž se 

bude žákům dobře pracovat a spolupodílet se na vytváření pravidel třídy. 

 

Oblast prevence  
V letošním roce byla od 14. 10. 2020 do 28. 5. 2021 nahrazena prezenční výuka výukou distanční. Pro 

získání zpětné vazby o této formě výuky vyplňovali žáci v prosinci 2020 a v červnu 2021 online dotazník 

zaměřený na problémy spojené s výukou v domácím prostředí, na kvalitu distanční výuky. Poslední část 

dotazníku byla věnována problematice odborné praxe zdravotnického oboru v nemocnici, které se žáci 

účastnili po celý školní rok.  

Vzhledem k nelehké situaci byla žákům nabídnuta pomoc školního psychologa a výchovného poradce 

(online, osobní setkání). 

Pro zkvalitnění výuky byl zapůjčen 1ks PC pro domácí výuku, několika žákům byly pravidelně tištěny 

výukové materiály. Dále byly vyučujícími nabídnuty individuální konzultace a možnost doučování dle 

potřeb žáků. 

V letošním roce přibylo pochval za dobrovolnickou činnost. Žákyně Benešová K. ze 2. S získala ocenění 

Dobrovolníka roku 2020 a Cenu radního Pavla Šotoly. 
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Hlavním důvodem kázeňských opatření byly neomluvené hodiny (pozdní dodání omluvenky), kterých ve 

srovnání s ostatními školními roky výrazně ubylo.  

V posledních měsících prezenční výuky bylo třeba se zaměřit zejména v prvních ročnících na dodržování 

pravidel školního řádu, pravidel třídy, na jejich fixaci.  

 

Celková 

absence 

počet žáků zameškané 

hodiny 

průměr na žáka neomluvené 

hodiny 

za 1. pololetí 249 7692 31 55 

za 2. pololetí 249 6870 28 109 

 

 

 

Prospěch prospěl 

s vyznamenáním 

prospěl neprospěl nehodnocen 

za 1. pololetí 25 212 8 0 

za 2. pololetí 34 192 23 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast diagnostické činnosti 
Podpůrná opatření 1. a 2. stupně byla poskytována u 30 žáků na základě vyšetření v PPP, u 1 žáka v podobě 

PLPP.  U žáků se specifickými poruchami učení byly prováděny navržené odborné intervence v rámci 

možností distanční výuky. Vyučující byli průběžně seznamováni s podpůrnými opatřeními. Rovněž byly 

poskytnuty podklady pro vyšetření v PPP.  

 

Podle vyhlášky 27/2016 Sb. v platném znění o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích 

mimořádně nadaných neevidujeme na škole mimořádně nadané žáky s potřebou úpravy učiva. Rozvoj a 

vzdělávání nadaných žáků škola podporuje možností účastnit se odborných stáží (vzhledem k 

epidemiologické situaci nebyla možná realizace), odborných soutěží a olympiád.  

V březnu 2021 proběhlo školní kolo SOČ, kterého se účastnilo 8 žáků (2 žákyně ze 3. S, 6 žáků ze 3. Z). 

Do květnového krajského kola postoupily tři práce. Krňoulová P. ze 3. S v oboru Psychologie obsadila 3. 

místo. Žákyně 3. Z, Volfová D. a Kamenická J., zastupovaly obor Zdravotnictví a umístily se na 6. a 7. 

místě. 

 

Školního kola Psychologické olympiády se v květnu 2021 zúčastnilo 8 žáků druhých a třetích ročníků. 1. 

místo obsadila Stará B. ze 3. Z, 2. místo Jagrová Iveta ze 3. S a 3. místo patří Bjačkové K. ze 2. S. 

Ve stejném měsíci reprezentovala naši školu Smolková E.z 1. S na XIII. ročníku Festivalu vědy a techniky 

pro děti a mládež v Pardubickém kraji (AMAVET) v kategorii Psychologie.  

 

Činnost výchovného poradenství byla koordinována s činností ostatních pracovníků Školního 

poradenského pracoviště. 

