
Schůzka pro rodiče žáků 
budoucích 1. ročníků

(obor PRAKTICKÁ SESTRA)
SZŠ Svitavy

29. června 2021

Kontakt: 

Střední zdravotnická škola, 
Purkyňova 256, 

568 02 Svitavy

Telefon: 461 535 100

Web: www.szs.svitavy.cz

E-mail: skola@szs.svitavy.cz

www.facebook.com/szs.svitavy/

http://www.szs.svitavy.cz/
mailto:skola@szs.svitavy.cz


Program
1. Vedení školy – kontakty

2. Důležité informace, dokumenty a formuláře

3. Školní řád, provoz školy

4. Učební plán, maturity

5. Učebnice

6. Mezinárodní studentský průkaz ISIC

7. Praktická výuka

8. Tělesná výchova, kurzy

9. Stravování 

10. Ubytování

11. Adaptační kurz

12. Spolek přátel SZŠ Svitavy

13. Kontrola 1. září - přinést



Pracovníci školy – kontakty
Telefon škola + školní jídelna: 461535100 (spojovatelka)

Telefon sekretariát: 702 286 741

E-mail škola: skola@szs.svitavy.cz

Telefon domov mládeže: 702286746

E-mail domov mládeže: dm@szs.svitavy.cz

• ředitel školy: PhDr. Radim Dřímal
• tel: 777635100, e-mail: drimal@szs.svitavy.cz

• zástupkyně ředitele: Mgr. Marie Štarhová
• tel.: 775635101, e-mail: starhova@szs.svitavy.cz

• vedoucí učitelka PV: Mgr. Miloslava Tmějová
• tel.: 702286745, e-mail: tmejova@szs.svitavy.cz

mailto:skola@szs.svitavy.cz
mailto:skola@szs.svitavy.cz
mailto:drimal@szs.svitavy.cz
mailto:starhova@szs.svitavy.cz
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Pracovníci školy – kontakty

• výchovná poradkyně: Mgr. Jana Brixová
• tel.: 721506848, e-mail: brixova@szs.svitavy.cz

• metodička prevence: Mgr. Zuzana Kršková
• tel.: 775027518, e-mail: krskova@szs.svitavy.cz

• ekonomka:  Milena Janoušková
• tel.: 702286744, e-mail: janousko@szs.svitavy.cz

• vedoucí ŠJ: Věra Kavalcová
• tel.: 702286742, e-mail: kavalcov@szs.svitavy.cz

• vedoucí vychovatelka DM: Ivana Čermáková
• tel.: 702 086 635 , e-mail: cermakova@szs.svitavy.cz

mailto:husakova@szs.svitavy.cz
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Důležité informace, dokumenty 
a formuláře

• www.szs.svitavy.cz

• kontakty na zaměstnance

• důležité dokumenty – školní řád, učební plán

• interní formuláře školy – žádost o uvolnění 
z TV, o předčasný odjezd, o uvolnění z rod. 
důvodů aj.

• plán činnosti, kalendář

• aktuality, fotogalerie

• Bakaláři – rozvrh, suplování, klasifikace, rychlé 
informace pro žáky a rodiče

• mobilní aplikace Bakaláři

http://www.szs.svitavy.cz/




Školní řád, provoz školy
• aktuální výtisk ŠŘ dostává každý žák na začátku roku

• způsob omlouvání absence – nemoc, rodinné důvody

• pravidla klasifikace

• splnění docházky – 70 %

• zákaz kouření, alkoholu a drog

• omluvný list

• ochrana vlastních věcí – šatní skříňky – koupit visací 
zámek

• WI-FI připojení pro žáky 

• kopírování – průkaz ISIC, dobíjení kreditu



Učební plán, maturity

• viz příloha

• maturitní zkouška – 2 části (společná = 
státní a profilová = školní)

• společná – čeština, angličtina/matematika

• profilová – praktická zkouška, dvě ústní 
zkoušky

• www.novamaturita.cz

http://www.novamaturita.cz/




Učebnice
• seznam v příloze

• možnost zapůjčení ze sociálních důvodů (1/10 z 
počtu žáků) - žádost + potvrzení o sociální 
potřebnosti

• zapůjčit nelze učebnice pro výuku cizích jazyků 
(nedají se opakovaně použít)



Mezinárodní studentský průkaz ISIC
• oficiální průkaz žáka školy

• prokázání statutu studenta v ČR i zahraničí

• slevy a pojištění (doprava, festivaly, nákupy...)

