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I.
Základní údaje o škole

Název školy:

Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6

Sídlo školy:

602 00 Brno, Žerotínovo nám. 6

Právní forma:

Příspěvková organizace

IČO:

00637980

Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5
Ředitel školy:

PhDr. Petr Hruška, MBA

Kontakt:

tel.: 542 213 907, fax: 542 211 532, e-mail: sekretariat@voszbrno.cz

URL:

www.voszbrno.cz

Datum zařazení do sítě:

1. září 1990

Celková kapacita školy:

900 studentů

Školní rok
2011/2012

Počet tříd

Celkový počet
žáků

Počet žáků na
jednu třídu

Počet žáků na
učitele *

24

617

25,7

16,23

* denní, dálkové i kombinované studium



Objekt školy

Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 je umístěna v pěti podlažích
objektu Bílý dům, který je majetkem města Brna a škole pronajímá užívací prostory na
základě nájemní smlouvy za úhradu na dobu neurčitou. Škola nemá odloučené pracoviště.


Počet učeben, odborných učeben a účelových zařízení

Škola má k dispozici:
− třináct učeben, včetně šesti odborných učeben pro výuku ošetřovatelství, první pomoci,
psychologie a výpočetní techniky;
− posluchárnu pro výuku medicínských předmětů;
− mediální centrum pro studenty a vyučující, včetně studovny s celodenním provozem;
Výroční zpráva 2011/2012
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− dvanáct kabinetů a kanceláří a pro potřebu údržby, dílnu a sklad;
− škola nemá tělocvičnu.


Kapacita žáků

MŠMT ČR svým rozhodnutím č.j. 12 661/2007-21, spis.zn. M-07-12-661/2007-21 s účinností
od 1. 9. 2010 povolilo na základě žádosti školy cílovou kapacitu školy na 900 žáků.


Stručná historie Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně

Naše škola vznikla 1. září 1990 jako střední zdravotnická škola odloučením od zdravotnické
školy na Jaselské. Zásluhu na vzniku naší školy mají brněnští pedagogové a zdravotníci,
z nichž mnozí na škole pracovali nebo se jinak zapsali do jejich dějin. Jsou to zejména první
ředitelka školy Mgr. Naděžda Tomková a pan Ing. Pavel Podsedník po jehož otci nesla škola
jméno.
Organizačně byla škola řízena Krajským ústavem národního zdraví, ten však byl koncem roku
1990 zrušen a zřizovatelem se stal Okresní úřad v Brně, později Úřad města Brna.
V prvních letech svého působení se škola specializovala na výchovu dětských sester a
ženských sester, jak se absolventkám oboru porodní asistentka říkalo. Středoškolský způsob
studentského života byl doplňován vlastivědnými zájezdy do Prahy a jiných míst republiky,
připravovali jsme stužkovací a maturitní večírky, obdivovali jsme naše pěkná tabla
v brněnských ulicích.
V té době se už škola specializovala na pomaturitní specializační studium v oborech
všeobecná a dětská sestra, porodní asistentka a po dlouhých přípravách bylo otevřeno
specializační studium na oboru sestra pro intenzivní péči a sestra pro psychiatrii. Prioritní
však byly přípravy k zahájení výuky na vyšší zdravotnické školy.
Rozhodnutím Ministerstva Zdravotnictví České Republiky byla k 1. 9. 1996 zřízena Střední
zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka, jak zněl celý oficiální
název školy, která se stala samostatným právním subjektem v působnosti Ministerstva
zdravotnictví. Ale již za dva měsíce byly všechny střední zdravotnické školy převedeny do
působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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Od roku 1997 se škola jako Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka zaměřovala jen na
vyšší odborné studium ve čtyřech, později v šesti zdravotnických oborech. Byly jsme jednou
ze dvou škol v České republice, která vzdělávala zdravotnické pracovníky ve vyšším
odborném studiu.
V té době probíhala výuka v pěti odborných učebnách, moderní učebny informatiky a
výpočetní techniky, škola měla a má k dispozici mediální centrum s knihovnou a studovnou.
Studentky a studenti se pravidelně zúčastňují soutěží první pomoci, charitativních akcí Bílá
pastelka, Květinový den, sportovních a odborných kurzů.
Od 1. února 1999 se na základě konkurzního řízení ujala funkce ředitelky školy PhDr.
Miroslava Markvartová, život školy byl, však poznamenám dalšími změnami. V roce 2006
naposledy absolvovaly na naší škole studentky oboru diplomovaná dětská sestra, porodní
asistentka, sestra pro psychiatrii a o rok dříve tolik potřebné sestry pro intenzivní péči.
Od 1. 2. 2007 je ředitelem školy PhDr. Petr Hruška, MBA. Pod jeho vedením Vyšší odborná
škola zdravotnická připravila k akreditaci vzdělávací obory diplomová všeobecná sestra a
diplomovaný zdravotnický záchranář a postoupila je k akreditačnímu řízení na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Dne 4. 9. 2007 udělilo MŠMT ČR škole akreditaci
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
s platností do 3. 9. 2013. Dne 3. 4. 2008 udělilo MŠMT ČR škole akreditaci pro vzdělávací
program 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, forma vzdělávání denní a pro vzdělávací
program 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, forma vzdělávaní denní. Pro
vzdělávání pedagogických pracovníků udělilo MŠMT ČR škole akreditaci pro vzdělávací
programy Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě (dne 4. 9. 2007 s platností do 3. 9.
2010) a Výchova k reprodukčnímu zdraví (dne 29. 2. 2008 s platností do 28. 2. 2011). Pro
vzdělávání jednotlivců a skupin zájemců udělilo MŠMT ČR škole akreditaci pro vzdělávací
program Zdravotník zotavovacích akcí (dne 9. 6. 2009 s platností do 9. 6. 2012). Na základě
žádosti, kterou jsme předkládali 9. 9. 2009 na MZČR, o udělení akreditace pro specializační
vzdělávání vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii – Dětská sestra vydalo
MZČR 28. 12. 2009 rozhodnutí o akreditaci k tomuto vzdělávacímu programu. Dne 11. 2.
2009 udělilo MŠMT ČR škole akreditaci pro vzdělávací program 53-41-N/11 Diplomovaná
všeobecná sestra, forma vzdělávání kombinovaná, 25. 2. 2010 pro vzdělávací program 53-41N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, forma vzdělávání kombinovaná.
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Po celou dobu existence vychovávala škola, ať se její názvy stále měnily či pár roků
zůstávaly, kvalitní zdravotnické pracovníky, o něž je v brněnských i mimo brněnských
nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních značný zájem. Svědčí to o dobrém jménu,
které si škola získala svým seriózním, poctivým a náročným přístupem ke studentům, k jejich
výchově a vzdělávání, k široké veřejnosti.


Údaje o Školské radě

Ve škole je ustanovena Školská rada ve složení:
Předsedkyně: Mgr. Ivona Pešová
Zástupci studentů: Martin Červeňák, Michal Neubert, Eliška Stašková
Zástupci školy: Mgr. Ivona Pešová, Mgr. Miroslava Seroiszková, Mgr. Jana Tvrdoňová
Zástupci zřizovatele: Ing. Bc. Jaroslav Konečný, MVDr. Jana Kubějová,
Mgr.et Mgr. Martina Pětová
Školská rada se sešla ve školním roce 2011/2012:
-

na jednání 26. října 2011

Členové Školské rady byli na svém 13. jednání dne 26. 10. 2011 seznámeni s Výroční
zprávou o činnosti školy za školní rok 2010/2011, kterou jednohlasně schválili. Dále byla
ukončena činnost dosavadním členům Školské rady a bude jmenovaná nová na základě
platných voleb v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, a volebním
řádem pro volby členů do školských rad škol zřizovaných Jihomoravským krajem.
-

na jednání 29. února 2012

Členové Školské rady byli na svém 14. jednání seznámeni se Zprávou o činnosti příspěvkové
organizace za rok 2011. Ke zprávě nejsou žádné připomínky ani návrhy na opatření ke
zlepšení hospodaření. Dále byl projednán a odsouhlasen návrh nového rozpočtu pro rok 2012.
Oba dokumenty byly přítomnými členy podepsány, kopie jsou k nahlédnutí. Byla projednána
a schválena změna ve Školním a studijním řádu školy. Byla projednána a schválena změna ve
Zkouškovém řádu školy.
-

na jednání 13. června 2012

Byla projednána a jednohlasně schválena změna ve Školním a Studijním řádu školy.
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II.
Přehled oborů vzdělání
53-41-N/1.

Diplomovaná všeobecná sestra
studium denní

délka studia: 3 roky 0 měs.

