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Úvod
Mgr. Hana Ottová
Školní rok 2021/22 začal již
tradičně slavnostním setkáním
všech studentů a vyučujících
na náměstí Hrdinů před naší
školou. Všichni jsme byli rádi,
že se znovu můžeme setkat
osobně, s obavami jsme však
vzhlíželi k nadcházejícímu
školnímu roku. Jak to bude
letos? Budeme učit ve škole
prezenčně nebo online přes
počítač? Pevně jsme věřili,
že varianta A bude správná.
Ano, celý školní rok probíhala výuka prezenční
formou, sice s různými opatřeními jako testování žáků, v některých případech nošení respirátorů ve výuce, ale i to jsme úspěšně zvládli. Spíše
se začaly objevovat zdravotní a psychické potíže
po návratu studentů k řádné výuce. V online
výuce jsme byli všichni zavřeni v jakési bublině,
která nás měla chránit před šířením infekce,
schovávali jsme obličeje za roušky a respirátory, fyzický kontakt a rozhovor face to face
byl nahrazen komunikací přes různé mobilní
a počítačové aplikace. Někteří ale měli problém
tuto pomyslnou bublinu opustit, dostavily
se u nich obavy z pocitu nějakého nebezpečí
při setkávání se s více lidmi, při mluvení na
veřejnosti, objevovaly se poruchy soustředění
a různé další projevy postcovidové situace.
Zkusme se zamyslet nad tím, co se změnilo
i u nás. Když jedete do práce, všimli jste si na
jaře, že před domy kvetly tulipány, narcisky,
později jste mohli obdivovat rozkvetlé záhony
plné růží a v oknech muškáty, petúnie nebo jiné
barevně sladěné truhlíky. Nebo jedete stejnou
naučenou cestou a přemýšlíte, co všechno
budete muset opět stihnout, s kým se setkáte

a nebude to zrovna příjemné setkání. Když jdete
např. venčit psa, jdete jen tou naučenu cestou
a rychle domů nebo se nadechnete a vnímáte
rozkvetlé akáty, černý bez nebo teď i lípy? Slyšíte
hlas ptáků, kteří zpívají, a šumění stromů? Zní
to poeticky, ale úplně takto myšleno to není.
V poslední době se jenom někam tzv. ženeme,
stále něco musíme, jsme zachyceni v nějaké
uzavřeném tunelu, který nás vede z bodu
A do bodu B. Zkuste se proto zastavit, zavřít
oči a chvilku poslouchat nebo se nadechnout
a vnímat všemi smysly naše okolí. Pustit si
v autě oblíbenou hudbu a cestou z práce obdivovat krásu naší přírody nebo již zmíněné
truhlíky a záhony před domy. Jsou věci, které
musíme, ale je nutno dělat i věci, které chceme
a můžeme udělat.
Tak se zastavme a ohlédněme se trošku nad
uplynulým školním rokem.
Zdravotnickou školu studují především
ti, kteří v sobě nachází odvahu, ale i potřebu
pomáhat lidem. Naši učitelé se snaží v nich
tuto vlastnost podporovat a prohlubovat, u některých i teprve objevit. Myslím si, že se jim to
opravdu daří díky jejich trpělivosti, pečlivosti,
odborným znalostem a příkladem v teorii,
a hlavně v praxi. Tradiční a důležitou součástí
vzdělávání studentů oboru Praktická sestra je
účast na akcích, které mají právě humanitární
a vzdělávací charakter. Naši studenti se aktivně
zapojují do akcí spojených s ukázkami první
pomoci na základních školách v Kyjově, ale
i v okolních obcích a městech, pomáhají zabezpečit po stránce první pomoci akce jako
Bezpečnost v dopravě, dopravní soutěže pro
základní školy, atd.
I v letošním roce se studenti v rámci dobrovolnické činnosti zapojili do charitativních
sbírek Světluška a Bílá pastelka, někteří studenti
pomáhali při akcích pro seniory a handicapované občany. V letošním školním roce jsme se
také jako škola zapojili do charitativní sbírky
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na pomoc lidem z Ukrajiny a tím naši studenti
a učitelé obou oborů projevili velkou míru
solidarity s lidmi postiženými válkou.
Na konci listopadu jsme obdrželi výzvu od
hejtmana Jihomoravského kraje Pomoc středních zdravotnických škol nemocnicím v řešení
krizové situace spojenou s epidemií covid 19.
Jednalo se o pomoc nemocnicím, ve kterých
žáci oboru Zdravotnický asistent vykonávali
praktickou výuku. Proto naši studenti 4. ročníků opustili své školní stanice (oddělení) a opět
nastoupili do upraveného směnného provozu
na různá oddělení Nemocnice Kyjov. Pracovali
na covidové jednotce, ale především pomáhali
zajistit chod na standartních odděleních, protože personál z těchto oddělení byl přesunut právě
na rizikové jednotky, kde je potřeba dvakrát
tolik personálu než na běžném oddělení.
Všichni si musíme uvědomit, že zátěž na
naše studenty byla a je opravdu velká. V online
výuce to byli ti, kteří i tak museli vstávat a jít
na praktickou výuku do nemocnice, kde se
setkávali s pacienty v daleko těžším stavu než za

běžné situace a pracovali v daleko rizikovějším
prostředí. Mnohdy přišli i s vyučujícími na
oddělení, starali se o pacienty na přidělených
pokojích a v průběhu dvou dnů se zjistilo, že
pacient má příznaky onemocnění covid19, což
se v následující den i potvrdilo. Tato práce byla
fyzicky a psychicky náročná, ještě si k tomu
přidejme strach o své okolí – rodiče, prarodiče,
kamarády, ale i o sebe. Co to s tak mladým
a mnohdy i nevyzrálým organismem člověka
může udělat?
Proto se před Vánoci žáci 4. ročníků setkali
s Peer pracovníky v Nemocnici Kyjov, kteří
s nimi jednotlivé situace z praxe v nemocnici,
ale i z online výuky nebo návratu do řádné
výuky, probrali. Ukázali jim různé způsoby, jak
se s těmito situacemi vyrovnat, ale hlavně jim
vysvětlili, že si musí umět říci o pomoc, když
mají pocit, že už to nezvládnou nebo nemohou
dál. Vždyť jen spokojená a psychicky vyrovnaná praktická sestra či zdravotnický asistent
se může dobře postarat o své pacienty. A to je
cílem naší systematické výuky.

Z praktických maturitních zkoušek v kyjovské nemocnici v květnu 2022.
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Profesorský sbor a třídy SZŠ
ve školním roce 2021/22
Mgr. Ludmila Šnajdrová
SOUKALOVÁ Renáta, Mgr. – ředitelka
HASIL Jiří, Mgr. – zástupce ředitelky
		 pro pedagogické záležitosti
ŠIMEČEK Jiří, Mgr. – zástupce ředitelky
		 pro organizační a provozní záležitosti – D, ZSV
OTTOVÁ Hana, Mgr. – vedoucí učitelka
		 praktického vyučování – OSE, OSN
třída:

žáků:

chlapců: dívek:

změny:

třídní:

1.PsA
29
3
26
0
1.PsB
27
2
25
+3 –1
2.PsA
25
4
21
+1 –1
2.PsB
27
3
24
0
3.PsA
22
3
19
–2
						
3.PsB
24
2
21
–1
4.ZaA
21
0
21
0
4.ZaB
16
4
12
0

PODKALSKÁ Jitka, Mgr. – OSE, OSN, ZAF
HANDLÍŘOVÁ Blanka, Mgr – M, ZFY
ŠNAJDROVÁ Ludmila, Mgr. – IVT, M
FRIÁKOVÁ Jindřiška, Mgr. – OSE, OSN, PSK
HRAZDÍLKOVÁ Jorga, Mgr. – LAT, SOM,
ZAF, ZBCH
ZICHÁČKOVÁ Lenka, Mgr. – ČEJ, LIT
MAZALOVÁ Marie, Mgr. – EKO, TV
SCHOVANEC Erik, Mgr. – OZP, SOM, TV

8		190

celá zdravotnická škola

21

169

+4 –5

další učitelé zdravotnické školy bez
třídnictví:
ALTMANNOVÁ Alena, Mgr. – OSN, PRP
ČECHOVÁ Karolína, Mgr. – AJ, ČEJ, LIT
HÁLOVÁ Lenka, Mgr. – AJ, ČEJ, LIT
HNILICA Miroslav, Mgr. – IVT
INGROVÁ Patricie, Mgr. – AJ
KLEMMOVÁ Marcela, Mgr. – OSE, OSN
KLIMEŠOVÁ Jana. Mgr. – TV
KREUZINGEROVÁ Bronislava, Mgr. – AJ
MACHAIN Roman, Mgr. – IVT, MAT
NAVRÁTILOVÁ Jaroslava, PhDr. – OSE, OSN
PEŠKOVÁ Dagmar, Mgr. – AJ

STIX Václav, Mgr. – AJ
SVOBODOVÁ Jarmila, Mgr. – AJ
ŠEVELOVÁ Lenka, Mgr. – OSE, OSN, PSK
ŠIMLÍK Petr, Mgr. – CEJ, LIT, ZSV
ŠUPOVÁ Ivana, Mgr. – KLP, OSE, OSN
ŠUPOVÁ Jaroslava, Mgr. – AJ
ŠUŠLÍKOVÁ Šárka, Mgr. – CEJ, LIT
TAUŠOVÁ Iva, Mgr. – OSE, OSN, PSK, ZPM
VIKTORÝN Vladimír, Mgr. – PSK, TV
VOTOUPALOVÁ Marie, Mgr. – CEJ, LIT,
VÝLETOVÁOVÁ Renata, Mgr. – ZFY
ŽÁČKOVÁ Marie, Mgr. Bc. – OSE, OSN
ŽÁKOVÁ Pavla, Mgr. – AJ

