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Výroční zpráva 2018/2019 

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 

Ředitelka školy:  Mgr. Liana Greiffeneggová 

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 

 

Školní rok Počet tříd 
Celkový počet 

studentů 

Počet studentů 

na jednu třídu 

Počet studentů 

na učitele * 

2018/2019 21 
 

548 
 

26,09 20,29 

* denní i kombinované studium  

 

Objekt školy 

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, Kounicova 16 (dále VOŠZ 

Brno), 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.  

V současné době škola ve spolupráci s Investičním odborem JMK intenzívně řeší celkový stav 

budovy, který by se bez nadsázky dal označit za havarijní. Nejtíživější je netěsnost oken, která 

vede k velkým tepelným ztrátám a pravidelné zatékání při deštích do různých míst celého objektu. 

V nevyhovujícím stavu je rovněž kotelna, která není dimenzována na zátěž dvěma provozy (škola 

a mateřská škola). I její technický stav je velmi špatný a v nadcházející zimní sezóně hrozí její 

selhání. 
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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. 

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 
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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 byl do 31. 7. 

2019 ředitelem školy  PhDr. Petr Hruška, MBA, od 1. 8. 2019 je ředitelkou školy Mgr. Liana 

Greiffeneggová.  

Akreditace a další aktivity školy 

Postupně pracovníci VOŠZ Brno připravili k reakreditaci vzdělávací obory diplomová všeobecná 

sestra a  diplomovaný zdravotnický záchranář a škola je postoupila 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 -41       

-N/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 Brno 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 
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Školská rada 

Složení školské rady VOŠZ Brno, příspěvková organizace 

Předsedkyně:  Mgr. Jana Tvrdoňová 

Zástupci studentů: Kateřina Richterová, 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  2018/2019 dvakrát: 

Jednání 24. října 2018 

Přítomní členové přivítali a schválili nového zástupce školské rady z řad studentů. Členové 

školské rady byli na svém 32. jednání dne 24. 10. 2018 seznámeni s Výroční zprávou o činnosti 

školy za školení rok 2017/2018, kterou jednohlasně schválili. 

 

Jednání 20. února 2019 

Členové školské rady byli na svém 33. jednání seznámeni se Zprávou o činnosti příspěvkové 

organizace za rok 2018. Ke zprávě nejsou žádné připomínky ani návrhy na opatření ke zlepšení 

hospodaření. 

Dále byl projednán a odsouhlasen návrh nového rozpočtu pro rok 2019. Oba dokumenty byly 

přítomnými členy podepsány, kopie jsou k nahlédnutí. 

Školskou radou byly schváleny změny ve Školním a studijním řádu. 

Členové školské rady neměli žádné podněty a připomínky. 
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II   Přehled oborů vzdělání 

 

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra 

  studium denní     délka studia: 3 roky 0 měsíců 

 

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra 

  studium kombinované   délka studia: 3 roky 5 měsíců 

 

53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář 

  studium denní     délka studia: 3 roky 0 měsíců 

 

53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář 

  studium kombinované   délka studia: 3 roky 5 měsíců 

 

53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra    

  studium denní     délka studia: 3 roky 0 měsíců 

 

53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra    

  studium kombinované   délka studia: 3 roky 0 měsíců 
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III   Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Přehled interních vyučujících ve školním roce 2018/2019 
 

Příjmení, jméno Titul  Příjmení, jméno Titul 

Boušová Milada Mgr. Machačová Šárka Mgr. 

Burešová Marika PhDr. Majer Simon Mgr. 

Černá Hana Mgr. Nováčková Lada Mgr. 

Greiffeneggová Liana Mgr. Odehnalová Romana Mgr. 

Hykšová Radka Mgr. Opltová Lucie Mgr. 

Hruška Petr PhDr., MBA Pavlačková Alena RNDr. 

Chalupová Gabriela Mgr. Pecinová Monika Mgr. 

Janíková Petra Mgr. Polášková Jaroslava Mgr. 

Jelínková Dana Mgr. Stehlíková Ivana Mgr., Ph.D. 

Kolářová Jana Mgr. Stejskalová Zina Mgr. 

Kopalová Andrea Mgr. Tvrdoňová Jana Mgr. 

Kopečková Gabriela Mgr. Vlček Kamil Mgr. 

Kotíková Barbora Mgr. Zavřelová Jiřina Mgr. 

Kozlova Kateryna  Mgr., Ph.D. Zouharová Jana  Mgr. 

 

Přehled externích vyučujících ve školním roce 2018/2019 
 

Příjmení, jméno Titul  Příjmení, jméno Titul 

Bazala Miloslav  Neumanová Eva MUDr. 

Červenka Martin Ing., DiS. Němeček Ondřej Ing. 

Dolanská Hana  Přibylová Věra MUDr. 

Fryčerová Iva PhDr. Rabušic Pavel Ing. 

Hanušová Olga  Seroiszková Miroslava Mgr. 

Hegerová Olga Mgr. Sochůrková Daniela MUDr., Ph.D. 

Hradilová Věra Bc. Soukupová Jana Mgr. 

Jarušek Vladimír Mgr., MBA Strašák Luděk Mgr., Ph.D. 

Kadlčíková Jana DiS. Synek Vít Ing. 

Kopečková Gabriela Mgr. Šponerová Eva  

Maňáková Lenka Bc. Šebesta Ondřej  

Mareček Jan MUDr. Šindelář Tomáš Ing. 

Marková Monika DiS. Trešlová Simona  

Marounková Jana Mgr. Uhrová Petra  

Mergenthalová Vlasta PhDr. Zamazalová Radka Mgr. 

Marušáková Pavlína Mgr. Zemanová Jitka MUDr. 