Diplomovaná všeobecná sestra
studium kombinované

délka studia: 3 roky 5 měs.

53-41-N/001. Diplomovaná všeobecná sestra
studium denní

délka studia: 3 roky 5 měs.

53-41-N/1.

53-41-N/2.

Diplomovaný zdravotnický záchranář
studium denní

délka studia: 3 roky 0 měs.

Diplomovaný zdravotnický záchranář
studium kombinované

délka studia: 3 roky 5 měs.

53-41-N/004 Diplomovaný zdravotnický záchranář
studium denní

délka studia: 3 roky 0 měs.

53-41-N/004 Diplomovaný zdravotnický záchranář
studium dálkové

délka studia: 3 roky 0 měs.

53-41-N/2.

III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy


Přehled interních vyučujících ve školním roce 2011/2012

Příjmení, jméno
Burešová Marika
Černá Hana
Černá Zdeňka
Dynáková Šárka
Fínová Lada
Greiffeneggová Liana
Hošková Lucie
Hruška Petr
Chalupová Olga
Janečková Gabriela
Janíková Petra
Kolářová Jana
Kozáková Dita
Kozlova Kateryna
Kotíková Barbora
Kunovský Jan
Výroční zpráva 2011/2012

Titul
PhDr.
Mgr.
Mgr.
PhDr., Ph.D.
Bc.
Mgr.
Mgr.
PhDr., MBA
PhDr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Mgr. Ph.D.
Mgr.
RNDr., CSc.

Příjmení, jméno
Marounková Jana
Mergenthalová Vlasta
Odehnalová Romana
Pavlačková Alena
Pechánková Marta
Pešová Ivona
Polášková Jaroslava
Přecechtěl Radek
Rozprýmová Hana
Seroiszková Miroslava
Schormová Zdeňka
Stehlíková Ivana
Stejskalová Zina
Strašák Luděk
Trkan Arnošt
Tvrdoňová Jana

Titul
Mgr.
PhDr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
DiS.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr., Ph.D.
Mgr.
Mgr., Ph.D.
PhDr.
Mgr.
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Lojdová Eva
Machačová Šárka
Mareček Jan


Zavřelová Jiřina
Zouharová Alena
Zouharová Jana

Mgr.
Mgr.
Mgr.

Seznam externích vyučujících ve školním roce 2011/2012

Příjmení, jméno
Bartošková Jana
Borková Danuše
Branná Lucie
Březina Pavel
Červenka Martin
Fryčerová Iva
Hanzlová Jitka
Havlát František
Hladíková Lucie
Hloušková Svatava
Houzar Jan
Janisch Roman
Komínek Viktor
Kopřiva Aleš
Kšírová Veronika
Macek Petr
Matějková Radka
Mátl Jan
Mezulianík René
Měřínská Zdeňka
Pól Jiří


RNDr.
Mgr.
MUDr.

Titul
MUDr.
MUDr.
Mgr.
Ing.
Ing., DiS.
PhDr.
Doc., MUDr., CSc.
MUDr.
Bc.
Mgr.
JUDr.
MUDr., CSc.
Bc.
MUDr.
MUDr.
Mgr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Příjmení, jméno
Peřina Vojtěch
Přibylová Věra
Saparová Marcela
Schuster Antonín
Smékalová Veronika
Smolek Jan
Sochůrková Daniela
Stejskalová Marie
Synek Vít
Šebesta Ondřej
Šipka Petr
Šindelář Tomáš
Šemberová Simona
Tomek Jan
Ustohal Libor
Vacuška Milan
Vedra Pavel
Verner Hynek
Vetter Arnošt
Zdražil Libor
Zemanová Jitka

Titul
MUDr.
MUDr.
Mgr.
Bc.
Ing., DiS.
MUDr., Ph.D.
Ing.

Ing.
Ing.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Seznam pracovníků THP ve školním roce 2011/2012

Příjmení, jméno
Brožová Emílie
Daňková Jana
Jakoubková Iva
Jurečková Libuše
Korgová Zuzana
Kosová Jana
Kunovská Zdeňka
Mannerová Jana
Moravcová Ludmila
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Titul

Příjmení, jméno
Skopalová Marie
Staňková Anna
Svoboda Jan
Urbánková Květoslava
Viktorinová Blanka
Vitámvásová Jarmila
Vlčková Vítězslava
Voborová Eliška

Titul

PhDr.

Ing.
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IV.
Doklady o materiálním a organizačním zabezpečení


Údaje o budově školy
Výukové místnosti

Odborná učebna pro výuku OSP (2x)
Odborná učebna pro výuku oboru DZZ (1x)
Odborná učebna pro výuku ICT (1x)
Odborná učebna pro výuku psychologie (1x)
Odborná učebna pro výuku první pomoci (1x)
Posluchárna pro výuku ANF, PAP (1x)
Učebny pro teoretickou výuku (7x)
Ostatní prostory včetně kabinetů pro
půjčování pomůcek (2x), knihovny (1x),
kabinetů pedagogů a skladových prostor pro
technické vybavení výuky

Plocha
v m2

Počet míst

Výukové
prostory
celkem

792

431

792 m2

-

-

-

Ostatní
prostory
celkem

990 m2

Budova školy slouží jako škola již 20 let. Prostory jsou uzpůsobeny výuce odborných i
všeobecně vzdělávacích předmětů. Do budovy je možný bezbariérový přístup suterénem ze
dvora společného se sousedící poliklinikou a následně výtahem (2 osobní, 1 nákladní).
Vzhledem k charakteru studia, ale není studium tělesně postižených možné.


Mediální centrum – knihovna

Knihovna Vyšší odborné školy zdravotnické je součástí Mediálního centra školy a poskytuje
svým uživatelům, vyučujícím a studentům, absenčně a prezenčně půjčování knihovních
jednotek. Jejím posláním je zabezpečení studia a evidence absolventských prací na škole.
V současné době knihovna obsahuje 11 800 knižních jednotek domácí i zahraniční literatury a
15 odborných časopisů, s vypracovanými anotacemi.
V roce 2011 bylo na nákup knih uvolněno 85 000,- Kč, které byly investovány do odborné
literatury a časopisů Cizích jazyků.
Kromě stanovených výpůjčních hodin lze služeb knihovny po dohodě využívat i podle
potřeby. Umožňuje uživatelům využívat i dalších služeb, jako rešerše, bibliografie,
reprografické a elektronické, v návaznosti na knihovní fond. Knihovna se podílí také na
zhotovování a tisku Deníků odborné praxe, Průvodců studiem a dalších studijních materiálů.

Výroční zpráva 2011/2012
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Přehled odborných učeben a specializovaných laboratoří a popis jejich technické
úrovně

POSLUCHÁRNA
Repro sada

1 ks

Meotar zpětný

1 ks

Diaprojektor

1 ks

Video

1 ks

Videoseparátor

1 ks

PC-Pentium

1 ks

Projekční plátno

2 ks

Výukové anatomické modely

30 ks

Výukové anatomické obrazy

15 ks

Lamino anatomické obrazy

10 ks

Kostra lidská velká

1 ks

Kostra lidská malá

1 ks

Kostra rozložená

1 ks

Torzo člověka

1 ks

Model lebka

1 ks

Modle svalovec

1 ks

Mozek obří

1 ks

Muláže

20 ks

Model plic s hrtanem

1 ks

Horní, dolní čelist

1 ks

Chrupavky hrtanu

1 ks

ODBORNÁ UČABNA PRO VÝUKU OSP – 2 x
Lůžko polohovací LINET

4 ks

Stolek převazový

2 ks

Vozík vizita

2 ks

Odsávačka chirurgická

2 ks

Odsávačka hlenu

2 ks

Model výukový víceúčelový

2 ks

Model dítěte (koupel kojence)

1 ks

Ruka cvičná i. v. injekce

1 ks

Výroční zpráva 2011/2012
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Větrák

1 ks

Vyšetřovací lůžko gynekologické

1 ks

Dětská postýlka

2 ks

Model dítěte (koupel kojence)

1 ks

Model třesného dítěte

1 ks

Model kojence 6-8 měsíců

1 ks

Model 8leté holčičky

1 ks

Model se simulátorem IM

2 ks

Model hýždě

2 ks

Model i. m. injekcí

2 ks

Model cévkování

2 ks

Model odběru krve

2 ks

Model ženské pánve

1 ks

Model ženských pohlavních orgánů

1 ks

Model pro náhlý porod

1 ks

Model gynekologický vyšetřovací

1 ks

Ruka cvičná i. v. injekce

3 ks

Pelvimetr

1 ks

Větrák

1 ks

Infuzní pumpa

2 ks

Sterilizační kontejner

2 ks

Dekontaminační boxy

2 ks

Sada-pomocná zařízení k lůžku

2 ks

Sada pro měření FF

2 ks

Sada pro měření TK + P

2 ks

Sada pro měření FF

2 ks

Sada pro měření TT

2 ks

Sada pro měření glykémie

2 ks

Diaprojektor

2 ks

ODBORNÁ UČEBNA PRO VÝUKU OBORU DZZ
Žíněnka na nácvik první pomoci

3 ks

Lůžko resuscitační LINET

2 ks

Převazový vozík LINET

1 ks
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Model výukový víceúčelový

