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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 

 

 

 

 

mailto:szs@chrudim.cz
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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 2021/2022 bylo ke dni 30. 6. 2022 na škole: 

8 tříd denního studia - celkem 228 žáků 

1 třída večerního studia – 12 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 
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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 
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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 
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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, od září 2017 zkrácená 

forma (pomaturitního) studia (tříleté) 

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  -  - 15 223 50  -  -  - 

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

2021/2022 8 1 - - 228 -  12 240 50 - - - 

Absolventů celkem:                                                                           1404       32    18     213       

Absolventů ve všech oborech:                                                                          1667                                                                         
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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 

• 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 (od 1. 6. 2022) 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Hrochová 
 

ředitelka SŠZS 
 

 

Fabiola Habartová 
 

správce majetku, 
vedoucí kanc. pracov. 

 

 

Mgr. Marta Pleskotová 
 

stat. zástupkyně řed.             
zástupkyně pro OP 

řídící praktického vyuč.  

 

Mgr. Jana Zemanová 
 

zástupkyně pro VVP 
koordinátor propagace 

školy  

 

Bc. Petra Loučková 
  

finanční referent 
  

 

Mgr. Petra Burešová 
 

výchovná poradkyně 
  

 

učitelé VVP 
  

 

uklízečky 
admin. pracovnice 

  
 

topič 
  

 

Mgr. Alena Kubelková 
 

metodik prevence 
  

 

Mgr. Petra Bártová 
 

kariérová poradkyně 
 

 

Ing. Vladimír Vacek 
 

správce sítě 
  

 

Mgr. Jiří Zdražil 
 

koord. ŠVP 
koord. ICT 

program Bakalář   
 

       Marie Vojáčková 

 

personalistika a mzdy 
                    

 

učitelé OP 
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Samosprávné 
orgány 

 

 
Spolek rodičů a 
příznivců školy 

 

 
Rada školy 

 

 
Studentský 
parlament 

 

3. Zaměstnanci školy – stav k 30. 6. 2022 

Pedagogičtí pracovníci: 

 Jméno Předměty Funkce 

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

2 Mgr. Jana Beranová OSZ, EKO, LTO  

3. Mgr. Petra Burešová PRP, POS, TOS výchovná poradkyně 

4. Mgr. Marie Danihelková TEV, ZTV TU 3. Z 

5. Mgr. Hana Doležalová ČJL, DEJ, TEV, ESV TU 3. S 

6. Mgr. Martina Ehrenbergerová ČJL, OSZ, PVO TU 4. S 

7. Mgr. Josef Hájek PSK, IKT, SPA TU 1. ZC 

8. Mgr. Zdeňka Hrochová MAT, sMAT ředitelka školy 

9. Mgr. Šárka Chamerová PSK, POS, SCT, PED, ZDN, sSOM TU 2. S 

10. Mgr. Alena Kubelková TOS, POS ŠMP, TU 1. Z 

11. Mgr. Petra Loudová MAT, FYZ  

12. Mgr. Martina Mellerová  CJA, kAJ  

13. Ing. Adriána Nepivodová CJA, kAJ, CJN, EKO  

14. Mgr. Denisa Novotná CJA, kAJ TU 1. ZM 

15. Kristýna Pleskotová  CHE, BIO  

16. Mgr. Marta Pleskotová POS, MEH, CHIR zástupkyně řed., řídící PV 

17. Mgr. Vilma Pleskotová SPE, TOS, VNL, ZVZ, POS TU 1. V 

18. Mgr. Veronika Soudková POS, TOS, KLP, VNL, ZVZ, GYN, SCT  

19. Mgr. Markéta Švadlenková TOS, POS TU 4. Z 

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

21. Mgr. Jana Vargová SCP, VCA, GER, MKP, PSK  

22. Mgr. Jiří Zdražil IKT, TEV správce Bakaláři 

23. Mgr. Žaneta Zelená POS, TOS, SCT  

24. Mgr. Jana Zemanová BIO, SOM, sSOM zástupkyně řed.  

 

THP: 

 Jméno Pověřený úsek 

25. Marie Vojáčková sekretariát školy, mzdová účetní 

26. Fabiola Habartová správce majetku, správce knihovny 

27. Bc. Petra Loučková finanční referent (od 1. 1. 2021) 

28. Dana Novelinková uklízečka 

29.  Lenka Jonášová uklízečka 

30. Ing. Vladimír Vacek správce počítačové sítě 

 



 

STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ CHRUDIM 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
13 

 

Externí zaměstnanci ve školním roce 2021/2022: 

 

 Jméno  Předmět Přímá vyučovací činnost  

1. Dany Williams Hernandéz Fonseca kAJ 4/21 (rodilý mluvčí) 

2. Mgr. Lucie Kovaříková SPP 3/21 

3. Mgr. Alice Kuklová SOP 3/21 

4. Bc. Petra Loučková ÚČT, EKO  4/21 

5. MUDr. Josef Majerník CHIR 2/21 

6. MUDr. Dominika Nožičková VNL 4/21 

7. John Parker kAJ 4/21 

8. Mgr. Petr Pražák   školní psycholog 

 

Celkem fyzické osoby (pedagogové): 24 interních a 7 externích – celkem 31, přepočtený počet: 22,32 

Celkem fyzické osoby (nepedagogové): 7, přepočtený počet: 5,2 

Přepočtený počet fyzických osob (celkem): 27,5239 

 

D. Přijímací řízení 
 

Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2021/2022 

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

 

Přehled výsledků přijímacího řízení  na rok 2021/22 

 

 

E. Stručný popis procesu realizace ŠVP 
I přes nepříznivou hygienicko-epidemiologickou situaci ve zdravotnických a sociálních zařízeních našich 

sociálních partnerů se nám podařilo splnit ŠVP ve všech odborných předmětech včetně Praktického 

ošetřovatelství a Sociální činnosti – praxe. 

Nejen u odborných, ale i u všeobecně vzdělávacích předmětů byla problémem hlavně velká absence žáků 

v podzimním období, která vznikla kvůli časté nemocnosti, ale i kvůli nařízeným karanténám. Postupovali 

jsme podle pokynů MŠMT. V případě absence nadpoloviční části tříd jsme výuku prováděli distančně přes 

aplikace Teams a Moodle. Pokud ve třídě chyběl pouze menší počet žáků, posílali jsme jim materiály přes 

program Moodle a Bakaláři. Látka byla následně vždy procvičena.  

Žáci také více využívali pedagogické intervence, které již máme osvědčené. K tomu, abychom splnili ŠVP 

ve všech předmětech jistě pomohl i systém Národního plánu doučování. V rámci něj bylo odučeno celkem 

135 hodin. Této formy pomoci využilo 94 žáků. 

 

 
 
 

kód oboru název oboru vzdělání délka  

studia 

forma  

vzdělávání 

Pro školní rok 2021/2022 

přihlášeno 

 

přijato  

 

53-41-M/03 Praktická sestra 4 denní 117 60 
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F. Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Přehled prospěchu školy za 1. pololetí školního roku 2021/2022 
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2. Přehled prospěchu školy za 2. pololetí školního roku 2021/2022 
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3. Maturitní zkoušky – harmonogram 

 

Harmonogram zkoušek MZ jarní termín 2022 

 

 4. Z 

předseda: 

Mgr. Šárka Jeřábková 
 

třídní učitelka: 

Mgr. Markéta Švadlenková 
 

místopředseda:  

Mgr. Marta Pleskotová 

4. S 

předseda: 

Mgr. Bc. Alena Dvořáčková 
 

třídní učitelka: 

  Mgr. Martina Ehrenbergerová 
 

místopředseda: 

Mgr. Zdeňka Hrochová 

 

 

didaktické testy 

společná část MZ: 

 

2. - 3. 5. 2022 2. - 3. 5. 2022 

písemné práce: 

profilová: 

5. 4. 2022 – CJA 

6. 4. 2022 – ČJL 

5. 4. 2022 – CJA 

6. 4. 2022 – ČJL 

 

praktická část MZ 

profilová: 

9. – 13. 5. 2022 
9. 5. 2022 vypracování 

20. 5. 2022 obhajoba 

 
ústní část MZ 

profilová: 
23. – 27. 5. 2022 23. – 27. 5. 2022 

 

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. zkouška: ČJL – ústní 

  5. zkouška: CJA – ústní 

 
 

4. S 75-41-M/01 Sociální činnost 

povinné: 1. zkouška: SPE – ústní 

  2. zkouška: SCP – praktická 

  3. zkouška PSK nebo SPP  - ústní zkouška 

  4. zkouška: ČJL – ústní 

  5. zkouška: CJA – ústní 
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4. Výsledky maturitních zkoušek v jarním termínu 