 

Seznam pracovníků THP ve školním roce 2018/2019 
 

Příjmení, jméno Titul  Příjmení, jméno Titul 

Andrysík Stanislav  Korgová Zuzana  

Bencalíková Júlia Ing. Kossová Jana  

Balážová Zdeňka  Poláčková Irena  

Češíková Věra  Skopalová Marie  

Daňková Kateřina  Staňková Anna  
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Dostálová Eva Bc. Šedrla Josef  

Foltýn Stanislav  Ing. Viktorinová Blanka  

Fedorová Jarmila  Zemková Helena  
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IV   Doklady o materiálním a organizačním zabezpečení 

 

Údaje o budově školy  

 
Výukové místnosti 

 

Plocha  
v m2 

 
Počet míst 

Výukové 
prostory 
celkem 

Ostatní 
prostory 
celkem 

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)  

 

 

 

1 434,1 

 

 

 

669 

 

 

 

 1 434,1 m2 

 

 

 

- 

Ostatní prostory včetně kabinetů pro 

půjčování pomůcek (1x), knihovny (1x), 

kabinetů pedagogů, THP a skladových 

prostor pro technické vybavení výuky; 

tělocvična, posilovna 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

 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 VOŠZ 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, 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 10 480 knižních jednotek 

domácí i zahraniční literatury.  

V roce 2018 bylo investováno do nákupu odborné literatury 8 541,- Kč, ze kterých bylo nakoupeno 

19 nových knih. 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. Knihovna zajišťuje 

archivaci a zveřejňování fotodokumentace ze školních akcí. 
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Přehled odborných učeben a specializovaných laboratoří,  
popis jejich technické úrovně 

POSLUCHÁRNA – ANATOMIE   

Repro sada a receiver 1 ks  

Projektor Acer 1 ks  

Videoseparátor 1 ks  

PC Hall  1 ks  

Projekční plocha 1 ks 

Cévní systém 1 ks 

Kost laterální 1 ks 

Kostra celá rozložená 1 ks 

Kostra lidská 1 ks 

Lebka novorozence 1 ks  

Model anatomický -páteř 1 ks 

Model hrtan 1 ks  

Model chodidlo 3 ks 

Model chrupavky hrtanu 1 ks  

Model lebka didaktická 1 ks  

Model lebky 2 ks  

Model ledvina 1 ks  

Model mini kostra Shorty 1 ks  

Model mozek 1 ks 

Model muž svalovec 1 ks 

Model oko 2 ks  

Model páteř 1 ks  

Model paže vaskulární 1 ks  

Model plic s hrtanem 1 ks  

Model plíce srdce 1 ks 

Model vrstev lebky 1 ks 

Model vývoj lidského plodu 1 ks  

Model zubu 1 ks 

Mozek obří 1 ks  

Muláž 11 ks  

Obrazy anatomické  13 ks  

Obrazy lamino 18 ks  

Obrazy papírové s dřev. lištou  4 ks 

Panel  6 ks 

Torzo člověka 2 ks 

 

ODBORNÁ UČEBNA PRO VÝUKU OSP 2 X 

PC Hall 1 ks 
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Projektor 1 ks 

Zpětný projektor  1 ks 

Antiekubitní deka 1 ks 

Deka kojenecká 2 ks 

Dospělý manekýn KERI 2 ks 

EKG SE-3 1 ks 

Elektrokordiograf 1 ks 

Glukometr Wellion 2 ks 

Had polohovací omyvatelný 2 ks 

Infuzní volumetrická pumpa 2 ks 

Injekční pumpa IDL 2 ks 

Kojenec pro ošetřovatelství 1 ks 

Kontejner na sterilizaci 2 ks 

Lůžko dětské  2 ks 

Lůžko polohovací pojízdné 4 ks 

Lůžko porodní zasouvací 1 ks 

Model k cévkování (žena + muž) 2 ks 

Model injekční paže- dospělý 1 ks 

Model kojence Crisis Intermediate 1 ks 

Model kojence- holčička 1 ks 

Model k i. v. aplikacím 2 ks 

Model péče o novorozence  2 ks 

Model záchranářský- Trauma CPR 1 ks 

Monitor dechu Babysence 1 ks 

Monitor vitálních funkcí 2 ks 

Novorozenecká postýlka s matrací 2 ks 

NITA kojenec - kompl. vaskulární přístup 1 ks 

Odsávačka chirurgická F18 2 ks 

Plod 9-ti měsíční 1 ks 

Převazový vozík MEGA 1 ks 

ResusciSkillguide loutka 1 ks 

Set koupací pro novorozence 1 ks 

Simulátor cévkování ženský 1 ks 

Simulátor k aplikacím i. m. 2 ks 

Simulátor injekční (hýždě) 2 ks 

Simulátor kompletní péče o stomii 2 ks 

Souprava kojenec 1 ks 

Stojan nerez na infuzní lahve 3 ks 

Stolek kov. poj. pod vaničku 2 ks 

Stolek jídelní k lůžku s deskou 4 ks 

Stolek nástrojový výškově stavitelný 2 ks 

Stolek lékařský nástrojový 2 ks 

Svářečka ke sterilizaci 1 ks 

Teploměr 3v1 1 ks 
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Tonometr 1 ks 

Tonometr stolní 1 ks 

Tonometr bezrtuťový LCD 3 ks 

Váha dětská/kojenecká/ 1 ks 

Vana pro desinfekci 2 ks 

Vanička umělohmotná průsvitná 2 ks 

Venepunkční paže- pokročilá 2 ks 

Vozík HINZ A 2 ks 

Vozík hygienický+ pleny 2 ks 

Vozík pro osobní hygienu 1 ks 

Vozík LCD 1 ks 

Vozík převazový 1 ks 

Zavinovačka 2 ks 

 

