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1 Základní údaje o škole 

Název školy:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální  
   Ústí nad Orlicí 
Sídlo:   Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Právní forma:  příspěvková organizace zřízená krajem 

 

Škola Kapacita 

Střední škola 250 žáků 

Vyšší odborná škola 90 žáků 

 

Zřizovatel školy: Pardubický kraj 
Sídlo:   Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČ:   708 928 22 

 

Kontaktní údaje: 
REDIZO: 600 019 837 

IZO:  110 010 353 – střední škola 

  181 086 972 – vyšší odborná škola 

IČO:    00 498 874  

 

web:  http:/www.szsuo.cz 

e-mail:  szsuo@szsuo.cz 

telefon: 465 521 292, 465 521 293 

mobil:  +420 728 596 346 

ID datové schránky: r778dxq 

 

Údaje o vedení školy: 
Ředitelka školy:    Mgr. Marie Klementová (od 1. 8. 2018) 
Statutární zástupkyně ředitelky:  Mgr. Jindra Bartošová (od 1. 8. 2018) 
Vedoucí učitelka praktického vyučování: PhDr. Martina Wimmerová (od 17. 5. 2011) 
Údaje o provozním úseku: 
Vedoucí provozního úseku:    Romana Horníčková  
Personalistka – sekretářka:   Romana Horníčková 

Účetní:      Ing. Petra Čížová 

 

Údaje o školské radě: 
Předseda: Mgr. Vlasta Beranová (zástupce pedagogů) 
Členové: Ludmila Dostálková (členka jmenovaná Pardubickým krajem) 
  Eliška Moravcová (zástupce rodičů a žáků)  

 

Školská rada byla ve škole zřízena ke dni 1. ledna 2006. Od ledna 2018 byla Ludmila 
Dostálková jmenována Pardubickým krajem členkou školské rady. Na ustavující schůzi byla 
zvolena Eliška Moravcová (zástupce rodičů a žáků), Mgr. Vlasta Beranová (zástupce 
pedagogů) a byla pověřena funkci předsedkyní školské rady. 
Organizační strukturu a řízení, vnitřní uspořádání, formy a metody práce školy, práva  
a povinnosti zaměstnanců školy upravuje Organizační řád vydaný ředitelkou školy. 
 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

Dle Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 3094/2014/72 OŠK ze dne 19. 12. 2013 vykonává činnost 
organizace Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, která poskytuje střední 
vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání. 
 

mailto:szsuo@szsuo.cz
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Dle Dodatku č. 6 výše uvedené zřizovací listiny č. j.: KrÚ 86750/2016 OŠK ze dne 13. 12. 2016 

s účinností od 1. 9. 2017 došlo ke změně názvu školy na Vyšší odborná škola a střední škola 
zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, která poskytuje vyšší odborné vzdělávání v souladu 

s cíli vyššího odborného vzdělávání. 
Obojí je zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti žáka a studenta, zvláště pak na formování 
profesních vědomostí, profesních a sociálních dovedností, které v praxi umožňují absolventům 
realizovat ošetřovatelské, pečovatelské a poradenské činnosti dané pracovním zařazením. 
 

Doplňková činnost 
Vedle hlavní činnosti vykonává i doplňkovou činnost v oboru pořádání odborných kurzů, 
školení, odborné konference a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.  
 

Doplňková činnost Rozhodnutí 
vydalo 

Č. j. Datum 

rozhodnutí 
Akreditace 

do 

Sanitář MZ MZDR20886/2020-

5/ONP 

01.07.2020 31.07.2025 

Vzdělávání v systému 
DVPP 

MŠMT MSMT-20614/2020-1 14.05.2020 14.05.2026 

Pracovník v sociálních 
službách 

MPSV MPSV-2017/228048-

224/2 

12.03.2018 27.03.2022 

Odborná konference MŠMT MSMT-11533/2020-

4-412 

14.05.2020 14.05.2023 

Sportovní masáž MŠMT 056/2019-50 17.06.2019 17.06.2022 
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2  Přehled oborů vzdělávání 

Ve školním roce 2019-2020 škola nabízela tři obory vzdělávání na střední škole  
a jeden obor vzdělávání na vyšší odborné škole. 
 

Obory vyučované na střední škole 

 

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia 

53-41-M/03 Praktická sestra denní 4 roky 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent denní 4 roky 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent večerní 5 let 

75-41-M/01 Sociální činnost denní 4 roky 

Vzdělávání ve studijním oboru Praktická sestra 53-41-M/03 bylo zahájeno 1. 9. 2018 podle 

školního vzdělávacího programu (ŠVP) Praktická sestra 53-41-M/03 vypracovaného na základě 
rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 53-41-M/03, který byl vydán 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. 4. 2018 č. j.: 6 186/2018-5. Tento obor 

nahrazuje studijní obor Zdravotnický asistent 53-41-M/01. 

Vzdělávání ve studijním oboru Zdravotnický asistent 53-41-M/01 probíhalo podle školního 
vzdělávacího programu (ŠVP) Zdravotnický pracovník 53-41-M/01 vypracovaného na základě 
rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 53-41-M/01, který byl vydán 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008 č. j.: 6 907/2008-23. Tento obor 

je dobíhající obor. 
Vzdělávání ve studijním oboru Sociální činnost 75-41-M/01 se realizovalo podle školního 
vzdělávacího programu Sociální pracovník vypracovaného na základě rámcového vzdělávacího 
programu pro obor vzdělání 75-41-M/01, který byl vydán Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č. j.: 9325/2009-23. 

V síti škol je také zařazený pětiletý obor Zdravotnický asistent 53-41-M/01, večerní forma 
vzdělávání, který nebyl ve školním roce 2018–2019 pro nezájem uchazečů o studium 
realizován. 
 

Obory vyučované na vyšší odborné škole 

 

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra denní 3 roky 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra denní – pokusné ověřování 2 roky 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná 3 r. 6 měs. 

 

Škola nabízí vyšší odborné vzdělání v kombinované formě studia ve studijním oboru 
Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11. O tuto formu studia byl nízký zájem uchazečů, 
proto nebyl realizován. 

Vzdělávání ve studijním oboru Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 v denní formě 
studia probíhá již třetím rokem podle akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná 
všeobecná sestra na základě rozhodnutí MŠMT pod č. j.: MSMT-21855/2016 dne 29. 8. 2016 

s platností od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2023. 
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Ve školním roce 2019–2020 byly podruhé přijaty studentky, které byly zařazeny do pokusného 
ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu 
Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního v denní formě studia.  
 

Členění podle oborů, ročníků a tříd 

 

Kód oboru Název oboru 1. r. 

tříd 

2. r. 

tříd 

3. r. 

tříd 

4. r. 

tříd 

Počet 
ž./st. 

Počet 
tříd/sk. 

Střední škola 

53-41-M/03 Praktická sestra 1,5 2,5 0 0 102 4 

53-41-M/03 Zdravotnický asistent 0 0 1,5 1 71 2,5 

75-41-M/01 Sociální činnost 0,5 0,5 0,5 1 50 2,5 

Celkem 2 3 2 2 223 9 

Vyšší odborná škola 

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 1 1 1 - 54 3 

Celkem 1 1 1 - 54 3 

Uvedená data jsou k 30. 4. 2020. 

 

Přehled aktuálních školních vzdělávacích programů (ŠVP) 
Ve školním roce 2019–2020 byli žáci střední školy vzděláváni podle platných školních 
vzdělávacích programů. 
 

Název ŠVP Obor vzdělávání 
Praktická sestra Praktická sestra 

Zdravotnický pracovník Zdravotnický asistent 
Sociální pracovník Sociální činnost 

 

Přehled aktuálních vzdělávacích programů (VP) 

Ve školním roce 2019–2020 byli studenti vyšší odborné školy vzděláváni podle platného 
vzdělávacího programu. 
 

Název VP Obor vzdělávání 
Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná všeobecná sestra 
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Školní vzdělávací program – Praktická sestra 
I. Učební plán – Praktická sestra (53-41-M/03)  

Kmenový obor: 53-41-M 

Studijní obor:  53-41-M/03  denní forma studia  

Platnost ŠVP: 1. září 2018 počínaje prvním ročníkem (verze 01/2018)   

  

 

 

Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 3 12  

Cizí jazyk AJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12  

Dějepis DEJ 2 1   3 

Občanská nauka OBN 2 1   3  

Biologie a ekologie BIE 2    2  

Fyzika FYZ 1    1  

Chemie CHE 2  1   3  

Matematika MAT 3  2 2  7 

Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 

Veřejné zdravotnictví a 
výchova ke zdraví VZV 1    1 

Ošetřovatelství - První 
pomoc 

PP 1    1 

Informační a komunikační 
technologie 

IKT 2 (2) 2 (2)   4 

Ekonomika EKO   2  2 

Somatologie SOM 3 1   4 

Patologie PAT  1   1 

Latinská terminologie  
v ošetřovatelství LTO 1    1 

Základy epidemiologie 

 a hygieny 
ZEH  1   1 

Klinická propedeutika KLP  1   1 

Ošetřovatelství OSE 3 (2) 7(7) 2 (1)  12 

Ošetřovatelství 
v chirurgických oborech 

OSECH  1 1 2 4 

Ošetřovatelství v interních 
oborech 

OSEI  2 2  4 

Ošetřovatelství ve 
speciálních klinických 
oborech 

OSEKO    4 4 

Ošetřování nemocných OSN   14 (14) 14 (14) 28 

Psychologie PSY 1 2 1 2 6 

Komunikace KOM  1(1)   1 

Seminář AJ AJS    1 1 

Seminář ČJL  ČJLS    1 1 

Celkem  32 32 32 32 128 
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Školní vzdělávací program – Zdravotnický pracovník  
III. Učební plán – Zdravotnický asistent (53-41-M/01) 

Kmenový obor: 53-41-M 

Studijní obor:  53-41-M/01  denní forma studia 

Platnost ŠVP: 1. září 2014 počínaje prvním ročníkem (ŠVP verze 03/2014) 
 

 

Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura ČJL 4 3 3 3 13 

Cizí jazyk AJ, NJ 3 (3) 4 (4) 3 (3) 4 (4) 14 

Dějepis DEJ 2 1   3 

Občanská nauka OBN 1 1 1 1 4 

Biologie a ekologie BIE 2 1   3 

Fyzika FYZ 2    2 

Chemie CHE 2  2   4 

Matematika MAT 3 (1) 2 2  7 

Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 

Veřejné zdravotnictví a 
výchova ke zdraví VZV 2 / - 1   2 

První pomoc PP  - / 2 (2)    1 

Informační a komunikační 
technologie 

IKT 2 (2) 2 (2)   4 

Ekonomika EKO   2  2 

Somatologie SOM 2 2   4 

Patologie PAT  1   1 

Základy latinské 
terminologie 

ZLT 1    1 

Základy epidemiologie 

 a hygieny 
ZEH  1   1 

Klinická propedeutika KLP  1   1 

Ošetřovatelství OSE 3 (2) 6 (6) 2 (1)  11 

Ošetřovatelství 
v chirurgických oborech 

OSECH   1 1 2 

Ošetřovatelství v interních 
oborech 

OSEI   2  2 

Ošetřovatelství ve 
speciálních klinických 
oborech 

OSEKO    4 4 

Ošetřování nemocných OSN   12 (12) 14 (14) 26 

Psychologie PSY 1 2 1 2 6 

Komunikace KOM   1 (1)  1 

Seminář MAT/AJ MATS/AJS    1 1 

Celkem  32 32 32 32 128 
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Školní vzdělávací program – Sociální pracovník 

IV. Učební plán – Sociální činnost (75-41-M/01) – pro 3. a 4. ročník 

Kmenový obor: 75-41-M 

Studijní obor:  75-41-M/01  denní forma studia 

Platnost ŠVP:  1. září 2014 počínaje prvním ročníkem (ŠVP verze 04/2014) 
 

 

 

Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura ČJL 4 3 3 3 13 

Cizí jazyk AJ, NJ 3 (3) 4 (4) 3 (3) 4 (4) 14 

Dějepis DEJ 2 1   3 

Občanská nauka OBN 1 1 1 1 4 

Biologie a ekologie BIE  2   2 

Fyzika FYZ 2     2 

Chemie CHE  2   2 

Matematika MAT 3 (1) 2 (1) 2 1 8 

Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 

První pomoc PP 1 (1)    1 

Biologie člověka BIO  2    2 

Péče o zdraví  POZ  1   1 

Technika administrativy  

a korespondence 
TAK   1 (1) 1 (1) 2 

Informační a 
komunikační technologie 

IKT 2 (2) 2 (2)   4 

Ekonomika EKO   2 1,5 3,5 

Sociální politika SOP    2,5 2,5 

Sociální zabezpečení SOZ  2 2  4 

Právo PRA   1  1 

Pečovatelství a osobní 
asistence 

POA 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 7 

Péče o staré občany PSO   2   2 

Zdravotní TV ZTV    1 (1) 1 

Hudební výchova HV 2 (1)    2 

Výtvarná výchova VV 2    2 

Sociální péče SPE 1 2 1 2 6 

Organizace volného času OVC  2 (2) 2 (2)  4 

Speciální pedagogika SPP   2 2 4 

Učební praxe UP   6 (6) 6 (6) 12 

Psychologie PSY 1 2 1 2  6 

Dramatická výchova DV 2 (1)    2 

Komunikace KOM  2 (1)   2 

Seminář MAT/AJ 
MATS/AJ

S 
   1 1 

Celkem  32 32 32 32 128 
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Školní vzdělávací program – Sociální pracovník 

V. Učební plán – Sociální činnost (75-41-M/01) - pro 1. a 2. ročník 

Kmenový obor: 75-41-M 

Studijní obor:  75-41-M/01  denní forma studia 

Platnost ŠVP:  1. září 2018 počínaje prvním ročníkem (ŠVP verze 05/2018) 
 

 

 

Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 3 12  

Cizí jazyk AJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12  

Dějepis DEJ 2 1   3 

Občanská nauka OBN 2 1   3  

Biologie a ekologie BIE 2    2 

Fyzika FYZ 1    1  

Chemie CHE 2 1   3  

Matematika MAT 3  2  2 1 8 

Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 

První pomoc PP 1 (1)    1 

Biologie člověka BIO  2    2 

Péče o zdraví  POZ  1   1 

Technika administrativy  

a korespondence 
TAK   1 (1) 1 (1) 2 

Informační a komunikační 
technologie 

IKT 2 (2) 2 (2)   4 

Ekonomika EKO   2 2 4  

Sociální politika SOP    3 3  

Sociální zabezpečení SOZ  2 2  4 

Právo PRA   1  1 

Pečovatelství a osobní 
asistence 

POA 2 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 7 

Péče o staré občany PSO  2   2 

Zdravotní TV ZTV   1 (1)  1 

Hudební výchova HV 2 (1)    2 

Výtvarná výchova VV 2    2 

Sociální péče SPE  2 3 2 7  

Organizace volného času OVC  2 (2) 2 (2)  4 

Speciální pedagogika SPP   2 3 5  

Učební praxe UP   6 (6) 6 (6) 12 

Psychologie PSY 1 2 1 2  6 

Dramatická výchova DV  2 (1)   2 

Komunikace KOM  2 (1)   2 

Seminář MAT/AJ 
MATS/

AJS 
   1 1 

Seminář ČJL  ČJLS    1 1 

Celkem  32 32 32 32 128 
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Akreditovaný vzdělávací program vyššího odborného studia  
Učební plán – Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11) 

Kmenový obor: 53-41-N/11 

Studijní obor:  Diplomovaná všeobecná sestra  53-41-N/11  denní forma studia 

 

Viz příloha č. 3 – Učební plán oboru Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11. 

