Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet
školní rok 2016/2017

Jméno školy: Střední zdravotnická škola Kroměříž
Adresa: Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
Tel.: 577 002 251
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
Den bez aut – září 2016
Moderní je nekouřit (Mezinárodní den boje proti kouření), pod záštitou Centra zdraví- listopad
2016
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.
Zábavné odpoledne pro dětský domov Kroměříž – prosinec 2016
Projektový den pro ZŠ Slovan- první pomoc- březen 2017
Projektový den pro ZŠ Tovačov-první pomoc- duben 2017, květen 2017
Edukační program o pitném režimu pro žáky 4. ročníku ZŠ – duben 2017
(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.

Osvětové akce pro veřejnost
Spoluúčast školy na sportovních hrách klubu seniorů –září 2016
Přednášky pod záštitou Centra zdraví s předními odborníky a lékaři na různá zdravotnická
témata; např. Oční operace (listopad 2016), Stáří není nemoc (leden 2017, březen 2017), Kůže
a plíseň (březen 2017), Bezpečná škola-bezpečný život (březen 2017), Nové trendy v léčbě
diabetu (duben 2017)
Přednáška: Novinky v diabetologii – říjen 2016
Seminář: Poskytování PP pro pracovníky v sociálních služnách- listopad 2016
Mezinárodní den ošetřovatelství – květen 2017
16. 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.
Kurzy ošetřovatelství, masérské kurzy, kurzy sportovní masáže – po celý školní rok

Osvětové akce pro žáky školy
Den jazyků- září 2016
Žákům byly v rámci přednášky o znakovém jazyce, kterou vedla Mgr. Monika Augustinová,
prezentovány i další možnosti komunikace s hendikepovanými. Mohli si také prohlédnout a
vyzkoušet různé pomůcky určené ke komunikaci včetně například Pichtova psacího stroje,
který slouží pro psaní Braillova písma.
Přednášky:
Komunikace s handicap. klienty (spolupráce s PF UP Olomouc)- listopad 2016, prosinec 2016
Jak se správně učit – listopad 2016
Lekce z intimity- prosinec 2016
Komunikace v konfliktu (školní psycholožka)- prosinec 2016
Přednáška o prokrastinaci – listopad 2016, prosinec 2016, leden 2017
Exkurze:
Exkurze do Vídně- prosinec 2016
Cílem exkurze bylo ukázat žákům běžný způsob života seniorů v domovech a jiných
zařízeních. Seznámit je s odbornou péčí, aktivizací, edukací klientů. Dále motivovat žáky
k prosociálnímu chování, pomoci, empatii a zamyšlení se nad prožitím smysluplného života
klientů s ohledem na jejich individuální potřeby.
Exkurze- mikrobiologická laboratoř- únor 2017
Exkurze-centrální sterilizace- březen 2017
Exkurze do Luhačovic- duben 2017
Léčba koupelemi, inhalacemi, minerální vodou či výplachy nosu, pastilkami, nosním sprejemtyto nejrůznější formy léků a léčby představili žákům 2. A lidé nejvýše povolaní, ředitel
společnosti Vincentka a.s. Ladislav Šumšala a hlavní sestra Lázní Luhačovice a.s. paní
Varaďová. V rámci exkurze, doplňující výuku Teorie ošetřovatelství o praktické ukázky, se
žáci vydali do blízkého lázeňského městečka Luhačovice. Cílem cesty se staly prostory
výrobního areálu Vincentka a.s., Inhalatoria a Jurkovičova domu Lázní Luhačovice a.s.
Exkurze do hospice v Olomouci- červen 2017
Divadelní, filmová představení:
Anglické divadlo Peter Black 3- březen 2017
Divadelní představení 1984- březen 2017
Ekotopfilm –duben 2017
Filmové představení Masaryk- květen 2017
Beseda s Ladislavem Ziburou: Pěšky mezi buddhisty a komunisty-duben 2017
Ladislav Zibura pěšky procestoval Čínu, Nepál a mnoho jiných zemí. Svoji víru, že pokora a
respekt jsou opětovány všude na světě, dokládá mnoha příběhy. Své zážitky předává publiku
s humorem a osobním kouzlem. Moc doporučujeme.
Projekty „ UNESCO“ v rámci ASPnet
Téma ke zpracování pro školní rok 2016/2017 znělo:
Udržitelný turismus pro rozvoj.
Žáci 1. až 3. ročníku si za třídu zvolili formu cestovního ruchu, který budou analyzovat a
zpracovávat. V rámci specifického CR si zorganizovali výlety, které se uskutečnily v období
dubna až června roku 2016. Každá třída si připravila prezentaci k výletu a také zpracovala
plakáty související s turismem, tyto byly vystaveny ve vestibulu školy.
Žáci zpracovali následující formy cestovního ruchu:
1.A- sportovně-rekreační forma CR (cyklovýlet podél Bat´ova kanálu)
1.B- rekreační-oddechová forma CR (výlet na Hostýn)
2.A- lázeňsko-léčebná forma CR (výlet do Luhačovic)
2.B- mládežnická forma CR (výlet na Hostýn)
3.A- venkovská turistika, agroturistika, ekoturistika forma CR (cyklovýlet na farmu Žlutava)

V rámci osvěty odborných organizací OSN, proběhla diskuze k organizaci UNESCO a také ke
světové organizaci cestovního ruchu UNWTO. Diskutovalo se i na téma netradičních forem
cestovního ruchu, například temný či vesmírný cestovní ruch. Dále pak proběhla debata
k turisticky atraktivním místům v České republice. Žáci si své znalosti ověřili v soutěži, kde
zodpovídali otázky týkající se turismu. Na prvním místě se s plným počtem bodů umístila třída
1. A.
B. Dlouhodobé projekty
Vánoční program pro děti z Dětského domova
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 šestým 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 20.12.2017
Vypracovala: Mgr. Petra Garay

