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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

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

PhDr. Petr Hruška, MBA

Kontakt:

tel.: 542 213 907, 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
studentů

Počet studentů
na jednu třídu

Počet studentů
na učitele *

21

554

26,34

23,08

Školní rok
2017/2018
* 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.

Výroční zpráva 2017/2018

4



Počet učeben, odborných učeben a účelových zařízení

Škola má k dispozici:
 dvacet čtyři 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 poznamenán 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, p. o., 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. Na základě žádosti podané na MŠMT ČR o prodloužení akreditace vzdělávacího
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programu Diplomovaný zdravotnický záchranář 53-41-N/2, forma vzdělávání denní, byla
akreditace vzdělávacího programu prodloužena rozhodnutím č.j. MSMT-24197/2015 ze dne 7. 9.
2015 s platností od 1. září 2016 do 31. srpna 2022.
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. Dne 19. 4. 2016 bylo požádáno o akreditaci vzdělávacího programu
Zdravotník zotavovacích akcí MŠMT ČR. Dne 8. 9. 2016 č. j. MSMT-13371/2016-1/391byla
udělena akreditace vzdělávacímu programu Zdravotník zotavovacích akcí a platností do 8. 9. 2019.
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. Na základě žádosti podané na MŠMT ČR o prodloužení akreditace
vzdělávacího programu 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, forma vzdělávání
kombinovaná byla akreditace vzdělávacího programu prodloužena rozhodnutím ze dne 7.9.2015
pod č.j. MSMT-24199/2015 s platností od 1. září 2016 do 31. srpna 2023.
Na základě žádosti podané na MŠMT ČR, o akreditaci vzdělávacího programu Diplomovaná dětská
sestra 53-41-N/51, denní i kombinovaná forma vzdělávání, vydalo MŠMT ČR dne 26. 7. 2018 č. j.
MSMT-18057/2018-3 a č. j. MSMT-18063/2018-2, rozhodnutí o udělení akreditace na dobu šesti
roků, oběma formám vzdělávání.
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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
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.
Ve školním roce 2015/2016 jsme certifikát Světová škola, obhájili s platností do roku 2021.
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.
Od ledna 2017 se škola začala připravovat na certifikaci ISO, která se uskutečnila dne 15. 6. 2017
a škola získala:


ISO 9001:2015 – Systém managementu kvality – Základní principy a slovník - Systém
managementu kvality řízení vyšší odborné školy zdravotnické



ISO 29990:2010 Vzdělávací služby pro neformální vzdělávání a výcvik - Poskytování vyššího
odborného vzdělávání v oblasti zdravotnictví
Výroční zpráva 2017/2018
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Údaje o Školské radě
Složení školské rady VOŠZ Brno, příspěvková organizace
Předseda/kyně: Mgr. Jana Tvrdoňová
Zástupci studentů: Veronika Vítková, Denisa Doležalová, Martin Zapletal
Zástupci školy: Mgr. Simon Majer, Mgr. Dana Jelínková, Mgr. Jana Tvrdoňová
Zástupci zřizovatele: MVDr. Jana Kubějová, PhDr. Olga Chalupová, Mgr. Radka
Zamazalová

Školská rada se sešla ve školním roce 2017/2018:
-

na jednání 23. října 2017

-

na jednání 21. února 2018
Členové školské rady byli na svém 29. jednání seznámeni se Zprávou o činnosti příspěvkové
organizace za rok 2017. Ke zprávě nejsou žádné připomínky ani návrhy na opatření ke zlepšení
hospodaření.
Dále byl projednán a odsouhlasen návrh nového rozpočtu pro rok 2018. Oba dokumenty byly
přítomnými členy podepsány, kopie jsou k nahlédnutí.
Podněty školské rady – PhDr. Olga Chalupová vznesla podnět, zda by podklady k jednání
školské rady (Zpráva o činnosti příspěvkové organizace a Návrh rozpočtu aj.) mohly být
zasílány elektronickou formou.
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II.
Přehled oborů vzdělání
53-41-N/1.

53-41-N/1.

53-41-N/2.

53-41-N/2.

53-41-N/5.

53-41-N/5.

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

Diplomovaná dětská sestra
studium denní

délka studia: 3 roky 0 měsíců

Diplomovaná dětská sestra
studium kombinované

délka studia: 3 roky 0 měsíců

III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy


Přehled interních vyučujících ve školním roce 2017/2018

Příjmení, jméno
Burešová Marika
Černá Hana
Hykšová Radka
Hruška Petr
Janíková Petra
Jelínková Dana
Kolářová Jana
Kopalová Andrea
Kopečková Gabriela
Kotíková Barbora
Kozlova Kateryna
Machačová Šárka
Majer Simon
Mergenthalová Vlasta
Nováčková Lada
Odehnalová Romana
Opltová Lucie
Pavlačková Alena

Titul
PhDr.
Mgr.
Mgr.
PhDr., MBA
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr., Ph.D.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
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Příjmení, jméno
Pecinová Monika
Polášková Jaroslava
Stehlíková Ivana
Stejskalová Zina
Tvrdoňová Jana
Zavřelová Jiřina
Zouharová Alena
Zouharová Jana

Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr., Ph.D.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
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Seznam externích vyučujících ve školním roce 2017/2018

Příjmení, jméno
Bazala Miloslav
Červenka Martin
Dolanská Hana
Fínová Lada
Fryčerová Iva
Hanušová Olga
Havlát František
Hradilová Věra
Jarušek Vladimír
Kadlčíková Jana
Kličková Hana
Kopřiva Aleš
Maňáková Lenka
Mareček Jan
Marková Monika
Marounková Jana
Marušáková Pavlína
Neumanová Eva
Němeček Ondřej
Přecechtěl Radek
Přibylová Věra


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

Příjmení, jméno
Rabušic Pavel
Ručková Marta
Seitlová Alena
Seroiszková Miroslava
Sochůrková Daniela
Soukupová Jana
Strašák Luděk
Synek Vít
Šponerová Eva
Šebesta Ondřej
Šindelář Tomáš
Trešlová Simona
Uhrová Petra
Verner Hynek
Zemanová Jitka

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

Ing.