 

Do výuky žáků 1. ročníků obou oborů byl zařazen adaptační kurz a zimní lyžařský výcvikový 

kurz a do 2. ročníků sportovně turistický kurz. Do vzdělávání 3. ročníků oboru zdravotnický 
asistent byla zařazena měsíční odborná praxe v nemocnici, do 3. ročníku oboru sociální 
činnost byla zařazena měsíční odborná praxe v zařízeních poskytující sociální služby  
a do 4. ročníku oboru sociální činnosti byla zařazena čtrnáctidenní praxe na úřadech práce.  
Žáci se slabšími studijními výsledky mohli využívat konzultační hodiny, které stanovili 
vyučující. V nich měli možnost dalšího vysvětlení a procvičení učiva. Během studia bylo 
žákům umožněno absolvovat autoškolu, kurz Sportovní masáž, sportovní a kulturní akce, 
vzhledem ke značnému počtu dojíždějících žáků byla podporována i jejich soukromá zájmová 
aktivita mimo školu. Žáci se účastnili celé řady humanitárních akcí, akcí pořádaných městem, 
koncertů, filmových a divadelních představení, navštěvovali výstavy, muzea, účastnili se 
odborných exkurzí.  
Škola velmi úzce spolupracuje s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. Orlickoústeckou 
nemocnicí, která poskytuje zázemí pro vyučování předmětů Ošetřování nemocných a Odborná 
ošetřovatelská praxe v přirozených podmínkách. Dále škola uzavřela smlouvy s dalšími 
zdravotnickými a sociálními zařízeními, včetně soukromých ordinací i mimo okres Ústí nad 
Orlicí, ve kterých se realizuje praktické vyučování. Zaměstnanci, žáci a studenti školy 
se aktivně účastní akreditovaných vzdělávacích akcí, které pořádají zdravotnická a sociální 
zařízení a naopak. Tato spolupráce se jeví jako oboustranně velmi prospěšná. 
Škola má uzavřené smlouvy o spolupráci s Domovem důchodců Ústí nad Orlicí, s Domovem 

důchodců sv. Zdislavy Červená Voda, se Sociálními službami Lanškroun, se Sociálními 
službami Česká Třebová, s Centrem komplexní péče CZ, s. r. o. Ústí nad Orlicí, s Domovem 

pro seniory Vamberk, s CEDR o. p. s. Pardubice, s týdenním stacionářem Česká Třebová, 
se Speciální školou Ústí nad Orlicí a Lanškroun, se Sociálními službami Ústí nad Orlicí,  
s Azylovým domem Vysoké Mýto, s Azylovým domem Žamberk, s Domem na půl cesty 
Žamberk, s Naděje Vysoké Mýto, s Péče o duševní zdraví Ústí nad Orlicí, s Domovem 
pod hradem Žampach, Dětským domovem Dolní Čermná, se Speciální školou Ústí nad Orlicí, 
se Základní školou speciální Lanškroun, s Úřady práce Pardubického kraje a Hradeckého kraje 
pro výuku učební a odborné praxe 3. a 4. ročníku oboru sociální činnost. 
V souvislosti s opatřeními vydanými MŠMT a MZ ČR k prevenci šíření onemocnění COVID-

19 bylo od 11. března 2020 vyučování realizováno distanční formou. Pro tuto formu vyučování 
byl stanoven jednotný systém komunikace se žáky, studenty, rodiči, zákonnými zástupci  
a zaměstnanci školy ve školním informačním systému Edookit. Prostřednictvím Edookitu žáci 
měli zadávané domácí úkoly s pokyny pro jejich vypracování, termíny plánovaného ověřování 
získaných vědomostí, pokyny k online výuce apod. Pro online vyučování jsme zvolili 
jednotnou platformu zoom.us, se kterým se žáci, studenti i vyučující museli naučit pracovat. 
K hodnocení výsledků vzdělávání jsme zpočátku využívali možnosti kvízu v Edookit, který se 
mnoho neosvědčil, proto jsme začali využívat Google formulář. Někteří učitelé využívali i jiné 
formy ověřování výsledků vzdělávání.  
Praktické vyučování na pracovištích smluvních partnerů neprobíhalo od 9. března  
do 30. května. Výuka byla zajišťována online vyučováním formou vypracování a rozboru 
kazuistik virtuálních klientů/pacientů. Praktické vyučování v odborných učebnách probíhalo 
v omezené podobě až v měsíci červnu za dodržování hygienických a provozních opatření.  
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Některé aktivity byly zcela zrušené. Nerealizoval se sportovně turistický kurz žáků 2. ročníku 
a odborná praxe žáků 3. ročníku byla zkrácena o týden. Odborná ošetřovatelská práce studentů 
oboru diplomovaná všeobecná sestra byla realizována v plném rozsahu studentkami 3. ročníku. 
Studentky 1. a 2. ročníku se aktivně zapojily do dobrovolné pomoci ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních sociálních služeb v období od 11. března do 30. května. Od června bylo 
povolené praktické vyučování na smluvních pracovištích.  
Hodnocení výsledků vzdělávání odpovídalo doporučením MŠMT.  
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3  Personální zabezpečení činnosti školy  

Pedagogický sbor Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí 
je vcelku stabilizovaný a věkově vyrovnaný. Je tvořen interními učiteli všeobecně vzdělávacích 

předmětů, odborných předmětů a externími vyučujícími, převážně lékaři ze smluvních zařízení, 
kteří vyučují klinické obory na vyšší odborné škole. 

Skladba učitelských úvazků je až na výjimky totožná s odborností učitelů. Celkem 98,1 % 

vyučujících odpovídá kvalifikací podmínkám odborné a pedagogické způsobilosti stanovené 
právními předpisy. 
Profesionální úroveň pedagogického sboru je zvyšována plánovaným a následně realizovaným 
dalším vzděláváním pedagogů.  
Vedle pedagogického sboru zabezpečují provoz školy nepedagogičtí provozní zaměstnanci – 

účetní, personalistka – sekretářka, údržbář – topič – správce budovy, asistentka propagační 
referentka, uklízečky školy.  
Přehled počtu zaměstnanců školy 

 

Pedagogičtí pracovníci Průměrný počet 
fyzických 

Průměrný počet 
přepočtených 

Učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 28 25,6 

Externích učitelů 27 0,9 

Celkem 55 26,5 

 

Nepedagogičtí pracovníci   

Personalistka/sekretářka 1 1 

Účetní 1 1 

Údržbář/topič/správce budovy 1 1 

Asistentka propagační referentka 1 1 

Uklízečka 2 2 

Celkem 6 6 

 

Odborná kvalifikace: 
 

Zaměstnanci Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 
Pedagogičtí pracovníci - interní  28 1 (odborník v oboru) 

Pedagogičtí pracovníci - externí 27 0 

Nepedagogičtí  6 0 

Celkem 61 1 

 

Ve školním roce 2019/2020 učil ve škole pouze jeden nekvalifikovaný pedagog, který však 
splňuje kvalifikaci podle § 9 odst. 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  
a o změně některých zákonů. 
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Průměrný věk zaměstnanců 

 

Zaměstnanci Průměrný věk Ženy Muži 
Pedagogičtí pracovníci - interní  47,6 26 2 

Pedagogičtí pracovníci - externí 45,3 15 12 

Nepedagogičtí 52,8 5 1 

Celkem 48,6 40 13 

 

Vzdělání interních zaměstnanců 

 

Vzdělání Počet zaměstnanců Z toho pedagogů Z toho nepedagogů 

Doktorandské 3 3 0 

Magisterské 22 22 0 

Inženýrské 2 1 1 

Bakalářské 0 0 0 

Střední odborné s MZ 4 2 2 

Vyučen v oboru 1 0 1 

Základní 2 0 2 

Celkem 34 28 6 

Podklady zpracovala: R. Horníčková, personalistka 

 

Poradní orgány ředitelky školy 

Poradními orgány ředitelky byly: 
 poradní sbor – předsedové předmětových komisí, ICT koordinátor, výchovný poradce, 

školní metodik prevence, ŠVP koordinátor, EVVO koordinátor, 
 pedagogická rada, 
 provozní porady zaměstnanců školy, 
 předmětové komise, 
 školská rada, 
 studentská rada, 
 porady s vedením Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecké nemocnice  

a smluvními zařízeními, 
 Spolek přátel Střední zdravotnické a sociální školy Ústí nad Orlicí – výbor,  
 porady vedení školy spolu s provozními zaměstnanci. 

Spolupráce s poradním sborem, Studentskou radou a výborem Spolku přátel SZSŠ Ústí 
nad Orlicí byla konstruktivní, přinášela oběma stranám možnost konzultovat nápady, názory, 
předcházet komplikacím, které vznikají na základě neporozumění při předávání informací 
jiným způsobem než osobním kontaktem. Schůzky poradního sboru se konaly čtvrtletně a podle 
potřeby. Schůzky Studentské rady s vedením školy se konaly pravidelně každý měsíc nebo dle 
dohody a aktuální potřeby. Schůzky s výborem Spolku přátel SZSŠ Ústí nad Orlicí se konaly 
dvakrát ročně a bezprostředně na ně navazovaly třídní schůzky. Spolupráce byla hodnocena 
jako oboustranně přínosná. 
Jednání Školské rady proběhly v měsíci říjnu 2019, lednu, červnu, srpnu 2020. 
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Předmětové komise 

 

Oblast předmětů Předměty Předseda 

Společenskovědní Český jazyk a literatura, Občanská nauka, 
Dějepis, Právo 

Mgr. Šárka Nováková 

Anglický jazyk, Základy latinské 

terminologie 
Mgr. Markéta Sršňová 

Přírodovědné 
Matematika, Fyzika, Chemie, Informační 
a komunikační technologie, Technika 

administrativy 

Mgr. Ondřej Čopian 

Tělesná výchova, Zdravotní tělesná 
výchova 

Mgr. Lenka Tesařová 

Odborné 
Somatologie, Biologie a ekologie, 

Biologie člověk 
Mgr. Pavlína Moravcová 

Sociální politika, Ekonomika, Sociální 
zabezpečení Mgr. et Ing. Pavel Novák 

Psychologie, Komunikace, Speciální 
pedagogika 

Mgr. Ludmila Zapletalová 

Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných, 
Učební praxe, Veřejné zdravotnictví a 
výchova ke zdraví, První pomoc, 
Klinická propedeutika, Základy 
epidemiologie a hygieny, Komunikace 

v ošetřovatelství, Pečovatelství a osobní 
asistence, Péče o staré občany, Sociální 
péče 

PhDr. Martina Wimmerová 

 

Komise byly vedeny svými předsedy, pracovaly podle předem vypracovaného ročního 
časového a obsahového plánu, který podle aktuálních potřeb po schválení ředitelkou školy 
upravovaly. Předmětem činnosti komisí bylo řešení odborných, didaktických a metodických 
otázek vyučování. Zabývaly se problematikou volby učebnic a doplňkové literatury, 
didaktických pomůcek, výběrem vyučovacích metod, uspořádáním učiva vzhledem 
k mezipředmětovým vztahům v učebních osnovách, organizací vyučovací jednotky, motivací 
žáků, interakcí učitel – žák, hodnocením žáků a klasifikací. 
Činnost předmětových komisí byla vedením školy vyhodnocována na pedagogických poradách 

a na schůzkách členů předmětových komisí, byla stanovována potřebná opatření k výuce  
i jejímu materiálnímu zabezpečení.  
V závěru školního roku jednotliví vyučující vyhodnotili komplexně svou pedagogickou 
činnost. V rámci autoevaluace členové jednotlivých předmětových komisí zhodnotili plnění 
tematických plánů, metody a formy práce, podmínky vyučování předmětu, učební pomůcky, 
jejich využívání, mezipředmětovou návaznost a výhody i nevýhody distančního vzdělávání. 
Zhodnotili i vlastní odborný růst a kvalitu absolvovaných akcí v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogů. 
Veškerá činnost školy je plánovaná a pravidelně analyzovaná. Pravidla činnosti jsou vymezena 
vnitřními předpisy a směrnicemi. Výsledky práce jsou hodnoceny na poradách vedení, 
provozních i pedagogických poradách.  
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4  Materiální a technické podmínky vzdělávání 

Organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje, který jí byl svěřen  
do správy a s  vlastním majetkem potřebným k výkonu své činnosti nabytým bezúplatným 
převodem od zřizovatele, darem se souhlasem zřizovatele, nákupem, vlastní činností nebo 
jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. V souladu s rozhodnutím Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení do sítě škol č. j. 23 737/04-21 ze dne 24. 8. 2004  

a s rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor školství č. j.: SpKrÚ 35022/2012 
OŠKT.  
Budova školy má jedenáct kmenových učeben, tři odborné učebny pro výuku ošetřovatelství, 
pečovatelství a osobní asistence, odborné učebny pro výuku cizích jazyků, fyziky, chemie, 
somatologie a biologie člověka, psychologie a komunikace, výpočetní techniky. Škole chybí 
tělocvična. Pro výuku tělesné výchovy se využívá tělocvična gymnázia, cvičebna, gymnastický 
sálek a hřiště v areálu školy. Škola se zapojila do projektu I-KAP s jehož podporou plánuje 
modernizovat učebnu chemie, fyziky a biologie. Škole chybí druhá učebna pro výuku výpočetní 
techniky a cizích jazyků. 
Odborné vybavení učeben je zabezpečováno v návaznosti na učební osnovy a je průběžně 
modernizováno. Škola je vybavena v dostatečném množství moderními typy počítačů pro 
výuku informačních a komunikačních technologií. Počítače jsou připojeny na internet, 

software je průběžně doplňován a modernizován. Pro zájemce o práci v počítačové učebně 
mimo vyučování předmětu jsou vypsány hodiny, ve kterých je žákům učebna k dispozici. Žáci 
a studenti mají možnost pracovat na počítačích nejen v odborné učebně, ale i v informačním 
centru a studovně školy, kde se také mohou připojit na internet, a to po celou dobu školního 
vyučování od 7–16 hodin. Přístup na internet je zajištěn wi-fi připojením s odděleným 
zabezpečením pro žáky, studenty a zaměstnance školy. Pro výuku ostatních předmětů 
všeobecně vzdělávacích i odborných jsou pořizovány počítačové programy dle oborů průběžně. 