 

Oblast profesní orientace 
viz. kariérové poradenství – Mgr. Petra Bártová  

 

 

Výchovná 

opatření 

pochvala 

TU 

pochvala 

ŘŠ 

NTU DTU DŘŠ 2 3 vyloučení 

za 1. 

pololetí 

1 31 7 9 4 3 0 0 

za 2. 

pololetí 

23 7 10 10 3 1 0 0 
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Studentský parlament 
V letošním školním roce se zástupci tříd studentského parlamentu vzhledem k epidemiologické situaci sešli 

pouze jednou, v září 2020. Spolupráce s nadací „Dobrý anděl“ nadále pokračuje. 

   

Ostatní činnosti výchovného poradce 
Preventivní akce zaměřené na problémové žáky – individuální přístup. 

Preventivní opatření ke snížení absence (viz. Metodický pokyn MŠMT – prevence záškoláctví). 

Individuální konzultace v rámci poradenské činnosti byly poskytnuty 7 žákům (rodičům). 

Poradenská služba pro žáky, rodiče a pedagogy školy byla dostupná na základě individuální domluvy. 

Pokračovala spolupráce se školním psychologem   Mgr. Petrem Pražákem a s organizacemi - PPP, DD, 

Policie ČR.  

 

Semináře: 

Přijímací řízení na SŠ a maturitní zkouška pro uchazeče a žáky se spec. vzděl. potřebami (CERMAT) – 

listopad 2020 

Kulatý stůl k podpoře nadání (NPI) – duben 2021 

 

V Chrudimi 29. 6. 2021                             Mgr. Petra Burešová 

                                          výchovná poradkyně 

3. Kariérové poradenství: hodnocení činnosti za školní rok 2020/2021 

 

Poradenská činnost kariérového poradce byla dostupná v daných konzultačních hodinách nebo dle 

individuální domluvy. 

Vzhledem k pandemii Covid probíhalo zejména skupinové poradenství pro 4. ročníky distanční formou 

přes aplikaci Moodle, Komens a formou videokonferencí prostřednictvím aplikace Teams. 

Videokonference byly součástí také kariérového poradenství pro žáky 3. ročníků. 

 

Individuální konzultace 4. ročníků probíhaly formou konzultací emailových nebo osobních (zejména 

během výuky praktického ošetřovatelství, které bylo žákům povoleno realizovat - Zdravotnický obor). Po 

nástupu maturantů zpět do školy převládají osobní individuální konzultace. U třetích ročníků osobní setkání 

skupinová. 

 

Mezi nejčetnější činnosti kariérového poradce náleželo získávání a předávání informací o oborech VOŠ a 

VŠ, distribuce studijních materiálů. Dále zjišťování studijní orientace žáků a mapování jejich kompetencí. 

Příprava pro vstup na trh práce (konzultace při zpracování CV, pracovní pohovory). V rámci podpory žáků 

s potřebou podpůrných opatření (se speciálními vzdělávacími potřebami) a žáků ohrožených předčasným 

ukončením studia probíhala spolupráce s výchovnou poradkyní a třídními učiteli. 

Pravidelná setkání byla realizována i v rámci Školského poradenského centra (spolupráce s výchovou 

poradkyní a školním metodikem prevence). 

V rámci DVPP byl pro pedagogické pracovníky školy v listopadu 2020 zprostředkován prostřednictvím 

aplikace Teams webinář na téma kariérového poradenství. Školení zajistilo CCV Pardubice, lektorkou byla 

paní Andrea Csirke. 

Spolupráce s CCV probíhala i prostřednictvím zapojení naší školy do projektu Implementace krajského 

akčního plánu. V rámci tohoto projektu jsou realizovány akce zaměřené na metodickou podporu 

kariérových poradců. Vzhledem k pandemii Covid byla osobní setkání nahrazena formou online konzultací. 

V měsíci březnu proběhlo tematické setkání prostřednictvím aplikace Teams na téma „Kariérové 

poradenství online“. Lektorkou byla PhDr. Petra Drahoňovská. 