Přehled prospěchu třídy 4. S 
k MZ šlo 20 žákyň 

didaktické testy z ČJL a AJ konalo 20 žákyň, z toho 3 byly neúspěšné 

praktické MZ absolvovalo všech 20 žákyň úspěšně 

ústní MZ absolvovalo 20 žákyň, z toho 2 neúspěšně  
 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

profilová část 

Psychologie a komunikace ústní zkouška 5 1 3 0 0 1,78 

Sociální činnost praxe praktická zkouška 12 4 3 1 0 1,65 

Speciální pedagogika ústní zkouška 3 5 2 1 0 2,09 

Sociální péče ústní zkouška 9 7 4 0 0 1,75 

Český jazyk a literatura ústní a písemná zkouška 3 9 5 1 2 2,50 

Anglický jazyk ústní a písemná zkouška 1 6 8 4 1 2,90 

Celkový průměrný prospěch  2,15 
 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním   1 

prospěl           14 

neprospělo           5 
 

Přehled prospěchu třídy 4. Z 
k MZ šlo 32 žáků  

didaktické testy z ČJL a AJ konalo 32 žáků, z toho 5 bylo neúspěšných 

praktické MZ absolvovalo všech 32 žáků úspěšně 

ústní MZ absolvovalo 32 žáků, z toho 2 neúspěšně 

 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

profilová část 

Teoretické ošetřovatelství ústní zkouška 11 10 5 5 1 2,22 

Praktické ošetřovatelství praktická zkouška 17 9 4 2 0 1,72 

Somatologie ústní zkouška 12 8 6 6 0 2,19 

Český jazyk a literatura ústní a písemná zkouška 7 16 6 3 0 2,16 

Anglický jazyk ústní a písemná zkouška 6 3 11 7 1 2,79 

Celkový průměrný prospěch  2,20 
 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním   8   

prospěl           17 

neprospěl              7 

          

 

5. Výsledky maturitních zkoušek v podzimním termínu 

 

V podzimním termínu konalo 8 žáků DT, z nich 5 splnilo požadovanou hranici. Z DT se omluvila 1 žákyně. 

Tři žákyně konaly opravnou ústní maturitní zkoušku (celkem ze 4 předmětů), všechny odmaturovaly. Jedna 

žákyně konala celou MZ (1. termín), u zkoušek neuspěla. Jedna žákyně psala opravnou písemnou práci 

z anglického jazyka (uspěla). V podzimním termínu tedy obdrželo 9 žáků maturitní vysvědčení.  
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G. 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. 

 

Plnění jednotlivých aktivit: 

1. GO-kurz "Správný učitel" pro pedagogy školy 

2. GO adaptační kurz pro žáky budoucích 1. ročníků 

3. Práce peer-aktivistů 

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

3.2 Akce města Chrudimě 

4. Poradenský tým, individuální konzultace 

5. Projekty 

5.1 Zdravá škola, zdravé město 

5.2 Projekt Zdravá a bezpečná školka 

5.3 Projekty žáků  

5.4 Projekt Dobrý anděl 

6. Školní aktivity  

6.1 PSK soutěž  

6.2 Den první pomoci 

6.3 Přírodovědný den (biologie, fyzika a chemie) 

7. Spolupráce s rodiči žáků v oblasti SNJ a rizikového chování 

8. Zapojení prevence SNJ do výuky 

9. Studentský parlament 

10. Zkvalitnění práce s třídním kolektivem 

11. Zlepšování klimatu školy 

12. Vzdělávání, kursy, semináře ŠMP 

13. Finanční prostředky na prevenci rizikového chování 

 

Ad 1. Go -kurz Správný učitel  

GO kurz pro učitele byl realizován v Českém Krumlově s ubytováním. Na kurzu byly pořádány letní 

aktivity, vodácké zážitky. Dále byly využívány různé relaxační techniky, které podporují pozitivní vazby 

mezi kolegy.  

 

Ad 2. Adaptační GO-kurz pro žáky 1. ročníků 

Adaptační kurz žáků se uskutečnil první tři dny v září školního roku 2021/2022. 

Cíle GO kurzu: 

• adaptace a začlenění žáků do nového kolektivu. 

• spolupráce a komunikace v třídním kolektivu. 

• posílení pozitivních sociálních vztahů. 

• Vytvořit týmovou spolupráci a vzájemnou důvěru mezi žáky a učiteli. 

• eliminace faktorů, které by mohly být zdrojem maladaptivního a rizikového chování v třídním 

kolektivu.  

• setkání žáků s VP, ŠMP 

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. 
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Ad 3.  

3.1. Charitativní sbírky + akce žáků + Peer programy: 

• Srdíčková sbírka 2x do roka (zisk 5 720 Kč ) 

• Český den proti rakovině (zisk 23 270 Kč) 

• Ježíškova vnoučata – 10 000Kč 

• Veselá koza – podpora chudých rodin v Africe a Asii 

• Halloween akce – 1x rok – finanční výnos předán ČČK 

• Velikonoční jarmark – finanční výnos předán na „Lepší život Elince“ 

• Velikonoční dílny v DDM – program pro ZŠ 

• Spolupráce školy + jednotlivci s ČČK – pomoc Ukrajině 

• Sbírka pro Jakuba – výnos 8 000 Kč 

3.2 Akce města Chrudimě  

Odpoledne pro seniory – Muzeum Chrudim – 9/2021 

Cíl: společenská a kulturní akce pro seniory, folklór, zpěv, tanec 

2.Z – měření TK, glykemie a cholesterolu 

Za udržitelný svět – Klášterní zahrady – 17stanovišť (letos 2x/podzim, jaro) 

Cíl: udržet zdravou planetu - změny klimatu, hlad, chudoba a sociální nerovnost,.. 

3.Z – stanoviště na téma HIV/AIDS – hravou formou žáci SZŠ informují žáky ZŠ o rizicích a prevenci 

HIV/AIDS 

Desatero problémů města Chrudimě 11/2021 

Cíl: problémy města Chrudimě, pohled mladých lidí 

2.Z – měření TK, glykemie a cholesterolu 

Den obezity – Mama Klub – duben/2022 

Cíl: zdravý životní styl, pohybová aktivita, nutriční poradenství, prevence rizik vzniku cukrovky, 

onemocnění srdce a cév. 

2.Z - měření TK, glykemie a cholesterolu,  

         edukace a prevence onemocnění prsu 

Letní Škola Zdravých měst – hostitelské město Chrudim Muzeum – 6/2022 

Cíl: kurz komunikace a participace, spolupráce Zdravého města se Zdravou školou, vyjádření studentů        

2. Z SŠZS ke studijnímu parlamentu a městu.  

 

Ad 4. Poradenský tým 

Provádí individuální konzultace s jednotlivci, týkající se jejich osobních či rodinných problémů, poskytnutí 

kontaktů na příslušné telefonní linky či organizace.  

Cílem poradenského týmu je snižovat či eliminovat faktory, které jsou zdrojem rizikového chování. Letos 

se žádné závažné problémy neřešily. 

   

Ad 5. Projekty  

Projekt Zdravá škola – Zdravé město 

 Spolupráce školy s městem při různých akcích. 

Projekt Zdravá a bezpečná školka 

 Škola spolupracuje se MŠ Dr. Malíka. Žáci si pro děti připravují hry na různá témata. 

Projekt Dobrovolnictví 

Žáci prvních ročníků dobrovolně docházejí do nemocnice na oddělení LDN, kde aktivizují seniory. 

Projekt Dobrý anděl  

I letos žáci školy přispěli částkou 30,- Kč/1x ročně. 

Projekty žáků  

 Ve 2. pololetí školního roku 2022 se konaly tyto projekty:  

 Projektový den praktického ošetřovatelství  

Žáci oboru Praktická sestra absolvovali souvislou praxi od 30. 5. – 23. 6. 2022 na základních a 

specializovaných odděleních nemocnice Chrudim. Z každého oddělení žáci ve skupinkách vypracovali 

kazuistiky s různými nemocemi, které prezentovali mladším žákům (2. ročníky).  
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Sociální obor měl kazuistiky z různých sociálních zařízení s problematikou péče o seniory, péče o lidi 

s handicapy apod.  

Tuzemská stáž: 

FNHK – Interní klinika – kardio JIP 

Žáci prezentovali svoji praxi, odborné zkušenosti a zážitky z FNHK. Pracovali s moderní přístrojovou 

technikou pod vedením odborných sester a lékařů.  

Centrum Paraple Praha 

Skupina vyslaných žáků prezentovala nové poznatky v péči o nemocné a handicapované klienty.   

 

Ad 6 Školní aktivity 

6.1. Psychologická soutěž  

Proběhl 17. ročník soutěže Den psychologie. Školní kolo proběhlo ve škole a nejlepší práce žáků postoupily 

do meziregionálního kola PSK soutěže.   