MUDr.
MUDr.

Seznam pracovníků THP ve školním roce 2017/2018

Příjmení, jméno
Bencalíková Júlia
Balážová Zdeňka
Daňková Kateřina
Dostálová Eva
Foltýn Stanislav
Fedorová Jarmila
Korgová Zuzana
Kossová Jana
Poláčková Irena
Skopalová Marie
Soltani Alexandra
Staňková Anna

Titul
Ing.

Příjmení, jméno
Šedrla Josef
Viktorinová Blanka
Zemková Helena

Titul

Bc.
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 AFY, PAP (1x)
Učebny pro teoretickou výuku (17x)
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

1 434,1

669

1 434,1 m2

-

-

-

-

1 175 m2

Prostory budovy školy 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, příspěvkové organizace, 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, možnosti tisku a kopírování dokumentů pro studenty za výhodných podmínek
v Mediálním centru. K dispozici jsou studentům počítače s připojením k internetu. V současné době
knihovna obsahuje 11047 knižních jednotek domácí i zahraniční literatury a 7 titulů odborných
časopisů, k nimž jsou vypracovávány anotace.
V roce 2017 bylo investováno do nákupu odborné literatury 26 131,- Kč, ze kterých bylo
nakoupeno 125 nových knih 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.
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Knihovna se podílí také na zhotovování a tisku deníků odborné praxe, průvodců studiem, metodiky
pro zpracování absolventské práce a dalších materiálů, především studijních. Knihovna zajišťuje
archivaci a zveřejňování fotodokumentace ze školních akcí.


Přehled odborných učeben a specializovaných laboratoří a popis jejich technické úrovně

POSLUCHÁRNA - ANATOMIE
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 lebka didaktická

1 ks

Model vrstev lebky

1 ks

Model chodidlo

3 ks

Model ledvina

1 ks

Model oko

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
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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

Monitor vitálních funkcí

1 ks

Model dítěte (koupel kojence)

1 ks

Ruka cvičná i. v. injekce

1 ks

Simulátor komplexní péče o stomie

2 ks

Model břicha injekční pokročilý

2 ks

Vene punkční paže pokročilá

2 ks

Bazének na mytí hlavy

2 ks

Větrák

1 ks

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

Ruka cvičná i. v. injekce

3 ks

Pelvimetr

1 ks

Větrák

1 ks
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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

ODBORNÁ UČEBNA PRO VÝUKU OBORU DZZ
Lůžko resuscitační LINET

2 ks

Převazový vozík LINET

1 ks

Model výukový víceúčelový

1 ks

Resuscitační 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
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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

Vene punkční paže pokročilá

1 ks

Model břicha injekční pokročilý

1 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

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
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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

Transportní nosítka

1 ks

Intubační sady

1 ks

Kardiopumpa

2 ks

KABINET PRO PŮJČOVÁNÍ POMŮCEK A SKLAD POMŮCEK PRO ODBORNÉ
UČEBNY
Externí defibrilátor AED

3 ks

Vázací přístroj (kroužková vazba)

1 ks

Tonometr – rtuťový

12 ks

Tonometr – digitální

4 ks

Tonometr – budíkový

2 ks

Tonometr bezrtuťový

8 ks

Fonendoskop

22 ks

Fonendoskop duální

6 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
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Počítač

1 ks

Model novorozence

5 ks

Model pro náhlý porod

1 ks

Model gynekologický vyšetřovací

1 ks

Intubační model kojence

1 ks

Resuscitační model kojence

1 ks

Resuscitační kufr

2 ks

Resuscitační vak

3 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

AMBU VAK (pro dospělé, dětský)

4 ks

Resusci anne QCPR torzo v tašce

1 ks

Sada CPR dospělé

4 ks

Sada CPR dítě

1 ks

Little Anne

4 ks

Little Anne v tašce

1 ks

Intubační torzo dospělé

1 ks

Cvičné AED

1 ks

Přístroj na samovyšetření prsou

1 ks

KPR model

1 ks

Pánev model

1 ks

Enterální pumpa

2 ks

Batoh záchranářský

2 ks

Monitor vitálních funkcí

1 ks

Odsávačka

1 ks

Vakuová matrace

1 ks

Little junior

1 ks

Pokročilý model dítěte

1 ks
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Budíkový tonometr

1 ks

Duo fonendoskop

1 ks

Přetlakové manžety

2 ks

Sada kufr – simulace stáří

1 ks

Torzo centrální kanylace

1 ks

Model na cévkování

1 ks

Infuzní pumpa

1 ks

Model nasogastrické sondy

1 ks

Model poslechový

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
Vidoerekordér s DVD

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

Zesilovač

1 ks

Organizér

1 ks

PC zaměstnanců školy

45 ks

PC pro potřeby studentů

31 ks

Tiskárna

18 ks

Kopírka

7 ks
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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

Inhalátor

3 ks

Mikrofon bezdrátový ruční

1 ks

Mixážní pult s příslušenstvím

1 ks

REPRO soustava + stojan

2 ks

Stojan mikrofon s držadlem

1 ks

Stůl stolní tenis

1 ks

Sněžnice

15 párů

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

PZ 11. 6.; 19. 6.; 20. 6.; 28. 8. + 24. 9.
2018
Celkem
Dostavilo
Počet
přihlášek
se
přijatých