Pozitiva: Bezproblémové zvládnutí situace související se změnami v přijímacích řízeních, zejména na VŠ 

(změny termínů, podmínek přijímacího řízení atd..), v důsledku vyhlášení nouzového stavu. Náplň činností 

kariérového poradenství probíhala díky online setkání bez omezení. 
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Negativa: Pro nouzový stav nebyly splněny další činnosti související s kariérovým poradenstvím. Zejména 

se jedná o spolupráci s ÚP ČR, spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami – potencionální 

zaměstnavatelé. Realizace exkurzí proběhla v omezeném počtu pouze ke konci června. 

Úkoly na příští rok: 

 pokračovat v identifikaci potenciálu každého žáka, tvorba školního systému identifikace a podpory 

nadání (např. evaluace exkurzí) 

 tvorba portfolií žáků 

 zvýšit úroveň spolupráce s ÚP ČR a institucemi – potencionální zaměstnavatelé 

 od ledna 2021 zapojení do projektu CCV (Implementace krajského akčního plánu II), zaměřeného 

na metodickou podporu kariérových poradců a tvorbu digitalizované platformy pro žáky. 

 

V Chrudimi dne 29. 6. 2021                           Mgr. Petra Bártová 

kariérová poradkyně 

    

 

4. Projekt „Škola podporující zdraví“ 

Akce v rámci projektů Zdravé město a Zdravá škola 

ve školním roce 2020 – 2021 

 

v tomto školním roce byla většina akcí ZM zrušena kvůli epidemiologické situaci. Uskutečnilo se pouze 

Seniorodpoledne (9. 9. 2020), na němž pomohlo s organizací 6 žákyň s odbornou učitelkou (měření TK, 

glykémie) 

probíhaly také schůzky Komise ZM (2x prezenčně, 2x online) – účast Mgr. Zdeňky Hrochové 

        

 

5. Prezentační akce školy 

Přehlídky škol 

 Klasické přehlídky byly zrušeny.  

 Zúčastnili jsme se on-line Burzy škol v termínech: 20. 10. 2020, 6. 11. 2020, 20. 11. 2020 a 18. 1. 2021 

Zdravohrátky  

 Tato akce byla zrušena. 

Dny otevřených dveří.  

 Pro tuto možnost jsme využili rezervačního systému, kde jsme limitovali počet návštěvníků dle aktuálního 

 hygienicko-epidemiologického nařízení. Celkem naši školu navštívilo 78 uchazečů.  

Kurzy k přijímacímu řízení 

 Žáci byli připravováni z předmětu biologie člověka. Obsah učiva pro 8. ročník byl rozdělen do deseti 

 1,5 hodinových lekcí. Lekce probíhaly přes platformu Teams  - online. Celkem byly otevřeny 2 kurzy. 

 Počet účastníků činil 60. 

 

„Přípravné kurzy z biologie frčí každé pondělí od 18. ledna vždy od 15:30 do 16:30 na Teamsech  

A jak se nám zatím vede? Čtěte komentář p. učitelky Zemanové:  

Moc nás těší velký zájem uchazečů (60 ) Hodiny jsou zábavné, vždy se 

setkáme se spoustou zajímavých dotazů. Už se však těšíme, až se budeme moci 

potkat tváří v tvář “ 
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6. Přehled kurzů ve školním roce 2020 – 2021 

 GO-kurz pro zaměstnance (14 zaměstnanců školy) – 29. – 30. 8. 2019 – Rakvice (Jižní Morava) 

 

       
GO-kurz pro zaměstnance 

 

 seznamovací a adaptační kurz pro 1. ročníky (66 žáků + 5 vyučujících + 3 instruktoři) – 1. – 3. 9. 2020 

- Horní Bradlo   

 

     
adaptační kurz 1. ročníků 

 

 sportovně zdravotnický kurz 3. ročníků (vodní turistika, první pomoc v improvizovaných podmínkách)  

- 22. – 25. 6. 2021 – Dolánky  
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7. Další školní a mimoškolní aktivity 

Testování: 

 sociometrie – SVP Archa + následná práce s kolektivy tříd 

 přijímací zkoušky nanečisto  
 

Olympiády a soutěže: 

 Den psychologie:  
 školní kolo soutěže v psychologii a komunikaci  

 

