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Charakteristika školského zařízení

Název školy:

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. Mládeže
5/9, příspěvková organizace

Adresa školy:

Střední zdravotnická škola
Čsl. Mládeže 5/9
405 02 Děčín

IČ:

00673781

Zřizovatel:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Ředitel školy:

Mgr. Zdeněk Volf

Statutární zástupce ŘŠ:

Mgr. Ivana Lišková

Kontakt:

Tel. 412 709 351
Fax 412 709 342
E-mail szsdecin@szsdecin.cz

Škola byla zařazena do sítě škol dne 1. 9. 1996 rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 32002-02-1996-51. Poslední změna v rejstříku škol a školských zařízení byla k 6. 9.
2010 rozhodnutím MŠMT ČR č. j.18 999/2010-21, kdy se do školského rejstříku
zapisuje Čs. Armády 10, 405 02 Děčín1 jako další místo poskytovaného
vzdělávání SZŠ Děčín.
Identifikátor právnické osoby: 600 019 683
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Výkony a materiální zabezpečení

Výkony školy:

Forma studia
denní
dálková

Počet
tříd

Počet žáků
k 30. 9. 2013

8
7

181
150

Přepočtený
Přepočtený
Průměrný
počet interních počet externích
počet žáků na
pedagogických pedagogických
třídu
pracovníků
pracovníků
22,6
21,4

22,8

1,1

Materiální zabezpečení školy:
Učebny – počet:
Objekt SZŠ
číslo
kapacita
odborná

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15 15 15 20 34 18 34 32 34 34 20 34 34 16 16 15
x x x x
x
x
x
x x
x

Detašované pracoviště (VOŠ a SPŠ stav. Děčín)
číslo
kapacita
odborná

TEV
34
x

Odborné učebny (označeny x):
číslo

kapacita

zaměření
ošetřovatelství

vybavení
nemocniční pokoj +
anatomické výukové
modely, video

1, 2, 3

3 x 15

4

20

jazyková

6

18

chemie

8

32

multimediální

11

20

psychologie

jazyková laboratoř +
video
chemická, fyzikální a
biologická laboratoř
dataprojektor, PC,
video, DVD
Video

14

16

výpočetní technika

15

16

jazyková

17 ks PC-WINDOWS
tiskárna, bezdrátové
připojení internetu,
dataprojektor
jazyková laboratoř
zdravotnické vybavení,
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16

15

první pomoc

počítačový výukový
model kardiopulmonální
resuscitace

TEV

tělocvična

Výuka TEV

standardní

Vybavení ostatních učeben:
základní audiovizuální technika – TV, video, zpětný projektor, přímé připojení
k internetu, 7 x dataprojektor, vizualizér
Další zařízení:
Knihovna + sklad učebnic
Informační středisko – volný přístup žáků k INTERNET, 4 ks PC.
Sborovna – interaktivní tabule pro přípravu učitelů
Pro praktické vyučování předmětu OSE jsou využívány učebny 1, 2, 3, pro výuku
chemie cvičení, fyzika cvičení, biologie cvičení učebna 6 a pro výuku první pomoci
učebna 15.
Vyučování předmětu ošetřování nemocných je zajištěno smluvně v Nemocnici Děčín
a předmětu péče o klienty ve smluvních sociálních zařízeních.
Ve školním roce 2014/2015 škola snížila výkony u denního studia o 10,1%,
naplnil se předpoklad z předchozí výroční zprávy. U dálkového studia zůstaly
výkony na stejné úrovni. Nosným vzdělávacím oborem byl obor 53-41-M/01
Zdravotnický asistent, který byl ve školním roce 2014/2015 otevřen v 1. - 4.
ročníku denního studia a v 1. - 5. ročníku dálkového studia. Obor vzdělávání 7541-M/01 Sociální činnost byl otevřen v 1. - 4. ročníku denního studia.
Vzhledem k demografickému vývoji je snížení výkonu očekávaným dopadem.
Pro školní rok 2015/2016 očekáváme stabilizaci výkonu, možná mírný nárůst u
denního studia.

3)

Přehled vzdělávacích oborů a programů

Vyučované obory ve
školním roce 2014/2015

Kód oboru
(KKOV)

Denní studium
Počet
žáků

Dálkové studium

Počet
absolventů

Počet
žáků

Počet
absolventů

Sociální činnost

75-41-M/01

54

13

0

0

Zdravotnický asistent

53-41-M/01

127

25

150

28

Ve školním roce 2014/2015 byly realizovány tyto vzdělávací programy:
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Kód