Autoremedura
Odvolání
podalo

Počet
přijatých

Na JmK
OŠ
předáno

Celkový
počet
přijatých
k 25. 9. 2018

232

137

137

-

-

-

137

155

108

108

-

-

-

108

72

42

42

-

-

-

42

58

48

47

-

-

-

47

517

335

334

-

-

-

334
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Rozhodnutí ředitele školy podle § 165 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Rozhodnutí ředitele

Počet

Přijetí ke studiu - celkem

Počet odvolání

334

Nepřijetí ke studiu

1

Přijetí po odvolání - autoremedura

-

Uznání dosaženého vzdělání a přijetí do vyššího ročníku

12

Povolení individuálního studijního plánu

-

Přestup z jiné VOŠ

4

Změna oboru vzdělávání

4

Přerušení vzdělávání

6

Opakování ročníku

3

Podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy,
zanechání studia

18

Snížení školného ze sociálních důvodů

2

Snížení školného - stipendium

-



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

Možnost nahlédnout do spisu po vykonání přijímacích zkoušek nebyla využita žádným
uchazečem.

VI.
Údaje o výsledcích vzdělávání studentů


Výsledky absolutorií

denní studium

Počet
studentů
konajících
zkoušku
78

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštěni
ke zkoušce

39

37

2

0

31

18

13

0

0

109

57

50

2

0

(DVS + DZZ)

jiné formy studia
(DVS, DZZ/dálková)
celkem
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VII.
Závěrečné hodnocení plánu činností školního výchovného poradce
Měsíc

Program, akce

VIII.

Seznámení pedagogického sboru s výsledky dotazníku
spokojenosti na škole a vztahů studentů
Seznámení pedagogického sboru s náplní a rozsahem
činnosti VP, preventivní program školy

IX.
2017

X.

Termín plnění

28.8.

Pozn.

Pedagogická porada

Setkání výchovného poradce se studenty prvních
ročníků

září

1. DVSA, B, C, D
1. DZZ

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

19.9.

Studentská rada

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

2.10.

Pedagogická porada

Individuální konzultace se studenty (s ohledem

3

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

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

6.11.

Pedagogická porada

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

28.11.

Studentská rada

XI.
Individuální konzultace se studenty (s ohledem

11

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

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

4.12.

Pedagogická porada

XII.
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: prosinec

I.
2018

II.

10

8.1.

Individuální konzultace se studenty (s ohledem

Pedagogická porada

8

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

Konzultace se supervizorem, hodnocení zimního
období
Seznámení pedagogického sboru s náplní a rozsahem
činnosti VP za období: leden
Individuální konzultace se studenty (s ohledem

5.1.
5.2.

Pedagogická porada

7

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)
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III.

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

13.2.

Studentská rada

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

5.3.

Pedagogická porada

Individuální konzultace se studenty (s ohledem

4

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

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

IV.

Pedagogická porada

9.4.

Individuální konzultace se studenty (s ohledem

7

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

V.

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

14.5.

Pedagogická porada

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

15.5.

Studentská rada

Individuální konzultace se studenty (s ohledem

10

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

Seznámení pedagogického sboru s náplní a rozsahem
činnosti VP za období: květen
Individuální konzultace se studenty (s ohledem

VI.

Pedagogická porada

4.6.

8

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

Konzultace se supervizorem, hodnocení letního
období

22.6.

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

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

DVS 1A DVS 1B
DVS 1C DVS 1D
DZZ1

2017
IX.

Seznámení zástupců
studentů s nabídkou
aktivit

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada

Dotazníky ke zjištění postoje studentů k návykovým
látkám
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PPP Sládkova Brno
+ elektronicky

Seminář metodiků prevence SPJ

Pedagogická porada:
Seznámení pedagogů s rozsahem činností ŠMP SPJ
pro školní rok na PP

2. 10. PP

Příloha v materiálech
ŠMP

Dotazníky ke zjištění postoje studentů k návykovým
látkám (budou realizovány až v Letním období)
Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ

X.
Setkání ŠMP se studenty prvních a druhých ročníků,
informace o činnostech, plánu a nabídce aktivit
Neformální sportovní setkání zaměstnanců školy se
studenty na školním dvoře
Pracovní seminář ŠMP: „Právo a rizikové
chování“, na SSŠ Hybešova 15

XI.

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

Informace o činnosti
a konzultacích

Příloha v materiálech
školy
průběžně

5. 10. 2017

12. 10. 2017

Individuální
konzultace a řešení
Společná akce
pedagogů, THP
zaměstnanců
a studentů školy

6. 11. PP
Pedagogická
porada:
Informace o
činnosti

Studentská konference (pro studenty 1. ročníků)
Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada
Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ
Společná aktivita pedagogů a ostatních pedagogů,
Vánoční setkání s posezením

XII.

2018
I.

II.

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

Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ
Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada
Společná akce pedagogů, studentů a přátel školy –
Školní ples
Výroční zpráva 2017/2018

9. 11. 2017
průběžně

18. 12. PP
8. 1. 2018 PP
Průběžně

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

5. 2. PP
13.2.
16. 2. PLES

Pedagogická porada:
Informace o činnosti a
konzultacích
Studentská rada
Předání informací
24

DVPP: Relaxační techniky pro všechny zaměstnance
školy (2 skupiny aktivit)

26.2.

a aktuální nabídky
zástupcům studijních
skupin
Společně s VP, akce
pro pedagogy

Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ
Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Dotazníky ke zjištění postoje studentů k návykovým
látkám (VSS 1. ročníků denního studia)

5. 3. PP

Pedagogická porada:
Informace o činnosti a
konzultacích

26.3.

Společně s VP, akce
pro pedagogy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP: pro zaměstnance školy (2 skupiny aktivit)

III.

Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ

9. 4. PP
Pedagogická
porada:
Informace o
činnosti a
konzultacích

IV.
23. 4. 2018

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

Školení GDPR – všichni zaměstnanci školy

Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ

14. 5. PP

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada

V.

Aktivita pro studenty a pedagogické pracovníky:
Nemocnice zvířátek – studenti 1. Ročníků
Polní nemocnice zvířátek (Světová škola)
Přednášky pracovníků spolupracujících organizací.
Společná aktivita studentů a pedagogů VOŠZ Brno
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Laická první pomoc

Seminář metodiků prevence SPJ, závěrečné
zhodnocení aktivit za školní rok
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Pedagogická porada:
Informace o činnosti
a konzultacích

15.5.

Studentská rada
Zhodnocení práce
ŠMP za školní rok

14. – 25. 5.
2018

Realizováno společně
s projektem VOŠZ
Brno: Světová škola
Individuální
konzultace a řešení

28.5. M. S.
květen 2018:
Elektronicky
z PP Sládkova

Pracovní setkání
metodiků –
elektronickou formou
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zaslány
materiály

Seznámení pedagogů a studentů s činnosti ŠMP SPJ
a s výsledky dotazníků studentů 1. ročníků:
Postoje studentů k návykovým látkám
Vyhotovení souhrnné zprávy a vyplnění dotazníku
za školní rok 2017 /18

VI.

Krajská konference metodiků SPJ: Domácí násilí
Vyhotovení souhrnné zprávy a vyplnění dotazníku
za školní rok 2017 /18

11. 6. PP

12. 6. Krajská
konference

Pedagogická porada:
Informace o činnosti
a konzultacích,
výsledku dotazníku
a shrnutí práce ŠMP
SPJ za celý školní rok
Individuální
konzultace a řešení

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. Jana Kolářová
Mgr. Kateryna Kozlová, Ph.D.
Mgr. Šárka Machačová
Mgr. Simon Majer
PhDr. Vlasta Mergenthalová
Mgr. Jana Tvrdoňová

2. Jazyková škola BRÁNA JAZYKŮ


Mgr. Hana Černá

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:
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-

Prohloubení znalostí v počítačové gramotnosti;

-

Komunikativní dovednosti a její efektivnost při plnění úkolů;

-

Školení GDPR;

-

Školení laické první pomoci;

-

Školení akčního plánování;

-

Projektový management význam ve školství;

-

ISO – značka kvality;

-

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.

X.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
-

spolupráce s TyfloCentrem: “Bílá pastelka“ (11. 10. 2017);

-

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2017
(31. 10. – 3. 11. 2017);

-

9. jihlavská konference porodních asistentek (2. 11. 2017);

-

,,Školení první pomoci“ – MŠ Dobrovského, Brno (6. 11. 2017);

-

Studentská konference VOŠZ Brno p. o. (9. 11. 2018);

-

organizace aktivit v rámci školní akce ,,Mezinárodní nekuřácký den“ (16. 11. 2017);

-

Den otevřených dveří VOŠZ Brno (15. 1. 2018);

-

VII. ročník – Festivalu kazuistik pro studenty VOŠZ (14. 2. 2018);

-

Valeriana z. s. ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno – příprava
a spoluorganizace 17. reprezentačního plesu (16. 2. 2018);

-

Školní kolo soutěže první pomoci 2018 (12. 3. 2018);

-

VIII. ročník medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranářských posádok – Lešť,
Slovenská republika (14. – 16. 3. 2018);

-

,,Seminář poskytování první pomoci a řešení neodkladných stavů“ organizovaný pro pracovníky
SZZ II Brno (19. 3.; 26. 3. a 16. 4. 2018);

-

,,Školení první pomoci“ – MŠ Zvídálek, Slavkov u Brna (19. a 21. 3. 2018);

-

X. ročník Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2018 – Moravský kras (22. 3. 2018);

-

MASARYK RUN – Masarykův okruh, Brno (1. 4. 2018);
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-

,,Školení první pomoci“ – ZŠ a MŠ Didaktis, s.r.o. Brno (3. 4. 2018);

-

,,Autobus“ – Školní a výcvikové středisko HZS, Brno (24. 4. 2018);

-

Plzeňský pohár záchranářů – VII. ročník (24. - 29. 4. 2018);

-

Rozkoš RESCUE 2018 – cvičení pro záchranáře (4. – 6. 5. 2018);

-

XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti (6. – 9. 5. 2018) Brno, BVV;

-

,,Školení první pomoci“ – ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 (10. 5. 2018);

-

,,Nemocnice zvířátek“ VOŠZ Brno p. o. (14. – 25. 5. 2018);

-

Přípravný kurz VOŠZ Brno p. o. (18.; 25. 5. 1. 6. 2018);

-

Rallye Rejvíz 2018 - 22. ročník mezinárodního odborného metodického zaměstnání a soutěže
pro posádky zdravotnických záchranných služeb (23. – 27. 5. 2018);

-

,,Školení první pomoci“ – Gymnázium Mojmírovo náměstí s. r. o. (15. – 16. 6. 2018);

-

spolupráce s Ligou proti rakovině: “Český den proti rakovině – aktivní prevence rakoviny“
(16. 5. 2018);

-

Brněnské onkologické dny (16. – 18. 5. 2018);

-

,,Školení první pomoci“ – ZŠ Vedlejší, Brno (17. 5. 2018);

-

Den pro záchranu života – VOŠ MILLS Čelákovice (17. – 18. 5. 2018);

-

Den první pomoci – 12. ročník Horní Lomná (24. – 26. 5. 2018);

-

,,Školení první pomoci“ – ZŠ Heyrovského Brno (6. 6. 2018);

-

,,Školení první pomoci“ – Dětský dům Zábrdovice Brno (14. 6. 2018);

-

XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Brno (11. – 12. 6. 2018);

-

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

-

škola dlouhodobě proškoluje zaměstnance různých organizací v poskytování první pomoci.



