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I.
Základní údaje o škole

Název školy:

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

Sídlo školy:

Kounicova 16, 602 00 Brno

Právní forma:

Příspěvková organizace

IČO:

00637980

DIČ:

CZ00637980 (od 18. 8. 2015 nejsme plátci DPH)

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

Počet tříd

Celkový počet
žáků

Počet žáků na
jednu třídu

Počet žáků na
učitele *

24

520

21,66

16,25

Školní rok
2014/2015
* denní i kombinované studium



Objekt školy

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, Kounicova 16, je umístěna v šesti
podlažích novorenesanční budovy, jejíž průčelí vyzdobil svými plastikami F. Úprka. Dokončení
budovy je datováno k roku 1911. V současné době je budova majetkem Jihomoravského kraje.
Usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č.462/13/Z 6 ze dne 20. června 2013 a dodatkem
ke zřizovací listině byla budova svěřena k užívání VOŠZ Brno na dobu neurčitou.
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Počet učeben, odborných učeben a účelových zařízení

Škola má k dispozici:
 dvacet dva učeben, včetně sedmi odborných učeben pro výuku ošetřovatelství, záchranářů, první
pomoci, psychologie a výpočetní techniky;
 posluchárnu pro výuku medicínských předmětů;
 mediální centrum pro studenty a vyučující, včetně studovny s celodenním provozem;
 dvacet sedm kabinetů a kanceláří;
 prostory pro potřebu údržby, dílnu a sklad;
 tělocvičnu, posilovnu a venkovní hřiště.


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 Brno

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 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 škole.
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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.
Od roku 1997 se škola jako Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka zaměřovala jen na vyšší
odborné studium ve čtyřech, později v šesti zdravotnických oborech. Byli 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 učebně 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 však byl 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. Na základě žádosti ze dne 26. 11. 2012 podané na
MZČR a následně dne 23. 4. 2013 na MŠMT ČR o prodloužení akreditace vzdělávacího programu
Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-41-N/2, forma vzdělávání denní, byla akreditace
vzdělávacího programu prodloužena rozhodnutím ze dne 25. 6. 2013 do 31. 8. 2017. Na základě
žádosti podané na MŠMT ČR o prodloužení akreditace vzdělávacího program Diplomovaná
všeobecná sestra 53-41-N/11, forma vzdělávání denní byla akreditace vzdělávacího programu
prodloužena dne 20.11.2014 č.j.MSMT-34223/2014 s platností od 1. září 2015 do 31. srpna 2021.
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Ke 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). Ke 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 ze dne 29. 4. 2013, podané na MŠMT ČR, o akreditaci vzdělávacího programu
Zdravotník zotavovacích akcí, byla akreditace vzdělávacího programu prodloužena rozhodnutím ze
dne 23. 7. 2013 do 23. 7. 2016.
Na základě žádosti, která byla předložena 9. 9. 2009 na MZ ČR, o udělení akreditace pro
specializační vzdělávání vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii – Dětská sestra,
vydalo MZ ČR 28. 12. 2009 rozhodnutí o akreditaci k tomuto vzdělávacímu programu do
14. 1. 2016. Dne 11. 2. 2009 udělilo MŠMT ČR škole akreditaci pro vzdělávací program 53 -41N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, forma vzdělávání kombinovaná, 25. 2. 2010 pro vzdělávací
program 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, forma vzdělávání kombinovaná. Na
základě žádosti podané na MŠMT ČR o prodloužení akreditace vzdělávacího programu
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11, forma vzdělávání kombinovaná bylo vyhověno a
akreditace byla prodloužena dne 24. 11. 2014 pod č.j. MSMT-34224/2014, a to s platností od 1. září
2015 do 31. srpna 2022.
Od roku 2012 získala naše škola k užívání prostory SPŠEIT na ulici Kounicova 16, Brno (3. patro
budovy). SPŠEIT se postupně stěhovala do prostor školy na ulici Purkyňova 97 v Brně.
K datu 31. 8. 2013 bylo dokončeno stěhování VOŠZ na ulici Kounicova 16 a již od 1. 9. 2013 byla
zahájena výuka v nových prostorách školy.
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 mimobrněnských 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.
Ve školním roce 2013/2014 se VOŠZ Brno zapojila do projektu Světová škola se zájmem
a snahou získat tento titul. Po roční cestě plnění všech úkolů a požadavků bylo dne 12. 6. 2014 toto
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označení „Světová škola“ získáno. Certifikát „Světová škola“ uděluje společnost Člověk v tísni,
o.p.s. ve spolupráci s ADRA, o.p.s. a dalšími nevládními neziskovými organizacemi.
Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu studentů na reálný život v globalizovaném světě
a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.
Zapojení do sítě Světových škol přineslo škole kromě prestižního ocenění i metodickou podporu při
zařazování průřezových témat do výuky (metodické materiály), konzultace při začleňování GRV
témat do výukových modulů a další možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a kurzů
na globální témata.
Změna názvu školy na Vyšší odbornou školu zdravotnickou Brno, příspěvková organizace byla
schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 1800/15/Z18 ze dne 30. dubna 2015
na dobu neurčitou.


Údaje o Školské radě

Ve škole je ustanovena Školská rada ve složení:
Předsedkyně: Mgr. Jana Tvrdoňová
Zástupci studentů: Ondřej Boháč, Věra Pospíšilová, Denisa Buráňová
Zástupci školy: Mgr. Simon Majer, Mgr. Jaroslava Polášková, Mgr. Jana Tvrdoňová
Zástupci zřizovatele: Ing. Bc. Jaroslav Konečný, MVDr. Jana Kubějová, Ing. Jana Kučerová
Školská rada se sešla ve školním roce 2014/2015:
-

na jednání 22. října 2014
Členové Školské rady byli na svém 20. jednání dne 22. 10. 2014 seznámeni s Výroční zprávou
o činnosti školy za školní rok 2013/2014, kterou jednohlasně schválili.
Dále byl přítomným členům oznámen výsledek voleb zástupců studentů do Školské rady.
Byla projednána a schválena změna ve Školním a studijním řádu školy.
Byla projednána a schválena změna ve Zkouškovém řádu školy.

-

na jednání 25. února 2015
Členové Školské rady byli na svém 21. jednání seznámeni se Zprávou o činnosti příspěvkové
organizace za rok 2014. Ke zprávě nebyly žádné připomínky ani návrhy na opatření ke zlepšení
hospodaření.
Výroční zpráva 2014/2015
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Dále byl projednán a odsouhlasen návrh nového rozpočtu pro rok 2015. Oba dokumenty byly
přítomnými členy podepsány, kopie jsou k nahlédnutí u Mgr. Jany Tvrdoňové.
Školskou radou byly schváleny změny i ve Školním a studijním řádu školy.
- mimořádné jednání 30. března 2015
Členové Školské rady byli na svém 22. mimořádném jednání seznámeni s návrhem změn
v Školním a studijním řádu VOŠZ Brno, a to v jeho části třetí: ,,Studium na vyšší odborné škole
zdravotnické“, článek 9 – Zápis do studia a článek 12 – Postup do vyššího ročníku, opakování
studia. Všechny výše uvedené změny školská rada schválila.

