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Úvod aneb Změna je život…
Mgr. Blanka Handlířová

Školní rok 2016/17 přinesl všem studentům i pedagogům Střední zdravotnické školy Kyjov řadu
změn. Ta nejzásadnější se týkala přemístění výuky do budovy gymnázia. Od 1. září 2016 zahájili
studenti zdravotnických a sociálních oborů vzdělávání v nově upravených odborných učebnách
gymnázia. Do prvního ročníku SZŠ nastoupili noví studenti rozdělení do dvou tříd pouze v oboru
zdravotnický asistent. Studenti oboru sociální činnost pokračovali ve vzdělávání ve 2. až 4. ročníku.
Život naší školy i studentů jde dál, sžili jsme se s novým prostředím a zvykli jsme si na větší ruch
spojený s rozlehlejší budovou a větším počtem studentů.
Další změna se týkala přímo zdravotnického vzdělávání. Jako tzv. model 4+1 se nazývá nový
způsob získání kvalifikace všeobecné sestry studiem SZŠ v oboru praktická sestra (dříve
zdravotnický asistent) a dále minimálně ročním studiem na VOŠ v oboru všeobecná sestra se
standardním ukončením studia absolutoriem – absolvent ročního studia získává neakademický titul
DiS., stejně jako absolventi klasického tříletého studia na VOŠ. Tento systém zavedla novela zákona
č.96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních), která byla schválena sněmovnou i
senátem a měla by platit od 1. září 2017. Všichni, kdo doposud získali kvalifikaci zdravotnického
asistenta nebo tento obor právě studují, se budou nově nazývat praktická sestra a budou pracovat bez
odborného dohledu. Obor zdravotnický asistent bude na SZŠ od školního roku 2019/20 zrušen a bude
nahrazen oborem praktická sestra. Kdokoli s kvalifikací praktické sestry může získat kvalifikaci
všeobecné sestry ročním studiem na VOŠ, pokud splní podmínky přijímacího řízení.
„Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Kyjov za školní rok 2016/17“ přináší přehled
o akcích uskutečněných v tomto školním roce. Kromě vzdělávání mládeže podle platných učebních
plánů jednotlivých oborů se pedagogové naší školy věnovali také vzdělávání veřejnosti, a to
v kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách, na přednáškách pro posluchače
Univerzity třetího věku nebo na odborných konferencích pro zdravotnické a sociální pracovníky
pořádaných ve spolupráci s akreditovanou vzdělávací institucí Curatio. Stálou popularitu získaly mezi
studenty akreditované kurzy Masér pro sportovní a rekondiční masáže a Základy českého znakového
jazyka I a II, jejichž absolvování rozšiřuje možnosti uplatnění studentů v praxi.
Naši studenti se opět celoročně účastnili celé řady aktivit vztahujících se k jejich studijnímu
zaměření, např. jako zdravotnický dozor při sportovních a kulturních akcích pořádaných základními
školami v Kyjově a okolí, při školení první pomoci v kyjovských školách a firmách nebo jako
dobrovolníci při akcích pro handicapované spoluobčany. I v tomto školním roce se zapojili do
charitativních sbírek Bílá pastelka a Světluška. Zúčastnili se tradičně psychologické olympiády.
V celostátní soutěži v první pomoci se umístili v silné konkurenci 30 soutěžních týmů v první
polovině. Těmito úspěchy studenti dělají radost a poskytují satisfakci svým vyučujícím za leckdy
krušné chvíle v průběhu školního roku.
Ač v novém prostředí – tradice zdravotnického vzdělávání v Kyjově pokračuje dále. Snahou
každého učitele je poskytnout co nejkvalitnější vzdělání svým žákům, neboť to je nejlepší investice
do budoucnosti.
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Učitelský sbor a třídy SZŠ
ve školním roce 2016/17
Mgr. Ludmila Šnajdrová
SOUKALOVÁ Renáta, Mgr. – ředitelka
HNILICA Miroslav, Mgr. – zástupce ředitelky
pro pedagogické záležitosti
ŠIMEČEK Jiří, Mgr. – zástupce ředitelky
pro organizační a provozní záležitosti– DEJ
KLEMMOVÁ Marcela, Mgr. – vedoucí
praktického vyučování – USZP
třída:

žáků:

chlapců: dívek:

1.ZaA
1.ZaB
2.SČ
2.ZA
3.SČ
3.ZA
4.SČ
4.ZA
8

24
24
16
28
23
27
29
33
204

4
5
0
3
1
1
2
4
20

20
19
16
25
22
26
27
29
184

změny:

+1

třídní učitelé:

–1
–2
–3
–1

+1
0

–1
0
+2

–8

FRIÁKOVÁ Jindřiška, Mgr. – USZP, PSK
ŠEVELOVÁ Lenka, Mgr. – USZP, PSK
ZICHÁČKOVÁ Lenka, Mgr. – CEJ, LIT, OBN
ŠNAJDROVÁ Ludmila, Mgr. – MAT, IKT
KOUDELOVÁ Jana, Mgr. – NEJ
MAZALOVÁ Marie, Mgr. – TV
UŘIČÁŘOVÁ Martina, Mgr. – USZP
TAUŠOVÁ Iva, Mgr. – USZP
celá zdravotnická škola

další učitelé zdravotnické školy bez třídnictví:
ALTMANNOVÁ Alena, Mgr. – OSE, PRP
ČECHOVÁ Karolína, Mgr. – ANJ
DOLEŽALOVÁ Zdenka, Mgr. – CEJ, LIT, OLA, DEJ
DUBNÁ Eliška – USZP
HÁLOVÁ Lenka, Mgr. – ANJ
HANDLÍŘOVÁ Blanka, Mgr. – ZFY, MAT
HRAZDÍLKOVÁ Jorga, Mgr. – ZBCH, ZDN
KOSTÝLKOVÁ Olga, Mgr. – USZP
KREUZINGEROVÁ Bronislava, Mgr. – ANJ
KROHOVÁ Jarmila, PhDr. – NEJ, PSP, PSK,
MASAŘÍKOVÁ Yvona, Mgr. – EKO
NAVRÁTILOVÁ Jaroslava, PhDr. – studijní pobyt v Anglii
RŮŽIČKOVÁ Lucie, Mgr. – ANJ
STIX Václav, Mgr. – ANJ
SVOBODOVÁ Jarmila, Mgr. – ANJ
ŠUŠLÍKOVÁ Šárka, Mgr. – DEJ
TRUSCHINGEROVÁ Jana, Mgr. – VOC
VOTOUPALOVÁ Marie, Mgr. – CEJ, LIT
Personální změny:
přišla:
KREUZINGEROVÁ Bronislava, Mgr. – ANJ (1. 9. 2016)
odešla:
DUBNÁ Eliška – USZP (31. 8. 2017)

5

Zkratky předmětů vyučovaných na SZŠ ve školním roce 2016/17
ANJ
CEJ
DEJ
EKO
IKT
LIT
MAT
NEJ
OBN
OSP

Anglický jazyk
Český jazyk
Dějepis
Ekonomika
Informační a komunikační technologie
Literatura
Matematika
Německý jazyk
Občanská nauka
Ošetřovatelská propedeutika

OSE
PSK
PSP
TV
USZP
VOC
VZD
ZBCh
ZFY

Ošetřovatelství
Psychologie a komunikace
Pedagogika a speciální pedagogika
Tělesná výchova
Učitelka specializovaných zdrav. předmětů
Volnočasové činnosti
Výchova ke zdraví
Základy biologie a chemie
Základy fyziky