Účast studentů školy v soutěžích

-

12. ročník soutěže DPP - Den první pomoci 2018 – studenti naší školy obsadili 7. místo ve
složení Marek Kratochvíl, Roman Sklenica, Dominika Horká a 13. místo ve složení Martin
ZAPLETAL, Ondřej Klvač, Miloš Smutný.

-

VII. ročník – Festival kazuistik pro studenty VOŠZ Zlín 2018:
1. místo kategorie DZZ - Filip Claus
2. místo kategorie DVS - Jana Krejčí
3. míst kategorie DZZ – Adam Smrtník
Adam Smrtník získal také cenu studentské poroty ve své kategorii.

-

X. ročník Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2018 - týmy posádek RLP (rychlá lékařská
pomoc) a RZP (rychlá zdravotnická pomoc) z celé republiky, včetně týmu studentů naší školy,
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ze skupiny DZZ2 a DZZ3, ve složení Adam Smrtník, Martin Fríbert, Lenka Došková náročných
disciplínách, které prověřily jejich odborné znalosti, dovednosti i fyzickou přípravu obsadili
naši studenti v kategorii RLP a RZP 3. místo, v kategorii RZP 1. místo. Druhý tým Barbora
Matochová, Radim Fousek a Monika Gottwaldová obsadili 5. místo v kategorii RZP a celkově
13 místo.
Rallye Rejvíz 2018 – studenti ve složení Adam Smrtník, Martin Fríbert, Lenka Došková se

-

umístili na 18. místě.
-

Rozkoš RESCUE 2018 – soutěže se účastnily týmy z celé republiky, studenti naší školy
obsadili v silné konkurenci 36. místo Martin Zapletal, Ondřej Klvač, Miloš Smutný.
Den pro záchranu života – VOŠ MILLS Čelákovice – účast soutěžních týmů byla z celé
republiky naši studenti ve složení Marek Kratochvíl, Roman

Sklenica,

Dominika

Horká

obsadili 11. místo
-

VIII. ročník medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranářských posádok –
Lešť, Slovenská republika – naši studenti Monika Gottwaldová a Ondrej Baranka obsadili
krásné 9. místo v kategorii studenti.

-

XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Brno:

-

1. místo v soutěži družstev – kategorie VOŠZ

Marek Kratochvíl, Roman Sklenica, Ondřej

Klvač
-

Školní kolo soutěže první pomoci 2018
1. místo – Marek Kratochvíl, Filip Claus, Adam Ráček
2. místo – Jakub Novák, Zuzana Coufalová, Sandra Kejíková
3. místo – Pavla Jitřenka Beranová, Dominik Dejmek, Natálie Beňová



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
100/60 Kč za vstupenku.
- Spolupráce s Městským divadlem Brno:
všem zaměstnancům školy a studentům je umožněna s měsíčním předstihem nabídka
divadelních představení na muzikálové i činoherní scéně, po dohodě s divadlem si v případě
zájmu studenti vstupenky zařizují sami nebo jsou vstupenky přes školu zamluveny přímo na
pokladnu divadla.
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- Spolupráce s Divadlem Bolka Polívky:
všem zaměstnancům školy a studentům je umožněna s měsíčním předstihem nabídka
divadelních představení, po dohodě s divadlem si v případě zájmu studenti vstupenky zařizují
sami nebo jsou vstupenky přes školu zamluveny přímo na pokladnu divadla.
Ve školním roce 2017/2018 bylo zakoupeno 202 vstupenek.

XI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a kontrolou
Jihomoravského kraje - OKP
V roce 2017 byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace ve dnech
23. - 25. 10. 2017 a 30. - 31. 10. 2017. Jednalo se o přezkoumání hospodaření v rámci kontroly KÚ
JMK za období leden – červen 2017 a inventarizace a účetní závěrka roku 2016. Kontrolu provedlo
Ministerstvo financí ČR.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky závažného charakteru. Nastavený řídící a kontrolní systém
vytváří předpoklady pro účelné a hospodárné nakládání se svěřeným majetkem.
V roce 2017 byla provedena veřejnosprávní kontrola odborem kontrolním a právním Krajského
úřadu Jihomoravského kraje za účetní období roku 2016 a období účetně související. Kontrola byla
zahájena 12. 12. 2017, ukončena byla dne 25. 1. 2018 a byla zaměřena na hospodaření s prostředky
veřejné finanční podpory, účtování o nákladech souvisejících účetních období a dodržování
zákonných podmínek pro zajištění plnění daňových povinností. Kontrolu provedl odbor kontrolní a
právní KÚ Jihomoravského kraje.
Zjištěny chyby v časovém rozlišení nákladů příštích období ve výši 6 tis. Kč. V ostatních bodech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V období duben - květen 2018 byla provedena veřejnosprávní kontrola odborem majetkovým
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Kontrola byla zaměřena na technický stav budov, využití
nemovitého majetku a hospodaření se svěřeným majetkem. Kontrolu provedl odbor majetkový KÚ
Jihomoravského kraje.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření se svěřeným majetkem.
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XII.
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017
Škola obdržela od zřizovatele v roce 2017 níže uvedené dotace:
Poskytnuté dotace k 31. 12. 2017
z toho: dotace ze státního rozpočtu
dotace z rozpočtu ÚSC

....

26 591 498 Kč

. . ………. .

22 562 498 Kč

. . ………. .

4 029 000 Kč

v tom:
Lékařské prohlídky studenti

. . . …..