II.
Přehled oborů vzdělání
53-41-N/1.

53-41-N/1.

53-41-N/2.

53-41-N/2.

Diplomovaná všeobecná sestra
studium denní

délka studia: 3 roky 0 měsíců

Diplomovaná všeobecná sestra
studium kombinované

délka studia: 3 roky 5 měsíců

Diplomovaný zdravotnický záchranář
studium denní

délka studia: 3 roky 0 měsíců

Diplomovaný zdravotnický záchranář
studium kombinované

délka studia: 3 roky 5 měsíců

III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy


Přehled interních vyučujících ve školním roce 2014/2015

Příjmení, jméno
Burešová Marika
Cecavová Marcela
Černá Hana
Černá Zdeňka
Dynáková Šárka
Fínová Lada
Hošková Lucie
Hruška Petr
Janečková Gabriela
Janíková Petra
Jelínková Dana
Kolářová Jana

Titul
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr., Ph.D.
Mgr.
Mgr.
PhDr., MBA
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
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Příjmení, jméno
Mergenthalová Vlasta
Nováčková Lada
Odehnalová Romana
Pavlačková Alena
Pecinová Monika
Pechánková Marta
Polášková Jaroslava
Seitlová Alena
Stehlíková Ivana
Stejskalová Zina
Suchý Jaroslav
Tvrdoňová Jana

Titul
PhDr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Mgr., Ph.D.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
9

Kopalová Andrea
Mgr.
Zavřelová Jiřina
Kozlova Kateryna
Mgr., Ph.D.
Zouharová Alena
Kopečková Gabriela
Mgr.
Zouharová Jana
Machačová Šárka
Mgr.
Majer Simon
Mgr.
 Seznam externích vyučujících ve školním roce 2014/2015
Příjmení, jméno
Bartošová Vratislava
Bazala Miloslav
Borková Danuše
Červenka Martin
Dolanská Hana
Fryčerová Iva
Havlát František
Helmanová Petra
Hradilová Věra
Hudečková Pavlína
Chlumecká Marie
Jarušek Vladimír
Komínek Viktor
Konečný Jaroslav
Kopřiva Aleš
Kozáková Dita
Lahresová Alena
Lakomá Eva
Lojdová Eva
Mareček Jan
Marounková Jana
Měřínská Zdeňka
Přecechtěl Radek


Titul

MUDr.
Ing., DiS.
PhDr.
MUDr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Bc.
Ing.
MUDr.
Bc.
MUDr.
RNDr.
MUDr.
Mgr.

Příjmení, jméno
Přibylová Věra
Ručková Marta
Saparová Marcela
Sedláková Jitka
Seroiszková Miroslava
Sochůrková Daniela
Strašák Luděk
Synek Vít
Širůčková Miluše
Šebesta Ondřej
Šindelář Tomáš
Tomek Jan
Trešlová Simona
Trkan Arnošt
Vachová Irena
Verner Hynek
Zamazalová Radka
Zemanová Jitka

Mgr.
Mgr.
Mgr.

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

DiS.

Seznam pracovníků THP ve školním roce 2014/2015

Příjmení, jméno
Bencalíková Júlia
Čermáková Radmila
Daňková Jana
Dostálová Eva
Foltýn Stanislav
Havel Roman
Jakoubková Iva
Komínková Jitka
Korgová Zuzana
Korgo Luboš
Kossová Jana
Medková Jitka

Titul
Ing.

Bc.
Ing.

Bc.
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Příjmení, jméno
Mertlíková Miroslava
Moravcová Ludmila
Poláčková Irena
Pechánek Vladimír
Sedláček Ludvík
Skopalová Marie
Soltani Alexandra
Staňková Anna
Ševčíková Jana
Viktorinová Blanka
Zemková Helena

Titul
Ing.
Ing.
PhDr.
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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 AFY, PAP (1x)
Učebny pro teoretickou výuku (15x)
Ostatní prostory včetně kabinetů pro
půjčování pomůcek (1x), knihovny (1x),
kabinetů pedagogů, THP a skladových
prostor pro technické vybavení výuky;
tělocvična, posilovna

Plocha
v m2

Počet míst

Výukové
prostory
celkem

Ostatní
prostory
celkem

1 303

603

1 303 m2

-

-

-

-

1 175 m2

Budova školy slouží VOŠZ Brno čtyři roky. Prostory jsou uzpůsobeny výuce odborných
i všeobecně vzdělávacích předmětů. Do budovy není možný bezbariérový přístup, avšak vzhledem
k charakteru studia by ostatně nebylo studium tělesně postižených možné.


Mediální centrum – knihovna

Knihovna Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, jejíž součástí je Mediální centrum školy,
poskytuje svým uživatelům, vyučujícím a studentům, prezenční i absenční půjčování knihovních
jednotek. Dalším úkolem je evidence, archivace a půjčování absolventských prací ke studiu.
V současné době knihovna obsahuje 12 399 knižních jednotek domácí i zahraniční literatury
a 7 titulů odborných časopisů, k nimž jsou vypracovávány anotace.
V roce 2014 bylo na nákup knih uvolněno 70 000,- Kč, ze kterých bylo 67 133,- Kč investováno do
nákupu odborné literatury a časopisů.
Kromě stanovených výpůjčních hodin lze služeb knihovny po dohodě využívat i podle potřeby.
Uživatelé mohou využívat i dalších služeb, jako např. rešerše, bibliografie, reprografické a jiné
kopírovací služby, a to vše v návaznosti na knihovní fond.
Knihovna se podílí také na zhotovování a tisku Deníků odborné praxe, Průvodců studiem, Metodiky
pro zpracování absolventské práce a dalších materiálů, především studijních.
Výroční zpráva 2014/2015
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Přehled odborných učeben a specializovaných laboratoří a popis jejich technické úrovně

POSLUCHÁRNA
Repro sada

1 ks

Meotar zpětný

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

Model 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 UČEBNA 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

Větrák

1 ks
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Vyšetřovací lůžko gynekologické

1 ks

Dětská postýlka

2 ks

Model dítěte (koupel kojence)

1 ks

Model třeseného dítěte

1 ks

Model kojence 6-8 měsíců

1 ks

Model 8leté holčičky

1 ks

Monitor vitálních funkcí

1 ks

Model cévkování ženský

1 ks

Model cévkování mužský

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

Infúzní 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

Dataprojektor

2 ks

Výroční zpráva 2014/2015
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ODBORNÁ UČEBNA PRO VÝUKU OBORU DZZ
Lůžko resuscitační LINET

2 ks

Převazový vozík LINET

1 ks

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 aplikace i. v. inj.