Pro výuku ošetřovatelství, pečovatelství a osobní asistence jsou k dispozici tři odborné 
učebny, ve kterých se žáci a studenti v laboratorních podmínkách učí a zdokonalují 
v poskytování ošetřovatelské a přímé péče, kterou budou vykonávat v rámci výuky předmětu 
ošetřování nemocných, ošetřovatelská odborná praxe v nemocnici a učební praxe v zařízeních 
sociální služby. Při výuce lze využívat interaktivní tabule, vizualizér, dataprojektory  

ve spojení s notebookem. Škola by potřebovala pro efektivní výuku a sestavení rozvrhu alespoň 
jednu učebnu pro výuku ošetřovatelských a pečovatelských postupů. 
Pro výuku somatologie a dalších odborných předmětů je k dispozici dostatečné množství 
názorných pomůcek ve speciálně zařízených učebnách pro somatologii. Škola má k dispozici 

výuková CD, audiokazety, značné množství obrazů a modelů. V odborné knihovně je 

průběžně modernizován knižní fond, jsou odebírány odborné časopisy a publikace. Žáci mají 
možnost výpůjční služby – půjčovat si modely, literaturu, kopírovat a množit studijní materiál, 
ke studiu využívat studovnu.  

Pedagogům a provozním zaměstnancům jsou k dispozici notebooky a počítače v pracovnách, 
kabinetech a ve sborovně. Jsou zapojeny do školní sítě řízené serverem zabezpečeným UPS. 
Pro zvýšení kvality a efektivity práce v případě distanční formy vzdělávání je nutné naplánovat 
nákup notebooků tak, aby všichni pedagogové měli tuto techniku k dispozici a několik 
notebooků bylo k dispozici pro žáky a studenty, kteří nejsou dostatečně digitálně vybaveni, 
nebo tuto techniku sdílejí s více osobami. 
K bezpečnému provozu školy přispívá dodržování pravidel BOZP a PO, pravidelné revize  
a kontroly zařízení. Pod vedením EVVO koordinátora žáci a personál třídí odpad. 
Poskytování ubytování  
Žákům, kteří požadující ubytování, jsou poskytovány služby Domova mládeže při Střední škole 
automobilní Ústí nad Orlicí. Žáci naší školy mají vyčleněno jedno poschodí, kde mají 
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k dispozici dvou a třílůžkové pokoje první kategorie, hygienické a sociální zařízení  
na poschodí, společenskou místnost s televizí, wifi připojení, kuchyňku, studovnu, sportovní 
halu s horolezeckou stěnou, jídelnu přímo v budově (stravování ve formě snídaní, teplých 

večeří). Dále mají všichni naši žáci možnost získat řidičské oprávnění za zvýhodněných 
finančních podmínek, ubytovaní žáci mají možnost účastnit se sportovních a kulturních akcí 
dotovaných Střední školou automobilní. 
 

Poskytování stravování 
Stravování žáků, studentů i zaměstnanců školy zajišťuje smluvní partner Školní jídelna Ústí 
nad Orlicí, Smetanova 43. V budově školy je školní kiosek, nápojové i potravinové automaty, 
vodní fontány s teplou a studenou vodou. 

 

Stav budovy školy 

V lednu 2019 byly projednány s vedoucím odboru školství Mgr. M. Kissem a zástupci 
ekonomického oddělení závady na budově školy – akutní zatékání poškozenou střechou, 
praskliny v kabinetech a učebnách, zvýšená vlhkost v suterénu, propadlá terasa před hlavním 
vchodem a poškozená fasáda na celé budově.  
Stavební záměr a propočet nákladů na opravy střech školy provedla firma HUDEČEK s.r.o. 
Ústí nad Orlicí. Z navrhovaných oprav byla realizována pouze oprava poškozených míst střešní 
krytiny, kterou provedl pan Roman Vojta z Horní Sloupnice. Celkové náklady ve výši 107.557,- 
Kč byly plně hrazeny z prostředků zřizovatele. 
Stavebně technické posouzení objektu z hlediska vlhkostí konstrukcí včetně návrhu řešení 
sanace vlhkého zdiva provedla firma DRYMAT.CZ s.r.o. Celkové náklady ve výši 20.570,- Kč 
byly plně hrazeny z prostředků školy. 
Zjištění stavu podloží a příčiny vlhnutí budovy, geofyzikální měření, bylo objednáno u firmy 
KOLEJ CONSULT & servis spol. s.r.o. s příslibem realizace v měsíci září 2020. Průzkum bude 
hrazen z prostředků zřizovatele. Závěry a návrh řešení bude ředitelka školy konzultovat se 
zřizovatelem. 
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5  Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 

Obory: 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté, denní studium 

   75-41-M/01 Sociální činnost – čtyřleté, denní studium 

Přijímací řízení se konalo podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 59, § 60, § 60a, § 60b, 
podle vyhlášky č. 671/2004 sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 
ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 232/2020 

Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 ze 

dne 6. květen 2020 a v souladu se stanovenými kritérii přijímacího řízení.  
Přijímací zkouška se v rámci přijímacího řízení se konala pouze v 1. kole.  

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – 1. kolo: 

1) úspěšně ukončené základní vzdělání, 
2) podání přihlášky ke vzdělávání na střední škole do 2. 3. 2020 ředitelce školy, 
3) potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru, 
4) prospěch ze základní školy – 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku (hraniční průměrná známky 

prospěchu na vysvědčení z 8. a 9. ročníku = 3,00), 
5) výsledky testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a její 

aplikace. 

Pomocná kritéria: 
Při rovnosti bodů bude přihlíženo ke klasifikaci z předmětů: český jazyk, cizí jazyk a účast na 
soutěžích, olympiádách a mimoškolních aktivitách zaměřených k oboru – nutno doložit. 
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – další kola: 
1) úspěšně ukončené základní vzdělání, 
2) potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru,  
3) prospěch ze základní školy – 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku (hraniční průměrná známky 

prospěchu na vysvědčení z 8. a 9. ročníku = 3,00). 
Pomocná kritéria: 
Při rovnosti bodů bude přihlíženo ke klasifikaci z předmětů: český jazyk, cizí jazyk a účast 
na soutěžích, olympiádách a mimoškolních aktivitách zaměřených k oboru – nutno doložit. 
 

Hodnocení uchazečů  
 

  1. kolo PŘ další kola PŘ poznámka 

hodnocení 
testů 

100 bodů maximum 

20 bodů minimum  
testy se nekonají méně než 20 bodů v 1. kole 

PŘ → nesplnil kritéria 

celkem 
100 bodů maximum 

20 bodů minimum 

100 bodů maximum 

20 bodů minimum 
 

 

Přehled uchazečů v jednotlivých oborech: 
Obor 53-41-M/01 Praktická sestra 

 

Kolo 

PŘ 

Termín 

konání 
Počet 

přihlášených 

Počet 
přijatých 

Počet  
odvolání 

Počet odevzdaných 

zápisových lístků 

I. 08.06.2020 69 49 18 42 

II. 30.06.2020 6 4 0 3 

Celkem žáků 75 53 18 45 



20 

 

Obor 75-41-M/01 Sociální činnost  
 

Kolo 

PŘ 

Termín 

konání 
Počet 

přihlášených 

Počet 
přijatých 

Počet  
odvolání 

Počet odevzdaných 

zápisových lístků 

I. 08.06.2020 37 21 7 16 

II. 30.06.2020 4 3 0 1 

Celkem žáků 41 24 7 17 

Dokumenty přijímacího řízení:  
Kritéria přijímacího řízení, přihlášky uchazečů, oznámení o zahájení správního řízení, 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, seznamy přihlášených uchazečů, seznamy přijatých  
a nepřijatých uchazečů, seznam uchazečů s odevzdaným zápisovým lístkem, protokol  
o přijímacím řízení. 
 

Podklady zpracovala: R. Horníčková, sekretářka 

 

Obor: 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra – tříleté, denní studium 

 

Kritéria přijímacího řízení: 
1) Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou. 

Úspěšné ukončení studia na střední škole uchazeč doložil originálem nebo ověřenou kopií 
maturitního vysvědčení. 

2) Hodnocení prospěchu ze střední školy. 

Do hodnocení prospěchu ze střední školy byl započten prospěch za 2. pololetí 1., 2., 3. 
ročníku a 1. pololetí 4. ročníku. 

3) Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem. 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu bylo rovněž splnění podmínek zdravotní 
způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání – potvrzení na přihlášce.  

 

Škola se přihlásila do pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné 
škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku 
než prvního (zkrácené studium). Kritéria a podmínky přijetí k tomuto studiu stanoví Metodický 

pokyn č. j.: MSMT-20785/2017-1. 

 

Termíny přijímacího řízení: 
1. kolo  červen 2020   uzávěrka přihlášek 31. 5. 2020 

2. kolo  srpen 2020   uzávěrka přihlášek 17. 8. 2020 

3. kolo  září 2020   uzávěrka přihlášek 14. 9. 2020 

 

Denní forma studia: 
 

Kolo PŘ 
Počet 

přihlášených 
Počet přijatých 

Počet 
zapsaných 

I. 20 11 11 

II. 2 2 2 

III. 2 2 1 

Celkem studentů 24 15 23 

 

Přijímací zkouška se nekonala. Uvedená data jsou k 16. 9. 2020. 
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Pokusné ověřování zkráceného studia – přijetí studentů do 2. ročníku denního studia: 

 

Kolo PŘ 
Termín konání 

PZ 

Počet 
přihlášených 

Počet přijatých 
Počet 

zapsaných 

I. 16.06.2020 2 2 2 

II. 20.08.2020 2 2 2 

III. - - - - 

Celkem studentů - 4 4 4 

 

Přijímací zkouška ve všech kolech se konala formou didaktického testu z předmětu anatomie, 

biofyzika, biochemie a hematologie. Minimální úspěšnost v jednotlivých testech byla 

stanovena na 60%, délka souhrnného testu byla 90 minut. 

 

Kombinovaná forma studia: 
 

Kolo PŘ Počet 
přihlášených 

Počet přijatých Počet 
zapsaných 

I. 0 0 0 

II. 0 0 0 

III. 0 0 0 

Celkem studentů 0 0 0 

 

Vzhledem k nulovému počtu uchazečů se tato forma studia neotevřela. 
 

Podklady zpracovala: Ing. P. Čížová, účetní 
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6  Výsledky vzdělávání  

Výsledky vzdělávání jsou projednávány na klasifikačních pedagogických poradách, které jsou 
v plánu činnosti školy 4x ročně. Podle potřeby jsou svolávány i mimo plán. Největším 
problémem pro žáky školy jsou už tradičně všeobecně vzdělávací předměty – matematika, 

anglický jazyk, fyzika, chemie, dokonce i český jazyk. V nich dosahují žáci prospěchu pouze 
průměrného až podprůměrného.  
Prospěchový průměr na střední škole: 2,4 

Počet tříd celkem: 12 

 

Průměrný počet žáků na třídu:  
 

 Na začátku školního roku Na konci školního roku 

Střední škola 25,11 24,77 

Vyšší odborná škola 22 17,66 

 

Počet žáků/studentů v oboru:  

 

Studijní obor - SŠ Na začátku školního roku Na konci školního roku 

Praktická sestra 105 102 

Zdravotnický asistent 71 71 

Sociální činnost 50 50 

Celkem 226 223 

Studijní obor - VOŠ Na začátku školního roku Na konci školního roku 

Diplomovaná všeobecná sestra 47 42 

Diplomovaná všeobecná sestra 
PO 

19 11 

Celkem 66 53 

 

Prospěch žáků na konci 1. pololetí školního roku 2019–2020 (k 31. 1. 2020).  
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Prospěch žáků na konci 2. pololetí školního roku 2019–2020 (k 30. 6. 2020). 

 

 

 

 

 

Na konci školního roku bylo hodnoceno 223 žáků s celkovým průměrem 2,21 z toho: 

 23 žáků prospělo s vyznamenáním, 
 195 žáků prospělo, 
 5 žáků neprospělo, 
 0 žáků nebylo hodnoceno. 

 

Celková absence žáků ve školním roce 2019–2020:   

 omluveno 17 298 hodin – průměr na žáka 39,585 hodin,  

 neomluveno 632 hodiny – průměr na žáka 1,25 hodin, 

 

Podklady zpracovala: L. Cimflová, asistentka dokumentátorka 
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Vzdělávání na vyšší odborné škole:  
Ve školním roce 2019–2020 pokračovala druhým rokem denní forma výuky na vyšší odborné 
škole oboru Diplomovaná všeobecná sestra (DVS) 53-41-N/11 podle akreditovaného 
vzdělávacího programu vyššího odborného studia studijního oboru Diplomovaná všeobecná 
sestra. 

Organizaci, průběh a hodnocení výsledků vyššího odborného vzdělávání a uznávání dříve 
dosaženého vzdělání upravuje §§ 96 až 100 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška 
č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 10/2005 Sb., 
o vyšším odborném vzdělávání.  
Výuka je rozdělena na zimní a letní období a na teoretickou a praktickou výuku. Převážnou část 
teoretické výuky zajišťují lékaři ze smluvních zařízení. Odborné učitelky školy zajišťují také 
teoretickou výuku, cvičení a v 1. ročníku praktické vyučování u lůžka nemocných. 

Do 1. ročníku bylo přijato 18 studentek, pouze 15 studentek splnilo podmínky pro pokračování 
ve studiu. 

Škola se přihlásila do pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné 
škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku 
než prvního (zkrácené studium). Celkem byly přijaty 4 studentky do 2. ročníku. 