128 000 Kč

Rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu k 31. 12. 2017:
Účelový znak 33353 – Přímé náklady na vzdělávání:
k 31. 12. 2017 - dotace na přímé náklady

. . . . . . . . . . . . . 21 538 415 Kč

Čerpání dotace: na platy

. . . . . . . . . . . . . 14 363 687 Kč

dohody

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

1 328 000 Kč

odvody

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

5 114 588 Kč

FKSP

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

287 789 Kč

ONIV

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

444 351 Kč

(nákup uč.pomůcek, knih, zákonné pojištění, DVPP, cestovné,
náhrada za nemoc)
Dotace byla v plné výši vyčerpána.
Účelový znak 10410 – Lékařské prohlídky studentů:
k 31. 12. 2017 - provozní dotace

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

128 000 Kč

Čerpání dotace: lékařské prohlídky

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

90 404 Kč

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

37 596 Kč

nevyčerpáno

Na lékařské prohlídky v rámci provozní dotace nebylo vyčerpáno 37 596 Kč
V rámci finančního vypořádání bylo požádáno o ponechání nevyčerpaných
finančních prostředků k použití v roce 2018 na lékařské prohlídky.
Účelový znak 33052 – Zvýšení platů pracovníků reg. školství:
k 31. 12. 2017 - dotace na přímé náklady

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

317 224 Kč

Čerpání dotace: na platy

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

233 253 Kč
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odvody

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

79 306 Kč

FKSP

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

4 665 Kč

Dotace byla v plné výši vyčerpána.
Účelový znak 33073 – Zvýšení platů nepedag. zaměstnanců reg. školství:
k 31. 12. 2017 - dotace na přímé náklady

. . . . . . . . . . …. . .

174 420 Kč

Čerpání dotace: na platy

. . . . . . . . …. . . . .

114 334 Kč

odvody

. . . . . . . . . …. . . .

38 873 Kč

FKSP

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

2 286,68 Kč

Nevyčerpáno

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

18 926,32 Kč

Dotace nebyla vyčerpána. Finanční prostředky budou vráceny v rámci finančního
vypořádání v roce 2018.
Účelový znak 33066 – Šablony-Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování:
k 31. 12. 2017 - dotace Šablony pro VOŠ

. . . . . . . . . . . ….. .

532 439 Kč

Čerpání dotace: OON a dohody

. . . . . . . . . . ….. . .

22 227 Kč

Poradenské služby

. . . . . . . . . . ….. . .

36 300 Kč

FKSP

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

87,56 Kč

Účelová dotace z MŠMT poskytnuta prostřednictvím Krajského úřadu JMK
na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.
Nevyčerpané finanční prostředky převedeny pro následující roky do rezervního
fondu.
Finanční prostředky na zajištění provozu školy v roce 2017:
Dotace od zřizovatele na provoz v celkové výši
Výnosy školy v roce 2017

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

3 991 404 Kč

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

1.942.199 Kč

Finanční prostředky na zajištění provozu školy celkem:

...........

5.933.603 Kč

Na provozní výdaje čerpáno celkem:

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

5.890.966 Kč

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti v roce 2017

42.637 Kč

Doplňková činnost
Škola provozuje v rámci doplňkové činnosti „Maloobchod“, „Pořádání odborných kurzů, školení a
jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti“, „Vydavatelskou činnost, polygrafickou
výrobu, knihařské a kopírovací práce“ a „Pronájmy nebytových prostor“.
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V rámci doplňkové činnosti byla zakoupena Forenzní sada poranění, Dětská vakuová matrace a
skartovačka.
Zisk z doplňkové činnosti je v roce 2017 . . . . . . . . . .

