
 
                          Charakteristika   školy 

 

 

 
typ školy :   Soukromá  střední zdravotnická  škola 

                            IZO  110009967 

 

zřizovatel :   Asociace samaritánů České republiky 
    právní forma - obecně prospěšná společnost 

    IČO  25767020 

 

poskytované vzdělání : Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/007 

    Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01 

 

 

adresa školy:                          Tyršova 105, 276 01  Mělník    

telefon:                                   315622065-6 

fax:                                         315622066 

URL:                                      www.zdravka.cz 

e-mail:                                    zdravka.melnik@seznam.cz 

ředitel školy:                          Mgr. Vladimír Janovský, od 1.8.2013 Mgr. Ilona Jřičková  

zástupce ředitele:                   Mgr. Lenka Cvachová 

vedoucí prakt.vyučování:      Bc. Marie Miková 

 

 

školská rada:                          Jiří Kuncman   -    za zřizovatele 

                                              Olga Jarošová    -   za pedagogické pracovníky 

                                              MUDr. Alena Rechová   -   za ţáky a zákonné zástupce nezletilých ţáků 

 

 

 

 Škola sídlí od svého vzniku v budově, která jiţ vícekrát změnila majitele. Současným 

majitelem je  Česká republika – Generální finanční ředitelství,  se sídlem v Praze. Nájemní smlouva 

je podepsána do 31.08.2019. 

 

          Materiální zajištění školy je na dobré úrovni a je srovnatelné se státními školami obdobného 

typu. 

 

           Praktická výuka probíhá v nemocnici v  Mělníku , dále v ÚSP Neratovice, MŠ Mělník –

Nemocniční, v  Centru seniorů Mělník a v ordinacích ambulantních lékařů. Spolupráce s nemocnicí 

v Mělníku se během posledních let výrazně zlepšila, s ostatními subjekty je tradičně na dobré úrovni. 

 

          Škola  pouţívá  učební  plány dobíhajícího oboru    53-41-M/007 – Zdravotnický asistent  

( MŠMT ČR č.j. 33318/2003-23) -  studium denní – délka studia 4. r. a oboru  53-41-M/01  

Zdravotnický asistent – ŠVP Praktická sestra ,  platný od 1.9.2010 - studium denní, délka studia: 4. r. 

 

 

 

http://www.zdravka.cz/
mailto:zdravka.melnik@seznam.cz


 

                         Zaměstnanci školy     školní  rok  2012/2013 
 

 Vyučující 

Cvachová Lenka, Mgr ošetřovatelství 

ošetřování nemocných  

Janovský Vladimír, Mgr. občanská nauka 

Jančárová Šárka, Mgr. ošetřování nemocných 
ošetřovatelství  

první pomoc                                         

Jiřičková Ilona, Mgr. fyzika 

chemie 

inform. a  komun. technologie     

Korbelářová Dagmar, Mgr. ošetřovatelství 

ošetřování nemocných 

Kovačičová Ţaneta, Mgr. ošetřování nemocných 

ošetřovatelství 

  
Kubátová Blanka, Mgr. ošetřovatelství 

ošetřování nemocných 

Lukešová Taťana, Mgr. somatologie 

biologie 

psychologie a komunikace                 

Miková Marie, Bc. klinická propedeutika 

ošetřování nemocných 

Novotná  Daniela , Mgr. anglický jazyk 

anglická konverzace                             

Slanařová Zdeňka, Bc ošetřovatelství 

ošetřování nemocných 

Šebíková  Kateřina Mgr.    český jazyk a literatura 

literární a estetická výchova 

občanská nauka 

dějepis 

dějepis a teorie kultury 

 
Tillingerová Hana, Mgr tělesná výchova 

veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 

Urbancová Hana, Mgr.  matematika 

základy  ekonomie   

Vegrichtová Irina, Mgr. německý jazyk 

německá konverzace 

  

Ostatní 

 
Kotalíková Jindřiška hospodářka 

Lechnerová  Dana sekretářka 

              



 

 

  

                                                       

Pedagogičtí  pracovníci  školy  se  pravidelně  zúčastňují dalšího vzdělávání. Ve  školním  

roce 2012/2013  se zúčastnili  32x  vzdělávacích akcí.   

 

 

Z celkového počtu patnácti vyučujících má čtrnáct vyučujících plnou kvalifikaci a jeden vyučující má 

kvalifikaci částečnou ( VŠ – Mgr.) bez pedagogického vzdělání.  

 

            Prevenci sociálně patologických jevů se pravidelně věnuje Mgr. Ţaneta  Kovačičová, která, 

kromě jiného, tvoří kaţdoročně minimální preventivní program a spolupracuje s výchovnou  

poradkyní Mgr. Ilonou Jiřičkovou. 

 

 

 

          

         V roce 2013 se  přihlásilo  na  SSZŠ  Mělník, o.p.s. 38  zájemců,  přijato bylo 31 zájemců,   

7  zájemců přijato nebylo. K 1.9.2013  skutečně nastoupilo  30 zájemců . 

 

 

Na základě rozhodnutí ředitele školy se nekonaly přijímací zkoušky. 

  

         

            Obor   Zdravotnický asistent   53-41M/01  - ŠVP – Praktická sestra je  platný od  

01.09.2010 .  Obor  Zdravotnický  asistent - 53-41-M/007  byl  ke dni  31.08.2013 ukončen. 