1 ks

Box PRP (simulace poranění)

1 ks

Infúzní pumpa

2 ks

Injektomat

2 ks

Nosítka

1 ks

Nosítka pro fixaci páteře

1 ks

Extenční dlaha

1 ks

Plachta transportní

1 ks
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Celopáteřní deska

1 ks

Sterilizační kontejner

1 ks

Dekontaminační boxy

1 ks

Pomůcky pro simulaci invazivních zákroků v intenzivní medicíně a přednemocniční neodkladné
péči.
ODBORNÁ UČEBNA PRO VÝUKU PRP
Dataprojektor

1 ks

Počítač

1 ks

KPR torzo – dospělý

2 ks

Resuscitační model – dospělý

4 ks

Resuscitační model – dítě

1 ks

Miminko na defibrilaci, resuscitaci, intubaci

1 ks

Pohotovostní vak

1 ks

Resuscitační junior

1 ks

Model junior resuscitační

2 ks

Model dítě resuscitační

4 ks

Resuscitační vak

2 ks

Sada pro resuscitaci

1 ks

Sada pro nácvik KPR

1 ks

Sada vakuových dlah

2 ks

Nosítka

3 ks

Sada modelů – cizí těleso v dýchacích cestách

1 ks (v sadě 5 x různé věkové kategorie)

Sada fixačních límců

1 ks

Sada balíčků pro PP

2 ks

Simulátor frekvence tepů při KPR

4 ks

Pulzní oxymetr

2 ks

Transportní vyprošťovací plachta

1 ks

Nosítka pro horolezce

1 ks

Sněžnice

5 párů

Transportní nosítka

1 ks

Intubační sady

1 ks

Kardiopumpa

2 ks
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KABINET PRO PŮJČOVÁNÍ POMŮCEK A SKLAD POMŮCEK PRO ODBORNÉ
UČEBNY
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

Defibrilátor trenažér pro PAD

1 ks

AV kazety se zdravotnickou tématikou

570 ks

Body Fat monitor

2 ks

Dataprojektor

2 ks

Počítač

1 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

Nosítka skládací

1 ks

Záchranářská taška

2 ks

Záchranářské ledvinky

4 ks

Ruční křísící přístroj (pro dospělé, dětský)

4 ks

Sada CPR dospělé

4 ks
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Sada CPR dítě

1 ks

Little Anne

4 ks

Little Anne v tašce

1 ks

Intubační torzo dospělé

1 ks

Rtuťový tonometr

5 ks

Cvičné AED

1 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

DALŠÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO VÝUKU
Televize

17 ks

Videorekordér

17 ks

Vidoerekordér s DVD

1 ks

Notebook HP – mobilní

1 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
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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

V.
Údaje o přijímacím řízení a rozhodnutích ředitele školy


Údaje o přijímacím řízení

Kód a název oboru

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



232

166

147

17

16

-

Celkový
počet
přijatých
k 22.9.2015
163

141

102

92

6

4

-

96

87

67

33

12

10

-

43

53

39

35

7

7

-

42

513

374

307

42

37

-

344

PZ 15. 6. - 16. 6. + 26. 8. + 21. 9. 2015
Celkem
Dostavilo
Počet
přihlášek
se
přijatých

Odvolání
podalo

Autoremedura
Počet
přijatých

Na JmK
OŠ
předáno

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

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

Přijetí ke studiu - celkem

344

-

Nepřijetí ke studiu

67

-

Přijetí po odvolání - autoremedura

37

-

Uznání dosaženého vzdělání a přijetí do vyššího ročníku

5

-

Povolení individuálního studijního plánu

-

-

10

-

Přestup z jiné VOŠ
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Změna oboru vzdělávání

1

-

Přerušení vzdělávání

77

-

Opakování ročníku

18

-

Podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy,

79

-

-

-

12

-

zanechání studia
Snížení školného ze sociálních důvodů
Snížení školného - stipendium


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

Možnost nahlédnout do spisu po vykonání přijímacích zkoušek byla využita dvěma studenty.

VI.
Údaje o výsledcích vzdělávání studentů


Výsledky absolutorií

denní studium

Počet
studentů
konajících
zkoušku
96

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštěni
ke zkoušce

56

38

2

-

39

21

17

1

-

135

77

55

3

-

(DVS + DZZ)

jiné formy studia
(DVS, DZZ/dálkové)
celkem

VII.
Závěrečné hodnocení plánu činností školního výchovného poradce
Měsíc

Program, akce
Setkání výchovného poradce se studenty prvních
ročníků

IX.

Seznámení pedagogického sboru s náplní a
rozsahem činnosti VP, preventivní program školy
Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze
u VP)
Výroční zpráva 2014/2015

Splněno dne
1. A 2.9.
1. B 4.9.
1. C 2.9.
1. D. 9.9.
1. ZZ 2.9.
1.9.

Pozn.

Pedagogická porada

7

19

X.

XI.

XII.

I.
2015

II.

III.

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

17.9.

Studentská rada

Komunitní výcvik " Kurz skupinových forem
práce s dětmi a mládeží" (SUR)
Seznámení pedagogického sboru s náplní
a rozsahem činnosti VP za období: září
Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze
u VP)

26.-28.9.

Praha

6.9.

Pedagogická porada

Seznámení pedagogického sboru s náplní a
rozsahem činnosti VP za období: říjen

3.11.

Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze
u VP)

8

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

26.11.

Studentská rada

Komunitní výcvik " Kurz skupinových forem
práce s dětmi a mládeží"

14.-21.11.

Praha

Seznámení pedagogického sboru s náplní a
rozsahem činnosti VP za období: listopad

5.12.

Pedagogická porada

Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze
u VP)

8

Seznámení pedagogického sboru s náplní
a rozsahem činnosti VP za období: prosinec

5.1.

Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze
u VP)
Komunitní výcvik " Kurz skupinových forem
práce s dětmi a mládeží"
Konzultace se supervizorem, hodnocení zimního
období
Seznámení pedagogického sboru s náplní
a rozsahem činnosti VP za období: leden
Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze
u VP)

13

Pedagogická porada

Pedagogická porada

8
30.1.-1.2.2015

Praha

29.1.
2.2.

Pedagogická porada

6

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

11.2.

Studentská rada

Seznámení pedagogického sboru s náplní
a rozsahem činnosti VP za období: únor

2.3.

Pedagogická porada
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Návrh témat ABS se soc. patol. problematikou

IV.

V.

VI.

30.3.

Ročníková schůze

Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze
u VP)
Seznámení pedagogického sboru s náplní
a rozsahem činnosti VP za období: březen
Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze
u VP)

30.3.

Komunitní výcvik " Kurz skupinových forem
práce s dětmi a mládeží" (SUR)

24.4.-1.5.

(PP fakulta Praha,
500h, 3,5 roku)

Seznámení pedagogického sboru s náplní a
rozsahem činnosti VP za období: duben

4.5.

Pedagogická porada

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

20.5.

Studentská rada

Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze
u VP)

10

Psychoterapeutická skupina s transsexuálními
jedinci

27.5.

Seznámení pedagogického sboru s náplní
a rozsahem činnosti VP za období: květen
Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze
u VP)
Konzultace se supervizorem, hodnocení letního
období

1.6.

6
Pedagogická porada

7

Brno
Pedagogická porada

7
30.6.

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

2014
IX.

Program, akce

Plán
plnění

Pozn.
Všechny obory
a ročníky denního
studia - společně

Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků,
informace o činnostech, plánu a nabídce aktivit
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DVS 2B 1.9.
2014 DVS 1C
1.9. 2014 DVS
1B 2.9.2014
individuálně
DVS 1A
v průběhu září
4.9.2014
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DZZ1
2014

2.9.

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků
– Studentská rada

17.9.