18.228 Kč

Investice
V roce 2017 byla zahájena investiční akce stavebního charakteru – Rekonstrukce příjezdové
komunikace k VOŠZ Brno p. o. a firemní mateřské škole. Na tuto investiční akci obdržela škola
příspěvek z IF JMK ve výši 3.074.000,- Kč. Výběrovým řízením byla vybrána stavební firma
ZEMAKO, s.r.o., Moravany. Z IF uhrazeno výběrové řízení na dodavatele stavby ve výši 35.090,Kč. Stavební práce budou hrazeny až v roce 2018. Poskytnutý investiční příspěvek z IF JMK je
schválen k použití do 31. 12. 2018.
V roce 2017 byla doplacena projektová dokumentace pro tuto akci ve výši 157.300,- Kč. Celkové
náklady na projektovou dokumentaci činí 217.800,- Kč. Škola obdržela na zhotovení projektové
dokumentace příspěvek z IF JMK ve výši 220.000,- Kč již v roce 2016, kdy byla projektová
dokumentace zadána
ke zpracování.
Z vlastních zdrojů IF byly v roce 2017 zakoupeny učební pomůcky - Zdokonalený Trenažér na
cévkování ve výši 65.089,50 Kč, Model kojenec ve výši 44.711,92 Kč, Srdeční a plicní poslechové
torzo ve výši 43.948,41 Kč a EKG monitor ve výši 41.339,67 Kč. Dále bylo provedeno zasíťování
učeben v budově školy ve výši 52.924 Kč.
Externí kontrolní činnost
V roce 2017 byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace odborem
kontrolním a právním Krajského úřadu Jihomoravského kraje za období roku 2016 a veřejnosprávní
kontrola hospodaření příspěvkové organizace MF ČR za období leden – červen 2017.
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XIII.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
1. Mezinárodní spolupráce ve školním roce 2017/18 – Klinikuum Stuttgart
Na podzim 2017 odjela do Stuttgartu v rámci výměnných pobytů studentka Růžena
Mazurová. Pobyt trval od 1. 12 2017 do 18. 12. 2017 a studentka pracovala na oddělení
ORL.
V období od 24. 3. 2017 do 15. 4.2017 proběhla stáž studentky Sandry Dieler ze Stuttgartu
ve Fakultní nemocnici U svaté Anny Brno na oddělení traumatologie. Sandra pracovala ve
dvojici s českou studentkou VOŠZ Brno. Navštívila také teoretickou výuku ve škole.
2. Školní akční plán rozvoje vzdělávání na období 2017(2018) až 2019 (ŠAP) v rámci
Krajského akčního plánování (KAP)
Tvorba školních akčních plánů (ŠAP) je součástí postupně se rozvíjejícího modelu
krajského akčního plánování. Jeho cílem je posílení strategického plánování, zvýšení
efektivity systému řízení a posílení důležitosti dosahování cílů a plánovaných výsledků.
Dlouhodobým a významnějším efektem pak bude posílení strategického plánování a řízení
školy i zatraktivnění image školy směrem k veřejnosti. ŠAP nastavený na tříleté období má
pomoci plánovat a řídit zkvalitnění a rozvoj vzdělávacího systému konkrétní VOŠ.
Předpokladem je, že pro naplnění některých svých cílů bude VOŠ usilovat o získání
finančních prostředků z evropských dotací. Na ŠAP I bude moci škola navázat vytvořením
ŠAP II.
3. Erasmus +
Od konce října 2017 se naše škola stává držitelem certifikátu „Erasmus Charter for Higher
Education (ECHE) 2014-2020“, neboli „Listiny programu pro vysokoškolské vzdělávání
2014-2020“. Podobně jako mnohým evropským vysokým školám a vzdělávacím institucím
napojeným na vyšší vzdělávání, umožňuje tento nově nabytý status instituce s vyšším
vzděláváním v rámci programu Erasmus+ našim studentům a zaměstnancům účastnit se
stáží v zahraničí ve školách a institucích, které jsou též držiteli zmíněného certifikátu. Naše
škola naopak může přijímat studenty a zaměstnance z těchto evropských institucí (ECHE
institutions) na stáže v naší škole. Finanční prostředky z dotačního programu Erasmus+
budou naší škole přiděleny na období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020.
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Individuální stáže studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ je možné rozdělit do
následujících kategorií:
Studijní pobyty pro studenty – Student Mobility for Studies (SMS) (délka stáže 3-12
měsíců)
Praktické stáže pro studenty (tj. studentské praxe) – Student Mobility for Traineeships
(SMP) (délka stáže 2-12 měsíců)
Výukové pobyty pro pedagogické pracovníky – Staff mobility for teaching (STT) (délka
stáže 2 dny – 2 měsíce; minimální počet 8 odučených hodin za týden)
Školení pro pedagogické i nepedagogické pracovníky – Staff mobility for training
(STA) (délka stáže minimálně 2 dny)
4. Projekt „Vyšší odborná škola zdravotnická Brno – podpora škol formou
zjednodušeného vykazování“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007036
Šablona: IV/1.2 Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ
Školní kariérový poradce působí jako podpora studentů vyšší odborné školy zdravotnické
při vstupu na trh práce; připravuje a realizuje se studenty měsíčně dvě individuální setkání,
která vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, vhodných směrů vzdělávání a profesní
orientace směřující k výběru zdravotnické specializace při vstupu na trh práce.
Šablona: IV/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Pedagog bude rozvíjet své znalosti a dovednosti ve spolupráci se zdravotnickým zařízením,
kde bude absolvovat v průběhu 10 dnů stáž v délce 40 hodin. Stáž bude absolvována
v běžné pracovní době zaměstnavatele (nemocnice, zdravotnického zařízení). Zkušenosti
mohou pedagogové využít pro přenos příkladů z praxe do výuky a rovněž k předání
zkušeností svým kolegům ve škole.
Šablona: IV/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ
Aktivita je určená pro odborníka z praxe a pedagoga všeobecně vzdělávacích předmětů
VOŠ, kteří společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 měsíců, ve
kterých probíhá výuka.
Cílem je zkvalitnit práci pedagoga na základě zkušenosti odborníka z praxe a zvýšit tak
efektivitu studentova učení.
Šablona: IV/2.11 CLIL ve výuce na VOŠ
Pedagog, vyučující cizí jazyk (lektor), připraví a zrealizuje pro své kolegy v průběhu 10 po
sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, minimálně 50 výukových lekcí cizího
jazyka v délce trvání minimálně 60 minut. Následně pedagog – nejazykář uplatní ve
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vyučování své znalosti cizího jazyka v 15ti minutovém výstupu. / viz zápis v třídní knize/.
Cílem je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na zavedení metody
CLIL do výuky.
Šablona: IV/2.3C Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin
cizí jazyky. IV/2.5C Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 80
hodin cizí jazyky.
Pedagogové budou v rámci účasti na odborných seminářích, workshopech nebo kurzech
prohlubovat své znalosti z cizího jazyka, které využijí ve výuce. Vzdělávání bude v daných
hodinových dotacích absolvováno prezenční formou. Výsledkem vzdělávání je osvědčení
absolvování vzdělávacího programu DVPP.

5. Projekt

,,Inovace

VOV

–

Zdravotnická

oblast“

registrační

číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16.041/0008050. Spoluúčast při tvorbě a naplňování cílů jednotlivých
klíčových aktivit, hlavní řešitel SZŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava, p. o.