Název

Forma

Ročník

Č. j. učeb. plánu

75-41-M/01

Sociální činnost

denní

1,2,3,4

ŠVP – 1. 9. 2011

53-41-M/01

Zdravotnický asistent

denní

1,2,3,4

ŠVP – 1. 9. 2010

53-41-M/01

Zdravotnický asistent

dálková

1,2,3,4,5

ŠVP – 1. 9. 2010

53-41-M/01

Zdravotnický asistent

dálková,
zkrácená

1,2

ŠVP – 1. 9. 2010

Praktická výuka vzdělávacího oboru zdravotnický asistent byla smluvně zajištěna
v Nemocnici Děčín na oddělení chirurgie (stanice B, C, D), interním (stanice muži a
ženy), neurologickém, gynekologicko-porodnickém, dětském a ORL a dále v Domě
seniorů, Děčín, Kamenická ul. Žákyně se na všech jednotkách seznamovaly pod
vedením učitelů se specifikou daného pracoviště a s realizací individualizované
ošetřovatelské péče. Na všech ošetřovacích jednotkách probíhala výuka ve
spolupráci s vrchními staničními a směnnými sestrami. Provozní záležitosti byly
s jednotlivými staničními sestrami řešeny dle potřeby v průběhu celého školního roku.
Spolupráci na všech odděleních lze hodnotit jako velmi dobrou.
Souvislá odborná praxe 3. ročníku byla smluvně zajištěna v Nemocnici Děčín a
v Nemocnici Česká Lípa.
Praktická výuka a odborná praxe vzdělávacího oboru sociální činnost byla smluvně
zajištěna v zařízeních Centra sociálních služeb Děčín.
Ve školním roce 2014/2015 byla zařazena dvoutýdenní souvislá praxe žákům
oboru vzdělání Sociální činnost na stanici sociálního zařízení – Dům seniorů,
Děčín, Kamenická ul. a v dalších zřízeních Centra sociálních služeb Děčín. Dále
byla ve 4. ročníku oboru zdravotnický asistent v 1. pololetí zachována
dvoutýdenní souvislá praxe. Ve školním roce 2015/2016 bude vzdělávací
program předmětu OSN ve stejném rozsahu a PEK bude probíhat ve čtyřech
týdnech. Ve školním roce 2014/2015 byl vyučován v 1. ročníku předmět
Matematika v informatice. Předmět bude vyučován i v roce 2015/2016 v 1.
ročníku na základě úpravy ŠVP jako povinně volitelný předmět a dále bude
volitelným předmětem druhý cizí jazyk. Do druhého ročníku na základě úpravy
ŠVP bude zaveden povinně volitelný předmět matematický seminář a druhý cizí
jazyk. Tato úprava bude od 1. 9. 2016 pokračovat i ve třetím ročníku.

4)

Údaje o pracovnících školy

Ve školním roce 2014/2015 bylo (stav k 1. 10. 2014) v pracovním poměru celkem
29,4 (přepočtených) pracovníků, z toho
22,8 pedagogických pracovníků interních (učitelé)
1,1 pedagogických pracovníků externích (učitelé)
2,0 technickohospodářských pracovníků
3,5 provozních pracovníků

-5-

SZŠ DĚČÍN

rok
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

Přep.poč.
pracovníků
35,1
31,4
30,0
30,8
31,7
32,7
33,5
31,9
29,4

PP interní

PP externí

PP DM

THP

PROVOZ

22,8
23,4
20,9
22,0
22,3
23,3
25,5
23,9
22,8

1,8
1,0
2,1
1,8
2,4
2,4
1,0
1,0
1,1

1,5
0
0
0
0
0
0
0
0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0

6,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5

Skladba pedagogických pracovníků podle aprobace odpovídala potřebám školy.
Předměty, u kterých nebyla zajištěna plná kvalifikovanost učitelů, byly vyučovány
zkušenými učiteli, kteří tyto předměty vyučují dlouhodobě a kvalitně. Pro zvýšení
odbornosti učitelů vedení školy v maximální možné míře podporuje další vzdělávání
pracovníků, především pedagogických.
Celkový počet interních pedagogických pracovníků
Z toho odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
Vedoucí pracovníci školy:
Mgr. Zdeněk Volf
Mgr. Ivana Lišková
PhDr. Pavla Turková
Romana Bielawská

24
22

- ředitel školy
- zástupkyně ředitele školy
- vedoucí učitelka praktického vyučování
- ekonomka a hospodářka školy

Počet pracovníků (přepočtený) ve školním roce 2014/2015 je nižší ve srovnání
se školním rokem 2013/2014 o 2,5 pracovníka. V 1. 10. 2014 došlo z důvodu
poklesu výkonu školy ke snížení především NPP, v dalším období bude nutné
navýšit počet NPP pracovníků minimálně o 0,5 v kategorii THP.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Počet účastníků jednodenní vzdělávací akce
Počet účastníků vícedenního vzdělávací akce
Počet účastníků , kteří se nezúčastnili žádné vzděl. akce
Počet pedag. pracovníků zvyšující si kvalifikaci

ŠKOLA
31
2
5
2

Vzdělávání pedagogických pracovníků je limitováno z důvodu nedostatečných
finančním zdrojů v kapitole ostatní neinvestiční výdaje. V přehledu není
zahrnuto vzdělávání učitelů na „novou“ maturitu.