1 ks

Výukový model-simulátor PDA-STAT

1 ks

Resuscitační model

1 ks

Resuscitační miminko

1 ks

Intubační model

1 ks

Intubační hlava

1 ks

Intubační sada

1 ks

Model pro intubaci (hlava + dýchací cesty)

1 ks

Model na transport 75 kg-cvičný

1 ks

Model i. m. injekcí

1 ks

EKG - simulátor

1 ks

EKG – přístroj

2 ks

EKG – monitor

2 ks

Defibrilátor

2 ks

Defibrilátor cvičný – AED

2 ks

Manžeta přetlaková

2 ks

Odsávačka

1 ks

Laryngeální maska

1 ks

Záchranářský batoh víceúčelový

1 ks

RESCUE-kompletní sada

2 ks

Resuscitační kufr

1 ks

Resuscitační vak

1 ks

Sada laryngoskopu

1 ks

Model k nácviku aplik. i. v. inj.

1 ks

Box PRP (simulace poranění)

1 ks

Infuzní pumpa

2 ks

Injektomat

2 ks

Nosítka

1 ks

Nosítka pro fixaci páteře

1 ks

Extenční dlaha

1 ks

Plachta transportní

1 ks

Celopáteřní deska

1 ks

Sterilizační kontejner

1 ks

Dekontaminační boxy

1 ks
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Pomůcky pro simulaci invazivních zákroků v intenzivní medicíně a před nemocniční
neodkalené péči
SKLAD POMŮCEK PRO ODBORNÉ UČEBNY
Vozík AV technika

2 ks

Body Fat monitor

2 ks

Diaprojektor

2 ks

Počítač

2 ks

Model novorozence

5 ks

Intubační model kojence

1 ks

Resuscitační model kojence

1 ks

Resuscitační kufr

2 ks

Resuscitační vak

1 ks

Vyšetřovací kufr – prevence rakoviny prsu

1 ks

Box PP

2 ks

Sada fixačních límců

1 ks

Sada pro bazální stimulaci

1 ks

Lampa BIOTRON

1 ks

Masážní lehátko

1 ks

Nosítka skládací

1 ks

Záchranářská taška

2 ks

Záchranářské ledvinky

4 ks

Ruční křísící přístroj (pro dospělé, dětský)

4 ks

Soubory pomůcek sestavené podle výukových celků, zásobní materiál k doplnění odborných
laboratoří
ODBORNÁ UČEBNA PRO VÝUKU ICT
Soubor PC pro stud. + vyuč.

15 + 1 ks

Scanner

1 ks

Tiskárna

1 ks

ODBORNÁ UČEBNA PRO VÝUKU PRP
Dataprojektor

1 ks

Počítač

1 ks

Výroční zpráva 2011/2012

15

CPR torzo – dospělí

2 ks

Resuscitační model – dospělí

4 ks

Resuscitační model – dítě

1 ks

Miminko na defibrilaci, resuscitaci, intubaci

1 ks

Pohotovostní vak

1 ks

Resuscitační junior

1 ks

Resuscitační vak

2 ks

Sada pro resuscitaci

1 ks

Sada pro nácvik CPR

1 ks

Sada modelů – cizí těleso v dýchacích cestách

1 ks

Sada fixačních límců

1 ks

Sada balíčků pro PP

2 ks

Simulátor frekvence tepů při CPR

4 ks

Pulzní oxymetr

2 ks

Transportní vyprošťovací plachta

1 ks

Transportní nosítka

1 ks

Intubační sady

1 ks

Kardiopumpa

2 ks

KABINET PRO PŮJČOVÁNÍ POMŮCEK
Externí defibrilátor AED

3 ks

Vázací přístroj (kroužková vazba)

2 ks

Tonometr – rtuťový

12 ks

Tonometr – digitální

4 ks

Tonometr – budíkový

2 ks

Fonendoskop

22 ks

Alkohol test

2 ks

Glukometr

3 ks

Sada intubační

1 ks

Resuscitační vak – dětský

1 ks

Resuscitační vak – dospělý

2 ks

Vakuová matrace

2 ks

Audiovideo kazety se zdrav. tématikou
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DALŠÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO VÝUKU
Televize

17 ks

Videorekordér

17 ks

Radiomagnetofon

7 ks

Video s CD a DVD rekordérem

2 ks

Vizualizér

1 ks

Dataprojektor mobilní + PC

2 ks

Meotar – kufřík

3 ks

Meotar

10 ks

Přehrávač CD

8 ks

Diktafon

2 ks

Videokamera (digitální)

1 ks

Zesilovač

1 ks

Organizér

1 ks

PC zaměstnanců školy

45 ks

PC pro potřeby studentů

31 ks

Tiskárna

18 ks

Kopírka

7 ks

Scanner

2 ks

Fotopřístroj

1 ks

Tabule bílá magnetická ekologická

16 ks

Flipchart MW + závěsné zařízení

4 ks

Projekční plocha

3 ks

Interaktivní tabule

1 ks

Sada reproduktorů

1 ks

Horolezecká výstroj

17 ks

Solux

3 ks

Inhalátor

3 ks
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V.
Údaje o přijímacím řízení a rozhodnutích ředitele školy


Údaje o přijímacím řízení

Kód a název oboru

PZ 18. 6. - 19. 6. + 28. 8. 2012
Celkem
Dostavilo
Počet
přihlášek
se
přijatých

53-41-N/1.
- DVS
53-41-N/1.
- DVS/kombinovaná
53-41-N/2.
- DZZ
53-41-N/2.
- DZZ/kombinovaná
Celkem



Odvolání
podalo

Autoremedura
Počet
přijatých

Na JmK
OŠ
předáno

235

167

139

18

18

0

Celkový
počet
přijatých
k 31.8.2012
157

138

103

85

17

17

0

102

100

62

46

10

10

0

56

68

55

40

4

4

0

44

541

387

310

49

49

0

359

Rozhodnutí ředitele školy podle § 165 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

Přijetí ke studiu - celkem

359

-

Nepřijetí ke studiu

91

49

Přijetí po odvolání - autoremedura

49

-

Uznání dosaženého vzdělání a přijetí do vyššího ročníku

1

-

Povolení individuálního studijního plánu

-

-

Přestup z jiné VOŠ

9

-

Změna oboru vzdělání

1

-

Přerušení vzdělávání

78

-

Opakování ročníku

35

-

Podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy

1

-

Snížení školeného ze sociálních důvodů

1

-



Umožnění nahlížení do spisu podle § 38 zákona č 500/2004 Sb.

Možnosti nahlédnout do spisu, po vykonání přijímacích zkoušek, využili dva uchazeči.
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VI.
Údaje o výsledcích vzdělávání studentů


Výsledky absolutorií

denní studium
(DVS + DZZ)
jiné formy studia
(DZZ/dálkové)
celkem

Počet
studentů
konajících
zkoušku
176

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštěni
ke zkoušce

90

79

5

2

24

13

10

1

-

200

103

89

6

2

VII.
Závěrečné hodnocení plánu činností školního výchovného poradce

Měsíc

Program, akce
Setkání výchovného poradce se studenty prvních
ročníků, informace o specificích studia na VOŠZ

IX.

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

X.

Individuální konzultace se studenty (s ohledem na
ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
Setkání VP se studenty 1D
Specifika studia, zkouškové období, klima
v kolektivu, případné dotazy
Seznámení pedagogického sboru s náplní a rozsahem
činnosti VP, plánem na zimní i letní období, možnosti
konzultací se studenty, studijní skupinou či pedagogy

Splněno
1.- 2. 9. 2011

1. ročníky A,B,C,D

21.9.

Studentská rada
5

29.9.

3.10.

Individuální konzultace se studenty (s ohledem na
ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
Seminář Plné rozvinutí osobního potenciálu (účast)
Setkání VP se studenty 1C
Specifika studia, zkouškové období, klima
v kolektivu, případné dotazy

XI.

Psychoterapeutická konference
Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků, návrh a
domluva aktivity studentů
Individuální konzultace se studenty (s ohledem na
ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
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Pozn.

dne

Pedagogická porada

6

21.10.