Personální změny

přišli:
ŠUPOVÁ Ivana, Mgr. (1. 9. 2021)
ŠUPOVÁ Jaroslava, Mgr. (1. 10. 2021)

odešli:
VIKTORÝN Vladimír, Mgr. (31. 8. 2022)
ŠUPOVÁ Jaroslava, Mgr. (30. 6. 2022)
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Zkratky předmětů vyučovaných na SZŠ Kyjov ve školním roce 2021/22

AJ		
CEJ
D		
EKO
IVT
KLP
KOA
LIT
M		
ZSV
LAT
OSN

anglický jazyk
český jazyk
dějepis
ekonomika
informační a výpočetní technologie
klinická propedeutika
konverzace v angličtině
literatura
matematika
základy společenských věd
latinská terminologie
ošetřování nemocných

OSE
OZP
PRP
PSK
SOM
TV
ZAF
ZBCH
ZFY
ZPM
ZSV

ošetřovatelství
ochrana zdraví a prevence nemocí
první pomoc
psychologie a komunikace
somatologie
tělesná výchova
základy anatomie a fyziologie
základy biologie a chemie
základy fyziky
základy patologie a mikrobiologie
základy společenských věd

Seznam žáků všech tříd SZŠ
na začátku školního roku 2021/22
Mgr. Ludmila Šnajdrová
1.PsA, třídní Mgr. Jitka PODKALSKÁ

BAKAJOVÁ Eliška, Bzenec
CETKOVSKÝ Theodor, Hodonín
DOLEŽALOVÁ Denisa, Bučovice
GILAROVÁ Elen, Břeclav
GOŽĎÁLOVÁ Pavla, Lužice
HUDCOVÁ Tereza, Čeložnice
IGAZOVÁ Viktorie, Kyjov
INGR Filip, Svatobořice-Mistřín
JANÍČKOVÁ Andrea, Sobůlky
JEMELÍKOVÁ Adéla, Blatnice pod Svatým
Antonínkem
JEMELÍKOVÁ Tereza, Blatnice pod Svatým
Antonínkem
KOLÁČKOVÁ Michaela, Bučovice
KOPŘIVOVÁ Barbora, Kobylí
KOSÍKOVÁ Lenka, Skoronice
KRATOCHVÍLOVÁ Julie, Ratíškovice
KŘENOVÁ Petra, Brankovice
MARŠÁLKOVÁ Karolína, Břeclav
MEDŘICKÝ Jan, Kyjov
MENŠÍKOVÁ Ema, Kyjov
NOVÁKOVÁ Markéta, Kyjov
6

PECHOVÁ Natálie, Dubňany
PŘEDÍNSKÁ Sára, Břeclav
SALVOVÁ Kateřina, Vracov
SEDLAČÍKOVÁ Michala, Ratíškovice
SLAVÍKOVÁ Kateřina, Vracov
ŠKOPOVÁ Lucie, Ratíškovice
TESAŘOVÁ Markéta, Bučovice
TRUMPEŠOVÁ Dita, Dambořice
TĚTINOVÁ Adéla, Vracov
1.PsB, třídní Mgr. Blanka HANDLÍŘOVÁ

BLAKEY-FRONKOVÁ Olivia, Kyjov
BRABLCOVÁ Eva, Mutěnice
DOLINO|VÁ Barbora, Uherský Ostroh
DONÁTKOVÁ Karolína, Vřesovice
DVOŘÁČEK Jakub, Hodonín
HAVLÍKOVÁ Vanesa, Kyjov
HORÁKOVÁ Veronika, Svatobořice-Mistřín
HRBÁČKOVÁ Michaela, Litenčice
JANÍČKOVÁ Nela, Koryčany
JANKOVÁ Martina, Svatobořice-Mistřín
(přistoupila 21. 2. 2022)
KÁRSKÁ Bára, Svatobořice-Mistřín
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KOŽEMAKO Margarita, Irpiň, Ukrajina
(přistoupila 20. 5. 2022)
KRAMÁŘOVÁ Karolína, Mutěnice
KŘŮMALOVÁ Jolana, Žarošice
KUCHAŘOVÁ Veronika, Nemotice
LUNGOVÁ Jolana, Svatobořice-Mistřín
(přistoupila 2. 9. 2021; odešla 25. 11. 2021)
MACHÁLKOVÁ Nela, Lužice
MATUROVÁ Jana, Hodonín
MEDKOVÁ Alena, Mikulčice
PARÁKOVÁ Nela, Lužice
PELUCHOVÁ Eliška, Vnorovy
PORŠ Matyáš, Hovorany
PRŮŠOVÁ Marianna, Koryčany
RAJČÁKOVÁ Denisa, Hodonín
SÁDLÍKOVÁ Sabina, Koryčany
SMAŽENKOVÁ Eliška, Hovorany
ŠEBASTOVÁ Nikola, Klobouky u Brna
TRUMPEŠOVÁ Tereza, Ždánice
TURZÍKOVÁ Lucie, Mutěnice
VINCOVÁ Lucie, Kyjov
2.PsA, třídní Mgr. Ludmila ŠNAJDROVÁ

BIMKOVÁ Simona, Ždánice
ČERNÁ Lucie, Svatobořice-Mistřín
DAMBORSKÁ Anna, Nechvalín
DOBEŠOVÁ Adéla, Milotice
DOLEŽALOVÁ Krystína, Břeclav
DUNGOVÁ My Hoa, Ždánice
FROŇKOVÁ Kateřina, Mutěnice
GAJDOŠÍKOVÁ Nela, Vlkoš
GAJDOVÁ Andrea, Břeclav (odešla 31. 1. 2022)
GOTTVALDOVÁ Kamila, Bučovice
HLAVÁČKOVÁ Anna, Kyjov
HOLEČKOVÁ Anna, Moutnice
CHYTIL Jakub, Nenkovice
JUDAS Matyáš, Kyjov
KREMLOVÁ Aneta, Milotice
KUNDRTA Libor, Svatobořice-Mistřin
LOFFLER Albert, Kyjov
MECLOVÁ Sára, Hodonín
MICHENKOVÁ Lea, Ratíškovice
NEŠPOROVÁ Nikita, Hodonín
ROHÁČOVÁ Klára, Kyjov
ŠILHANOVÁ Evelína, Břeclav
ŠOMODIOVÁ Kateřina, Břeclav
ŠURÝNOVÁ Silvie, Nenkovice

TOMAN Samuel, Prušánky
TOMANOVÁ Julie, Ratíškovice
(přistoupila 1. 11. 2021)
2.PsB, třídní Mgr. Jindřiška FRIÁKOVÁ

BERNÁTEK Jaromír, Pozlovice
BLAŽKOVÁ Nikola, Rousínov
ČADOVÁ Melánie, Bzenec
ČECHOVÁ Aneta, Dubňany
FORMÁNKOVÁ Aneta, Dubňany
FORMÁNKOVÁ Karolína, Hýsly
GOTTFRIEDOVÁ Nikola, Těmice
ILČÍKOVÁ Viktorie, Kyjov
MADĚRYČOVÁ Miriam, Dolní Bojanovice
MACHÁTOVÁ Kateřina, Marefy
MARŠÁLKOVÁ Adéla, Prušánky
NAVRÁTILOVÁ Eliška, Kyjov
NEŠPOROVÁ Justýna, Mikulčice
NETLLOVÁ Karolína Helena, Brno
PEŠLOVÁ Nikol, Kyjov
PÍŠTĚK David, Domanín
SASÍNKOVÁ Viktorie, Starý Poddvorov
SOLAŘÍKOVÁ Julie, Velká nad Veličkou
SURALOVÁ Markéta, Milonice
ŠAJÁNKOVÁ Simona, Hodonín
ŠALŠA Jan, Kostelec
ŠURALOVÁ Karolína, Dubňany
TRÁVNÍČKOVÁ Helena, Vnorovy
ZAHRADNÍKOVÁ Eliška, Říkovice
ZEMÁNKOVÁ Gabriela, Rohatec
ZIMČÁKOVÁ Eliška, Kyjov
ŽAMPACHOVÁ Nela, Hodonín

3.PsA, třídní Mgr. Jorga HRAZDÍLKOVÁ

AMMEROVÁ Aneta, Hodonín
BRÁZDILOVÁ Gabriela, Hodonín
ČERMÁK Jakub, Moravský Písek
(odešel 28. 1. 2022)
HUNKAŘOVÁ Klára, Prušánky
CHUDIČKOVÁ Natálie, Hodonín
JÁGER Tibor, Dubňany
KOLÁŘOVÁ Lenka, Lovčice
KOSTIHOVÁ Karolína, Dubňany
MIKESKOVÁ Lucie, Veselí nad Moravou
MÜLLEROVÁ Veronika, Svatobořice-Mistřín
NĚMCOVÁ Eliška, Archlebov
OSIČKOVÁ Barbora, Velké Bílovice
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PAVLÁČKOVÁ Viktorie, Dubňany
PRÁTOVÁ Barbora, Josefov
SMRŽOVÁ Simona, Dolní Bojanovice
SOBOTKOVÁ Natálie, Lužice
SWIATYNIUKOVÁ Tereza, Hrušky
ŠEFFEROVÁ Bára, Archlebov
ŠVÁBENSKÝ Petr, Žeravice
(přerušil studium 21. 4. 2022)
TRUMPEŠOVÁ Nikola, Žarošice
VARMUŽOVÁ Terezie, Vracov
ZLATNÍK Aleš, Dubňany
3.PsB, třídní Mgr. Lenka ZICHÁČKOVÁ