-6-

SZŠ DĚČÍN

5)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

Údaje o přijímacím řízení

Žáci přihlášení ve školním roce 2014/2015 ke vzdělání na školní rok 2015/2016:
Název a kód oboru
Zdravotnický asistent
53-41-M/01
Sociální činnost
75-41-M/01

1.kolo

2.kolo

Další kola

Celkem

52

0

0

52

30

0

0

30

Žáci přijatí ke vzdělání na denní studium pro školní rok 2015/2016 (odevzdali
zápisový lístek) :
Název a kód oboru

1.kolo

2.kolo

Další kola

Celkem

Zdravotnický asistent
53-41-M/01

27

0

0

27

Z toho nastoupilo

26

----

----

26

Sociální činnost
75-41-M/01

21

0

0

21

Z toho nastoupilo

----

----

----

37

Počet přihlášených / přijatých / z toho nastoupí na dálkové studium oboru 5341-M/01 zdravotnický asistent:
Pětileté studium
Dvouleté zkrácené studium

26 / 26 / 26
28 / 28 / 28

Odvolací řízení ve školním roce 2014/2015:

Počet odvolání celkem

Počet přijatých na
základě
autoremedury

Počet přijatých na
základě odvolání ke
KÚ

0

0

0

Počet
přijatých na
odvolání
celkem
0

Počet zájemců o studium podle číselných hodnot se mírně zvýšil. Oproti
předcházejícímu školnímu roku byl zaznamenán mírný pokles zájmu o obor
zdravotnický asistent v dálkovém pětiletém studiu. Oproti dvěma posledním
rokům, kdy se počet žáků, kteří nastoupili ke studiu, snížil o 31%, byl letos
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zaznamenán mírný nárůst v přijatých žácích na denním studiu cca o 5%. Škola
otevřela 1. 9. 2015 dvě třídy denního studia (1 x zdravotnický asistent a 1 x
sociální činnost).

6)

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku 2014/2015:
Denní studium
Obor
Zdravotnický asistent
Sociální činnost
CELKEM

Počet žáků
k 31.1.2015
126
51
177

Prospěl
s vyznam.

Prospěl

8

129

Počet žáků
k 31.1.2015
115

Prospěl
s vyznam.
10

Neprospěl Neklasif.
39

1

Dálkové studium
Obor
Zdravotnický asistent

Prospěl
67

Neprospěl Neklasif.
38

0

Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku 2014/2015 (po
opravných zkouškách):

Denní studium
Obor
Zdravotnický asistent
Sociální činnost
CELKEM

Počet žáků
k 30.6.2015
129
46
175

Prospěl
s vyznam.

Prospěl

12

147

Počet žáků
k 30.6.2015
104

Prospěl
s vyznam.
16

Neprospěl Neklasif.
16

0

Dálkové studium
Obor
Zdravotnický asistent
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Souhrnná statistika 2. pololetí školního roku 2014/2015 podle tříd k 31. 8. 2015,
denní studium
Třída

Počet Hodnocení Průměrný Absence
žáků V P
N prospěch na žáka
celkem
1.K
20
1 18 1
2,264
81
2.K
23
4 17 2
2,220
114
3.K
19
0 14 5
2,626
98
4.K
25
0 21 4
2,421
54
1.Z
22
1 21 0
2,500
65
2.Z
22
1 21 0
2,142
64
3.Z
23
1 22 0
2,448
92
4.Z
21
4 13 4
2,471
61
celkem 175 12 147 16
2,372
78

Třídní učitel
Mgr. Jakub Pavlis
Ing. Tomáš Zíka
PaedDr. Zdeňka Weissová
Ing. Anna Oubrechtová
Mgr. Milada Barcalová
PhDr. Pavla Turková
Mgr. Blanka Brožová
Mgr. Zdeňka Bejvlová

Prospěch žáků u maturitní zkoušky:
MZ 2015 Jaro + Podzim
Forma studia
Počet žáků – jaro + podzim
Maturitní zkouška – prospěl s vyznamenáním
Maturitní zkouška – prospěl
Maturitní zkouška – neprospěl
Počet žáků, kteří úspěšně vykonali MZ

Denní
38
2
23
13
25

Dálková
28
3
18
7
21

Maturitní zkouška (MZ) se skládala ze společné části (státní) a profilové částí
(školní).
Profilová zkouška oboru vzdělávání zdravotnický asistent obsahovala zkoušku
z předmětů Ošetřování nemocných (PRZ), Ošetřovatelství (ÚZ) a Psychologie a
komunikace (ÚZ)
Profilová zkouška oboru vzdělávání sociální činnost obsahovala zkoušku z předmětů
Sociální péče (ÚZ), Psychologie (ÚZ) a Péče o klienty (PRZ)
Praktická MZ oboru zdravotnický asistent byla dvoudenní a probíhala na interním a
chirurgickém oddělení nemocnice Děčín. Spolu s odbornou připraveností dokazovali
žáci i komunikativní dovednosti a schopnost zajišťování dostatečného množství
informací pro vypracování a následnou realizaci ošetřovatelských plánů. Praktická
zkouška oboru sociální činnost měla dvě části, v první části po vylosování tématu
žáci zpracovali písemně, a pak následovala obhajoba práce. Klasifikace praktické
zkoušky a ústní zkoušky profilové MZ odpovídala průběžnému hodnocení žáků
v předcházejících obdobích.
Druhou částí byla společná MZ, která obsahovala zkoušku z CJL a CIJ nebo MAT.
Výsledky společné části jsou dobré kromě matematiky. Celková úspěšnost u
státní části maturitní zkoušky u denního studia dosáhla 65,8% a u dálkového
studia 75,0%. Úspěšnost u profilové části byla u denního studia 92,1% a u
dálkového studia 92,3%. Obecně lze konstatovat, že nový formát maturitní
zkoušky není pro zdravotnické vzdělávací obory optimální a vyžaduje posílení
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teoretické výuky na úkor praktické výuky. Škola aktualizuje
disponibilními hodinami posiluje výuku maturitních předmětů.