Seznámení zástupců
studentů s nabídkou
aktivit

Dotazníky ke zjištění postoje studentů
k návykovým látkám

individuálně
v průběhu září
až října

Příloha
v materiálech ŠMP

Aktivizace studijních skupin k plánovanému
projektu prevence kouření, k Mezinárodnímu
nekuřáckému dni

do 30.9.

Studenti DZZ1,
DVS 1 roč.
PPP Sládkova Brno

Seminář metodiků prevence SPJ

Pedagogická
porada:

Seznámení pedagogů s rozsahem činností ŠMP
SPJ pro školní rok - PP

6.10. PP

Dotazníky ke zjištění postoje studentů
k návykovým látkám
Seznámení pedagogů s činnost ŠMP SPJ- PP

individuálně
v průběhu
října

Informace o činnosti
a konzultacích

X.

Příloha
v materiálech ŠMP
Příloha
v materiálech školy
Studenti: DZZ1,
DVS 1B, pouze
školní kolo

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

školní kolo

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

průběžně

Krajská konference ŠMP: Výměna zkušeností

23.10. 2014

Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků,
informace o činnostech, plánu a nabídce aktivit.
Výsledky dotazníků ke zjištění postoje studentů
k návykovým látkám

3.11. PP
Pedagogická
porada: Info.
o činnosti

Hodnocení a
zpracovávání
dotazníků

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků
– Studentská rada

26.11.

Individuální
konzultace a řešení

Individuální
konzultace a řešení

XI.

průběžně

Průzkum mezi studenty- nabídka programů
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realizovaných odborníky na danou problematiku,
nabídka volnočasové aktivity pro skupinu
studentů a pedagogů
Seznámení pedagogů s činností ŠMP SPJ
Nekonáno, pouze
školní kolo

Celostátní kolo soutěže studentů k MND, SZÚ
Praha
Výsledky dotazníků ke zjištění postoje studentů
k návykovým látkám - zpracování

průběžně

Výsledky dotazníků ke zjištění postoje studentů
k návykovým látkám – zveřejnění na nástěnce ve
3. poschodí, informace na pedagogické poradě
a poradě vedení VOŠZ

XII.

Seznámení pedagogů s činností ŠMP SPJ
Společná aktivita pedagogů a ostatních pedagogů

2015
I.

Setkání ŠMP se studenty prvních a druhých
ročníků, informace o činnostech a nabídce aktivit
Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ

Seznámení pedagogů s činností ŠMP SPJ
Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků
–

Všichni studenti
a zaměstnanci školy

PP 1.12.

5.1. PP
průběžně

Společná akce pedagogů, studentů a přátel školy
– Školní ples

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

2.2. PP
11.2. 2015

5.2.2015
DVS 1A 9.2.
DVS 1 B 9.2.
DVS 1C
11.2.
DZZ1 17.2.

průběžně
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Pedagogická
porada: Informace
o činnosti
a konzultacích
Pedagogická
porada: Informace
o činnosti a
konzultacích
Individuální
konzultace a řešení

Studentská rada

II.

Individuální
konzultace a řešení

Pedagogická
porada: Informace
o činnosti a
konzultacích
Studentská rada
Předání informací
a aktuální nabídky
zástupcům
Školní ples
Předání informací
a aktuální nabídky
zástupcům
jednotlivých
studijních skupin.
Individuální
konzultace a řešení
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP: Kdo je mentor
Aktivita pro studenty a pedagogické pracovníky:
Beseda: Možnosti práce v zahraničí

17.2.
25.2.

Společně s VP, akce
pro studenty nekonáno

PP 2.3.
a 30.3.
III.
IV.

Seznámení pedagogů s činnost9 ŠMP SPJ
4x cyklus besed:
Dobrovolník na Donbasu aneb Chuť pomáhat

10.-27.4.
Café práh,
O.C.Vaňkovka

Pedagogická
porada: Informace
o činnosti
a konzultacích

20.- 24.4.

Individuální
konzultace a řešení

Nemocnice zvířátek – studenti 1. ročníků
Metodické sdružení

Seznámení pedagogů s činnost9 ŠMP SPJ
Setkání ŠMP se studenty 2. ročníků, plánu a
realizace aktivit (dle nabídky a zájmu)

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků
– Studentská rada

4.5.PP
Pedagogická
porada:
Informace
o činnosti a
konzultacích

20.5. 2015

V.

Studenti 2. ročníků:
Kreativní činnosti

Studentská rada
Zhodnocení práce
ŠMP za školní rok
Mezinárodní
workshop:
Vzdělávání
všeobecných sester
a zdrav. záchranářů
v EU

Přednáška terénního pracovníka neziskové
organizace Vzdělávací seminář pro ŠMP SPJ:
téma bude upřesněno

7.5. 2015
22.5. 2015

Brněnská celostátní
konference pro
zdravotníky
a pedagogy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Téma: bude upřesněno – realizace viz květen

1.6. PP

Individuální
konzultace a řešení

Pedagogická
porada:
Informace
Výroční zpráva 2014/2015
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Seminář metodiků prevence SPJ, závěrečné
zhodnocení aktivit za školní rok

o činnosti
a konzultacích
a shrnutí práce
ŠMP SPJ za
celý školní rok

formou z PPP
Sládkova
Pracovní setkání
metodiků

17.6. 2015

Seznámení pedagogů s činností ŠMP SPJ
Vyhotovení souhrnné zprávy a vyplnění
dotazníku za školní rok 2014 /15

VI.

Zaslat na PPP
Sládkova
18.6.2015
20.6. 2015

Individuální
konzultace a řešení
Materiály zaslány
elektronickou
formou a poštou
na PPP Sládkova 45

IX.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Prioritou školy je zajistit prohlubování kvalifikace u pracovníků školy takto:


Jazykové kurzy
1. Jazyková škola HOPE
-

PhDr. Petr Hruška, MBA
Mgr. Zdeňka Černá
Mgr. Jana Kolářová
PhDr. Vlasta Mergenthalová
Mgr. Jana Tvrdoňová
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Simon Majer
Mgr. Kateryna Kozlová, Ph.D.
Mgr. Jana Zouharová

2. Jazyková škola BRÁNA JAZYKŮ
-

Mgr. Hana Černá

3. Jazyková škola A-SCHOOL
-

Mgr. Kateryna Kozlová, Ph.D.
Mgr. Simon Majer
Mgr. Jaroslav Suchý
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Jazykové vzdělávání v rámci projektu: Věda do škol a školáci do vědy: Systematická
příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání.
jazykový kurz AJ pro začátečníky:
-

Mgr. Gabriela Kopečková

-

Mgr. Jiřina Zavřelová

jazykový kurz AJ pro středně pokročilé:



-

Mgr. Hana Černá

-

Mgr. Andrea Kopalová

-

Mgr. Monika Pecinová

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:
-

Protikorupční strategie organizace;

-

Pedagogika (podstata, struktura a zákonitosti výchovy a vzdělávání);

-

Andragogika – vzdělávání dospělých;

-

Personální management;

-

Pracovní činnost transplantační koordinátorky;

-

Zásady úspěšné komunikace;

-

Moje zkušenosti s EduBase;

-

Význam sebedůvěry při vzdělávání druhých;