6.2. Den první pomoci 

Probíhal dne 27. 6. 2022 pod vedením Mgr. P. Burešové ve spolupráci s ostatními pedagogickými 

pracovníky. Bylo připraveno 12. stanovišť s různými modelovými situacemi.  

Maskovaní figurantů z 1. ZC nám zajistily sestřičky ČČK. Letos se Dne v PP zúčastnili žáci 2. ročníků 

obou oborů i žáci 8. tříd ZŠ Prachovice, Třemošnice, Chrudim – U Stadionu. Žáci měli možnost účastnit 

se řešení jednotlivých modelových situací. Celá akce probíhala v Městském parku.   

 

       
6.3. Den biologie, chemie, fyziky  

Byl realizovaný 28.6.2022 v budově školy SŠZS v jednotlivých učebnách. Žáci hravou formou zvládali 

testy s různou náročností, prováděli chemické a biologické pokusy. 

 

Ad 7 Spolupráce s rodiči žáků v rámci prevence rizikového chování  

 Individuální konzultace s rodiči problémových žáků. 

 

Ad 8 Prevence sociálně nežádoucích jevů ve výuce 

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

odborných, všeobecných i přírodovědných předmětů. Ve spolupráci se Zdravým městem se žáci účastní 

různých aktivit, které vedou k rozvoji komunikace a ke zdokonalování odborných dovedností.  

 

Ad 9 Studentský parlament 

Studentský parlament pod vedením výchovné poradkyně Mgr. P. Burešové probíhá 1x měsíčně. Schází se 

2 zástupci za každý ročník. Společně s VP řeší problémy třídy, návrhy na zlepšení školního klimatu, 

klasifikace., absence apod. 

 

Ad 10  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.  

Hry a sportovní aktivity podporují kohezi skupiny.  
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K posílení kolektivu a zlepšování vztahů ve třídách napomáhá metoda sociometrie, kterou nám provádí 

externí psycholog Mgr. Pražák ve druhých ročnících. Vyhodnocení sociometrie konzultuje školní 

psycholog s třídním učitelem a VP či ŠMP. 

 

Ad 11 Zlepšování klimatu školy 

Dle finančních možností a ze schválených projektů postupně modernizujeme školu.  

 

Ad 12 Vzdělávání, kurzy, semináře ŠMP 

20.9. 2021 Právní odpovědnost rizikového chování – Mgr. J. Šejvl 

Rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti právního povědomí při realizaci primární prevence ve 

školách. Seznámení se závažností jednotlivých forem RCH s jeho typickými znaky, přestupek/trestný čin. 

  

10.3. 2022 Duševní zdraví - Mgr. Malečková 

 Podpora psychické rovnováhy, eliminace stresových faktorů, syndrom vyhoření (pro všechny vyučující) 

31.3. – 1. 4. 2022 Setkání ŠMP, VP – Mgr. F. Krampota 

Aktuální informace týkající se problematiky primární prevence na ZŠ a SŠ 

 

Ad 13 Finanční prostředky poskytnuté na prevenci rizikového chování na rok 2021 

 

Krajský Úřad Pardubického kraje            15 000,- Kč 

SRPŠ                          1 500,- Kč 

Celkem                     ----------------- 

                            16 500,- Kč 

H. DVPP 

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

Název semináře   Jméno účastníka Cena Číslo 

dokladu 

e-Learning - záludnosti spis. služby Sandra Kořínková 2770,90 FA 106 

Seminář k programu Bakaláři 

 

Mgr. Jana Zemanová 2.900,- FA 137 

Kurz Základy první psychické 

pomoci  

Mgr. Petra Burešová 

Mgr. Žaneta Zelená 

1.000,- FA 142 

Základní kurz Bazální stimulace Mgr. Hana Truncová  

5.100,- 

 

Fa 150 

 

Základní kurz Bazální stimulace 

 

Mgr. Jana Vargová 5.100,- FA 151 

Novely právních norem a jejich 

dopad na školní rok 2021/2022 

Mgr. Jana Zemanová 1.500,-   FA 157 

Konference ředitelů Mgr. Zdeňka Hrochová 2.900,- FA 175 

Kurz Základy první psychické 

pomoci 

Mgr. Petra Burešová 

Mgr. Žaneta Zelená 

5.600,- POK 129 

Seminář-Systém správy dokumentů Sandra Kořínková 4.500,- FA 13 

Mezinárodní konference – Kvalita a 

její perspektivy 

Mgr. Marta Pleskotová 800,- FA 15 
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Seminář pro školní metodiky 

prevence a pro výchovné poradce 

Mgr. Alena Kubelková 

Mgr. Petra Burešová 

4.600,- FA 66 

Webinář -Alternativní zdroje 

financování 

Bc. Petra Loučková 800,- FA 89 

I. 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 2021/2022 

vedoucí:  Mgr. Marta Pleskotová 

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

Mgr. Kubelková Alena; Mgr. Soudková Veronika; Mgr. Švadlenková Markéta; Mgr. Hana Truncová;    

Mgr. Vargová Jana; Mgr. Zemanová Jana; 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: 

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

- Dentaline - - odborná praxe žáků oboru Praktická sestra 

- 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 

- Senior Rezidence Chrudim – odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

- CSSP Chrudim– odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 

-  

Činnost PK: 

• organizování odborných praxí a dobrovolnické pomoci v rámci podzimní pandemie covid, profilové 

předměty oboru PS a SC, profilové MZ u obou oborů,  souvislá praxe třetích ročníků, odborné stáže 

pro vybrané žáky (obnovení stáží ve FNHK, Centrum Paraple, ordinace lékaře pro děti a dorost, 

stomatologie), mezipředmětové interakce, exkurze a odborné besedy (významný nárust odborných 

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

krajského, zapojení lékařů do výuky klinických předmětů, příprava žádosti Erasmus + Španělsko, 

realizace projektu Šablony 2019 
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Hodnocení práce komise: 

• během školního roku průběžně 4 setkání komise + dílčí informace na pedagogických poradách, 

individuální konzultace, komunikace on-line  

• podařilo se nasmlouvat pracoviště stomatologa a dentální hygieny pro obor Praktická sestra 

• úspěšná realizace souvislé odborné praxe (pozitivní zpětná vazba ze strany pracovišť i studentů) 

• rozšíření nabídky pracovišť pro obor Sociální činnost (práce s batolaty a předškoláky) 

• nový model PMZ oboru Sociální činnost 

• ve spolupráci s kariérovou poradkyní významný nárust odborných exkurzí s kvalitním programem 

• podařilo se obnovit a rozšířit nabídku stáží pro vybrané žáky obou oborů  

 

Úkoly na příští školní rok: 

• zvážit 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 

• motivace lékařů k zapojení do výuky, zvýšení počtu hodin 

• zlepšení zázemí pro žáky oboru PS v prostorách nemocnice  

• dále rozšiřovat nabídku kvalitních exkurzí (spolupráce s KP)  

 

V Chrudimi 1. 7. 2022                              Mgr. Marta Pleskotová 

                                             vedoucí PK  
 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise odborných sociálních předmětů  

za školní rok 2021/22 
 

Složení komise: 

vedoucí:  Mgr. Markéta Švadlenková 

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

                 Mgr. Alice Kuklová – SPO 4.S  

                 Mgr. Petra Bártová – SCT 2.S  

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

                 Mgr. Vilma Pleskotová – SPE 2.S 

                 Mgr. Šárka Chamerová – SCT 2.S 

                 Mgr. Veronika Soudková – SCT 2. S 

 

Předměty a jejich zkratky: 

SPE – sociální péče, SCT – sociální činnost teorie, GER – péče v gerontologii, VCA – volnočasové aktivity, 

SCP – sociální činnost praxe, SPO – sociální politika 

 

Činnost PK:                             

Komise se sešla celkem 5x 

(25. 8. 2021 – plán práce, 23. 11. 2021- příprava k MZ, dobrovolnictví, 9. 12. 2021 – rozpis PMZ, 16. 3. 

2022 – plnění ŠVP,  příprava MZ, prospěch žáků 4. R., 21. 6. 2022 – hodnocení školního roku, MZ, podněty 

ke změnám) 

 

1. schůzka - 25. 8. 2021 – 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 – změna v PMZ – vypracování 3 kazuistik- kombinace správní činnost + 

pečovatelská činnost dohromady v rámci jedné kazuistiky (A. Kuklová + H. Truncová)  
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d) + nácvik s žáky na cvičných kazuistikách (A. Kuklová) 

e) vypracování maturitních okruhů a otázek ze SPE (4.S) – zaslat ke kontrole do konce října (H. 