6

Seznam žáků všech tříd SZŠ
na začátku školního roku 2016/17
Mgr. Ludmila Šnajdrová
1.ZaA, třídní Mgr. Jindřiška FRIÁKOVÁ
BARTONÍKOVÁ Anna, Ždánice
BLAŽKOVÁ Barbora, Žeravice
BUKVALDOVÁ Klára, Bzenec
DIVIŠOVÁ Lucie, Nesovice
DVOŘÁK Zdeněk, Strážnice
DVOŘÁKOVÁ Adéla, Svatobořice-Mistřín
ELZNEROVÁ Lenka, Nesovice
GOŽĎÁLOVÁ Anna, Lužice
GRABCOVÁ Kateřina, Vnorovy
CHAMBERLINOVÁ Christine-Marie, Hodonín
KLIMEK Vojtěch, Kostelec
KULHEIMOVÁ Tereza, Kyjov
KŮŘIL Štěpán, Kyjov
KUXOVÁ Adéla, Moravský Písek
LECIÁNOVÁ Monika, Kyjov
NOVOTNÁ Vendula, Hodonín
PROCHÁZKOVÁ Ivana, Brankovice
STRAKOVÁ Eliška, Hodonín
ŠMEHLÍKOVÁ Adéla, Bučovice
ŠOTOVÁ Kamila, Kyjov
ŠUBRTOVÁ Marcela, Svatobořice-Mistřín
TLACHOVÁ Eva, Strážnice
VACENOVSKÁ Lucie, Hodonín
VRATISLAVSKÝ Vojtěch, Strážnice
1.ZaB, třídní Mgr. Lenka ŠEVELOVÁ
BAŘINA Michal, Mikulčice
DOLEŽAL Ondřej, Dubňany
HOLOTÍKOVÁ Jitka, Bohuslavic
HUDCOVÁ Nikola, Bzenec
KOSKOVÁ Nikol, Hodonín
KŘIVÁK Marek, Hroznová Lhota
KUSHTAN Yevheniya, Starý Poddvorov
LEVOVÁ Andrea, Nechvalín
MARAZÍK Jakub, Ratíškovice
NĚMCOVÁ Sára, Bzenec
NOVOTNÁ Sabina, Ježov
PALMEOVÁ Ellen, Kyjov
PAVLÍČKOVÁ Tereza, Podivín
PLACHÁ Tereza, Skoronice
PŘIBYL Pavel, Strážovice
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SKLENÁKOVÁ Julie, Hodonín
SLEŽKOVÁ Julie, Labuty
SVOBODOVÁ Monika, Žádovice
ŠAFÁRIKOVÁ Dominika, Hodonín
ŠIMKOVÁ Veronika, Hodonín
TRECHOVÁ Šárka, Starý Poddvorov
TYCHLEROVÁ Nikola, Hodonín
URBÁNKOVÁ Aneta, Dolní Bojanovice
ZÁLEŠÁKOVÁ Marie, Moravský Písek
2.SČ, třídní Mgr. Lenka ZICHÁČKOVÁ
BENOVIČOVÁ Kamila, Svatobořice-Mistřín
GAŽÁKOVÁ Kamila, Bukovany
KAZÍKOVÁ Natálie, Dubňany
KONFÁLOVÁ Iva, Zdounky
MINASCHKOVÁ Andrea, Starý Poddvorov
MORÁVKOVÁ Sabina, Uherský Ostroh
NAĎOVÁ Sandra, Strážnice
NOVÁKOVÁ Anna, Moravský Písek
OPLETALOVÁ Renáta, Dubňany
PACASOVÁ Nela, Hodonín
PROCHÁZKOVÁ Barbora, Nemotice
SCHÄCKOVÁ Denisa, Bzenec
ŠAŠINKOVÁ Petra, Střílky
ŠTÍPSKÁ Veronika, Radějov
TIHLAŘÍKOVÁ Tereza, Mutěnice
VINTRLÍKOVÁ Eva, Násedlovice
2.ZA, třídní Mgr. Ludmila ŠNAJDROVÁ
BÍLKOVÁ Kateřina, Dolní Bojanovice
BUGNEROVÁ Adéla, Čeložnice
ELZNICOVÁ Markéta, Vracov
FIALOVÁ Veronika, Hovorany
FILIPOVÁ Gabriela, Šardice
GLOSOVÁ Veronika, Mikulčice
HOMOLOVÁ Michala, Hodonín
HŘEBAČKOVÁ Barbora, Mikulčice
HUDCOVÁ Adéla, Kyjov
JAKÚBEK Adam, Dolní Bojanovice
JEŽKOVÁ Hana, Kostelec
KAŠNÍKOVÁ Eliška, Rohatec
KLIMEŠOVÁ Barbora, Bukovany
KONEČNÁ Anna, Vnorovy
KONEČNÝ Jan, Dubňany
KOPECKÁ Anežka, Koryčany
KORVASOVÁ Kateřina, Vnorovy
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KREJČÍŘOVÁ Natálie, Veselí nad Moravou
KUČEROVÁ Nikol, Hovorany
MASTIHUBOVÁ Tereza, Hodonín
MUSILOVÁ Edita, Koryčany
NAUMYČOVÁ Kristýna, Hodonín
NOVÁČKOVÁ Lucie, Vřesovice
PRANTLOVÁ Monika, Terezín
RÖSSOVÁ Vanesa, Mikulčice
VAŇKOVÁ Natálie, Petrov
VAŠULKA Jan, Hodonín
VESELSKÁ Gabriela, Mutěnice
3.SČ, třídní Mgr. Jana KOUDELOVÁ
BARTONÍKOVÁ Tereza, Ždánice
BARVIČOVÁ Eliška, Moravská Nová Ves
DIHLAČKOVÁ Kristýna, Koryčany
FURDEKOVÁ Aneta, Kyjov
HNILICA Vojtěch, Kyjov
HOLČÍKOVÁ Ester, Veselí nad Moravou
HŘEBAČKOVÁ Katka, Hodonín
KOLAŘÍKOVÁ Simona, Svatobořice-Mistřín
KOLIBOVÁ Adéla, Vracov
KOVÁŘOVÁ Helena, Žeravice
MAŇÁKOVÁ Denisa, Hodonín
MAREJKOVÁ Ivana, Koryčany
MRÁKOVÁ Kateřina, Sudoměřice
NOVOTNÁ Alžběta, Milotice
RAČKOVÁ Kateřina, Kyjov
RAKVICOVÁ Petra, Hodonín
ŘEPKOVÁ Katrin, Hodonín
STRAPINOVÁ Kateřina, Kyjov
ŠÍMOVÁ Tereza, Koryčany
ŠUPOVÁ Anna, Mutěnice
TYCOVÁ Sára, Kyjov
WERNEROVÁ Ráchel, Kyjov
ZICHÁČKOVÁ Klára, Vracov
3.ZA, třídní Mgr. Marie MAZALOVÁ
BLAŽKOVÁ Eliška, Tvrdonice
DEKAŘOVÁ Andrea, Hodonín
DOLEŽALOVÁ Pavlína, Bohuslavice
DUROŇOVÁ Dominika, Bohuslavice
FOJTŮ Dominika, Lužice
HOLEČKOVÁ Simona, Kyjov
CHLÁDKOVÁ Gabriela, Lužice
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JURÁČKOVÁ Karolína, Hodonín
KMENTOVÁ Sabina, Terezín
KONEČNÁ Kamila, Lovčice
KONEČNÁ Timea, Kostelec
KOZUMPLÍKOVÁ Kateřina, Vnorovy
KRAHULOVÁ Žaneta, Hodonín
KUBĚNKOVÁ Dominika, Dolní Bojanovice
KŮŘILOVÁ Monika, Dolní Bojanovice
MACHALOVÁ Nikola, Vřesovice
REPÍKOVÁ Karolína, Vracov
SLAVÍKOVÁ Kristýna, Terezín
SLAVÍKOVÁ Svatava, Prušánky
STÁVKOVÁ Barbora, Násedlovice
SVRČINOVÁ Lenka, Bzenec
ŠVENDOVÁ Linda, Hodonín
VAJOVÁ Gabriela, Lovčice
VESELÁ Simona, Lužice
VODIČKOVÁ Nicola, Snovídky
VYČESAL Filip, Kyjov
VYTRHLÍKOVÁ Tereza, Krumvíř
4.SČ, třídní Mgr. Martina UŘIČÁŘOVÁ
BAŘINOVÁ Anna, Čejkovice
BRANTÁLOVÁ Ivona, Kněždub
BUČKOVÁ Jana, Těmice
FORNŮSKOVÁ Jana, Bzenec
FILKOVÁ Alice, Týnec
HAVLOVÁ Gabriela, Kyjov
HOZÁKOVÁ Lucie, Rohatec
CHUDIČKOVÁ Pavla, Kněždub
ILČÍKOVÁ Veronika, Ratíškovice
JIRKOVÁ Aneta, Hvězdlice
KADLČÍKOVÁ Kristýna, Věteřov
KMENTOVÁ Šárka, Stříbrnice
KOCÚROVÁ Tatiana, Koryčany
KOMOSNÝ Jan, Dolní Bojanovice
KORDULOVÁ Daniela, Vacenovice
KŘÍŽOVÁ Adéla, Nechvalín
MATULOVÁ Barbora, Hrubá Vrbka
MRKUSOVÁ Andrea, Bzenec
NYKLOVÁ Aneta, Milotice
NYKLOVÁ Romana, Kyjov
PIVEČKOVÁ Kamila, Moravany
PLACHÁ Simona, Skoronice
POSPÍŠILOVÁ Lucie, Hodonín
SEDLÁČKOVÁ Eliška, Šardice
SEKRET Adam, Hodonín
SMUTNÁ Michala, Ratíškovice
ŠVÁBOVÁ Marie, Dražůvky
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ULLMANNOVÁ Marie, Jestřabice
VISINGEROVÁ Rebeka, Vlkoš
4.ZA, třídní Mgr. Iva TAUŠOVÁ
BITTNEROVÁ Eliška, Lovčice
BRÁZDOVÁ Kateřina, Kyjov
BUŠÍKOVÁ Tereza, Dambořice
CUTÁKOVÁ Pavlína, Milotice
DOBEŠOVÁ Nikola, Vacenovice
GAZDOVÁ Vendula, Hodonín
HLAVINKOVÁ Nikola, Ježov
HUNČOVÁ Simona, Lužice
HORŇÁČKOVÁ Denisa, Hovorany
JÁGEROVÁ Kateřina, Dubňany
JORDÁNOVÁ Tereza, Dolní Bojanovice
JORDÁNOVÁ Ester, Břeclav
KLIMKOVÁ Andrea, Sobůlky
KOŽINOVÁ Klára, Hodonín
KUCHAŘ Jakub, Kyjov
KUNICKÁ Klára, Kostelec
LUNGOVÁ Barbora, Skoronice