Další mimořádné aktivity: 

 přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – leden – duben 2021 (on-line – 60 žáků ve 2 skupinách) 

 minikurzy ošetřování pro dobrovolníky – přelom října a listopadu 2020 – pořádal ČČK ve spolupráci 

s naší školou (vybavení, pomoc při lektorování) 

 

 

        
 

 Dobrý anděl  
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 projektový den pro žáky 1. a 2. roč. – SOM, BI, CHE, FYZ 

 

       
 

 školní kolo SOČ   
 

       
 

Odborné exkurze: 

žáci absolvovali pouze vybrané exkurze (z důvodu epidemiologické situace): 

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Hospic Chrudim, Neviditelná výstava 

 

I. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti ve školním roce 2019 / 2020 

1. Interní audit 

termín konání:  25. 11. 2020 

protokol:  IA 1/2020 
 

Předmět kontroly:  

Pracovně právní vztahy – pracovní smlouvy, DPP, DPČ, odvody na SP, ZP a daně 

za kontrolovanou osobu: Marie Vojáčková, mzdová účetní 

Kontrolní zjištění: V organizaci jsou uzavřeny pracovní smlouvy a DPP. Pracovní poměry jsou uzavírány 

dle ZP. Délka dovolené a výpovědní doby se řídí ustanovením ZP a vnitřním předpisem zaměstnavatele. 

Pracovní smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou se zkušební dobou. Ke každé smlouvě je vyhotoven 

mzdový výměr. DPP jsou uzavírány na dobu určitou. Sazbu stanovuje ředitelka školy dle katalogu prací a 

limitů doporučené mzdy. Dohody nad 10 000,- nebyly uzavřeny. Výplatní termín je 13. den v měsíci. Mzdy 

jsou vypláceny na účet, výplatní pásky jsou zaměstnancům zasílány elektronicky. Daň je srážková a 

zálohová, je odváděna pravidelně. Výplatní termín je dodržován. Organizace má svého smluvního lékaře. 

Lékařské prohlídky jsou prováděny v termínu. 

Doporučení: nemám žádné výhrady ani připomínky 

Kontrolní tým: Ivana Stará 
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2. Průběžná kontrola KrÚ (čerpání prostředků na přímé náklady na vzdělávání) 

termín konání:  2. 6. 2021 

protokol:  OE/5/2021 

3. Kontrola VZP  

termín konání:  3. 11. 2020 

kontrolované období: 1. 1. 2018 – 30. 9. 2020  

protokol:  č.j. VZP-20-04742245-E839 

J. Zpráva o hospodaření školy za rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Rozvaha 
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2.  Výsledovka  

 

3. Fondy (v tis. Kč) 
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4. Dotace 

           
       

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů za rok 
2020/2021  

Granty a dary 

 

Rok Název programu částka poskytovatel 

2019 - 2021 Šablony II 996.342,- Kč MŠMT 

2020 Zdraví a prevence 20.000,- Kč MěÚ Chrudim 
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L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 

Název programu  garant Cílová skupina 

Kurz sportovních a rekondičních 

masáží 

Vzdělávací agentura žáci 3. ročníků  

Kurz pro pracovníky v sociálních 

službách (rekvalifikační) 

 

SŠZS Chrudim 

 

veřejnost 

Kurz cizích jazyků Agentura Lingva veřejnost 

Kurz tejpování Vzdělávací agentura zájemci z řad žáků 

 

M. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

1. Školská rada                                                                                                                                                       

školská rada při SŠZS Chrudim zasedala v uplynulém školním roce pouze 1x. Na své schůzce dne 6. 10. 

2020: 

1. Školská rada schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2019 – 2020 

2. Školská rada schválila doplnění Školního řádu 

3. Školská rada bere na vědomí informace: 

a) o průběhu výuky v době současné epidemiologické situace 

b) o investičních záměrech školy 

c) o změnách v propagaci školy 

d) o záměru školy otevřít pro nový školní rok pouze obor Praktická sestra 

e) o přípravě voleb do nové ŠR 

Školská rada nyní pracuje v tomto složení: Mgr. Aneta Kačmaríková, Mgr. Markéta Švadlenková, Ing. Jana 

Drábková  

2. Studentský parlament  

Z každé třídy 2 zástupci, sešel se pouze 1x ve škole + 2x on-line.  

