VÝUKA
1) Organizuje škola v průběhu studia lyžařský kurz ev. jiné kurzy?
Ano, v 1. ročníku lyžařský kurz, ve 2. ročníku sportovně turistický kurz. Mimo výuku
nabízíme žákům kurz znakového jazyka a kurz Sportovní masáž.
2) Budou žáci maturovat z matematiky?
a) Do roku 2019 není maturita z matematiky povinná. Dle současné legislativy záleží,
zda si ji žák zvolí v alternativě s ANJ (cizím jazykem)
b) Žáci, kteří nastoupí ke studiu ve šk. roce 2017/2018 nebudou povinně maturovat
z matematiky
c) Další vývoj je v rukou MŠMT
3) Z jakých předmětů se letos maturuje?
Povinné zkoušky
a) Společná část – 1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
b) Profilová část – obor Zdravotnický asistent:
Učební praxe
Teorie ošetřovatelství
Psychologie a komunikace
– obor Sociální činnost:
Učební praxe
Sociální péče
Psychologie a komunikace
Nepovinné zkoušky - aktuální nabídka stanovena vždy pro konkrétní školní rok
4) Jakou má SZŠ KM úspěšnost žáků u maturitní zkoušky?




V roce 2016 jsme měli 5 neúspěšných žáků
Více informací lze získat ve výroční zprávě - www.szskm.cz ÚVOD/ÚŘEDNÍ DESKA/
DOKUMENTY A FORMULÁŘE
Lze konstatovat trend k zlepšování výsledků u MZ

5) Kolik žáků bude v letošním školním roce absolvovat SZŠ KM?
Ve šk. r. 2016/17 máme tři maturitní třídy – 66 žáků. Obvykle bývají v maturitním ročníku
dvě třídy denního studia. Jednou za 5 let absolvují žáci večerního studia.
6) Kolik na škole studuje žáků?
Současný stav – necelých 200 žáků, přesně 193 žáků.
7) Kolik na škole studuje chlapců?
Současný stav – 31 chlapců.

8) Kolik ve škole vyučuje učitelů?
Současný stav - 26 pedagogických pracovníků.
9) Které jazyky škola vyučuje?
Anglický jazyk, ruský jazyk pouze ve večerní formě studia.
10) Poskytuje škola žákům možnost stravování, v jakém rozsahu?
Ano. Žáci mají možnost navštěvovat jídelnu na blízké ZŠ Zachar. Cena oběda je 25,- Kč/žák,
výběr ze tří jídel. Vzdálenost jídelny od školy cca 5 minut chůze. V průběhu dne mohou žáci
využívat jídelní i nápojové automaty v přízemí školy. Škola dohlíží na zásobení automatů
zdravými potravinami. Střední škola hotelová a služeb nabízí oběd za 28,- Kč.
11) Kde je možné zajistit ubytování pro žáky?



V Domově mládeže při Střední škole hotelové a služeb, Kroměříž, Pavlákova ulice
Cena 1 200,- Kč žák/měsíc
Moderní ubytovací zařízení pro žáky různých středních škol v Kroměříži.
12) Je studium na SZŠ finančně náročné?
Nikoliv. Žáci si pro studium zajišťují pouze běžnou školní výbavu a pomůcky: učebnice,
sešity, psací potřeby, přezůvky, cvičební úbor a ve 3. ročníku zdravotnickou obuv
pro výuku praxe. Zdravotnické pláště a uniformy zapůjčuje škola. V individuálních
případech škola zapůjčuje sociálně oslabeným žákům bezplatně učebnice
nebo prostřednictvím spolku Harmonie přispívá žákům např. na exkurze, cestovné
na soutěže a další aktivity související s výukou.
13) V jakých zdravotnických zařízeních probíhá praxe žáků?
ZA





Kroměřížská nemocnice, a. s.
Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži
Sociální služby města Kroměříže
Privátní ordinace praktických lékařů i specialistů v Kroměříži








Sociální služby města Kroměříže
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Kroměříž
Úřad práce Kroměříž
Horizont – středisko služeb postiženým Kroměříž
Poradenské centrum pro osoby se sluchovým postižením Kroměříž
Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž

SČ

14) Učí se matematika, chemie, fyzika celé 4 roky?
Ne, dle stávajícího školního vzdělávacího programu se uvedené předměty vyučují
v tomto rozsahu:
a) MAT – 1., 2., 3. ročník
b) FYZ – 1., 2. ročník
c) CHE – 1., 2. ročník
Podrobněji viz učební plán v obsahu ŠVP (web školy)
Do budoucna není vyloučena změna v ŠVP (v hodinových dotacích) s ohledem na aktuální
podobu maturitní zkoušky.
15) Jaké možnosti kompenzace má v průběhu studia žák se specifickou poruchou učení?
Každý žák se specifickou poruchou učení nebo jinými speciálními vzdělávacími potřebami
je na základě žádosti zařazen do systému tzv. speciálního vzdělávání. Škola v plném rozsahu
respektuje doporučení pedagogicko-psychologické poradny či jiného poradenského
zařízení a zajistí každému žákovi optimální podmínky pro studium.
16) Co žákům nabízíte mimo studium – mimovyučovací aktivity?
Žáci mají možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti prostřednictvím řady aktivit – ve škole pracuje
řadu let Centrum zdraví (žáci se pod vedením učitelů podílejí na přípravě různých vzdělávacích akcí
přednášek pro děti i dospělé, přednášejí, provádějí při zdravotně zaměřených aktivitách různá
měření zdravotních ukazatelů apod.), žáci se zapojují i do projektů – již tradičně škola organizuje
úspěšný projekt Zdravý úsměv – žáci „učí děti v mateřských školách regionu pečovat o zdravý chrup,
svoje znalosti mohou prohlubovat v seminářích ze somatologie, první pomoci, matematiky,
anglického jazyka, škola je zapojena do dobrovolnických aktivit zaměřených na děti i dospělé. Žáci
se v rámci exkurzí a projektů účastní výjezdů do zahraničí – Anglie, Rakousko. Svoje znalosti
a dovednosti mohou žáci uplatnit v řadě soutěží a přehlídek - sportovní turnaje a soutěže, jazykové
olympiády, soutěže zaměřené na odbornost ve zdravotnictví – ošetřovatelství, první pomoc,
psychologie a komunikace. Škola organizuje školní soutěže – např. ve fotografování, ve znalostech
lidského těla …