BÁBÍKOVÁ Adéla, Vacenovice
ČADOVÁ Nikola, Skoronice
ČERMÁK Jakub, Tvarožná Lhota
ČERVÍNKOVÁ Renáta Kaya, Kelčany
CHALOUPKOVÁ Natálie, Nevojice
JEŽOVÁ Anežka, Mutěnice
JURIČKOVÁ Barbora, Kobylí
JUROVÁ Kateřina, Ratíškovice
KAŇOVSKÁ Michaela, Hodonín
KOHOUTEK Kristián, Bučovice
KOŠUTKOVÁ Viktorie, Břeclav
KRISTOVÁ Natálie, Kyjov (odešla 14. 11. 2021)
MANČÍKOVÁ Michaela, Hodonín
MRÁZKOVÁ Karolína, Tasov
PASTORKOVÁ Petra, Bučovice
POSPÍŠILOVÁ Tereza, Veselí nad Moravou
PROCHÁZKOVÁ Luciana, Hodonín
PTÁČNÍKOVÁ Nicole, Velká nad Veličkou

Studenti třídy 3.PsB ve Valdštejnské zahradě v Praze
před divadelním představením „Romeo a Julie“ dne
27. června 2022.
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SVOBODOVÁ Eva, Bučovice
ŠEVČÍKOVÁ Barbora, Dolní Němčí
ŠEVČÍKOVÁ Tereza, Dolní Němčí
URBANOVÁ Nikola, Velká nad Veličkou
VAŇÁSKOVÁ Klára, Kyjov
VRZALOVÁ Zuzana, Moravský Písek
4.ZaA, třídní Mgr. Marie MAZALOVÁ

BAŽANTOVÁ Veronika, Hodonín
BIELIKOVÁ Simona, Hodonín
BÍLÍKOVÁ Magdaléna, Dolní Bojanovice
BÍLÍKOVÁ Vladislava, Dolní Bojanovice
ČERNUŠKOVÁ Sára, Hodonín
DREXLEROVÁ Sára, Hodonín
FIALOVÁ Eliška, Ratíškovice
FOGTOVÁ Emilie, Lužice
GRUFÍKOVÁ Natálie, Vacenovice
HORŇÁKOVÁ Viktorie, Ratíškovice
JUŘÍKOVÁ Sabina, Vacenovice
MĚSÍČKOVÁ Kristýna, Milotice
ONDRUŠOVÁ Daniela, Strážnice
PÍŽOVÁ Tereza, Hodonín
POMEZNÁ Adéla, Hodonín
PREGUZOVÁ Nela, Mikulčice
RACHŮNKOVÁ Nikola, Veselí nad Moravou
ŘIHÁKOVÁ Denisa, Milotice
SEIBERTOVÁ Eliška, Moravská Nová Ves
VÁHALOVÁ Veronika, Hovorany
VAJGAROVÁ Natálie, Těmice
4.ZaB, třídní Mgr. Erik SCHOVANEC

BAJÁKOVÁ Michaela, Kyjov
BARVÍKOVÁ Natálie, Dubňany
BERNÁTEK Adam, Hodonín
BITTNEROVÁ Andrea, Lovčice
CIBULKA Tomáš, Kyjov
DUBSKÁ Eliška, Moravany
HORŇÁKOVÁ Tereza, Nechvalín
JANDOROVÁ Denisa, Archlebov
KUCHAŘOVÁ Nikola, Nenkovice
MORAVANSKÁ Michaela, Moravany
MUSILOVÁ Lucie, Labuty
NĚMEC Viktor, Vracov
PŮČEK Patrik, Kyjov
SEKERKOVÁ Hana, Bučovice
ŠRAHŮLKOVÁ Šárka, Kyjov
VYSTAVĚLOVÁ Veronika, Brankovice
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Kronika školního roku 2021/22
v akcích SZŠ
Mgr. Blanka Handlířová
Slavnostní zahájení školního
roku 2021/22 proběhlo na
školním seřadišti na náměstí
Hrdinů ve středu 1. září 2021.
Po uvítacím projevu ředitelky
školy Mgr. Renáty Soukalové
byly stručně představeny třídy
nastupující do prvního ročníku
studia oboru praktická sestra,
jejichž třídními učitelkami jsou
Mgr. Jitka Podkalská v 1.PsA
a Mgr. Blanka Handlířová
v 1.PsB. Další program
probíhal v jednotlivých třídách
v režii třídních učitelů.
Výuka dne 1. září 2021 a dále v pondělí 6. září
2021 byla ve všech třídách zahájena povinným
antigenním testováním na přítomnost viru
covid-19. Až do odvolání se toto testování
konalo vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku
1. vyučovací hodiny. V průběhu školního
roku 2021/22 se výuka a přítomnost žáků ve
škole řídila platnými nařízeními a vyhláškami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brně, které stanovovaly hygienická
opatření (testování neočkovaných, testování
všech, povinnost nosit respirátor apod.) podle
aktuálního stavu epidemiologického vývoje
pandemie covid-19.
Ve dnech 1. až 3. září 2021 se studenti
4. ročníku oboru zdravotnický asistent s třídními učiteli Mgr. Marií Mazalovou a Mgr. Erikem
Schovancem zúčastnili exkurze do Prahy.

Vyučování dne 2. září 2021 zahájily
1. ročníky dvěma třídnickými hodinami, poté
pokračovala výuka podle řádného rozvrhu
stejně jako u studentů 2. a 4. ročníků.
*Ve dnech 6. a 7. září 2021 se konal adaptační kurz pro studenty nově nastupujících tříd
1.PsA a 1.PsB v areálu rekreačního střediska
Radost ve Vřesovicích. Pedagogický dohled
zajistily v 1.PsA třídní učitelka Mgr. Jitka Podkalská a školní preventistka Mgr. Marie Mazalová, třídu 1.PsB doprovázela třídní učitelka
Mgr. Blanka Handlířová spolu s výchovnou
poradkyní Mgr. Lenkou Ševelovou. V rámci
kurzu studenty navštívil školní psycholog
Mgr. Matěj Černý. Dále se studenti zapojili do
společných aktivit a her, aby se před zahájením
výuky trochu poznali. Pro každého studujícího
je potřebná dobrá paměť, jednou z aktivit byl
proto trénink paměti pod vedením specialisty
Mgr. Zdeňka Gloze.
Ve středu 8. září 2021 se konal sbírkový den
pro Světlušku. V letošním roce se do sbírky na
podporu nevidomých zapojili žáci třídy 2.PsA
pod dohledem PhDr. Jaroslavy Navrátilové
a Mgr. Lenky Ševelové. V pokladničkách nashromáždili částku 22 469 Kč.
Odpoledne 8. září 2021 se od 15 hodin
uskutečnily informativní třídní schůzky pro
rodiče žáků nastupujících 1. ročníků. Ve stejném termínu byl zahájen kvalifikační kurz
pro pracovníky v sociálních službách, který
zaštítila Mgr. Marcela Klemmová.
Dne 9. září 2021 dopoledne zahájily třídy
3. ročníku oboru praktická sestra a 4. ročníku
oboru zdravotnický asistent odbornou praxi
v ošetřování nemocných v nemocnici v Kyjově
úvodním poučením a školením bezpečnosti
práce. Téhož dne v odpoledních hodinách vypomáhali 2 studenti na Dni otevřených dveří
v kyjovském Centru služeb pro seniory.
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V pátek 10. září 2021 proběhlo setkání s odborníky z praxe, kterého se postupně zúčastnili studenti tříd 3.PsB, 2.PsA a 1.PsB. O cenné
poznatky z praxe záchranářů se s nimi podělili
členové dobrovolnického spolku Rescue SAR
Morava, který je zaměřen na pomoc při pátrání
po pohřešovaných osobách. Téhož dne zajistilo
6 studentů třídy 4.ZaB stanoviště první pomoci
v rámci akce Bezpečně na silnici, kterou pořádala Mateřská škola a Základní škola Kyjov,
Za Humny.
Ve dnech 20. a 21. září 2021 se konaly v prostorách Střední školy automobilní v Kyjově
Dny středních škol Slovácka. Vzdělávání na
naší škole tam zájemcům o studium představili
vybraní studenti třídy 4.ZaA v doprovodu Mgr.
Aleny Altmannové a Mgr. Jindřišky Friákové.
Ve dnech 23. a 24. září 2021 proběhly volby
do studentského parlamentu. Za první ročník
Střední zdravotnické školy byl zvolen Jakub
Dvořáček ze třídy 1.PsB, za druhý ročník Viktorie Ilčíková ze třídy 2.PsB, studenti 3. ročníku
vybrali jako svého zástupce Karolínu Kostihovou ze třídy 3.PsA a maturitní třídy zvolily
Andreu Bittnerovou ze třídy 4.ZaB. Při této
příležitosti si studenti v předstihu vyzkoušeli
i volby parlamentní, v nichž by získala většinu
hlasů studentů zdravotnických oborů koalice
SPOLU, na druhém místě by se umístila koalice
PirStan a na třetím hnutí ANO.
V pátek 24. září 2021 se třída 2.PsB spolu
s třídní učitelkou Mgr. Jindřiškou Friákovou
organizačně podílela na celodenní akci Narozeniny ve tmě spojené s oslavou 30. výročí
založení SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) v Kyjově.
Dne 28. září 2021 byl státní svátek – Den
české státnosti.
Ve dnech 5. a 6. října 2021 se konal XXV.
Veletrh vzdělávání v Břeclavi, na kterém naši
školu prezentovala Mgr. Lenka Ševelová a studentky Natálie Barvíková a Tereza Horňáková
ze třídy 4.ZaB.
Ve středu 6. října 2021 se studenti 3. ročníku
oboru praktická sestra v době výuky zúčastnili
divadelního představení Mirandolína v brněnské Redutě. Pedagogický dohled zajistily Mgr.
10