ODBORNÁ UČEBNA PRO VÝUKU OBORU DZZ 2 X 

PC Hall 1 ks 

Projekční plocha 1 ks 

Projektor 1 ks 

Antidekubitní deka 1 ks 

Ambu Kardiopumpa 1 ks 

Batoh  zdravotnický  3 ks 

Bazének na mytí hlavy 1 ks 

Defibrilátor PARAMEDIC 1 ks 

Defibrilátor- trenažér 1 ks 

Dlaha vakuová- dolní končetina dospělý 1 ks 

Dlaha vakuová- horní končetina dospělý 1 ks 

Dospělý manekýn KERI 1 ks 

EKG SE EXPRESS 1 ks 

EKG simulator Medisim 30 1 ks 

EKG monitor UMEC10 1 ks 

Figurína záchranářská 1 ks 

Fixační podložka Baxstrap 1 ks 

Glukometr Wellion 1 ks 

Had polohovací omyvatelný 1 ks 

Imobilizér hlavový 1 ks 

Infuzní volumetrická pumpa 1 ks 

Intubační hlava LARRY 1 ks 

Kontejner na sterilizaci 1 ks 

Laryngoskop s nabíječkou 1 ks 

Lůžko polohovací Calma se stolkem 1 ks 

Lůžko polohovací pojízdné 1 ks 

Manekýn simulátor CPR 1 ks 

Manipulační vozík Man Nemo + 2 vaky 80 l 1 ks 
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Manžeta inf. Přetl. 1 000 ml bez nanomet 2 ks 

Maska total FACE 1 ks 

Model cévkovací žena+ muž 2 ks 

Model dekubitů 1 ks 

Model intubační AIRSIM 1 ks 

Model - Little Junior  1 ks 

Model resuscitační a defibrilační 1 ks  

Model uč. Intubační 1 ks  

Model k i.v  aplikacím (paže) 1 ks  

Monitor M8 1 ks 

Monitor vitálních funkcí M8 1 ks 

Monitor vitálních funkcí M50 1 ks 

Nácvik I.V. paže 1 ks 

Obvazový simulátor, dolní část těla 1 ks 

Odsávačka ruční RES-Q-Vac 2 ks 

Odsávačka stolní 1 ks 

Paže venepunkční pokročilá 1 ks 

Pětileté dítě pro KPR s indikací 1 ks 

Podložka I.M. 2 ks 

Podložka pro venepunkci 2 ks 

Pumpa injekční IDL 1 ks 

Resusci Anne QCPR torzo v tašce 1 ks 

Resusci baby se svítící indikací 1 ks 

SimPad Skillreporter 1 ks 

Simulátor injekční hýždě 1 ks 

Skillguide pro modely 1 ks 

Stojan nerez na inf. lahve 1 ks 

Stolek kovový 3 ks 

Stolek nástrojový výškově stavitelný 1 ks 

Stolek na nástroje 1 ks 

Stolek pod EKG nerezový 1 ks 

Teploměr 3v1 1 ks 

Tonometr 1 ks 

Tonometr stolní 1 ks 

Torzo intubační dosp. 1 ks 

Torzo KPR dospělý 1 ks 

Vana pro desinfekci 1 ks 

Vozík převazový 1ks 

Vakuová matrace Redvac 1 ks 

  

ODBORNÁ UČEBNA PRO VÝUKU PRP 

PC Hall 1 ks       

Projektor Acer 1 ks       
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Defibrilátor CU- ERT AED 1 ks       

Helma integrální 1 ks       

Korzet vyprošťovací fixační 1 ks       

Lehátko masážní 1 ks       

Model BABY ANE 2 ks       

Sada modelů - Heimlichuv manévr/ v sadě 5 x různé kategorie/ 1 ks  
Model LITLLE JUNIOR 2 ks       

Model resc.CPR 1 ks       

Model resuscitační BRAD- dospělý 2 ks        

Páteřová deska s popruhem a fixátorem 1 ks        

Pumpa ruční 1 ks       

Resusci LITLLE ANE pack 1 ks       

Resuscitační model Brayden + adaptér 1 ks        

Stůl vyšetřovací sklopný 1 ks        

Vakuová matrace 1 ks      

 

KABINET PRO PŮJČOVÁNÍ POMŮCEK A SKLAD POMŮCEK PRO ODBORNÉ UČEBNY 

Projektor 1 ks 

Radiomagnetofon,  CD 7 ks 

Laminátor 1 ks 

PC Hall 1 ks 

DVD přehrávač 1 ks 

Stroj kroužkovací vázací 1 ks 

Tablet interaktivní 1 ks 

Televizor LG 1 ks 

Tiskárna Canon 1 ks 

Videorekorder 7 ks 

Vizualizer graficky 1 ks 

Ambu vak kojenec 2 ks 

Batoh Medico CROSS 1 ks 

Batoh Medico MULTI 1 ks 

Bazének na mytí hlavy 1 ks 

Brašna zdravotnická malá 1 ks 

Combitube menší - žena 3 ks 

Defibrilátor trenažer - CVIČNÝ 3 ks 

Enterální pumpa 600N 1 ks 

Infuzní pumpa LINS 7 1 ks 

Inhalátor kompresový 1 ks 

Inhalátor Omron 2 ks 

Inhalátor ultrazvukový 2 ks 

Intubační torzo dospělého 1 ks 

Glukometr SD - Coderee 3 ks 

Hungry Manikin pro nácvik zavedení sondy 1 ks 
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Kojenec - model 1 ks 

Kufřik folií biologie a somatologie 3 ks 

Lampa Biotron 1 ks 

Laryngoskop sada  2 ks 

Manometr na zjištění tlaku 1 ks 

Manžeta přetlaková 0,5 látková 2 ks 

Maska laryngeální ambu 2 ks 

Model Baby mimino 1 ks 

Model břicha injekční pokročilý 3 ks 

Model demonstrační injekční paže 1 ks 

Model dítěte víceúčelový 1 a 5 let 2 ks  

Model kostra člověka 1 ks 

Model pod vlivem alkoholu 1 ks 

Model pod vlivem léků 1 ks 

Model porodnický sada 1 ks 

Model resuscitační Brad Dospělý 1 ks 

Model resuscitační Brad Junior 1 ks 

Model resuscitační Kojenec 1 ks 

Model srdce 1 ks 

Monitor DIASCOPE 1 ks 

Nácvik I.V. paže 1 ks 

Odsávačka elektrická NEW Aspiret 1 ks 

Oxymetr pulsní H10 5 ks 

Paže pro nácvik šití 1 ks 

Practicman sada bez tašky 1 ks 

Přístroj masážní s infra 19 1 ks 

Přístroj na samovyšetření prsou 1 ks 

Resusci Junor se svítící indikací 1 ks  

Resusci loutka Skillguide 1 ks 

Resuscitační model RA torzo 1 ks 

Resuscitační vak kojenecký komplet 1 ks 

Resuscitátor pryžový pro kojence 1 ks 

Ruční odsávací pumpa nožní, plast 1 ks 

Simulátor masáž srdce 2 ks 

Srdeční a plícní poslechové torzo 1 ks 

Svářečka ke sterilizaci 1 ks 

Taška na dlahy 1 ks 

Teploměr 3v1 1 ks 

Teploměr vteřinový 1 ks 

Teploměr Biotter bezdotykový 1 ks 

Tester na alkohol 2 ks 

Tonometr bezrtuťový 7 ks 

Tonometr hodinkový 3 ks 

Tonometr stolní  1 ks 
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Tonometr Omron M6 1 ks 

