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I NSP EKČNÍ ZPRÁ VA
Čj. ČŠIP-1199/18-P

Název

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99

Sídlo

Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

E-mail

zdravka@zdravka-plzen.cz

IČ

00669695

Identifikátor

600019675

Právní forma

příspěvková organizace

Zastupující

PhDr. Ivana Křížová

Zřizovatel

Plzeňský kraj

Místo inspekční činnosti

Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

Termín inspekční činnosti

8. 11. 2018 − 9. 11. 2018

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět inspekční činnosti
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na přijetí ke vzdělávání ve vyšší
odborné škole do skupiny oborů vzdělání 53 Zdravotnictví pro školní roky 2017/2018
a 2018/2019.

Charakteristika
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (dále
„škola“) vykonává v souladu se zápisem v rejstříku škol a školských zařízení činnost střední

školy a vyšší odborné školy (dále „VOŠ“). Ve školním roce 2018/2019 škola poskytuje
vzdělávání v pěti čtyřletých oborech středního vzdělání ukončovaného maturitní zkouškou
a v devíti oborech vyššího odborného vzdělání ukončovaného absolutoriem.
Ve VOŠ se k termínu inspekční činnosti vzdělávalo celkem 341 studentů, z nichž bylo
276 studentů v osmi oborech skupiny oborů 53 Zdravotnictví (Diplomovaná všeobecná
sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář, Diplomovaná dentální hygienistka,
Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný
zdravotní laborant, Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaný zubní technik) a 75 studentů
v jednom oboru skupiny oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče (Sociální práce
a sociální pedagogika). Výuka všech oborů je realizována v denní formě, u tří z nich
(Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný nutriční terapeut a Sociální práce a sociální
pedagogika) probíhá také v kombinované formě studia.
Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách školy www.zdravka-plzen.cz.

Hodnocení podmínek vzdělávání
Škola pokračuje v souladu se svými koncepčními záměry v rozšiřování své vzdělávací
nabídky, reaguje na potřeby trhu práce. Počínaje školním rokem 2018/2019 byla ve VOŠ
zahájena výuka v novém oboru vzdělání Diplomovaná dětská sestra.
Přijímací řízení do prvního ročníku denní a kombinované formy studia skupiny oborů
53 Zdravotnictví se pro školní rok 2017/2018 konalo ve čtyřech kolech. Přihlášku
ke vzdělávání podalo celkem 324 uchazečů, 174 z nich se k přijímacímu řízení dostavilo.
Z celkového počtu 162 přijatých nastoupilo ke studiu (k 31. 10. 2017) 122 studentů.
Pro školní rok 2018/2019 se přijímací řízení do prvního ročníku konalo rovněž ve čtyřech
kolech. Přihlášku ke vzdělávání podalo celkem 278 uchazečů, 173 z nich se k přijímacímu
řízení dostavilo. Z celkového počtu 172 přijatých nastoupilo ke studiu (k 31. 10. 2018)
118 studentů. Všichni studenti přijatí v uvedených školních rocích splnili podmínky
přijímacího řízení, tj. podali přihlášku ke vzdělávání, doložili doklad o dosaženém středním
vzdělání s maturitní zkouškou, doložili splnění podmínek zdravotní způsobilosti
a absolvovali ústní pohovor (studenti přijatí do oboru vzdělání Diplomovaný zubní technik
také zkoušku manuální zručnosti). Uchazeči pro školní rok 2017/2018 absolvovali rovněž
přijímací zkoušku formou písemného testu, přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 již
přijímací zkoušku formou písemného testu neobsahovalo.
Ve školních rocích 2017/2018 a 2018/2019 se počet přijatých uchazečů do prvního ročníku
ve srovnání s předchozími školními roky výrazně nezměnil, postupně se ale mírně zvyšuje
zájem o kombinovanou formu studia. Škola nadále identifikuje stoupající konkurenci
vysokých škol, které nabízejí obory obdobného zaměření. Klesá tak zájem zejména o denní
studium oborů Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotní laborant.
Od školního roku 2017/2018 je škola zařazena do pokusného ověřování, které
je uskutečňováno dle dokumentu „Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání
studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra
po přijetí do vyššího ročníku než prvního“, čj. MSMT-21041/2017-1 ze dne 1. 9. 2017 (dále
„Vyhlášení pokusného ověřování“).
Přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku denní formy studia oboru Diplomovaná
všeobecná sestra organizované dle dokumentu „Vyhlášení pokusného ověřování“ pro školní
rok 2017/2018 bylo jednokolové. Přihlášku ke vzdělávání podalo celkem 17 uchazečů.
K přijímacímu řízení se dostavilo 13 uchazečů, z nich uspěla jedna uchazečka.
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Jako absolventka oboru Porodní asistentka byla po porovnání vzdělávacího programu
již absolvovaného oboru s akreditovaným vzdělávacím programem „53-41-N/11
Diplomovaná všeobecná sestra“ (dále „AVP DVS“) přijata do třetího ročníku.
Pro školní rok 2018/2019 se přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku denní formy
konalo ve dvou kolech. Přihlášku ke vzdělávání podalo celkem 8 uchazečů. K přijímacímu
řízení se dostavilo 6 uchazečů, 5 z nich uspělo. Dva uchazeči - absolventi oboru
Zdravotnický asistent - byli po porovnání školních vzdělávacích programů již
absolvovaného oboru s AVP DVS přijati do druhého ročníku. Tři uchazeči - absolventi
oboru Zdravotnický záchranář - byli po porovnání vzdělávacího programu již
absolvovaného oboru s AVP DVS přijati do třetího ročníku.