Jorga Hrazdílková, Mgr. Lenka Zicháčková
a Mgr. Šárka Šušlíková.
Ve dnech 11. až 13. října 2021 se studenti
třídy 2.PsB zapojili do tradiční sbírky Bílá
pastelka, jejíž výtěžek byl věnován na podporu
nevidomých a slabozrakých.
Večer 12. října 2021 se studenti třídy 1.PsB
zúčastnili divadelního představení Králova
řeč v Mahenově divadle v Brně společně se
studenty třídy sxA. Pedagogický doprovod
zajistily Mgr. Karolína Čechová a Mgr. Zuzana
Mikslová.
V pátek 15. října 2021 proběhla na Střední
zdravotnické škole Brno, Jaselská odborná
konference první pomoci. Zajímavosti a novinky v první pomoci z konference přivezla
Mgr. Alena Altmannová.
Ve dnech 20. a 21. října 2021 se v Domě
kultury v Hodoníně konal XXV. Veletrh
vzdělávání. Naši školu prezentovaly studentky
4. ročníku Sára Černušková a Sára Drexlerová
společně s Mgr. Ivou Taušovou. Zájem žáků
9. ročníku základních škol o prezentované
gymnaziální i zdravotnické obory byl velký.
Otázky zájemců o studium i doprovázejících
rodičů směřovaly k charakteristice jednotlivých
studijních oborů.
Ve středu 20. října 2021 navštívili studenti
třídy 2.PsA v rámci výuky první pomoci Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje v Kyjově. Stejná exkurze se uskutečnila
se třídou 2.PsB v pátek 22. října 2021.
Ve dnech 27. a 29. října 2021 proběhly
podzimní prázdniny.
Dne 28. října 2021 byl státní svátek – Den
vzniku samostatného československého státu.
Dne 17. listopadu 2021 byl státní svátek –
Den boje za svobodu a demokracii.
V pátek 19. listopadu 2021 se po dvou letech
covidové pauzy uskutečnilo v divadelním sále
Městského kulturního střediska Kyjov tradiční
stužkování maturantů.
V době od 28. listopadu do 10. prosince
2021 vycestovala v rámci projektu ERASMUS
skupina 20 vybraných studentů ze tříd 3. a 4.
ročníku zdravotnických oborů na zahraniční
praxi do italského Milána a Monzy. Jako
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pedagogický doprovod se pobytu zúčastnily
PhDr. Jaroslava Navrátilová a Mgr. Bronislava
Kreuzingerová.
Dne 29. listopadu 2021 byl předáním
certifikátů úspěšným absolventům zakončen
kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách.
Výuka v pondělí 6. prosince 2021 byla zahájena antigenním testováním studentů všech
tříd školy na přítomnost viru covid-19. Další
dva předvánoční pondělky byly zahájeny stejně,
studenti s pozitivním výsledkem byli odesláni
na konfirmační PCR test, do výuky se mohli
vrátit pouze s negativním výsledkem. K tomuto
preventivnímu kroku se celostátně přistoupilo
v důsledku výrazného nárůstu počtu onemocnění variantou omikron.
V pondělí 20. prosince 2021 proběhla výuka třídy 4.ZaA v Nemocnici Kyjov formou
Peer programu na podporu zdravotnických
pracovníků a prevenci vyhoření s pracovníky
Peer centra Brno a Nemocnice Kyjov. Totéž
absolvovala v úterý 21. prosince 2021 třída
4.ZaB.
Dne 20. prosince 2021 proběhla v učebnách
1.PsB, 2.PsB, 3.PsA a 3.PsB výměna tabulí.
Ve dnech 23. prosince 2021 až 2. ledna
2022 byly vánoční prázdniny.
Nový kalendářní rok 2022 jsme zahájili ve
škole v pondělí 3. ledna 2022 opět povinným
antigenním testováním. Od následujícího týdne
až do odvolání se toto testování konalo v pondělí a ve čtvrtek na začátku 1. vyučovací hodiny.
Ve středu 12. ledna 2022 po 6. vyučovací
hodině zasedala ve sborovně studentská rada
tvořená zástupci všech tříd a oborů školy.
V týdnu od 17. do 21. ledna 2022 se konal
výběrový lyžařský výcvikový kurz v Itálii.
Kurzu se zúčastnilo 35 studentů školy, pedagogický dohled zajistili Mgr. Erik Schovanec
a Mgr. Alena Korvasová.
Dne 25 ledna 2022 byla uzavřena klasifikace za 1. pololetí školního roku 2021/22.
Ve středu 26. ledna 2022 se od 14 hodin konala klasifikační porada za 1. pololetí školního
roku 2021/22. Předání výpisu vysvědčení za
1. pololetí proběhlo v pondělí 31. ledna 2022.

Dne 1. února 2022 dopoledne se uskutečnilo školní kolo Psychologické olympiády,
ve kterém své práce na téma Setkání s radostí
prezentovalo 13 studentů z 2. a 3. ročníku
oboru praktická sestra. V odborné porotě jejich
výkony hodnotily Mgr. Jindřiška Friáková, Mgr.
Lenka Ševelová a Mgr. Iva Taušová. Na 1. místě
se umístila Eliška Zahradníková z 2.PsB, na
2. místě stanul Albert Löffler z 2.PsA a 3. místo
obsadila Sára Meclová, také z 2.PsA.
V pátek 4. února 2022 byly pololetní
prázdniny.
V týdnu od 7. do 11. února 2022 se po dvouleté pauze uskutečnil lyžařský výcvikový kurz
pro první ročníky v lyžařském středisku Ski
Park Malino Brdo Ružomberok. Druhý turnus
lyžařského kurzu proběhl o týden později od
14. do 18. února 2022.
Ve středu 9. února 2022 se po dvouleté přestávce způsobené pandemií covid-19 uskutečnila na naší škole oblíbená akce pro žáky devátých tříd základních škol Jeden den studentem.
Jarní prázdniny proběhly v týdnu od 7. do
11. března 2022.
V měsíci březnu spolupracovali studenti
tříd 2.PsA a 2.PsB v rámci dopravní výchovy
s Domem dětí a mládeže Kyjov. Program byl
určen žákům 4. až 6. tříd ze 13 základních škol
z Kyjova a blízkého okolí. V teoretické části
byli žáci seznámeni se základy první pomoci,
poté měli možnost vše si prakticky vyzkoušet.
Po dvouleté pauze šlo o první větší akci, při
níž mohli naši studenti zúročit své znalosti
a zkušenosti z výuky první pomoci a předvést
je veřejnosti. Pedagogický dohled zajistila Mgr.
Alena Altmannová.
Dnem 14. března 2022 byla ukončena
povinnost nosit respirátor ve společných prostorách škol. Studenti na praxi se nadále museli
řídit pokyny platnými na jejich pracovišti.
Ve středu 16. března 2022 se v naší škole
uskutečnilo regionální kolo 17. ročníku
psychologické olympiády na téma Setkání
s radostí. V silné konkurenci soutěžících z šesti
zdravotnických škol Jihomoravského kraje
zvítězila naše studentka Eliška Zahradníková
ze třídy 2.PsB, která tak postoupila za Jihomo-
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ravský kraj do celostátního kola psychologické
olympiády.
Dne 17. března 2022 se výběr studentů ze
tříd 1.PsB, 2.PsA a okA zúčastnil divadelního
představení Večer tříkrálový v Mahenově divadle v Brně. Pedagogický doprovod zajistily Mgr.
Karolína Čechová a Mgr. Marie Votoupalová.
V pátek 1. dubna 2022 se uskutečnil Pochod
v modrém na podporu dětí postižených autismem. Do pochodu a doprovodného programu
před radnicí se zapojili studenti tříd 2. ročníku
oboru praktická sestra, většina studentů i vyučujících školy podpořila tuto akci tím, že si oblékla něco modrého. Třída 2.PsB se po návratu
do školy zúčastnila tradiční environmentální
akce Ukliďme Česko a uklidila městský park
v Kyjově.
Dne 6. dubna 2022 proběhlo školní kolo
soutěže v první pomoci pro studenty 2. ročníku oboru praktická sestra. Tříčlenná družstva
předvedla své znalosti a dovednosti v modelových situacích z běžného života a prověřila také
svou fyzickou zdatnost na překážkové dráze
a při přesunu zraněného. Vítězné družstvo ve
složení Nikol Pešlová, Eliška Zimčáková a Jan
Šalša bude naši školu reprezentovat v krajském
kole a další mezinárodní soutěži v první pomoci.
Ve dnech 6. a 7. dubna 2022 se uskutečnilo
celostátní kolo psychologické olympiády
v Chomutově, v němž Eliška Zahradníková
z 2.PsB reprezentovala Jihomoravský kraj.
Ve dnech 7. a 8. dubna 2022 psali studenti
4. ročníku písemné práce z českého jazyka
a anglického jazyka.
Ve dnech 12. a 13. dubna 2022 se konaly
přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého
studia gymnázia a střední zdravotnické školy.
Dne 14. dubna 2022 byly velikonoční
prázdniny.
Dne 15. dubna 2022 byl Velký pátek, dne
18. dubna 2022 bylo Velikonoční pondělí.
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se uskutečnilo
fotografování většiny tříd školy, studenti 3.PsB,
maturanti a pedagogický sbor se fotografovali
v pondělí 25. dubna 2022.
Dne 26. dubna 2022 byla uzavřena klasifikace studentům 4. ročníků školy.
12