Brno, EDU agency

23.11.

3.- 4.

Luhačovice

23.11.

Studentská rada
6
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XII.

Setkání VP se studenty 1B
Specifika studia, zkouškové období, klima
v kolektivu, případné dotazy
Individuální konzultace se studenty (s ohledem na
ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
Setkání VP se studenty 1A
Specifika studia, zkouškové období, klima
v kolektivu, případné dotazy

I.
2012

15.12.
2
3.1.

Návrh dotazníku: klima třídy, komunikace s pedagogy
Individuální konzultace se studenty (s ohledem na
ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
Konzultace se supervizorem, hodnocení zimního
období

Program, akce

Měsíc

5
23.1.

Splněno

Pozn.

dne

II.

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků
Dotazníková akce
Problematika poruch učení u studentů – přednáška
VP, seznámení pedagogického sboru s činností VP
Individuální konzultace se studenty (s ohledem na
ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
Přednáška studenta ZZ1- Amazonie

15.2.
Únor-květen
20.2.

Návrh témat ABS se soc. patol. problematikou
Individuální konzultace se studenty (s ohledem na
ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
Zhodnocení návrhů témat ABS
Individuální konzultace se studenty (s ohledem na
ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

12.3.

4
2.3.

III.

IV.

V.

Konzultace s PPP – Specifika poruch učení
Předání informací z poradny a diskuze o poruchách
učení u studentů VOŠ, seznámení pedagogického
sboru s činností VP
Individuální konzultace se studenty (s ohledem na
ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
Přednáška Dr. Hnízdila - Psychosomatika(účast)
Zhodnocení práce VP, klady, zápory, návrhy.
Stručné vyhodnocení dotazníkové akce
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Volnočasová akt. pro
vyuč. i studenty
Ročníková schůze
4

16.4.

Ročníková schůze
3

16.5.

Studentská rada

9.5.
14.5.

PPP
Pedagogická porada

3
24.5.
4.6.

VI.
Individuální konzultace se studenty (s ohledem na
ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
Konzultace se supervizorem, hodnocení letního
období

Studentská rada
Všechny SS
Pedagogická porada

Brno, Edu agency
Pedagogická porada
Celkové výsledky
budou sděleny v srpnu
na PP
2

27.6.
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VIII.

Sdělení výsledků dotazníku VP
Seznámení pedagogického sboru s náplní a rozsahem
činnosti VP, plánem na zimní i letní období, možnosti
konzultací se studenty, studijní skupinou či pedagogy

31.8.2012

Pedagogická porada

VIII.
Závěrečné hodnocení plánu činnosti školního metodika prevence sociálně
patologických jevů

Měsíc

Program, akce

Splněno
dne

1.9. 2011
Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků, informace o
činnostech, plánu a nabídce aktivit

2011

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada

IX.

Dotazníky ke zjištění postoje studentů k návykovým
látkám
Aktivizace studijních skupin k plánovanému projektu
prevence kouření,k Mezinárodnímu nekuřáckému dni
Seminář metodiků prevence SPJ
Seznámení pedagogů s rozsahem činností ŠMP SPJ
pro školní rok
Dotazníky ke zjištění postoje studentů k návykovým
látkám
Autoevaluační dotazníky pro studijní skupiny

X.

Přihlášení studentů DZZ1 do celostátní soutěže
k Mezinárodnímu nekuřáckému dni ( MND)

a 19.9. PP

DVS1A,B,C,D
individuálně
v průběhu září

individuálně
v průběhu září

Příloha v materiálech
ŠMP

30.9.

Studenti DZZ1

31.10.konference

Společná pracovní
konference ŠMP
SPJ a JMK

3.10.

Pedagogická porada

individuálně
v průběhu října

Od 21.10. do
23.11.
školní kolo

10.10.
průběžně
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Všechny obory a
ročníky denního
studia- společně

21.9.

4.10.
Setkání ŠMP se studenty prvních a druhých ročníků,
informace o činnostech, plánu a nabídce aktivit

Pozn.

Příloha v materiálech
ŠMP
Příloha v materiálech
školy
Studenti DZZ1
Přihlášeni 15.10. 2011

DVS 2C
DVS 1A,DZZ1
Individuální
konzultace a řešení
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Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků, informace o
činnostech, plánu a nabídce aktivit . Výsledky
dotazníků ke zjištění postoje studentů k návykovým
látkám

XI.

2.11. DVS 2A
7.11. PP
15.11. DVS 1B

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada
Průzkum mezi studenty- nabídka programů
realizovaných odborníky na danou problematiku

23.11.

Celostátní kolo soutěže studentů DZZ1 k MND, SZÚ
Praha

25.11.

Hodnocení a
zpracovávání
dotazníků

Zaslání materiálů
k MND na SZÚ
DVS 2A

2.12.
5.12.PP
Setkání ŠMP se studenty prvních a druhých ročníků,
informace o činnostech a nabídce aktivit

XII.
Výsledky dotazníků ke zjištění postoje studentů
k návykovým látkám – zveřejnění na nástěnce ve
2.poschodí
Prevence syndromu vyhoření, nabídka volnočasové
aktivity pro skupinu pedagogů

7.12.

Vyhlášení výsledků
soutěže k MNDstudenti DZZ1.místo
v ČR

průběžně

Individuální
konzultace a řešení

Od prosince
2011-doposud

Všichni studenti a
zaměstnanci školy

Přesunuto na
březen

Kreativní aktivity
pod vedením ŠMP

6.2. PP
15.2.předmět
VKZ
2012
I.

Setkání ŠMP se studenty prvních a druhých ročníků,
informace o činnostech a nabídce aktivit

17.2.
DVS 2C
Průběžně

II.

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků
– Studentská rada
Společná akce pedagogů, studentů a přátel školy
– Školní ples

Prevence šikany

Individuální
konzultace a řešení

15.2. 2012
9.2.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Téma: bude upřesněno

16.4.
III.
IV.

DZZ1

Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků, informace o
činnostech, plánu a nabídce aktivit
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1.3. Beseda
Beseda pro studenty 1. a 2. ročníků (podle zájmu)
s odbornicí na danou problematiku
Téma: Expedice Amazonie“
Arteterapie – volnočasová aktivita pro studenty
2.ročníků
Nemocnice zvířátek – studenti 1.ročníků

Společně s VP, akce
pro studenty a
pedagogy školy

„Expedice
Amazonie“
2.+ 6. 3.
17.-19.4.

Individuální
Průběžně
konzultace a řešení
14.5.PP
Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků, informace o
činnostech, plánu a realizaci aktivit

V.

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada
Přednáška terénního pracovníka neziskové
organizace, např. „ Podané ruce“

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Téma: bude upřesněno

16.5.
nerealizováno
Přesunuto na:
23.4.“Co
možná ještě
nevite o
drogách?“

Přednáška ŠMP SPJ
VOŠZ

Individuální
konzultace a řešení

Průběžně
4.6. PP
28.6.
VI.

Seminář metodiků prevence SPJ, závěrečné
zhodnocení aktivit za školní rok
Vyhotovení souhrnné zprávy a vyplnění dotazníku
za školní rok 2011 /12
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IX.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Prioritou školy je zajistit absolvování studia ke splnění základních kvalifikačních předpokladů
a prohlubování kvalifikace u pracovníků školy takto:


Funkční a specializační studium (dle § 8 V317)
a. PhDr. Petr Hruška, MBA – studium pro vedoucí pedagogické pracovníky



Kvalifikační studium (v souladu § 7-9 V317)
a. Bc. Gabriela Janečková – studium pro výuku odborných předmětů na SZŠ, UP
Olomouc, 2. ročník magisterského programu
b. Bc. Lada Fínová – studium pro výuku odborných předmětů na SZŠ, UP Olomouc, 1.
ročník magisterského programu



Další studium
a. Ing. Zdeňka Schormová – doktorské studium na PdF MU, 3. ročník



Jazykové kurzy
a. Jazyková škola HOPE
-

PhDr. Petr Hruška, MBA

-

Mgr. Jana Tvrdoňová

-

Mgr. Jana Kolářová

-

Mgr. Zdeňka Černá

-

Mgr. Liana Greiffeneggová

-

Mgr. Šárka Machačová

-

Mgr. Romana Odehnalová

b. Jazyková škola, program Brána jazyků otevřená
-

Mgr. Hana Černá

-

Mgr. Jiřina Zavřelová

-

Mgr. Ivona Pešová
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Počítačová gramotnost
a. Středisko služeb školám, Brno – projekt „Integrace ICT do vzdělávání“