Při hodnocení výsledků vzdělávání studentů na vyšší odborné škole byly uplatněny tyto formy 
hodnocení: průběžné hodnocení, zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška.  
 

Řízení procesu vzdělávání   
Organizace procesu vzdělávání byla zabezpečována v souladu s platnými pedagogickými 
dokumenty a podle školního rozvrhu hodin. Pravidla pobytu žáků a studentů ve škole a jejich 
denní režim stanovoval veřejně přístupný Školní řád pro žáky střední školy a Školní řád pro 
studenty VOŠ, který respektoval aktuální právní normy. Všichni žáci a studenti školy byli 
průkazně způsobeni se školním řádem seznámeni, ochranou osobních údajů a přístupu 

k informacím platných směrnice. 
Obsahová stránka vyučování byla zabezpečována zpracováním tematických plánů učiva, které 
byly konzultovány v metodických orgánech školy a následně schvalovány ředitelkou školy. 
Metodika vyučování byla doplněna metodami podle programu „Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení“ neboli RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) a dalšími alternativními 
výukovými metodami pro zvýšení aktivity žáků a celkovému zlepšování efektivity vzdělávání.  
Průběžnou hospitační činností bylo kontrolováno plnění učebních osnov, stejnou kontrolu 
prováděly i metodické orgány – předmětové komise a dle zjištění byla navrhována opatření. 
V jednotlivých předmětech byly naplňovány školní vzdělávací plány, byly zhodnoceny 

používané učebnice, provedena opatření pro jejich případnou změnu. Učebnice pro obor 
Praktická setra, Zdravotnický asistent i obor Sociální činnost nejsou stále k dispozici, bylo 

využíváno učebnic dostupných, alternativních a vedle nich byly využívány odborné publikace, 
časopisy, internet, obrazy, modely, videokazety, propagační materiály a výukové programy.  
Ve vyučovacím procesu se používaly vedle klasických metod i metody demonstrací, 
procvičování, řešení problémových úloh, referáty, RWCT, vyhledávání informací na internetu 
a další alternativní metody vyučování. 
V důsledku přechodu na distanční formu vzdělávání od 11. března 2020 došlo v některých 
předmětech nesplnění (částečnému nebo úplnému) stanoveného obsahu učiva dle platných 
ŠVP. Proto byl vypracován přehled naplnění obsahu učiva, kdy bude odučeno a přehled učiva, 
které nebude odučeno. Předmětové komise, koordinátor ŠVP a zástupkyně ředitelky zajistí 
evidenci a realizaci vyučování výše uvedeného učiva. 
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7  Výsledky maturitních zkoušek 

Ve školním roce 2019–2020 se konaly státní maturitní zkoušky u oboru zdravotnický asistent  
a oboru sociální činnost v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro 
přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019–2020 

vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce  
ve školním roce 2019–2020, vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech  
pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-

2. 

Ve společné části maturitní zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk žáci 
nekonali dílčí zkoušky konané formou písemné práce. Žáci tak konali pouze dílčí zkoušky 
konané formou didaktického testu a ústní zkoušky. Všechny části maturitní zkoušky probíhaly 
za přísných epidemiologických opatření dle metodiky MŠMT (Ochrana zdraví na středních 
školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, 
maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020).   
V profilové části maturitní zkoušky z předmětu ošetřování nemocných praktická zkouška 
probíhala náhradní formou ve škole. 

 

Podzimní termín:  
maturovalo 22 žáků: 14 žáků obor ZA, 8 žáků obor SČ  

 8 žáků v řádném termínu,  
 14 žáků v opravném termínu. 
 

Řádný termín: 
 

Předmět Prospělo žáků Neprospělo žáků Nekonalo žáků Omluveno zk. 

ČJL 3 5 0 0 

AJ 1 5 0 0 

MAT 0 2 0 0 

PSY 5 0 1 0 

PPO 1 1 0 0 

OSE 3 2 1 0 

SO 1 0 0 0 

OSN 4 2 0 0 

UP 2 0 0 0 

Celkem 20 17 2 0 

 

1 žák prospěl  
7 žáků neprospělo  
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Opravný termín: 
 

Předmět Prospělo žáků Neprospělo žáků Nekonalo žáků Omluveno zk. 

ČJL 11 3 0 0 

AJ 7 3 0 0 

MAT 2 2 0 0 

PSY 8 0 0 0 

PPO 5 1 0 0 

OSE 8 0 0 0 

SO 6 0 0 0 

OSN 8 0 0 0 

UP 6 0 0 0 

Celkem 61 9 0 0 

 

7 žáků prospělo 

7 žáků neprospělo  
 

Jarním termín:  
maturovalo 55 žáků: 33 žáků obor ZA, 22 žáků obor SČ 

 44 žáků v řádném termínu,  
 11 žáci v opravném termínu. 

 

Řádný termín: 
 

Předmět Prospělo žáků Neprospělo žáků Nekonalo žáků Omluven zk. 

ČJL 32 12 0 0 

AJ 20 18 1 1 

MAT 2 3 0 0 

PSY 25 1 1 1 

PPO 17 0 0 0 

OSE 25 1 1 1 

SO 17 0 0 0 

OSN 26 1 0 0 

UP 17 0 0 0 

Celkem 181 36 1 3 

 

3 žáci prospěli s vyznamenáním 

19 žáků prospěl  
21 žáků neprospělo 

1 žákyně nekonala  
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Opravný termín: 
 

Předmět Prospělo žáků Neprospělo žáků Nekonalo žáků Omluven zk. 

ČJL 8 3 0 0 

AJ 5 3 0 0 

MAT 1 2 0 0 

PSY 6 0 0 0 

PPO 4 1 0 0 

OSE 4 2 0 0 

SO 5 0 0 0 

OSN 6 0 0 0 

UP 5 0 0 0 

Celkem 44 11 0 0 

 

2 žáci prospěli 
9 žáků neprospělo  
 

Společná část maturitní zkoušky: 
ČJL = český jazyk a literatura  

AJ = anglický jazyk  

MAT = matematika 

Profilová část maturitní zkoušky: 
Obor ZA  obor SČ 
OSE = ošetřovatelství SO = sociální oblast 
PSY = psychologie  PPO  = psychologicko-pedagogická oblast 
OSN = ošetřování nemocných  UP = učební praxe 

Maturitní zkoušky byly velmi dobře připravené. Klasifikace ústní části maturitní zkoušky byla 
přiměřeně náročná, panovala příznivá a nestresující atmosféra, což velmi kladně hodnotily 
předsedkyně maturitních komisí. Na písemnou část maturitní zkoušky byl jmenován komisař 
z jiné školy, který byl zárukou bezproblémového průběhu této části. Výsledky maturitních 
zkoušek zpracoval CERMAT. 
 

Podklady zpracovala: Mgr. J. Bartošová, zástupkyně ředitelky 
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8 Výsledky absolutoria 

 

V letošním školním roce se poprvé konalo absolutorium studentek oboru Diplomovaná 
všeobecná sestra. Pravidla konání absolutoria pro vyšší odborné školy pro školní rok  
2019–2020 stanovila vyhláška č. 233/2020 Sb., v platném znění a vnitřní směrnice č. 29 z roku 

2019, Pokyn ředitelky školy k absolutoriu oboru Diplomovaná všeobecná sestra.  
Absolutorium se konalo v jarním období od 17. 6. 2020 do 19. 6. 2020 a v podzimním období 
se konalo 11. 9. 2020. Organizace i průběh absolutoria měly vysokou úroveň. Slavnostní 
předávání diplomů o absolutoriu prvním absolventkám oboru Diplomovaná všeobecná sestra 
se konalo 26. 6. 2020 v Hernychově vile za účasti zástupců města Ústí nad Orlicí, Krajského 
úřadu odboru školství, Orlickoústecké nemocnice, a.s., vedení školy, interních i externích 
pedagogů, ale i rodičů a přátel absolventek. Celá slavnost se konala za dodržení organizačních, 
hygienických a protiepidemických opatřeních. 
 

 Jarní období Podzimní období 

Počet přihlášených  19 4 

Počet nepřihlášených  4 0 

Počet omluvených 1 2 

Absolutorium konalo 18 2 

Prospělo s vyznamenáním  8 0 

Prospělo 10 2 

Neprospělo 0 0 
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9  Prevence rizikového chování 
 

Prevence rizikového chování VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí vychází z Minimálního 
preventivního programu školy. Program má stanoveny dlouhodobé i krátkodobé cíle 
a jednotlivé aktivity byly ve školním roce 2019/2020 rozděleny dle cílových skupin. 
 

V  jednotlivých ročnících byly pro žáky realizovány tyto specifické aktivity vztahující 
se k prevenci rizikového chování: 
1. ročník:  

- Adaptační - seznamovací kurz    9. – 11. 9. 2019 

   zhodnocení kurzu   TH září 2019 

- Setkání se školním metodikem prevence  TH v rámci měsíce prosinec 2019 

- Stop násilí na školách – prevence kriminality 2 lekce sebeobrany při výuce TEV 

       únor 2020, pilotní projekt Pardubického  
       kraje     

2. ročník:  

- Stop násilí na školách – prevence kriminality 20 lekcí sebeobrany při výuce TEV 

       říjen - leden 2019/2020, pilotní projekt 
       Pardubického kraje  

- Abstinent – filmové představení   10. 3. 2020, 2 hodiny 

      diskuze po promítání 
- Bezpečné virtuální prostředí pro dospívající beseda - Mgr. V. Beranová, 2 hodiny,

       v rámci výuky IKT 

3. ročník: 
- Abstinent – filmové představení   10. 3. 2020, 2 hodiny  

diskuze po promítání 
4. ročník: 
- Moje vize nula: studenti pro bezpečné silnice Nadace Kooperativa,  

Bezpečně na silnicích o.p.s 

       TH leden, únor 2020 

 

Aktivity specifické prevence konané pro jiné školy: 
- Hrou proti AIDS    9. – 13. 12. 2019 

Akce se vzdělávacím programem, který probíhá v prostranství školy, jehož cílem je 
seznámit žáky ZŠ (8. - 9. třídy) s problematikou prevence AIDS a HIV. 

- Prožij den s netopeery    26. 2. 2020 Praha (SPRSV) 

Jednodenní akce pro vybrané žáky 1. ročníku, kteří byli proškoleni o partnerských vztazích, 
HIV/AIDS a komunikaci. Žáci byli připraveni program realizovat na ZŠ. Z důvodu 
aktuální epidemiologické situace se program nerealizoval. 

 

Aktivity nespecifické prevence rizikového chování: 
- kulturní akce: divadelní představení, filmová představení, výstavy a koncerty,  

- sportovní soutěže: školní turnaj v odbíjené, regionální kolo soutěže ve stolním tenise 
pro střední školy, regionální kolo turnaje ve florbalu, 

- soutěže a olympiády na různých úrovních: somatologická soutěž, školní soutěž ve stlaní 
lůžek a psychologická soutěž,   

- Sapere – vědět, jak žít, 
- pobytové akce: lyžařský kurz,  
- charitativní akce: Bíla pastelka,  
- spolupráce s ČČK Ústí nad Orlicí, 
- školní akce: maturitní ples, školní akademie spojená s oslavou Mezinárodního dne 

studenstva, 
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- spolupráce s mateřskými a základními školami na výchovných programech pro jejich žáky: 
Zdravý životní styl, Zdravý úsměv, První pomoc hrou, 

- spolupráce s Orlickoústeckou nemocnicí na výchovných programech pro hospitalizované 
děti: programy spojené s vánočními svátky. 
 

V rámci ŠVP probíhala prevence rizikového chování v následujících předmětech: 
občanská nauka, dějepis, biologie, anglický jazyk, informační a komunikační technologie, 

somatologie, veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, základy epidemiologie a hygieny, 

klinická propedeutika, psychologie a komunikace, komunikace, tělesná výchova, 

ošetřovatelství, ošetřovatelství v chirurgických oborech, ošetřovatelství v interních oborech, 

ošetřovatelství v klinických oborech, ošetřování nemocných, péče o zdraví, pečovatelství 
a osobní asistence, péče o staré občany, sociální péče a speciální pedagogika. 

 

Žákům VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí jsou po celý školní rok k dispozici informační tabule 
s informacemi:  

- náplň minimálního preventivního programu školy,  

- kompetence školního metodika prevence spolu s konzultačními hodinami, 
- informace o kontaktních místech, na která se mohou obrátit při řešení krizových životních 

situací, 
- aktuální téma pro určité časové období (např. šikana, problematika AIDS/HIV, prevence 

zneužívání OPL, alkoholu). 

 

Výskyt jednotlivých forem rizikového chování v rámci školního roku 2019/2020: 
- ztráta peněženky (nalezena bez viníka), 
- nedodržování pravidel chování při učební praxi, 
- neplnění povinností při distanční výuce. 

Výskyt rizikového chování byl řešen s vedením školy, školským poradenským pracovištěm 
a pedagogickou radou. 

 

Vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování za školní rok 2018/2019:  

- Studium k výkonu specializovaných činností – studium prevence sociálně patologických 
jevů (18. – 19. 10. 2019, CCV Pardubice, 16 hodin). 

- Setkání pro metodiky prevence (23. – 24. 10. 2019, Běleč nad Orlicí - PPP ÚO, 16 hodin) 
– ŠMP. 

- Studium k výkonu specializovaných činností – studium prevence sociálně patologických 
jevů (22. – 23. 11. 2019, CCV Pardubice, 16 hodin). 

- Filmové představení V síti – film o zneužívání dětí na internetu – (29. 1. 2020 Lanškroun) 
– ŠMP, VP 

- Studium k výkonu specializovaných činností – studium prevence sociálně patologických 
jevů (28. – 29. 2. 2020, CCV Pardubice, 16 hodin). 

- Studium k výkonu specializovaných činností – studium prevence sociálně patologických 
jevů (5. – 6. 6. 2020, CCV Pardubice, 16 hodin). 

- Studium k výkonu specializovaných činností – studium prevence sociálně patologických 
jevů (24. 6. 2020, CCV Pardubice, 16 hodin). 
 

Z důvodu aktuální epidemiologické situace v ČR se některé plánované programy 
nepodařilo realizovat. 
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10  Vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků školy 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se realizovalo:  
 v rámci projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí (Šablony), 

 v návaznosti na školní program protidrogové prevence, 
 v návaznosti na program tvorba ŠVP, 
 v návaznosti na vyučování cizích jazyků, 
 v návaznosti na výuku biologie a ekologie, 
 v návaznosti na státní maturity, 
 v návaznosti na plán DVPP, 
 v návaznosti na nabízené akce pro učitele SŠ, 
 v návaznosti na změny v legislativě, 
 využití nabízených odborných stáží. 
 

