SOUKROMÁ STŘEDNÍ
ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
M ě l n í k, o.p.s.

Výroční zpráva
o činnosti školy
školní rok 2017/2018

1. Základní údaje o škole
Soukromá střední zdravotnická škola

typ školy :

IZO 110009967
právní forma - obecně prospěšná společnost
IČO 25767020
zřizovatel :

Asociace samaritánů České republiky

poskytované vzdělání :

Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01

adresa školy:
telefon:
URL:
e-mail:
ředitel školy:
zástupce ředitele:
vedoucí prakt. vyučování:

Tyršova 105, 276 01 Mělník
315622065, 315622066
www.zdravka.cz
zdravka.melnik@seznam.cz
Mgr. Ilona Jiřičková
Mgr. Kateřina Šebíková
Bc. Zdeňka Cardová Slanařová

školská rada:

Ing. Martin Kadlec - za zřizovatele
Edita Vacková (studentka 4. ročníku) - za žáky a zákonné zástupce
nezletilých žáků
Mgr. Kateřina Šebíková - za pedagogické pracovníky
Datum poslední změny v rejstříku škol a školských zařízení nabývá účinnosti od 11. 4. 2017

2. Charakteristika školy
Škola sídlí od svého vzniku v budově, která již vícekrát změnila majitele. Současným
majitelem je Česká republika – Generální finanční ředitelství, se sídlem v Praze. Nájemní
smlouva je podepsána do 31. 08. 2019.
Materiální zajištění školy je na dobré úrovni a je srovnatelné se státními školami
obdobného typu.
Praktická výuka probíhá v nemocnici v Mělníku, dále v ÚSP Neratovice, MŠ Mělník –
Nemocniční, v Centru seniorů Mělník a v ordinacích ambulantních lékařů. Spolupráce
s nemocnicí v Mělníku se během posledních let výrazně zlepšila, s ostatními subjekty je
tradičně na dobré úrovni.
Škola používá učební plán oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – ŠVP Praktická
sestra, platný od 1. 9. 2010 - studium denní, délka studia: 4 roky
Hlavní předmět a účel činnosti školy je vymezen § 57 zákona 561/2004 Sb.
Hlavním cílem školy je poskytovat žákům odborné vzdělání s ohledem na jejich odbornou
profilaci.

3. Údaje o výsledcích vzdělávání
Škola měla ve školním roce 2017/2018 - 5 tříd, základní učivo je společné pro všechny žáky
a zahrnuje výuku 2 cizích jazyků – Anglický jazyk a Německý jazyk.
Počty žáků ve třídách a výsledky vzdělávání
1.9.2017

31.1.2018

vyznam.

prospělo

neprosp.

neklasif.

30.6.2018

vyznam.

prospělo

neprosp.

neklasif.

1.ročník

36

36

1

26

9

0

35

3

32

0

0

2.ročník

22

19

0

14

4

1

18

0

18

0

0

3.ročník

32

31

0

20

11

0

30

1

27

2

0

4.ročník

23

25

2

18

4

1

24

1

21

2

0

V posledním srpnovém týdnu vykonali 3 žáci opravné zkoušky. Jedna žákyně zkoušky
úspěšně složila, 2 žákyně nebyly u zkoušek úspěšné (jedna opakuje ročník a druhá
přestoupila na jinou školu).
Během školního roku 2017/2018 neprospělo nebo zanechalo studia 14 žáků z celé školy,
7 žáků přestoupilo z jiné školy. Ze 24 studentů čtvrtých ročníků ukončilo tento ročník
úspěšně 22.
Obory vzdělání a údaje o žácích
kód a název oboru