-

Mgr. Liana Greiffeneggová

-

Mgr. Ivona Pešová

-

Mgr. Romana Odehnalová

-

Mgr. Barbora Kotíková

-

Bc. Dita Kozáková

Odborná školení a semináře

Na základě návrhů ZŘŠ, ŠMP SPJ, VP, RV a vyučujících byly pro tento školní rok navrženy
vzdělávací aktivity z těchto oblastí:
− Zařazení antistresových a seberegulačních aktivit
− Emoční inteligence ve výchovně vzdělávacím procesu (Jiří Beníšek – SSŠ)
− Zvládání stresu a stresových situací (Vladimír Šik – SSŠ)
− Novinky v diabetologii
− Problematika chronických ran, stomie (M. Antonová – FN Brno)
− Péče o porty, epi-katetry, …
− Novinky v desinfekci, sterilizaci, obalových materiálech, …
− Vzdělávání v jazycích podle plánu
− Novinky v MEH v návaznosti na vedení výuky v podmínkách odborné praxe
(MUDr. Mareček)
− Odborné kurzy (pro jednotlivce) dle zájmu vyučujících a VOŠZ
− Úprava formálních textů na PC (RNDr. Pavlačková)
− Asertivita a řešení konfliktů ve škole
− Zvládání stresu a zátěžových situací
− Jak zvládat problematické chování žáků ve škole
− Psychoterapeutický výcvik pedagogů – odbourání stresu, syndromu vyhoření a
regenerace motivace
− Sociální koheze
− Metodika v jazyce pro specifické účely
− Stress management a efektivita organizace práce
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− Motivace studentů – nové poznatky
− Efektivní a korektní vedení studijní skupiny, vliv na klima studijní skupiny
V průběhu roku budou realizována školení, semináře a vzdělávání v rámci metodických
sdružení, v době zkouškových období a dnů ředitelského volna.

X.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
-

XX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti 13. – 16. 5. 2012 Brno, BVV

-

XVII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Brno

-

XIV. Kongres Společnosti instrumentářek Brno 2011

-

19. kongres k sexuální výchově Pardubice 2011

-

Maskování při soutěži první pomoci

-

Příprava a spoluorganizace soutěže “Hlídek mladých zdravotníků“ s oblastním spolkem
ČČK

-

Spoluorganizace a zajištění akce “Zvířátka také nekouří“

-

Spolupráce s Ligou proti rakovině: “Český den proti rakovině – aktivní prevence
rakoviny“

-

Spolupráce s TyfloCentrum: “Bílá pastelka“

-

Spolupráce s Brněnským kulturním centrem při pořádání 23. ročníku “Tmavomodrého
festivalu“

-

Organizace akce “Nemocnice zvířátek“

-

Škola dlouhodobě úspěšně proškoluje žáky základních škol v postupech první pomoci

-

Škola dlouhodobě proškoluje zaměstnance organizací v poskytování první pomoci

-

Občanské sdružení Valeriana ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno
– příprava a spoluorganizace 12. Reprezentační ples
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-

Spolupráce ze Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity výzkum ,,Postavení sestry
v multidisciplinárním týmu“



Účast studentů školy v soutěžích

-

SZŠ Jaselská Brno ,,XVII. ročník první pomoci s mezinárodní účastí“ – 1. místo v soutěži
družstev – kategorie VZŠ (Vacík Václav, Šmirda David, Knápek Martin)

-

SZŠ Jaselská Brno ,, XVII. ročník první pomoci s mezinárodní účastí“ – 2. místo v soutěži
družstev – kategorie VZŠ (Uhlířová Klára, Vidrmertová Kristýna, Zeráková Lucie)

-

Celostátní soutěž v rámci “Mezinárodního nekuřáckého dne“ – 1. místo



Kulturní akce školy

-

Spolupráce s Národním divadlem (Janáčkovo divadlo, Mahelovo divadlo, Reduta):
studentům je v rámci rozvoje kulturního života umožněno navštěvovat pravidelně měsíčně
vybraná představení výše uvedených divadel (balet, opera, činohra), v ceně 100/80 korun za
vstupenku.
Ve školním roce 2011/2012 bylo zakoupeno 485 vstupenek.

- Spolupráce s Městským divadlem Brno:
Studentům je umožněno s měsíčním předstihem objednat divadelní představení na
muzikálové i činoherní scéně.
Ve školním roce 2011/2012 bylo zakoupeno 92 vstupenek.
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- Spolupráce s Divadlem Bolka Polívky:
Ve školním roce 2011/2012 bylo zakoupeno 12 vstupenek.
- Spolupráce s jinými divadly v Brně (Semilaso, Rubín, Husa na provázku):
Ve školním roce 2011/2012 bylo zakoupeno 8 vstupenek.

XI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a kontrolou
Jihomoravského kraje - OKP
Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena inspekce Českou školní inspekcí.

XII.
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011
Škola obdržela od zřizovatele v roce 2011 níže uvedené dotace:
Poskytnuté dotace k 31. 12. 2011

……

23 679 700 Kč

z toho: dotace ze státního rozpočtu
účelová dotace MŠMT-pedagog.
účelová dotace MŠMT
- ,,Hustota“ – nepedagog.
Dotace z rozpočtu USC
- V tom dotace ,,Do světa!“ 2011

……
……

19 988 000 Kč
556 700 Kč

……
……
……

80 000 Kč
3 055 000 Kč
202 000 Kč

Rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu k 31. 12. 2011:
Účelový znak 33353 – Přímé náklady na vzdělávání:
k 31. 12. 2011 – dotace na přímé náklady

Čerpání dotace: na platy pedagog.
na platy nepedagog.
dohody pedagog.
dohody nepedagog.
odvody
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……………….. 19 988 000 Kč

……………….. 9 939 000 Kč
……………….. 3 624 000 Kč
………………..
788 000 Kč
………………..
280 000 Kč
……………….. 4 721 803 Kč
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FKSP
………………..
135 630 Kč
náhrada nemocenské
………………..
54 621 Kč
ONIV
………………..
444 946 Kč
(nákup uč. pomůcek, knih, zákonné pojištění, DVPP,cestovné)
Dotace byla v plné výši vyčerpána.
Účelový znak 33027 – Účelová dotace MŠMT – Posílení platové úrovně
pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním
k 31. 12. 2011
………………… 556 700 Kč

Čerpání dotace: na platy
Odvody
FKSP
Dotace byla v plné výši vyčerpána.

………………..
………………..
………………..

412 400 Kč
140 176 Kč
4 124 Kč

Účelový znak 33015 – Účelová dotace MŠMT – „Hustota“ –nepedagog.
k 31.12.2011
.............
80 000 Kč
Čerpání dotace: na platy
odvody
FKSP
Dotace byla v plné výši vyčerpána.

………………..
………………..
………………..

59 000 Kč
20 410 Kč
590 Kč

Finanční prostředky na zajištění provozu školy v roce 2011:
Dotace od zřizovatele na provoz v celkové výši
Výnosy školy v roce 2011

3 055 000 Kč
1 867 000 Kč

Finanční prostředky na zajištění provozu školy celkem:

4 922 000 Kč

Na provozní výdaje vyčerpáno celkem:

4 712 000 Kč

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti v roce 2011

210 000 Kč

Škola provozuje v rámci doplňkové činnosti „Specializovaný maloobchod“, „Pořádání
odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti“ a
„Vydavatelskou činnost“.
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Zisk z doplňkové činnosti byl v roce 2011

64 000 Kč

V roce 2011 se neuskutečnila ve škole investiční akce stavebního charakteru.