Ředitelka školy úspěšně ukončila kurz pro ředitele škol Ředitel koučem. Koordinátorka ŠVP 
dokončila specializační studium v září 2020. Školní metodička prevence zahájila specializační 
studium v září 2019. 

Výběr z nabízených vzdělávacích akcí odpovídal plánu dalšího vzdělávání pedagogů 
zpracovaného ředitelkou školy na rok 2019/2020. Vybrané akce plně korespondovaly 
s aprobací učitele, který se vzdělávání účastnil. 
DVPP absolvovalo 17 učitelů a společně absolvovali 53 vzdělávacích akcí, na které bylo 
vynaloženo 150.760,00 Kč, včetně cestovních náhrad. Na vzdělává nepedagogů bylo 
vynaloženo 11.065,- Kč. 
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11  Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

V letošním školním roce škola oslavila 40 let od svého založení. Oslavy se konaly 1. a 2. 

listopadu 2019. Pozvání přijaly bývalé ředitelky školy PhDr. Marcela Zelenková a Mgr. Lenka 
Podzimková, ale také bývalí zaměstnanci školy, kteří byli oceněni za dlouholetou a výbornou 
práci pro školu. Oslav se účastnili také zástupci Pardubického kraje, města Ústí nad Orlicí  
a většiny smluvních partnerů. Škola se stala místem pro setkání absolventů, zaměstnanců 
současných i bývalých, ale i přátel školy. 
Činnost školy mimo vyučování je velmi rozsáhlá i přes převažující počet dojíždějících žáků. 

Škola ve školním roce 2019/2020 podruhé ve spolupráci s Pardubickým krajem uspořádala 
Zdravohrátky, kterých se zúčastnilo přes 80 žáků základních škol regionu. 
Škola se ve školním roce zapojila do pilotního projektu Pardubického kraje – kurz Sebeobrany, 

v rámci něhož byli žáci druhých ročníků proškoleny v zásadách a technikách sebeobrany, které 
si také vyzkoušeli. Při přechodu na distanční formu vzdělávání byl tento kurz přerušen. 
Účast žáků školy v soutěžích a olympiádách:  

 regionální turnaje ve stolním tenise, regionální kolo turnaje ve florbalu, 
 volejbalový turnaj středních zdravotnických škol, 
 školní jazyková soutěž,  
 školní soutěž ve stlaní lůžek, 
 školní soutěž „SOMBI“, 
 regionální soutěž v poskytování první pomoci ve spolupráci s ČČK, 
 regionální kolo soutěže hlídek ČČK, 
 psychologická soutěž, 
 SAPERE, 

 Projekt 72 hodin – tři dny dobrovolnických aktivit pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ, 
 konverzační soutěž v anglickém jazyce. 

Kulturní a společenské akce: 
 Školní akademie, 

 Zpívání na schodech, 

 návštěvy divadelních představení – Ústí nad Orlicí, Praha, Hradec Králové, Pardubice,  

 prevence krádeží – beseda se členy Městské policie Ústí nad Orlicí, 
 slavnostní vyřazení absolventů. 

Další aktivity školy: 
 spolupráce s MěÚ Ústí nad Orlicí: 

o „Město v pohybu“ – propůjčení školního hřiště základní škole pro soutěže žáků, 
o „Den životního prostředí“ – přehlídka. 
o Integrační den 

o Abilympiáda 

 humanitární akce: 
o „Bílá pastelka”, 
o Mezinárodní den proti AIDS „Červená stužka“. 

 spolupráce se základními školami na výchovných programech pro žáky: 
o Dny zdraví, 
o Zdravý životní styl, 
o Zdravý úsměv, 
o „První pomoc hrou“, 
o „Hrou proti AIDS“ – projekt SZÚ Praha a ZÚ Ústí nad Orlicí, 
o soutěže v poskytování první pomoci. 

 spolupráce s výchovnými poradci základních škol formou požadované spolupráce 
(první pomoc, profil studenta zdravotnické školy apod.). 
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 spolupráce s mateřskou školou na kulturních programech pro děti: 
o Dětský den. 

 spolupráce se speciálními školami na kulturních a výchovných programech pro děti. 
 spolupráce se Zdravotním ústavem v Ústí nad Orlicí na programech: 

o Dny zdraví, 
o Dny zdravého životního stylu, 
o Hrou proti AIDS. 

 spolupráce s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. Orlickoústeckou nemocnicí na výchovných 
programech pro hospitalizované děti: 
o na programech spojených s vánočními svátky a Dnem dětí, 
o spolupráce s dobrovolnickou organizací „Světlo“. 

 spolupráce s Charitou města Ústí nad Orlicí. 
 spolupráce s Domácí péčí při pečování o jejich klienty. 
 spolupráce s Domovem důchodců – „Vánoční program pro seniory“.  
 spolupráce s Českým červeným křížem – „Světový den první pomoci“, oblastní kolo 

hlídek mladých zdravotníků. 
 spolupráce s Úřadem práce: 

o burzy středních škol, 
o zajišťování besed pro žáky 4. ročníků – problematika zaměstnanosti, konkurzů, 

úvod do světa práce. 
 spolupráce s  Klubcentrem města Ústí nad Orlicí při zajišťování kulturních akcí  

pro žáky školy. 
 spolupráce se Stomatologickou klinikou v Hradci Králové: 

o v projektu „Zdravý úsměv, školící akce. 
 spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou: 

o spolupráce na poli prevence sociálně patologického chování. 
 HZS – Ochrana člověka za mimořádných situací. 

Akce organizované školou: 
 adaptační kurz pro 1. ročníky, 
 školní turnaj v odbíjené a košíkové, 
 školní akademie k MDS s předáváním maturitních stužek maturantům, 
 maturitní ples maturitních ročníků, 
 čtyři „Dny otevřených dveří“ pro veřejnost, 
 lyžařský kurz pro žáky prvních ročníků, 
 sportovně turistický kurz pro žáky druhých ročníků – nekonal se, 

 slavnostní předávání maturitních vysvědčení na radnici MěÚ Ústí nad Orlicí, 
 kurz sportovních masáží pro studenty školy i veřejnost, 

 výchovné poradenství pro žáky školy a jejich rodiče,  
 návštěvy kulturních akcí – divadelní představení, muzikály, filmová představení, 

výstavy, koncerty, 
 regionální kolo soutěže ve stolním tenisu pro střední školy, 
 kroužek výtvarných – keramických prací, 
 celodenní cvičení „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ za účasti HZS, RZP – 

nekonalo se, 

 třídění odpadu ve spolupráci s MěÚ v Ústí nad Orlicí,   
 mikulášská besídka pro děti zaměstnanců. 

Odborné exkurze:  

 Biochemická laboratoř a PC – Media program, sádrovna, CT – Nemocnice 

Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice, 

 Hamzova léčebna – Rehabilitační ústav Košumberk, 
 Ekofarma Oucmanice, 
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Semináře: 
 „Bazální stimulace“, 
 Chirurgický, gynekologický, diabetologický, stomický seminář. 

Besedy: 

 s tematikou AIDS. 

Činnost přesahující rámec školy:  
 spolupráce s Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice – lektorská 

a poradenská činnost, 
 spolupráce s Hospodářskou komorou Pardubického kraje a Královehradeckého kraje – 

přehlídky středních škol, 
 spolupráce s Úřadem práce České republiky regionální pobočky – prezentace studijních 

oborů na přehlídce středních škol, kvalifikační kurzy, odborná praxe žáků 4. ročníku 
oboru sociální činnost, beseda „Člověk a svět práce“ 

Škola se na veřejnosti prezentuje všemi dostupným prostředky. 
Využívá: 

 regionální média, 
 webové stránky školy, 
 sociální sítě, 
 informační zpravodaj, 
 dny otevřených dveří,  
 přehlídky středních škol v regionu,  

 inzerci v katalogu škol v regionu, 

 humanitární akce, 
 společensky prospěšné práce učitelů a žáků školy pro město, školy, nemocnici, 
 spolupráci s nemocnicemi a sociálními zařízeními v regionu, 

 projektové možnosti vyhlašované v „Rozvojových programech pro školství“. 
Hodnocení školy veřejností 
Škola získala: 

 3. místo v soutěži Střední Roku 2019 v kategorii Pardubický kraj, 
 národní a evropský certifikát kvality National and European Quality Label  

v mezinárodní programu eTwinnig s projektem How we practice, 

 stala se „eTwinningovou školou 2020 – 2021“ za úspěšný mezinárodní projekt How we 
practice, 

 absolventi získají Europass - dodatek k maturitnímu vysvědčení či diplomu  
o absolutoriu. 

Pochvalné hodnocení se týkalo žáků školy, kteří připravili projekt Zdravá výživa, Zdravý 
úsměv, Základy první pomoci pro žáky základní školy, Hrou proti AIDS, přičemž byla oceněna 
hlavně kreativita žáků a jejich komunikativní schopnosti. 
Vysokého ocenění se dostalo i žákům školy, kteří připravovali program pro děti se speciálními 
potřebami Speciální základní školy, mateřská školy a praktická školy Ústí nad Orlicí. Oceněna 
byla hlavně jejich obětavost a trpělivost. 
Žáci školy byli velmi dobře hodnoceni zaměstnanci Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Orlickoústecká nemocnice, a to v souvislosti s připravovanými programy pro hospitalizované 
děti a s praktickým vyučováním a odbornou praxí v měsíci červnu.  
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12  Výsledky kontroly v oblasti samostatné působnosti na úseku 

Hospodaření: 
Ve školním roce 2019–2020 nebyla realizována žádná kontrola na hospodaření školy. 
Požární ochrana: 
Dne 20. 2. 2019 provedl Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje kontrolu dodržování 
povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Zjištěné nedostatky byly odstraněné. 
Zbývá dořešit nové PBŘ, řeší se. 
Vzdělávání: 
Od 1. 9. 2018 byl již nastaven systém uvádění začínajících učitelů, nových třídních učitelů  
a vedoucích studijních skupin. 
Interní audit a následné kontroly: 

V roce 2018–2019 proběhly 2 plánované kontroly interního auditu – na kontrolovaných 
okruzích nebyly zjištěny vážné nedostatky, méně závažné chyby byly odstraněny během 
interního auditu. 
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13  Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019 

Přehled hospodaření: 
 

1. Rozvaha 

  Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 

Číslo 
účtu 2019 2018 

Index 

2019/2018 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   46 000 46 000 1,00 

z toho:         

software 013       

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 46 000 46 000 1,00 

          

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   33 805 32 256 1,04 

z toho:         

pozemky 031 274 274 1,00 

stavby 021 24 412 23 403 1,04 

samostatné hmotné movité věci a soubory 022 908 908 1,00 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7 774 7 213 1,07 

          

Dlouhodobé pohledávky celkem         

Krátkodobé pohledávky celkem   108 48 2,25 

z toho:         

odběratelé 311 8     

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 311       

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315       

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 315       

pohledávky za zaměstnanci 335       

ostatní krátkodobé pohledávky 377       

          

Dlouhodobé závazky celkem         

Krátkodobé závazky celkem   4 078 2 583 1,58 

z toho:         

dodavatelé 321 353 222 1,59 

ostatní krátkodobé závazky 378       
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2. Výsledovka 

  31.12.2019 31.12.2018 Index 2019/2018 

Ukazatel 

Číslo 
účtu 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Náklady celkem   24 058 358 20 243 195 1,19 1,84 

z toho:               

Náklady z činnosti celkem   24 058 358 20 243 195 1,19 1,84 

z toho:               

spotřeba materiálu 501 350 60 227 22 1,54 2,73 

spotřeba energie 502 441 23 373 7 1,18 3,29 

opravy a udržování 511 78   63       

Mzdové náklady 521 15 804 125 13 306 113 1,19 1,11 

z toho:               

platy celkem 521 15 287 71 13 064 76 1,17 0,93 

dohody celkem 521 431 54 157 37 2,75 1,46 

Odpisy dlouhodobého majetku 551 257   244   1,05   

Ostatní náklady 549 21   13   1,62   

z toho:               

pojištění 549 2           

                

Výnosy celkem   24 102 361 20 280 203 1,19 1,78 

z toho:               

Výnosy z činnosti celkem   235 361 141 203 1,67 1,78 

z toho:               

výnosy z prodeje vlastních 
výrobků 601             

výnosy z prodeje služeb 602 171 361 124 203 1,38 1,78 

výnosy z pronájmu 603 22   16   1,38   

čerpání fondů 648             

ostatní výnosy z činnosti 649 42   1   42,00   

                

Výnosy vybraných místních 
vládních institucí z transferů 672 23 867   20 139   1,19   

                

Výsledek hospodaření po 
zdanění   44 3 37 8 1,19 0,38 
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3. Fondy 

 

     v tis. Kč 

Ukazatel 

Číslo 
účtu 31.12.2019 

Finančně 
kryto 31.12.2018 

Finančně 
kryto 

Fondy celkem           

fond odměn 411 173 173 173 173 

FKSP 412 214 225 149 179 

rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 413 179 179 134 134 

rezervní fond z ost. zdrojů 414     263 263 

fond investic 416 237 237 534 534 

 

 

4. Dotace 

 

 Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2019 2018 

Index 

2019/2018 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 23 867 20 139 1,19 

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 
kalendářní rok 23 566 19 928 1,18 

v tom:       

Od zřizovatele celkem 1 959 1 723 1,14 

z toho:       

provozní příspěvek 1 871 1 654 1,13 

příspěvek na opravy a udržování       

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 88 69 1,28 

        

MŠMT celkem 21 588 18 187 1,19 

z toho:       

dotace na přímé náklady 21 588 18 187 1,19 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem       

        

Ostatní NIV dotace celkem 19 18 1,06 

        

Neinvestiční dotace poskytnuté na více let 
celkem 301 211 1,43 

v tom:       

MŠMT  - projekty EU celkem 301 211 1,43 

        

Ostatní NIV dotace celkem       

        

Investiční transfery a dotace celkem 600     

v tom:       

Od zřizovatele 600     

INV dotace od ostatních poskytovatelů       
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Investiční finanční prostředky 

V kalendářním roce 2019 byl na základě nařízení Pardubického kraje proveden odvod 
investičních prostředků ve výši Kč 145.000,00 Kč. 
 