-

Podstata a základní principy koučování;

-

Novinky v oftalmologii;

-

Prevence syndromu vyhoření;

-

První pomoc (teoretická a praktická část);

-

Zážitková pedagogika

-

Význam Certifikace kvality pro školu;

-

Vzdělávání v jazycích podle plánu;

V průběhu roku byla realizována školení, semináře a vzdělávání i v rámci metodických sdružení,
v době zkouškových období a dnů ředitelského volna.
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X.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
-

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, cvičení IZS s účastí studentů VOŠZ Brno, obor
DZZ (25. 9. 2014);

-

spolupráce s TyfloCentrem: “Bílá pastelka“ (15. 10. 2014);

-

9. brněnská celostátní konference pro zdravotnické a pedagogické pracovníky (31. 10. 2014);

-

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2014
(4. – 7. 11. 2014);

-

organizace aktivit v rámci školní akce ,,Mezinárodní nekuřácký den“ (20. 11. 2014);

-

Den otevřených dveří VOŠZ Brno (12. 1. 2015);

-

Valeriana z. s. ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno – příprava
a spoluorganizace 15. reprezentačního plesu (5. 2. 2015);

-

Vodní záchranná služba Brno-město – 9. ročník mezinárodních závodů ve vodním záchranném
sportu GRAND PRIX MORAVIAE 2015 (5. – 8. 3. 2015);

-

7. ročník Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2015 (27. 3. 2015);

-

prezentace VOŠZ Brno našimi zaměstnanci na SŠ v městě Brně, v jednotlivých městských
částech Brna, okolních městech v rámci Jihomoravského kraje a ve SR (březen – duben 2015);

-

Brněnské onkologické dny (8. – 10. 4. 2015);

-

VI. Studentská konference (9. 4. 2015);

-

organizace akce ´´Nemocnice zvířátek“ (20. – 24. 4. 2015);

-

ÚOS ČČK Brno-město – Soutěž mladých zdravotníků (6. 5. 2015);

-

mezinárodní studentský workshop v rámci projektu cz.1.07/2.3.00/45.0044 Věda do škol
a školáci do vědy: Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání(7.5.2015);

-

spolupráce s Ligou proti rakovině: “Český den proti rakovině – aktivní prevence rakoviny“
(13. 5. 2015);

-

10. brněnská celostátní konference pro zdravotnické a pedagogické pracovníky (22. 5. 2015);

-

Den první pomoci Ostrava (21. – 23. 5. 2015);

-

XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti (24. – 27. 5. 2015) Brno, BVV;

-

XX. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Brno (15. – 16. 6. 2015);

-

spoluorganizace a zajištění akce ,,Zvířátka také nekouří“ (16. 5. 2015);

-

škola dlouhodobě úspěšně proškoluje žáky základních škol v postupech první pomoci;

-

škola dlouhodobě proškoluje zaměstnance různých organizací v poskytování první pomoci;
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Účast studentů školy v soutěžích

-

SZŠ Jaselská Brno ,,XX. ročník první pomoci s mezinárodní účastí“ – 2. místo v soutěži
družstev – kategorie VOZŠ (Rudolf Hudec, Tomáš Dostál a Vladimír Vachata) a 4. místo
družstev kategorie VOZŠ;

-

7. ročník Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2015 - studenti naší školy se zúčastnili a obsadili
skvělé 11. místo (Júlia Hudecová, Jan Muranský, Dominik Studniarz).

-

Den první pomoci Ostrava 2015 – studenti naší školy obsadili krásné 4. místo.

-

Záchranáři 2014 Rokytnice nad Jizerou – studenti obsadili 9. místo.



Kulturní akce školy

- Spolupráce s Národním divadlem Brno (Janáčkovo divadlo, Mahelovo divadlo, Reduta): všem
zaměstnancům školy a studentům je v rámci rozvoje kulturního života umožněno navštěvovat
pravidelně měsíčně vybraná představení výše uvedených divadel (balet, opera, činohra), v ceně
120/80 korun za vstupenku.

Ve školním roce 2014/2015 bylo zakoupeno 234 vstupenek.

- Spolupráce s Městským divadlem Brno:
studentům je umožněno s měsíčním předstihem objednat divadelní představení na muzikálové
i činoherní scéně.
Ve školním roce 2014/2015 bylo zakoupeno 31 vstupenek.

- Spolupráce s Divadlem Bolka Polívky:

Ve školním roce 2014/2015 bylo zakoupeno 98 vstupenek.

Výroční zpráva 2014/2015

28

XI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a kontrolou
Jihomoravského kraje - OKP
Ve školním roce 2014/2015 nebyla provedena inspekce Českou školní inspekcí.

XII.
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014
Škola obdržela od zřizovatele v roce 2014 níže uvedené dotace:
Poskytnuté dotace k 31. 12. 2014

……..…

25 095 250 Kč

z toho: dotace ze státního rozpočtu

……….

20 660 850 Kč

Dotace z rozpočtu USC
- v tom dotace - Lékařské prohlídky studentů

………
………..

4 434 400 Kč
107 400 Kč

Rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu k 31. 12. 2014:

Účelový znak 33353 – Přímé náklady na vzdělávání:
k 31. 12. 2014 – dotace na přímé náklady

……………….. 20 508 000 Kč

Čerpání dotace: na platy
……………….. 13 771 000 Kč
dohody
……………….. 1 228 000 Kč
odvody
……………….. 4 806 821 Kč
FKSP
………………..
137 710 Kč
náhrada nemocenské
………………..
45 863 Kč
ONIV
………………..
518 606 Kč
(nákup uč. pomůcek, knih, zákonné pojištění, DVPP, cestovné)
Dotace byla v plné výši vyčerpána.

Účelový znak 33051 – Zvýšení platů pedagogických pracovníků reg. školství:
k 31.12.2014 - dotace na přímé náklady

Výroční zpráva 2014/2015
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Čerpání dotace: na platy

.............

28 046 Kč

odvody

.............

9 536 Kč

FKSP

.............

280 Kč

Dotace byla v plné výši vyčerpána.
Účelový znak 33052 – Zvýšení platů pracovníků reg. školství:
k 31.12.2014 - dotace na přímé náklady

.............

114 988 Kč

Čerpání dotace: na platy

.............

85 176 Kč

odvody

.............

28 960 Kč

FKSP

.............

852 Kč

Dotace byla v plné výši vyčerpána.
________________________________________________________________________________
Účelový znak 83 – Lékařské prohlídky studentů:
k 31.12.2014

………………….

107 400 Kč

Dotace nebyla v roce 2014 vyčerpána.
Finanční vypořádání účelové dotace: vráceno do rozpočtu v plné výši.
________________________________________________________________________________
Lékařské prohlídky studentů převod z roku 2013

…………………..

536 791 Kč

Čerpání dotace

…………………..

149 156 Kč

Vratka do rozpočtu KÚ

…………………..