Tonometr Spirit CK E301 2 ks 

Tonometr Boso Medicus family 5 ks 

Torzo cent. kanylace Chester Chest s IV. Paží 1 ks 

Tpak sada CPR promp resus. model 1 ks 

Tukometr OMRON 2 ks 

Ukazovátko laserové  7 ks 

Vakuová matrace dětská 1 ks 

Videolaryngoskop 1 ks 

Zdokonalený cévkovací trenažer 1 ks 

 

ODBORNÁ UČEBNA PRO VÝUKU ICT 

Soubor PC pro studenty a vyuč. 15 ks 

Scanner 1 ks 

Sluchátka 15 ks 

 

POMŮCKY PRO VÝUKU EVIDOVANÉ V KABINETECH  PEDAGOGŮ 

Kostra ženské pánve s pohlavními orgány 1 ks 

Model horní a dolní čelist 1 ks 

Model stoličky 1 ks 

Model Shaken baby 1 ks 

Muláž embryo 5 měsíců, ženské pohlaví 1 ks 

Muláž embryo ve 13 týdnu 1 ks 

Muláž embryo ve 20 týdnu 1 ks 

Plod 7 měsíční 1 ks 

Předčasně narozený Micro-Preemie 1 ks 

Sada simulačních brýlí 1 ks 

Simulace stáří 1 ks 

Model prsní vesty 1 ks 

Model ženské pohlavní orgány 1 ks 

Model patologický ženský systém 1 ks  

Model srdce Ferdinand 1 ks  

Model mozek 1 ks 

 

DALŠÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO VÝUKU A PROVOZ 

PC zaměstnanců/pedagogů/ školy 26 ks 

Notebook zaměstnanci 5 ks 

Ultrabook 1 ks 

Tablet 1 ks 

PC ostatních zaměstnanců školy /bez kabinetu 427/ 12 ks 

PC pro potřeby studentů /mediální centrum, učebny bez IT  a 

odborných učeben/ 22 ks 
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Dataprojektory /bez odborných učeben/ 20 ks 

Plátno 19 ks 

Tiskárna, kopírovací stroj,  multifunkční zařízení 17 ks 

Tabule interaktivní s nabíječkou 1 ks 

Flipscharts 4 ks 

Fotopřístroj 1 ks 

Kamera 1 ks 

Tabule bílá magnetická 28 ks 

Sada reproduktorů 2 ks 

Mikrofon bezdrátový ruční 1 ks 

Mixážní pult s příslušenstvím 1 ks 

REPRO soustava + stojan 1 ks 

Stojan mikrofonu s držadlem 3 ks 

Stůl stolní tenis  3 ks 

Horolezecká výstroj 15 ks 

Sněžnice 15 ks 

Lavinový vyhledávač 3 ks 
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V   Údaje o přijímacím řízení a rozhodnutích ředitele školy 

 

Údaje o přijímacím řízení 

Kód a název oboru 

PZ 10. 6.; PŘ 17. 6. + 25. 9. 2019 
Odvolání 
podalo 

Autoremedura 
Na JmK OŠ 

předáno 

Celkový počet 
přijatých 

k 30. 9. 2019  
Celkem 

přihlášek 
Dostavilo 

se 
Počet 

přijatých 
       Počet     
     přijatých 

53-41-N/1. 

- DVS/denní 
131 82 82 0 0 0 82 

53-41-N/1. 

- DVS/kombinovaná 
114 87 80 3 3 0 80 

53-41-N/5. 

- DDS/denní 
37 37 37 0 0 0 37 

53-41-N/5. 

- DDS/kombinovaná 
32 32 32 0 0 0 32 

Celkem 

 
314 238 231 3 3 0 231 

 

 

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

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Přijetí ke studiu - celkem 231  

Nepřijetí ke studiu 3  

Přijetí po odvolání - autoremedura 3  

Uznání dosaženého vzdělání a přijetí do vyššího ročníku 32  

Povolení individuálního studijního plánu 0  

Přestup z jiné VOŠ 3  

Změna oboru vzdělávání 3  

Přerušení vzdělávání 62  

Opakování ročníku 24  

Podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy, 

zanechání studia 
113  

Snížení školného ze sociálních důvodů 2  

Snížení školného - stipendium 2  

 

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

 

Možnost nahlédnout do spisu po vykonání přijímacích zkoušek nebyla využita žádným 

uchazečem. 
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VI   Údaje o výsledcích vzdělávání studentů 

 

Výsledky absolutorií 

Studium 
Počet studentů 

konajících zkoušku 

Prospěli 
s vyznamenání

m 
Prospěli Neprospěli 

Nepřipuštěni 
ke zkoušce 

denní studium 

(DVS + DZZ) 

56 33 23 - - 

jiné formy studia 

(DVS, DZZ/dálková) 
43 24 19 - - 

celkem 99 57 42 - - 
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VII   Závěrečné hodnocení plánu činností školního výchovného poradce 

 

Měsíc Program, akce Termín plnění Pozn. 

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 

27.8. 

 
Pedagogická porada 

IX. 