• platnost od 1. září do 31.12. následujícího roku

• cena a revalidace (290/180 Kč)

• použití ve škole po celou dobu studia pro 
přístup do budovy, stravování a kopírování

• předání 1. září



Praktické vyučování
• předepsané oblečení a obuv:

• 1. ročník – plášť, pevná pracovní obuv s 

páskem

• 2. – 4. ročník – dívky šaty, chlapci kalhoty a 

halena

• praktické vyučování - 1. ročník pouze v 

odborných učebnách SZŠ 

• praktické vyučování – 1. - 4. ročník na 

pracovištích Svitavské a Litomyšlské 

nemocnice a Dětském centru Svitavy

• zdravotní („potravinářský“) průkaz – vyřídit o 

prázdninách – přinést 1. září na kontrolu

• očkovací průkaz – přinést 1. září na kontrolu





Tělesná výchova, kurzy

• výuka tělesné výchovy v tělocvičně OA Svitavy (cca 10 
min.), dále hřiště na stadionu, ledová plocha

• sálové boty (nešpinící podrážka)

• v 1. ročníku lyžařský kurz (možnost zapůjčení výstroje ze 
Spolku přátel)

• v 2. ročníku sportovně turistický kurz 

• uvolnění z TV – žádost + potvrzení lékaře

(co nejdříve, jinak neomluvená absence)









Mimovyučovací aktivity

• odborné exkurze (Anatomický ústav LF MU Brno, oddělení 
Svitavské nemocnice, Masarykův onkologický ústav Brno)

• literární a historické exkurze (Praha, Polsko - Osvětim)

• přírodovědné předměty (vodárna v Brněnci, Hvězdárna a 
planetárium Brno, Botanická zahrada Praha)

• cizí jazyky (Anglie, Německo, Rakousko)

• divadelní představení

• masérský kurz







Stravování
• vlastní školní jídelna v budově

• odevzdáním přihlášky se automaticky objedná strava!

• pro žáky ubytované v DM snídaně + oběd + večeře + 
druhá večeře, pro ostatní strávníky oběd

• ceny: snídaně 17 Kč, oběd 35 Kč, večeře 30 Kč, druhá 
večeře 16 Kč, inkasní platba stravy a ubytování (vždy 
předem)

• bezstravenkový systém – průkazy ISIC

• objednávky a odhlášky pomocí boxu v jídelně, webu 
Strava.cz, mobilní aplikace Strava.cz

• nutnost odhlašování stravy při nemoci – jinak plná 
úhrada (oběd 75 Kč)!





Ubytování 

• Domov mládeže SZŠ Svitavy, Kijevská 1909

• vedoucí vychovatelka Ivana Čermáková
• tel.: 702 086 635 , e-mail: cermakova@szs.svitavy.cz

• cca 10 minut od školy

• nutná přihláška k ubytování

• provoz NE - PÁ

• posilovna, keramický kroužek, WI-FI

• cena za ubytování:

• 1350 Kč (2 a 3 lůžkový pokoj), 

• 900 (4 lůžkový pokoj)

• stravování zajišťuje školní jídelna SZŠ Svitavy

• informace pro ubytované zašleme v srpnu

mailto:cermakova@szs.svitavy.cz




Adaptační kurz
• pro žáky 1. ročníků

• spolufinancován ze 
Spolku přátel SZŠ Svitavy 
(příspěvek pouze pro 
členy)

• zdravotní deklarace –
odevzdat před odjezdem



Spolek přátel SZŠ (SPSZŠ)

• podpora různých aktivit školy

• předsedkyně Stanislava Vaněčková

• informace o činnosti na webu školy

• maturitní ples 4. ročníku

• příspěvky na exkurze (ČR + zahraničí), zájezdy do 
divadla, žákovské soutěže (sport, psychologie, první 
pomoc…)

• nákup učebních pomůcek

• pracovní oděvy pro žáky 2. – 4. ročníku





Kontrola 1. září – přinést do školy

• před nástupem do střední školy musí každý žák 
předložit závěrečné vysvědčení ze ZŠ, kterým doloží 
úspěšně absolvovaný stupeň vzdělání

• zdravotní a očkovací průkaz



Děkuji Vám za pozornost

Radim Dřímal

461 535 100, 777 635 100

drimal@szs.svitavy.cz

www.szs.svitavy.cz
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