387 635 Kč

Finanční prostředky na zajištění provozu školy v roce 2014:
Dotace od zřizovatele na provoz v celkové výši
Výnosy školy v roce 2014

…………………
…………………

4 327 000 Kč
1 620 294 Kč

Finanční prostředky na zajištění provozu školy celkem:

…………………

5 947 294 Kč

Na provozní výdaje vyčerpáno celkem:

…………………

4 802 096 Kč

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti v roce 2014
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Škola provozuje v rámci doplňkové činnosti „Specializovaný maloobchod“, „Pořádání odborných
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti“, „Vydavatelskou činnost“
a pronájmy nebytových prostor.
Zisk z doplňkové činnosti byl v roce 2014

155 669 Kč

V roce 2014 se ve škole uskutečnila investiční akce ,,Rekonstrukce sociálních zařízení“ v budově
Kounicova 16 za cenu 4 657 843 Kč.
Na tuto investiční akci škola obdržela v roce 2014 investiční dotaci od KÚ JMK ve výši 6 000 000
Kč.
Vratka do rozpočtu KÚ: 1 342 152 Kč.

XIII.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Přenos zahraničních zkušeností z praxe do odborného vzdělávání všeobecných sester, který
proběhl v rámci dotačního programu Věda do škol a školáci do vědy: Systematická příprava
k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání.

1. Odborná stáž v Edinburghu (Skotsko) v rámci dotačního projektu Věda do škol a školáci
do vědy
Datum pobytu: 20. – 27. 11. 2014
Místo pobytu: Edinburgh, Skotsko
Typ projektu: Stáž studentů VOŠZ
Cíl pobytu: Seznámení se s partnerskou školou a nemocnicí
Účastníci: 1 profesorka a 6 studentů z 2. a 3. ročníků:

Mgr. Kateryna Kozlova, Ph.D.
Neužilová Markéta DVS2C
Červenková Jana DVS3A
Výroční zpráva 2014/2015
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Turková Denisa DVS2A
Bartošová Tereza DVS2D
Brožková Nikola DVS2D
Nečasová Jana DVS2B
Popis aktivit:
Program pobytu se skládal z odborné a kulturní části.
Odborná část byla zaměřena na tyto aktivity:


seznámení s prostředím školy,



návštěva nemocnice Royal Victoria Hospital,



návštěva centra pro lidi s kombinovaným postižením,



navázání kontaktů pro budoucí spolupráci.

Kulturní část zahrnovala poznávání Edinburghu.
Cíl pobytu:
Cílem pobytu bylo získat dobré zkušenosti z praxe při vzdělávání studentů zdravotnických škol ve
Skotsku v teorii a praxi ve zdravotnických zařízeních, dále zjistit co nejvíce informací o odborném
profesním vzdělávání a porovnat odlišnosti mezi Českou republikou a Skotskem. Stáž měla
poskytnout podklady pro budoucí spolupráci a komunikaci v anglickém jazyce. Nezanedbatelnou
částí projektu bylo také seznámení se s kulturou Skotska.
Program stáže:
20. 11. 2014
Přílet do Edinburghu
21. 11. 2014
Seznámení s prostředím školy, seznámení se s vyučujícími a vedoucími mezinárodních projektů,
přednáška o systému vzdělávání sester ve Skotsku
22. – 23. 11. 2014
Kulturní program
24. 11. 2014
Návštěva centra pro lidi s kombinovaným postižením Assessment Rehabilitation Centre
Výroční zpráva 2014/2015
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25. 11. 2014
Návštěva Simulation and Clinical Skills Centre, prezentace VOŠZ Brno a jejich projektů.
Kulturní program:
Prohlídka města Edinburgh a okolí.
Návštěva Národního Muzea Skotska, prohlídka Mary Kings close.
Hodnocení a závěry projektu:
Studentky měly možnost seznámit se s prostředím nemocnice v jiné zemi, porovnat způsoby
a možnosti vzdělávání sester v České republice a Skotsku, strávit dopoledne v nemocnici jako
pozorovatelé či v hospici jako pečovatelky. Kromě toho se studentky zúčastnily výuky na univerzitě
a poslechly lekci o ošetřování diabetických ran, zúčastnily se praktické výuky v Clinical Simulation
Center, navštívily léčebnu pro lidi s kombinovaným postižením. Byly navázány nové vztahy pro
další spolupráci škol. Komunikace probíhala v anglickém jazyce.
2. Zpráva z odborné stáže učitelek ve Stuttgartu (SRN) v rámci dotačního projektu Věda do
škol a školáci do vědy
Datum: 21. 3. – 30. 3. 2015
Místo pobytu: Klinikum Stuttgart, Německo
Typ projektu: stáž učitelek VOŠZ
Cíle pobytu:


navázání osobních a pracovních kontaktů s pracovníky zdravotnické školy a nemocnice;



kontrola praxe a spolupráce se studentkami oboru DVS z VOŠZ Brno, které jsou zařazeny do klinické
praxe v rámci jiného projektu (studentky Barbora Kalinová, Nguyen Thuan Ahn a Lucie Keňová);



seznámení se s výukou na zdravotnické škole ve Stuttgartu a na odborné praxi na Klinikum Stuttgart;



prezentace VOŠZ Brno na profesní i osobní úrovni;



dohodnutí odborné přednášky na workshop s mezinárodní účastí.

Účastníci: Mgr. Jiřina Zavřelová
Mgr. Dana Jelínková

Výroční zpráva 2014/2015

33

Program stáže:
21. 3., 22. 3. 2015 - přílet do Stuttgartu, ubytování, orientace ve městě, návštěva kulturních památek v centru
města a okolí.
23. 3. 2015 - kontaktní a orientační den ve zdravotnické škole, přijetí vedením školy a odbornou učitelkou
zajišťující studijní pobyt studentek VOŠZ Brno v nemocnici. Setkání se studentkami VOŠZ, návštěva
vybraných lůžkových oddělení a managementu Klinikum Stuttgart. Představení studentek i učitelek na
odděleních určených k ODP, plán organizace stáže učitelek i odborné praxe studentek, seznámení se sestrami
školitelkami.
24. 3. 2015 – návštěva teoreticko-praktické výuky na zdravotnické škole, obor dětská sestra, přednáška
a praktická výuka z bloku výživa – ošetřování PEG. Přijetí ředitelkou oboru porodní asistence a diskuse nad
specifiky vzdělávání těchto oborů v ČR a SRN.
25. 3. 2015 – formální přijetí studentů i učitelek na radnici města Stuttgart radním pro odbor zdravotnictví
a sociální oblast, vyzdvižení 25 letého partnerství