Hodnocení průběhu vzdělávání
Vzdělávání studentky přijaté v přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018 do vyššího než
prvního ročníku denní formy studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra organizovaném
dle dokumentu „Vyhlášení pokusného ověřování“ probíhalo dle učebního plánu, který byl
pro ni vytvořen. Rovněž pro školní rok 2018/2019 byl pro každého ze studentů přijatého
do vyššího než prvního ročníku denní formy studia vypracován učební plán, na jehož
základě probíhá vzdělávání. Obsahy učebních plánů byly stanoveny v souladu s pravidly
uvedenými v dokumentu „Vyhlášení pokusného ověřování“. Vycházejí z porovnání AVP
DVS se vzdělávacími programy, dle kterých bylo uskutečňováno předchozí vzdělávání
studentů.
Studenti přijatí do vyššího než prvního ročníku denní formy studia ve školním roce
2018/2019 svým přístupem ke studiu projevují vážný zájem o získání vyššího odborného
vzdělání a možnost rozšíření profesního zaměření. Vztahy studentů a pedagogů jsou
rozvíjeny na partnerské úrovni.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Škola pravidelně vyhodnocuje výsledky vzdělávání studentů a přijímá v případě potřeby
následná opatření. Studentka přijatá v přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018
do vyššího než prvního ročníku denní formy studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra
organizovaném dle dokumentu „Vyhlášení pokusného ověřování“ již studium úspěšně
ukončila.

Další zjištění
Při přijímání studentů do vyššího než prvního ročníku postupovala škola v souladu
s podmínkami uvedenými v dokumentu „Vyhlášení pokusného ověřování“ vyjma čl. 3 odst.
3, kdy nezahrnula do písemného testu ověřování znalostí jedné ze sedmi požadovaných
vzdělávacích oblastí (První pomoc).

3

Závěry
Vývoj školy
- Vzdělávací nabídka vyšší odborné školy se rozšířila o obor vzdělání Diplomovaná dětská
sestra.
- Škola se druhým rokem účastní pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů
ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra
po přijetí do vyššího ročníku než prvního vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy dne 1. září 2017.
Škola byla hodnocena v termínu 23. − 27. 4. 2018.

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Dodatek č. 10 - Zřizovací listina čj. ŠMS/9133/17 vydaná na základě usnesení
Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 280/17 ze dne 30. 6. 2017 včetně příloh č. 1 a 2
Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2018, č. j. MSMT-25745/2018-2, ze dne
30. 8. 2018
Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci změny zápisu do rejstříku škol
a školských zařízení s účinností od 10. 10. 2018, čj. PK-ŠMS/8848/18, ze dne
4. 10. 2018
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele s účinností od 1. 3. 2012 vydané
hejtmanem Plzeňského kraje dne 22. 2. 2012, čj.: ŠMSpers./1/12 včetně Dodatku
ke jmenování s č. j. ŠMSpers/2/15 ze dne 20. 5. 2015
Vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání platné ve školním roce 2018/2019
Složka - přijímací řízení na vyšší odbornou školu pro školní roky 2017/2018
a 2018/2019
Školní matrika v elektronické verzi pro školní rok 2018/2019 a složky studentů
vedené v papírové podobě ve školním roce 2018/2019
Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná
sestra pro školní roky 2017/2018 a 2018/2019
Informování o přijímání do vyššího ročníku podle pravidel pokusného ověřování
a seznámení s pravidly pokusného ověřování ze dne 2. 10. 2017, 27. 6. 2018
a 1. 10. 2018
Zařazení školy do pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší
odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do
vyššího ročníku než prvního ze dne 1. září 2017, č. j. MSMT-21041/2017-1
Postup při přijímání studentů do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná
sestra a jejich následném studiu vydaný ředitelkou školy dne 14. 9. 2017
Protokol o zkoušce do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra
2017/2018 ze dne 3. 10. 2017
Protokol o zkoušce do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra
2018/2019 ze dne 3. 10. 2018
Požadavky a kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 a 2018/2019
Informace o možnosti zkrácení studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra, denní
forma ze dne 15. 1. 2018
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16.
17.
18.

Učební plány studentů přijatých do vyššího ročníku než prvního pro školní roky
2017/2018 a 2018/2019 a příslušné kurikulární dokumenty
Písemné testy přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018 a 2018/2019
Inspekční zpráva čj. ČŠIP-483/18-P ze dne 30. 5. 2018

Poučení
Podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitelka školy podat připomínky
k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí.
Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát,
Koperníkova 26, 301 00 Plzeň, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9),
nebo na e-podatelnu csi.p@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám
ředitele/ředitelky inspektorátu.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce
k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském
zařízení, jichž se týká, a v místně příslušném inspektorátu České školní inspekce.
Zároveň je inspekční zpráva zveřejněna na webových stránkách České školní inspekce
a v informačním systému InspIS PORTÁL.
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Mgr. Stanislava Majerová, školní inspektorka,
vedoucí inspekčního týmu

Mgr. Stanislava Majerová v. r.

Mgr. Darina Motlíková, odbornice pro oblast
jazykového vzdělávání

Mgr. Darina Motlíková v. r.

Mgr. Hana Švejstilová, odbornice pro oblast
odborného vzdělávání

Mgr. Hana Švejstilová v. r.

V Plzni 12. 12. 2018

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy

PhDr. Ivana Křížová v. r.

V Plzni 14. 12. 2018
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