53-41-M/01
asistent

Zdravotnický

počet žáků

počet tříd

průměrný počet žáků na
třídu

113

5

22,6

4. Údaje o příjímacím řízení
V tomto roce se konaly přijímací zkoušky podle § 59 a § 60 zákona 561/2004 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. V roce 2017/2018 se přihlásilo na SSZŠ Mělník, o.p.s
v 1. kole 42 zájemců, ve 2. kole 4 zájemci do 1. ročníku. Všichni uchazeči, kteří byli
přihlášeni, byli přijati. Zápisové lístky odevzdalo 24 žáků (v 1.kole) a čtyři ve 2.kole .
Jeden žák přestoupil z jiné školy.
K 1. 9. 2018 skutečně nastoupilo 28 zájemců do 1. ročníku na obor Zdravotnický asistent
53-41M/01 - ŠVP Praktická sestra, který je platný od 1. 9. 2010.
Kód a název
oboru
53-41-M/01

další kola

1.kolo
přihlášeno

odevzdalo ZL

42

24

přihlášeno
4

odvolání

odevzdalo ZL
4

počet
0

celkem
přijato
počet
28

5. Výsledky maturitních zkoušek
Ve školním roce 2017/2018 se maturitních zkoušek v jarním termínu 2018 zúčastnilo
21 žáků z právě ukončeného ročníku (11 žáků bylo úspěšných) a 9 žáků z dřívějších let (7
žáků bylo úspěšných), celkem tedy 18 žáků maturitní zkoušku úspěšně složilo v jarním
termínu. V podzimním termínu 2018 se zúčastnilo 11 žáků, z toho 6 žáků složilo maturitní
zkoušku úspěšně. Celkem maturitní zkoušku v roce 2018 úspěšně složilo 24 žáků, dalších 5
žáků má možnost dodělat maturitní zkoušku v dalším termínu a jeden žák již nemůže
maturitní zkoušku opakovat. U maturitních zkoušek převládala hlavně neúspěšnost ve
společné části MZ z didaktického testu z českého jazyka.

6. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a nadaných žáků a
studentů
Druh postižení
Vývojové poruchy učení
Zrakově postižení
Sluchově postižení
Tělesně postižení

počet studentů celkem

z toho zvýšené prostředky
MŠMT

9
0
0
0

1
0
0
0

7. Uplatnění absolventů na trhu práce
Naši absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce, protože vzdělávací obor
Zdravotnický absolvent je velmi žádaný. Část studentů také odchází studovat na vysoké školy
zdravotnického zaměření – např. obor - všeobecná sestra.

8. Prevence sociálně patologických jevů a
výchovné poradenství
Prevenci sociálně patologických jevů se pravidelně věnuje Mgr. Žaneta Kovačičová, která
tvoří každoročně minimální preventivní program a také vykonává funkci výchovné poradkyně
ve spolupráci s Mgr. Ilonou Jiřičkovou, která tuto činnost vykonávala v předchozích letech.
Činnost je dána vyhláškou č.72/2005 o školských poradenských službách v platném znění
vyhlášky č.197/2016 Sb.
Při práci výchovné poradkyně i preventisty spolupracujeme s PhDr. D. Frycovou, PaedDr. Z.
Černou z PPP, manažerkou prevence kriminality Bc. I. Podivínskou, Dis., Městskou policií

Mělník, Policií ČR, Richardem Ferfeckim, okresním metodikem prevence Mgr. Davidem
Edrem, Dis. a dalšími.
Mezi akce se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů patří například –
seznamovací kurz pro 1. ročník, sebeobrana a prevence rizikového chování, prevence šikany a
kyberšikany, přednášky a programy MP a PČR.

9. Zaměstnanci školy ve školním roce 2017/2018
Pedagogičtí pracovníci
Cvachová Lenka, Mgr.

ošetřovatelství
ošetřovatelská péče

Jančárová Šárka, Mgr.

ošetřovatelská péče
ošetřovatelství
první pomoc
ošetřovatelství v chirurgii
patologie

Jiřičková Ilona, Mgr.

fyzika
chemie

Korbelářová Dagmar, Mgr.

ošetřovatelství
ošetřovatelská péče

Kovačičová Žaneta, Mgr.

ošetřovatelství
ošetřovatelská péče
základy ekonomie

Kubátová Blanka, Mgr.

ošetřovatelská péče
ošetřovatelství ve vnitřním lékařství
klinická propedeutika

Lukešová Taťana, Mgr.

somatologie
biologie
psychologie a komunikace

Bidlová Eva, Mgr.

anglický jazyk
anglická konverzace

Cardová Slanařová Zdeňka, Bc.

ošetřovatelská péče
ošetřovatelství
veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

Šebíková Kateřina, Mgr.