Truncová) 

f) hospitační činnost dle plánu hospitací 

g) sledovat progresi žáků v jednotlivých předmětech 

h) dobrovolnická činnost u ž. 1. a 2. r. v rámci SPE  
i) nákup pomůcek a nových učebnic – dle aktuální nabídky a možností školy 

j) doporučení a schválení učebnic pro učitele         

k) nabídka přednášek, besed a výukových programů jednotlivých organizací jako prevence sociálně 

nežádoucích jevů – vyučující si dle svého předmětu vyberou téma besedy, přednášky… a začlení 

ho do tematického plánu (např. náhradní rodinná péče, dobrovolnictví, domácí násilí, péče o 

minority, …) 

    

2. schůzka – 23. 11. 2021 – program:   

- příprava k ÚMZ + PMZ (nová verze PMZ – Kombinace správní činnost + peč. činnost dohromady 

v rámci jedné kazuistiky, využití mezipředmětových vztahů – hlavně SCT, SCP, GER, SPE, ZDN, 

PSK, …) 

 

3. schůzka – 9. 12. 2021 – program:   

  - podmínky a rozpis PMZ 

Témata č.1 až 3:  1. Přídavek na dítě 

            2. Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci 

            3. Příspěvek na bydlení 

 

Osnova PMZ: 

a) sociální události – pojmenovat 

b) nepříznivá sociální situace – pojmenovat 

c) příjmy a dávky klienta 

d) výdaje klienta 

e) sociální služby 

f) dávky, o které by mohl klient požádat 

g) životní minimum 

h) výpočet 

i) pojmy, otázky doplňující kazuistiku 

j) pojmy, otázky z témat: 

 

4. schůzka – 16. 3. 2022 – program:   

a) kontrola příprav PMZ (Mgr. H. Truncová, Mgr. A. Kuklová – probíhá příprava kazuistik + 

příprava k ÚMZ + PMZ) 

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

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

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

a plní zadané úkoly 

d) různé 

 

5. schůzka – 21. 6. 2022 – program:   

a) hodnocení PMZ (z SCP a SPE všichni žáci prospěli s velmi dobrými výsledky, velmi dobrá 

úroveň žáků ve znalostech odborných sociálních předmětů) 

SPE – průměr 1,7 

SCP – průměr 1,6 

b) hodnocení souvislé praxe 3. S (od 30. 5. – 23. 6. 2022 – MŠ Na Valech, MŠ ZŠ Na rovině, Dětská 

skupina – S úsměvem, Dům s peč. službou – Soukenická ulice, Obce Ležáků Chrudim, DPS  
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Chrudim, DPS Heřmanův Městec, DSS Slatiňany, Most do života Pardubice, Centrum Paraple Praha 

c) stáž v Polsku nekonala 

 

V Chrudimi, 1. 7. 2022                                                                    Mgr.  Markéta Švadlenková 

                                        vedoucí PK 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných a technických předmětů 

školní rok 2021/2022 
Složení komise:  

vedoucí: Mgr. Petra Loudová (MAT, FYZ) 

členové komise a vyučované předměty: 

  Mgr. Z. Hrochová – MAT, sMAT 

  Mgr. J. Zdražil – IKT 

  Ing. A. Nepivodová – EKO 

  Mgr. J. Zemanová – BIO  

  K. Pleskotová – BIO, CHE 

  Bc. P. Loučková – ÚČT, EKO 

Mgr. J. Beranová – EKO   
 

Činnost PK:                             

Komise se sešla celkem 4x: 

1. schůzka – 7. 9. 2021 – program: 

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

2) plán hospitací na školní rok 2021/22 

3) 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 

 

2. schůzka – 22. 2. 2022 – program: 

1) hodnocení prospěchu za 1. pololetí – 1. a 2. ročníky vykazují lepší průměrný prospěch 

v přírodovědných předmětech než loňský školní rok 

2) projektový den – došlo ke změně oproti dohodě z předchozí schůze, účastnit se ho budou pouze 1. 

ročníky, 2. ročníky pojedou na exkurzi do planetária v Hradci Králové 

 

3. a 4. schůzka – 9. a 16. 6. 2022 – program: 

1) projektový den – rozdělení tříd do skupin, příprava stanovišť pro jednotlivé aktivity, zajištění pomůcek 

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

2) hodnocení prospěchu za 2. pololetí – i ve 2. pololetí vykazují 1. i 2. ročníky lepší průměrný prospěch 

v přírodovědných předmětech než loňský školní rok, můžeme tedy konstatovat, že znalosti a dovednosti 

žáků přicházejících ze základních škol se v posledních letech zlepšují 

 

Hodnocení projektového dne 

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

postupně absolvovali 6 aktivit – Mapa oblohy, Léčivé byliny, Magnety, Kahoot (finanční gramotnost), Znáš 

své tělo a Kyslík = jed?. Aktivity byly hodnoceny body a první tři skupiny s nejvíce body byly oceněny 

hmotnými odměnami. Projektový den byl hodnocen pozitivně jak žáky, tak vyučujícími.  

 

V Chrudimi dne 30. 6. 2022 

Mgr. Petra Loudová  

                                            vedoucí PK 
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Zpráva z činnosti předmětové komise humanitních předmětů                

školní rok 2021/22 
Složení komise:  

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

členové komise: Mgr.  Jana Beranová (OSZ) 

          Mgr. Martina Ehrenbergerová (ČJL, PVO) 

 

Činnost  

Průběžná kontrola plnění ŠVP u předmětů zařazených v PK, domluva na učebnicích na rok 2021/2022 

Schůzky komise: 16. 11. 2021, 24. 1. 2022, 12. 4. 2022, 30. 5. 2022 

CJL 

- pokračování projektu Čtenářské dílny v rámci hodin CJL  

- doučování pro 4. ročníky – utřídění poznatků z literatury, zdokonalování jazykových vědomostí 

k maturitě 

- průběžné intervence pro neprospívající žáky nebo žáky potřebující vysvětlení nebo doplnění učiva 

zejména kvůli delší absenci 

- příprava zadání maturitních slohových prací a ústních zkoušek v roce 2021/22 

- průběžná tvorba pracovních listů 

- návštěva divadelního představení Jako břitva (o životě B. Němcové) ve VČD Pardubice (2. S, 2. Z) 

- zapojení některých studentů do literární soutěže v rámci Zdravohrátek. 

- proběhlo doučování u 4. ročníků 

- průběžné vytváření pracovních listů, online testů, využívání internetových materiálů 

- úspěšná realizace písemných i ústních maturitních zkoušek 

- zapojení studentů do projektu Čtení pomáhá 

DEJ 

- tvorba plakátků – čeští panovníci (1. S, 1. Z); osobnosti v protektorátu (2. S, 2. Z), osobnosti 1. 

republiky (1. ZC, 1. ZM); osobnosti Pražského jara (2. Z) 

- průběžná tvorba pracovních listů, otázek k dokumentárním filmům, křížovek 

- připomenutí výročí J. A. Komenského 

- připomenutí výročí 100 let od objevení inzulínu 

- připomenutí 80. výročí od atentátu na Heydricha – velký plakát (2. S) a vytvoření komiksu k této 

události (v rámci mezipředmětových vztahů i v angličtině) – žákyně 1. ZC, zvláštní PL na Moodle 

a on-line test  

ESV 

- tvorba plakátků a následné prezentace – České památky v UNESCO 

- návštěva Muzea Chrudim – Alfons Mucha, vánoční zvyky v zahraničí 

- plakáty a prezentace k dějinám módy 

- návštěva Muzea loutek 

OSZ 

- účast na přednášce EU v kostce (2. S) 

  

V Chrudimi dne 27. 6. 2022              zpracovala: Mgr. Hana Doležalová 

                                     vedoucí PK 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise cizích jazyků  

školní rok 2021/2022 
Složení komise: 

vedoucí:  Mgr. Martina Mellerová Hurychová (21 h) 

členové: Mgr. Denisa Novotná (21 h), Ing. Adriána Nepivodová (18 h), Dany Williams Hernandéz 

Fonseca (4 h), John Parker (4 h) 

seznam předmětů:  

CJA  (cizí jazyk angličtina) ….. maturitní předmět povinný 
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KAJ (konverzace v anglickém jazyce)  ….. maturitní předmět povinný 

CJN (cizí jazyk němčina) …… 2. ročník sociální obor 

vyučující jednotlivých předmětů:  

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

KAJ: Mgr. Martina Mellerová Hurychová, Ing. Adriána Nepivodová, Mgr. Denisa Novotná, John 

Parker, Dany Williams Hernándéz Vonseca 

  CJN - Ing. Adriána Nepivodová 

Projednávané úkoly: 

• Placement test pro všechny žáky z 1. ročníku: v září 2021. 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 2021.  