měst Brno x Stuttgart, prohlídka centra města

s průvodkyní. Prezentace VOŠZ Brno na pedagogické poradě a pracovní konferenci pedagogů zdravotnické
školy.
26. 3. 2015 – účast ve výuce na zdravotnické škole, obor všeobecná sestra. Opakování jednotlivých
výukových bloků a ověřování praktických výkonů a dovedností a teoreticko-praktických ošetřovatelských
znalostí a vědomostí před jejich odchodem na blok odborné praxe.
27. 3. 2015 – kontrola dopolední služby praxe studentek VOŠZ na odděleních Klinikum Stuttgart,
Katerinenhospital. Studentky byly po dobu 3 týdnů aktivně zapojeny do týmové realizace ošetřovatelských
a léčebných aktivit pod vedením sester školitelek. Pracovaly na oddělení ORL, cévní chirurgie
a kardiochirurgie. Exkurze po dalších pracovištích nemocnice: dětské klinice a porodnici, Olgashospital,
v prostorách pracoviště intenzivní medicíny a stanovišti sanitních vozů.
28. 3. 2015, 29. 3. 2015 – kulturní a společenský program, návštěva medicínského vzdělávacího centra
a státní knihovny. Dohodnutí a upřesnění prezentace a pracovní návštěvy Brna s přednášející, sestrou
školitelkou paní Z. Limburskou z ORL oddělení Klinikum Stuttgart na Mezinárodní konferenci pořádané
7. 5. 2015 na VOŠZ Brno v rámci dotačního projektu Věda do škol a školáci do vědy.
30. 3. 2015 oficiální rozloučení s vedením zdravotnické školy, s odbornou učitelkou zajišťující studijní pobyt
studentek a učitelek VOŠZ Brno ve Stuttgartu, odlet do ČR.
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Hodnocení a závěry:
Byly navázány osobní kontakty s učiteli zdravotnické školy a sestrami školitelkami odborné praxe. Byly
naplánovány další společné projekty - mezinárodní studentský workshop, další výměny studentů. Dohodnuta
odborná přednáška a pracovní návštěva Brna a vybraného zdravotnického zařízení v Brně s přednášející,
sestrou školitelkou paní Z. Limburskou z ORL oddělení Klinikum Stuttgart. Mezinárodní konference byla
pořádaná 7. 5. 2015 na VOŠZ Brno v rámci dotačního projektu Věda do škol a školáci do vědy.
Byly osobně konzultovány problémy, které se v minulosti v souvislosti s odbornou praxí studentů
vyskytovaly.
Studentky VOŠZ pracují v německé nemocnici pod dohledem sestry školitelky po dobu 3 týdnů, jsou
schopny se zapojit do týmové ošetřovatelské práce s respektováním pravidel chodu oddělení. Praxi
hodnotíme jako velmi přínosnou z hlediska odbornosti výkonů, výborné organizace odborné výuky, poznání
jiné kultury, upevnění a ověření si znalostí cizího, zejména německého jazyka. Doporučujeme ve výměnných
pobytech studentů pokračovat.
Srovnání organizace školního roku a výuky mezi zdravotnickou školou Klinikum Stuttgart a VOŠZ Brno
bylo velmi zajímavé. Organizace výuky v Německu je rozdílná např. rozdělením výuky do bloků, jinou
organizací školního roku (do výuky je možné se přihlásit a začít v průběhu celého kalendářního roku), jiné
jsou i požadavky na osobnost studenta (více aktivního přístupu a samostatnosti, méně horizontálních
teoretických znalostí), jiný je např. management plánování školního roku, tvorba rozvrhu, úvazky a náplň
činností pedagogů.
Prezentace VOŠZ Brno proběhla na pedagogické poradě a pracovní konferenci pedagogů 25. 3. 2015 a dále
denně v průběhu celého týdne při formálních i neformálních setkáních s učiteli, studenty při návštěvách
výuky na zdravotnické škole a zdravotnickými pracovníky při návštěvách jednotlivých oddělení Klinikum
Stuttgart.

Zpráva z odborné stáže vyučujících v Nizozemí v rámci dotačního projektu Věda do škol
a školáci do vědy
Datum: 22. 5. – 31. 5. 2015
Místo pobytu: Amsterdam, Utrecht, Holandsko
Typ projektu: stáž učitelek VOŠZ

Cíle pobytu:
Navázání osobních a pracovních kontaktů se zdravotnickými zařízeními a vyjednání případné
spolupráce v rámci dalších stáží vyučujících a studentů školy.
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Prezentace VOŠZ Brno na profesní i osobní úrovni.
Získání nových poznatků a zkušeností, které by bylo možné přenést do praxe pedagogických
pracovníků VOŠZ Brno.

Účastníci:

Mgr. Nováčková Jana
Mgr. Pecinová Monika
Mgr. Kolářová Jana
Mgr. Majer Simon

Program stáže:
22. 5., 23. 5. 2015 - přílet do Eindhovenu, přesun do hotelu v Amsterdamu, seznámení se s hlavním
městem, návštěva kulturních památek.
24. 5. 2015 - návštěva střediska “Dementia Village” ve Weespu. Prohlídka areálu, seznámení
s klienty, získání podnětů pozorováním pacientů s Alzheimerovou chorobou v prostorách
pečovatelského zařízení ve Weespu.
25. 5. 2015 - svátek Nejsvětější Trojice – v Holandsku den pracovního volna.
Návštěva některých pamětihodností a prohlídka města. Přesun do Utrechtu.

26. 5. 2015
9.00-10.00 - oficiální přivítání na magistrátě v Utrechtu, odboru zdravotnictví.
10.00-12.00 - návštěva obecního zařízení „Consultatiebureau Utrecht“, zabývající se převážně
postnatální péčí o matky, péčí o děti od novorozence po děti mladšího školního věku, jakož
i prevencí onemocnění a úrazů u dětí.
13.00-15.00 – návštěva Hlavní úrazové nemocnice v rámci Universitair Medisch Centrum Utrecht
(UMC Utrecht). Hlavní úrazová nemocnice umístěná v Univerzitním lékařském centru v Utrechtu
je i v mezinárodním měřítku jedinečným zařízením pro poskytování akutní lékařské péče
pro pacienty, kteří utrpěli neobvyklá či závažná zranění za velice specifických či nějak výjimečných
okolností. Prověření možnosti budoucí spolupráce pro zajištění

výměnných pracovních stáží

a nemocničních praxí pro budoucí zdravotní sestry a záchranáře studující na VOŠZ v Brně.
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27. 5. 2015
9.00-11.00 Návštěva UMC Utrecht – dětská nemocnice “Wilhemina Children’s Hospital”.
V dětské nemocnici “Wilhemina Children’s Hospital” je kladen velký důraz na inovativní přístupy
v léčbě dětských pacientů, reflektující potřeby dětí v dnešním světě, též s ohledem na jejich
budoucnost. Jedním z hlavních předsevzetí tohoto zařízení je léčba a prevence nemocí v co možná
největším souladu s individuálními potřebami a přáními jednotlivých pacientů.
12.00-14.00 - návštěva stacionáře a sanatoria Bartholomeus Gasthuis.
Stacionář a sanatorium Bartholomeus Gasthuis nacházející se v centru Utrechtu se snaží svým
rezidentům poskytovat přátelskou atmosféru a podnětné prostředí, v němž se stárnutí zvládá daleko
snadněji, a které jim dodává pocit většího bezpečí a bezstarostnosti. Toto zařízení zpřístupňuje
některé ze svých služeb (kavárnu, obchod, kadeřníka, posilovnu) i lidem v okolí či ostatním
návštěvníkům Utrechtu.
15.00-17.00

- návštěva Vzdělávacího univerzitního muzea v Utrechtu - Universiteitsmuseum

Utrecht.

28. 5. 2015
Celodenní návštěva GGZE (Asociace péče o pacienty s mentální chorobou a pacienty
s drogovou závislostí) v Eindhovenu. Toto zařízení poskytuje pomoc a podporu lidem
trpícími, psychickými problémy. Poskytovaná péče a podpora mají za cíl co možná nejvíce začlenit
tyto pacienty zpět do společnosti.
29., 30. 5. 2015 - přesun do Amsterdamu, návštěva pamětihodností.
31. 5. 2015 – v brzkých ranních hodinách odlet do ČR.