MIČKOVÁ Veronika, Kuželov
MÍČKOVÁ Jana, Šardice
OPLUŠTILOVÁ Zdenka, Čejkovice
OŽVOLDOVÁ Natálie, Rohatec
POLACHOVÁ Kateřina, Moravský Žižkov
POTOČNÁ Adriana, Hodonín
PRSTKOVÁ Helena, Strážovice
PŮČEK Jaroslav, Kostelec
SASÍNKOVÁ Martina, Čejkovice
SMĚLÍKOVÁ Kateřina, Kyjov
SUKUP Vojtěch, Prušánky
ŠUPOVÁ Marie, Mutěnice
TRÁVNÍKOVÁ Adéla, Ratíškovice
URBÁNKOVÁ Petra, Hodonín
VESELSKÁ Jana, Moravská Nová Ves
WALDHANS Patrik, Dubňany
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Kronika školního roku 2016/17 v akcích SZŠ
Mgr. Blanka Handlířová
Školní rok 2016/17 byl zahájen ve čtvrtek 1. září 2016 v 8 hodin třídními profesory v jednotlivých
třídách. Historicky poprvé zasedli žáci a žákyně zdravotnických a sociálních oborů do lavic
v budovách Klvaňova gymnázia. Po slavnostním zahájení školního roku si společně se svými
vyučujícími prošli budovy školy, aby se seznámili s prostory, v nichž budou v následujících letech
studovat.
V tomto školním roce probíhala výuka ve třídách 2.SČ, 3.SČ a 4.SČ oboru sociální činnost a
ve třídách 1.ZA, 2.ZA, 3.ZA a 4.ZA oboru zdravotnický asistent.
Dne 2. září 2016 měly 1. ročníky dvě třídnické hodiny a pak byla zahájena výuka podle
řádného rozvrhu. Studenti 2. až 4. ročníku měli výuku. Třetí a čtvrtý ročník oboru ZA se pod vedením
odborných vyučujících věnovaly přípravě na odbornou praxi v nemocnici a zúčastnily se školení
bezpečnosti a ochrany zdraví.
Ve čtvrtek 8. září a v pátek 9. září 2016 se studenti tříd 1.ZaA a 1.ZaB zúčastnili adaptačního
kurzu v rekreačním zařízení Littner. Pedagogický dohled zajistily třídní učitelky Mgr. Jindřiška
Friáková a Mgr. Lenka Ševelová, která je současně výchovnou poradkyní. V rámci pobytu se studenti
také seznámili s odbornou učitelkou Mgr. Alenou Altmannovou, školní metodičkou prevence Mgr.
Marií Mazalovou a školním psychologem Mgr. Matějem Černým.
Dne 8. září 2016 zahájila třída 3.ZA odbornou praxi v ošetřování nemocných v Nemocnici
v Kyjově.
V pondělí 12. září 2016 se konaly opravné ústní maturitní zkoušky. Téhož dne se v době velké
přestávky uskutečnila burza učebnic.
Ve středu 14. září 2016 dopoledne proběhla informativní schůzka pro zájemce o masérský
kurz. Téhož dne se po vyučování konala pedagogická porada a poté následovala krátká informativní
schůzka vedoucích a oponentů závěrečných maturitních prací třídy 4.SČ. Od 16 hodin se uskutečnily
třídní schůzky pro rodiče žáků nastupujících 1. ročníků.
Dne 16. září 2016 se žákyně třídy 2.SČ připojily k čtrnáctému ročníku sbírkových dní pro
Světlušku. Do lucerniček se jim podařilo nasbírat 17 818 Kč, které budou použity na podporu
slabozrakých a nevidomých občanů.
V pátek 16. září 2016 předváděli 4 žáci třídy 4:ZA ukázky první pomoci v rámci akce
Bezpečně na silnici pořádané ZŠ a MŠ Boršov. Téhož dne o velké přestávce proběhla v jídelně školy
informativní schůzka s tanečním mistrem ke kurzům tance a společenské výchovy pro 2. ročníky.
V pondělí 19. září 2016 natáčela Televize Slovácko reklamní spot k propagaci studia
zdravotnického oboru. Téhož dne v odpoledních hodinách byl zahájen Kvalifikační kurz pro
pracovníky v sociálních službách. Přednášky pro frekventanty kurzu dále probíhaly pravidelně
každou středu a pátek až do Vánoc.
Dne 21. září 2016 odpoledne byl zahájen masérský kurz.
V pátek 23. září 2016 se v průběhu prvních dvou vyučovacích hodin žáci třídy 1.ZaA
zúčastnili preventivního programu Hasík. Třída 1.ZaB se téhož programu zúčastnila o týden později.
Dne 28. září 2016 byl státní svátek Den české státnosti.
Ve čtvrtek 29. září 2016 pořádala Základní škola Čejkovice Den ochrany. V rámci tohoto
programu 4 žáci třídy 4.ZA předváděli ukázky první pomoci. V podvečer téhož dne byl zahájen
taneční kurz v estrádním sále Městského kulturního střediska Kyjov.
Dne 3. října 2016 od 15 hodin zasedala Školská rada Klvaňova gymnázia a SZŠ Kyjov.
Ve dnech 3. až 21. října 2016 proběhlo testování Vektor v maturitních ročnících všech oborů.
Ve dnech 5. a 6. října 2016 se konal XX. Veletrh vzdělávání v Hodoníně. Vzdělávání na naší
škole tam zájemcům o studium zdravotnického oboru představila Mgr. Iva Taušová s několika
studentkami 4.ZA.
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Ve středu 5. října 2016 předvedlo 6 žáků třídy 3.ZA ukázky první pomoci na dni otevřených
dveří v Pečovatelské službě Vracov. Pedagogický dohled zajistila Mgr. Jindřiška Friáková.
Dne 7. října 2016 se třídy 1.ZaA a 1.ZaB opět začlenily do preventivního programu Hasík.
Dne 10. října 2016 se třídy 1.ZaA a 1.ZaB zúčastnily přednášky Právní vědomí, která se
konala v aule SZŠ. Nprap. Bc. Petr Zámečník seznámil žáky s právní odpovědností mladistvých podle
zákona.
V týdnu od 10. do 14. října 2016 proběhlo setkání žáků všech oborů se zahraničními studenty
v rámci projektu Edison.
Jednou z akcí, kterou žáci naší školy pomáhali nevidomým a slabozrakým občanům, byla
sbírka Bílá pastelka. V letošním roce se sbírka uskutečnila na území Hodonínska dne 12. října 2016
a aktivně se do ní zapojily žákyně třídy 2. SČ. Téhož dne proběhla v aule vzdělávací akce společnosti
Curatio pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, jejíž téma bylo zaměřeno
na motivaci a hodnocení pracovníků.
V týdnu od 17. do 21. října 2016 předváděli vždy od 12:30 hodin 4 studenti třídy 3.SČ ukázky
první pomoci zaměstnancům firmy JP plast Kyjov v rámci školení první pomoci.
Ve dnech 18. a 19. října 2016 se konal v Břeclavi XX. Veletrh vzdělávání. Zdravotnický obor
tam zájemcům o studium představila Mgr. Lenka Ševelová s několika studentkami třídy 3.ZA.
Dne 24. října 2016 proběhla v ředitelně koordinační schůzka ke slavnostnímu stužkování 4.