ŠVP

a

Hodnocení chování žáků denního studia:
Počet Důtka 2.stupeň 3. stupeň Podmínečné Vyloučení Pochvala
žáků
ŘŠ
chování chování
vyloučení
ŘŠ
1. pololetí 177
1
2
0
0
0
6
2. pololetí 175
0
4
0
0
0
16

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014:
Garant

Název soutěže, přehlídky
Olympiáda CJL
Olympiáda psychologie

Weissová
Lišková
Turková,
Chýlková

První pomoc
Okresní přebor ve
florbalu - dívky
Okresní přebor ve
florbalu - chlapci
Víš, kde žiji?
Od šamana k penicilínu
Recitační soutěž
„Čtvrtlístek“

7)

Okresní
kolo
2

Oblastní Ústřední
kolo
kolo
2

30

14

4

10

Kužílková

8

Kužílková
Barcalová
Kroupová
Fridrich

1
13
1

Volfová,
Čmugrová
Kroupová

Konverzace ANJ
(Ne)zapomenuté pomníky
- DEJ
Odborné dovednosti –
sociální péče
PišQworky 2015
Matematika (SOŠ, SOU)
Celkem

Školní
kolo
5
8

21

2

10

Volfová

12

Pavlis, Zíka
Zíka

27

5

126

25

20

Výsledky ČŠI

Ve školním roce 2014/2015 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI.
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Mimoškolní aktivita

Mimoškolní aktivita byla realizována podle plánu práce a obsahuje aktivity, které jsou
organizované jak pro žáky školy, tak i pro veřejnost. Cílem těchto aktivit je rozšířit
prostor pro talentované žáky, vytvářet osobnost žáka, zvýšit komunikaci na škole,
udržet dobrý zvuk a renomé školy a vytvořit podmínky pro zvýšení prestiže
pedagogického pracovníka. Pravidelně škola pořádá v prosinci "Den otevřených
dveří", součástí plánu práce jsou nabídky kurzů, seminářů určených žákům školy, ve
kterých si rozšiřují znalosti a dovednosti v dalších oblastech a činnostech. Velkou
tradici má kroužek první pomoci a sportovní hry. Další součástí mimoškolních aktivit
jsou akce kulturní (např. návštěva divadla, kina, exkurze, maturitní ples, adaptační
kurz 1.ročníků …) a sportovní (např. sportovní den, turnaj v odbíjené ...) a akce
určené veřejnosti (např. večerní pochod "Za hvězdou severu", který se těší velké
oblibě veřejnosti). Na závěr školního roku škola organizuje zájezd autobusem "DÍK",
kterého se zúčastňují žáci vybraní za celoroční aktivitu, studijní výsledky a
reprezentaci školy.
Tradiční aktivitou je účast našich žákyň při vítání občánků, zajišťování zdravotnického
dozoru na sportovních akcí města Děčína a zdravotní služby pro HC Děčín.
Velmi dobře se rozvíjejí aktivity v oblasti charitativní pomoci. Naši studenti se aktivně
zapojili do plaveckého kroužku dětí se speciálními potřebami, dobrovolnické činnosti
v nemocnicích, dále do charitativních sbírek Akce cihla, Květinový den a Srdíčkový
den.

9)

Partnerství

Spolupráce se Vzdělávacím centrem pro zdravotní a sociální služby v Pirně
(Bildungsstätte für Gesundheit und Sociales Pirna) skončila, důvodem byla změna ve
vedení soukromé školy. Je však nově navázán kontakt s odbornou školou
v Grevenbroich (D), která má také sociálně zdravotní vzdělávání. V rámci projektu
Tandem se připravuje výměnná odborná praxe.
Ve školním roce 2011/2012 byla zahájena spolupráce s partnerskou školou –
Stredná zdravotnicka škola Dolný Kubín.
Partnerská smlouva o spolupráci byla uzavřena dne 10. listopadu 2011. Obě strany
se dohodly, že budou realizovat spolupráci a výměnu poznatků následujícími
způsoby:
◦ vzájemným kontaktem realizovaných formou pracovních návštěv
◦ spoluprácí na mezinárodních a školních projektech
◦ vzájemnou výměnou žáků formou studijních pobytů a odborné stáže
◦ spoluprací na sportovních, kulturních a vědomostních soutěží
Spolupráce velmi dobře pokračuje
Přehled aktivit za školní rok 2014-2015
°

