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Výroční zpráva 2019/2020

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

Sídlo školy:

Kounicova 684/16, 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: info@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 *

2021/2022

19

472

24,84

22,47

* prezenční i kombinované studium

1.1

Objekt školy

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, Kounicova 684/16 (dále VOŠZ),
je od roku 2012 umístěna v šesti podlažích novorenesanční budovy, jejíž dokončení je datováno
k roku 1911. V současné době je budova majetkem Jihomoravského kraje. Usnesením
Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále JmK) č. 462/13/Z 6 ze dne 20. června 2013 a dodatkem
ke zřizovací listině byla budova svěřena k užívání VOŠZ na dobu neurčitou.
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V současné době škola ve spolupráci s Investičním odborem JMK intenzívně řeší celkový stav
budovy, který se dá označit za havarijní. Nejtíživější je netěsnost oken, havarijní stav střechy
a výměníkové stanice. Tyto technické problémy vedou k velkým tepelným ztrátám, pravidelnému
zatékání při deštích do různých míst celého objektu a opakovaným řešením problémů s vytápěním.
Nutná průběžná údržba budovy je finančně náročná. Na 33. podzimním zasedání v roce 2020
schválilo zastupitelstvo JmK škole investiční příspěvek na rekonstrukci výměníkové stanice. Páté
patro zůstává i nadále vystěhováno z důvodu nevhodných podmínek pro realizaci jakékoliv výuky
či jiných činností. I nadále probíhají, ve spolupráci s investičním odborem JmK, intenzívní
přípravy na možnou postupnou rekonstrukci a současně se i dále počítá s včleněním pobočky
Robotárny, která je součástí Domu dětí a mládeže na Helceletově ulici (momentálně sídlící
v budově SPŠ a VOŠ Sokolská 1), do objektu školy.
Pro rok 2022 byl schválen investiční příspěvek na rekonstrukci oken v celé budově.
Počet učeben, odborných učeben a účelových zařízení

Škola má k dispozici:
 dvacet tři učeben, včetně sedmi odborných učeben pro výuku ošetřovatelství, záchranářů, první
pomoci, psychologie, výpočetní techniky a velké posluchárny;
 mediální centrum pro studenty a vyučující, včetně studovny s celodenním provozem;
 denní místnost pro studenty a místnost se stoly pro stolní tenis;
 šestnáct kabinetů a kanceláří;
 prostory pro potřebu údržby, dílnu a sklady;
 tělocvičnu a venkovní hřiště.
1.2

Kapacita žáků/studentů

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 900 studentů.
1.3

Stručná historie Vyšší odborné školy zdravotnické Brno

Škola vznikla 1. září 1990 jako střední zdravotnická škola odloučením od zdravotnické školy na
ulici Jaselské. Zásluhu na vzniku naší školy mají brněnští pedagogové a zdravotníci, z nichž mnozí
na škole pracovali nebo se jinak zapsali do její historie.
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V prvních letech svého působení se škola specializovala na výchovu dětských sester a ženských
sester. 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
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.
Na základě rozsáhlých změn ve vzdělávání zdravotnických pracovníků 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, jejichž vzdělávání se
přesunulo do úrovně specializační.
Změna názvu školy na Vyšší odbornou školu zdravotnickou Brno, příspěvkovou organizaci, byla
schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 1800/15/Z18 ze dne 30. dubna
2015 na dobu neurčitou.
Po celou dobu existence vychovává škola, ač se její názvy, působiště i vedení měnily, kvalitní
zdravotnické pracovníky, o něž je v brněnských i mimobrněnských nemocnicích a jiných
zdravotnických zařízeních značný zájem. Svědčí to o dobrém jménu ve zdravotnických zařízeních,
které si škola získala svým seriózním, poctivým a náročným přístupem ke studentům, k jejich
výchově a vzdělávání i přístupem k široké veřejnosti.
Ředitelé školy
1990 – 1999 Mgr. Naděžda Tomková
1999 – 2007 PhDr. Miroslava Markvartová
2007 – 2019 PhDr. Petr Hruška, MBA
2019 – dosud Mgr. Liana Greiffeneggová
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1.4

Akreditace a další aktivity školy

Postupně pracovníci VOŠZ Brno připravili a postoupili k akreditačnímu řízení na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy k akreditaci a reakreditaci tyto vzdělávací obory a programy.

Obor (program) forma

Diplomová všeobecná sestra
Forma denní

Diplomovaný zdravotnický
záchranář
Forma denní

Diplomová všeobecná sestra
Forma kombinovaná

Rozhodnutí ze dne:

Uděleno do:

4. 9. 2007

3. 9. 2009

30. 6. 2009

31. 8. 2015

20. 11. 2014

31. 8. 2021

1. 9. 2021

31. 8. 2027

4. 9. 2007

3. 9. 2013

3. 4. 2008

31. 8. 2013

1. 9. 2013

31. 8. 2017

1. 9. 2016

31. 8. 2022

3. 4. 2008

2. 4. 2010

1. 9. 2010

31. 8. 2017

1. 9. 2015

31. 8. 2022

Řízení probíhá

Diplomovaný zdravotnický
záchranář
Forma kombinovaná
Diplomovaná dětská sestra/
Forma denní
Diplomovaná dětská sestra
Forma kombinovaná

Zdravotník zotavovacích akcí a škol
v přírodě

Výchova k reprodukčnímu zdraví

3. 4. 2008

2. 4. 2011

1. 9. 2010

31. 8. 2017

1. 9. 2015

31. 8. 2022

1. 9. 2016

31. 8. 2023

26. 6. 2018

25. 6. 2024

26. 6. 2018

25. 6. 2024

4. 9. 2007

3. 9. 2010

9. 6. 2009

9. 6. 2012

23. 7. 2013

23. 7. 2016

29. 3. 2019

29. 3. 2022

29. 2. 2008

28. 2. 2011

Ve školním roce 2013/2014 se VOŠZ Brno zapojila do projektu Světová škola se zájmem
a snahou získat tento titul. Po splnění všech požadavků bylo dne 12. 6. 2014 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
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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. V roce 2021 jsme zažádali o prodloužení certifikátu, splnili veškerá
zadání nutná k jeho obnově. Z důvodu pandemie a následně i výměny pracovníků nás v současné
době čeká opožděný audit, věříme, že se podaří certifikát obhájit.
Od ledna 2017 se škola začala připravovat na certifikaci ISO, která se uskutečnila dne 15. 6. 2017
a škola získala ISO 9001:2015 a ISO 29990:2010. Na konci školního roku 2019/2020 spolupráci
s firmou Teyllorcox ukončila. Zkušenosti a dobrou praxi získané při této spolupráci škola
uplatňuje i nadále při organizaci výchovy, vzdělávání i provozu.
1.5