ročníků všech oborů školy.
Podzimní prázdniny proběhly ve dnech 26. až 27. října 2016.
Dne 28. října 2016 byl státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.
Ve dnech 1. až 4. listopadu 2016 se na brněnském výstavišti již tradičně konal Gaudeamus –
evropský veletrh pomaturitního vzdělávání. Žáci tříd 4.SČ a 4.ZA využili možnosti rozšířit své
povědomí o možnostech dalšího pomaturitního studia.
Ve středu 9. listopadu 2016 se od 14:15 hodin konala ve sborovně pedagogická rada
za 1. čtvrtletí, po níž následovala plenární schůze SRPŠ, třídní schůzky v jednotlivých třídách a
konzultace rodičů s vyučujícími.
V pátek 11. listopadu 2016 se žáci všech tříd zúčastnili akce Živý vlčí mák válečných
veteránů.
Dne 14. listopadu 2016 proběhlo testování České školní inspekce z přírodovědné gramotnosti
žáků třídy 3.ZA. Testování se konalo v počítačové učebně formou vyplnění online testu. Třída 3.SČ
byla podobně testována v pátek 18. listopadu.
Dne 16. listopadu 2016 zasedala ve sborovně studentská rada.
Dne 17. listopadu 2016 byl státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.
Tři žákyně oboru Sociální činnost se dne 19. listopadu 2016 zúčastnily čtrnáctého ročníku
soutěže ve čtení a psaní Braillova slepeckého písma, kterou pořádala oblastní pobočka SONS Kyjov.
Generální zkouška ke stužkovacímu večeru pro zdravotnické a sociální obory se konala ve
středu 30. listopadu 2016 od 13:45 hodin v divadelním sále MKS Kyjov.
Čtvrtek 1. prosince 2016 byl posledním termínem pro odevzdání přihlášek k maturitním
zkouškám v termínu jaro 2017.
Stužkování maturantů se konalo v pátek 2. prosince 2016 od 17 hodin v kulturním domě
v Kyjově.
V pondělí 5. prosince 2016 proběhla mikulášská nadílka, kdy třídami v 6. vyučovací hodině
procházelo několik Mikulášů s anděly a čerty z řad studentů 3. ročníku všech oborů školy. Téhož dne
v odpoledních hodinách proběhlo ukončení Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních
službách.
Ve dnech 7. až 11. prosince 2016 se konala v budově gymnázia již tradiční vánoční výstava,
tentokrát plná skřítků ze Skřítkova.
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 byl uspořádán zájezd do předvánoční Vídně. Zúčastnily se ho
třídy 3.SČ, 4.ZA a 4.SČ pod vedením Mgr. Jany Koudelové, Mgr. Lenky Zicháčkové a PhDr. Jarmily
Krohové. Po příjezdu do Vídně se prošli s průvodkyní po historické části města a navštívili
přírodovědné muzeum. Volný čas využili k vychutnání vánoční atmosféry na adventních trzích.
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V pondělí 19. prosince 2016 se žáci třídy 1.ZaA zúčastnili v jídelně školy akce Kaufland –
zdravá snídaně.
Dne 20. prosince 2016 předváděli 4 žáci třídy 3.SČ ukázky první pomoci gymnazistům
v biologickém semináři.
Dne 22. prosince 2016 se v gymnazijní kapli konal vánoční koncert Klvaňova gymnázia.
Zdravotnické obory reprezentovalo dívčí pěvecké trio ze 4.ZA ve složení Kateřina Jágerová, Klára
Kunická a Tereza Jordánová a ve sboru zpívali společně s gymnazisty studenti Jakub Kuchař ze stejné
třídy a Kristýna Slavíková ze třídy 3.ZA.
Vánoční prázdniny začaly 23. prosince 2016, vyučování v novém kalendářním roce
pokračovalo od 3. ledna 2017.
V úterý 3. ledna 2017 proběhlo natáčení reklamního filmového spotu v prostorách nemocnice
a školy. Do propagace zdravotnického vzdělávání se tak zapojila i Televize Slovácko.
Dne 4. ledna 2017 se žáci třídy 1.ZaB zúčastnili v jídelně akce Zdravá snídaně Kaufland.
V sobotu 7. ledna 2017 se dobrovolníci z řad studentů zapojili do Tříkrálové sbírky.
Dne 10. ledna 2017 předváděli 2 žáci ze třídy 4.ZA ukázky první pomoci v rámci dopravní
výchovy na DDM Kyjov. Stejná akce proběhla ještě ve dnech 17., 18., 24. a 25. ledna 2017, kdy se
instruktáže zhostili vždy dva žáci ze třídy 3.ZA a 1 žák ze třídy 2.ZA.
Ve středu 11. ledna 2017 se v odpoledních hodinách konal Den otevřených dveří ve všech
učebnách naší školy. Zájemci o studium si mohli projít budovu gymnázia, seznámit se s pedagogy a
zhlédnout ukázky z předmětů vyučovaných ve škole.
Ve dnech 18. a 19. ledna 2017 se od 18 hodin v tanečním sále MKS Kyjov konaly závěrečné
taneční lekce.
V sobotu 21. ledna 2017 se od 20 hodin v prostorách kulturního domu v Kyjově konal
61. reprezentační ples školy. K tanci i poslechu hrála kapela Charlie‘s K Band, nechyběla bohatá
tombola a novinkou byla možnost navštívit fotokoutek a pořídit si památeční fotografii. Zajímavým
zpestřením večera bylo taneční vystoupení cvičenek aerobiku.
Dne 24. ledna 2017 byla uzavřena klasifikace za 1. pololetí.
Ve středu 25. ledna 2017 se od 14 hodin konala klasifikační porada za 1. pololetí školního
roku 2016/17, výpisy vysvědčení za 1. pololetí vydávali třídní profesoři v jednotlivých třídách dne
31. ledna 2017.
V úterý 31. ledna 2017 se žáci 1. a 2. ročníku zdravotnického a sociálního oboru zúčastnili
v kině Panorama projektu Nicholas Winton – síla lidskosti.
V pátek 3. února 2017 byly pololetní prázdniny.
Dne 6. února 2017 proběhla akce pro žáky 9. tříd základních škol Jeden den studentem
zdravotnické školy. Zájemcům o zdravotnické vzdělávání tento den přinesl zajímavý program, který
připravily a realizovaly odborné vyučující Mgr. Marcela Klemmová, Mgr. Jindřiška Friáková, Mgr.
Lenka Ševelová a Mgr. Alena Altmannová.
V týdnu od 6. do 10. února 2017 se studenti 1. ročníků gymnázia zúčastnili lyžařského
výcvikového kurzu ve skiareálu Malinô Brdo. Ze zdravotnického oboru se připojilo 5 studentů.
V pondělí 13. února 2017 v 15 hodin proběhlo zahájení jarního kurzu Pracovník v sociálních