Hospodářský výsledek:  
Organizace hospodařila v roce 2019 s mírně ziskovým celkovým hospodářským výsledkem. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti byl zakončen ziskem 44.480,14 Kč. Výnos vedlejší 
hospodářské činnosti byl 2.718,88 Kč a  celkový hospodářský výsledek za organizaci byl  
ve výši +47.199,02 Kč. Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2019 včetně jeho 
převedení do rezervního fondu organizace byly schváleny Radou Pardubického kraje dne  

11. 5. 2020 usnesením č.: R/2628/20.  
 

Plnění plánovaných úkolů na hospodářském úseku: 
Přehled činností realizovaných v roce 2019–2020 na úseku hospodářském: 
 realizace seminářů v rámci doplňkové činnosti, 
 pokračování v programu evropských sociálních fondů – šablony, 
 doplnění materiálu pro vyučování odborných předmětů, 
 nákup nových učebních pomůcek,  
 provádění běžné údržby a revizí, 
 byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na opravu střešního pláště školy, 

zhotovitelem byl pan Roman Vojta z Horní Sloupnice. Celkové náklady ve výši 107.557,- 
Kč byly plně uhrazeny z prostředků zřizovatele, 

 na základě snahy o zefektivnění a zkvalitnění služeb v oblasti údržby EZS byla uzavřena 
smlouva s místní soukromou firmou EPIMO, s.r.o., která vyřešila veškeré dosavadní 
nedostatky v této oblasti. 
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14  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí se ve školním roce 2019–20 

opět zapojila do mezinárodního projektu „Zdravý úsměv“ (prevence zubního kazu u dětí 
předškolního a školního věku).  
Dále se žáci, studenti a vyučující anglického jazyka i vyučující odborných předmětů aktivně 
účastní mezinárodního projektu E-TWINNING, v němž získala několik osvědčení. Přehled 
projektů v roce 2018–19: 

Mezinárodní eTwinning projekt How we practice a naše VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí 
Ve školním roce 2018/2019 byla naše škola VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí přizvána jako jeden  
z partnerů k mezinárodnímu eTwinning projektu mezi odbornými zdravotnickými školami. 
Kromě naší školy na projektu spolupracovaly také partnerské školy z Turecka, Francie, Finska, 

Chorvatska, Španělska, Srbska a Makedonie. Tento projekt probíhal v anglickém jazyce  
a spočíval v obecné rovině v navázání mezinárodní spolupráce pro žáky partnerských škol, 
komunikaci v cizím jazyce, poznání kultur ostatních zemí. Dále se vněm propojila také rovina 

odborná a profesní, a to porovnáváním vybraných odborných výkonů a činností v profesi 

zdravotnického asistenta, praktické sestry a všeobecné sestry v mezinárodním kontextu. Projekt 

probíhal od října 2018 do června 2019. Byl realizován v podobě pořizování digitálních 
dokumentů mapujících odborné výkony a činnosti zdravotníka v každé z partnerských zemí, 
žáci se seznamovali s ICT nástroji a učili se je používat za účelem hlasování nebo 

dotazníkového šetření. Na konci května 2019 se v rámci projektu uskutečnila historicky první 
videokonference na naší škole se žáky z vysoké školy v Turecku, což pro všechny byla velmi 
zajímavá zkušenost vzhledem ke komunikaci v anglickém jazyce. Finálním výstupem  
z projektu bude materiál mapující kompetence zdravotnického pracovníka napříč evropskými 
zeměmi, a to vzhledem k současné migraci pracovníků všech profesí bude jistě přínosem. Účast 
naší školy v tomto projektu byla hodnocena žáky velmi pozitivně nejen z důvodu praktické 
interakce v anglickém jazyce, ale též z hlediska odborného a profesního. Dne 26. 9. 2019 za 

tento projekt obdržela Mgr. Leona Červinková a Mgr. Vlasta Beranová národní certifikát 
kvality Quality Label.  

Ve školním roce 2018 – 2019 jsme získali za projekt How we practice národní Quality Label  
a European Quality Label, spolupracující žáci obdrželi žákovský certifikát jako cenný doklad 
o práci na mezinárodním projektu. 
V dubnu 2020 naše škola za úspěšný projekt How we practice získala právo používat titul 
„eTwinningová škola“, který byl udělen na základě splnění celé řady náročných kritérií 
týkajících se nejen aktivit našich žáků a učitelů v mezinárodním programu eTwinning,  
ale také kritérií z oblasti bezpečnosti na internetu, a to v mezinárodním měřítku. V letošním 
roce tento titul získalo 22 škol z České republiky, viz seznam oceněných mezinárodních škol 
https://www.etwinning.net/cz/pub/support/2020--2021-etwinning-school-l#c203. 

V listopadu 2019 jsme byli pozváni na celostátní setkání úspěšných projektů eTwinning  
a zástupce MŠ, ZŠ a SŠ, kde jsme prezentovali náš projekt mezi ostatními národními  
a evropskými úspěšnými projekty v kategorii odborná škola. 
V lednu 2020 jsme začali pracovat na dalším eTwinning projektu Nursing care of digestive 

systém diseases ve spolupráci se zdravotnickými školami ze Španělska, Turecka, Srbska.  
Do tohoto projektu se zapojili žáci tříd ZA a SČ 3. A a ZA 3. B. V březnu byl projekt přerušen 
kvůli pandemii Covid - 19 a pokračovat bude od září 2020 v příštím školním roce. 
V průběhu července a srpna bude otevřen další mezinárodní projekt Our life before and after 
corona … z důvodu zjištění zpětné vazby od žáků o výuce vedené netradiční formou, a to 

převážně online v průběhu pandemie Covid - 19. Záměrem je v mezinárodním měřítku 
porovnat názory žáků v zahraničí s cílem zjistit pozitiva a negativa této formy výuky s možnosti 
využití v budoucnu. 

https://www.etwinning.net/cz/pub/support/2020--2021-etwinning-school-l#c203
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V průběhu podzimu 2019 jsme absolvovali několik školení ohledně projektů financovaných  
z EHP fondů pořádaných Domem zahraniční spolupráce v Praze. Je třeba najít partnera  
a participovat na projektu s partnerskou školou či institucí z Norska, Islandu nebo 

Lichtenštejnska. Plánovali jsme realizaci pilotního projektu se školou z Norska, bohužel práce 
na projektu byla přerušena díky pandemii Covid -19. Rádi bychom v budoucnu realizovali 

projekt za podpory EHP fondů a další projekty. Tato aktivita na mezinárodních projektech má 
velký pozitivní dopad zejména pro žáky, kteří se učí jazykové a ICT gramotnosti v praxi, 

posilují se kompetence pracovní a další a zároveň se naučí kooperovat, řešit problémy  
a používat kritické myšlení. 
 

Podklady zpracovala: Mgr. Leona Červinková 

 

V roce 2019–2020 pokračovala činnost ve schváleném evropském projektu podpora nabídky 
dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji – Posílení absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví  
a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí. Financování bylo ukončeno k 30. 6. 2013, následně 
v rámci doplňkové činnosti bylo prováděno ověřování projektu. 
 

 

 

15  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola se podílela na celoživotním vzdělávání pedagogických pracovníků, žáků i veřejnosti 
prostřednictvím doplňkové činnosti realizací kurzu Sportovní masáž, XI. Odborné konference, 
projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí (šablony).  
Ve školním roce 2019–2020 nebyl dostatečný počet zájemců o kurz Sanitář, Pracovník 
v sociálních službách, proto nebyly realizovány. 
 

Doplňková činnost Rozhodnutí 
vydalo 

Č. j. Datum 

rozhodnutí 
Akreditace 

do 

Sanitář MZ MZDR20886/2020-

5/ONP 

01.07.2020 31.07.2025 

Vzdělávání v systému 
DVPP 

MŠMT MSMT-20614/2020-1 14.05.2020 14.05.2026 

Pracovník v sociálních 
službách 

MPSV MPSV-2017/228048-

224/2 

12.03.2018 27.03.2022 

Odborná konference MŠMT MSMT-11533/2020-

4-412 

14.05.2020 14.05.2023 

Sportovní masáž MŠMT 056/2019-50 17.06.2019 17.06.2022 
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16  Předložené a školou realizované projekty 

Škola zpracovala: 
1. Projekt se zjednodušeným vykazováním – Šablony pro SŠ a VOŠ  

Projekt EU 2019–2021 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016300 

Zkrácený název projektu:  Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí  
Název programu:                 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Datum zahájení projektu:   1. 9. 2019 

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2021 - z důvodu uzavření škol trvání projektu 
prodlouženo z 31. 8. 2021 na  21. 12. 2021 (předpokládané datum ukončení)      
Doba realizace projektu:     24 měsíců 

 Anotace projektu:  
Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora 
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči 
žáků a studentů, spolupráce s veřejností. 

 

Aktivity pro střední školu 

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ 

 Popis realizace aktivity:  
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce 
středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude 
působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání  
a profesní orientace.  

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

 Popis realizace aktivity:  
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat 
formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. 

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 

 Popis realizace aktivity:  
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol. 
Podmínkou je vytvoření mini týmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. 
Spolupráce pedagogů může být zaměřena i na tvorbu nebo úpravy školních 
strategických dokumentů (školní vzdělávací programy, školní akční plány). 

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných návštěv 

 Popis realizace aktivity:  
Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce 
při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi 
pedagogy z různých škol/školských zařízení. 

2.III/14 Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/ 
koučinku 

 Popis realizace aktivity:  

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce 
při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím odborně vedené 
supervize/mentoringu/koučinku. 
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2.III/19 Klub pro žáky SŠ 

 Popis realizace aktivity:  
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové 
aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti 
a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje 
vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

 Popis realizace aktivity:  
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím 
možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně 
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci 
upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí 
standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem, např. v hlavních předmětech 
český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

2.III/23 Komunitně osvětová setkání 
 Popis realizace aktivity:  

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy. 
Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a 
veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Žáci 
ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři. 

 

Aktivity pro vyšší odbornou školu 

2.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ 

 Popis realizace aktivity:  
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora 
spolupráce školy a zaměstnavatele vyšším odborným školám. Koordinátor spolupráce 
školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli.  

2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

 Popis realizace aktivity:  
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. 

2.IV/5 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení 
 prostřednictvím vzájemných návštěv 

 Popis realizace aktivity:  
Cílem je podpořit pedagogy vyšších odborných škol ve zvyšování kvality jejich 
každodenní práce při vzdělávání a výchově studentů, a to prostřednictvím vzájemné 
výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení. 

2.IV/10 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ) 
 Popis realizace aktivity: 

Cílem je podpořit pedagogy vyšších odborných škol ve zvyšování kvality jejich 
každodenní práce při vzdělávání a výchově studentů, a to prostřednictvím stáží  
u možných budoucích zaměstnavatelů. 

2.IV/12 Projektový den ve škole 

 Popis realizace aktivity:  
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy  
a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. 
Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje 
klíčových kompetencí studentů. 

2. Projekt Zdravý úsměv 

3. Projekty menšího rozsahu pro děti, mládež a veřejnost Města Ústí nad Orlicí 
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4. Projekt eTwinnig 

5. Projekt Erasmus+ 

16  Spolupráce se sociálními partnery 

Partneři školy: 

 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice,  

 MUDr. Blanař – praktický lékař – Ústí nad Orlicí 
 MUDr. Svoboda – praktický lékař – Ústí nad Orlicí 
 Centrum komplexní péče Ústí nad Orlicí,  
 Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 
 Domovem důchodců Ústí nad Orlicí,  
 Stacionář – Ústí nad Orlicí 
 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 
 o. s. Péče o duševní zdraví Ústí nad Orlicí 
 CEDR Ústí nad Orlicí 
 Denní stacionář při Domu pokojného stáří sv. Kryštofa, Kerhartice 

 Sociální služby Česká Třebová – Domov pro seniory  

 Sociální služby Česká Třebová – Týdenní stacionář  
 Středisko Naděje Česká Třebová – Borek 

 Sociální služby Lanškroun 

 Základní škola speciální Lanškroun 

 Denní centrum Berenika – Vysoké Mýto 

 SKP-CENTRUM, o.p.s. - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vysoké Mýto  

 Domov pod hradem – Žampach 

 CEMA Žamberk – Domov na skalách, DPC 

 Dětský domov Dolní Čermná 

 Úřady práce ČR – Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, 
Králíky, Vysoké Mýto, Žamberk, Rychnov nad Kněžnou. 

V souladu s § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy 
se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv dochází  
u těchto partnerů k vykonávání povinné odborné i učební praxe.  
Nejdůležitějším sociálním partnerem je Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká 
nemocnice, domovy pro seniory a zařízení poskytující sociální služby, kde ve spolupráci 
s vedením těchto smluvních zařízení je organizována výuka žáků a studentů ročníků předmětu 
ošetřování nemocných, učební praxe a odborná ošetřovatelská praxe. Žáci a studenti jsou 

rozděleni do skupin na jednotlivá pracoviště. Výuku praktických předmětu vedou odborné 
učitelky. Úzce spolupracují s vedoucími pracovníky daného zařízení.  
Dalšími významnými sociálními partnery jsou:  

 Spolek přátel Střední zdravotnické školy Ústí nad Orlicí, 
 Školská rada, 
 Studentská rada, 
 Město Ústí nad Orlicí, 
 Úřad práce Ústí nad Orlicí, 
 Základní a mateřské školy ústeckého regionu, 

 Český červený kříž Ústí nad Orlicí, 
 zdravotní pojišťovny a řada dalších institucí. 

Za významné sociální partnery škola považujeme rodiče a žáky. Rodiče se školou spolupracují 
aktivně prostřednictvím Spolku přátel Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí. 
Správní rada se schází dvakrát ročně, v případě potřeby i častěji, a valná hromady dvakrát ročně.  
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Školská rada na škole byla zřízena v roce 2005 jako orgán školy umožňující zákonným 
zástupcům nezletilých žáků a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli  
a dalším osobám podílet se na správě školy (Školský zákon č. 561/2004 Sb.). 

Vedení školy se jedenkrát za dva měsíce setkává se zástupci žáků na Studentské radě. Členy 
Studentské rady jsou zástupci žáků a studentů ze všech tříd a mají možnost se vyjádřit  
k problémům, které je tíží. Jednání bývají přínosná a také slouží jako zpětná vazba pro vedení 
školy a pedagogy. 