český jazyk a literatura
literární a estetická výchova
občanská nauka
dějepis a teorie kultury

Štěpánková Romana, Mgr.

matematika

Tesař Jan, Mgr.

informační a komunikační technologie

Vegrichtová Irina, Mgr.

německý jazyk
německá konverzace
tělesná výchova

Holečková Alena, Mgr.

český jazyk a literatura
literární a estetická výchova
občanská nauka

Ostatní – nepedagogičtí pracovníci
Špetláková Květoslava

hospodářka

Lechnerová Dana

sekretářka

Kvalifikace pedagogických pracovníků
Z celkového počtu čtrnácti vyučujících mají všichni plnou kvalifikaci
Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci školy se pravidelně zúčastňují dalšího vzdělávání. Ve školním
roce 2017/2018 se zúčastnili 17 vzdělávacích akcí, 2 x krajských předmětových komisí OSE
a PSK, setkání výchovných poradců a setkání metodiků prevence.
Věková struktura pedagogických pracovníků
Počet
celkem
z toho žen

do 30 let
0
0

31 - 40 let
2
2

41 – 50 let
7
7

51 – 60 let
4
3

nad 60 let
1
1

11 - 20 let
4

21 - 30 let
6

více než 30 let
4

Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe
Počet
Celkem

do 5 let
0

6 – 10let
0

10. Údaje o dalších aktivitách školy
a) Žáci školy se pravidelně zúčastňují veřejného života v regionu. Pomáhají při vítání
občánků na MěÚ Mělník (13.4.2018, 11.5.2018), v léčebně dlouhodobě nemocných a
v mělnickém Centru seniorů se ve volném čase střídají a pomáhají personálu, účastnili se
Sportovních dnů seniorů 23.11.2017 . V letošním roce proběhla akce BESIP, kde naši
studenti byli figuranty velké dopravní nehody. Pomáhali MP Mělník i při pořádání soutěže
Okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů 24.4.2018.
b) Žáci pomáhají při pořádání akcí - Den zdraví, Srdíčkový den (18.9.2017, 4.12.2017,
19.3.2018) a také při akci Bílá pastelka (11.10.2017), jejíž výtěžek pomůže nevidomým a
lidem se zrakovým postižením. Dále pomáhají např.– v Domově seniorů 21.9.2017 - Týden
paměti.
c) Dne 20.9.2017 se již potřinácté konala soutěž První pomoci pro základní školy
z Mělníka a okolí, kterou SSZŠ Mělník, o.p.s. jako každý předcházející rok organizovala.
d) Dne 18. října 2017 se škola zúčastnila akce „Vzdělávání 2018“, jež organizuje Úřad
práce, a Výstavy vzdělávání v Litoměřicích (15.11.2017).
e) Dne 26. dubna 2018 SSZŠ Mělník, o.p.s. pořádala již 13. ročník celostátní soutěže První
pomoci pod názvem „Lhotka 18“, které se zúčastnili žáci zdravotnických škol z celé ČR.
Soutěž měla značný ohlas mezi všemi zúčastněnými.
f) Žáci prvních ročníků se pravidelně zúčastňují na začátku školního roku seznamovacího
kurzu, konaného v turistické základně DDM Praha ve Lhotce u Mělníka. V tomto roce kurz
proběhl v termínu 11.9.- 13.9. 2017. Součástí programu seznamovacího kurzu je přednáška
„ Řekni drogám ne, řekni životu ano.“, právní vědomí studentů, prevence šikany a
kyberšikany (25.10.2017).
g) Lyžařský kurz pro žáky 3. ročníku se uskutečnil 4. - 10.2.2018 v Kořenově.
Žáci druhého ročníku se zúčastnili turistického kurzu v termínu 11.6. - 15.6.2018 v
Bedřichově.
h) 6 x ročně se žáci v rámci Klubu mladého diváka zúčastnili večerních divadelních
představení v Praze, navštívili v rámci exkurze Národní divadlo a Poslaneckou sněmovnu
(23.11.2017), 24.11.2017 se účastnili soudního procesu v rámci ON a navštívili i Legiovlak
11.5.2018.
i) V rámci výuky se žáci školy podle ročníků zúčastňují i odborných exkurzí – např.
Nemocnice Bulovka a její protiatomový kryt (26.6.2018), RZS Mělník (7.6.2018),
Tyfloservis (4.4.2018), beseda „ Start na trhu práce“ - Úřad práce Mělník (18.1.2018.),
divadelních představeních v Mladé Boleslavi ( 19.12.2017,24.4.2018) a v Praze (4.5.2018),
exkurze do Muzea Mělník, Kostnice (20.10.2017), navštívili čističku odpadních vod
v Mlazicích v rámci „Dne vody“, kterou pořádalo město Mělník dne 22.3.2018. Pro studenty
se uskutečnila exkurze na hemodialýze (9.4.2018), exkurze do ÚSP (22.3.2018), prezentace
AS Rakousko – 13.12.2017 a výuka základů sebeobrany včetně přednášky „Chování
v krizových situacích ve škole“ ve spolupráci se členy Městské Policie v Mělníku (v rámci
preventivního programu, organizovaného Městskou policií Mělník 10.10.2017), atd.