službách. Další dva měsíce se frekventanti kurzu pravidelně setkávali s přednášejícími každé pondělí
a středu odpoledne.
Dne 14. února 2017 se konalo školní kolo 12. ročníku psychologické olympiády, letos na téma
Když člověk potká člověka. Zúčastnilo se 15 studentů 2. a 3. ročníků, na stupních vítězů stanuly
Markéta Elznicová ze 2.ZA, Andrea Minaschková ze 2.SČ a Kamila Benovičová ze 2.SČ.
V úterý 28. února 2017 se konala přednáška Mamma help v rámci výuky psychologie a
komunikace ve třídách 2.ZA a 3.SČ.
Dne 7. března 2017 se konalo regionální kolo psychologické olympiády v aule budovy SZŠ.
Naši školu reprezentovaly žákyně oceněné ve školním kole, na krásném třetím místě se umístila
Andrea Minaschková ze třídy 2.SČ.
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Ve středu 8. března 2017 se konala v aule SZŠ odborná konference pro zdravotnické a sociální
pracovníky Curatio. Tentokrát se téma konference věnovalo problematice nebezpečných osob, jak je
odhalit a jak se jim bránit.
Dne 10. března 2017 předvádělo 5 žáků třídy 2.ZA ukázky první pomoci zaměstnancům firmy
MSO Kyjov.
Jarní prázdniny proběhly v týdnu od 13. do 17. března 2017.
Do pátku 31. března 2017 odevzdávali své závěrečné maturitní práce žáci 4.SČ jednotlivým
vedoucím. K tomuto dni byly též uzavřeny odložené klasifikace za 1. pololetí školního roku.
Dne 3. dubna 2017 podpořili naši žáci Světový den porozumění autismu účastí na Pochodu
v modrém. Do pochodu se zapojily třídy 2.SČ, 1.ZaA a I.A z gymnázia, modrý oděv či aspoň oděvní
doplněk tento den zvolila převážná část školy.
Dne 5. dubna 2017 proběhl veletrh pracovních příležitostí v prostorách Kulturního domu
Kyjov. Třídy 2.ZA, 2.SČ, 3.ZA, 3.SČ navštívily veletrh v rámci exkurze. V odpoledních hodinách
téhož dne se konala klasifikační porada za 3. čtvrtletí a po ní třídní schůzky a konzultace rodičů
s jednotlivými vyučujícími.
Dne 11. dubna 2017 proběhlo fotografování tříd a pedagogického sboru. Téhož dne studenti
4.ZA losovali svá pracoviště pro praktickou maturitní zkoušku. Od 12 hodin pak maturanti zahájili
zkoušku dospělosti písemnou prací z českého jazyka a literatury, kterou v letošním školním roce
opravovali hodnotitelé Cermatu.
Ve středu 12. dubna 2017 proběhl 1. termín jednotných přijímacích zkoušek pro studium
čtyřletých oborů.
Ve dnech 13. a 14. dubna 2017 byly velikonoční prázdniny, do školních lavic žáci znovu
zasedli až po Velikonočním pondělku v úterý 18. dubna 2017. Téhož dne se konaly jednotné přijímací
zkoušky pro uchazeče o studium osmiletého oboru gymnázia a ve škole zahájila týdenní inspekční
činnost České školní inspekce.
Dne 20. dubna 2017 se konal 2. termín přijímacího řízení pro osmiletý obor gymnázia.
Dne 24. dubna 2017 předváděli tři žáci třídy 2.ZA ukázky první pomoci v rámci Dne zdraví
na ZŠ Veselí nad Moravou. Téhož dne v 16 hodin byla uzavřena klasifikace maturitních ročníků.
Dne 25. dubna 2017 od 14 hodin se žáci třídy 3.ZA zúčastnili exkurze v centru Fénix,
pedagogický dohled zajistila Mgr. Lenka Ševelová s Mgr. Jindřiškou Friákovou.
Ve středu 26. dubna 2017 odpoledne se konala klasifikační porada maturitních ročníků.
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 v tělocvičně zakončili studenti 4. ročníků své studium posledním
zvoněním. Ve 2. vyučovací hodině se rozloučili s mladšími spolužáky krátkým tanečním
vystoupením a poděkovali svým vyučujícím milými říkankami a kytičkou. Následovalo vydávání
vysvědčení za 4. ročník v jednotlivých třídách a pak už vypukla příprava na maturitní zkoušky.
V pátek 28. dubna 2017 předvedlo 6 žáků ze třídy 2.ZA ukázky zdravovědy a první pomoci
dětem v MŠ Kytička Kyjov. Děti ve věku 3 až 6 let si mohly pod vedením studentek prakticky
vyzkoušet např. obvazovou techniku, jak ošetřit popáleninu, krvácení, apod. Vše probíhalo formou
zábavy a reakce dětí byly velmi pozitivní. Cenné zkušenosti nasbíraly také naše studentky. Celá akce
měla především vzdělávací charakter a na závěrečné kontrolní otázky děti velmi dobře reagovaly.
V pondělí 1. května 2017 byl státní svátek, Svátek práce.
Od 2. do 5. května 2017 se konala písemná část státní maturitní zkoušky podle jednotného
testovacího schématu.
Dne 5. května 2017 se v MKS Kyjov odehrálo ochotnické divadelní představení „Fakt božská
komedie“, které měli možnost zhlédnout i žáci zdravotnických a gymnaziálních oborů. Autorkou
divadelní hry byla studentka oktávy A Anna Handlířová, která se zaměřila na problémy řeckých bohů
na Olympu po nástupu křesťanství a role hlavních hrdinů napsala přímo „na tělo“ svým přátelům
a spolužákům z gymnázia. Zaplněným divadelním sálem se téměř 80 minut rozléhal smích a potlesk,
kterým výkony studentských herců z OchOch divadla zaslouženě diváci ocenili.
V pondělí 8. května 2017 byl státní svátek, Den vítězství. V následujícím týdnu měli maturanti
všech oborů studijní volno.
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Dne 10. května 2017 se třídy 2.ZA a 2.SČ v doprovodu Mgr. Jiřího Šimečka a Mgr. Václava
Stixe vypravily na celodenní exkurzi do Masarykova muzea v Hodoníně. Téhož dne se v době 5. a 6.
vyučovací hodiny konala přednáška Poruchy příjmu potravy určená žákům 3. ročníků. V odpoledních
hodinách tohoto dne proběhlo slavnostní ukončení kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních
službách.
V týdnu od 15. do 19. května 2017 proběhly praktické maturitní zkoušky třídy 4.ZA
v Nemocnici Kyjov. Praktické maturitní zkoušky odborně zaštítily vyučující Mgr. Iva Taušová (třídní
4.ZA), Mgr. Olga Kostýlková, Mgr. Jindřiška Friáková a odborná učitelka Eliška Dubná. Třída 4.SČ
měla studijní volno. V tomtéž týdnu Mgr. Lenka Ševelová zastávala funkci předsedkyně maturitní