5. – 6. února 2015 navštívila delegace vedení naší školy partnerskou školu v
D. Kubíně s cílem vyhodnotit spolupráci za uplynulé období a nastavení
obsahu další spolupráce.
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Účast družstva SZŠ Dolný Kubín v Děčíně na regionálním kole soutěže
v poskytování první pomoci (březen 2014) při příležitosti 15. výročí vzniku
Ústeckého kraje.
Účast družstva SZŠ Děčín v Dolném Kubíně na „Územném kole súťaže
družstiev prvej pomoci stredných škol“ – organizuje Slovenský Červený kríž
Územný spolok Orava (duben 2015).
Výměnná jednotýdenní stáž žáků SZŠ Dolný Kubín v Děčíně a žáků SZŠ
Děčín v Dolném Kubíně (červen 2015).
Setkání zaměstnanců obou škol v Děčíně (červenec 2015).
Vzájemná podpora individuálních poznávacích, rekreačních pobytů
zaměstnanců v oblasti partnerské školy.

10)

Školní preventivní program

Na začátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program na školní rok
2014/15. Byla poskytnuta informace žákům 1. ročníku o možnosti požádat metodika
prevence o spolupráci.
Z pohledu plnění cílů školního preventivního programu lze konstatovat, že cíle byly
splněny:
° Adaptace na nové prostředí školy - v září 2014 proběhnul adaptační pobyt pro
žáky 1. ročníků, který jim má pomoci v navázání vztahů se spolužáky seznámit
s novým prostředím střední školy.
° Zajištění nabídky volnočasových aktivit – škola dává možnost žákům zapojit se
do sportovně zaměřeného kroužku a do odborně zaměřeného kroužku –
kroužek poskytování první pomoci.
° Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami péče o žáky, kteří
řeší studijní, osobní nebo rodinné potíže a je realizována ve spolupráci s
výchovnou poradkyní Dr. Weissovou a třídními učiteli.
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Kromě tematických bloků ve výuce, kterých se účastní všichni žáci, škola realizovala
následující aktivity:
° Besedy - s tematikou kyberšikany a obrany proti ní pro žáky 1. a 2. ročníků v
rozsahu 2 hodin.
° Nabídka a podpora účasti v předmětových a odborných soutěžích – škola
realizuje řadu soutěží v oblasti všeobecně vzdělávací předmětů – např.
recitační soutěž, soutěž v komunikaci v anglické jazyce, soutěž v
matematických dovednostech. Jsou realizovány soutěže i odborných
předmětech - soutěž v poskytování první pomoci a sociální činnosti. Škola se
celoročně zapojuje i do sportovních soutěží a již tradičně se realizuje výměnný
pobyt našich žáků na Slovensku a slovenských studentů na naší škole. Žáci
získávají možnost srovnání jak v oblasti vzdělávání, tak i v odborné části – v
práci ve zdravotnických zařízeních.
° Monitorace - proběhlo sociometrické šetření ve třetím ročníku zaměřené na
zjišťování klimatu ve třídě. Průběžná probíhala monitorace situace ve škole.
Proběhl sběr dat ve všech třídách denního studia ke zjištění a hodnocení
výskytu sociálně patologických jevů u žáků naší školy.
PhDr. Jana Stránská

11)

Environmentální výchova

Environmentální výchova vychází z požadavků průřezového tématu a je realizována
především v předmětech Biologie a Ekologie. Důraz je kladen zejména na cíle
hodnotové a na cíle v oblasti jednání. Mezipředmětové vztahy dlouhodobě realizují
výukové předměty občanská nauka, ošetřovatelství, chemie a fyzika.
Nové je propojení s anglickým jazykem (témata klima, životní prostředí) a
českým jazykem (sloh – vypravování, úvaha, popis). Žáci pracují během výuky
Ekologie a Biologie na projektech, absolvují exkurze s ekologickou tématikou. V
letošním druhém ročníku ekologické soutěže Víš, kde žiji, se naše žákyně umístila na
druhém místě. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Recyklohraní, který se
skládá ze dvou složek – sběru drobných nefunkčních elektrospotřebičů, baterií a
plnění úkolů. Úkoly vypracovávají vždy první ročníky, sběr elektra je umožněn všem
žákům i učitelům.
V současnosti u žáků převládá názor, že nemají žádnou možnost ovlivnit své životní
prostředí. Proto v environmentální výchově bude potřeba zaměřit se především na
ukázání možností a činností, jak mohou jako jednotlivci přispět k ochraně životního
prostředí.
Mgr. Milada Barcalová

12)