2018 

Setkání výchovného poradce se studenty prvních 

ročníků 
září 

DVS1A, B, C, D  
DSS1 
DZZ1 

Individuální konzultace se studenty (s ohledem  

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u 

VP)  

 
4 

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků 
18.9. Studentská rada 

X. 

Seznámení pedagogického sboru s náplní a 

rozsahem činnosti VP za období: září 
1.10. Pedagogická porada 

Individuální konzultace se studenty (s ohledem  

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u 

VP)  

 

 
8 

XI. 

Seznámení pedagogického sboru s náplní a 

rozsahem činnosti VP za období: říjen 
5.11. Pedagogická porada 

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků 
27.11. Studentská rada 

Individuální konzultace se studenty (s ohledem  

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u 

VP)  

 12 

XII. 

Seznámení pedagogického sboru s náplní a 

rozsahem činnosti VP za období: listopad 
3.12. Pedagogická porada 

Individuální konzultace se studenty (s ohledem  

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u 

VP) 

 
 

7 

I. 

2019 

Seznámení pedagogického sboru s náplní a 

rozsahem činnosti VP za období: prosinec 
7.1. Pedagogická porada 

Individuální konzultace se studenty (s ohledem  

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u 

VP) 

 3 
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 Konzultace se supervizorem, hodnocení zimního 

období 
11.1.  

II. 

Seznámení pedagogického sboru s náplní a 

rozsahem činnosti VP za období: leden 
4.2. Pedagogická porada 

Individuální konzultace se studenty (s ohledem  

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u 

VP) 

 15 

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků 
12.2. Studentská rada 

III. 

Seznámení pedagogického sboru s náplní a 

rozsahem činnosti VP za období: únor 
4.3. Pedagogická porada 

Individuální konzultace se studenty (s ohledem  

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u 

VP) 

 6 

IV. 

Seznámení pedagogického sboru s náplní a 

rozsahem činnosti VP za období: březen 
1.4. Pedagogická porada 

Individuální konzultace se studenty (s ohledem  

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u 

VP) 

 10 

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků 

 
30.4. Studentská rada 

V. 

Seznámení pedagogického sboru s náplní a 

rozsahem činnosti VP za období: duben 
6.5. Pedagogická porada 

Individuální konzultace se studenty (s ohledem  

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u 

VP)  

 7 

VI. 

Seznámení pedagogického sboru s náplní a 

rozsahem činnosti VP za období: květen 
3.6. Pedagogická porada 

Individuální konzultace se studenty (s ohledem  

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u 

VP) 

 5 

Konzultace se supervizorem, hodnocení letního 

období 
22.6.  
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VIII   Závěrečné hodnocení plánu činnosti školního metodika prevence 
sociálně patologických jevů 

 

Měsíc Program, akce Plán plnění  Pozn. 

2018 

 

IX. 

Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků, 

informace 

 o činnostech, plánu a nabídce aktivit 

 

 

Seznámení pedagogů s rozsahem činností ŠMP 

SPJ pro školní rok  na PP 

DVS 1r., 

DDS1r. 

DZZ1 r.     

3. 9. PP 

Všechny obory                    

a ročníky denního 

studia- společně 

 

 individuálně 

v průběhu září 

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků  
 

Seznámení 

zástupců studentů 

s nabídkou aktivit 

 Seminář metodiků prevence SPJ 

individuálně 

v průběhu září 

až října 

PPP Sládkova Brno            

+ elektronicky 

X. 

Seznámení pedagogů s rozsahem činností ŠMP 

SPJ pro školní rok  na PP 
5. 10. PP 

Pedagogická 

porada: 

Informace o činnosti   

a konzultacích 

Dotazníky ke zjištění postoje studentů 

k návykovým látkám (budou realizovány až 

v Letním období) 

Seznámení pedagogů  s činnosti ŠMP SPJ 

 

Příloha 

v materiálech ŠMP 

Příloha 

v materiálech školy 

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 

 

DVPPd: prevence syndromu vyhoření u 

pedagogů 

 

GAUDEAMUS – nabídka možností vzdělávání 

průběžně 

 

 

 

 

23. - 27.11. 

Individuální 

konzultace a  řešení 

Společná akce 

pedagogů, THP 

zaměstnanců                        

a studentů školy 

Spolupráce ŠMP a 

VP 

XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků, 

informace o činnostech, plánu a nabídce aktivit .  

 

5. 11. PP                            

Pedagogická 

porada: 

Informace                

o činnosti 

 

 

Studentská konference ( pro studenty 1. ročníků) 

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků 

– Studentská rada 

8. 11. 2018              

27.11.  

průběžně 
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XII. 

Individuální 

konzultace a  řešení 

Seznámení pedagogů  s činnosti ŠMP SPJ 

Společná aktivita pedagogů  a ostatních 

pedagogů, 

Vánoční setkání s posezením 

3. 12. PP 

17. 12. PP  

Pedagogická 

porada: Informace o 

činnosti  a 

konzultacích 

2019 

I. 

 

Seznámení pedagogů  s činnosti ŠMP SPJ 

 

 

Den otevřených dveří na VOŠZ Brno 

7. 1. 2019 PP 

průběžně 

21.1. 

Pedagogická 

porada:  Informace                              

o činnosti a 

konzultacích 

Individuální 

konzultace a řešení 

II. 

Setkání ŠMP se studenty prvních a druhých 

ročníků, informace o činnostech a nabídce aktivit 

Seznámení pedagogů  s činnosti ŠMP SPJ 

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků 

–  

Studentská rada 

 

 

 

Společná akce pedagogů, studentů a přátel školy 

– Školní ples 

   

 

4. 2. PP 

 

12.2. 

 

 

 

15. 2. PLES 

  

 

Pedagogická 

porada:      

Informace                             

o činnosti a 

konzultacích 

Studentská rada 

Předání informací       

a aktuální nabídky 

zástupcům 

stud.skupin 

Společně s VP, 

akce pro pedagogy 

 

    III. 

 

 

 

 

 

 

    IV. 

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) 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

DVPP: ŠAP, SW produkty 

 

4. 3. PP 

 

 

18.3. 