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

ročník (ZMĚNA: od školního roku 2022 /2023 budeme používat učebnice Life vision a Maturita 

traine) 

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

v online výuce 

• divadelní představení v angličtině tentokrát neproběhlo, kvůli protiepidemickým opatřením. 

Nabídnuto bylo pouze jedno představení online formou, které jsme nakonec neobjednali 

• 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: Pan John Parker (UK)  ve 4. ročníku pro 

maturanty 2 x měsíčně v hodinách KAJ (shared teaching) 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 

• Letos proběhla naplno „nová maturita“ podle otázek, které jsme vytvořily ve školním roce 2020/ 

2021 dle nové Vyhlášky MŠMT. 

• Vytvořeny pracovní listy k nové maturitě (NEP) 

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

• vytipovaní nadaní žáci 1. a 2. ročníků – příprava na mezinárodní zkoušku (Mgr. Dany Williams 

Hernández Fonseca ) 1 x týdně  formou nepovinného předmětu).  Konverzace doplněna eventuální 

přípravou na mezinárodní zkoušku PET minimálně úroveň B1. Podmínkou k účasti byl vstupní test 

(placement test). 

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

intervence 

• závěrečné testy/opakovací testy pro všechny třídy v červnu (výjimka 2S, která napíše opakovací 

test za 2. ročník na začátku 3. ročníku) 

• žáci seznámeni s učebnicemi pro následující školní rok  

• Školní akce spojené s CJA: 

a) příprava na Zdravohrátky (2 stanoviště: Lékaři bez hranic a Mash) – odborná angličtina živě i 

interaktivně zábavnou formou. Bohužel Zdravohrátky byly zrušeny týden před jejich konáním 

b) Halloween ( žáci 1. ročníků) NEP NOV 

• English Day: 

- vzhledem k protiepidemiologickým opatřením se žáci nezúčastnili soutěží a aktivit hromadně, ale 

každá skupinka měla svůj program ve své třídě. Obecně: prezentace na téma Vánoce, výroba plakátů 

se sebe motivačními hesly; výroba plakátů k odborným tématům; aplikace lyricstraining. com 

(poslech písně a doplňováním textů); kahoot nebo wordwallnet (vánoční kvíz – zpětná vazba 

k prezentacím apod.); doplňovačky; klasické poslechy, ukázky videí; čtení s porozuměním – reálie; 

recept na Christmas 

• Přenáška z jazykového zkušebního centra na téma mezinárodní zkoušky v AJ (PET) 
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• Přednáška Mgr. Evy Margolienové, ředitelky Evropského vzdělávacího centra s právem 

mezinárodní zkoušky. Studenti aktivně prošli prezentací, seznámili se se zkouškami na úrovni B1, 

B2. 

• Pomoc s překladem komiksů a plakátu Operace Anthropoid k výročí 80. let od atentátu na 

Heydricha (NEP) 
 

V Chrudimi 22. 6. 2022                     Mgr. Martina Mellerová Hurychová 

                                         vedoucí PK  

 

Zpráva o činnosti předmětové komise PSK a speciálních předmětů 

školní rok 2021/22 
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? 

a) proběhl 17. ročník soutěže Den psychologie na téma: „Setkání s radostí“. Školní kolo se uskutečnilo 

24. 2. 2022 mezi žákyněmi druhých a třetích ročníků oboru PS a SC. Na druhém místě se umístila 

Sofie Mazuchová z 2. S a vítězkou se stala Simona Fridlová z 3. Z. Obě žákyně naši školu velice 

pěkně reprezentovaly v regionálním kole 9. 3. 2022 v Pardubicích 

téma pro školní rok 2022/23 je „Jak jsem překonal/a sám/a sebe“. Mohou soutěžit i čtvrté ročníky, 

včetně loňských vítězů, pokud nezasedaly v porotě 

b) pořadatelství krajských kol Psychologické olympiády: 

2023 Svitavy 

2024 Ústí nad Orlicí 

2025 Trutnov 

2026 Hradec králové 

c) příští ústřední kolo se koná na SZŠ a VOŠ Liberec: 5. - 6. 4. 2023 

d) 3. Liberecké psychologické dny – LPD 2022, (20. ročník) proběhnou 6. října 2022 -Téma: „Život 

je jen náhoda“. 

e) maturitní zkouška: 

4. S PSK = maturovalo 9 žákyň, průměr 1,7, všechny žákyně odmaturovaly (vyučující Mgr. Šárka 

Chamerová) 

4. S SPP = maturovalo 11 žákyň, průměr 2,00, všechny žákyně odmaturovaly (vyučující Mgr. Hana 

Truncová) 

4. Z PSK – nematuroval nikdo 

f) hospitační činnost – proběhla dle hospitačního plánu 

 

V Chrudimi 26. 6. 2022                                                Mgr. Šárka Chamerová  

                                      vedoucí PK 

                                         

Zpráva o činnosti předmětové komise TEV, ZTV 

školní rok 2021/22 

 

Složení PK: 

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

členové: Mgr. Jiří Zdražil (TEV 2. roč.), Mgr. Hana Doležalová (TEV 3. roč.) 
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náplň práce: zajištění výuky TEV, ZTV - kontrola výukových prostor, BOZ při hodinách TEV, organizace 

výuky, způsoby uvolnění 

 

Září:  výukové prostory 2021/2022 – střídání skupin ve sportovní hale, tělocvična 

          používání nových pomůcek (grant) -kinbal, kanjam. Molky (pravidla her) 

           rozřazení žáků do skupin (plavání) 

          dodatečné zkoušky za rok 2020/2021 

          program soutěží a okresních kol (omezení covidem) 

          výuka TEV pro čtvrté ročníky (včetně nácviku na ples) 

            postup řešení úrazů při TEV 

           jednotný postup při bezpečnosti při TEV (řetízky, prstýnky,…./) 

         

Prosinec: příprava zimního kurzu pro 2. a 3. ročníky (covid omezení, zjištění podmínek ubytování a  

                    na vlecích, personální obsazení, nově lyžařský instruktor Lukáš Jambor) 

             využití všech pomůcek na výuku 

             výměna pomůcek ve sportovní hale na druhé pololetí 

              zhodnocení herních dovedností dětí 

             plnění ŠVP vzhledem k podmínkám pro výuku (splněno)                

                                  

Duben: zhodnocení lyžařského kurzu (v podmínkách covidu plán splněn) 

             2. ročníky kurzy – sebeobrany (5 lekcí), výuka na ZŠ Husova, 

             podání grantu na nové pomůcky – vybavení na volejbal a basketbal, brusle 

             příprava sportovně – zdravotnického kurzu pro 3.ročníky (zajištění Mgr. J. Zdražil) 

             v květnu připravit venkovní prostory na pin pong 

             využití parku pro jarní měsíce – možnosti využití nových pomůcek 

             uzavření klasifikace TEV pro 4. ročníky 

  

Uskutečněné tělovýchovné akce: 

5. 10. 2021 – plavecká soutěž měst 

 

     
30. 1. – 3. 2. 2022 – zimní kurz 2. a 3. roč. 

březen – červen 2022 – 5 lekcí kurzu sebeobrany pro žáky 2. ročníků (akce KrÚ – Stop násilí) 

 

         
 

12. 5 .2022 - překážkový závod v Kladrubech nad Labem (Kladruby race) - 10 účastníků 
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26. 6. – 29. 6. 2022 – sportovně zdravotnický kurs pro 3.ročníky (voda – Dolánky) 

 

V Chrudimi, 15. 8. 2022                           Mgr, Marie Danihelková 

                                           vedoucí PK 

                                        

Zpráva o kontrolní a hospitační činnosti vyučujících odborných předmětů 

ve školním roce 2021/22 

Mgr. Marta Pleskotová – zástupkyně ředitelky pro odborné vyučování 

 

Ve školním roce 2021/22 byla hospitační činnost provedena celkem u 12 vyučujících odborných předmětů, 

z toho 5 x v teoretické a 7 x v praktické výuce.  

Zvýšenou pozornost jsem věnovala kolegům, kteří nastoupili v minulém či předminulém školním roce (Ž. 

Zelená, J. Hájek) a jejich adaptační proces byl ovlivněn on-line výukou v době pandemie.  

 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, odborné úrovni hodin a interakci 

s třídním kolektivem. 

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

byl pořízen záznam o hospitaci.  

  

Závěr:  

Pozitiva:  

• Stabilně výborná úroveň výuky v praktickém vyučování – POS, SCP 

• Zlepšující se úroveň odborně zaměřených exkurzí, které nejsou pouze povinnou součástí 

hodin, ale výborně doplňují učivo – soudně patologická pitva v SOM, simulace operačních 

sálů v CHIR…. 

