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Charakteristika školy  

Základní údaje o škole 

Název školy: Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 

Sídlo: Beroun, Mládeže 1102 

IČO a IZO ředitelství školy: IČO: 00640808, IZO: 110009487 

Datum zřízení školy: 1. 9. 1990 

Celková kapacita školy: 250 

 

Zřizovatel: Středočeský kraj; právní forma: kraj; IČO: 708910095 

Adresa zřizovatele: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

Součásti školy: 
- Střední zdravotnická škola 

- Školní jídelna – výdejna 

 

 

Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102, je samostatná příspěvková organizace s právní 

subjektivitou, jejímž zřizovatelem je s účinností od 1.7.2001  Středočeský kraj se sídlem 

Zborovská  11, 150 21 Praha 5 (zřizovací listina č.j. OŠMS/3060/2001 byla vydána dne 18. září 2001). 

 

 Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění a prováděcími předpisy. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech, 

které má zapsány ve školském rejstříku. Škola může provozovat i doplňkovou činnost mimo 

svoji hlavní činnost, pro kterou byla zřízena. Okruhem doplňkové činnosti je pořádání kurzů, 

školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.  

 Hlavní činností školy je vzdělávání zdravotnických pracovníků, nelékařů, v oboru  

Zdravotnický asistent. Tento obor připravuje žáky pro uplatnění v ošetřovatelské péči v oblasti 

prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých.  Studiem se žáci připravují na činnosti, které 

spočívají v  podpoře zdraví, prevenci onemocnění a v  poskytování péče nemocným ve 

zdravotnických zařízeních i v  terénu. 

Obor vzdělání Sociální činnost připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním 

sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v 

různých typech sociálních zařízení, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti 

sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Obor je zaměřen na osobní práci s klientem; tj. 

zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle 

soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. Absolventi tohoto oboru nejsou zdravotnickými 

pracovníky. 

 

Obory vzdělání – denní forma vzdělávání: 

 

- Zdravotnický asistent – kód oboru 53-41-M/01 – denní forma  
čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou  

 

- Sociální činnost – kód oboru 75-41-M/01 – denní forma  

  čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou  

 

- Ošetřovatel 53-41-H/01 – denní forma 

tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou 

Pro tento školní rok již nenabízen 
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Obory vzdělání – kombinovaná forma vzdělávání: 

 

- Zdravotnický asistent – kód oboru 53-41-M/01 

pětileté studium ukončené maturitní zkouškou, dvouleté - pomaturitní studium 

 

Střední zdravotnická škola Beroun si ve svém regionu vybudovala stabilní pozici a svým 

významem je důležitou a nepostradatelnou institucí v systému zdravotnického vzdělávání. 

 

 

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVY 

Cíle - vnější podmínky: 

- spolupracovat a upevňovat vztahy se zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského 

kraje – zapojení do projektů KÚ – První pomoc pro žáky ZŠ, realizace 

preventivních programů, pokračování projektu Ozbrojený účastník, účast našich 

žáků na sportovním dni zaměstnanců KÚ 

- rozvíjet spolupráci se školskou radou, zákonnými zástupci, rodiči, žáky 

- spolupracovat a upevňovat vztahy se sociálními a zdravotnickými zařízeními  

(např. účast žáků na akcích organizovaných nemocnicemi – Den zdraví, dárcovství 

krve, spolupráce školy a sociálního zařízení – zapojení do projektu – např. 

Vzdělávání bez bariér – žáci připravují témata a program pro klienty Domova TGM 

– běží již 2. rokem  

- spolupracovat se ZŠ a SŠ v regionu – pořádání prezentací první pomoci, účast 

našich žáků na projektech první pomoci základních škol 

- pořádat aktivity, které jsou určeny široké veřejnosti a při kterých se škola zviditelňuje. 