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně pravidelně spolupracuje s vedením školy, metodikem prevence
sociálně patologických jevů, s třídními učiteli i ostatními vyučujícími.
Sleduje problematické žáky, projednává výukové a výchovné problémy s rodiči žáků
a s třídními učiteli, podává informace a poskytuje návrhy na řešení problémů.
U žáků 1. ročníku se orientuje na pomoc při adaptaci na SŠ, na včasné podchycení
integrovaných žáků a dalších žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Analyzuje,
zda a proč byla/nebyla naplněna očekávání žáků 1. ročníku. Zjišťuje také úspěšnost
náborových akcí.(To vše i formou dotazníkového šetření na začátku a na konci 1.
ročníku.)
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Pomáhá v profesní orientaci žáků, informuje o uplatnění na trhu práce, informuje žáky
o náležitostech k vyplňování přihlášek na VŠ a VOŠ, kontroluje správnost údajů,
provádí analýzu uplatnění absolventů. Realizuje besedy k volbě povolání na úřadu
práce.
Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým
centrem Děčín, Ústí nad Labem, Česká Lípa, s úřadem práce, účastní se porad
výchovných poradců a vzdělávacích akcí.
Ve školním roce 2014-2015 bylo evidováno pět žákyň se speciálními poruchami
učení – dyslexie, dysgrafie dyskalkulie. Při práci s nimi se postupuje v souladu s
doporučeními pedagogicko-psychologické poradny. Maturovali dva žáci s PUP. Žáci
mimořádně nadaní ani žáci, kteří se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích
plánů, školu nenavštěvovali.
PaeDr. Zdena Weissová

13)

Centrum vzdělávání – C+

Nabídka Centra vzdělávání C+ se stabilizovala a činnost je převážně směřována ke
zdravotnickým a sociálním vzdělávacím programům. V roce 2014/2015 byly
realizovány tyto vzdělávací programy, kurzy:
Pracovník sociální péče 2x, počet absolventů 20
Zdravotník zotavovacích akcí 1x, počet absolventů 6
Odborné pro veřejnost (Základy v poskytování první pomoci), počet absolventů 112
Přehled nabídky vzdělávacích programů pro rok 2014/2015 C+ je přílohou č. 1 této
výroční zprávy.

14)

Aktuality

1) 15. výročí vzniku ÚK.
Škola se aktivně zapojila do oslav 15. výročí vzniku Ústeckého kraje a uspořádala
regionální kolo soutěže První pomoc s mezinárodní účastí pro zdravotnické školy
z ÚK. Dále bude realizovat na podzim 2015 mezinárodní soutěž „Čtyřboj“
partnerských krajů (Ústecký kraj a Samosprávný žilinský kraj) mezi SZŠ Děčín a SZŠ
Dolný Kubín.
2) Činnost studentské rady (garant Mgr. Zdena Bejvlová).
Studentská rada (dále jen Rada) při SZŠ Děčín si klade za cíl hájit zájmy studentů,
podílet se na řešení problémů související se studiem a provozem školy. V tomto
ohledu vystupuje jako partner vedení školy.
Dává možnost studentům se aktivně zapojit do chodu a řízení školy. Radu tvoří
zástupci jednotlivých tříd, za každou třídu jsou zvoleni dva. Dohromady tvoří Rada
jednotný celek, který shromažďuje návrhy, stížnosti, problémy, zajímavosti od
ostatních studentů a následně je projednává na svých schůzích.
Pro zkvalitnění činnosti Rady byl stanoven plánem práce koordinátor
z pedagogického sboru.
Školní rok 2014/2015 byl druhým rokem intenzivnější práce studentské rady.
V tomto školním roce se studentská rada sešla celkem 17krát. Schůzky se konaly
vždy v pondělí dopoledne, aby se jich mohli zúčastnit žáci všech tříd. S ředitelem
školy se zástupci rady setkali 3krát.
Na setkáních s ředitelem školy studenti prezentovali své názory na zlepšení
webových stránek školy – jsou ochotni spolupracovat na vylepšení, navrhli vytvoření
facebookového profilu školy, vyjádřili nespokojenost s webnotesem. Dále přislíbili
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spolupráci na šetření vybavení školy. Dále prezentovali jimi vytvořený dotazník
spokojenosti se školou a domluvili se na jeho způsobu distribuce mezi studenty a
vyhodnocení.
Rada iniciovala zorganizování projektového dne ke státnímu svátku 17. listopadu.
Podílela se na „distribuci“ informace o sbírce na nemocnou bývalou studentku P. D. –
někteří členové sami i přispěli finanční částkou. Již podruhé byl v poslední den výuky
uspořádán „Vánoční trojboj“, kterého se zúčastnili studenti 1. – 3. ročníků. Trojboj se
tentokrát skládal z výroby bramborového salátu, originálního sněhuláka a vánočního
vystoupení každé třídy. Největší akcí směrem k veřejnosti byl projektový den pro
mateřské školy, který se konal 26. 6. 2015. Tohoto dne se zúčastnilo 86 dětí
z děčínských mateřských školek, pro které byly připraveny výchovné zdravotní
programy. Tato akce se setkala s velkým a kladným ohlasem.
Kopie mailu, který jsme po projektovém dni pro MŠ dostali:
---------- Původní zpráva ---------Od: skolkabrezova@seznam.cz
Datum: 29. 6. 2015 9:10:02
Předmět: Projektový den
Dobrý den,
rády bychom touto cestou poděkovaly studentkám a jejich vyučujícím za uskutečnění
projektového dne, kterého jsme se dětmi z naší MŠ v pátek 26. června zúčastnily.
Připravený program hodnotíme jako přínosný, pro děti zajímavý a velmi oceňujeme přístup
a způsob práce vašich studentek k našim dětem.
Přejeme vám do budoucna mnoho takto zdařilých akcí
kolektiv učitelek MŠ