Hodnocení a závěry:
V rámci pracovní stáže v Holandsku byly navázány kontakty s navštívenými zařízeními
zdravotnické péče a vyjednána předběžná možnost spolupráce v souvislosti s budoucími stážemi
studentů i pedagogických pracovníků VOŠZ Brno. Stáže studentů by v některých typech
zdravotnických zařízení byly reálné i přes jazykovou bariéru, pokud by pacienti byli ochotni
komunikovat v anglickém jazyce. Jiná zařízení by byla vhodná spíše pro exkurzi a získání nových
podnětů.
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V rámci návštěv zdravotnických zařízení byla prezentována VOŠZ Brno na úrovni managementu
daných zařízení. Byly poskytnuty stručné informace o typu a záměru studia a také o vzdělávání
všeobecných sester a zdravotnických záchranářů v České republice.
Podněty získané v rámci pracovní stáže byly pro všechny účastníky stáže výrazným přínosem.
Nabyté zkušenosti a informace je možné využít v pedagogické praxi v rámci teoretické i praktické
výuky ve zdravotnických zařízeních.

XIV.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
1. Vzdělávání dospělých, které zajišťuje škola
-

Škola má akreditaci na vzdělávací kurz ,,Zdravotník zotavovacích akcí“, 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.

-

Pro zájemce o studium na VOŠZ Brno byl zorganizován přípravný kurz.

-

Škola pořádala kurzy první pomoci pro žáky MŠ a ZŠ.












ZŠ Laštůvkova, Brno
ZŠ Sekaninova, Brno
ZŠ Otevřená, Brno
ZŠ Dvorecká, Brno
MŠ Slavkov u Brna
MŠ Studánka, Brno
ZŠ Heyrovského, Brno
ZŠ Hustopeče, Komenského
ZŠ Hoštěradice, okr. Znojmo
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Nemocnice zvířátek (20. 4. - 24. 4. 2015) - účast 832 dětí

Ve školním roce 2014/2015 jsme celkově proškolili 1581 osob.
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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
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: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně/ Věda do škol a školáci do
vědy. Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání.

XVI.
Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Zabezpečená spolupráce se zdravotnickými zařízeními
1. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská (CKTCH)
2. Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace
2. Diecézní charita Brno
3. Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace
4. Domov seniorů Břeclav, p.o.
5. Domov pro seniory Nopova
6. Domov pro seniory Okružní, p.o.
7. Domov pro seniory Předklášteří
8. Domov pro seniory Věstonická, Brno
9. Domov pro seniory Žernůvka
10. Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově
11. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, Rajhrad u Brna
12. FN Brno PMDV, Jihlavská 20, Brno
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13. FN Brno PDM, Černopolní 9, Brno
14. FN Brno, PRM, Obilní trh, Brno
15. FN u Sv. Anny, Pekařská, Brno
16. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
17. Hospic Sv. Alžběty, Brno
18. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
19. Charita Kyjov, p.o.
20. Karvinská hornická nemocnice
21. Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
22. Kroměřížská nemocnice, a.s.
23. Lumina spolek, Domov Santini
24. Naděje - domácí zdravotní péče s.r.o.
25. Nemocnice Atlas, a.s., Zlín
26. Nemocnice Blansko, p.o.
27. Nemocnice Boskovice, s.r.o.
28. Nemocnice Břeclav, p.o.
29. Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
30. Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
31. Nemocnice Ivančice, p.o.
32. Nemocnice Kyjov
33. Nemocnice Milosrdných bratří Brno
34. Nemocnice následné péče Moravská Třebová
35. Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
36. Nemocnice Nový Jičín, a.s.
37. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
38. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
39. Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční
40. Nemocnice Přerov, Středomoravská nemocniční
41. Nemocnice Svitavy
42. Nemocnice Šumperk
43. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
44. Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
45. Nemocnice Vyškov, p.o.
46. Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Výroční zpráva 2014/2015

40

47. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a.s.
48. Psychiatrická nemocnice Kroměříž
49. Psychiatrická nemocnice, Húskova, Brno
50. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
51. Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
52. Sociální služby Vyškov, p.o.
53. SurGal Clinic, s.r.o., Brno
54. Svitavská nemocnice, a.s.
55. Šumperská nemocnice, a.s.
56. Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno
57. Vojenská nemocnice Brno
58. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
59. ZZS Jihomoravského kraje
60. ZZS Královéhradecký kraj
61. ZZS Moravskoslezského kraje
62. ZZS Vysočina, p.o.
63. ZZS Zlínský kraj
64. Praktičtí lékaři pro dospělé – celá ČR

XVII.
Přílohy
I.

POCHVALA A PODĚKOVÁNÍ STUDENTŮM Z PRAXE
1. Antošová Věra
2. Babčík Jakub
3. Jocková Ludmila
4. Konečná Zdenka
5. Kopeček Jaromír, Ing.
6. Marušková Iveta, Bc.
7. Nešpor Oldřich, Ing.
8. Procházková Marcela – staniční sestra JIP B ÚN Brno
9. Saparová Marcela, Mgr.
10. Švec Petr, Ing.
11. Vlčková Věra
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II.

OCENĚNÍ STUDENTEK NAŠÍ ŠKOLY ZA OSOBNÍ STATEČNOST PŘI
ZÁCHRANĚ LIDSKÉHO ŽIVOTA

III.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI REALIZACI RŮZNÝCH AKCÍ A SBÍREK
1. Kancelář Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna - 16. ročník akce ,,Zvířátka také
nekouří“ pořádané u příležitosti Světového dne bez tabáku.
2. Vodní záchranná služba Brno-město – mezinárodní závody ve vodním záchranném
sportu GRAND PRIX MORAVIAE 2015.
3. Soutěž Mladých zdravotníků – za organizaci a zajištění akce studenty.
4. ZŠ Hostěradice – za školení první pomoci
5. MŠ Fanderlíková Brno – Žabovřesky.
6. MŠ Zvídálek, Brno – za školení první pomoci.
7. Liga proti rakovině, Praha - ,,Český den proti rakovině 2015“.

IV.

PROJEKTY A KONFERENCE, NA KTERÝCH SE ŠKOLA ORGANIZAČNĚ
PODÍLELA
1. Prevence úrazů a základy první pomoci pro děti předškolního věku.
2. Nemocnice zvířátek pro děti a jejich plyšové kamarády.
3. VI. studentská konference ,,Životní styl současných mladých lidí“.
4. 9. a 10. brněnská celostátní konference pro zdravotnické profese a pedagogické
pracovníky.
5. Mezinárodní studentský workshop v rámci projektu cz.1.07/2.3.00/45.0044 věda do škol
a školáci do vědy: Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání.

V.

DIPLOMY
1. SZŠ Jaselská Brno ,,XX. ročník první pomoci s mezinárodní účastí“ – 2. místo v soutěži
družstev – kategorie VOŠZ (Rudolf Hudec, Tomáš Dostál a Vladimír Vachata).
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