 

Pedagogická 

porada:  Informace                              

o činnosti a 

konzultacích 

Akce pro pedagogy 

 

Seznámení pedagogů  s činnosti ŠMP SPJ 

 

Informace o činnosti a konzultacích 

 

 

 

 

 

Brněnské onkologické dny 

 

 

8. 4. PP 

Pedagogická 

porada:  

 

                      

 10. – 12. 4.  

Pedagogická 

porada: Informace  

o činnosti a 

konzultacích 

Individuální 

konzultace a řešení 

Akce ve spolupráci 

s Mgr. J. 

Tvrdoňovou 
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V. 

Seznámení pedagogů  s činnosti ŠMP SPJ 

 

6. 5. PP  

 

Pedagogická 

porada: Informace o 

činnosti  a 

konzultacích 

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků 

–                                                                                       

 

Studentská rada 

 

 

 

 

 

Studentská rada  

Zhodnocení práce 

ŠMP za školní rok 

 

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:  

Protikorupční strategie 20.5. M. S. 

 

 

 

 

Seminář metodiků prevence SPJ, závěrečné 

zhodnocení aktivit za školní rok 

 

20. – 31. 5. 

2019 

 

květen 2019: 

Elektronicky 

z PP Sládkova 

zaslány 

materiály 

 

 

Realizováno 

společně 

s projektem VOŠZ 

Brno: Světová škola 

   

 

 

 

Individuální 

konzultace a řešení 

                               

Pracovní setkání 

metodiků – 

elektronickou 

formou 

 

     VI. 

     

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 2018 /19 

 

 

3. 6. PP 

 

 

Pedagogická 

porada: Informace                               

o činnosti                              

a konzultacích, 

výsledku dotazníku    

a shrnutí práce ŠMP 

SPJ za celý školní 

rok 

Individuální 

konzultace a řešení  
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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     

- 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: 

- Prohloubení znalostí v počítačové gramotnosti; 

- Komunikativní dovednosti a její efektivnost při plnění úkolů; 

- Školení GDPR; 

- Školení Edookit; 

- Gender audit školy; 

- Školení protikorupční strategie; 

- Školení Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. 

- Školení laické první pomoci; 

- Školní akční plánování; 

- Projektový management význam ve školství; 

- ISO – značka kvality; 

- Profesní rozvoj, poradenství, koučink; 

- 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 

 

- spolupráce s TyfloCentrem: “Bílá pastelka“ (17. 10. 2018); 

- Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2018  

(23. – 25. 10. 2018); 

- Studentská konference VOŠZ Brno p. o. (8. 11. 2019); 

- organizace aktivit v rámci školní akce ,,Mezinárodní nekuřácký den“ (15. 11. 2018); 

- ,,Školení první pomoci“ – MŠ Studánka, Brno (27. 11. 2019); 

- Den otevřených dveří VOŠZ Brno (21. 1. 2019); 

- Cvičení IZS – Vojenský prostor u Vyškova (6. 2. 2019); 

- Festival ošetřovatelských kazuistik VOŠ – Zlín 2019 (6. 2. 2019); 

- Valeriana z. s. ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno – příprava 

a spoluorganizace 17. reprezentačního plesu (8. 2. 2019); 

- ,,Školení první pomoci“ – ZŠ Kuřim (19. 3. 2019); 

- Zdravotník zotavovacích akcí (15.; 16.; 22.; 23.; 29. a 30. 3. 2019); 

- ,,Seminář poskytování první pomoci a řešení neodkladných stavů“ organizovaný pro 

pracovníky SZZ II Brno (4. 3.; 18. 3. a 8. 4. 2019); 

- ,,Školení první pomoci“ – MŠ Zvídálek, Slavkov u Brna (22. a 29. 3. 2019); 

- Brněnské onkologické dny (10. – 12. 4. 2019); 

- Rozkoš RESCUE 2019 – cvičení pro záchranáře (3. – 5. 5. 2019); 

- TC IZS Požár ZŠ Pavlovská, Brno – Kohoutovice (10. 5. 2019); 

- Plzeňský pohár záchranářů – VIII. ročník (10. – 12. 5. 2019); 

- XXVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti (12. – 15. 5. 2019) Brno, BVV; 

- ,,Nemocnice zvířátek“  VOŠZ Brno p. o. (20. – 31. 5. 2019); 

- Rallye Rejvíz 2019 - 23. ročník mezinárodního odborného metodického zaměstnání a soutěže 

pro posádky zdravotnických záchranných služeb (22. – 26. 5. 2019); 

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

(15. 5. 2019); 

- ,, Školení první pomoci“ – ZŠ Heyrovského Brno (17. 5. 2019); 

- Den první pomoci Ostrava 2019 – 13. ročník  (16. – 18. 5. 2019); 

- P155 Moravský kras (7. – 8. 6. 2019); 

- ,,Zetor Family day“  (8. 6. 2019); 

- XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Brno (10. – 11. 6. 2019); 

- Cvičení aktivace Trauma plánu VN Brno (18. 6. 2019); 
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- 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 

- Den první pomoci Ostrava 2019 – 13. ročník  – studenti naší školy obsadili 5. místo ve 

složení Adam Smrtník, Marek Kratochvíl, Dominika Horká a 9. místo ve složení Martin 

Zapletal, Ondřej Klvač, Miloš Smutný. 

- Festival ošetřovatelských kazuistik VOŠ – Zlín 2019: 

2. místo kategorie DVS -  Jana Vaňková 

3. místo kategorie DZZ – Miroslav Mička, Dis 

- Rallye Rejvíz 2019 – studenti ve složení Adam Smrtník, Marek Kratochvíl, Dominika Horká 

se umístili na 10. místě v kategorii národních družstev z 21 soutěžících družstev (CZ a SK). 

V absolutním pořadí se umístili na 13. místě z celkového počtu 32 soutěžních družstev. 

- Rozkoš RESCUE 2019 – soutěže se účastnily týmy z celé republiky, studenti naší školy 

obsadili v silné konkurenci 30. místo Ondřej Klvač, Miloš Smutný, Michael Filípek a Janna 

Ivancenco. 

- XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Brno: 

1. místo v kategorii B – Adam Smrtník, Marek Kratochvíl, Dominika Horká 

 

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. 

- 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 2018/2019 bylo zakoupeno 202 vstupenek. 
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XI   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a kontrolou 
Jihomoravského kraje - OKP 

 

V roce 2018 provedla Česká školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, inspekční kontrolu školy. 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1921/18-B - Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného vyšší odbornou školou podle akreditovaných 

vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

V souvislosti se zpracovanou inspekční zprávou Č. j.  ČŠIB-1921/18-B a protokolem o kontrole 

Č. j. ČŠIB-1922/18-B přijala škola nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků                          

a k zabezpečení, aby k těmto nedostatkům do budoucna nedocházelo (viz inspekční zpráva 

a nápravná opatření). 
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XII   Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018 

Dotace od zřizovatele v roce 2018 

Poskytnuté dotace k 31. 12. 2018          28 931 889  Kč  

z toho: dotace ze státního rozpočtu       24 304 519  Kč 

            dotace z rozpočtu ÚSC-Šablony                         354 960  Kč 

            dotace z rozpočtu ÚSC            4 272 410  Kč 

- v tom: 

            Lékařské prohlídky studentů        128 006  Kč 

Rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu k 31. 12. 2018 

Účelový znak 33353 – Přímé náklady na vzdělávání: 

k 31. 12. 2018  - dotace na přímé náklady  . . . . . . . . . . . . .  24 304 519   Kč 

Čerpání dotace:   na platy    16 401 065,00   Kč 

    dohody      1 328 000,00   Kč 

    zákonné odvody     5 839 604,00   Kč 

    FKSP       328 918,66   Kč 

    ONIV      406 931,34   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. 2018  - provozní dotace       128 006   Kč 

Čerpání dotace:   lékařské prohlídky    78 522,50   Kč 

    nevyčerpáno     49 483,50   Kč 

Na lékařské prohlídky v rámci provozní dotace nebylo vyčerpáno 49 483,50 Kč 

V rámci finančního vypořádání bylo požádáno o ponechání nevyčerpaných    

finančních prostředků k použití v roce 2019 na stejnou činnost – lék. prohlídky. 
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Účelový znak 33063 – Šablony-Podpora škol formou projektů zjednodušeného   

vykazování: 

k 31. 12. 2018  - dotace  Šablony pro VOŠ     828 783   Kč 

Mzdy a dohody, FKSP, odvod SP a ZP z mezd, poradenské služby, kancelářské potřeby, 

ostatní služby, školení a vzdělávání zaměstnanců, stáže u zdravotnických zařízení, 

odborné semináře ve výuce.    

 Čerpání dotace:                                                              482.580 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 rok 2019 do rezervního fondu.   

Grantové prostředky  programu  Erasmus+  - Vzdělávací mobilita jednotlivců: 

k 31. 12. 2018           584 536   Kč 

Zahraniční pobyty zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních, poradenské služby,  

cestovní náhrady včetně ubytování, ostatní služby.  

Čerpání dotace:                                                                81 025  Kč                 

Grantové prostředky poskytl Dům zahraničních služeb Praha na období od 1. 6. 2018  

do 31. 5. 2020. Nevyčerpané finanční prostředky převedeny pro rok 2019 do 

rezervního fondu.   

Investice 

V roce 2018 byla  dokončena investiční akce  stavebního charakteru – Rekonstrukce příjezdové 

komunikace k VOŠ zdravotnické a firemní mateřské škole. 

Zařazeno do užívání v celkové částce 3.311.526,- Kč. 

Výběrovým řízením byl vybrán zhotovitel stavby firma ZEMAKO, s.r.o., Moravany. 

Z vlastních zdrojů IF byly v roce 2018 zakoupeny učební pomůcky -  Víceúčelový model dítěte       

1  rok a 5 let ve výši 94.492,53. 

Dále bylo provedeno osazení brány do dvora elektrickým vrátníkem ve výši 47.525 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 byly zakoupeny 2 úklidové vozíky. 

Zisk z doplňkové činnosti je v roce 2018  . . . . . . . . . .    93.750,53 Kč 

Externí kontrolní činnost 

V roce 2018 byla provedena veřejnosprávní kontrola Českou školní inspekcí Jihomoravského 

inspektorátu. 

Kontrolované období byl aktuální školní rok 2018/2019 do doby kontroly, která byla provedena 

ve dnech 27. – 30. 11. 2018.  
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XIII   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Mezinárodní spolupráce ve školním roce 2018/19 

 Klinikuum  Stuttgart 

 Rudolf Presl GmBH &Co. Klinik Bavaria  Rehabilitations KG 

 Klinikum Stuttgart – Gesundheit- und Pflegeschule 

 Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital Santo António dos Capuchos, Portugal 

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. 

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. 

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) 
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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) 

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 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.  
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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. 

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

 

Vzdělávání dospělých, které zajišťuje škola  

Škola má akreditaci na vzdělávací kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“, 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. Vedle toho pořádá již tradičně kurzy první 

pomoci pro žáky MŠ a ZŠ. 

 ,,Seminář poskytování první pomoci a řešení neodkladných stavů“ organizovaný pro 

pracovníky SZZ II Brno - 104 dospělých; 

 MŠ Zvídálek, Slavkov u Brna – 67 dětí; 

 ZŠ Kuřim 75 žáků; 

 MŠ Studánka Brno – 28 dětí; 

 Zdravotník zotavovacích akcí VOŠZ Brno – 13 dospělých; 

 Nemocnice zvířátek – 1325 dětí 

Ve školním roce 2018/2019 jsme celkově proškolili  1612 osob. 
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XV   Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

 

Mezinárodní spolupráce ve školním roce 2018/19– Klinikuum  Stuttgart 

Ve školním roce 2018/19 odjely do Stuttgartu v rámci výměnných pobytů  s podporou Erasmus+ 

dvě studentky – Lenka Korčianová  a Kateřina Molerová. Pobyt trval od 5. 2.  2019 do 27. 3. 2019 

.Studentky pracovaly na oddělení ORL a na oddělení dialýzy.  