3) Činnost občanského sdružení (garant PhDr. Pavla Turková).
Zdravotnická škola Děčín, o.s. (dále jen Občanské sdružení) svou činností v letošním
roce navázala na mnohé aktivity roku loňského. Cílem Občanského sdružení není
pouze rozvoj duchovních a hmotných potřeb žáků a studentů SZŠ Děčín, ale i
podpora zájmové školní a mimoškolní činnosti.
Ve školním roce 2014/2015 Občanské sdružení získalo dotaci od Statutárního města
Děčín na tradiční turistický pochod Za hvězdou severu. Také výměnná odborná stáž
našich studentů do Dolného Kubína (partnerská škola v Žilinském samosprávném
kraji) byla dotována z Fondu hejtmana Ústeckého kraje. Občanské sdružení
podpořilo turistický kurz (určený pro žáky 2. ročníku oboru ZA, SČ) a jiné sportovní
akce (sportovní den, Meloun cup), soutěže (psychologická olympiáda, matematická
soutěž, školní a regionální kolo soutěže PP).
V současné době prochází Občanské sdružení změnou. V souladu se zákonem je
nutno provést úpravu| názvu a stanov Občanského sdružení. A proto nadále bude
Občanské sdružení vystupovat jako Zdravotnická škola Děčín, z.s.
Činnost občanského sdružení byla ve školním roce 2014/2015 byla velmi dobrá a
byla přínosem pro školu.
4) Dobrovolnická činnost (garant PhDr. Jana Stránská)
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Dobrovolnická činnost - je zaměřena na dlouhodobou pomoc našich žáků dětem i
seniorům v jejich domácím prostředí a na realizaci jednorázových aktivit pro
hendikepované spoluobčany.

5) Charitativní akce (garant Mgr. Milada Barcalová)
Naše škola se každoročně účastní dvou pravidelných charitativních akcí –
celostátních sbírek. Akce Český den proti rakovině (známá také jako Kytičkový den)
proběhla 13. 5. 2015 a zúčastnila se jí třída 2. Z. Akce Život dětem (nazývána
Srdíčkové dny) se konala 21. 9. 2015 a zúčastnili se jí žáci současné třídy 2. Z. Na
jaře 2016 se zúčastní akce Kytičkový den třída 2. K. Při těchto akcích nejde jen o
prodej určitých předmětů, ale zejména o informování veřejnosti o problematice
nádorů a o potřebách postižených dětí.
Naši studenti v těchto akcích vystupují jako dobrovolníci – za tuto aktivitu nemají
žádnou finanční odměnu, akce probíhá ve všední den v rámci výuky. Při každé sbírce
jsou žáci řádně označeni jmenovkou, takže nevystupují anonymně, ale reprezentují
sebe i školu. Před začátkem sbírky jsou žáci poučeni o účelu a pravidlech sbírky,
komunikaci apod.
Pro žáky je cílem vyzkoušet si své komunikační schopnosti, využít vědomosti
z předmětu Psychologie a komunikace, poznat své osobnostní vlastnosti a překonat
ostych z komunikace s neznámými lidmi. Tyto zkušenosti využijí při odborné praxi
v dalším ročníku. Žáci se pohybují ve dvojicích až trojicích tak, aby aktivnější jedinci
byli spolu s těmi uzavřenějšími, kteří jsou v komunikaci nejistí.
S žáky celou akci hodnotíme – většina jich uznává, že do této akce měla o svých
schopnostech komunikace zkreslené představy (až na výjimky nadhodnocené), že i
přes počáteční nejistotu nebo určitou komunikační neobratnost se jejich komunikace
zlepšovala, takže si nyní více věří a také ví, kde mají rezervy. Z tohoto hlediska
hodnotím akce jako prospěšné. V obou akcích se vybralo 22 484 Kč.
6) Uplatnění absolventů
Uplatnění absolventů za školní rok 2014/2015 bylo zjišťováno dotazníkem u
absolventů posledních ročníků. Přehled je uveden v tabulce.
2014/2015

Školní rok
Název oboru

Zdravotnický asistent

Sociální činnost

Počet absolventů

25

13

Studium VOŠ celkem

6

9

6

1

13

0

12

0

3

3

v oboru

1

1

ostatní

2

2

v oboru
Studium VŠ celkem
v oboru
Zaměstnání celkem
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Nezjištěno

3

Příloha VZ 2014/2015 č. 1)

1

Přehled kurzů 2014/2015

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, DĚČÍN,

ČSL. MLÁDEŽE 5/9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE MŠMT A MPSV