Ve středu 27. dubna 2022 se konala porada
a klasifikační porada maturitních ročníků,
po níž následovaly třídní schůzky s rodiči
v jednotlivých třídách.
Poslední zvonění si maturanti užili v pátek
29. dubna 2022. Na náměstí Hrdinů připravili
pro mladší spolužáky zábavný program se
soutěžemi a tanečními vystoupeními spojený
s prodejem třídních časopisů, placek a různých
dobrot. Téhož dne se ve Veselí nad Moravou
konalo oblastní kolo dopravní soutěže, při
níž čtyři studenti z 2.PsA zajistili stanoviště
první pomoci.
Ve dnech 2. a 3. května 2022 proběhly
didaktické testy společné části státní maturitní zkoušky podle jednotného testovacího
schématu.
Ve středu 4. května 2022 se v Hodoníně
konala oblastní soutěž v první pomoci pro
hlídky mladých zdravotníků, kterou pořádala
místní pobočka Českého červeného kříže. Naši
studenti Sára Meclová, Klára Roháčová, Samuel
Toman z 2.PsA, Jan Šalša, Nikol Pešlová, Nela
Žampachová z 2.PsB a Pavla Gožďálová z 1.PsA
byli přiděleni jako pomocní rozhodčí k jednotlivým stanovištím.
Ve dnech 10. až 13. května 2022 se uskutečnily praktické maturitní zkoušky studentů
4. ročníku oboru zdravotnický asistent na chirurgickém oddělení CH3A a interním oddělení
I1 v Nemocnici Kyjov.
V týdnu od 16. do 20. května 2022 se konaly
ústní maturitní zkoušky čtvrtého ročníku,
studenti 2. a 3. ročníku měli ředitelské volno.
Výuka studentů 1. ročníku se řídila mimořádným rozvrhem.
Ústní maturitní zkoušky oboru zdravotnický asistent se konaly od 16. do 18. května
2022.
Dne 23. května 2022 byla zahájena souvislá
odborná praxe studentů 3. ročníku oboru
praktická sestra v Nemocnici Kyjov.
Předávání maturitních vysvědčení a slavnostní rozloučení s absolventy školy spojené
s předáním odměn a pochval ředitelky školy
vynikajícím studentům se uskutečnilo ve středu
25. května 2022.
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V sobotu 28. května 2022 se v Domově
Horizont v Kyjově konal Letní den, do jehož
programu se zapojily s tanečním kroužkem
studentky 2.PsB Karolína Nettlová a Eliška
Zimčáková a Veronika Müllerová z 3.PsA, které
se celoročně věnují dobrovolnictví v Horizontu.
Dne 1. června 2022 se studenti 1. ročníku
všech studijních oborů zúčastnili představení
programu DofE. DofE je označení pro Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu, mezinárodní program pod záštitou britské královské
rodiny, který motivuje k osobnostnímu rozvoji
všechny mladé lidi ve věku od 14 do 24 let.
V pátek 3. června 2022 se konal 1. ročník
krajského kola soutěže v první pomoci, kterou pořádala Střední zdravotnická škola Brno,
Jaselská. Soutěže se zúčastnilo 15 tříčlenných
týmů ze středních zdravotnických a vyšších
odborných škol; naše škola vyslala týmy dva.
Členové týmu z 2.PsB Nikol Pešlová, Eliška Zahradníková a Jan Šalša obsadili krásné 4. místo
a tým ze třídy 2.PsA ve složení Klára Roháčová,
Sára Meclová a Samuel Toman vybojoval dokonce 3. místo!
V týdnu od 13. do19. června 2022 se uskutečnily zahraniční výjezdy pro zájemce ze
všech tříd. Studenti se mohli zúčastnit sportovního kurzu v Chorvatsku, navštívit Barcelonu či
poznávat krásy Paříže a zámků na Loiře.
Ve dnech 22. a 23. června 2022 se konal
26. ročník celostátní soutěže v první pomoci

v Mladé Bříšti u Jihlavy. Z 23 soutěžních týmů
nejlépe připravené úkoly splnilo družstvo
z naší školy, které celou soutěž vyhrálo! Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy Kláře Roháčové, Sáře Meclové a Samuelu
Tomanovi ze třídy 2.PsA a Elišce Zahradníkové
ze třídy 2.PsB.
V měsících květnu a červnu se studenti ze
tříd 2.PsA a 2.PsB zúčastnili různých sportovně vzdělávacích akcí pořádaných základními
školami v Kyjově a okolí, na nichž tradičně
předváděli ukázky první pomoci.
Klasifikace za 2. pololetí školního roku
2021/22 byla uzavřena ke dni 22. června 2022,
následující den se konala závěrečná klasifikační porada pedagogického sboru.
Dny 24., 27. a 28. června 2022 byly věnovány různým aktivitám a exkurzím, které pro
studenty připravili vyučující školy.
Studenti 3. ročníku vyrazili v pondělí
27. června 2022 na třídenní exkurzi do Prahy.
Dne 29. června 2022 proběhlo slavnostní
zakončení školního roku 2021/22, při němž
byly vynikajícím studentům předány pochvaly
a odměny ředitelky školy. Studenti zdravotnických oborů byli odměněni například za
reprezentaci školy v různých soutěžích, za
dobrovolnickou činnost či za dárcovství krve.
Vysvědčení byla vydána dne 30. června
2022 a v době od 1. července do 31. srpna
2022 proběhly hlavní prázdniny.

Studenti třídy 3.PsB na heliportu Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích dne 28. června 2022.
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Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách
Mgr. Marcela Klemmová
Po dvouleté přestávce
způsobené pandemií covid-19
si na podzim 2021 našli cestu
do školních lavic zájemci
o zvyšování kvalifikace
v oblasti sociálních služeb
a zdravotnictví.
Bylo pro nás potěšením opět pořádat již tradiční a veřejností vyhledávaný Kvalifikační
kurz pro pracovníky v sociálních službách.
V tomto školním roce se kurz konal v termínu
od 8. září do 29. listopadu 2021 a zúčastnilo se
ho 17 zájemců, kteří se v rozsahu 180 vyučovacích hodin zúčastnili odborných přednášek

i praktické výuky v organizacích sociální péče.
Z epidemiologických důvodů pokračující koronavirové nákazy musela část výuky probíhat
distančním způsobem. Pro mnohé to bylo
první setkání s tak neobvyklou formou výuky,
nicméně všichni „studenti“ výuku zvládli na
výbornou. Po vykonání závěrečného testu
získali osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu s celostátní platností. Jsem ráda, že
i přes vládou nařízená opatření a restrikce jsme
dali možnost vzdělávat se zájemcům v oblasti
sociální péče a tím jim pomoci uplatnit se
při práci s osobami s tělesným, mentálním
nebo smyslovým postižením, seniory, klienty
v paliativní a hospicové péči a dalšími uživateli
sociálních služeb.

Aneta Formánková a Nikol Pešková ze třídy 2.PsB pracují s Braillovým písmem pro nevidomé a slabozraké.

14

Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Kyjov za školní rok 2021/22

Světluška
Jakub Chytil, 2.PsA, Evelína Šilhanová, 2.PsA
Světluška je dlouhodobý projekt
Nadačního fondu Českého
rozhlasu, který funguje
od roku 2003. Pomáhá
těžce zrakově postiženým
vyrovnávat podmínky se
zdravými lidmi a tím směřovat
k osamostatnění a naplnění
životních rolí podle vlastní
volby.
V jedné hodině ošetřovatelství jsme se dověděli,
že budeme vybírat pro Světlušku, což znamená,
že vyrazíme do ulic Kyjova s cílem vybrat od
spoluobčanů příspěvky na pomoc nevidomým.
Emoce byly různé, někteří se těšili a někteří
z toho nebyli zas tak šťastní. Na druhý den jsme
si rozdávali věci, které jsme měli prodávat, mezi
nimi byly náramky, kartáčky, karty, píšťalky,
peněženky, odznáčky a další. A třetí den jsme
vyrazili do ulic. Bylo ještě velmi brzo a Kyjov
byl tyto ranní hodiny ještě prázdný, což bylo
trochu odrazující. Už jsme si mysleli, že ten

den nic nevybereme, ale po prvních milých
interakcích se štědrými lidmi to už šlo samo.
Chodili jsme po dvojicích celkem tři hodiny,
aby se nám podařilo uspět a nasbírat pokud
možno co nejvíce na pomoc projektu Světluška.
Někteří lidé nám přispěli, někteří si i něco
hezkého koupili. Bohužel se našli i takoví, co
nám nevěřili. Co nám naopak přišlo hezké, že
na nás lidé z oken s úsměvem volali, ať na ně
počkáme, že nám přispějí. Dokonce i někteří
řidiči zastavovali se svými auty, aby se k naší
sbírce připojili.
Přišli jsme do kontaktu i s paní, která přispěla, i když měla sama nevidomou vnučku. To nás
pohladilo po duši a utvrdilo v tom, že ten, co
má nejméně, vždy pomůže nejvíce.
Měli jsme celou řadu pozitivních interakcí,
které převážily ty nemilé a nedůvěřivé. Celkově
považujeme tuto akci za veliký úspěch pro nás,
školu i nadaci Světluška, neboť se nám povedlo
vybrat velmi krásnou částku 22 469 Kč. Byli
jsme velice rádi, že jsme mohli touto cestou
pomoci, a doufáme, že částka vybraná v kyjovských ulicích vykouzlí lidem, ke kterým
směřuje, úsměv na tváři.