Školská rada

Složení školské rady VOŠZ Brno, příspěvková organizace (do října 2021)
Předseda školské rady:
Zástupci zřizovatele:

Zástupci studentů:

Zástupci školy:

Mgr. Jana Tvrdoňová
MUDr. Tomáš Tomáš
Ph.D., Mgr. Andrea Lišková
Bc. Jitka Pešková
Lucie Heřmanová
Petr Kořenek
Kristýna Glatterová
Mgr. Jana Tvrdoňová
Mgr. Radka Zamazalová
Mgr. Simon Majer

Školská rada (dále ŠR) se sešla ve školním roce 2020/2021 třikrát, z toho jednou jednání proběhlo
elektronicky, členové na něm odsouhlasili akreditační materiály oboru Diplomovaná všeobecná
sestra, kombinovaná forma.
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2 PŘEHLED VZDĚLÁVANÝCH PROGRAMŮ
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
forma denní

délka studia: 3 roky 0 měsíců

Diplomovaná všeobecná sestra
forma kombinovaná

délka studia: 3 roky 5 měsíců

Diplomovaný zdravotnický záchranář
forma denní

délka studia: 3 roky 0 měsíců

Diplomovaný zdravotnický záchranář
forma kombinovaná

délka studia: 3 roky 5 měsíců

Diplomovaná dětská sestra
forma denní

délka studia: 3 roky 0 měsíců

Diplomovaná dětská sestra
forma kombinovaná

délka studia: 3 roky 0 měsíců
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3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Přehled interních vyučujících ve školním roce 2020/2021
Příjmení, jméno
Cetlová Alice
Boušová Milada
Burešová Marika
Černá Hana
Greiffeneggová Liana
Hofmanová Eliška
Hykšová Radka
Chalupová Gabriela
Janíková Petra
Kolářová Jana
Kotíková Barbora
Kozlova Kateryna
Kučerová Světlana

Titul
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr., Ph.D.
Mgr.

Příjmení, jméno
Majer Simon
Odehnalová Romana
Opltová Lucie
Pavlačková Alena
Pecinová Monika
Polášková Jaroslava
Stehlíková Ivana
Stejskalová Zina
Tvrdoňová Jana
Vlček Kamil
Zamazalová Radka
Zavřelová Jiřina
Zouharová Jana

Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr., Ph.D.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Přehled externích vyučujících ve školním roce 2019/20
Příjmení, jméno
Bazala Miloslav
Boušová Milada
Dolanská Hana
Drahovzalová Jaroslava
Dvořáková Martina
Fryčerová Iva
Hegerová Olga
Hradilová Věra
Jarušek Vladimír
Kadlčíková Jana
Mareček Jan
Marková Monika

Titul
Mgr.

Bc.
PhDr.
Mgr.
Bc.
Mgr., MBA
DiS.
MUDr.
DiS.

Příjmení, jméno
Marounková Jana
Mergenthalová Vlasta
Marušáková Pavlína
Přibylová Věra
Rabušic Pavel
Sochůrková Daniela
Soukupová Jana
Strašák Luděk
Šponerová Eva
Trešlová Simona
Zamazalová Radka
Zemanová Jitka

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

Mgr.
MUDr.

Seznam pracovníků THP ve školním roce 2019/20
Příjmení, jméno
Andrysík Stanislav
Bencalíková Júlia
Balážová Zdeňka
Češíková Věra
Daňková Kateřina
Foltýn Stanislav
Horutová Kateřina
Kafka Petr

Titul
Ing.

Ing.

Personalista:
JUDr. František Janoušek
BOZP, GDPR: Bc. Jan Kocián

Příjmení, jméno
Korgová Zuzana
Kossová Jana
Poláčková Irena
Skopalová Marie
Rumíšková Lenka
Valíčková Markéta
Zemková Helena

Titul

IT: Ing. Vítězslav Synek; Ondřej Němeček
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4 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

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, ale vzhledem k charakteru studia by ostatně nebylo
studium tělesně postižených možné.

V hodnoceném školním roce byla provedena
kompletní revitalizace rozvodů a technické
podpory