XIII.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Přenos zahraničních zkušeností z praxe do odborného vzdělávání všeobecných sester a
záchranářů (který proběhl v rámci dotačního programu DO SVĚTA! 2011 za podpory
Jihomoravského kraje)
Partneři projektu:
1. VOŠZ Brno - Vyšší odborná škola zdravotnická Brno,
Žerotínovo nám. 6, 602 00 Brno, Česká republika
vedoucí projektu: Ing Zdeňka Schormová
2. Edinburgh Napier University, School of Nursing, Midwifery and Social Care,
Faculty of Health, Life & Social Sciencies,
Sighthill Campus, Edinburgh EH9 2TB, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
vedoucí projektu: Andy Gibbs
3. Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care,
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Hoitajankatu 3, FI-15850 LAHTI, Finland (Finsko)
vedoucí projektu: Johanna Tarvainen, koordinátorka mezinárodní spolupráce
4. Schule für Gesundheit und Krankenpflege,
Hegelstrasse 4, D -70174 Stuttgart, BRD
vedoucí projektu: Anja Kratschmer, Diplom Pflegepädagogin
5. Landespflegeheim Gänserndorf – dům s pečovatelskou službou,
Wiesengasse 17, 2230 Gänserndorf, Niederösterreich – (Dolní Rakousko)
vedoucí projektu: Hermann Rath

Popis realizovaných aktivit projektu
Projekt měl teoretickou část, která probíhala celý rok na jednotlivých školách a
zdravotnických institucích a několik praktických částí, které vždy trvaly týden a při kterých
spolupracovali studenti týden na české škole, týden na skotské škole, týden ve finské škole.
Součástí byla exkurze 40 studentů VOŠZ Brno do dialyzačního centra ve Vídni
(Dialysezentrum Donaustadt, Kapellenweg 37, 1220 Wien) a exkurze 40 studentů na
záchrannou službu ve Vídni. Německá škola se podílela formou stáží svých studentek
v českých zdravotnických zařízeních a české studentky vyjely na stáž do Stuttgartu.
1. Teoretická část projektu
Tato část probíhala jako teoretická příprava před přímou spoluprací na dané škole. Čeští
studenti připravili pro zahraniční partnery CD s prezentací o Brně, Jihomoravském kraji a
České republice, o programech, které vyučuje VOŠZ Brno v anglickém jazyce a teoreticky si
připravovali témata, na která se budou ve Skotsku a Finsku zaměřovat. Další část po návratu
z partnerské školy spočívala ve zpracování získaných informací a vytvoření 2 CD
s prezentacemi o vzdělávání a chodu zdravotnických zařízení ve Skotsku a Finsku a
s informacemi z konference o právech dětí. Učitelé VOŠZ si připravili prezentaci na
konferenci do Finska s tématem: Multikulturní specifika dětí v České republice.
2. Praktická část projektu: Výměnná stáž studentů mezi VOŠZ Brno a Schule für
Gesundheit und Krankenpflege, Stuttgart, BRD
Účastníci: 3 studentky z VOŠZ Brno a 3 studentky z Schule für Gesundheit und
Krankenpflege, Stuttgart, BRD
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Studenti ĆR: Eisenhammerová Petra DVS3B, Grmolcová Lucie DVS3C,
Pluháčková Dita DVS3C,
Studenti BRD: Bühler Caroline, Baumgärtner Ramona, Wiebke Plewe H 2009
Cíl pobytu:
Odborná pracovní stáž na různých odděleních nemocnice Krankenhaus Bad Cannstatt.
V ČR ve FN Brno Bohunice.

Popis aktivit:
Stáže proběhly v květnu a červnu 2011. České studentky byly na dvoutýdenní stáži na
Klinikum Stuttgart, německé studentky na třítýdenní stáži.

3. Praktická část projektu: Pobyt českých studentek na Faculty of Social and
Health Care, Lahti University of Applied Sciences, Lahti, Finsko
Účastníci: 2 profesorky a 6 studentek oboru DVS 2. ročníku
Profesoři: Ing. Zdeňka Schormová, Mgr. Hana Černá
Studenti: Markéta Ambrosová DVS2A, Markéta Božková DVS2A, Lucie
Hanáková DVS2A, Hana Báčová DVS2A, Eva Gärtnerová DVS2A, Monika
Bímová DVS2A
Cíl pobytu:
Cílem pobytu ve Finsku bylo zjistit dobré zkušenosti z praxe při vzdělávání studentů
zdravotních škol ve Finsku v teorii i praxi ve zdravotnických zařízeních a přenést je do
české praxe. Získat co nejvíce informací o odborném profesním vzdělávání v oblasti
klinických dovedností, porovnat odlišnosti mezi Českou republikou a Finskem během
pobytu na partnerské univerzitě a při návštěvě zdravotnických zařízení. Dále účast na
mezinárodní konferenci „ Well-being of Children and Youth“. Komunikace v anglickém
jazyce se studenty z různých zemí a řešení společných úkolů, péče o matku a dítě ve
Finsku a poznávání kultury a historie Finska.
Popis aktivit:
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Pobyt proběhl od 24. září – 1. října 2011 a program se skládal z odborné a kulturní
části. Začínal ráno v kampusu univerzity účastí na přednáškách odborníků z 8 zemí na
konferenci a pokračoval návštěvou zdravotnických zařízení a kulturním programem.
Odborný program:
1. Konference Well-being of Children and Youth:
•

Přednášky a semináře o právech dítěte, péči o děti, komunikaci s dítětem

•

Práva dětí: Eija Oksanen – Unicef Finsko

•

Metoda získávání informací od dětí ve zdravotnických zařízeních: Riita Laakso,
Kaarina Marjanen – Helsinki University

•

Prospěch dětí a mládeže v USA: Donna Taliaferro - Goldfarb School of Nursing,
USA

•

Péče o rodinu a zdravý vývoj dětí: Holly Diesel – Goldfarb School of Nursing,
USA

•

Měnící se struktura rodiny v dnešní Evropě: Maria Dimopoulou – TEI Nicosia,
Kypr

•

Lidská práva dětí: Ben Boksensenbeld – Saxion university, Nizozemí

•

Multikulturní specifika dětí v České republice: Hana Černá a Zdeňka Schormová –
VOŠZ Brno

•

Zdravý dialog s dětmi: Karin Haugaard – University College North, Dánsko

2. Skupinová práce studentů ze 6 zemí na společném projektu, tvorba plakátů,
prezentací, vystoupení – intenzivní komunikace v anglickém jazyce, použití jazyka
při řešení problémů.
3. Návštěva zdravotnického zařízení - nemocnice s odborným výkladem.
a. Struktura nemocnice
b. Oddělení jednodenní chirurgie
c. Struktura a fungování oddělení
4. Vzájemná výměna informací, diskuse, vyjasňování rozdílů mezi kompetencemi
personálu nemocnice ve Finsku a českým týmem.
Kulturní program:
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Proběhla prohlídka města Lahti, návštěva sportovišť, kde se konaly zimní olympijské hry,
učitelé navštívili koncert vážné hudby v koncertní síni Sibelius Hall a všichni se seznámili
s kulturou a stravou Finska.
Následovalo také zhodnocení projektu ze strany studentů, zpětná vazba a domluva o
podrobnostech příjezdu finské skupiny na návštěvu naší školy v říjnu 2011.
4. Praktická část projektu: Pobyt českých studentů na Edinburgh Napier
University, Skotsko, UK
Účastníci: 2 profesoři a 6 studentů 2. a 3. ročníku
Profesoři: Ing. Zdeňka Schormová, PhDr. Petr Hruška MBA
Studenti: Jana Kratochvílová DVS2C, Pavla Tumpachová DVS2D,
Kristina Blümelová DVS3C, Marek Tikovský DZZ2, Vladimír Bulín
DZZ2, Jakub Zámoravec DZZ2

Cíl pobytu:
Cílem pobytu v Edinburghu bylo zjistit příklady dobré praxe při vzdělávání studentů
zdravotních škol ve Skotsku, získat co nejvíce informací o odborném profesním
vzdělávání v oblasti klinických dovedností, porovnat odlišnosti mezi Českou republikou a
UK a kladné poznatky převést do české praxe. Dále pobyt na partnerské univerzitě,
komunikace v anglickém jazyce, vzdělávání zdravotních sester a záchranářů ve Skotsku
v nově vybaveném campusu Sighthill Campus, moderní simulační výukové učebny.
Seznámení se s vybavením a systémem fungování skotských zdravotnických zařízení a
záchranné služby a poznávání kultury a historie Skotska.
Popis aktivit:
Pobyt proběhl od 16. října – 23. října 2011 a program se skládal z odborné a kulturní
části, začínal každý den odbornými návštěvami zdravotnických zařízení a končil v
odpoledních hodinách poznáváním památek.
Odborný program:
1. Odborné návštěvy:
•

Návštěva kampusu fakulty ošetřovatelství, seznámení se strukturou fakulty,
organizací studia, předměty studia, praxí a počty kreditů
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•

Prohlídka a seznámení se s odbornými učebnami na výukou ošetřovatelských
dovedností

•

Odborná návštěva nemocnice Western General Hospital

•

Odborná návštěva nemocnice Royal Infirmary

•

Drop-in centrum Royal Hospital for Sick Children

•

Návštěva chirurgického muzea Surgeon’s Hall

•

Přednáška na centrále 24-hour NHS service

2. Vzájemná

výměna

informací,

diskuse,

vyjasňování

rozdílů

ve

vzdělávání

zdravotníků ve Skotsku mezi skotským a českým týmem.
Kulturní program:
Program zahrnoval prohlídka města Edinburghu, návštěvu hradů Edinburgh castle a
Craigmillar castle, návštěvu katedrály Saint Gile’s Cathedral a domu kazatele Johna
Knoxe, prohlídku historického domu Gladstone’s Land. Dále odbornou přednášku s
prohlídkou skotského parlamentu a celkové seznámení s kulturou a stravou Skotska.
Proběhlo také zhodnocení projektu ze strany studentů, zpětná vazba a domluva o
podrobnostech příjezdu skotské skupiny na návštěvu naší školy v listopadu 2011.