komise na gymnáziu a SOŠ zdravotnické a ekonomické ve Vyškově a Mgr. Blanka Handlířová
obdobně působila na Gymnáziu a obchodní akademii Bučovice.
Ve středu 17. května 2017 se vybraní studenti zúčastnili exkurze do Logistického centra
Kauflandu v Olomouci – centrálního skladu pro Moravu.
Dne 18. května 2017 Jakub Kuchař ze třídy 4.ZA obdržel Cenu Ď za akci Daruj naději, daruj
kostní dřeň. Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy,
vzdělávání a morálních hodnot v ČR.
V týdnu od 22. do 26. května 2017 se konaly obhajoby závěrečných maturitních prací studentů
třídy 4.SČ a ústní maturitní zkoušky všech tříd 4. ročníků. Studenti 1. až 3. ročníku měli ředitelské
volno.
V pondělí 29. května 2017 byla zahájena čtyřtýdenní souvislá odborná praxe tříd 3.ZA a 3.SČ.
Dne 30. května 2017 se od 14 hodin konala pro třídy 1.ZaA a 1.ZaB přednáška Jak funguje
státní rozpočet. S problematikou seznámil posluchače Filip Hrůza z Ekonomicko-správní fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.
Ve středu 31. května 2017 se konaly tradiční studentské oslavy jara – Kyjovský Majáles 2017,
který zorganizovaly třetí ročníky Klvaňova gymnázia. Letošních oslav se zúčastnili i studenti
zdravotnických a sociálních oborů. Ve 14.30 se od budovy školy vydal průvod za doprovodu městské
policie směrem na Masarykovo náměstí. Před radnicí byli vyhlášeni král a královna letošního
majálesu, následoval krátký moderovaný program se třemi „významnými hosty“, tombola a v závěru
pak si všichni společně zazpívali.
Téhož dne v 16 hodin proběhlo v jídelně školy slavnostní ukončení maturit spojené s předáním
maturitního vysvědčení a odměn vynikajícím studentům.
Dne 31. května 2017 pořádala ZŠ Šardice cyklistický den, při němž třída 2.ZA na několika
stanovištích předváděla ukázky první pomoci. Zároveň dvě žákyně třídy 2.ZA spolu s dalšími dvěma
děvčaty z 2.SČ procvičovaly s dětmi první pomoc v ZŠ a MŠ Za Humny v Kyjově.
Ve čtvrtek 1. června 2017 třídy 1.ZaA a 2.ZA zhlédly divadelní představení Děti dětem
pořádané ZŠ Vřesovice. Pedagogický doprovod zajistili Mgr. Jindřiška Friáková, PhDr. Jarmila
Krohová a Mgr. Vladimír Viktorýn.
V pátek 2. června 2017 dopoledne předváděli ukázky první pomoci v SOU Havlíčkova Kyjov
čtyři žáci ze třídy 2.ZA a čtyři žáci z 2.SČ. Večer od 19:30 se konal v Kyjově na Jančovce hudební
večer, součást letošního majálesu.
Dne 12. a 13. června 2017 proběhl XXII. ročník celostátní soutěže první pomoci, konané pod
záštitou MŠMT a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka na SZŠ Jaselská v Brně.
Naši školu reprezentovaly studentky třídy 2. ZA Adéla Bugnerová, Michala Homolová a Jarmila
Hroudná, pedagogický doprovod zajistila Mgr. Alena Altmannová. Soutěže se zúčastnilo 30 týmů,
naše děvčata se v této silné konkurenci umístila na pěkném 15. místě.
Dne 14. června 2017 o velké přestávce se uskutečnila v jídelně školy informační schůzka
s Mgr. Hradilem pro zájemce o masérský kurz. Schůzka byla určena primárně pro studenty druhých
ročníků všech oborů. Akreditovaný kurz bude probíhat od září 2017 v odborné učebně školy,
absolventi obdrží certifikát s neomezenou celostátní platností.
V neděli 18. června 2017 se konala Spanilá jízda veteránů z Uherského Hradiště se zastávkou
v Kyjově. Již 16. ročník akce pořádal Slovácký veterán car club UH. Před polednem se na náměstí
v Kyjově uskutečnila výstava asi 100 historických vozidel, při níž studenti třídy 2.ZA Markéta
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Elznicová, Adéla Bugnerová a Adam Jakúbek prezentovali zdravotnický obor. Na stanovišti první
pomoci předváděli např. ukázky kardiopulmonální resuscitace a zájemcům provedli měření krevního
tlaku.
Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2016/17 byla uzavřena ke dni 21. června 2017,
následující den se konala závěrečná klasifikační porada pedagogického sboru.
V pátek 23. června 2017 navštívili studenti školní filmové představení v kině Panorama.
Téhož dne navštívily třídy 1.ZaB a 2.ZA v doprovodu Mgr. Ludmily Šnajdrové, Mgr. Olgy
Kostýlkové a Mgr. Ivy Taušové Anatomické muzeum v Univerzitním kampusu v Brně Bohunicích.
Na konci června proběhly sportovně vzdělávací akce pořádané základními školami v Kyjově
a okolí, na nichž už tradičně studenti třídy 2.ZA na několika stanovištích předváděli ukázky první
pomoci. Školáci si poté sami mohli prakticky vyzkoušet ošetření různých drobných poranění i
záchranu života při kardiopulmonální resuscitaci.
Ve dnech 26. až 28. června 2017 se studenti zúčastnili různých exkurzí a aktivit, které pro ně
připravili vyučující školy. V nabídce byla např. prohlídka zámku ve Slavkově u Brna, exkurze do
ústavu sociální péče Domov Horizont v Kyjově, nácvik první pomoci, výroba hračky a další.
Ve čtvrtek 29. června 2017 proběhlo v jídelně slavnostní zakončení školního roku, při němž
byly vybraným studentům předány pochvaly ředitelky školy a třídních učitelů. Odměněni byli
například za dobrovolnickou činnost, reprezentaci školy a jiné aktivity.
Vysvědčení byla vydána dne 30. června 2017 a od 1. července do 31. srpna 2017 byly hlavní
prázdniny.
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Učební plán SZŠ ve školním roce 2016/17
Mgr. Václav Stix
Hodinové dotace vyučovaných předmětů:
Sociální činnost
Český jazyk
Literatura
Cizí jazyk 1 (ANJ)
Cizí jazyk 2 (NEJ)
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Psychologie a komunikace
První pomoc
Volnočasové činnosti
Zdravotní nauka
Pedagogika a speciální pedagogika
Sociální péče
Péče o děti a seniory
Seminář z konverzace v ANJ
Seminář ze sociální péče
Sociální praxe

