Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet
školní rok 2015/2016

Jméno školy: Střední zdravotnická škola Kroměříž
Adresa: Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
Tel.: 577 002 250
Email:garay.p@szskm.cz
Jméno ředitele: PhDr. Ludmila Hanáková
Jméno osoby zodpovědné za ASPnet: Mgr. Petra Garay

I. Charakteristika školy:
Střední zdravotnická škola Kroměříž poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Vyučování se člení na teoretické a praktické a v současné době se na naší škole vyučuje obor
Zdravotnický asistent a Sociální činnost. Praktické vyučování se realizuje převážně ve
zdravotnických zařízeních, s nimiž má škola uzavřené náležité smlouvy k zajištění výuky.
Materiálně technické podmínky vzdělávání jsou na velmi dobré až nadstandardní úrovni. Škola
má již více než 60letou tradici v provozování zdravotnického školství v městě Kroměříž.
Během své existence několikrát změnila své sídlo, od roku 1996 sídlí v nově postavené budově
v těsné blízkosti nemocnice.
Škola realizuje vedle své hlavní činnosti také činnost doplňkovou (pořádání odborných kurzů,
školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti pro veřejnost) a zejména bohatou
mimoškolní činnost v oblasti naplňování volného času žáků a organizování aktivit souvisejících
s její výchově vzdělávací činností.

II. Zaměření školy v rámci ASPnet:
 primárně: Globální problémy a role OSN při jejich odstraňování (zejména aspekt
osvěty a dobrovolnictví)
 Výchova k dodržování lidských práv a demokracie
 Výchova k ochraně životního prostředí
 Výchova k udržování a záchraně kulturního dědictví

III. Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období:

A. Konkrétní akce:
Osvětové akce pro žáky ZŠ
Edukační program o pitném režimu pro žáky 4. ročníku ZŠ - květen 2016
(ZŠ U SÝPEK, ZŠ LITENČICE)
Cílem bylo edukovat žáky čtvrtých tříd o důležitosti pitného režimu a představit škálu zdravých
a nezdravých nápojů. Aktivita se stala součástí školního projektového dne o zdravém životním
stylu a byla velmi kladně přijata jak pedagogy, tak samotnými žáky.
Moderní je nekouřit (Mezinárodní den boje proti kouření)- listopad 2015
Interaktivní program pro žáky ZŠ. V rámci prevence sociálně patologických jevů si žáci
připravili pro 5. ročníky ZŠ Zachar preventivní program, zaměřený na podporu nekouření,
s názvem Vanessa na zlověstném ostrově. Pomocí příběhu nenásilnou formou seznámili děti
s nebezpečím drog, alkoholu a hlavně kouření, se kterým se děti setkávají nejvíce.
Světový den boje proti AIDS – prosinec 2015
Elektronický anonymní dotazník vypracovaný pro žáky ZŠ.
Bezpečná škola –bezpečný život, akce pro žáky ZŠ- duben 2016
Umíme se bavit, akce pro žáky ZŠ- červen 2016

Osvětové akce pro veřejnost
Přednášky pod záštitou Centra zdraví s předními odborníky a lékaři na různá zdravotnická
témata; např. Somatologie (září 2015), Oční operace (listopad 2015), Chronické onemocnění
průdušek (únor 2016), Kurz PP )únor 2016), Rakovina prsu (březen 2016), Bolest a její řešení
(duben 2016)
Mezinárodní den ošetřovatelství – duben 2016
15. ročník každoročně pořádané akce. Má za úkol motivovat občany všech věkových kategorií
k zájmu o své zdraví, ke schopnosti poskytnout první pomoc a zajistit prevenci úrazů u dětí.
Žáci na stanovištích poskytovali účastníkům akce odborné informace, nabízeli změření
cholesterolu, glykémie, určovali krevní skupiny, měřili krevní tlak, dále pak prováděli vyšetření
zraku, kůže a analýzu těla. Na akci byly prezentovány kompenzační pomůcky a také produkty
zdravé výživy. Součástí služeb byly i rekondiční masáže. V rámci pomoci dlouhodobě
nemocným dětem, se naše škola zapojila do charitativní akce Fondu SIDUS.
Kurz znakového jazyka – leden 2016