Sociálním partnerem je úřad práce, jehož odborníci poskytují konkrétní informace, vysvětlení  
a rady týkající se oblasti dalšího vzdělávání, zaměstnání a trhu práce. 
Škola nemá zřízeny odborové organizace. 
 

 

 

17  Přílohy 

Příloha č. 1 – Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2019 – kopie 

Příloha č. 2 – Hodnocení školy veřejností 
Příloha č. 3 – Učební plán oboru Diplomovaná všeobecná sestra 

 

 

 

 

 

Ústí nad Orlicí 15. říjen 2020    Vypracovala: Mgr. Marie Klementová 

          ředitelka školy 

  

 

 

Školská rada projednala a schválila 13. listopadu 2020 výroční zprávu Vyšší odborné školy  
a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí za školní rok 2019/2020 (viz zápis 
z jednání školské rady). 
 

 

 

 



Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:41
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

Syntetický
účet

Číslo
položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 AKTIV      21 392 134,98     23 189 513,54     15 589 294,29     38 778 807,83   A CELKEM                                          

     17 530 414,84 A.        18 261 902,74     15 589 294,29     33 851 197,03    Stálá aktiva                                     

   I.          46 000,00         46 000,00    Dlouhodobý nehmotný majetek                      

    1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               

    2. 013 Software                                         

    3. 014 Ocenitelná práva                                 

    4. 015 Povolenky na emise a preferenční limity          

    5.          46 000,00         46 000,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               

    6. 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              

    7. 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          

    8. 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

    9. 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     

     17 530 414,84  II.      18 261 902,74     15 543 294,29     33 805 197,03    Dlouhodobý hmotný majetek                        

        273 850,00    1.         273 850,00                          273 850,00031 Pozemky                                          

    2. 032 Kulturní předměty                                

     16 784 502,84    3.      17 543 684,74      6 868 600,00     24 412 284,74021 Stavby                                           

         14 112,00    4.           7 558,00        900 831,00        908 389,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí

    5. 025 Pěstitelské celky trvalých porostů               

    6.       7 773 863,29      7 773 863,29028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 

    7. 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                

        457 950,00    8.         436 810,00                          436 810,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            

    9. 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

   10. 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       

 III.  Dlouhodobý finanční majetek

    1. 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 

    2. 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   

    3. 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        

    5. 068 Termínované vklady dlouhodobé                    

    6. 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek              

  IV.  Dlouhodobé pohledávky

    1. 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

    2. 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       

    3. 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     

    5. 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky                    

    6. 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        
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IČO: 00498874 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2019
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

Syntetický
účet

Číslo
položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

      3 861 720,14 B.         4 927 610,80                        4 927 610,80    Oběžná aktiva                                    

   I.  Zásoby

    1. 111 Pořízení materiálu                               

    2. 112 Materiál na skladě                               

    3. 119 Materiál na cestě                                

    4. 121 Nedokončená výroba                               

    5. 122 Polotovary vlastní výroby                        

    6. 123 Výrobky                                          

    7. 131 Pořízení zboží                                   

    8. 132 Zboží na skladě                                  

    9. 138 Zboží na cestě                                   

   10. 139 Ostatní zásoby                                   

         48 103,28  II.         107 509,64                          107 509,64    Krátkodobé pohledávky                            

    1.           7 500,00                            7 500,00311 Odběratelé                                       

    4.             400,00                              400,00314 Krátkodobé poskytnuté zálohy                     

    5. 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti                

    6. 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

    9. 335 Pohledávky za zaměstnanci                        

   10. 336 Sociální zabezpečení                             

   11. 337 Zdravotní pojištění                              

   12. 338 Důchodové spoření                                

   13. 341 Daň z příjmů                                     

   14. 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 

   15. 343 Daň z přidané hodnoty                            

   16. 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce

   17. 346 Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

   18. 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi

   28. 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        

         48 103,28   30.          62 124,64                           62 124,64381 Náklady příštích období                          

   31. 385 Příjmy příštích období                           

   32.          37 485,00                           37 485,00388 Dohadné účty aktivní                             

   33. 377 Ostatní krátkodobé pohledávky                    

      3 813 616,86  III.       4 820 101,16                        4 820 101,16    Krátkodobý finanční majetek                      

    1. 251 Majetkové cenné papíry k obchodování             

    2. 253 Dluhové cenné papíry k obchodování               

    3. 256 Jiné cenné papíry                                

    4. 244 Termínované vklady krátkodobé                    

    5. 245 Jiné běžné účty                                  

      3 595 865,45    9.       4 563 226,62                        4 563 226,62241 Běžný účet                                       

        178 524,41   10.         224 834,54                          224 834,54243 Běžný účet FKSP                                  

   15. 263 Ceniny                                           

   16. 262 Peníze na cestě                                  

         39 227,00   17.          32 040,00                           32 040,00261 Pokladna                                         
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IČO: 00498874 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2019
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky
Syntetický

účet
Číslo

položky

 PASIV      21 392 134,98     23 189 513,54   A CELKEM                                          

 C.        18 808 703,00     19 111 981,64    Vlastní kapitál                                  

   I.      17 509 274,84     18 261 902,74    Jmění účetní jednotky a upravující položky       

    1.      17 509 274,84     18 261 902,74401 Jmění účetní jednotky                            

    3. 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku       

    4. 405 Kurzové rozdíly                                  

    5. 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody    

    6. 407 Jiné oceňovací rozdíly                           

    7. 408 Opravy předcházejících účetních období           

  II.       1 254 662,90        802 879,88    Fondy účetní jednotky                            

    1.         173 230,00        173 230,00411 Fond odměn                                       

    2.         149 272,54        213 833,16412 Fond kulturních a sociálních potřeb              

    3.         134 248,26        179 013,52413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.  

    4.         263 481,00                  414 Rezervní fond z ostatních titulů                 

    5.         534 431,10        236 803,20416 Fond reprodukce majetku, fond investic           

 III.          44 765,26         47 199,02    Výsledek hospodaření                             

    1.          44 765,26         47 199,02    Výsledek hospodaření běžného účetního období     

    2. 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      

    3. 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

 D.         2 583 431,98      4 077 531,90    Cizí zdroje                                      

   I.  Rezervy

    1. 441 Rezervy                                          

  II.  Dlouhodobé závazky

    1. 451 Dlouhodobé úvěry                                 

    2. 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé    

    4. 455 Dlouhodobé přijaté zálohy                        

    7. 459 Ostatní dlouhodobé závazky                       

    8. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery           

 III.       2 583 431,98      4 077 531,90    Krátkodobé závazky                               

    1. 281 Krátkodobé úvěry                                 

    4. 289 Jiné krátkodobé půjčky                           

    5.         221 797,00        353 375,78321 Dodavatelé                                       

    7.          94 900,00        103 250,00324 Krátkodobé přijaté zálohy                        

    9. 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé    

   10.       1 193 781,00      1 936 081,00331 Zaměstnanci                                      

   11.           1 000,00          2 140,00333 Jiné závazky vůči zaměstnancům                   

   12.         498 073,00        785 398,00336 Sociální zabezpečení                             

   13.         213 471,00        338 759,00337 Zdravotní pojištění                              

   14. 338 Důchodové spoření                                

   15. 341 Daň z příjmů                                     

   16.         239 325,00        438 431,00342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění

   17. 343 Daň z přidané hodnoty                            

   18. 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce   

   19. 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím  

   20. 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím    

   32. 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery           

   35. 383 Výdaje příštích období                           
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IČO: 00498874 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2019
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky
Syntetický

účet
Číslo

položky

   36.         121 084,98        120 097,12384 Výnosy příštích období                           

   37. 389 Dohadné účty pasivní                             

   38. 378 Ostatní krátkodobé závazky                       

Podpisový záznam:
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Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:41
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

Název položky
Číslo

položky
Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

 A.           195 003,68     20 243 383,08        358 241,12     24 057 730,85    NÁKLADY CELKEM                                   

        195 003,68  I.       20 243 383,08        358 241,12     24 057 730,85   Náklady z činnosti                                

         21 721,00    1.         226 535,05         60 057,72        349 635,07501 Spotřeba materiálu                               

          6 837,00    2.         372 731,50         22 857,00        441 212,35502 Spotřeba energie                                 

    3. 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek        

    4. 504 Prodané zboží                                    

    5. 506 Aktivace dlouhodobého majetku                    

    6. 507 Aktivace oběžného majetku                        

    7. 508 Změna stavu zásob vlastní výroby                 

    8.          62 597,09                           78 426,15511 Opravy a udržování                               

            617,00    9.          94 250,00            687,00         60 679,00512 Cestovné                                         

         11 065,00   10.           1 993,00         10 703,00          3 665,00513 Náklady na reprezentaci                          

   11. 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb              

         14 771,00   12.         818 317,30         36 320,50        851 860,78518 Ostatní služby                                   

        112 517,00   13.      13 305 662,00        124 584,00     15 804 181,00521 Mzdové náklady                                   

         25 675,00   14.       4 458 764,00         23 950,00      5 204 289,00524 Zákonné sociální pojištění                       

            191,00   15.          51 901,00            122,00         60 269,00525 Jiné sociální pojištění                          

          1 609,68   16.         453 202,04          1 415,00        465 747,56527 Zákonné sociální náklady                         

   17. 528 Jiné sociální náklady                            

   18.              25,00             50,00                  531 Daň silniční                                     

   19. 532 Daň z nemovitostí                                

   20.             873,80                              892,40538 Jiné daně a poplatky                             

   22. 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                

   23. 542 Jiné pokuty a penále                             

   24. 543 Dary a jiná bezúplatná předání                   

   25. 544 Prodaný materiál                                 

   26. 547 Manka a škody                                    

   27. 548 Tvorba fondů                                     

   28.         243 960,00                          256 872,00551 Odpisy dlouhodobého majetku                      

   29. 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek              

   30. 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                

   31. 554 Prodané pozemky                                  

   32. 555 Tvorba a zúčtování rezerv                        

   33. 556 Tvorba a zúčtování opravných položek             

   34. 557 Náklady z vyřazených pohledávek                  

   35.         139 701,30         77 494,90        459 001,54558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          

   36.          12 870,00                           21 000,00549 Ostatní náklady z činnosti                       

 II.  Finanční náklady

    1. 561 Prodané cenné papíry a podíly                    

    2. 562 Úroky                                            

    3. 563 Kurzové ztráty                                   

    4. 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou             

    5. 569 Ostatní finanční náklady                         
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IČO: 00498874 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2019
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

Název položky
Číslo

položky
Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

 III. Náklady na transfery

    1. 571 Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery 

    2. 572 Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 

 V.   Daň z příjmů

    1. 591 Daň z příjmů                                     

    2. 595 Dodatečné odvody daně z příjmů                   
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IČO: 00498874 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2019
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

Název položky
Číslo

položky
Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

Hlavní činnost Hospodářská
činnost

 B.           202 590,00     20 280 562,02        360 960,00     24 102 210,99    VÝNOSY CELKEM                                    

        202 590,00  I.          141 246,00        360 960,00        234 982,13   Výnosy z činnosti                                 

    1. 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků               

        202 590,00    2.         124 266,00        360 960,00        170 815,00602 Výnosy z prodeje služeb                          

    3.          15 730,00                           22 030,00603 Výnosy z pronájmu                                

    4. 604 Výnosy z prodaného zboží                         

    8. 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů                   

    9. 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                

   10. 642 Jiné pokuty a penále                             

   11. 643 Výnosy z vyřazených pohledávek                   

   12. 644 Výnosy z prodeje materiálu                       

   13. 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

   14. 646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 

   15. 647 Výnosy z prodeje pozemků                         

   16. 648 Čerpání fondů                                    

   17.           1 250,00                           42 137,13649 Ostatní výnosy z činnosti                        

 II.  Finanční výnosy

    1. 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         

    2. 662 Úroky                                            

    3. 663 Kurzové zisky                                    

    4. 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              

    6. 669 Ostatní finanční výnosy                          

 IV.       20 139 316,02                       23 867 228,86   Výnosy z transferů                                

    1. 671 Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 

    2.      20 139 316,02                       23 867 228,86672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 

 C.    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

          7 586,32    1.          37 178,94          2 718,88         44 480,14    Výsledek hospodaření před zdaněním               

          7 586,32    2.          37 178,94          2 718,88         44 480,14    Výsledek hospodaření běžného účetního období     

Podpisový záznam:

FENIX, Výkaznictví 8.61.006 Strana 3 Tisk: 10.03.2020 10:50:15 



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       A.1.  Informace podle §7 odst.3 zákona

   Nedošlo k žádné skutečnosti, která by omezovala nebo zabraňovala v pokračování činnosti. Účetní metody

   nebyly změněny.

       A.2.  Informace podle §7 odst.4 zákona

   Ke změnám nedošlo.

       A.3.  Informace podle §7 odst.5 zákona

   PO účtuje na základě rozhodnutí zřiovatele ve zjednodušeném rozsahu. K odchylkám od použitých účetních

   metod nedošlo.
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod
rozvahový

účet

P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky                                                         995 255,44         943 078,69

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901          83 266,65          83 266,65

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902         646 433,80         580 447,80

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905

    4.  Vyřazené závazky                                                               906

    5.  Ostatní majetek                                                                909         265 554,99         279 364,24

P.II.  Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

    1.  Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      911

    2.  Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         912

    3.  Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                      913

    4.  Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                         914

    5.  Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       915

    6.  Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          916

P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

    1.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     921

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     922

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  923

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  924

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  925

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  926

P.IV.  Další podmíněné pohledávky

    1.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        931

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        932

    3.  Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 933

    4.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 934

    5.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              939

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              941

    7.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      942

    8.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      943

    9.  Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   944

   10.  Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   945

   11.  Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    947

   12.  Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    948

P.V.   Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

    1.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    951

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       952

    3.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      953

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         954

    5.  Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            955

    6.  Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               956
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod
rozvahový

účet

P.VI.  Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           961

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           962

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             963

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             964

    5.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   965

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   966

    7.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  967

    8.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  968

P.VII.  Další podmíněné závazky

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          971

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          972

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    973

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    974

    5.  Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            975

    6.  Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            976

    7.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978

    8.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979

    9.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              981

   10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              982

   11.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  983

   12.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  984

   13.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985

   14.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986

P.VIII . Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999         995 255,44         943 078,69
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       A.5.  Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

   Pr 1513 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1.7.2016
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       A.6.  Informace podle § 19 odst.6 zákona

   V hodnoceném účetním období nedošlo ke skutečnostem, které by změnily podmínky a výsledky činnosti. K

   významným událostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo.
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       B.1.  Informace podle § 66 odst.6

   Účetní jednotka ve sledovaném období nemá žádné návrhy nebo zápisy na vkladdo KN, ani DM.