2.SČ
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
-

Zdravotnický asistent
Český jazyk
Literatura
Cizí jazyk 1 (ANJ)
Cizí jazyk 2 (NEJ)
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Základy fyziky
Základy biologie a chemie
Základy ekonomiky
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Psychologie a komunikace
První pomoc
Základy patologie a mikrobiologie
Somatologie
Klinická propedeutika
Odborná latina
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Seminář konverzace v ANJ
Seminář z ošetřovatelství

2.ZA
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
5
-

3.SČ
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
3.ZA
2
2
4
2
2
2
2
2
5
12
-

4.SČ
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
7
4.ZA
2
2
4
2
2
2
2
2
14
1
1
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Studijní výsledky žáků ve školním roce 2016/17
Mgr. Ludmila Šnajdrová

I. pololetí
třída

průměr
třídy

II. pololetí

počet vyznamenání

prospělo

neprospělo

neklasifik.

průměr
třídy

počet vyznamenání

prospělo

neprospělo

neklasifik.

1.ZaA 2,20

0

24

0

0

2,47

2

22

0

0

1.ZaB 2,25

2

20

1

0

2,10

3

20

0

0

2.SČ

1,88

3

10

0

2

1,95

2

11

0

1

2.ZA 2,52

2

21

3

0

2,40

2

22

1

0

3.SČ

2,44

2

16

5

0

2,28

2

20

1

0

3.ZA 2.18

3

23

1

0

2,27

3

23

0

0

4.SČ

2,47

0

26

1

1

2,44

0

27

0

0

4.ZA 2.54

1

30

2

0

2,51

2

31

0

0
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Akce první pomoci
Mgr. Alena Altmannová
Významnou aktivitou studentů oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost je zapojení do akcí
s tématikou První pomoci.
Studenti 3., 4. a postupně i 2. ročníku během školního roku absolvují přibližně 15 akcí různého
zaměření. Od ukázek první pomoci pro zaměstnance firem po ukázky pro žáky základních škol
a v letošním roce poprvé i pro mateřskou školu.
Také v rámci naší školy uplatňujeme spolupráci mezi studenty vyššího i nižšího gymnázia,
zdravotnických a sociálních oborů, např. formou ukázek základů první pomoci v rámci seminářů. Pro
veřejnost mají studenti možnost prezentovat se při dni otevřených dveří nebo při letošní novince
Jeden den studentem SZŠ.
Na těchto akcích, které probíhají v Kyjově a blízkém okolí, studenti uplatňují znalosti, které
si osvojili v rámci výuky První pomoci ve 2. ročníku. Výuka zahrnuje jak teoretickou tak praktickou
část, což umožňuje následně předat získané zkušenosti formou praktických ukázek a nácviků.
Na akcích studenti pracují se školními modely určenými pro první pomoc, jako jsou
např. figuríny pro nácvik kardiopulmonální resuscitace (figurína dospělého člověka, dorostence
i malého miminka), dále jsou to modely ran, popálenin a zlomenin, pomůcky k obvazové technice,
znehybnění končetin apod. Ukázky většinou probíhají formou stanovišť s vybraným tématem.
Podle reakcí studentů, kteří se ukázek účastní, jsou tyto akce hodnoceny velmi pozitivně.
Nejenže si opakují a procvičují získané vědomosti, ale také se učí předávat zkušenosti dál, a to lidem
různého věku a vzdělání. Také zpětná vazba od zájemců a pořadatelů těchto akcí je hodnocena kladně
a spolupráce probíhají opakovaně již několik let.
V červnu letošního školního roku se studenti 2.ZA zúčastní také celostátní soutěže první
pomoci, která se uskuteční na SZŠ Brno, Jaselská. Bude to pro všechny premiéra a velká výzva!
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Kurzy a odborné konference pro veřejnost
Mgr. Marcela Klemmová
Stejně jako v uplynulém školním roce si i letos našli cestu do školních lavic zájemci o zvyšování
kvalifikace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví.
Již třetím rokem pořádáme na naší škole Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách. V tomto školním roce se kurz konal ve dvou termínech. První kurz proběhl v období 19. září
až 5. prosince 2016 a zúčastnilo se jej 16 zájemců. Do jarního termínu nastoupilo 13. února 2017
dalších 19 posluchačů a kurz úspěšně ukončili 10. května 2017. Po vykonání závěrečného testu
všichni získali osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností. Tímto
se absolventům tohoto akreditovaného kurzu otevírá možnost práce s osobami s tělesným, mentálním
nebo smyslovým postižením, seniory, klienty v paliativní a hospicové péči a dalšími uživateli
sociálních služeb.
V současné době již evidujeme několik přihlášek do podzimního kurzu a jsem ráda, že
možnost vzdělávat se v této oblasti můžeme zájemcům nabídnout i v dalších letech.
Mezi další vzdělávací aktivity patří odborné konference, které pořádáme ve spolupráci
s akreditovanou vzdělávací institucí Curatio. Tyto konference probíhají vždy dvakrát ročně v rozsahu
čtyř hodin pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří v souladu s platnou
legislativou získávají osvědčení s kreditními body. Dne 12. října 2016 bylo téma konference
zaměřeno na motivaci a hodnocení pracovníků, na jaře 8. března 2017 bylo téma věnované
problematice nebezpečných osobností – jak je odhalit a jak se jim bránit. Pro velký zájem posluchačů
a léty prověřenou spolupráci s odbornými lektory plánujeme již další konferenci, a to 4. října 2017
na téma Základy péče o klienty s cukrovkou.
Věřím, že se i nadále budeme setkávat v tradičně hojném počtu a těším se na spolupráci.

21

Vzdělávací aktivity
pro naše studenty i veřejnost
Mgr. Marcela Klemmová
Svou tradici si na škole stále udržuje i kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže, který se letos
uskutečnil již po sedmé. Je určen nejen studentům naší školy, ale stále větší oblibu si nachází i mezi
veřejností. Kurz je realizován v rozsahu 150 vyučovacích hodin společně s Českomoravským
institutem vzdělávání v Pardubicích a je akreditován MŠMT. Letos se do kurzu přihlásilo 26 zájemců,
kteří úspěšně kurzem prošli od září až do dubna a kromě znalostí z anatomie a fyziologie pohybového
aparátu si osvojili i praktický nácvik masáží jednotlivých částí lidského těla a základy akupunktury
a akupresury. Po složení praktické zkoušky bylo všem absolventům předáno osvědčení o absolvování
kurzu.
Dále mají naši studenti možnost získat zkušenosti a praktické dovednosti v akreditovaném
kurzu Základy českého znakového jazyka I a II, který pořádá Centrum pro sluchově postižené
Hodonínsko, o. p. s. Studenti oceňují zejména snadnou dostupnost těchto kurzů, cenové zvýhodnění
a v neposlední řadě možnost lepšího profesního uplatnění.
Přestože se systém odborné přípravy na budoucí povolání pro nelékařské zdravotnické
pracovníky změnil v souvislosti s přijetím nových vzdělávacích programů platných pro všechny
členské státy Evropské unie, naši studenti mají touhu dále se zdokonalovat a vzdělávat. Jsem tomu
velmi ráda a věřte, že k tomuto kroku budeme naše mladé zdravotníky i nadále motivovat
a podporovat.
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Jeden den studentem zdravotnické školy
Mgr. Marcela Klemmová
Dne 6. února 2017 proběhla na naší škole akce pro žáky 9. tříd základních škol, při které měli
jedinečnou příležitost vyzkoušet si studium odborných předmětů a být jeden den součástí střední
školy.
Během dopolední výuky se seznámili s náplní předmětů somatologie, psychologie,
ošetřovatelství a první pomoci. Měli možnost pracovat s učebními pomůckami, procvičit si některé
úkony z oblasti poskytování první pomoci, seznámit se s prostory školy a také navázat kontakty a
trávit čas se současnými studenty.
A jak hodnotili sami žáci tento den na naší škole? „Moc se mi tu líbilo…“; „Dnešní den byl
velmi užitečný pro výběr školy…“; „Hodnocení bych dala jako výborné, otevřelo mi to oči a už mám
rozhodnuto…“; „Bylo to fajn, zkusili jsme si, do čeho jdeme…“
Je zřejmé, že žákům se na naší škole líbilo a těšíme se na další společné chvíle.
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Psychologická olympiáda 2017
Mgr. Jindřiška Friáková
Dne 14. února 2017 se v aule školy konalo školní kolo 12. ročníku psychologické olympiády na téma
„Když člověk potká člověka“, kterého se zúčastnilo 15 žáků druhých ročníků oborů vzdělání
zdravotnický asistent a sociální činnost: 2.ZA – Jan Konečný, Jana Vašulka, Vanesa Rössová,
Michalela Homolová, Markéta Elznicová, Adéla Bugnerová; 2.SČ – Kamila Benovičová, Andrea
Minaschková, Anna Nováková, Denisa Schäcková; 3.ZA – Eliška Blažková, Karolína Repíková,
Lenka Svrčinová, Timea Konečná; 3.SČ – Tereza Bartoníková.
Vítězkou školního kola se stala Markéta Elznicová ze třídy 2. ZA, 2. místo patřilo Andree
Minaschkové a 3. místo obsadila Kamila Benovičová. Všechny tři oceněné žákyně reprezentovaly
naši školu v regionálním kole soutěže, které proběhlo také v naší škole, a to 7. března 2017
pod záštitou místostarosty města Kyjov Bc. Antonína Kuchaře.
Odborná porota krajského kola , která pracovala ve složení: Jaroslava Škoulová (předsedkyně
poroty), Ing. Vladimíra Křížková (ředitelka Domova pro seniory Hodonín, Bažantnice), Mgr. Marta
Kadlecová, DiS. (ředitelka Centra sluchově postižených Hodonínsko), Jan Mladějovský (sociální
pracovník Zdislava, o. p. s.), Mgr. Olga Černá (vyučující PSK SZŠ a VOŠZ Znojmo, p. o.),
Mgr. Šárka Trávníčková (vyučující PSK G a SOŠZE Vyškov, p.o.), Kateřina Račková (žákyně 3. SČ,
vítězka loňského ročníku regionálního kola), rozhodla, že vítězkou 12. ročníku psychologické
olympiády se stala Klára Bednaříková z OA a SZŠ Blansko, která reprezentovala náš kraj v ústředním
kole olympiády, které se konalo 6. dubna 2017 ve Vsetíně.
Druhé místo v regionálním kole obsadila Nikola Baránková ze SSOŠ manažerské a
zdravotnické, s. r. o. Břeclav a třetí příčka patřila Andree Minaschkové z naší školy.
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Dobrovolnictví v roce 2017
Mgr. Jindřiška Friáková
Již mnoho let je tradicí, že se žákyně a žáci zdravotnické školy zapojují do dobrovolnické činnosti,
v rámci které věnují svůj volný čas potřebným lidem, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Také v letošním školním roce se k dobrovolnické práci na začátku školního roku přihlásila početná
skupina zájemců o tuto činnost; bohužel ne všichni v ní vytrvali až do konce školního roku. Mezi ty,
kteří pravidelně navštěvovali sociální zařízení patřila Tereza Bartoníková, ze 3.SČ, která docházela
do oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Anna Nováková, Kamila
Benovičová, Sandra Naďová a Kamila Gažáková (všechny ze třídy 2.SČ) pravidelně navštěvovaly
děti v Dětském centru, Anna Gožďálová a Marcela Šubrtová a (obě z 1.ZaA) ve svém volném čase
navštěvovaly seniory v Centru služeb pro seniory.
Velmi bohatou činnost vykazují dobrovolnice v Domově Horizont Kyjov – Kamila Gažáková,
Kamila Benovičová, Anna Nováková a Veronika Štípská (všechny ze třídy 2.SČ). Aktivně se zapojily
do akcí domova, např. předvánočního posezení a svěcení praporu Domova Horizont Kyjov,
reprezentačního plesu Domova Horizont a letního dne. Kamila Benovičová a Kamila Gažáková
se také zúčastní týdenních sportovních her postižené mládeže České republiky v Zubří, jejichž
pořadatelem je právě Domov Horizont.
Práce uvedených dobrovolnic byla oceněna ředitelem Domova Horizont Mgr. Janem
Hanáčkem, který poslal na adresu ředitelství školy dopis s poděkováním za tuto záslužnou práci.
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Maturitní zkoušky na SZŠ
ve školním roce 2016/17
Mgr. Ludmila Šnajdrová
třída