pro

Wi-fi

připojení

v celém

využívaném prostoru, s výjimkou pátého
patra, které zůstává z důvodu absolutně
nevyhovujícího technického a hygienického
stavu uzavřeno.
Pro studenty školy fungují dva prostory, jeden
je určen pro odpočinek, příp. přípravu nebo
ohřev jídla, mají zde možnost uložení potravin
do chladícího boxu. Druhý je vybaven dvěma
stoly pro stolní tenis, které byly součástí
vybavení do tělesné výchovy programu
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Zdravotnický záchranář a nebyly již využívány. Studenti tak mají možnost v přestávkách mezi
výukou jejich využití. V každém patře mají studenti i zaměstnanci školy instalovánu mikrovlnnou
troubu na ohřev stravy. Mohu konstatovat, že mikrovlnné trouby v patrech jsou využívány,
zejména studenty.
Nově, na podnět studentské rady, byly ve dvoře školy instalovány stojany na jízdní kola, které jsou
podle zájmu studentů využívány.
V prostorách dvora a vstupů do budovy ze dvora bylo doplněno zabezpečovací a monitorovací
vybavení, které se v uplynulém školním roce osvědčilo, zvláště při řešení stížností. Celý prostor
dvora je celodenně monitorován kamerami se záznamem a tím se vyloučily opakované spory s MŠ
Lentilka, zejména rodiči, okolo parkování jejich vozidel ve dvorním traktu a zároveň byl
zabezpečen celý prostor. Řešení vstupů rodičů do prostoru dvora i samotné MŠ se velmi osvědčilo,
situace se zklidnila, systém se zaběhl. Pro zvýšení bezpečnosti bylo do ohybu komunikace ve
dvoře instalováno dopravní zrcadlo, umožňující ideální přehlednost pro míjení vozidel.
V průběhu letních prázdnin byly vymalovány některé prostory školy, byly vyměněny stínící rolety
v oranžové barvě za lamelový stínící systém v dalších učebnách. Pokračovalo se ve vyklízení
starého vybavení a spisů, které zde zanechala SPŠE, z prostor školy.
V prostorách dvora bylo renovováno schodiště tak, aby odpovídalo bezpečnostním požadavkům.
Ve škole byly na podnět inspektorátu bezpečnosti práce instalovány další prvky zvyšující bezpečné
užívání prostor zaměstnanci i studenty, případně návštěvníky školy.
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 10 586 knižních jednotek
domácí i zahraniční literatury.
V roce 2020/2021 bylo investováno do nákupu odborné literatury 17 000 Kč, ze kterých bylo
nakoupeno 49 nových knih. 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,
popis jejich technické úrovně
Škola má pro odbornou výuku vybaveny celkem čtyři učebny. Vybavení učeben odpovídá
možnému vybavení ošetřovacích jednotek ve zdravotnických zařízeních a je přizpůsobeno profilu
jednotlivých vzdělávaných programů. Student je tedy připraven pro používání vybavení v běžném
reálném provozu. Pomůcky a další vybavení je obměňováno v závislosti buď na opotřebení (např.
simulátor žilního systému pro venepunkci), nebo doplňováno tak, aby kopírovalo trendy
v medicíně a ošetřovatelské péči (doplňování vybavení pro intenzívní péči, první pomoc).
Školu dlouhodobě trápí nenalezení řešení pro nákup spotřebního materiálu, který je u tohoto druhu
vzdělávání naprosto nezbytný k nácvikům potřebných postupů. Přesto, že jde o materiál využívaný
výhradně ve výuce je nutné jej, podle ekonomického úseku ŠO, hradit z provozních finančních
prostředků.
Vybavení přednáškových učeben dalšímu dvěma LCD interaktivními displeji bylo přínosem
zvláště při realizaci distanční výuky. Obecně škola doplnila vybavení učeben tak, aby pedagogové
mohli v uplynulém období kvalitně vést distanční výuku jak teoretickou, tak i do jisté míry cvičení
některých předmětů a jazyků. I v tomto školním roce bylo podle potřeby obměňováno vybavení
odborných učeben a zejména zlepšováno prostředí školy i běžných učeben.
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Využívání tělocvičny studenty Obchodní akademie, střední odborné školy knihovnické a Vyšší
odborné školy Brno, p. o., Kotlářská i zájmovými aktivitami dětí bylo velmi omezené, v závislosti
na vydávaných mimořádných opatřeních.

Protože byli studenti školy od podzimu 2020 aktivně zapojeni do práce ve zdravotnických
zařízeních, podařilo se škole hned zpočátku vyjednat ze strany školského odboru JmK pomoc při
zajištění jejich požadovaného vybavení jak pro výjezdy u ZZS JmK, tak pro práci na lůžkových
a intenzivních jednotkách v brněnských nemocnicích. Za to patří školskému odboru velké
poděkování. Zdravotnická zařízení tak mohla bez omezení využívat pomoc studentů při zajištění
péče o pacienty na svých pracovištích a ve výjezdových skupinách.
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5 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
A ROZHODNUTÍCH ŘEDITELE ŠKOLY
Údaje o přijímacím řízení

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

Počet

Přijetí ke studiu - celkem

358

Počet odvolání
0

Nepřijetí ke studiu

294

55

Přijetí po odvolání - autoremedura

52

0

Uznání dosaženého vzdělání a přijetí do vyššího ročníku

34

0

Povolení individuálního studijního plánu

0

0

Přestup z jiné VOŠ

4

0

Změna oboru vzdělávání

3

0

Přerušení vzdělávání

13

0

Opakování ročníku

4

0

Podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy,
zanechání studia

19

0

Snížení školného ze sociálních důvodů

0

0

Snížení školného - stipendium

0

0

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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6 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ
Zimní období šk. roku 2020/2021 – leden 2021
Studenti celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Opakují ročník
Přerušili studium
Průměrný prospěch
Celkový počet studentů konajících opravnou zkoušku (komisionální)
Celkový počet studentů opakujících absolutorium v červnu 2021

448
142
266
40
3
37
1,82
16
2

Letní období šk. roku 2020/2021 – červen 2021
Studenti celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Opakují ročník
Přerušili studium
Průměrný prospěch
Celkový počet studentů konajících opravnou zkoušku (komisionální)
Celkový počet studentů opakujících absolutorium v září 2021

355
123
179
53
4
20
1,68
52
4

Výsledky absolutorií ve školním roce 2020/2021

DVS4k
DZZ4k

ABSOLUTORIUM LEDEN 2020/21 (kombinovaná forma)


Počet Vyznameodborné obhajoba



studentů
nání
Prospěl Neprospěl Angličtina Němčina předměty abs.práce celkem
20
14
5
1
1,2
1,2
1,3
1,1
1,2
21
13
7
1
1,8
1,1
1,4
1,1
1,4

DVS3
DDS3
DDS3k
DZZ3

ABSOLUTORIUM ČERVEN 2020/21 (prezenční forma)


Vyznameodborné obhajoba



nání
Prospěl Neprospěl Angličtina Němčina předměty abs.práce celkem
12
9
4
1,9
0
1,5
1,2
1,5
7
1
0
1,8
0
1
1
1,3
13
3
0
1,5
1
1,3
1
1,2
16
11
0
1,7
0
1,5
1,2
1,5