Žáci třídy 2.PsA, kteří se dne 9. září 2021 zúčastnili projektu Světluška.
Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Kyjov za školní rok 2021/22
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Narozeniny ve tmě
Jan Šalša, 2.PsB
Dne 24. září 2021 proběhla na
Masarykově náměstí v Kyjově
oslava 30. výročí založení
Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých
(SONS). Na této akci se jako
dobrovolníci podíleli také
studentky a studenti Střední
zdravotnické školy v Kyjově,
konkrétně třída 2.PsB
pod vedením třídní učitelky
Mgr. Jindřišky Friákové.
Budoucí zdravotníci byli rozděleni na jednotlivá stanoviště, která měla různá tematická

zaměření: domácnost, dílna, deskové hry pro
nevidomé, chůze s bílou holí, kompenzační
pomůcky, zkouška hmatu apod. Zájemci z řad
obyvatel a návštěvníků Kyjova tak měli možnost
poznat, s jakými obtížemi se lidé se zrakovým
postižením setkávají v každodenním životě.
Život ve tmě si mohli vyzkoušet i prakticky;
organizátoři připravili několik her pro nevidomé, např. showdown, což je hra podobná
stolnímu tenisu. Součástí akce byl i turnaj
ve zvukové střelbě nebo soutěž zaměřená na
Braillovo písmo
Během akce probíhala anketa, v níž dvě studentky zjišťovaly, zda lidé o existenci organizace
SONS vědí. Odměnou pro účastníky ankety byl
malý dárek – čajová směs a perníček, který zdobili nevidomí. Akce měla velký úspěch, její cíl
přiblížit zdravým lidem život ve tmě byl splněn.

První pomoc je zpět!
Mgr. Alena Altmannová
Po covidové přestávce jsme
opět mohli najet na běžnou
prezenční výuku se všemi
aktivitami, které k předmětu
první pomoc patří. Obnovili
jsme spolupráci se základními
školami z Kyjova a blízkého
okolí. Nejčastěji se jednalo
o ukázky s praktickým
procvičováním pro děti
z prvního i druhého stupně.
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Nejrozsáhlejší byla spolupráce s Domem dětí
a mládeže Kyjov, který organizoval dopravní výchovu ve čtrnácti základních školách. V rámci
oblastních kol jsme vypomohli také Domu mládeže Hodonín a Veselí nad Moravou. Součástí
této výchovy byla i stanoviště s první pomocí.
Základní školy obnovily své projektové dny
s různým zaměřením, včetně první pomoci.
Naši studenti tak předváděli dosavadní znalosti
a dovednosti.
V říjnu 2021 jsme v rámci exkurze navštívili
Zdravotnickou záchranou službu Jihomoravského kraje v Kyjově, kde se studenti dověděli
informace o fungování integrovaného záchranného systému, o personálním zastoupení,
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případech z praxe záchranářů a prakticky si
vyzkoušeli některé odborné pomůcky.
I letos jsme zažili Kyjov jinak a v městském
parku jsme zprostředkovali veřejnosti možnost
vyzkoušet si ošetření vybraných poranění.
Český červený kříž Hodonín využil naší po-

moci při soutěži hlídek mladých zdravotníků,
kde naši studenti po boku lékařů a záchranářů
hodnotili jednotlivé týmy.
Největší zpětnou vazbu o svých schopnostech zachránit lidský život získali studenti při
soutěžích v první pomoci.

Erasmus na zdravotnické škole
Magdaléna Bílíková, 4.ZaA, Kristýna Měsíčková, 4.ZaA
Zahraniční praxe v Itálii,
komu by se to nelíbilo?
A nám se to povedlo. V neděli
28. listopadu 2021 jsme
v počtu osmnácti dívek a dvou
chlapců odcestovali na dva
týdny do Itálie.
Ubytování nás čekalo v Miláně, které je nejen
druhým největším italským městem, ale také
městem obchodů a módy. Naše praxe probíhaly
v nedalekém městě Monza v Centru služeb pro
seniory Sant’Andrea. Na praxe jsme se museli
dostat úplně sami, cestovali jsme přibližně
hodinu a půl a dá se říct, že jsme vyzkoušeli
všechny italské dopravní prostředky. Někdy
jsme několik zastávek přejeli nebo jeli jiným
směrem, také se nám povedlo sednout na
špatný autobus, ale právě tyto omyly nás jako
kolektiv stmelovaly. Byli jsme rozdělení na
ranní a odpolední směnu, a abychom splnili
podmínky praxe, museli jsme odpracovat
10 dnů. Zdokonalili jsme se v ranní hygieně
pacientů, v jejich polohování, v podávání stravy
a naučili jsme se pracovat s novými přístroji,
které u nás nemáme. Největším strašákem pro
nás byla komunikace v angličtině. Ve škole se
sice anglicky učíme, ale v praxi je to přece jen
jiné. Mnozí z nás díky tomu ztratili nervozitu
z konverzace, protože cizí jazyk se nejlépe učí
mluvením, mluvením a zase mluvením, ať už
s chybami, nebo bez nich.

O víkendu byl pro nás nachystán program,
během kterého jsme viděli nejznámější nástěnnou
malbu Leonarda da Vinciho, Poslední večeři. Tato
freska se nachází v refektáři dominikánského
kláštera u milánského kostela Santa Maria delle
Grazie. V Miláně jsme také stihli navštívit pátou
největší katedrálu na světě – katedrálu Narození
Panny Marie, jež je známá jako Duomo di Milano.
Následovala obchodní Galerie Viktora Emanuela
II., procházka městským parkem Sempione,
z něhož je přístup do hradu Sforza a milánský
Monumentální hřbitov, který představuje muzeum soch, obelisků a andělů pod širým nebem.
Kdo chtěl, mohl potom nasát vánoční atmosféru
na italských vánočních trzích. Itálie pro nás byla
skvělou zkušeností. Pobyt v zahraničí nám přinesl
nový pohled na svět a určitě nám pomůže v rozhodování se o našem dalším studiu. Naučili jsme
se orientovat ve velkém městě, spoléhat se sami
na sebe a hospodařit s kapesným. Přinesl nám
také nové kamarády a množství hezkých zážitků.
A proto se nebojíme říct, že nás pobyt v Itálii
dobře naladil a připravil na další roky studia.
Rádi bychom poděkovali naší paní ředitelce Mgr. Renátě Soukalové, MBA, která nám
zahraniční pobyt zařídila. Velké poděkování
patří také paním učitelkám Mgr. Bronislavě
Kreuzingerové a PhDr. Jaroslavě Navrátilové
za jejich trpělivost, ochotu a za to, že to s námi
ve zdraví zvládly a se vším nám pomohly.
Pokud by se nás někdo zeptal, zdali bychom
na zahraniční pobyt jeli znovu, naše odpověď
je: stoprocentně ano!

Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Kyjov za školní rok 2021/22
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Peer program pro žáky 4. ročníků
Eliška Dubská, 4.ZaB
V předvánočním týdnu jsme
se my, žáci 4. ročníku oboru
Zdravotnický asistent, setkali
s Peer pracovníky Nemocnice
Kyjov v rámci projektu Peer
intervence.
Jedná se o setkání s odborníky se zaměřením na
práci s lidmi, kteří pracují ve velkém psychickém a fyzickém napětí. Tato příležitost nám
byla nabídnuta kvůli velké psychické i fyzické
zátěži spojené s ošetřovatelskou péčí o pacienty
s onemocněním covid-19.
Naše třída 4.ZaB už ve třetím ročníku dobrovolně chodila na praxi, přestože praktická
výuka byla zrušena kvůli pandemii covidu-19.
Následně jsme dostali pracovní příkaz od

Trojice Kremlová, Nešporová, Toman
ze třídy 2.PsA při transportu raněné ve školním kole
soutěže první pomoci.
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hejtmana Jihomoravského kraje a museli jsme
pracovat ve směnném provozu na covidových
jednotkách v různých nemocnicích. Ve 4.
ročníku jsme byli povoláni na pomoc oddělením Nemocnice Kyjov jak tam, kde se léčili
pacienti covid pozitivní, tak i na jiná oddělení,
kde chyběl zdravotnický personál, protože byl
přesunut na rizikové jednotky. Na covidových
jednotkách je potřeba dvojnásobný počet personálu oproti běžným oddělením. Když jsme
pracovali na těchto odděleních, tak se mnozí
z nás setkávali s pacienty ve velmi těžkém stavu,
často i s umírajícími pacienty. Všichni jsme měli
obavy z dalších dnů, jestli zažijeme znovu tu
stejnou událost, jestli nemůžeme nakazit doma
své rodiče, prarodiče…
Byli jsme rádi, když nám naše paní učitelky
zařídily možnost si s peer pracovníky promluvit. Byli jsme rozděleni do malých skupinek tak,
abychom si mohli s nimi popovídat o našich
obavách, také o situacích a špatných zkušenostech, které jsme zažili nejen na praxi, ale i při
běžné nebo v distanční výuce. Na každého byl
dostatek času, kdo nechtěl, mluvit vůbec nemusel. Vše proběhlo bez přítomnosti vyučujících.
Pracovníci nám pomohli zbavit se negativních
myšlenek, vysvětlili nám, že je velmi důležité se
starat o svoji psychiku a celkově o své zdraví,
a také, že je důležité si umět říct si o pomoc,
pokud se nám bude zdát, že určité situace už
nezvládáme. Také nám poradili, jak se umět
s některými situacemi vypořádat, popovídali
jsme si s nimi o jejich špatných zážitcích
v práci, ale také o tom, jaké to bylo, když ještě
oni chodili do školy a měli praktickou výuku
na zdravotce.
Nejprve jsme ze setkání měli obavy, co nás
čeká, proč musíme mluvit o svých prožitcích
s někým cizím, ale nakonec jsme byli všichni
spokojeni a za tuto možnost našim vyučujícím
děkujeme. Myslím si, že mnohým z nás tato
Peer intervence pomohla.
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Jeden den studentem
zdravotnické školy
Mgr. Marcela Klemmová
Po roční nucené přestávce
z důvodu pandemie nemoci
covid-19 měli opět žáci
devátých tříd základních škol
možnost zavítat zkušebně
do našich lavic. Dne 9. února
2022 proběhla na naší škole
pro tyto žáky oblíbená akce
„Jeden den studentem“.
Zájemci o studium oboru praktická sestra
pod vedením odborných vyučujících měli
možnost získat vědomosti a dovednosti z oblasti ošetřovatelství, somatologie, psychologie
a první pomoci. Mohli si vyzkoušet měření
krevního tlaku a dalších fyziologických funkcí, poskytování první pomoci při krvácení,
popáleninách, procvičit si resuscitaci, pracovat s moderními pomůckami, technologiemi

a výukovými modely. V hodině psychologie
se seznámili s metodami trénování paměti
a myšlení. Také získali informace o aktivitách
probíhajících na naší škole, dalších možnostech studia a vzdělávání po úspěšném absolvování maturitní zkoušky a v neposlední
řadě informace o studentském životě přímo
od našich studentů.
A jak hodnotili sami žáci tento den na naší
škole?
„Velmi se mi to dnes líbilo, mohla jsem si
vyzkoušet, jaké to bude od září…“
„Je to tu skvělé, hrozně mi to pomohlo a velmi
doufám, že budu moct být součástí téhle školy
jako studentka…“
„Rozhodla jsem se, že na 100 % chci chodit na
zdravku, moc mě to bavilo…“
„Velmi se mi to líbilo, naučila jsem se nové
věci…“
Snad se i v příštím roce znovu setkáme v tak
hojném počtu.