Vzdělávací programy 2014/2015:

PROGRAMY AKREDITOVANÉ MPSV:
◦ PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE (157 hodin)
◦ PÉČE O KLIENTA S PSYCHIATRICKÝM ONEMOCNĚNÍM V SOCIÁLNÍM
ZAŘÍZENÍ (12 hodin)
◦ PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ (6 hodin)

PROGRAMY AKREDITOVANÉ MŠMT:
◦ PEČOVATEL/PEČOVATELKA O DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 15 LET (160
hodin)
◦ ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ (40 hodin)

PROGRAMY NEAKREDITOVANÉ
°

ZÁKLADY V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOC (2 hodiny pro ZŠ, 4 hodiny pro
SŠ a veřejnost)

°

UDĚLEJ TO PRO SEBE - SAMOVYŠETŘENÍ PRSŮ (1 hodina)
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Příloha VZ 2012/2013 č. 2)
Hospodaření školy za rok 2014
Neinvestiční dotace celkem:
z toho:
dotace na provoz včetně odpisů z movitého majetku
a odpisů z nemovitého majetku
Motivační program (příspěvky na dojíždění)
Účelový příspěvek - projekt“ Odborná výuka oboru ZA“
(realizovaný ve spolupráci se SZŠ Dolný Kubín)

1 775 000,00 Kč
1 739 000,00 Kč
22 000,00 Kč
14 000,00 Kč

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje určené rozpočtem
zřizovatele:
Přímé náklady na vzdělávání celkem:
12 950 763,00 Kč
v tom:
7 915 081,00 Kč
platy pedagogů
platy provozních zaměstnanců
1 280 160,00 Kč
OOPP celkem:
321 000,00 Kč
z toho: OOPP pedagogických pracovníků
195 063,00 Kč
OOPP nepedagogických pracovníků
0,00 Kč
Odstupné
125 937,00 Kč
zákonné odvody (sociální a zdravotní pojistné)
3 193 362,00 Kč
příděl do FKSP
91 952,00 Kč
ONIV přímé celkem:
149 208,00 Kč
z toho:
náhrady za nemoc
23 236,00 Kč
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu:
Rozvojový program MŠMT:
„Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ“ (UZ 33051)
„Zvýšení platů pracovníků RgŠ“ (UZ 33052)
z toho:
platy
odvody
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2014
Celkem:
z toho:
pedagogové
provozní zaměstnanci
Průměrné platy zaměstnanců za rok 2014
průměrný plat
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22 899,00 Kč
76 314,00 Kč
73 491,00 Kč
25 722,00 Kč
30,20
23,65
6,55

z toho nenároková složka

SZŠ DĚČÍN

pedagogové
nepedagogičtí pracovníci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

28 895
17 643

2542
1750

pozn: průměrné platy jsou uvedeny včetně náhrad platů, odměn za přespočetné
hodiny, platů za přesčasy, ostatních příplatků, příplatků za vedení, odměn a
dočerpaných prostředků OPVK
Čerpání prostředků z investičního fondu na pořízení investic:
Prostředky investičního fondu v roce 2014 nebyly čerpány vzhledem ke stanovení
povinného odvodu nařízeného zřizovatelem ve výši 87 000,- Kč. Výše odvodu byla
stanovena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 55/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013.
Čerpání prostředků rezervního fondu:
Výše rezervního fondu k 31. 12. 2014 včetně prostředků OPVK
358 215,- Kč
Čerpání rezervního fondu v roce 2014 činí 347 898,-Kč, tzn. byly dočerpány
prostředky z projektu OPVK, které nebyly k 31. 12. 2013 vyčerpány.
Čerpání prostředků fondu odměn:
Výše fondu odměn
Finanční prostředky fondu odměn nebyly v roce 2014 čerpány.
Výsledek hospodaření za rok 2014
1) Hlavní činnost
náklady hlavní činnosti
výnosy hlavní činnosti
ztráta z hlavní činnosti

70 325,- Kč

15 275 189,51 Kč
15 273 159,43 Kč
- 2 030,08 Kč

2) Hospodářská (vedlejší) činnost
náklady hospodářské činnosti
výnosy hospodářské činnosti
zisk z hospodářské činnosti

282 078,24 Kč
372 683,00 Kč
90 604,76 Kč

Zisk v hospodářské činnosti je tvořen dílčími zisky u středisek:
a) Centrum vzdělávání (stř. 4)-kurzy, školení, vč. lektorské činnosti
b) Nákup – prodej (stř. 5)
c) Informační středisko (stř. 6)-vydavatelská činnost, polygr. výroba
kopírovací práce
d) Provozování kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, veletrhů
Celkem:
Ztráta z hlavní činnosti byla plně pokryta ze zisku hospodářské činnosti.

41 tis. Kč
4 tis. Kč
33 tis. Kč
13 tis. Kč
91 tis. Kč

Výsledek hospodaření za hlavní i hospodářskou činnost = + 88 574,68 Kč
V Děčíně dne: 24. 3. 2015
Zpracovala: R. Bielawská
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