Osvětové akce pro žáky školy
Exkurze do Vídně –říjen 2015
Žáci třetích ročníků navštívili budovu OSN, jednu z poboček této organizace a poté následovala
prohlídka historického centra města.
Beseda: Tomáš Graumann – listopad 2015
Poučné a dojemné povídání s jedním ze 669 dětí záchráněných Nicholasem Wintonem.
Úžasné divadlo fyziky – leden 2016
Zajímavé a zábavné pokusy ze světa přírodních zákonů
Exkurze do hospice v Olomouci – květen 2016
Exkurze v rámci teorie ošetřovatelství
Exkurze do skláren
Poznávací pobyt v Anglii (23.11.2015-29.11.2015)
V pondělí 23. listopadu 2016 odcestovali žáci naší školy (26 žáků ze 4.A a 4 žáci třetích
ročníků) autobusem na týdenní pobyt v Anglii. Žáci pod vedením pedagogů Petra Garay, Ivana
Podsedníčková a Naděžda Procházková absolvovali 9 hodin výuky anglického jazyka rodilým
mluvčím. Dále pak navšívili tyto památky: St. Paul´s Cathedral, Tower Bridge, The Tower of
London, National Maritime Museum, Queens House, Royal Observatory, Windsor Castle a
Eton College, National History Museum, Science Museum, Victoria a Albert Museum, Oxford
Street, London Eye, Big Ben, Westminster Palace, Westminster Abbey, White Hall, Soho,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Buckingham Palace.
Projekty „ UNESCO“ v rámci ASPnet
Hlavními tématy ke zpracování byly:
 70. výročí UNESCO
 700. výročí narození Karla IV.
V rámci zadaných témat proběhly na naší škole dvě akce.
První projektový den k 700. výročí narození Karla IV. se uskutečnil v pátek 18. 3. 2016. Žáci
si rozdělili témata související s životem Karla IV. (Karel IV. a jeho ženy, Karel IV. a jeho děti,
Karel IV. ve filmu, Karel IV. a literatura, Karel IV. a architektura, Karel IV. a zajímavosti)
a k danému tématu si vyhledali informace a zhotovili plakáty. Tyto byly poté prezentovány ve
vestibulu školy.
Druhý projektový den se uskutečnil ve čtvrtek 21.4.2016. Žáci 1. až 3. ročníku prezentovali
program zaměřený na osvětu a podporu klíčových myšlenek UNESCO. V duchu oborového
zaměření byla hlavní náplní projektu propagace strategií Světové zdravotnické organizace
WHO, a to zejména strategie na podporu zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik
vyplývajících z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek.
Žáci si připravili a prezentovali aktivity v rámci této myšlenky, například:
ivní metody pro podporu psychického zdraví

Akce zaujala žáky, pracovníky školy i širší veřejnost a proběhla velmi zdárně. Pozitivním
aspektem projektu byla také návštěva dětí z partnerské školy ASPnet ZŠ Sýpky Kroměříž.

B. Dlouhodobé projekty
Vánoční program pro děti z Dětského domova (17.12.2015)
V předvánočním odpoledni děti z Dětského domova navštívily naši školu. Rovněž byl pro ně
nachystán kulturní i sportovní program. Obdrželi také dárky, které zakoupili žáci naší školy
z peněz vybraných od žáků i pedagogů. Akce byla sponzorována cukrárnou TIZZI a společností
SIKO.
Mikulášská nadílka v nemocnici
Návštěva „Mikuláše, čerta a anděla“ na dětském oddělení v nemocnici a v oční školce.
Spolupráce s Centrem pro seniory
Seniorské veřejnosti nabízíme prostory pro dvě volnočasové aktivity. Jedná se o kondiční
cvičení seniorů a rehabilitační cvičení seniorů.
Spolupráce se sluchově postiženými
Organizace společných aktivit našich žáků a členů Poradenského centra pro sluchově postižené
Kroměříž, o.p.s. se datuje od počátku roku 2002. Spolu s našimi neslyšícími a nedoslýchavými
přáteli organizujeme seminář znakového jazyka pro naše žáky i zájemce z řad veřejnosti.
Projekt Zdravý úsměv
Zdravý úsměv jako dlouhodobá aktivita SZŠ Kroměříž je zdravotně preventivní program, který
je zaměřený na děti předškolního věku. Cílem projektu je naučit děti v mateřských školách
správné technice čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví a napomoci ke vzniku
celoživotního návyku spojeného s čištěním zubů. Na škole probíhá tento projekt již od školního
roku 2001/2002. V období od listopadu do února 2015 jsme pracovali asi s 600 dětmi.
Odhadujeme, že za dobu trvání projektu jsme oslovili přibližně 8 000 dětí. Žáci se přitom řídí
metodikou zpracovanou specialisty ze Stomatologické kliniky FN v Hradci Králové, která je
odborným garantem celostátního projektu. Zdravý úsměv je jednou z mnoha mimovyučovacích
aktivit, které škola nabízí žákům pro zdokonalení odborných kompetencí, a nadto aktivitou
žáky velmi vyhledávanou.
Dobrovolnický program
Dobrovolnické aktivity jsou realizovány ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Spektrum
o.s. Žáci prvních ročníků v centru doučují mladší žáky. Cílem našeho snažení je především
přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek klientů v nemocnicích nebo zařízeních
sociálních služeb. Dobrovolnictví ovlivňuje životní hodnoty žáků a posiluje orientaci
k podpoře, péči a k přátelství. Dobrovolnický program naši žáci realizují např. v Kroměřížské
nemocnici nebo v Klokánku /Fond ohrožených dětí/. Dále pak v domově se zvláštním režimem
´Strom života´. Zde žáci, studující obor sociální činnost, organizují výtvarné dílny.
Vzdělávání zdravotníků
Školení odborných pedagogických pracovníků v poskytování psychosociální podpory.
Třídění odpadu
Již pátým rokem na naší škole probíhá projekt „Třídíme odpady“. Žáci zodpovědně přistupují
k separaci odpadů a třídí odpad na komunální, papír a plastové lahve. K dispozici jsou nové
plastové, barevně rozlišené koše.

C. Předpokládaný výhled do budoucna:


Účast na akcích pořádaných ASPnet



Pokračování v dlouhodobých projektech



Získání mezinárodního partnera a zapojení se do mezinárodního projektu

V Kroměříži, dne 19.12.2016
Vypracovala: Mgr. Petra Garay