Naše vítězné družstvo v celostátní soutěži v první pomoci v Jihlavě: Klára Roháčová, Sára Meclová,
Samuel Toman (všichni ze třídy 2.PsA) a Eliška Zahradníková (ze třídy 2.PsB).
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Ukliďme Česko 2022
Jan Šalša, 2.PsB
Dne 1. dubna 2022 proběhla
již po deváté environmentální
akce Ukliďme Česko. Do této
akce se připojili studenti
Střední zdravotnické školy
v Kyjově, konkrétně třída
2.PsB s třídní učitelkou
Mgr. Jindřiškou Friákovou.
Na akci bylo nejprve třeba se přihlásit přes
webové stránky uklidmecesko.cz, nahlásit počet lidí kteří budou uklízet a objednat igelitové
pytle a rukavice k úklidu. V zadání bylo také

přesnější určení lokace úklidu, v tomto případě
to byl kyjovský park.
V den úklidu se 2.PsB. vydala do parku
vyhledávat odpad. Kromě odpadků, které jsou
běžně k nalezení v parcích, jako jsou filtry od
cigaret, vršky od piva, dřívka od nanuků a další,
se našly také netradiční odpadky, například
podprsenka nebo trenky.
Počasí v tento den nebylo příliš příznivé, po
celou dobu úklidu jemně poprchalo a foukal
vítr. Ke konci úklidu se na dobrovolníky spustil
déšť, a tak nezbylo nic jiného, než kvůli nepříznivým podmínkám po dvou hodinách akci
ukliďme park ukončit. Za pouhé dvě hodiny
stihli dobrovolníci sesbírat šest pytlů odpadu.

Žáci třídy 2.PsA, kteří se dne 1. dubna 2022 zapojili do environmentální akce Ukliďme Česko.
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Taneční kroužek v Domově Horizont
Eliška Zimčáková, 2.PsB
Tento školní rok jsme v rámci
dobrovolnictví začaly se
spolužačkami docházet
do Domova Horizont. Vždy ve
středu se účastníme tanečního
kroužku, ve kterém se
nacvičují tance, se kterými se
potom vystupuje na různých
akcích, ať už domova nebo
kohokoliv, kdo si nás pozve.
Už v naší první hodině nám přidělili partnery
a začali jsme nacvičovat polonézu na reprezentační ples Horizontu. Díky tomu jsme se přirozeně zapojili do dění, a i přes počáteční obavy
jsme se seznamovaly s přátelskými obyvateli
domova. Bohužel, kvůli covidové situaci bylo

dobrovolnictví zrušeno a sešlo také z letošního plesu. K dobrovolnictví jsme se po dlouhé
odmlce vrátily až v průběhu března.
První letošní akce, na které jsme v rámci
kroužku vystupovali, byl letní den. Celý program
jsme zahájili dvěma choreografiemi, z nichž jedna byla v párech. Všichni jsme si to užili a naše
snaha byla oceněna velkým potleskem publika.
Rozhodně se těšíme na nadcházející akce, které
nás čekají, protože pozitivní a přátelská atmosféra, která v Horizontu panuje, nás povzbuzuje
v pokračování s dobrovolnictvím.
Docházením do Domova Horizont jsme se
naučily nejen tančit, ale otevřelo nám to oči
ve vnímání lidí se zdravotním postižením.
Zároveň toto dobrovolnictví bereme jako
skvělou zkušenost, jak se naučit komunikovat
s takovými lidmi, a samozřejmě je to i zábavné
vyplnění našeho volného času.

Taneční kroužek v Domově Horizont se žáky třídy 2.PsB.
Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Kyjov za školní rok 2021/22
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Psychologická olympiáda
ve školním roce 2021/22
Eliška Zahradníková, 2.PsB
Setkání s radostí bylo
tématem 17. ročníku
psychologické olympiády.
Regionální kolo soutěže pro
studenty oboru praktická
sestra proběhlo 16. března
2022 na Střední zdravotnické
škole v Kyjově. Na půdě naší
školy jsem vybojovala postup
do celostátního kola, které se
konalo v Chomutově ve dnech
6. a 7. dubna 2022. Druhé
a třetí místo regionálního kola
patřilo studentům znojemské
zdravotnické školy: Danielu
Valáškovi a Kláře Gruberové.

Cesta do Chomutova byla velice náročná ale po
sedmi hodinách jsme byli na místě. Sotva jsme
se stačili ubytovat, čekal nás velice nabitý program. Po vylosování pořadí jsme se vydali na
prohlídku chomutovské střední zdravotnické
školy, jejíž součástí je i minimuzeum ošetřovatelství. Potom nás čekal kurz sebeobrany.
Následovala přednáška z oblasti mineralogie,
která byla spojena s možností výroby vlastního
náramku.
Na druhý den se konala samotná soutěž,
která probíhala v prostorách městské knihovny.
Společně s dalšími 12 soutěžícími jsme odvedli
velmi dobrou práci. Jsem velice ráda, že jsem
se soutěže mohla zúčastnit a nasbírat nové
zkušenosti. Na závěr bych chtěla poděkovat mé
třídní učitelce Mgr. Jindřišce Friákové, která mě
na soutěž doprovodila a připravila.

Eliška Zahradníková (uprostřed) ze třídy 2.PsB, která dne 16. března 2022 zvítězila
v regionálním kole psychologické olympiády.
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Školní kolo soutěže v první pomoci
Mgr. Alena Altmannová, Nikola Blažková, 2.PsB
Dne 6. dubna 2022 proběhlo
školní kolo soutěže v první
pomoci. Soutěž byla určena
studentům druhých ročníků
oboru praktická sestra.
Tříčlenná družstva předvedla své znalosti
a praktické dovednosti na třech stanovištích,
kde na ně čekaly modelové situace z prostředí
domácnosti, úřadu a cyklostezky. Nově jsme
prověřili také fyzickou zdatnost soutěžících.
V tělocvičně absolvoval vždy celý tým překážkovou dráhu včetně přesunu zraněného.
Děkujeme všem studentům, kteří zapáleně
soutěžili, přesvědčivě hráli zraněné nebo pomohli s organizací. Vítězné družstvo ve složení
Nikol Pešlová, Eliška Zimčáková a Jan Šalša
budou reprezentovat školu v krajském kole
a další mezinárodní soutěži.

Žáci třídy 2.PsA, kteří se dne 6. dubna 2022
soutěžili ve školním kole soutěže v první pomoci:
Kateřina Šomodiová, Sára Meclová, Klára Roháčová
a Albert Löffler.

Žáci tříd 2.PsA a 2.PsB, kteří se dne 6. dubna 2022 soutěžili ve školním kole soutěže v první pomoci.
Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Kyjov za školní rok 2021/22
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Soutěže v první pomoci
Mgr. Alena Altmannová
Nedílnou součástí výuky se
staly soutěže v první pomoci.
Školní kolo se konalo
6. dubna 2022. Zúčastnili se
ho studenti 2. ročníku oboru
praktická sestra jako soutěžící,
herci v modelových situacích
nebo pomáhali s organizací.

Soutěžilo celkem 9 tříčlenných týmů z obou
tříd. Na soutěžící čekala tři stanoviště s modelovými situacemi, na kterých bylo potřeba ošetřit
popáleniny, zlomeniny, epileptický záchvat,
krvácení a resuscitovat dospělého člověka. Nově
bylo zařazeno stanoviště fyzické zdatnosti,
které probíhalo v tělocvičně a všichni členové
týmu se museli zapojit. Součástí okruhu byl
slalom, překonání vysoké žíněnky a transport
zraněného na čas.
Vítězem se stal tým ze třídy 2. PsB ve složení
Nikol Pešlová, Eliška Zimčáková a Jan Šalša.
Dne 3. června 2022 pořádala Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, krajské kolo
soutěže v první pomoci, kam jsme vyslali dva
soutěžní týmy. Modelové situace se odehrávaly
jak ve venkovním prostředí před porodnicí
Obilní trh a v parku pod hradem Špilberk, tak
ve vnitřních prostorách restaurace a v kotelně
školy a byly zaměřeny spíše na odbornou první
pomoc. V konkurenci 13 týmů jsme obsadili
3. místo (2.PsA Klára Roháčová, Sára Meclová
a Samuel Toman) a 4. místo (2.PsB Nikol Pešlová, Eliška Zahradníková a Jan Šalša). První dvě
místa patřila týmům z pořádající školy.
Vrcholnou akcí byla celostátní soutěž pořádaná Střední zdravotnickou školou Jihlava,
která se konala 22. a 23. června 2022 v Mladém Bříšti v areálu letního tábora Zátiší.
V konkurenci 23 týmů z celé ČR jsme nenašli
přemožitele a soutěž jsme vyhráli – Sára Meclová, Klára Roháčová, Eliška Zahradníková
a Samuel Toman.
Od září do června udělali studenti velký pokrok a věřím, že získané vědomosti a praktické
dovednosti jim napomohou lépe zvládnout
eventuální první pomoc v reálném životě.