Počet
studentů
25
8
16
27
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7 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO
VÝCHOVNÉHO PORADCE
Výchovný poradce: Mgr. Ivana Stehlíková, Ph.D.
Poradenská činnost:
- Stanovení problému.
- Hledání řešení a východisek.
- Konzultace (oblast rodiny, partnerství, školy aj.).
- Kariérové poradenství.
Metodická a informační činnost:
- Účast na poradách vedení.
- Představení VP v 1. ročnících, nástin náplně funkce VP na VOŠZ, možné kontakty (září).
- Krátkodobé i dlouhodobé sledování možných problémů SS, spolupráce s VSS
a pedagogickým sborem či ostatními zaměstnanci školy.
- Podpora pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících, nástin možných metod a stylů učení
v rámci celkové hygieny výuky.
- Poskytování odborných konzultací pedagogům v souvislosti s prací a komunikací
se studijní skupinou.
- Poskytování odborných konzultací studentům v souvislosti s komunikací s pedagogy.
- Projednání možných nabídek projektových a absolventských prací zaměřených
na problematiku alkoholu, drog, násilí a jiných spol. patologických jevů.
- Zachycení možných problémů osobního i studijního života studentů v 1. ročnících (adaptace na
nové prostředí, ubytování, kolektiv, pedagogy, styl učení, zdravotnická zařízení, zdravotníky, na
vlastní praktickou výuku v nemocnici).
- Prevence a řešení možné problematiky multikulturních rozdílů a zvláštností
u studentů, zamezení vzniku rasistických tendencí jak z řad pedagogů, tak i studentů.
- Prevence a řešení problematiky studijních neúspěchů.
- Stanovení podmínek a jejich splnění v případě opakování či přerušení studia.
- Stanovení podmínek a jejich splnění v případě žádosti studenta o přechod
do dálkového studia.
- Poskytování služeb při specifických rodinných podmínkách (mateřství, úmrtí v rodině či jiných
závažných rodinných problémech).
- Poskytování služeb v rámci sociálně právního poradenství (soc. dávky, studentské úlevy).
- Vedení dokumentace a administrativy související s prací VP v souladu s předpisy
o ochraně osobních údajů.
- Včasná krizová intervence u studentů i pedagogů a dalších pracovníků školy.
- Spolupráce se studenty v rámci Studentské rady – nástin celoplošných problémů
na škole.
- Spolupráce s psychology a psychiatry, pokud je potřeba následná péče (pro studenty
i pedagogy).
- Spolupráce s organizacemi a institucemi, které řeší rodinné a partnerské problémy, poskytování
informací, kontaktů (pro studenty i pedagogy).
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Realizace programů a akcí výchovného poradce
školní rok: 2020/2021 – zimní období

Měsíc

Seznámení pedagogického sboru s náplní a

VIII.

Termín

Program, akce

plnění
25.8.

rozsahem činnosti VP, preventivní program

Pozn.

Pedagogická porada

školy

Setkání výchovného poradce se studenty prvních

září

DVS1 A, B,
DDS1

22.9.

Studentská rada

ročníků

IX.
2020

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků
Vzhledem ke karanténě Covid a distančnímu studiu,
probíhala schůzka online.
Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

Setkání VP se studenty
Specifika studia, zkouškové období, klima

-

1

Podle zájmu či
potřeb studentů

v kolektivu, případné dotazy

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

1

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

XI.

Vzhledem ke karanténě Covid a distančnímu studiu,

24.11.

Studentská rada

probíhala schůzka online.
Individuální konzultace se studenty (s ohledem

-

na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

XII.

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

9

Vzhledem ke karanténě Covid a distančnímu studiu,
probíhaly některé konzultace emaily nebo online.
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Školní rok: 2020/2021 – letní období

Měsíc

Termín

Program, akce

plnění

Pozn.

Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků

II. 2021

Vzhledem ke karanténě Covid a distančnímu studiu,

9.2.

Studentská rada

27.4.

Studentská rada

probíhal SR online formou.
Setkání se zástupci studentů SS všech ročníků
Vzhledem ke karanténě Covid a distančnímu studiu,
probíhala SR online formou.

IV.

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

Vzhledem ke karanténě Covid a distančnímu studiu,

5

probíhaly případné konzultace emaily nebo online
formou.
Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

V.

Vzhledem ke karanténě Covid a distančnímu studiu,

7

probíhaly případné konzultace emaily nebo online
formou.
Individuální konzultace se studenty (s ohledem
na ochranu osobnosti záznam konzultací pouze u VP)

Vzhledem ke karanténě Covid a distančnímu studiu,

VI.

6

probíhaly případné konzultace emaily nebo online
formou.
Konzultace se supervizorem, hodnocení letního

7.6.

období
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8 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ŠKOLNÍHO
METODIKA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Školní metodička prevence: Mgr. Jiřina Zavřelová
Poradenská činnost:
- Stanovení problému.
- Hledání řešení a východisek.
- Konzultace (oblast rodiny, partnerství, školy aj.).
- ŠMP vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské v oblasti primární
prevence zaměřené především na studenty 1. a 2. ročníků
Metodická a informační činnost:
-

-

Účast na poradách vedení.
Představení ŠMP SPJ v 1. ročnících, nástin náplně funkce ŠMP na VOŠZ, možné kontakty (září)
Prevence a monitorování všech forem rizikového chování
Intervence v krizových situacích, práce s jednotlivcem, se studijní skupinou
Poskytnutí asistence studentům při řešení problému a pomoc při kontaktování odborného zásahu
Zajištění a předávání odborných informací o problematice rizikového chování,
nabídka programů a projektů specifické PP
Prezentace výsledků preventivní činnosti u studentů, ve spolupráci se studenty
(dotazníky, projekty, programy)
Spolupráce se Studentskou radou, spolupráce se studijními skupinami ve školních
i mimoškolních aktivitách v oblasti prevence ( soutěže, konference, preventivní programy )
Vedení a průběžná aktualizace databáze odborníků pro oblast prevence rizikového chování
Vedení anonymních písemných záznamů o konzultaci a poskytnuté intervenci
Spolupráce s výchovnou poradkyní (a dalšími členy pedagogického sboru s příslušným odborným
vzděláním)
Poskytování odborných konzultací pedagogům v souvislosti s prací a komunikací
se studijní skupinou.
Poskytování odborných konzultací studentům v souvislosti s komunikací s pedagogy.
Projednání
možných
nabídek
absolventských
prací
zaměřených
na problematiku alkoholu, drog, násilí a jiných spol. patologických jevů.
Zachycení možných problémů osobního i studijního života studentů v 1. ročnících (adaptace na
nové prostředí, ubytování, kolektiv, pedagogy, styl učení, zdravotnická zařízení, zdravotníky, na
vlastní praktickou výuku v nemocnici).
Prevence a řešení možné problematiky multikulturních rozdílů a zvláštností
u studentů, zamezení vzniku rasistických tendencí a xenofobie jak z řad pedagogů, tak i studentů.
Poskytování služeb při specifických rodinných podmínkách (mateřství, úmrtí v rodině či jiných
závažných rodinných problémech).
Vedení dokumentace a administrativy související s prací ŠMP SPJ v souladu s předpisy
o ochraně osobních údajů.
Včasná krizová intervence u pedagogů a dalších pracovníků školy.
Spolupráce se studenty v rámci Studentské rady – nástin celoplošných problémů
na škole.
Spolupráce s organizacemi a institucemi, které řeší rodinné a partnerské problémy, poskytování
informací, kontaktů (pro studenty i pedagogy).
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Měsíc

Program, akce
Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků, informace
o činnostech, plánu a nabídce aktivit (obor DVS)
Shrnutí informací pro studenty z vyplněných
dotazníků „Postoje k návykovým látkám“
za školní rok 2019 /20

Plán
plnění
DVS 1A: 4.9.2020

IX.