5. Praktická část projektu: Pobyt finských studentů kombinovaného studia z Lahti
University of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care v Brně na
VOŠZ
Účastníci: 1 profesorka a 5 studentů kombinovaného studia
Profesorka: Heli Oksanen
Studenti: Sari Väisänen, Taina Kuoppamäki, Virpi Nieminen, Päivi Erowule,
Jarkko Nevalainen

Další praktická část projektu proběhla 30. října – 4. listopadu 2011 na Vyšší odborné
škole zdravotnické v Brně. Finská profesorka a 5 studentů na týden navštívili naši školu a
zdravotnická zařízení v Brně.
V odborné části programu byla zařazena prohlídka školy a návštěva vyučovacích hodin
s příklady resuscitace zraněných na figurínách, výklad o oborech, které škola učí a diskuse
o rozdílech ve vzdělávání studentů zdravotnických škol. Následovala podrobná odborná
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návštěva v Dětské nemocnici Brno na ulici Černopolní, kde nás provázely staniční sestry a
podávaly odborný výklad o nemocnici a fungování jednotlivých oddělení – neonatologie,
urgentního příjmu a onkologie, který byl finským hostům překládán do anglického jazyka.
Dostatek času bylo věnováno zodpovězení otázek finských hostů ke všemu, co je
zajímalo.
Odborný program dále zahrnoval návštěvu Fakultní nemocnice Bohunice, oddělení
psychiatrie, kde si hosté prohlédli uzavřená i otevřená oddělení, terapeutické dílny, dětské
oddělení a diskutovali o diagnózách pacientů. Součástí odborného programu byla i
návštěva domu s pečovatelskou službou pro seniory na Vinohradech.
Odpoledne byla věnována kulturním a sportovním aktivitám zaměřeným na poznávání
Brna a Jihomoravského kraje. V rámci bohatého kulturního programu finští hosté poznali
Brno – hrad Špilberk, katedrálu Sv. Petra a Pavla, starou radnici a zajímavé části města
Brna. Jeden den byl věnován poznávání přírodních krás Moravského krasu, Punkevních
jeskyní a propasti Macocha.
6. Praktická část projektu: Pobyt skotských studentů z Edinburgh Napier
University na VOŠZ Brno
Účastníci: 1 profesorka a 3 studentky 1. ročníku denního studia
Profesorka: Mary Everitt
Studentky: Geraldine Freeland, Natasha Kilanowski, Emily Morris

Navazovala další praktická část projektu, která proběhla 27. listopadu – 2. prosince 2011
na Vyšší odborné škole zdravotnické v Brně. Skotská profesorka a 3 studentky týden
pobývaly na naší škole a navštívily zdravotnická zařízení v Brně.
V odborné části programu byla zařazena prohlídka školy a návštěva vyučovacích hodin
s příklady resuscitace zraněných na figurínách, výklad o oborech, které škola učí a diskuse
o rozdílech ve vzdělávání studentů zdravotnických škol. Následovala podrobná odborná
návštěva ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny na Pekařské ulici, kde nás provázela
staniční sestra a podala odborný výklad o nemocnici a fungování jednotlivých oddělení –
urgentním příjmu, centru pro zvládání bolesti a jednotce intenzivní péče, který byl
skotským hostům překládán do anglického jazyka. Dostatek času bylo věnováno
zodpovězení otázek skotských hostů o všem, co je zajímalo.

Výroční zpráva 2011/2012

36

Odborný program dále zahrnoval návštěvu Hospice v Rajhradě s přednáškou pana ředitele
o paliativní péči a možnostech zařízení. Primář seznámil hosty s diagnózami a
fungováním zařízení. Oba pánové provedli výklad v anglickém jazyce. Všichni ocenili
klidnou, pozitivní a přátelskou atmosféru.

Dále hosté navštívili psychiatrickou léčebnu v Černovicích, prohlédli si terapeutické
dílny, oddělení léčby drogových a alkoholových závislostí, denní stacionář a další části
léčebny, diskutovali o diagnózách pacientů.

Odpoledne byla věnována kulturním a sportovním aktivitám zaměřeným na poznávání
Brna. V rámci bohatého kulturního programu skotští hosté poznali Brno – hrad Špilberk,
katedrálu Sv. Petra a Pavla, starou radnici a brněnské podzemí pod Zelným trhem.
Celkové vyhodnocení splnění účelu projektu
Projekt je velmi hodnotný a má rozsáhlý přínos pro naši školu, profesory i studenty,
výrazně splnil naše očekávání a finanční dotace Jihomoravského kraje nám je pomohla
realizovat, a tím umožnit poznání a bližší kontakt studentů a profesorů partnerských zemí.

Výstupy projektu:
•

Každý student zpracoval své projektové téma ve formě prezentace v Power
Pointu, a to v českém i anglickém jazyce

•

Na závěr byla vytvořena 2 CD, která slouží při výuce a pro informaci jak
studentů, tak profesorů, informace budou umístěny na www stránkách školy po
zprovoznění nových webových stránek školy. CD jsou přílohou závěrečné
zprávy

•

Studenti budou prezentovat projekt v češtině na zahájení nového školního roku
2012/13 v sále Břetislava Bakaly pro všechny studenty školy a profesory

Hodnocení a závěry projektu:
•

Studenti komunikovali v anglickém a německém jazyce jak ve škole, na
veřejnosti, tak i v rodinách a museli porozumět výkladu v angličtině, rozvíjeli
jazykovou přípravu
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•

Naše škola navázala dlouhodobou spolupráci s Edinburgh Napier University a
Lahti University of Applied Sciences, ve které by ráda pokračovala

•

Projekt má rozsáhlý přínos pro naši školu, profesory i studenty po stránce
odborné přípravy i po stránce kulturní

•

Partnerské instituce měly program velmi dobře připravený jak po stránce
organizační, tak odborné a vycházely si vstříc vzhledem k odborným
požadavkům.

•

Mobilit v zahraničí se celkem účastnilo 15 českých studentů a 11 zahraničních
studentů.

•

Exkurzí do zařízení v Dolním Rakousku se zúčastnilo 80 studentů z VOŠZ
Brno

•

Studenti si výrazně prohloubili své znalosti a dovednosti, které budou moci
využít ve své budoucí praxi, naučili se kriticky myslet - srovnávat a hodnotit
poznatky a zároveň si vybírat příklady dobré praxe pro svoji budoucí profesi

XIV.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení


Vzdělávání dospělých, které zajišťuje škola

-

Škola má akreditaci na vzdělávací kurz ,,Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě“,
který je určen pro pedagogy mateřských škol, základních škol, středních a vyšších
odborných škol, center volného času a širokou veřejnost starší 18 let.

-

Škola uspořádala kurzy první pomoci (v souladu se zákonem 262/2006 Sb.) pro
pedagogické pracovníky základních, mateřských, odborných škol a žáky, ve kterých bylo
proškoleno celkem 434 osob.

XV.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
 Projekt č. 1
− Poskytovatel/Dotační titul: MŠMT ČR, OP VK – oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě
− Název projektu: Klinická hodnocení a farmakologie pro 3. Tisíciletí – multimodální
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Edukační platforma PharmAround

− VOŠZ Brno vstupuje do projektu jako partner Masarykovy univerzity, která je žadatelem
a my se zavazujeme dodržovat principy řádného partnerství.

 Projekt č. 2
− Poskytovatel/Dotační titul: KrÚ JMK – operační program – Lidské zdroje a zaměstnanost
− Název projektu: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti KrÚ JMK a jeho
příspěvkových organizací.