  

 

 

             
Počty žáků ve třídách a výsledky vzdělávání 

 
 1.9.2012 31.1.2013 vyznam. prospělo neprosp. neklasif. 30.6.2013 vyznam. prospělo neprosp. neklasif. 

1.ročník 34 34 0 11 22 1 34 1 27 6 0 

2.ročník 18 17 0 10 7 0 19 2 14 3 0 

3.ročník 40 40 0 30 10 0 39 1 35 3 0 

4.ročník 36 35 0      24 11 0 35 0 29 6 0 

      

 

    

 

 V roce   2013  se zúčastnilo maturitních zkoušek celkem 33 ţáků, z toho 22 ţáků sloţilo maturitní 

zkoušku úspěšně. Dvanáct ţáků si dobrovolně zvolili matematiku ve společné části maturitní 

zkoušky,  11 z nich bylo neúspěšných pouze z matematiky 

 

 

     Během    školního   roku    2012/2013    neprospělo nebo zanechalo studia   16 ţáků .  Studium 

ukončilo  31 absolventů. 

 

        



 

ČŠI v tomto školním roce školu nenavštívila. 

 

      Ţáci školy se pravidelně zúčastňují veřejného ţivota v regionu. Pomáhají při vítání občánků na 

MěÚ Mělník, v léčebně dlouhodobě nemocných a v mělnickém Centru seniorů se ve volném čase 

střídají a pomáhají personálu. 

 

     Ţáci pomáhají při pořádání akce Den zdraví, Srdíčkový den  a také při akci Bílá pastelka, jejíţ 

výtěţek pomůţe nevidomým a lidem se zrakovým postiţením. 

  

    Dne 26.09.2012 se jiţ  poosmé konala soutěţ v poskytování první pomoci  pro základní školy 

z Mělníka a okolí.  

 

   Dne 18. října  2012 se škola zúčastnila akce „Vzdělávání 2012“, kterou organizuje  Úřad práce. 

 

   V dubnu 2013 naše škola pořádala jiţ 8.ročník soutěţe první pomoci pod názvem „Lhotka 13“, 

které se zúčastnili ţáci zdravotnických škol z celé ČR . Soutěţ je financována sponzory a měla 

značný ohlas mezi všemi zúčastněnými. 

 

    Ţáci prvních ročníků se pravidelně zúčastňují na začátku školního roku  seznamovacího kurzu 

konaného v  turistické základně DDM Praha ve Lhotce u Mělníka. V rámci Klubu mladého diváka 

ţáci pravidelně navštěvují divadelní představení. 

 

     Na projekty zaměřené  na prevenci sociálně patologických jevů (seznamovací kurz, soutěţ  PP  

pro ZŠ ) a na soutěţ PP pro SZŠ ( Lhotka 13) významným způsobem finančně přispívá Město 

Mělník 

 

   Škola je zapojena do  programu OPVK (inovace a zkvalitnění výuky směřující k  rozvoji 

odborných a jazykových kompetencí ţáků středních škol),  který je financován  ESF v ČR. 

 

    V květnu 2013 poţádal ředitel školy Mgr. Vladimír  Janovský  správní radu  o.p.s.  o uvolnění 

z funkce. Od 01.08.2013 byla správní  radou o.p.s. jmenována ředitelkou školy Mgr. Ilona Jiřičková.  

 

 

 

 

 

 

 

Školskou radou schváleno dne  01. října 2013. 

  

  

 

 

 

 

        Mgr. Ilona  Jiřičková 

            ředitelka školy 

 

 

 

 

 



 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  HOSPODAŘENÍ 

SSZŠ Mělník, o.p.s. 

školní rok  2012/2013 

 

 
a) výnosy           
    dotace od 1.9.2012 do 31.8.2013         7.481.371,- 

   

  

b) náklady             6.886.176,- 

    z toho: 

    mzdové náklady vč. OPPP                   4.046.811,- 

    zákonné odvody                     1.371.390,- 

    ostatní provozní náklady          1.467.975,- 

 

    celkový rozdíl                        595.195,- 
    z toho: záloha na září                   578.759,- 

  

 

 

 

c) výsledky kontrol hospodaření 

      

Ke dni 17.01.2013 bylo provedeno ověření účetní závěrky auditorem.Výsledky 

hospodaření  za účetní období roku 2012 ve všech významných ohledech splňují 

podmínky  vyuţití na vzdělávání a školské sluţby. Celkové hospodaření organizace je 

hodnoceno výrokem bez výhrad.  

 

 

          Dne  14.02.2013 proběhla kontrola VZP ČR za období 01.02.2010 – 

31.12.2012. Předmětem kontroly bylo dodrţování oznamovací povinnosti, stanovení 

vyměřovacích základů a výše pojistného, dodrţování termínů splatnosti, dodrţování 

ostatních povinností plátců pojistného  a zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech.  

Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční 

nedostatky. 

 

 

          Dne  28.08.2013 proběhla kontrola  OSSZ  Mělník  za období  od 01.09.2011 -  

31.07.2013. Předmět kontroly bylo ověření správnosti výpočtu pojistného, plnění 

úkolů souvisejících s prováděním nemocenského, důchodového pojištění, řádného 

vyplnění ELDP a plnění ohlašovací povinnosti při zaměstnávání poţivatelů důchodu. 

Vlastní platby pojistného.  Z výsledku kontroly vyplývá, ţe nebyly vzneseny ţádné 

námitky a nebyla uloţena ţádná opatření k nápravě. 

 



 

 
 