Nejdůležitější akce: 

 burza učebnic 

 pomoc žáků při zajišťování akcí školy 

 spolupráce při besedách na ZŠ regionu 

 Dobrý anděl 

 

3. Spolupráce školy se Spolkem rodičů a příznivců školy při SŠZS Chrudim: 

Výbor SRPŠ při SŠZS Chrudim se schází pravidelně (6 x ročně) a jsou v něm 2 zástupci rodičů z každé 

třídy. 

Školu ve Výboru zastupuje Mgr. Jana Zemanová (zástupkyně ředitelky), která do Výboru přenáší informace 

o škole a požadavky Vedení školy 

 

Hlavním úkolem výboru je efektivní hospodaření s financemi a každoročně i zajištění Maturitního plesu. 

V letošním roce se maturitní ples z důvodu epidemiologické situace neuskutečnil. 
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Z rozpočtu SRPŠ jsou zabezpečeny hlavně tyto akce: 

- doprava na všechny kurzy a některé exkurze žáků 

- spolufinancování prevence nežádoucích jevů  

- jazykové zájezdy žáků 

- příspěvek na maturity 

- odměny žákům na konci školního roku (za prospěch i reprezentaci školy na mimoškolních akcích) 

- příspěvek na uniformy 

- příspěvky na sportovní a kulturní akce 

- příspěvek na zlepšování prostředí školy 

 

4. Partneři školy, kteří významně přispěli k plnění úkolů ve vzdělávání: 

 Nemocnice PK a.s.,  - odborná praxe žáků oboru Praktická sestra 

 Centrum sociálních služeb a pomoci - odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

 město Chrudim – spolupráce v rámci akce Zdravé město 

 MŠ dr. Malíka, projekt Zdravá a bezpečná MŠ 

 SVP Archa Chrudim – práce s třídním kolektivem, psychologické poradenství 

 Tyflocentrum Pardubice – semináře  - práce s hendikepovanými lidmi 

 Pedagogicko psychologická poradna Chrudim – psychologické a výchovné poradenství 

 Městský úřad Chrudim - odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

 Hospic Chrudim - odborná praxe žáků oboru Sociální činnost, Praktická sestra 

 Lůžkové centrum pro seniory, domov se zvláštním režimem Chrudim - odborná praxe žáků oboru 

Sociální činnost 

 Domov pro seniory Heřmanův Městec - odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

 Eda – zařízení pro předškolní děti odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

 Senior Rezidence Chrudim – odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

5. Projekt Dobrovolnictví 

Naše škola nabízí dva studijní obory zdravotnický a sociální. Protože žáci sociálního oboru mají    

méně praxe, snažíme se k dobrovolnictví vést hlavně je.  

Žáci prvního a druhého ročníku tohoto oboru mají za úkol odpracovat v každém pololetí 5 

dobrovolnických hodin. Aby si mohli vybrat vhodné zařízení, pořádáme pro ně každý rok besedu se 

zástupci dobrovolnických center z blízkého okolí. Dobrovolnická smlouva zároveň žáky pojistí a 

poskytuje jim určitou ochranu a mantinely. Docházejí hlavně do nemocnic, domovů pro seniory, 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a dalších sociálních a zdravotnických a školských zařízení. 

Zde se například jednotlivě věnují klientům, předčítají jim, hrají s nimi hry, chodí s nimi na procházky, 

doučují děti z nízkopříjmových rodin, zapojují se v rámci sbírek (např. Tříkrálová sbírka, či potravinové 

sbírky).   

     Někteří později ve stejném zařízení pokračují jako brigádníci či zaměstnanci, jiné dobrovolnická 

zkušenost ovlivnila ve volbě studijního oboru na vysoké či vyšší škole.  