Jarmark sociálních služeb, náborové, prezentační akce – Veletrhy vzdělávání, účast 

na informativních schůzkách 9. tříd ZŠ, Dny otevřených dveří 

Cíle -  Vnitřní podmínky:  

- udržet prestiž absolventů a dobré jméno školy 

- rozvíjet poradenství a konzultační služby pro žáky a zákonné zástupce, rodiče 

- pěstovat kulturu jednání a chování 

- zkvalitňovat výchovně vzdělávací projekt na základě evaluace 

- podporovat a organizovat výchovné aktivity 

- úzce spolupracovat s metodickými orgány školy, školskou radou 

- podpořit nastartování funkčnosti nově vzniklého Spolku rodičů – zajistit členy z řad 

učitelů a vedení školy pro možnou kontrolu plnění stanovených cílů čerpání a 

nastavení pravidel fungování spolku 

- připravit spuštění nově zpracovaných webových stránek školy 

- sledovat vyhlášené výzvy projektů, pracovat na tvorbě projektů k získání dotací 

z fondů EU a zlepšovat dle podmínek využitelností daného projektu vybavení školy 

pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, 

modernizovat vybavení školy. Dále rozšiřovat mezinárodní spolupráci a jazykovou 

vybavenost vyučujících a žáků. Připravuje se zapojení do projektu Šablony II a 

ERASMUS+, pokračování již rozběhlých projektů 
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- zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců školy na zlepšování 

práce školy, u pedagogických pracovníků vést ke zvýšení spolupodílení na řízení 

školy, na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy. Delegovat výkonné 

kompetence na co nejnižší úrovně řízení 

- hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP a připravovat podklady pro 

tvorbu nového ŠVP, související se změnou názvu oboru vzdělání Zdravotnický 

asistent na Praktickou sestru. Sestavit učební plán – vycházející z RVP a rozdělit 

oblasti vzdělávání mezi vyučující 

 

Strategie: 

- všichni zaměstnanci pečují a udržují estetičnost prostředí školy, chovají se kulturně a 

kultivovaně, dodržují etiku a jdou příkladem svým postojem k práci i osobnímu 

životu. 

- nabízejí a realizují poradenské a konzultační služby 

- vedení školy usiluje o vytvoření a udržení vstřícného a respektujícího komunikačního 

systému, který zahrnuje zaměstnance školy, žáky, zákonné zástupce, rodiče i veřejnost 

 

SPRÁVA ŠKOLY 

 

- dodržovat právní normy v řízení školy a sledovat změny v legislativě 

- implementovat právní normy do vnitřních předpisů organizace 

- plánovat činnost školy, hodnotit činnost školy, přijímat opatření k nápravě nedostatků 

- plánovat a realizovat změny v činnostech školy 

Strategie: 

- vedení školy implementuje právní normy do činnosti školy 

- vedení školy plánuje činnost krátkodobě i dlouhodobě 

- vedení školy realizuje kontrolní činnost, vyhodnocuje a přijímá nápravná opatření 

 

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

- realizovat vzdělávání žáků podle ŠVP, průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího 

programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, 

v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy, 

- zažádat o zápis v Rejstříku škol – MŠMT – nového názvu oboru vzdělání Praktická sestra, 

který nahradí stávající obor Zdravotnický asistent (od šk. roku 2019-20, ZA bude dobíhající 

obor vzdělání) 

- vytvořit nový ŠVP pro obor vzdělání Praktická sestra (od školního roku 2019-20) 

- usilovat o efektivitu výchovně vzdělávacího procesu 

- vytvořit zajímavou a reálnou vzdělávací nabídku – analyzovat poptávku uchazečů, 

podchytit velký zájem uchazečů o zkrácené studium oboru vzdělání ZA – dvouleté 

pomaturitní – kombinovaná forma vzdělávání. Uchazeči mají velmi kladný vztah ke studiu a 

z minulého roku je patrné, že mají studenti i vynikající studijní výsledky 

- zhodnotit zájem uchazečů o jednotlivé obory vzdělání a zaměřit se na zatraktivnění méně 

žádaných oborů vzdělání, zaměřit se na obor vzdělání Sociální činnost, který již 2. rokem 

nebyl naplněn 
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- využívat formy a metody vzdělávání, které podporují efektivitu vzdělávání, aplikovat 

moderní výukové metody – např. CLIL, ve které jsou vyučující, kteří byli zapojeni do 

projektu ERASMUS+ ,proškoleni,  

- podporovat účast žáků v soutěžích (především odborně zaměřených ale i tělovýchovných) 

- zajistit rovné příležitosti pro všechny žáky, systematicky identifikovat individuální potřeby 

žáků při vzdělávání, spolupracovat s odbornými pracovišti,  

- zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, 

informační gramotnosti, ve schopnosti komunikace v cizích jazycích, přírodovědné a sociální 

oblasti 

- výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a 

tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí 

a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).  

- evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, 

v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, 

- sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce 

nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP,  

- systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat 

úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat 

důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří 

dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti 

- monitorovat další uplatnění absolventů (studium, zaměstnání) 

 

 

Strategie: 

- evaluační komise připravuje každý rok plán – určení vzdělávacích oblastí (předmětů), které 

budou v daný školní rok monitorovány a analyzovány – formou dotazníkového šetření. Na 

konci školního roku je zpracována evaluační zpráva, která je výstupem dotazníkového šetření 

- předmětové komise – vyhodnocují průběžně a též na konci školního roku pozitiva a negativa 

výchovně vzdělávacího procesu a navrhují opatření ke zvyšování jeho kvality 

- vedení školy monitoruje výsledky, přijímá opatření ke zlepšení, kontroluje a vyhodnocuje 

přijatá opatření 

 

 

OBLAST SOCIÁLNÍ  

Cíle: 

- vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce, příjemného a bezpečného 

prostředí pro žáky, zaměstnance školy a rodiče, 

- dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení 

zájmu rodičů o dění ve škole, 

- trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou, 

- rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, 

hygiena, 

- zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy,  

- zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a 

odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky, 

- rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům, 

- rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole, 

- vytváření příjemného pracovního a studijního prostředí  
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Strategie: 

 

- vytvářet systém efektivních opatření k prevenci všech forem rizikového chování, 

- spolupracovat se zdravotnickými školami v kraji i ČR v rámci Asociace 

- vést žáky k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě, rozvíjet 

environmentální výchovu, 

- odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry 

- preventivně předcházet problémům, haváriím pomocí neustálé údržby budovy školy, 

- usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů, 

- zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů, 

- rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations 

- vytvoření příjemného pracovního a studijního prostření – v rámci projektu Snížení 

energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy došlo k zatraktivnění budovy 

zateplením a novou fasádou s novým nápadným názvem školy. Vnitřní prostory se též 

zpříjemnily barevnými nátěry na chodbách a novými stropními deskami s moderním 

osvětlením. Dále jsme nově vybavili jídelnu, která může sloužit též jako posluchárna  

 

 

 

 

OBLAST PEDAGOGICKÁ 

Cíle: 

- systematicky budovat a rozvíjet školní poradenské služby, ve kterých budou působit výchovný 

poradce a školní metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb, spolupráci s dalšími 

pracovníky, 

- zajistit potřebné vzdělávání pracovníků – výchovného poradce a školního metodika prevence - 

posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti 

školských poradenských zařízení a výchovného poradce, školního metodika prevence, 

- poradenské služby školy zaměřit zejména na případné poskytování podpůrných opatření pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených 

podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání 

a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, 

podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, 

vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou 

intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení 

všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních 

programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými 

zástupci, 

- podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání 

- vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské 

snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám, 

- vytvářet příznivou atmosféru při vyučovacím procesu 

- zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, 

schopnost dialogu,  

- preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových žáků, společné 

působení, včas informovat rodiče, 

- zaměřit se na prevenci rizikového chování – organizace besed na problematická témata 

 

 

Strategie: 

- vedení školy plánuje a realizuje vzdělávání pracovníků dle potřeb školy 

- vedení školy umožňuje další vzdělávání výchovného poradce, školního metodika prevence 
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- vedení školy podporuje a umožňuje besedy na problematická témata 

- vedení školy analyzuje evaluační dotazníky, přijímá opatření k nápravě 

 

 

OBLAST MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ 

Cíle: 

- ve škole vytvářet pozitivní klima vlastním prostředím, čistotou, estetickou úpravou prostor 

školy i okolí, 

- každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním 

rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd. Tento školní rok plánujeme výměnu školních lavic a 

židlí v další učebně (uč. 3) 