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada

25. 9. 2020

Od října 2020 probíhá na VOŠZ Brno distanční výuka
a převážně elektronicky vedené veškeré porady.
Veškerá komunikace se studenty je on-line přes
Edookit
Osobní konzultace pouze po předchozí dohodě a při
dodržení aktuálních stávajících nařízení v návaznosti
na Covid 19
Seznámení pedagogů s rozsahem činností ŠMP SPJ
pro školní rok na PP
Informace o činnostech, plánu a nabídce zvolených
aktivit
Předložení Plánu preventivních aktivit ředitelce školy

X.

22. 9. 2020

Setkání ŠMP se studenty prvních a druhých ročníků,
informace o činnostech, plánu a nabídce aktivit
DVPP: podle aktuální nabídky

Seznámení zástupců
studentů s nabídkou
aktivit a výsledky
dotazníku
Aktualizace PP
30. 9. 2020

Konzultace se
studenty
individuálně
v průběhu září
průběžně

PPP Sládkova Brno
zasláno všem
metodikům JMK
elektronicky dne
25.9. 2020

Pedagogická porada:
splněno
5. 10. 2020 PP

Informace o činnosti
a konzultacích on-line

1. 10. 2020

nerealizováno

Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků, informace
o činnostech, plánu a nabídce aktivit (obor DDS)

Dotazníky ke zjištění postoje studentů k návykovým
látkám (budou realizovány v odloženém termínu)
Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ

Nástěnka ve 3.
poschodí
Odevzdáno:
25. 9. 2020

Pracovní setkání se ŘŠ a VP a aktualizace PP VOŠZ
na školní rok 2020/21

Pracovní setkání ŠMP z regionu Brno – město:
Nabídka programů a vzdělávacích akcí pro metodiky
prevence SPJ
Aktualizace legislativy

Všechny obory
a ročníky denního
studia- skupinově

DVS 1B: 4.9.2020

Vypracování Plánu časového harmonogramu
programů a akcí ŠMP SPJ pro školní rok

2020

Pozn.

Konzultace se
studenty
individuálně,
on-line
průběžně

Příloha v materiálech
ŠMP

Individuální
konzultace a řešení
pouze on-line
Spolupráce ŠMP a VP
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Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ

XI.

Aktivita pro studenty DVS, DDS podle výběru
z nabídky: nerealizováno

Studentská konference (pro studenty 1. ročníků)
nerealizována

XII.

2.11. PP
Pedagogická
porada:
Informace o
činnosti
Konzultace se
studenty
individuálně
v průběhu října
průběžně

Krajská konference primární prevence rizikového
chování, On- line
Individuální
konzultace a řešení

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada - nerealizováno
Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ
Společná aktivita pedagogů a ostatních pedagogů,
Vánoční setkání s posezením - nerealizováno

2021
I.

Od ledna 2021 probíhá na VOŠZ Brno distanční
výuka a převážně elektronicky vedené veškeré porady.
Veškerá komunikace se studenty je on-line přes
Edookit
Osobní konzultace pouze po předchozí dohodě a při
dodržení aktuálních stávajících nařízení v návaznosti
na Covid 19
Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ

7.12. PP

4.1. 2021 PP
průběžně
18.1. DOD
nerealizováno

Pedagogická porada:
Informace o činnosti
a konzultacích on-line

Pedagogická
porada:Informace
o činnosti a
konzultacích
Individuální
konzultace a řešení
on-line

Den otevřených dveří na VOŠZ Brno – termíny
přesunuty, pouze individuální prohlídky a informace
pro zájemce
1.- 4. 2.

II.

Setkání ŠMP se studenty prvních ročníků oborů DVS,
DDS, informace o činnostech a nabídce aktivit
Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ
Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada
Nerealizováno, pouze on-line
Společná akce pedagogů, studentů a přátel školy –
Školní ples – Nerealizováno, zrušeno

1.2. 2021 PP
16.2. 2021nerealizováno

19.2. PLES zrušeno

III.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP: pro zaměstnance školy
Aktivita pro studenty DVS, DDS podle výběru
z nabídky:

Studentská rada
Předání informací
a aktuální nabídky
zástupcům stud.skupin
Společně s VP, akce
pro pedagogy

DVPP: podle aktuální nabídky - neralizováno

Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ
Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Dotazníky ke zjištění postoje studentů k návykovým
látkám – přesunuto na termín podzim 2021

Pedagogická
porada:Informace
o činnosti a
konzultacích on-line

8. 3. PP

15.3. 2020

Pedagogická
porada:Informace
o činnosti a
konzultacích
Společně s VP, akce
pro pedagogy
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12. 4. PP
Pedagogická
porada:

Pedagogická porada:
Informace o činnosti
a konzultacích

Setkání se zástupci studentů jednotlivých ročníků –
Studentská rada

27. 4.

Individuální
konzultace a řešeníon-line

Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ

10.5. PP

Seznámení pedagogů s činnosti ŠMP SPJ

IV.

Informace o činnosti a konzultacích

Seznámení pedagogů a studentů s činnosti ŠMP SPJ
při distanční výuce

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 –
nerealizováno z důvodů vládních nařízení a omezení
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
podle aktuální nabídky - nerealizováno z důvodů
vládních nařízení a omezení

od 17. 5. 2021

květen 2021

VI.

Krajská konference metodiků SPJ, nerealizováno
z důvodů vládních nařízení a omezení
odloženo na podzim 2021

nerealizováno
z důvodů vládních
nařízení a omezení

Individuální
konzultace a řešení
Pracovní setkání
metodiků – on-line

Seminář metodiků prevence SPJ, závěrečné
zhodnocení aktivit za školní rok – on-line

Vyhotovení souhrnné zprávy a vyplnění dotazníku
za školní rok 2020 /21

Pedagogická porada:
Informace o činnosti
a konzultacích: on-line
+ individuálních,
osobních

1. 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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9 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Prioritou školy je zajistit prohlubování kvalifikace u pracovníků školy takto:
Jazykové kurzy
1. Jazyková škola HOPE
-

Mgr. Jana Kolářová
Mgr. Simon Majer
Mgr. Milada Boušová
Mgr. Jana Tvrdoňová
Mgr. Ivana Stehlíková, Ph.D.