• Zapojování lékařů a dalších odborníků z praxe do výuky 

 

Negativa:  

• Nestejná úroveň výuky v jednotlivých předmětech 

• Používání frontální výuky jako stěžejní výukové metody v některých teoretických předmětech  

• Vysoký počet žáků ve třídách 

 

• Množící se psychické problémy žáků, které negativně ovlivňují práci s kolektivem 
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Během hospitační činnosti nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky a úroveň a kvalitu výuky odborných 

předmětů hodnotím jako velmi dobrou.  

 

V Chrudimi dne 1. 7. 2022                          Mgr. Marta Pleskotová 

 

 

 

Zpráva o kontrolní a hospitační činnosti vyučujících všeobecně vzdělávacích 

předmětů ve školním roce 2021/22 
Mgr. Jana Zemanová – zástupkyně ředitelky pro všeobecně vzdělávací předměty 

 

  Personální složení interních vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů nezaznamenalo velkých 

změn.  Obměna nastala pouze ve výuce konverzace v anglickém jazyce. 

Nově byly začleněny 2 nepovinné předměty. Pro nadané žáky 1. a 2. ročníků Anglický jazyk 

(nadstandartní zdokonalovací lekce). Pro zájemce ze 3. a 4. ročníků Seminář z přírodních věd, který 

sloužil k přípravě k přijímacím zkouškám na vysoké a vyšší školy. 

 Konverzaci ve 3. a 4. ročnících vedli interní vyučující a rodilý mluvčí John Parker, který již v minulých 

letech na naší škole vyučoval. Konverzaci v anglickém jazyce pro nadané vedl rodilý mluvčí Dany William 

Hernandéz Fonseca.  Tato výuka byla koncipována jako příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám 

Cambridge. Závěrečných zkoušek se účastnilo celkem 11 žáků. Zkoušky se uskutečnily 25. 6. 2022. Sedm 

žákyń dosáhlo úrovně B1, čtyři dokonce zvládly zkoušku na úroveň B2. 

Dále žákyně z 1.ZM, Aneta Hromádková, absolvovala úspěšně zkoušky FC.  

V listopadu 2022 byl proveden anonymní hodnotící dotazník pedagogického sboru. S výsledky byli 

jednotlivý pedagogové seznámení přímými nadřízenými pracovníky a následně byl proveden rozbor  se 

školním psychologem.  

V dalším kroku byl se staven dotazník pro vyučující, kteří se mohli vyjádřit k atmosféře a výuce 

v jednotlivých třídách. 

Ve třídách kde, byla znatelně obtížnější výuka, bylo školním psychologem provedeno sociometrické 

šetření. 

Samostatná hospitační činnost byla zaměřena na:  

• výukové cíle (plánování a příprava vyučovacích jednotek, téma, plnění ŠVP, časová shoda) 

• realizaci vyučovacích hodin (motivaci, fixaci učiva, expozici nového učiva, zpětnovazebné metody, 

na formy výuky, aktivizaci žáků, hodnocení žáků) 

• komunikaci a atmosféru  

• povinnou školní dokumentaci (třídní kniha, zápis klasifikace, zápis domácích úkolů, poznámek) 

• nové metody ve výuce (využití metod z distanční výuky) 

 

Přehled hospitací: 

 

datum vyučující předmět/ třída 

1.12.2021 J. Beranová OSZ 2.S 

5. 1. 2022 D. Novotná CJA 1.ZM 

4. 5. 2022 D.W.H. Fonseca Konverzace CJA 1.ZC,1.ZM 

9. 5. 2022 P. Loudová MAT 1.ZC 

1.6. 2022 A. Nepivodová CJA 1.ZC 

 

  

V Chrudimi 28. 6. 2022      Mgr. Jana Zemanová 
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2. Výchovné poradenství: hodnocení činnosti za školní rok 2020/2021 

 

Adaptační GO kurz pro třídy 1. ZC a 1. ZM byl v letošním školním roce uskutečněn od         1. – 3. 9. 2021 

v Rekreačním areálu Svojanov. Cílem kurzu je adaptace žáků na nové školní prostředí vzhledem k přechodu 

ze ZŠ 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  

Vzhledem k nelehké situaci týkající se distanční výuky v předchozích dvou letech přibylo žáků 

s psychickými problémy. Zejména psychickou atakou, úzkostmi. Všichni žáci se účastnili zážitkového 

workshopu „Nepanikař“ zaměřeného na tuto problematiku. Žákům         a jejich zákonným zástupcům byla 

průběžně nabízena pomoc výchovného poradce, školního psychologa, Centra JJ Pestalozziho Chrudim, 

Centra duševního zdraví Chrudim, Rikomed Skuteč. 

Pod vedením paní Mgr. Martiny Malečkové (vedoucí SVP Archa Chrudim) byl pro pedagogy naší školy 

realizován zážitkový seminář zaměřený v první části na péči o duševní zdraví – duševní hygiena učitele. 

Druhá část byla věnována první psychické pomoci u žáků s panickou atakou, depresivním a úzkostným 

stavem.  

V letošním školním roce, především na jeho začátku, se u žáků častěji vyskytovaly problémy s učením. 

Žáci vyšších, ale i prvních ročníků, se účastnili dvouhodinového semináře „Jak se efektivně učit“. Dále se 

v průběhu roku se řešily problémy s chováním – používání mobilních telefonů při výuce, nepřipravenost 

na výuku, neplnění školních povinností, pozdní dodání omluvenky, které byly důvodem neomluvených 

hodin. Vzhledem k vysoké aktivitě žáků na různých školních a mimoškolních akcích bylo uděleno velké 

množství pochval. 

 

Celková 

absence 

počet žáků zameškané 

hodiny 

neomluvené 

hodiny 

za 1. pololetí 244 15432 25 

za 2. pololetí 241 12541 96 

 

Prospěch prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 

za 1. 

pololetí 

31 180 19 14 

za 2. 

pololetí 

34 175 31 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Oblast diagnostické činnosti 

Podpůrná opatření 1. a 2. stupně byla poskytována u 31 žáků na základě vyšetření              v PPP. U žáků 

se specifickými poruchami učení byly prováděny navržené odborné intervence v rámci možností prezenční 

výuky. Vyučující byli průběžně seznamováni s podpůrnými opatřeními. Rovněž byly průběžně poskytnuty 

podklady pro vyšetření v PPP.  

Výchovná 

opatření 

pochvala 

TU 

pochvala 

ŘŠ 

NTU DTU DŘŠ 2 3 vyloučení 

za 1. 

pololetí 

40 0 27 3 4 6 0 0 

za 2. 

pololetí 

119 21 20 10 6 5 1 0 
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Podle vyhlášky 27/2016 Sb. v platném znění o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích 

mimořádně nadaných evidujeme na škole 10 nadaných žáků, z toho 2 chlapce. Rozvoj a vzdělávání 

nadaných žáků podporuje škola možností účastnit se odborných kurzů, stáží, soutěží a olympiád.  

Kurz znakové řeči, Masérský kurz, Klokan, Cambridge, Den psychologie, SOČ, Prezentiáda, Gladiator 

race, Mezinárodní soutěž první pomoci, Den první pomoci, Projektový den z přírodních věd. 

Ocenění studentů chrudimských středních škol z rukou starosty Pilného převzala P. Rubičová, V. Víšková, 

M. Šafránková. Cenu radního Pardubického kraje Pavla Šotoly v kategorii Dobrovolník získali M. 

Šafránková a L. Kařízek. Oba byli pozváni senátorkou Miluší Horskou na komentovanou prohlídku senátu. 

Činnost výchovného poradenství byla koordinována s činností ostatních pracovníků Školního 

poradenského pracoviště. 

 

• Oblast profesní orientace 

viz. kariérové poradenství – Mgr. Petra Bártová  

 

• Studentský parlament 

Zástupci tříd studentského parlamentu se v letošním školním roce sešli 10krát.  Spolupráce s nadací „Dobrý 

anděl“ od 27. 5. 2020 nadále pokračuje. Dále žáci zorganizovali tyto sbírky: Ježíškova vnoučata, Veselá 

koza do Afriky, Sbírka pro Elinku Holíkovou, Pomoc pro Jakuba. 

   

• Ostatní činnosti výchovného poradce 

Preventivní akce zaměřené na problémové žáky – individuální přístup. Individuální konzultace v rámci 

poradenské činnosti byly poskytnuty 21 žákům (rodičům), ve většině případů opakovaně.                                                                                          

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, OSPOD 

Chrudim, Centrum JJ Pestalozziho Chrudim, Centrum duševního zdraví Chrudim, Rikomed Skuteč. 

 

Semináře: 

Základy psychické první pomoci (MPSV ČR)                                                            

Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme (PhDr. Lidmila Pekařová – INFRA s.r.o.)           