     V době pandemie jsme od žáků dobrovolnictví nevyžadovali jako povinnost, ale vybídli jsme je 

k zapojení v rámci možností. Aktivně se zapojili do chodu Seniorcentra Senecura Chrudim, Lůžkového 

a sociálního centra Obce Ležáků, CSSP Chrudim, Charity Chrudim, DSS Slatiňany, Nemocnice 

Chrudim a dalších zařízení v okolí.  

     Žáci druhého ročníku sociálního oboru vyhráli s projektem Eska pro Eričku v programu Dobro-druzi 

nadace Via. Získali finanční dotaci 5000 Kč a metodickou podporu nadace a budou se snažit získat 

peníze pro Eričku z Heřmanova Městce, která trpí tělesným postižením. Krom dobrého pocitu tak 

získají i zkušenosti s pořádáním dobročinných projektů. Zatím se jim povedlo vydělat 4000 Kč, které 

nadace zdvojnásobí, ale tím rozhodně nekončí. Patronkou tohoto projektu je odborná učitelka Mgr. 

Hana Truncová (https://www.nadacevia.cz/project/eska-pro-ericku/). 

https://www.nadacevia.cz/project/eska-pro-ericku/
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     Žáky se snažíme motivovat k dobrovolnictví i tím, že je již druhým rokem nominujeme na ocenění na 

dobrovolnickém večeru Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). V tomto roce byla jednou z oceněných 

žákyně Karolína Benešová z 2. S, která́ získala za své́ dobrovolnické́ aktivity ocenění Dobrovolník roku a 

zároveň̌ i zvláštní́ ocenění radního Pardubického kraje, Pavla Šotoly, zodpovědného za sociální́ péči a neziskový́ 

sektor. Kája byla nejmladším oceněným dobrovolníkem a zároveň̌ jediným oceněným, který ́získal dvě̌ ceny 

současně̌.  

 

                 

N. Zahraniční spolupráce 

Polsko  

V tomto roce se vzhledem k opatřením vlády nemohla uskutečnit již dohodnutá týdenní stáž našich 4 žákyň 

ve zdravotnických a sociálních zařízeních v Olešnici. Tato stáž měla probíhat v rámci souvislé červnové 

praxe 3. ročníků.   

O. Odborné praxe ve školním roce 2020/21 
Žáci oboru Praktická sestra docházeli po celou dobu trvání nouzového stavu i distanční výuky pravidelně 

na praxi do Chrudimské nemocnice spolu s odbornými učitelkami. Ve druhém ročníku jednou týdně na tři 

vyučovací hodiny, žáci třetího ročníku dva dny v týdnu na celkem 12 hodin a žáci čtvrtého ročníku dva dny 

v týdnu na celkem 14 hodin. Vzhledem k epidemiologické situaci „vykrývali“ pracoviště, která byla 

ohrožena nedostatkem personálu. Denně tak pracovalo v nemocnici 30 žáků pod odborným dohledem 

učitelek a vykonávalo všechny odborné práce. Zpočátku jsme měli problém s nedostatečnou ochranou 

našich žáků. Sehnali jsme však sponzorské dary tak, abychom zajistili bezpečí žáků na praxi (2 x 1000 ks 

respirátorů od firmy Investnet s.r.o. a 20 000,- Kč od firmy Iveco Czech Republic, a.s. na ochranné 

pomůcky pro žáky).  

Na konci třetího ročníku žáci absolvovali souvislou praxi v plném rozsahu.  

 

Žáci oboru Sociální činnost měli situaci ztíženu. Většina sociálních zařízení (DS Heřmanův Městec, Senior 

Rezidence, MŠ, dětské skupiny,…) byla po dobu nouzového stavu uzavřena a odborná praxe zakázána. 

Přesto se žáci zapojili do dobrovolnické činnosti, případně byli zaměstnáni na DPP, v různých zařízeních.  

 

Většina žáků byla krátkodobě povolána na Pracovní povinnost vyhlášenou Krajským úřadem PK. Na 

standartní praxi docházeli pouze od září do poloviny října a v květnu a červnu.  

Na konci třetího ročníku i žáci sociálního oboru absolvovali souvislou praxi v plném rozsahu. 

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla schválena Radou školy SŠZS Chrudim dne ………… 