2. Jazyková škola BRÁNA JAZYKŮ (NPI)
-

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 Šablon II.

V průběhu roku byla realizována školení, semináře a vzdělávání on-line cestou a i v rámci
metodických sdružení, v době zkouškových období a dnů ředitelského volna
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10 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY
NA VEŘEJNOSTI
-

Evropský týden mobility (19. 9. 2020, ukázky PP)

-

Seminář pro příjemce grantu v rámci programu Erasmus+, hotel Grand Majestic Plaza,
Truhlářská 1117/16, Praha 1 (23. 9. 2020)

-

Český den proti rakovině (30. 9. 2020)

-

Stáž studentek v Malaze (1. 2. – 1. 4. 2021)

-

Studentská konference VOŠZ Brno p. o. (realizována online formou);

-

Den otevřených dveří VOŠZ Brno - byl realizován formou individuálních osobních setkání
v návaznosti na epidemiologická opatření;

-

Zdravotník zotavovacích akcí (říjen a červen 2021.);

-

Pracovní příkazy studentů a studentek oborů diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný
zdravotnický záchranář 3. ročníky a zapojení studentů a studentek nižších ročníků do práce na
lůžkových jednotkách zdravotnických zařízení, do práce v testovacích a očkovacích centrech;

-

Příprava dobrovolníků pro zdravotnická zařízení ve spolupráci s ČČK Brno;

-

Škola dlouhodobě úspěšně proškoluje žáky základních škol v postupech první pomoci
(realizace červen 2021);

-

Škola dlouhodobě proškoluje zaměstnance různých organizací v poskytování první pomoci
(realizace červen 2021);

-

Příprava a realizace propagace studia cestou sociálních sítí (Facebook a Instagram);

-

Audit a kompletní přetvoření webových stránek školy a jejich průběžná aktualizace
přizpůsobená bezkontaktní prezentaci školy a vzdělávaných oborů pro zájemce o studium.

Účast studentů školy v soutěžích
-

soutěže nebyly z důvodu mimořádných opatření a doporučení MŠMT ČR realizovány

Kulturní akce školy
Spolupráce s Národním divadlem Brno (Janáčkovo divadlo, Mahelovo divadlo, Reduta)
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.
Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s pandemií Covid-19 byla během školního roku
2020/2021 všechna divadelní představení zrušena.
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11 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
A KONTROLOU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - OKP
Ve školním roce 2020/2021 nebyla na škole provedena kontrola Českou školní inspekcí.
Ve škole byla provedena kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský
a Zlínský kraj. Nalezené problémy neměly závažný charakter a byly ještě v průběhu kontroly
odstraněny.
Proběhla kontrola HZS o dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
kontrola proběhla bez nálezu zjevných nedostatků.
Škola provedla interní kontrolu na ekonomickém úseku. Závěrečná zpráva podala ekonomickému
úseku ucelený obraz o fungování vnitřního kontrolního systému, včetně hodnocení jeho
přiměřenosti a účinnosti, o správnosti vedení vybraných okruhů účetnictví a o formální stránce
inventarizace. Rovněž vydala doporučení změny pro některé postupy.
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12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2019/2020
Dotace od zřizovatele v roce 2020
Poskytnuté dotace k 31. 12. 2020

31 623 090 Kč

z toho: dotace ze státního rozpočtu

28 248 000 Kč

dotace z rozpočtu ÚSC
-

3 375 090 Kč

v tom:

Lékařské prohlídky studentů

77 090 Kč

Rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu k 31. 12. 2020
Účelový znak 33353 – Přímé náklady na vzdělávání:
k 31. 12. 2020 - dotace na přímé náklady
. . . . . . . . . . . . . 28 248 000 Kč
Čerpání dotace: na platy

19 415 339,00 Kč

dohody

1 300 000,00 Kč

zákonné odvody

6 884 751,00 Kč

FKSP

390 818,20 Kč

ONIV

257 091,80 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. 2020 - provozní dotace
128 005 Kč
Čerpání dotace: lékařské prohlídky
nevyčerpáno

22 296,- Kč
105 709,- Kč

Na lékařské prohlídky v rámci provozní dotace nebylo vyčerpáno 105 709,- Kč.
Vzhledem k pandemii Covid 19 byly v roce 2020 veškeré lékařské prohlídky studentů od měsíce
9/2020 ve smluvním zdravotnickém zařízení až do odvolání pozastaveny.
V rámci finančního vypořádání bylo požádáno o ponechání nevyčerpaných finančních
prostředků k použití v roce 2021 na stejnou činnost (lékařské prohlídky).
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Účelový znak 33063 – Šablony II-Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování:
k 31. 12. 2020 - dotace Šablony II pro VOŠ
702 312,88 Kč
Účelová dotace z MŠMT byla poskytnuta prostřednictvím Krajského úřadu JMK na období od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Z důvodu pandemie Covid 19 došlo k prodloužení termínu do
30. 6.2022.
Tyto finanční prostředky byly převedeny do rezervního fondu, odkud jsou postupně čerpány.
Grantové prostředky programu Erasmus+ - Vzdělávací mobilita jednotlivců:
k 31. 12. 2020
25 399,22 EUR
Zahraniční pobyty zaměstnanců a studentů ve zdravotnických zařízeních, poradenské služby,
cestovní náhrady včetně ubytování a ostatní služby.
Čerpání dotace:

1 234,80 EUR

Grantové prostředky poskytl Dům zahraničních služeb Praha.
Investice
V průběhu roku 2020 nebyla provedena žádná investiční akce stavebního charakteru. V prosinci
2020 byl poskytnut škole z IF JMK investiční příspěvek ve výši 1,7 mil. Kč na Rekonstrukci
výměníkové stanice v budově školy.
Plánovaná rekonstrukce bude provedena až v roce 2021.
Z vlastních zdrojů IF bylo v roce 2020 pořízeno: Žaluzie do učeben za 57.214,85 Kč, 2x LCD
dotykový displej za 386.529,98 Kč, lůžko LATERA za 54.504,45 Kč, nové čerpadlo do kotelny
za 70.717,- Kč.
Doplňková činnost
Škola provozuje v rámci doplňkové činnosti „Pořádání odborných kurzů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti“, „Vydavatelskou činnost, polygrafickou výrobu,
knihařské a kopírovací práce“ a „Pronájmy nebytových prostor“.
Zisk z doplňkové činnosti činil v roce 2020 . . . . . . . . . .