Mgr. Alena Altmannová a žáci tříd 2.PsA a 2.PsB,
kteří dne 3. června 2022 v Brně obsadili v krajském
kole soutěže v první pomoci 3. a 4. místo.
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Vítězství v celostátní soutěži
Sára Meclová, 2.PsA
Ve dnech 22. a 23. června 2022
pořádala OZS Jihlava 26. ročník
celostátní soutěže v první
pomoci. Vše se odehrávalo
tradičně v prostorách
Mezinárodního tábora Zálesí
v Mladém Bříšti. Soutěž je
zaměřená na první pomoc
bez lékařských pomůcek
v reálném prostředí s reálnými
situacemi. Soutěžící si tak
museli poradit s pomůckami,
které měli u sebe (trojcípé
šátky, nůž, láhev s vodou
a rukavice) a projevit své
improvizační schopnosti.

Skvělou práci udělaly maskérky, které namaskovaly „reálné“ rány a úžasní herci, kteří měli
velmi přesvědčivé herecké výkony. Modelové
situace se odehrávaly na silnici, v lese, v hájence a ve stodole v okruhu kolem tábora. Na
stanovištích na nás čekaly hromadné nehody,
nevydařená párty, cyklistická nehoda, autonehoda, popáleniny, krvácení apod.
Novinkou letošního ročníku bylo rozlosování soutěžících do čtyřčlenných mix týmů. Tím
se vše ještě více přiblížilo reálným situacím,
do kterých se člověk může dostat a je nucen
spolupracovat s dalšími cizími lidmi, se kterými
se nikdy neviděl. Na nově složená družstva byla
připravena dvě stanoviště, se kterými si museli
poradit. Samuel Toman byl členem mix týmu,
který se umístil na 2. místě.
Organizátoři mysleli i na rozptýlení všech
soutěžících, kdy večer v rámci programu zařadili společnou diskotéku a grilování.

Naše vítězné družstvo v celostátní soutěži v první pomoci v Jihlavě: Klára Roháčová, Sára Meclová,
Samuel Toman (všichni ze třídy 2.PsA) a Eliška Zahradníková (ze třídy 2.PsB).
Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Kyjov za školní rok 2021/22
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Druhý den se bojovalo už v sehraných týmech, které reprezentovaly svoji školu. Čekalo
na nás pět stanovišť a test fyzické zdatnosti, kde
se ukázala rychlost, obratnost na vodě pomocí
paddle boardu a koordinace při transportu
zraněného.
Po soutěži následoval doprovodný program
s policií ČR s ukázkou základů sebeobrany
a výcviku policejního psa.
Soutěže se zúčastnilo 23 družstev z celé
České republiky. Náš tým ve složení: Sára Mec-

lová (2.PsA), Klára Roháčová (2.PsA), Samuel
Toman (2.PsA) a Eliška Zahradníková (2.PsB)
předvedl skvělý výkon a vybojoval 1. místo!
A že jsme děcka z Moravy jsme předvedli
společným „jucháním“ na startu a červenými
pentličkami ve vlasech, které nás zdobily po
celou dobu.
Svědomitá příprava a nácvik se vyplatily!
Kromě cenného vítězství jsme si přivezli domů
také super zážitky!

Praktická maturitní zkouška
Viktor Němec, 4.ZaB
Ve druhém květnovém týdnu se na naší škole konaly praktické
maturitní zkoušky oboru praktická sestra. Prvním maturitním
dnem bylo úterý 10. května 2022, posledním pátek 13. května
2022. Maturovalo se dva dny na chirurgickém oddělení a dva
dny na interním oddělení.

Praktické maturity žáků třídy 4.ZaB:
Adam Bernátek, Viktor Němec a Tereza Horňáková.
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Každé ráno v 5:50 hodin se sešli maturanti na
daném oddělení, byli představeni zkoušejícím,
následně si vylosovali čísla pokojů a jejich hlavní pacienty. Poté si šli na sesternu předat službu
a práce mohla začít. Při pracovních výkonech si
mohli říct o pomoc od svých spolužáků, kteří
tam byli jako pomocníci.
Jako maturující jsme vykonávali veškeré
úkony, ke kterým jsme jako praktické sestry
kompetentní. U všech výkonů a postupů na
nás dohlížela maturitní komise. Ta si pečlivě
zaznamenávala své poznatky k naší práci, aby
co nejobjektivněji posoudila naši schopnost
práce ve zdravotnickém zařízení.

V 10:30 končila praktická část maturitní
zkoušky a nastala půlhodinová pauza na občerstvení. V 11:00 byl pozván první maturant toho
dne do konferenční místnosti, kde probíhala
obhajoba ošetřovatelské péče u pacientů na
vylosovaném pokoji. Před maturitní komisí
jsme zhodnotili péči o pacienty s návazností
na jejich diagnózu, vyšetřovací metody a také
léčbu, odpověděli na dotazy členů maturitní
komise tak, abychom si obhájili svou dopolední
práci. Jsme rádi, že jsme praktickou maturitní
zkoušku všichni zvládli a obstáli tak nejen
před vyučujícími a před odborníky z praxe, ale
i samotnými pacienty.

Maturitní zkoušky na SZŠ
ve školním roce 2021/22
Mgr. Ludmila Šnajdrová
třída

třídní učitel

počet žáků
maturitního
ročníku
a dalších
přihlášených

4.ZaB E. SCHOVANEC 16

počet
žáků,
kteří
konali
zkoušky

datum konání
písemných
maturitních
zkoušek

datum konání
ústních
maturitních
zkoušek

počet, počet žáků,
žáků,
kteří prospěli
kteří
s vyznamenáním
úspěšně
složili
zkoušku

16

7.–8. 4. 2022 16.–17. 6. 2022 13

4

počet
žáků,
kteří
neprospěli

3

(předsedkyně Mgr. Šárka TRÁVNÍČKOVÁ, Gymnázium a Střední odborná školazdravotnická
a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, místopředseda Mgr. Lenka ZICHÁČKOVÁ)
4.ZaA M. MAZALOVÁ 21

21

7.–8. 4. 2022 16.–18. 6. 2022 15

5

6

(předseda Mgr.et Mgr. Marcela ŠOMONÍKOVÁ, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická
a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, místopředsedkyně Mgr. Jorga HRAZDÍLKOVÁ)
9

9

16.–17. 5. 2022
třídní Mgr. Erik SCHOVANEC

1.–2. 9. 2022 –

BAJÁKOVÁ Michaela * 16. 7. 2003 Kyjov
BARVÍKOVÁ Natálie * 16. 9. 2002 Hodonín
CIBULKA Tomáš * 20. 1. 2003 Kyjov

7

0

2

DUBSKÁ Eliška * 28. 6. 2002 Kyjov
HORŇÁKOVÁ Tereza * 5. 8. 2003 Brno
JANDOROVÁ Denisa * 20. 11. 2002 Kyjov
MORAVANSKÁ Michaela * 16. 5. 2002 Kyjov
MUSILOVÁ Lucie * 25. 4. 2003 Kroměříž
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NĚMEC Viktor * 7. 5. 2003 Kyjov
PŮČEK Patrik * 24. 1. 2003 Kyjov
SEKERKOVÁ Hana * 5. 9. 2002 Brno
ŠRAHŮLKOVÁ Šárka * 7. 5. 2003
Uherské Hradiště
VYSTAVĚLOVÁ Veronika * 24. 5. 2002 Vyškov

ONDRUŠOVÁ Daniela * 14. 4. 2003 Kyjov
POMEZNÁ Adéla * 25. 3. 2003 Hodonín
PREGUZOVÁ Nela * 18. 12. 2002 Břeclav
ŘIHÁKOVÁ Denisa * 25. 1. 2003 Kyjov
VÁHALOVÁ Veronika * 2. 10. 2002 Kyjov
VAJGAROVÁ Natálie * 10. 9. 2002 Kyjov

16.–18. 5. 2022
třídní Mgr. Marie MAZALOVÁ

1.–2. 9. 2022

BAŽANTOVÁ Veronika * 12. 6. 2003 Hodonín
BÍLÍKOVÁ Magdaléna * 13. 6. 2003 Brno
BÍLÍKOVÁ Vladislava * 30. 7. 2003 Brno
ČERNUŠKOVÁ Sára * 29. 9. 2002 Hodonín
DREXLEROVÁ Sára * 19. 1. 2003 Třebíč
FIALOVÁ Eliška * 21. 12. 2002 Kyjov
FOGTOVÁ Emilie * 5. 2. 2003 Hodonín
GRUFÍKOVÁ Natálie * 20. 8. 2003 Kyjov
JUŘÍKOVÁ Sabina * 26. 1. 2003 Brno

Tereza Horňáková ze třídy 4.ZaB
u ústní maturitní zkoušky.
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BERNÁTEK Adam * 7. 12. 2002 Hodonín
BIELIKOVÁ Simona * 16. 4. 2002 Hodonín
BITTNEROVÁ Andrea * 18. 10. 2002 Kyjov
HORŇÁKOVÁ Viktorie * 25. 9. 2002 Hodonín
MĚSÍČKOVÁ Kristýna * 22. 9. 2002 Kyjov
PÍŽOVÁ Tereza * 9. 3. 2002 Hodonín
SEIBERTOVÁ Eliška * 19. 7. 2002 Břeclav
Poznámka: Tučně vyznačení absolventi složili
maturitní zkoušku s vyznamenáním.

Tomáš Cibulka ze třídy 4.ZaB
u ústní maturitní zkoušky.
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