 

Rudolf Presl GmBH &Co. Klinik Bavaria  Rehabilitations KG 

V rámci projektu  Erasmus+  absolvovala studentka Joana  Warmserová  10 týdnů odborné  praxe 

na rehabilitačním oddělení na klinice Bavaria nedaleko Drážďan.   Tato stáž probíhala v době od 

25 .3 .2019 do 7. 6.2019. 

 

Klinikum Stuttgart – Gesundheit- und Pflegeschule 

Na jaře 2019 (v týdnu od 18. 3. do 22. 3. 2019) navštívili Brno a naši školu kolegové ze 

zdravotnické školy ve Stuttgartu  - Klinikum Stuttgart.  Zdravotníci ze Stuttgartu si prohlédli 

budovu školy, hospitovali ve výuce urgentní medicíny a psychologie.  Zúčastnili se i odborné 

praxe studijní skupiny DZZ1k na oddělení 3 v Úrazové nemocnici Brno. Návštěva přispěla 

k upevnění vzájemných vztahů, byla naplánována další spolupráce, především  vzájemná výměna 

studentů na odborné praxi.  

 

Centro Hospitalar Lisboa Central – Hospital Santo António dos Capuchos, Portugal 

Do portugalského Lisabonu na praktické stáže vyjely opět v rámci dotačního programu Erasmus+ 

celkem čtyři studentky, jmenovitě Pavla Jitřenka Beranová a Erika Hanáková, jejichž dvouměsíční 

zahraniční pobyt proběhl od 1. 2. do 31. 3. 2019, a též Jana Černá a Jana Künstnerová, které vyjely 

v termínu od 1. 4. do 31. 5. 2019. Zmíněné studentky pracovaly na hemato-onkologickém oddělení 

v nemocnici Hospital Santo António dos Capuchos. 
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XVI   Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a s dalšími partnery 
při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

1.  B. BRAUN AVITUM AUSTERLITZ s.r.o. 

2.  CKTCH Brno 

3.  Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

4.  Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad 

5.  Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace 

6.  Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace 

7.  Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace 

8.  Domov pro seniory Nopova, p.o. 

9.  Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace 

10.  Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace 

11.  Domov pro seniory Věstonická, p. o. 

12.  Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace 

13.  Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace 

14.  Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace 

15.  EUC Klinika Zlín a. s. 

16.  Fakultná nemocnica Trenčín 

17.  FN Brno 

18.  FN Olomouc 

19.  FN USA Brno 

20.  HOMEDICA s. r. o. 

21.  Hospic sv. Alžběty, o. p. s. 

22.  HZS Kraje Vysočina 

23.  Chronicare Life Star a. s. 

24.  Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb 

25.  Klatovská nemocnice a. s. 

26.  Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

27.  Kroměřížská nemocnice, a. s.  

28.  Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace 

29.  Masarykův onkologický ústav 

30.  Naděje, pobočka Brno 

31.  Nemocnice Boskovice s.r.o. 

32.  Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 

33.  Nemocnice Hranice a.s. 

34.  Nemocnice Hustopeče 

35.  Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 

36.  Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

37.  Nemocnice Kyjov, p.o. 

38.  Nemocnice Milosrdných bratří Brno 

39.  Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

40.  Nemocnice Nový Jičín a. s. 

41.  Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

42.  Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 

43.  Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace 

44.  Nemocnice Šumperk a. s. 

45.  Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 
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46.  Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 

47.  Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 

48.  Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. 

49.  Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 

50.  Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 

51.  Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace 

52.  Psychiatrická nemocnice Brna 

53.  Psychiatrická nemocnice Jihlava, státní příspěvková organizace 

54.  Psychiatrická nemocnice v Kroměříži 

55.  Psychiatrická léčebna Šternberk 

56.  Praktičtí lékaři pro dospělé – celá ČR 

57.  Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace 

58.  SeneCura, SeniorCentrum Modřice 

59.  Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 

60.  Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 

61.  Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace 

62.  Statutární město Brno – Městská policie Brno 

63.  Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice Prostějov  

64.  Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice Přerov 

65.  Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice Šternberk 

66.  Surgal Clinic s.r.o. 

67.  Svazek obcí AZASS 

68.  Školní a výcvikové zařízení HZS 

69.  Úrazová nemocnice v Brně 

70.  Uherskohradišťská nemocnice a. s. 

71.  VN Olomouc 

72.  Vodní záchranná služba Brno-město 

73.  Vodní záchranná služba Český červený kříž 

74.  Vojenská nemocnice Brno 

75.  Záchranná zdravotná služba Bratislava 

76.  ZZS JMK 

77.  ZZS Kraje Vysočina 

78.  ZZS KVK 

79.  ZZS MSK 

80.  ZZS PAK 

81.  ZZS ZK 
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XVII   Přílohy 

 

1. PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI REALIZACI RŮZNÝCH AKCÍ A SBÍREK 

1. Český den proti rakovině 2019 

 

2. PROJEKTY A KONFERENCE, NA KTERÝCH SE ŠKOLA ORGANIZAČNĚ 

PODÍLELA 

1. plk. Ing. Antonín Vodák, ředitel Vojenské nemocnice Brno, cvičení ,,TRAUMA 2019“ 

2. MUDr. Jan Čiernik, cvičení ZZS JMK a PČR Extrém 2019 

3. Studentská konference VOŠZ Brno 

4. Prevence úrazů a základy první pomoci pro děti předškolního věku. 

5. Nemocnice zvířátek pro děti a jejich plyšové kamarády. (Děkovná vyjádření viz 

příloha) 

 

3. DIPLOMY A ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH 

1. XXIV. ročník Celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Brno  

2. Festival ošetřovatelských kazuistik VOŠ – Zlín 2019 

3. Rallye Rejvíz 2019 – výsledková listina 

4. Rozkoš RESCUE 2019 – výsledková listina (Soutěžní tým PARASESTRY) 

5. Den první pomoci Ostrava 2019 – 13. ročník  - výsledková listina 