1.230,23 Kč
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13 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Mezinárodní spolupráce ve školním roce 2020/21
 Klinikum Stuttgart
 Rudolf Presl GmBH &Co. Klinik Bavaria Rehabilitations KG
 Klinikum Stuttgart – Gesundheit- und Pflegeschule
 Santa Elena Clinic, Malaga
 Dětská nemocnice Hospital de San Rafael, Granada
 Clinica San Francesco, Verona
 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
 Trnavská univerzita v Trnave
Školní akční plán rozvoje vzdělávání 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
cestou ŠAP II.
Erasmus +
Po podání nové žádosti o certifikát v květnu 2020 jsme koncem roku 2020 obdrželi v pořadí druhý,
navazující certifikát Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na období 2021 – 2027, který
nás opravňuje k uzavírání grantových dohod a čerpání grantových prostředků na studentské
a zaměstnanecké mobility do roku 2027 v rámci programu „Projekty mobility osob /
Vysokoškolské vzdělávání“, klíčová akce KA103.
Podobně jako mnohým evropským vysokým školám a vzdělávacím institucím napojeným na vyšší
vzdělávání, nám tato „Listina programu pro vysokoškolské vzdělávání 2021-2027“ uděluje i na
další sedmileté období status instituce s vyšším vzděláváním v rámci programu Erasmus+. Udělení
tohoto statusu umožňuje našim studentům a zaměstnancům účastnit se stáží v zahraničí ve školách
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a vzdělávacích institucích, které jsou též držiteli zmíněného certifikátu ECHE. Pro naši školu je
významná zejména ona skutečnost, že naši studenti a zaměstnanci mohou vyjíždět na praktické
stáže též do nemocnic či jiných zdravotnických zařízení, která přijímají studenty na praktické stáže
(studentské praxe) v rámci programu Erasmus+. Na základě tohoto certifikátu může pak i naše
škola přijímat studenty a zaměstnance z evropských vzdělávacích institucí, které jsou držiteli
certifikátu ECHE, na studijní či učitelské stáže v naší škole. V současné době je pro naši školu
proveditelné zejména přijímání zahraničních studentů na praktické stáže v našich nemocnicích
v rámci studentských praxí.
Finanční prostředky z dotačního programu Erasmus+, které byly naší škole v rámci Grantové
dohody 2018-1-CZ01-KA103-047310 přiděleny v celkové výši 27 913 EUR na prodloužené
grantové období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021, jsme využili z 63 procent, konkrétně tedy částku
17 602 EUR. Neuskutečnění části plánovaných mobilit bylo způsobeno hlavně omezenými
možnostmi cestování do zahraničí a dalšími přijímanými restrikcemi souvisejícími s obdobím
šíření koronavirové nákazy. Toto období nejistoty se též projevilo v nižší ochotě studentů vyjíždět
na stáže do zahraničí, jakož i ve ztížených možnostech zdravotnických institucí přijímat studenty
ze zahraničí na pracovní stáže.
Od 1. 6. 2020 byly naší škole v rámci nové Grantové dohody 2020-1-CZ01-KA103-077126
přiděleny další finanční prostředky o celkové výši 21 982 EUR, které nám jsou k dispozici
k čerpání po dobu nového grantového období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2022. (V případě
nedostatečného čerpání prostředků je období možné prodloužit o jeden rok, tedy do 31. 5. 2023.)
Individuální stáže studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+, které může naše škola
uskutečňovat v rámci aktuálního grantového období, je možné rozdělit do následujících kategorií:
Praktické stáže pro studenty (tj. studentské praxe) – Student Mobility for Traineeships (SMP)
(délka stáže 2-12 měsíců)
Školení pro pedagogické i nepedagogické pracovníky – Staff mobility for training (STA) (délka
stáže minimálně 2 dny)
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Projekt Vyšší odborná škola zdravotnická Brno – podpora škol formou
zjednodušeného vykazování II; registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014905
V souvislosti s pandemickou situací a komplikacemi v pořádání kontaktních aktivit byla škola
nucena požádat o prodloužení do 30. 6. 2022.
V době, kdy nebyla možná realizace kontaktní formou, probíhaly některé aktivity (po dobu
platnosti mimořádných opatření) on-line formou. Distanční realizace šablon probíhala v kontextu
doporučení MŠMT, včetně dokládání výstupů do zprávy o realizaci.
Šablona 2.IV/3: Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin cizí
jazyky.
Pedagogové pokračovali v prohlubování svých znalostí z cizího jazyka, on-line formou.
Vzdělávání bylo v potřebných hodinových dotacích absolvováno. Ukončení vzdělávání je
doloženo osvědčením o absolvování vzdělávacího programu DVPP. Část vzdělávacích aktivit se
musela přesunout do dalšího školního roku.
Šablona 2.IV/5: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
Škola realizovala po uvolnění mimořádných opatření spolupráci se zdravotnickou školou
v Karlových Varech. Spolupráce měla rozsah 16 hodin, ve kterých pedagog v hostitelské škole
získával informace a zkušenosti z oblasti dobré praxe, které následně v podobě interního sdílení
předal ostatním pedagogům VOŠZ. Zbývající jedna stáž bude realizována v následujícím školním
roce.
Šablona 2.IV/7: CLIL ve výuce ve VOŠ
Šablona podporující jazykové, zejména komunikační, dovednosti pedagogů byla realizována
pouze v německém jazyce, realizace v anglickém jazyce bude dokončena v následujícím školním
roce.
Šablona IV/8: Profesní rozvoj pedagogů
Aktivita s cílem podpořit pedagogy při vzdělávání a výchově studentů, cestou odborně vedené
supervize/mentoringu/koučinku byla ukončena a administrována dle doporučení.
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Šablona IV/9: Zapojení odborníka z praxe do výuky ve VOŠ
Aktivita byla realizována a výstupy odpovídajícím způsobem administrovány.
Šablona IV/10: Stáže pedagogů u zaměstnavatelů VOŠ
Pedagogičtí pracovníci již některé stáže, jejichž cílem je podpora kvality každodenní práce
pedagoga při vzdělávání a výchově studentů, u budoucích zaměstnavatelů absolvovali. Stáž je
v rozsahu 40 hodin, prezenční. Výstupem je reflexe, příklady dobré praxe a interní sdílení
zkušeností s ostatními pedagogy VOŠZ.
Šablona IV/12: Projektový den
Aktivita rozvíjí kompetence pedagogických pracovníků v oblasti vedení a přípravy výuky,
současně vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí studentů. Projektová výuka je na škole
součástí aktivity s názvem Nemocnice zvířátek, jež se na jaře 2021 z důvodu epidemie nekonala a
připravuje se na jaro 2022.