- opravit parkovací plochu před budovou školy 

- vyměnit podlahovou krytinu v kabinetech cizích jazyků, studovny, kabinetu IKT, 

matematiky, českého jazyka a kancelář ekonomky. Zajistit pokládku nového PVC 

- zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj 

všech účastníků vzdělávání,  

- vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně 

prověřovat – zapojení do projektu Ozbrojený útočník ve školském prostředí 

- zajistit obnovu ICT vybavenosti – naplánovat obměnu počítačového vybavení v učebně 

výpočetní techniky, výměnu PC v kabinetu matematiky, odborné učebny, 

- z finančních prostředků získaných z Evropské jazykové ceny LABEL zakoupit zrealizovat 

interaktivní jazykovou učebnu (uč. 2), zakoupit multifunkční tiskárnu, 2 notebooky pro 

výuku, vytvořit jazykové příručky pro zdravotní sestry v nemocnicích – v ruském a 

německém jazyce 

- získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy,  

- zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných 

MŠMT – naplánovat zapojení do projektu Šablony II a pokračovat v dalším projektu 

ERASMUS. 

- naplánovat přípravu oddechového zázemí – kuchyňku pro pedagogy v přízemí místo 

technické místnosti 

 

Strategie 

- vedení školy ve spolupráci s ekonomkou - účetní hospodárně využívá všech finančních 

prostředků 

- vedení školy plánovitě analyzuje materiálně technické potřeby školy 

- snaha o získání finančních prostředků nad rámec přiděleného rozpočtu 

- vedení školy rozvíjí a podporuje doplňkovou činnost – akreditovaný kurz Sanitář, usiluje o 

akreditaci dalšího kurzu – Pracovník v sociálních službách 

- zapojení a podpora projektů EU 

- rozvíjení spolupráce s nemocnicemi a možnost získání sponzorských darů 

- zapojení do charitativních aktivit 

 

 

OBLAST PERSONÁLNÍ 

Cíle: 

- zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu (VŠ studium, studium pedagogiky)  

formou DVPP 

- pečovat o nové zaměstnance v adaptačním období 
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- proškolit pedagogické pracovníky – nové webové stránky školy, ovládání, vkládání článků 

atd. 

- podporovat zapojení pedagogů do národních a mezinárodních projektů, 

- provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě 

jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj, 

- podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace, 

- promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich 

rozvoj,  

- motivovat zaměstnance průhledným a jasným systémem vyplácení mimotarifních složek 

platu, možnostmi odborného rozvoje, 

- vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech činnosti školy, hodnotit 

profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností, přístup k potřebám 

rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci pedagogů,  

- v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP, 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého 

pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných 

činností. 

 

Strategie: 

- vedení školy plánuje a realizuje vzdělávání pracovníků dle potřeb školy 

- vedení školy plánuje a podporuje prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických 

pracovníků 

- vedení školy usiluje o stabilní pedagogický tým – utvářením příjemného pracovního klimatu 

 

OBLAST EKONOMICKÁ 

Cíle: 

- nakládat efektivně s finančními prostředky 

- získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek  

- zlepšení hospodářského výsledku -  využíváním prostor školy pro jiné účely – pronájem – 

ordinace, kurz Sanitář, projektová činnost 

Strategie:  

- plánovité hospodaření 

- funkční kontrolní systém 

- podporovat a rozvíjet projektovou činnost 

 

Projektová činnost 

 Realizace projektu Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy  

Beroun za podpory OPŽP 2014-2020 (zateplování budovy, instalace vzduchotechnických 

jednotek v prostorách školy, rekuperace vzduchu v učebnách se snížením koncentrace CO2, 

úprava vnitřních prostor – barevné nátěry – stěny chodeb, nové stropy s moderním osvětlením, 

nový interiér jídelny s novým nábytkem)  
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 Projekt  Erasmus+ oblast K1 – Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a 

zavedení výuky ošetřovatelství v němčině.  