j) Žáci celé školy se zúčastnili i pořadů v MKD – Planeta Země (2.3.2018), Peter Black –
anglické představení pro všechny ročníky (16.3.2018), účastnili se Angličtináře roku
(30.11.2017). Škola také uspořádala opakovaně zájezd pro zájemce do Drážďan –
15.12.2017.
k) V Muzeu Mělník se účastnili Edukačního programu – Poznej své město, svůj region
(12.4.2018), Co je Vám doktore (18.6.2018) – program se zdravotnickou tématikou
l) Z programů prevence rizikového chování se studenti zúčastnili akce – Nehodou to začíná
m) Naši studenti v rámci výuky První pomoci i pomáhají školit ve školách a školkách.
n) Studenti měli možnost se zúčastnit v rámci odborné praxe akcí ve spolupráci s ASČR,
např. Koncert „Kryštof“ Praha (září 2017), „Predátor“ (květen 2018), Majáles Brno (květen
2018), Den otevřených dveří Letiště Praha (červen 2018).
Pro studenty 4. ročníku byla uspořádána přednáška o počátcích, historii a současnosti
Záchranné služby ASČR (27.4.2018).
o) Škola se účastní i testování žáků ČŠI (15.11.2017).
p) V rámci předmětu PSK se několik studentů účastnilo programu „Příběhy našich sousedů“
Post Bellum, jejíž závěrečné vyhodnocení bylo 28.5.2018.
Škola je zapojena do projektu Šablony pro SŠ, financovaného EU.

11. Úspěchy studentů
a) Krajské kolo Psychologické olympiády v Nymburku 8.3.2018, kde se naši studenti
opakovaně umísťují na předních místech. Ve školním roce 2017/2018 obsadili 1. místo.
Dále pak vítězka reprezentovala naší školu v celostátní soutěži v Kroměříži dne 5. 4. 2018.
b)) Studenti se zúčastnili celostátní soutěže v První pomoci ve Lhotce u Mělníka 26. 4. 2018,
zde se umístili na 2. místě (z 18 družstev).

12. Spolupráce a dotace
Velice dobře spolupracujeme s Městskou policií Mělník, Policií ČR, MÚ a hlavně
odborem školství MÚ Mělník.
Na projekty v rámci prevence sociálně patologických jevů (seznamovací kurz, soutěž PP
pro ZŠ) a na soutěž PP pro SZŠ (Lhotka18) významným způsobem finančně přispívá Město
Mělník a spolek Praktická první pomoc Mělník při SSZŠ Mělník, o.p.s..

13. Dny otevřených dveří
V průběhu školního roku 2017/2018 se uskutečnily celkem 3 Dny otevřených dveří pro
zájemce o studium (tj. 27. 11. 2017, 17.1.2018, 14. 2. 2018). Pro žáky základních škol byl
pořádán dne 22. 11. 2017 v dopoledních hodinách Den otevřených dveří s výukou První
pomoci a ukázkami výuky odborných předmětů. Tohoto dne se zúčastnilo více než 120 žáků
základních škol.

Školskou radou schváleno dne 24. 9. 2018

Ing. Martin Kadlec
předseda správní rady

Mgr. Ilona Jiřičková
ředitelka školy