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.
 MŠ Dobrovského - 25 dětí
 ,,Seminář poskytování první pomoci a řešení neodkladných stavů“ organizovaný pro
pracovníky SZZ II Brno - 100 dospělých
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 ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 - 138 dětí
 ZŠ Vedlejší, Brno - 135 dětí
 MŠ Zvídálek, Slavkov u Brna – 82 dětí
 ZŠ Heyrovského Brno - 40 dětí
 Gymnázium Mojmírovo náměstí s. r. o. – 50 studentů
 Dětský dům Zábrdovice Brno – 15 dětí
 ZŠ a MŠ Didaktis, s.r.o. Brno – 8 dospělých
 Přípravný kurz VOŠZ Brno – 28 dospělých
 Nemocnice zvířátek – 1400 dětí

Ve školním roce 2017/2018 jsme celkově proškolili 2021 osob.

XV.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů

1. Mezinárodní spolupráce ve školním roce 2017/18- Lothar von Faber Schule , Norimberk
Na základě kontaktů získaných na semináři organizace Tandem v Plzni byla navázána
spolupráce s Lothar von Faber Schule v Norimberku. Žáci ze zdravotnického směru Lothar von
Faber Schule přijeli na výměnnou praxi do zdravotnických zařízení v Brně v termínu od 23. 4. 2018
do 4. 5. 2018. Sebastian Böttcher a Miriam Fetzer byli zařazeni na do skupiny s odbornou učitelkou
na oddělení traumatologie do Fakultní nemocnice U svaté Anny. Elena Steinhauser vykonávala
praxi ve dvojici se studentkou VOŠZ Brno v Hospicu Svaté Alžběty v Brně.
Podle pravidel organizace Tandem byly první dva dny přípravné – zúčastnil se jich i jazykový
koordinátor a příprava byla nejen odborná, ale především jazyková a kulturní. V rámci pobytu
navštívili i cvičení IZS a nácviky první pomoci.
Od 1. 7. do 14. 7. 2018 absolvovali naši studenti Vojtěch Švanda, Michaela Jarošová a Kateřina
Neumannová výměnnou stáž ve zdravotnických zařízeních v Norimberku. Součástí této stáže byla
také jazyková a kulturní příprava.
Obě výměnné stáže byly finančně podpořeny Česko- německým fondem budoucnosti.
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XVI.
Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

B .Braun Avitum Austerlitz, Dialyzační středisko Ivančice s.r.o.
B. BRAUN AVITUM AUSTERLITZ s.r.o.
CKTCH Brno
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad
Domov pro seniory Foltýnova
Domov pro seniory Kociánka, p.o.
Domov pro seniory Nopova, p.o.
Domov pro seniory Věstonická, p. o.
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
Fakultná nemocnica Trenčín
FN Brno
FN Královské Vinohrady
FN Ostrava
FNUSA
Hospic Anežky České, OCHČK
Hospic sv. Alžběty, o. p. s.
HZS JMK
HZS Kraje Vysočina
Charita Ostrava, Hospic Sv.Lukáše
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Kroměřížská nemocnice, a. s.
LUMINA spolek, Domov pro seniory
Městská nemocnice Ostrava
MOÚ
Naděje, pobočka Brno
Nemocnice Blansko, příspěvková organizace
Nemocnice Boskovice s.r.o.
Nemocnice Břeclav
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Nemocnice Hranice a.s.
Nemocnice Hustopeče
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Nemocnice Kyjov, p.o.
Nemocnice Milosrdných bratří
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s.
Nemocnice Přerov, Středomoravská nemocniční a.s.
Nemocnice s poliklinikou Havířov
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Nemocnice Šumperk a. s.
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
Oblastní nemocnice Náchod
Oblastní nemocnice Náchod, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s. r. o.
Psychiatrická nemocnice Brna
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Praktičtí lékaři pro dospělé – celá ČR
SeneCura, Seniorcentrum Modřice
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Surgal Clinic s.r.o.
Úrazová nemocnice v Brně
VN Olomouc
Vodní záchranná služba Brno-město
Vojenská nemocnice Brno
Záchranná zdravotná služba Bratislava
ZZS JMK
ZZS Kraje Vysočina
ZZS MSK
ZZS PAK
ZZS ZK

XVII.
Přílohy
I.

POCHVALA

A

PODĚKOVÁNÍ

STUDENTŮM

A

PEDAGOGICKÝM

PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
1. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
2. Fakultní nemocnice Brno Bohunice 4x
3. Staniční sestra, Interní hematologická a onkologická klinika
4. Nemocnice zvířátek
5. NMB Brno
6. ZŠ Vedlejší, Brno
7. Studentka SS DVS3k

II.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI REALIZACI RŮZNÝCH AKCÍ A SBÍREK
1. Mgr. Eva Jurásková, Slavkov u Brna
2. Mgr. Jana Manová, Šebetov okr. Blansko
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3. Ing. Lubomír Gazoš, Odbor řízení lidských zdrojů, Uherskohradišťská nemocnice, a. s.
4. Mauleová Jana – Český den proti rakovině 2018

III.

PROJEKTY A KONFERENCE, NA KTERÝCH SE ŠKOLA ORGANIZAČNĚ
PODÍLELA
1. Mgr. Vladimír Jarušek – realizace cvičení složek IZS za účasti studentů školy
2. Mgr. Lukáš Olejníček- sportovní ředitel závodu MASARYK RUN
3. Prof. MUDr. Miloš Táborský, DrSc., předseda výboru České kardiologické společnosti
4. Jana Flajšingrová – organizační zajištění konference Akutně.cz
5. Studentská konference VOŠZ Brno
6. Konference Akutně
7. Prevence úrazů a základy první pomoci pro děti předškolního věku.
8. Nemocnice zvířátek pro děti a jejich plyšové kamarády. (Děkovná vyjádření viz příloha)

IV.

DIPLOMY A ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH
1. XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Brno
2. VII. ročník – Festival kazuistik pro studenty VOŠZ Zlín 2018
3. X. ročník Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2018
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