O nás pro nás aneb co jsme zapomněli, co je nového (CCV Pardubice)                             

Setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců (PPP Chrudim) 

 

V Chrudimi 29. 6. 2022                             Mgr. Petra Burešová 

                                          výchovná poradkyně 

3. Kariérové poradenství: hodnocení činnosti za školní rok 2021/2022 

 

Poradenská činnost kariérové poradkyně byla dostupná v daných konzultačních hodinách nebo dle 

individuální domluvy. 

Pro žáky maturitního ročníku byla poradenská činnost vykonávána zejména formou skupinových setkání. 

Jejím obsahem bylo předávání informací o oborech VOŠ a VŠ (dny otevřených dveří, přípravné kurzy, 

termíny přihlášek), distribuce studijních materiálů. Dále zjišťování studijní orientace žáků a mapování 

jejich kompetencí. V rámci podpory žáků při výběru vhodného studia byla realizována spolupráce s CCV 

Pardubice (projekt Implementace krajského akčního plánu II.). V rámci tohoto projektu žáci absolvovali 

v období leden-únor 2022 test zájmů, poskytnutý firmou CONFUSEN. Maturantům byla dále v listopadu 

2021 zprostředkována návštěva Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 

v Brně. V lednu 2022 maturanti absolvovali setkání s pracovnicemi Úřadu práce. Tématem setkání byla 

nezaměstnanost, status žáka po maturitě, příprava pro vstup na trh práce – CV, pracovní pohovory. V rámci 

podpory žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

ohrožených předčasným ukončením studia probíhala spolupráce s výchovnou poradkyní a třídními učiteli. 
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Pravidelná setkání byla realizována i v rámci Školského poradenského centra (spolupráce s výchovou 

poradkyní a školním metodikem prevence). 

Součástí podpory vzdělávání žáků bylo navázání partnerské spolupráce s Pedagogickou fakultou UHK. 

Dále jsme v červnu zažádali o spolupráci Lékařskou fakultu v Hradci Králové. 

Po pandemii jsme pro vybrané žáky 3. ročníků v rámci souvislé červnové výuky praxe obnovili spolupráci 

s FN HK a zařízením Paraple v Praze. Zpět jsme do výuky zařadili besedy, přednášky a odborné exkurze 

na vybraných pracovištích.  

Nově jsme pro žáky budoucích 1. ročníků a stávajících 1. ročníků v rámci identifikace potenciálu každého 

žáka přistoupili k průběžné tvorbě portfolií již od počátku studia na naší SŠ. 

V rámci zmiňované spolupráce s CCV Pardubice (IKAP II.) byly realizovány akce zaměřené na 

metodickou podporu kariérových poradců. V měsíci únor 2022 proběhl prostřednictvím aplikace Teams 

webinář na téma „Práce s osobním portfoliem žáka v kariérovém poradenství na SŠ“. Lektorkou byla PhDr. 

Silvie Navarová. 
 

Úkoly na příští rok: 

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

nadání  

• tvorba portfolií žáků 

• rozšíření výběru odborných přednášek, besed a exkurzí 

• opětovné zapojení do projektu CCV (Implementace krajského akčního plánu II), zaměřeného na 

metodickou podporu kariérových poradců a využití digitalizované platformy pro žáky. 

 

V Chrudimi dne 30. 6. 2022                          Mgr. Petra Bártová 

kariérová poradkyně 

    

 

4. Projekt „Škola podporující zdraví“ 

Akce v rámci projektů Zdravé město a Zdravá škola 

ve školním roce 2021 – 2022 

 

➢ Odpoledne pro seniory – Muzeum Chrudim  

➢ Za udržitelný svět – Klášterní zahrady – 17stanovišť (letos 2x) 

➢ Desatero problémů města Chrudimě – Muzeum Chrudim 

➢ Den obezity – Mama Klub  

➢ Letní Škola Zdravých měst – hostitelské město Chrudim Muzeum  

➢ probíhaly také schůzky Komise ZM (6x) – účast Mgr. Zdeňky Hrochové 

5. Prezentační akce školy 

Souhrn propagačních akcí: 

18. 10. 2021  ZŠ Prachovice (zájemci o soukromou prohlídku školy) 

19. 10. 2021  Přehlídka středních škol Chrudim 

22. 10. 2021  Hitparáda škol a zaměstnavatelů parádního kraje – Pardubice Entéria aréna 

  1. 11. 2021  soukromá prohlídka školy  

5. - 6. 11. 2021   Schola Bohemia 2021 – Ideon Pardubice 

25. 11. 2021  Zdravohrátky – z hygienicko-epidemiologického nařízení zákazu konání akcí, byla tato akce  

týden předem zrušena 

15. 2. 2022   soukromá prohlídka školy 

31. 3. 2022   příjímací zkoušky nanečisto 
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 27. 6. 2022   Den první pomoci (kromě žáků naší školy se jej tentokrát zúčastnili i zájemci ze základních 

škol: 

 

o ZŠ Prachovice (2 žákyně) 

o ZŠ TGM Chroustovice (6 žákyň) 

o ZŠ U Stadionu (11 žáků)) 

Dny otevřených dveří: 

pátek 26. 11. 2021: 13 – 18 hod. 

sobota 27. 11. 2021: 9 – 13 hod. 

úterý 3. 2. 2022:  12 – 17 hod 

Kurzy k přijímacímu řízení 

 Žáci byli připravováni z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Proběhlo celkem 10 lekcí po 1,5 

hod. Kurzů se zúčastnilo 28 zájemců ze ZŠ.  

  

 

6. Přehled kurzů ve školním roce 2021 – 2022 

• GO-kurz pro zaměstnance (15 zaměstnanců školy) – 21. – 24. 8. 2021 – Český Krumlov 

 

 

          
 

GO-kurz pro zaměstnance 

 

• seznamovací a adaptační kurz pro 1. ročníky (66 žáků + 7 vyučujících + 2 instruktoři) – 1. – 3. 9. 2021 

- Svojanov   

 

 

       
 

adaptační kurz 1. ročníků 
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• zimní kurz 2.  a 3. ročníků – 1. – 3. 2. 2022 – Jedlová 

  

        
 

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

- 26. – 29. 6. 2022 – Dolánky  

 

                    
 

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 se uskutečnilo 24. 2. 2022 mezi žákyněmi druhých 

a třetích ročníků oboru PS a SC. Vítězkou se stala Simona Fridlová z 3. Z 

 

• školní kolo SOČ  
➢ školní kolo SOČ bylo realizováno v březnu 2022, zúčastnily se 4 žákyně ze třídy 3. S a 4 žákyně ze 

třídy 3. Z. 

➢ do květnového krajského kola postoupily 3 práce. Tereza Pevná ze třídy 3. Z a spoluautorky Sára 

Novotná a Lucie Šturmová ze třídy 3. S v oboru Psychologie obsadily 4. - 7. místo.  Simona Fridlová 

ze 3. Z zastupovala obor Zdravotnictví a umístila se na 4. místě. 

Další mimořádné aktivity: 

• přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – leden – duben 2022 

• minikurzy ošetřování pro dobrovolníky – pořádal ČČK ve spolupráci s naší školou (vybavení, pomoc 

při lektorování) 
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• Dobrý anděl  

 

 
 

 

 

• projektový den pro žáky 1. roč. – SOM, BI, CHE, FYZ, EKO 

 

               
 

• školní kolo SOČ   
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• mezinárodní zkoušky CAMBRIDGE ENGLISH - PET for Schools (7 žákyň úroveň B1, 4 

žákyně úroveň B2) 

 

 

                           
 

Odborné exkurze: 

 

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

služba Liberec, Polní nemocnice, Muzeum loutek, Národní muzeum v Praze, Výukový operační sál – 

Univerzita Pardubice, IKEM Praha, Fyziologický ústav Praha Albertov, Křižovatka handicap centru 

Pardubice, Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením 

 

J. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti ve školním roce 2021/ 2022 

1. Interní audit 

Od 1. 11. 2021 byla pověřena zajišťováním výkonu IA paní Dana Vinopalová 

termín konání:  24. 11. 2021 

protokol:  IA 1/2021 
 

Předmět kontroly:  

Investiční majetek, jeho účtování 

Kontrolní zjištění: V organizaci má vytvořenu podrobnou směrnici o hospodaření s majetkem. V letošním 

roce nebyl pořízen žádný investiční majetek. Do odpisových skupin je majetek zařazen dle pokynů KrÚ 

PK. Odpisy jsou účtovány každý měsíc. Evidence je vedena v PC programu MUZO Jas. Každý majetek má 

vedenu inventární kartu, kde je uvedena pořizovací cena, doba odpisů a zůstatková cena. Účtování a převod 

finančních prostředků je prováděno každý měsíc. Zároveň je provedena kontrola zůstatků na běžném účtu 

a účtu FR, který je oddělen analyticky. Nařízený odvod z investičního fondu byl proveden ve dvou 

splátkách, dle pokynu KrÚ PK. 