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, jejímž hlavním řešitelem
byla SZŠ a VOŠZ Ostrava, p. o byla na jaře úspěšně dokončena.
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14 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 pořádá 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.
Po rozvolnění mimořádných opatření proběh kurz ZZA pro zájemce ze strany veřejnosti a školení
první pomoci pro žáky brněnské základní školy Hudcova.
Škole byla v červenci 2021 udělena akreditace pro realizaci kurzů Sanitář. Podnětem k akreditaci
byl požadavek zdravotnických zařízení na tyto pracovníky a realizaci kurzů.
V říjnu 2020 škola krátce spolupracovala s Českým červeným křížem při přípravě dobrovolníků
pro zdravotnická zařízení (viz příloha č. 6).
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15 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Mezinárodní spolupráce ve školním roce 2020/21
Z důvodu pokračující pandemie koronaviru a s ní souvisejícími přijímanými restrikcemi v ČR
i v zahraničí, jakož i malého zájmu studentů a zaměstnanců o zahraniční stáže nebyl ani ve školním
roce 2020/21 zcela naplněn původní záměr uskutečnit alespoň šest studentských praktických stáží
v našich partnerských nemocnicích ve Španělsku, případně Německu. Nebyly tak uskutečněny ani
tři odložené výjezdy na zaměstnanecké stáže našich vyučujících do partnerských nemocničních
zařízení ve španělské Malaze a Granadě.
Konkrétně se mělo jednat o výjezd dvou odborných vyučujících a vyučující anglického jazyka na
stáž do nemocnice Santa Elena Clinic v Malaze a dětské nemocnice Hospital de San Rafael
v Granadě za účelem stínování a zajištění následných praktických stáží v rámci mobilit programu
Erasmus+. Uskutečnění tohoto naplánovaného čtyřdenního výjezdu ve stejném či obměněném
personálním složení je očekáváno v průběhu letního období roku 2022.

Studentská praktická stáž - Santa Elena Clinic v Malaze
Na období od 1. 2. do 31. 3. 2021 byly i přes výše uvedené překážky smluvně dojednány celkem
čtyři studentské praktické stáže v naší partnerské nemocnici Santa Elena Clinic pro dvě studentky
druhého ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra a dvě studentky druhého ročníku oboru
Diplomovaná dětská sestra.
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Z těchto čtyř uvedených studentek však na stáž mohly vyjet jen dvě, dvěma studentkám byl výjezd
na stáž den před odletem do Španělska znemožněn z důvodu pozitivního PCR testu na koronavirus
jedné z nich. Též vzhledem k opakované pozitivitě v PCR testu i o týden později byla nucena
přijímací nemocnice Santa Elena Clinic v Malaze obě studentky z preventivních důvodů
zamítnout.
Pro studentky, které stáž absolvovaly, byla praktická stáž ve Španělsku dle jejich slov
neocenitelnou životní zkušeností. Studentky zde nejen získaly nové poznatky z ošetřovatelství,
procvičily si své praktické dovednosti a obohatily se o nové, ale učinily též pokroky v komunikaci
v anglickém jazyce. K tomu všemu se též při práci v pro ně novém cizojazyčném prostředí
dozvěděly i mnohé věci o sobě samých, což jim bude dále ku prospěchu v jejich budoucím
profesním i osobním životě.
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16 PŘEHLED SPOLUPRACUJÍCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ
A PARTNERŮ PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
1.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

2.

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad

3.

Domov pro seniory Buchlovice

4.

Domov pro seniory Kosmonautů

5.

Domov pro seniory Nopova, p.o.

6.

Domov pro seniory Uničov

7.

Domov pro seniory Věstonická, p. o.

8.

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

9.

Dům zdraví spol. s. r. o.

10.

3LS Galen

11.

FN Brno

12.

FN USA Brno

13.

Hospic sv. Alžběty, o. p. s.

14.

Chronicare Life Star a. s.

15.

Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb

16.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

17.

Lumina Křtiny

18.

MŠ Šlapanice

19.

Masarykův onkologický ústav

20.

Městská správa SS Boskovice

21.

Naděje, pobočka Brno

22.

Nemocnice Blansko, p. o..

23.

Nemocnice Boskovice s.r.o.

24.

Nemocnice Hranice, a. s.

25.

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

26.

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

27.

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
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28.

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

29.

Nemocnice Milosrdných bratří Brno

30.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

31.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

32.

Nemocnice Šumperk a. s.

33.

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

34.

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

35.

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

36.

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

37.

Psychiatrická nemocnice Brno

38.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

39.

Psychiatrická léčebna Šternberk

40.

Praktičtí lékaři pro dospělé – celá ČR

41.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

42.

SeneCura, SeniorCentrum Modřice

43.

Sociální služby Uherské Hradiště

44.

Středomoravská nemocniční a. s., Nemocnice Prostějov

45.

Surgal Clinic s.r.o.

46.

Úrazová nemocnice v Brně

47.

Uherskohradišťská nemocnice a. s.

48.

Vojenská nemocnice Brno

49.

VN Olomouc

50.

ZZS JMK

51.

ZZS Kraje Vysočina

52.

ZZS KVK

53.

ZZS MSK

54.

ZZS PAK

55.

ZZS ZK
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17 PŘÍLOHY
0a – 0d

Poděkování hejtmana JmK, MZ ČR a organizací

1a – 1k

Poděkování za podporu a práci studentek v době pandemie

2a – 2n

Výsledek práce studentek v soutěži „Spotřeba pro život“

3

Poděkování dětské kliniky za realizaci sběru pyžámek pro děti

4

Zapojení studentů do akce Evropský den mobility

5a – 5d

Tabulkové přehledy

6

Školení dobrovolníků
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