       B.2.  Informace podle § 66 odst.8

   Fondy účetní jednotky jsou kryté.

       B.3. Informace podle § 68 odst. 3

   Účetní jednotka ve sledovaném období nemá žádné vzájemně zúčtované částky.
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       C.    Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.   Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

       D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

       D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

       D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

       D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

Fond kulturních a sociálních potřeb

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

A.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                               149 272,54

A.II.  Tvorba fondu                                                                              323 938,56

    1.  Základní příděl                                                                           323 938,56

    2.  Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

    3.  Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se

       k majetku pořízenému z fondu

    4.  Peněžní a jiné dary určené do fondu

    5.  Ostatní tvorba fondu

A.III.  Čerpání fondu                                                                             259 377,94

    1.  Půjčky na bytové účely

    2.  Stravování                                                                                134 830,00

    3.  Rekreace

    4.  Kultura, tělovýchova a sport                                                               73 547,94

    5.  Sociální výpomoci a půjčky

    6.  Poskytnuté peněžní dary

    7.  Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

    8.  Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

    9.  Ostatní užití fondu                                                                        51 000,00

A.IV.  Konečný stav fondu                                                                        213 833,16
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

Rezervní fond

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

D.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                               397 729,26

D.II.  Tvorba fondu                                                                               44 765,26

    1.  Zlepšený výsledek hospodaření                                                              44 765,26

    2.  Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

    3.  Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

    4.  Peněžní dary – účelové

    5.  Peněžní dary – neúčelové

    6.  Ostatní tvorba

D.III.  Čerpání fondu                                                                             263 481,00

    1.  Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

    2.  Úhrada sankcí

    3.  Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele

    4.  Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

    5.  Ostatní čerpání                                                                           263 481,00

D.IV.  Konečný stav fondu                                                                        179 013,52
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

Fond investic

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

F.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                               534 431,10

F.II.  Tvorba fondu                                                                              856 872,00

    1.  Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku              256 872,00

       prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu

    2.  Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                               600 000,00

    3.  Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů

    4.  Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

    5.  Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů

    6.  Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

    7.  Převody z rezervního fondu

F.III.  Čerpání fondu                                                                           1 154 499,90

    1.  Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,             1 009 499,90

       s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

    2.  Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

    3.  Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                             145 000,00

    4.  Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,

       který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV.  Konečný stav fondu                                                                        236 803,20
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

Stavby

       G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo
položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Stavby                                       G.         16 784 502,84     17 543 684,74      6 868 600,00     24 412 284,74

 Bytové domy a bytové jednotky                G.1.        1 009 499,90                        1 009 499,90

 Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.  

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3.  

 Komunikace a veřejné osvětleníG.4.  

 Jiné inženýrské sítěG.5.  

 Ostatní stavby                               G.6.       16 784 502,84     16 534 184,84      6 868 600,00     23 402 784,84
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

Pozemky

       H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo
položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Pozemky                                      H.            273 850,00        273 850,00                          273 850,00

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemkyH.2.  

 Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.  

 Zastavěná plocha                             H.4.          230 531,00        230 531,00                          230 531,00

 Ostatní pozemky                              H.5.           43 319,00         43 319,00                           43 319,00
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       I.    Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I.     Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.   Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.   Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
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Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2020 8:47:42
Název účetní jednotky:  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
Sídlo:  Smetanova 838
       562 01 Ústí nad Orlicí

 příspěvková organizacePrávní forma:
IČO : 00498874

       J.    Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

J.     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.   Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.   Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:
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Mgr. Marie 

Klementová

Digitálně podepsal 

Mgr. Marie Klementová 

Datum: 2020.10.19 

10:25:20 +02'00'





Naše škola, VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí, získala titul „eTwinningová škola“! 

S radostí oznamujeme, že VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí se nově stává „eTwinningovou školou 2020 – 

2021“. Tento čestný titul nám byl udělen na základě splnění celé řady náročných kritérií týkajících se 
nejen aktivit našich žáků a učitelů v mezinárodním programu eTwinning, ale také kritérií z oblasti 

bezpečnosti na internetu, a to v mezinárodním měřítku. V letošním roce tento titul získalo 22 škol 
z České republiky, viz seznam oceněných mezinárodních škol 
https://www.etwinning.net/cz/pub/support/2020--2021-etwinning-school-l#c203. 

Veliký dík opět patří našim žákům, jejich píli, nadšení a kreativitě, děkujeme! 

O programu eTwinning i o práci našich studentů na školních mezinárodních projektech se můžete 
dozvědět více i na školních webových stránkách www.szsuo. 

Odkaz na web www.etwinning.net.  

       Leona Červinková a Vlasta Beranová 

 

 

Zde je text oznámení o udělení titulu "eTwinningová škola". 

Congratulations! Your school has been awarded with the eTwinning School Label 2019-2020 and this 

is a great achievement by the eTwinning team in your school! 

The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week and on other 

eTwinning and European Commission's news channels.- You can proudly use the eTwinning School 

Label (here attached) on your school's website. 

- Shortly, we will send you a package containing some eTwinning materials and of course the 

eTwinning School plaque. 

- You will be invited to participate in the eTwinning Schools' Group and in the various activities 

dedicated to eTwinning Schools. 

Congratulations again for being an example for all the other schools: we count on your dedication 

and commitment to promote eTwinning and its values, which are represented by the eTwinning 

Schools' mission which you can downloud here 

https://www.etwinning.net/files/etwinningschool/etwinning_school_mission.pdf 

 

 

https://www.etwinning.net/cz/pub/support/2020--2021-etwinning-school-l#c203
http://www.etwinning.net/


Výhra v literární soutěži "Kouzlo mého 
oboru"  
V rámci slavnostního vyhodnocení projektu ZDRAVOhrátky byla ve středu 22. ledna 2020 v 
sálu Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje vyhodnocena literární soutěž 
Kouzlo mého oboru. Té se zúčastnili žákyně a žáci středních zdravotnických škol 
Pardubického kraje. Naše škola slavila velký úspěch. Žákyně třetího ročníku oboru 
zdravotnický asistent Lucie Dušková obsadila první místo v kategorii hodnocení odborné 
poroty a druhé místo v kategorii hlasování veřejnosti na sociální síti Facebook. Porota byla 
sestavena z několika členů Rady Pardubického kraje, zaměstnanců odboru školství Krajského 
úřadu Pardubického kraje, regionálních médií a organizátorů projektu. Lucie svůj příspěvek 
napsala formou emotivní básně na základě osobního příběhu. 

Velké poděkování patří také učitelce českého jazyka Mgr. Šárce Novákové. Lucii gratulujeme 
a přejeme mnoho dalších nejen literárních úspěchů. 

Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy. 

 

  

 





Kmenový obor: 53-41-N

Studijní obor: 53-41-N/11

Forma studia: denní

Platnost učebního plánu: 1. září 2018 počínaje prvním ročníkem

Ročník
Období

Počet týdnů teoretické přípravy 10 10 6 6 6 6

Předmět/počet hodin týdně 31 32 34 35 35 34

Povinné základní moduly - Kategorie A

Filozofie FIL 2 12 0 Z 1 6 0 Z 1 18/0 18

Zdravotnické právo a profesní legislativa 

ve vztahu k ošetřovatelství
ZPL 3 14 4 KZ 1 14/4 18

Management  v ošetřovatelství MAO 2 6 6 Z 1 6 0 KZ 1 12/6 18

Ekonomika a pojišťovnictví EKP 1 6 0 Z 1 6/0 6

Veřejné zdravotnictví VZD 1 10 0 Z 1 5 5 ZK 1 15/5 20

Zdravý životní styl ZŽS 1 6 4 Z 1 6/4 10

Ochrana veřejného zdraví OVZ 1 6 0 Z 1 4 2 KZ 1 10/2 12

Komunikace v ošetřovatelství KOMO 2 10 10 Z 2 5 15 KZ 3 15/25 40

Sociologie SOC 2 10 2 Z 1 10/2 12

Anatomie ANT 3,5 35 0 KZ 2 14 6 ZK 4 49/6 55

Fyziologie FYO 2 12 0 KZ 2 8 4 ZK 4 20/4 24

Patologie PAT 1 8 2 KZ 2 14 6 ZK 2 22/8 30

Biofyzika BIF 1,5 12 3 Z 1 12/3 15

Biochemie BICH 1 5 5 Z 1 5 5 KZ 2 10/10 20

Mikrobiologie a imunologie MIO 1 10 0 Z 2 14 6 ZK 2 24/6 30

Hematologie HEM 1 6 4 Z 1 6/4 10

Genetika GEN 2 12 0 Z 1 12/0 12

Farmakologie FAR 2 10 2 KZ 1 10/2 12

Výživa a dietetika VYD 1 8 2 KZ 1 8/2 10

Klinická propedeutika KLP 3 20 10 KZ 2 20/10 30

Radiologie a nukleární medicína RNM 3 14 4 Z 1 14/4 18

Odborná latinská terminologie OLT 1 0 10 Z 1 0 10 ZK 2 0/20 20

Informační systémy ve zdravotnictví ISZ 2 0 20 KZ 2 0/20 20

Humanitní vědy: 0

* Etika v ošetřovatelství ETO 3 18 0 KZ 1 18/0 18

* Obecná a vývojová psychologie OVP 2 20 0 Z 2 16 4 ZK 3 36/4 40

* Psychologie osobnosti a sociální ps. POS 2 20 0 Z 1 2 4 ZK 2 22/4 26

* Zdravotnická psychologie ZPS 2 12 0 Z 2 8 4 Z 3 12 6 ZK 4 32/10 42

* Základy pedagogiky a edukace v oš. ZPE 2 10 2 Z 1 2 4 KZ 2 12/6 18

Povinné odborné moduly - Kategorie A 0

První pomoc PRP 3 8 10 KZ 1 8/10 0

Ošetřovatelství: 0

* Ošetřovatelství teorie OSE 1 10 0 Z 1 10 0 KZ 2 20/0 20
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UČEBNÍ PLÁN - DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA (53-41-N/11)
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* Ošetřovatelský proces a potřeby člověka OPP 1 10 0 Z 1 5 5 KZ 2 0 12 Z 1 0 6 KZ 1 0 6 Z 1 0 6 ZK 5 15/35 50

Ošetřovatelské postupy OPO 4 15 25 KZ 3 10 20 ZK 7 25/45 70

* Multikulturní ošetřovatelství MUS 3 12 6 Z 1 12/6 18

* Výzkum v ošetřovatelství VOS 2 11 1 Z 3 17 1 Z 1 28/2 30

* Komunitní péče KOP 2 10 2 Z 3 12 6 KZ 2 22/8 30

Rehabilitační ošetřovatelství ROS 4 14 10 KZ 2 14/10 24

Ošetřovatelství v klinických oborech: 0

* Ošetřovatelství v interních oborech OIN 4 20 20 Z 3 20 10 Z 4 12 12 ZK 4 12 12 Z 2 6 6 ZK 2,5 6 9 Z 10 76/69 145

* Ošetřovatelství v chirurgických oborech OCH 2 10 10 Z 2 10 10 Z 4 12 12 ZK 4 12 12 Z 3 6 12 ZK 4 12 12 Z 10 62/68 130

* Ošetřovatelství v pediatrii OPE 3 9 9 Z 2 6 6 ZK 2 6 6 Z 2 6 6 KZ 5 27/27 54

* Ošetřovatelství v gynekologii a por. OGP 3 9 9 Z 2 6 6 ZK 2 15/15 30

* Ošetřovatelství v psychiatrii OPS 2 6 6 Z 2 6 6 ZK 2 12/12 24

* Ošetřovatelství v neurologii ONE 2 6 6 Z 2 6 6 KZ 2 12/12 24

* Ošetřovatelství v onkologii OON 2,5 9 6 ZK 1 9/6 15

* Paliativní péče PAP 2 6 6 Z 1 6/6 12

* Ošetřovatelství v geriatrii OGE 2 6 6 Z 2 6 6 KZ 2 12/12 24

* Ošetřovatelství ve vybraných klinických 
oborech: v oftalmologii, otorinolaryngologii,  

dermatovenerologii, stomatologii

OKO 3 9 9 Z 2 6 6 KZ 2 15/15 30

Moduly odborné praxe:

Odborná ošetřovatelská praxe I ODP I 6 KZ 6 ZK 15 0/120 120

Odborná ošetřovatelská praxe II ODP 

II

6 

týd.
KZ

6 

týd.
KZ

10 

týd.
KZ

10 

týd. 
KZ

10 

týd.
KZ

8 

týd.
ZK 40 0/2000 2000

Odborná ošetřovatelská praxe III ODP 

III

4 

týd.
Z

3 

týd.
Z 5 0/280 280

Počet hodin v jednotlivých obdobích
Počet hodin odborné ošetřovatelské 
praxe

Povinně volitelné předměty - Kategorie B

Cizí jazyk:

* Anglický jazyk ANJ 4 0 40 Z 4 0 40 KZ 3 0 18 Z 4 0 24 KZ 3 0 18 Z 3 0 18 ZK 0/164 164

* Německý jazyk NEJ 4 0 40 Z 4 0 40 KZ 3 0 18 Z 4 0 24 KZ 3 0 18 Z 3 0 18 ZK 0/164 164

Celkový počet kreditů za ročník/studium 51 24 102 177

Počet forem hodnocení - zápočet 12 5 9 7 11 5 49

Počet forem hodnocení - klasifikovaný 6 9 4 8 3 4 34

Počet forem hodnocení - zkouška 1 7 3 3 2 6 22

Poznámky:

1. Vysvětlivky zkratek
P - přednáška KZ - klasifikovaný zápočet
C - cvičení ZK - zkouška
Z - zápočet týd. - týden

31
1334

1498

300 460 400 520 400 320 2400

760 920

32Počet hodin teoretických modulů

10

29 30 31 33

720 2400



2. Součástí absolutoria (v UP označeno *):
* obhajoba absolventské práce
* teoretická zkouška z předmětů:
- ošetřovatelství (ošetřovatelství teorie, ošetřovatelský proces a potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství),
- ošetřovatelství v klinických oborech (interních, chirurgických, pediatrii, gynekologii a porodnictví, psychiatrii, neurologii, onkologii, ORL, očním, zubním, kožním lékařství, 
komunitní péči, paliativní péči, geriatrii),
- humanitní vědy (psychologie, základy pedagogiky a edukace, etika v ošetřovatelství).
* zkouška z cizího jazyka.