 

Získání ocenění Pečeť kvality a prestižní ocenění Evropské jazykové ceny LABEL 

s vysokou finanční odměnou 

 

 výzva OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro 

SŠ a VOŠ I“  

realizace projektu – 24 měsíců – probíhá 2. rokem 

Vzdělávání veřejnosti - akreditované kurzy 

 kurz Sanitář 

 

OBLAST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A KONTAKTŮ S VEŘEJNOSTÍ 

Cíle: 

- spolupracovat se ZŠ, SŠ v blízkém okolí, výměna zkušeností pedagogů jiných zdravotnických 

škol v rámci Asociace, 

- vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci se zákonnými zástupci, rodiči pro dosažení vyšší 

otevřenosti školy a maximální využití potenciálu zákonných zástupců, rodičů pro chod školy,  

- příprava a založení Spolku rodičů 

- public relations - zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit 

počet příspěvků školy do regionálního tisku – Radniční listy, Hořovický občan, Podbrdské 

noviny, Loděnický zpravodaj 

- prezentace školy, vytváření image, 

- nové webové stránky školy  

- nové 2 reklamní Roll Upp 

- vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro 

pedagogy, akce pro širokou veřejnost. 

 

Strategie:  

- pravidelná setkání členů Asociace zdravotnických škol ČR, pravidelné schůzky zástupců SZŠ 

a VOŠ Středních Čech – výměna zkušeností, společná příprava nového školního vzdělávacího 

programu oboru vzdělání Praktická sestra 

- nastavení elektronického systému Bakaláři s volným přístupem k informacím pro zákonné 

zástupce, rodiče, žáky – na základě vygenerovaných hesel 

- spolupráce s médii 

- rozvíjení public relations – utužování kontaktů a spolupráce se sociálními a zdravotnickými 

partnery, zřizovatelem, školskou radou, širokou veřejností 

Součástí koncepčního záměru je příloha STANOVENÍ VĚCNÝCH ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 

ROKU 2018, 2019. Tato příloha je zasílána zřizovateli Krajskému úřadu Středočeského kraje 

 

Zpracovala:  

Mgr. Leona Machková, ředitelka školy 
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Střední zdravotnická škola, Beroun 

Mládeže 1102 

266 01 Beroun 

tel.: 311611188, 311623527, 311624194, 311624196 

fax: 311625216 

e-mail: reditelka@szsberoun.cz, 

pro úřední podání: SZMBE@kr-s.cz 

IČO: 00640808 

 

Stanovení věcných úkolů na období roku 2018 

- Zateplení budovy – projekt Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy 
Beroun (OPŽP) – ukončení projektu 

 

- Plnění schváleného projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro SŠ  VOŠ I – výzva OPVVV č. 35 

 

- Doplňková činnost – realizace kurzu Sanitář 
 

- Akreditace – prodloužení - doplňková činnost kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních 
službách 
 

- Zapojení do projektu Ozbrojený útočník ve škole – analýza zabezpečení prostor školy 
 

- Úprava povrchu parkovacích prostor před budovou školy 
 

- Olympiády z českého jazyka, anglického jazyku, psychologie, ošetřovatelství, první pomoci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Leona Machková 

       ředitelka školy 

mailto:reditelka@szsberoun.cz
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Střední zdravotnická škola, Beroun 

Mládeže 1102 

266 01 Beroun 

tel.: 311611188, 311623527, 311624194, 311624196 

e-mail: reditelka@szsberoun.cz 

 

 

Stanovení věcných úkolů na období roku 2019 

 

- Plnění projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ  
VOŠ I – výzva OPVVV č. 35 
 

- Nová učebna informačních a komunikačních technologií – nutnost obměny zastaralých, 
nevyhovujících PC 
 

 

- Nová digitální jazyková učebna s jazykovým pultem, sluchátky s mikrofony – bude hrazeno 
z finančních prostředků získaných oceněním Evropské jazykové ceny LABEL 
 

- Doplňková činnost – realizace kurzu Sanitář 
Akreditace – prodloužení - doplňková činnost kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních 

službách 

 

- Zapojení do projektu Ozbrojený útočník ve škole – analýza zabezpečení prostor školy – 
úspěšné ukončení 
 

- Obměna školního nábytku v učebně 
 

 

- Podání žádosti – projekt Šablony II a ERASMUS 
 

 

 

 

Mgr. Leona Machková 

   ředitelka školy 

mailto:reditelka@szsberoun.cz