− Jedná se o klíčovou aktivitu č. 1 Prohloubení a zkvalitnění aplikace modelu CAF na KrÚ
JMK a zavedení modelu CAF ve vybraných PO JMK



Projekt č. 3

Poskytovatel/Dotační titul: Jihomoravský kraj/ Do světa! 2012
Partneři projektu:
1. VOŠZ Brno, Žerotínovo nám. 6, 602 00 Brno, Česká republika, vyšší odborná
škola, vedoucí projektu: Ing. Zdeňka Schormová
2. Landespflegeheim

Gänserndorf

,Wiesengasse

17,

2230

Gänserndorf,

Niederösterreich Dolní Rakousko, dům s pečovatelskou službou, vedoucí projektu:
Hermann Rath
3. Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Währingen Gürtel 18-20, 1090 Wien,
Rakousko, nemocnice, vedoucí projektu: Sabine Wolf, MBA, direktorin des
Pflegedienstes
4. Medical College at the Medical University - Plovdiv, Bulgaria, 15a "Vassil Aprilov"
str., 4002 Plovdiv, Milena Ilieva, expert International programmes and projects,
univerzita
5. OLV Hospital Ziekenhuis Aalst, Moorselbaan 164, 9300 Aalst, Belgium, Filip
Dumez, international project coordinator, nemocnice
6. Rettungsdienst der Stadt Wien, Radetzkystrasse 1, 1030 Wien, koordinátor: Gerhard
Reif, záchranná služba
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7. Victor’s

Unternehmensgruppe,

Pro-Seniore

Marketing/

Eventmanagement,

Malstatter Markt 11-13, Saarbrücken, pobočka Mnichov, Německo, koordinátor:
Linda Skornicka
Název projektu: Odborný cizí jazyk jako nástroj umožňující získávání odborných znalostí a
dovedností v praxi v zahraničí
Rozpočet v Kč: 170 000 Kč
Datum poskytnutí podpory: březen – prosinec 2012
Zlepšit odborné jazykové znalosti českých studentů v anglickém a německém jazyce v praxi
v zahraničí.
Procvičit a rozvinout schopnost používat cizí jazyky při realizaci projektu a komunikaci se
zahraničními partnery ve zdravotnických zařízeních a partnerských školách.
Rozvíjet schopnost studentů samostatně zpracovat projekt v cizí zemi, využít jejich
komunikačních schopností, znalostí a znalosti práce s informačními technologiemi.
Podrobně se seznámit se způsobem výuky stejných oborů v různých zemích za pomoci cizího
jazyka.
Motivovat studenty poznatky z praxe ve zdravotnických zařízeních stejného zaměření
v přirozeném cizojazyčném prostředí.
Vzájemné multikulturní poznávání a sebeuvědomění si sounáležitosti EU, globální a
multikulturní výchova.
Pokračovat v dlouhodobé odborné spolupráci škol a navázat nová partnerství.
Zvýšit sebevědomí studentů při komunikaci v cizím jazyce při výměnných pobytech a účasti
ve výuce, vytváření samostatného úsudku, rozvoj kritického myšlení studentů.

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


Zabezpečená spolupráce se zdravotnickými zařízeními
1. Aeskulap s.r.o., léčebný ústav Červená Voda
2. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská (CKTCH)
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3. Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.
4. Dicézní charita Brno
5. Domácí ošetřovatelská péče, Újezd u Brna
6. Domov pokojného stáří, Kamenná, Brno
7. Domov pro seniory Břeclav
8. Domov pro seniory Hrušovany
9. Domov pro seniory Kostelec na Hané
10. Domov pro seniory Lila Otnice
11. Domov pro seniory Moravské Budějovice
12. Domov pro seniory Vážany
13. Domov pro seniory Věstonická, Brno
14. Domov pro seniory Vyškov
15. Domov pro seniory Zastávka u Brna
16. Domov pro seniory Žernůvka
17. Domov sv. Antonína – domov pro seniory a zdravotně postižené, Moravské
Budějovice
18. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, Rajhrad u Brna
19. Fakultní nemocnice Olomouc
20. Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha
21. Fakultní nemocnice Ostrava
22. Fakultní nemocnice Plzeň
23. FN Brno, Jihlavská
24. FN u Sv. Anny, Pekařská, Brno
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25. Gabriela, o.s. Brno (Hospic Sv. Alžběty)
26. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
27. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
28. Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín
29. Léčebna pro dlouhodobě nemocné Červená Voda
30. Léčebna pro dlouhodobě nemocné Polička
31. Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno
32. Nemocnice Atlas a.s., Zlín
33. Nemocnice Blansko
34. Nemocnice Boskovice s.r.o.
35. Nemocnice Břeclav
36. Nemocnice Frýdek – Místek, p.o.
37. Nemocnice Hodonín
38. Nemocnice Hranice a.s
39. Nemocnice Hustopeče
40. Nemocnice Ivančice , p.o.
41. Nemocnice Kroměříž
42. Nemocnice Kyjov
43. Nemocnice Litomyšl a.s.
44. Nemocnice Milosrdných bratří Brno
45. Nemocnice Milosrdných bratří Valtice
46. Nemocnice Nové Město na Moravě
47. Nemocnice Nový Jičín
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48. Nemocnice Pardubice
49. Nemocnice Pelhřimov, p.o.
50. Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční
51. Nemocnice Přerov, Středomoravská nemocniční
52. Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
53. Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
54. Nemocnice Svitavy
55. Nemocnice Šternberk, Středomoravská nemocniční
56. Nemocnice Šumperk
57. Nemocnice Tišnov p.o.
58. Nemocnice Třebíč
59. Nemocnice Třinec
60. Nemocnice Vyškov p.o.
61. Nemocnice Znojmo
62. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
63. Orlickoústecká nemocnice a.s., Ústí nad Orlicí
64. Pardubická krajská nemocnice, a.s.
65. Privátní praktická ambulance, Palackého 138, 612 00 Brno
66. Psychiatrická léčebna Kroměříž
67. Psychiatrická léčebna, Húskova, Brno
68. Sociální služby Hodonín
69. Sociální služby města Kroměříže, Domov pro seniory Vážany
70. Stomatologická ordinace, Brno
71. Středomoravská nemocniční a.s., pracoviště o.z. Prostějov
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72. SurGal Clinic, s.r.o., Brno
73. Svitavská nemocnice a.s.
74. Šumperská nemocnice a.s.
75. Uherskohradištská nemocnice a.s.
76. Uherskohradištská nemocnice a.s., zdravotně sociální středisko
77. Univerzitná nemocnica Bratislava
78. Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno
79. Ústav sociální péče Vsetín
80. ÚSZS Moravsko-slezského kraje
81. Vojenská nemocnice Brno
82. Vsetínská nemocnice a.s.
83. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
84. ZZS Jihomoravského kraje
85. ZZS Královehradecký kraj
86. ZZS Olomouckého kraje
87. ZZS Vysočina, p.o.
88. ZZS Zlínský kraj
89. – 147. Praktičtí lékaři pro dospělé – celá ČR

XVII.
Přílohy
I.

POCHVALA A PODĚKOVÁNÍ STUDENTŮM Z PRAXE
1. MUDr. Jiřina Němcová
2. Věra Lišková
3. Pavel Navrátil
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4. Lubomír Fojt
5. Helena Kochová, Ostrovačice

II.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI REALIZACI RŮZNÝCH AKCÍ A SBÍREK
1. Česká kardiologická společnost, Brno – XX. výroční sjezd České kardiologické
společnosti
2. Liga proti rakovině, Praha - ,,Český den proti rakovině – 16. Květinový den“
3. Kancelář Brno – Zdravé město - ,, Zvířátka také nekouří“
4. Oblastní spolek ČČK Brno – město - ,, Hlídky mladých zdravotníků“
5. Nemocnice zvířátek pro děti a jejich plyšové kamarády
6. TyfloCentrum, Brno - ,,Bílá pastelka“
7. Spolupráce ze Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity výzkum
,,Postavení sestry v multidisciplinárním týmu“

III.

PROJEKTY A KONFERENCE, NA KTERÝCH SE ŠKOLA ORGANIZAČNĚ
PODÍLELA
1. Celostátní konference ´´Tělesné a duševní zdraví jako základ harmonické
osobnosti“ - Občanské sdružení VALERIANA
2. Prevence úrazů a základy první pomoci pro děti předškolního věku
3. Nemocnice zvířátek pro děti a jejich plyšové kamarády
4. Konference sesterské sekce portál AKUTNĚ.CZ – Univerzitní kampus
Masarykovy univerzity v Brně
5. Studentská konference III. ,,Životní styl současných mladých lidí“

IV.

DIPLOMY
1. SZŠ Jaselská Brno ,, XVII. ročník první pomoci s mezinárodní účastí“ – 1. místo
v soutěži družstev – kategorie VZŠ (Vacík Václav, Šmirda David, Knápek Martin)
2. SZŠ Jaselská Brno ,, XVII. ročník první pomoci s mezinárodní účastí“ – 2. místo
v soutěži družstev – kategorie VZŠ (Uhlířová Klára, Vidrmertová Kristýna,
Zeráková Lucie)
3. SZÚ – Národní síť podpory zdraví – 1. místo v soutěži o nejzdařilejší akci v rámci
Mezinárodního nekuřáckého dne 2011
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