třídní
učitel

4.SČ

4.ZA

počet žáků
maturitního
ročníku
a dalších
přihlášených

počet
žáků,
kteří
prospěli
s vyznamenáním

počet
žáků,
kteří
neprospěli

M. UŘIČÁŘOVÁ 32
28
11. 4., 2.–5. 5. 2017
22.–26. 5. 2017 18
(předsedkyně Mgr. Martina FILIPOVÁ, Střední škola automobilní Kyjov,
místopředsedkyně Mgr. Jana KOUDELOVÁ)

2

10

I. TAUŠOVÁ 36
34
11. 4., 2.–5. 5. 2017
22.–26. 5. 2017 25
(předsedkyně Mgr. et Mgr. Marcela ŠIMONÍKOVÁ,
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov,
místopředsedkyně Mgr. Jindřiška FRIÁKOVÁ)

4

9

0

10

19

19

počet žáků,
kteří konali
zkoušky

datum konání
písemných
maturitních
zkoušek

4.–8. 9. 2017

datum konání
ústních
maturitních
zkoušek

11. 9. 2017

počet,
žáků,
kteří
úspěšně
složili
zkoušku

9
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Zaostřeno na Londýn
Natálie Krejčířová, 2.ZA
V červnu 2017 nám škola umožnila zájezd do Velké Británie. Při cestě trajektem jsme mohli vidět
bílé křídové útesy v Doveru. V Londýně jsme navštívili Westminter Palace, Big Ben, Piccadilly
Circus, Traffalgar Square, Národní galerii, Tower Bridge, London Bridge, a to vše jsme také mohli
vidět z London Eye, což bylo pro nás opravdovým zážitkem. Také jsme byli ve voskovém muzeu
Madame Tussaud, ve kterém jsme mohli vidět světové celebrity v životní velikosti. U Buckingham
Palace jsme mohli vidět výměnu stráží, která byla opravdu nevšedním zážitkem. Hampton Court
Palace, který jsme navštívili, nás uchvátil svou architekturou i svými rozlehlými zahradami, které
byly opravdu nádherné. Myslím, že největším zážitkem pro nás všechny je to, že jsme viděli
samotnou královnu Alžbětu II. Anglie nám dala nespočet zážitků na celý život. Všichni jsme si to
užili a doufáme, že příští rok budeme moci jet zase.
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Žáci přijatí ke studiu do prvního ročníku ZA
na školní rok 2017/18
Mgr. Ludmila Šnajdrová
Obor vzdělávání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Příjmení

Jméno

Bydliště

BARTOŠOVÁ
ČERMÁKOVÁ
DANĚČKOVÁ
DOMANSKÁ
DOMANSKÁ
FORMANOVÁ
HANÁKOVÁ
HARTMANOVÁ
HOLKOVÁ
HOMOLOVÁ
HUBALÍKOVÁ
KOČIŠOVÁ
KONEČNÁ
KOVAŘÍKOVÁ
KOZÁKOVÁ
KOZÁNYOVÁ
KUCHYŇKOVÁ
KULÍŠKOVÁ
LEJČKOVÁ
LEŽÁK
LUNGOVÁ
LUNGOVÁ
MACKOVÁ
MATULOVÁ
MOUKOVÁ
NĚMCOVÁ
NĚMCOVÁ
NESVADBOVÁ
NOVOTNÁ
OKŮNKOVÁ
PAYTOKOVÁ
PEKOVÁ
ROTREKL
SÁSOVÁ
SEĎOVÁ
SOBKOVÁ
SVOBODOVÁ
SVOBODOVÁ
ŠAŇKOVÁ
ŠAVELOVÁ
ŠLAJS
ŠMÍDOVÁ

Marika
Žaneta
Adéla
Natálie
Taťána
Kateřina
Eliška
Klára
Terezie
Veronika
Justýna
Alžběta
Lucie
Aneta
Aneta
Magdalena
Marie
Aneta
Lenka
Ondřej
Eliška
Michaela
Natalie
Klára
Natálie
Adéla
Anežka
Tereza
Magdalena
Kristýna
Nathalie
Henrieta
David
Barbora
Veronika
Kateřina
Ivona
Rozárie
Karolína
Renata
Robin
Nelly

Bučovice
Kyjov
Strážnice
Kelčany
Kelčany
Svatobořice-Mistřín
Koryčany
Bzenec
Vracov
Hodonín
Hodonín
Vnorovy
Vřesovice
Břeclav
Kostelec
Hodonín
Starý Poddvorov
Rohatec
Louka
Vacenovice
Šardice
Dubňany
Hodonín
Kyjov
Ždánice
Žádovice
Lužice
Dubňany
Vracov
Kyjov
Čeložnice
Šardice
Kostelec
Hodonín
Nenkovice
Hodonín
Starý Poddvorov
Vřesovice
Ratíškovice
Dubňany
Moravský Písek
Strážnice
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ŠVESTKOVÁ
ULMANOVÁ
URBANČÍKOVÁ
VAŇÁSEK
VOLHEJNOVÁ
VŠETULOVÁ
ŽIŽLAVSKÁ

Adéla
Lenka
Veronika
Ondřej
Ivana
Blanka
Eliška

Želetice
Kyjov
Vnorovy
Kyjov
Lipov
Veselí nad Moravou
Vracov
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