Doporučení, krizová místa: krizové místo představuje správné zařazení majetku do odpisových skupin a 

správný výpočet odpisů při předání majetku od KrÚ PK. 

Hodnocení: nemám žádné připomínky 

Kontrolní tým: Dana Vinopalová 

2. Řádná komplexní kontrola KrÚ  

termín konání:  23. – 30. 3. 2022 

protokol:  23/2022 
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K. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Zpráva zpracována dle §18 Zákona č. 106/1999 Sb. 

 

V uplynulém roce byly uskutečněny tyto operace: 

• počet podaných žádostí: 

 

bylo vyhověno 4 žádostem o vydání opisu vysvědčení  

nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

• počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

přijato 21 žádostí o vydání nového rozhodnutí ZZ nezletilých žáků proti rozhodnutí o 

nepřijetí žáka ke studiu, všem žádostem bylo vyhověno 

odvolání proti jiným rozhodnutím (podmínečné vyloučení, vyloučení, …) podána nebyla 

• protože všem žádostem bylo vyhověno, soud neřešil žádné události 

• výhradní licence poskytovány nebyly 

• nebyly podány ani žádné stížnosti dle §16a zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

V Chrudimi, 18. 1. 2021 

        

                                          Mgr. Zdeňka Hrochová 

                                                  ředitelka SŠZS Chrudim 
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L. Zpráva o hospodaření školy za rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Rozvaha  

 

  Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 2021 2020 

Index 

2021/20

20 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem   65 89 0,73 

z toho:         

software 013       

drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek 018 65 89 0,73 

          

Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem   25 421 25 218 1,01 

z toho:         

pozemky 031 109 109 1,00 

stavby 021 18 461 18 461 1,00 

samostatné hmotné movité věci a 

soubory 022 1 866 1 866 1,00 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 985 4 782 1,04 

          

Dlouhodobé pohledávky celkem         

Krátkodobé pohledávky celkem   86 64 1,34 

z toho:         

odběratelé 311       

z toho: vymáhané pohledávky po 

splatnosti 311       

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315    

z toho: vymáhané pohledávky po 

splatnosti 315       

pohledávky za zaměstnanci 335       

ostatní krátkodobé pohledávky 377       

          

Dlouhodobé závazky celkem       

Krátkodobé závazky celkem   2 497 2 760 0,90 

z toho:         

dodavatelé 321 154 175 0,88 

ostatní krátkodobé závazky 378 54 26 2,08 
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2. Výsledovka  

        

  31. 12. 2021 31. 12. 2020 

Index 

2021/2020 

Ukazatel 

Čísl

o 

účt

u 

Hlavní 

činnos

t 

Hospod

ář. 

činnost 

Hlavní 

činnos

t 

Hospod

ář. 

činnost 

Hlav

ní 

činn

ost 

Hospod

ář. 

činnost 

Náklady celkem   25 286 115 22 123 11 1,14 10,45 

z toho:               

Náklady z činnosti 

celkem   25 286 115 22 109 11 1,14 10,45 

z toho:               

spotřeba materiálu 501 182 1 255 1 0,71 1,00 

spotřeba energie 502 296 21 300   0,99  21,0 

Opravy a udržování 511 43   103    0,41   

Mzdové náklady 521 17177 93  14986 10 1,15 9,30 

z toho:               

platy 521 16369   14257   1,15   

dohody celkem 521 744 93 657 10 1,13 9,3 

Odpisy dlouhodobého 

majetku 551 231   237   0,97   

Ostatní náklady 549 40   28   1,43   

z toho:               

pojištění 549 40   28   1,43   

                

Výnosy celkem   25243 222 22124 12 1,14 18,5 

z toho:               

Výnosy z činnosti 

celkem   277 222 84 12 3,3 18,5 

z toho:               

výnosy z prodeje 

vlastních výrobků 601             

výnosy z prodeje služeb 602 123 222 40 12 3,08 18,5 

výnosy z pronájmu 603        0,00   

čerpání fondů 648 131   20    6,55   

ostatní výnosy z činnosti 649 23   23   1,00   

                

Výnosy vybraných 

místních vládních 

institucí z transferů 672 24965   22040   1,13   

                

Výsledek hospodaření 

po zdanění   -44 108 1 2 

-

44,0

0 54,00 
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3. Fondy (v tis. Kč) 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 
31. 12. 

2021 

Finan

čně 

kryto 

31. 12. 

2020 

Finančně 

kryto 

Fondy celkem           

fond odměn 411 100 100 100 100 

FKSP 412 77 77 116 116 

rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného VH 413 64 64 62 62 

rezervní fond z ostatních 

zdrojů 414 4 4 274 274 

fond investic 416 326 326 317 317 

 

4. Dotace 

 
Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2021 2020 

Index 

2021/2020 

Neinvestiční dotace a příspěvky 

celkem 24 917 21 945 1,14 

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 

kalendářní rok 24 647 21 533 1,14 

v tom:       

Od zřizovatele celkem 1 455 1 419 1,03 

z toho:       

provozní příspěvek 1 455 1 419 1,03 

příspěvek na opravy a udržování 43 103 0,4 

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 1 412 1 316 1,07 

        

MŠMT celkem 23 192 20 098 1,15 

z toho:       

dotace na přímé náklady 23 192 20 098 1,15 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem       

        

Ostatní NIV dotace celkem  16  

        

Neinvestiční dotace poskytnuté na 

více let celkem 270 412 0,66 

v tom:       

MŠMT  - projekty EU celkem 270 412   0,66 

        

Ostatní NIV dotace celkem    

        

Investiční transfery a dotace celkem 48 48  1 

v tom:       

Od zřizovatele       

INV dotace od ostatních poskytovatelů 48 48   1 
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M. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů za rok 
2021/2022  

Granty a dary 

 

Rok Název programu částka poskytovatel 

2019–2021 Šablony II 996.342,- Kč MŠMT 

2021 Zdraví nejen sobě 15.000,- Kč KrÚ PK 

2021 Rozvoj sportovní činnosti 18.000,- Kč KrÚ PK 

2021 Dar na NTB pro žáky 125.000,- Kč ČEPS 

 

N. 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 

 

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

1. Školská rada                                                                                                                                                       

V září 2021 proběhly volby do Školské rady on-line formou přes systém Bakaláři. Za rodiče byla zvolena 

Mgr. Lucie Jánská za pedagogy opětovně Mgr. Markéta Švadlenková. Členem Rady, který je jmenován 

zřizovatelem, je Mgr. Aneta Kačmaríková.  

Školská rada při SŠZS Chrudim zasedala v uplynulém školním roce 2x.  

• 29. září 2021: 
1. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2020 – 2021 

2. Schválení aktualizace školního řádu 

3. Informace o projektu I KAP II 

 

 

• 24. června 2022 

1. Schválení aktualizace školního řádu 

2. Informace o kontrole KrÚ 

3. Různé – maturity, přijímací řízení, aktivity školy, ….. 

 

 



 

STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ CHRUDIM 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
44 

 

2. Studentský parlament  

Zástupci tříd studentského parlamentu se v letošním školním roce sešli 10krát.  Spolupráce s nadací „Dobrý 

anděl“ od 27. 5. 2020 nadále pokračuje. Dále žáci zorganizovali tyto sbírky: Ježíškova vnoučata, Veselá 

koza do Afriky, Sbírka pro Elinku Holíkovou, Pomoc pro Jakuba. 

 

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.  

 

Z rozpočtu SRPŠ jsou zabezpečeny hlavně tyto akce: 

- doprava na všechny kurzy a některé exkurze žáků 

- spolufinancování prevence nežádoucích jevů  

- 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 

• 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 

• Senior Rezidence Chrudim – odborná praxe žáků oboru Sociální činnost 
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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.  

 

     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, který́ získal dvě̌ ceny 

současně̌.  

 

                 

P. 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.   

Q. Odborné praxe ve školním roce 2021/22 
 

Praxe žáků oboru PS: NPK a. s., Hospic Chrudim, Dentaline Chrudim, ordinace lékaře pro děti a dorost  

Hlinsko, ORL ambulance, FNHK - 2. interní klinika 

 

Praxe žáků oboru SČ: MŠ Valy, dětská skupina S ÚSMĚVEM, MŠ Na rovině, CSSP, DS hl. města Prahy 

Heřmanův Městec, Lůžkové a sociální centrum pro seniory Chrudim, Senecura 

Chrudim, DSS Slatiňany, Centrum Paraple, Most do života, Městský úřad Chrudim, 

Úřad práce kontaktní pracoviště Chrudim 

 

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla schválena Radou školy SŠZS Chrudim dne 3. 10. 2022 


