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Výroční zpráva 
o činnosti školy 
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1. Základní údaje o škole 
 
 

typ školy : Soukromá  střední zdravotnická škola 
IZO 110009967 

právní forma - obecně prospěšná společnost  
IČO 25767020 

 
zřizovatel :                             VAMED MEDITERRA a.s. 

 od  1.12.2018 
 
poskytované vzdělání : Zdravotnický asistent 53 – 41 – M/01 
 Praktická sestra             53 – 41 - M/03 

 
adresa školy: Tyršova 105, 276 01 Mělník 
telefon: 315622065,  
URL: www.zdravka.cz 
e-mail: zdravka.melnik@seznam.cz, zdravka.melnik@mediterra.cz 
ředitel školy: Mgr. Ilona Jiřičková 
zástupce ředitele: Mgr. Kateřina Šebíková vedoucí 
prakt. vyučování: Bc. Zdeňka Cardová Slanařová 

 
 
školská rada: Ing. Ondřej Němeček – za zřizovatele (VAMED MEDITERRA) 

Eliška Kovářová  (studentka 3. ročníku) -  za žáky a zákonné zástupce 
    nezletilých žáků  

Mgr. Kateřina Šebíková -  za pedagogické pracovníky 
Datum poslední změny v rejstříku škol a školských zařízení nabývá účinnosti od 1. 9. 2019 

 
 

2. Charakteristika školy 
 
     Škola byla založena v roce 1990 a sídlí od svého vzniku v budově, která již vícekrát změnila 
majitele. Současným majitelem je Česká republika – Generální finanční ředitelství se sídlem v 
Praze. Nájemní smlouva je podepsána do 31.8.2022. V současné době proběhlo jednání o 
prodloužení nájemní smlouvy do 31.8.2025, přesto i nadále hledáme prostory pro fungování 
školy, poněvadž v průběhu příštích let bude budova rekonstruována a dle informací z  FÚ by 
měla tato část budovy být využívána do budoucnosti pracovníky  FÚ z okolí. 
 

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

typu. 
 
     Praktická výuka probíhá v nemocnici v Mělníku, která je spádovou regionální nemocnicí, 
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 a prohloubila, s ostatními subjekty je tradičně na dobré úrovni. 
 
 
 
 

 



      Škola používá učební plán oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – ŠVP Praktická sestra, 
platný od 1. 9. 2010 - studium denní, délka studia 4 roky a od 1.9.2019 obor 53-41-M/03 
Praktická sestra – studium denní, délka studia 4 roky. 

 
     Hlavní předmět a účel činnosti školy je vymezen § 57 zákona 561/2004 Sb. 
Hlavním cílem školy je poskytovat žákům odborné vzdělání s ohledem na jejich odbornou 
profilaci. 
 
     V současné době, tedy pro školní rok 2021/2022,  má škola 155 žáků v 6 třídách, z toho 1 
třída  je dobíhající obor Zdravotnický asistent, ostatní třídy mají obor Praktická sestra.  
 
    Jsme jedinou zdravotnickou školou v okrese Mělník a spádovou školou i pro Kralupy nad 
Labem, Roudnicko, Štětí atd. Velkou zvláštností je, že ačkoliv jsme soukromá škola, neplatí se 
u nás tzv. školné. Máme dobře vybavené 2 odborné učebny. Všechny učebny jsou vybaveny 
počítačem s dataprojektorem a připojením na internet. Je zde učebna jazyků a učebna pro výuku 
výpočetní techniky. Žákům je k dispozici i školní knihovna s rozsáhlou sbírkou odborné 
i umělecké literatury. Škola realizuje některé projekty spolufinancované Evropskou unií, pořádá 
soutěže a školení v poskytování laické první pomoci pro základní školy, mateřské školy a 
širokou veřejnost. Zároveň je škola pořadatelem celostátní soutěže První pomoci, která se stává 
prestižní a do níž jsou zapojeny i složky IZS a Policie ČR. 
 

Podle vyjádření České školní inspekce je na této škole velmi příznivé klima pro studium. 
Vysoké  uplatnění našich absolventů v praxi je ukazatel, který nám říká, že nasazenou laťku 
držíme ve správné výšce. 

 
 

3. Údaje o výsledcích vzdělávání 
 

   Škola měla ve školním roce 2020/2021 - 5 tříd, základní učivo je společné pro 
všechny žáky a zahrnuje výuku 2 cizích jazyků – Anglický jazyk a Německý jazyk. 

 
Počty žáků ve třídách a výsledky 
vzdělávání za uplynulé období 

 
 1.9.2020 31.1.2021 vyznam. prospělo neprosp. neklasif. 30.6.2021 vyznam. prospělo neprosp. neklasif. 

1.ročník 33 34 0 30 4 0 33 1 30 2 0 

2.ročník 42 42 0 37 5 0 42 2 39 1 0 

3.ročník 27 28 0 23 4 1 27 0 26 2 0 

4.ročník 31 31 0 31 0 0 31 0 30 1 0 

 
 
   V posledním srpnovém týdnu bude konat 1 žák opravnou zkoušku.  
V průběhu školního roku  2020/2021 zanechali studia 4 žáci z celé školy, 4 žáci  přestoupili  z 
jiné  školy.  

 
 
 
 
 



 
Obory vzdělání a údaje o žácích šk. 

rok 2020/2021 
 

kód a název oboru průměrný 
počet žáků 

počet tříd průměrný počet žáků  na 
třídu 

53-41-M/01 Zdravotnický 
asistent 58,5 2 29,3 

53-41-M/03 Praktická 
sestra 75,5 3 25,2 

 
 
 

4. Údaje o příjímacím řízení 
 

V tomto roce se konaly přijímací zkoušky podle § 59 a § 60 zákona 561/2004 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. V roce 2020/2021 se přihlásilo na SSZŠ  Mělník, o.p.s 
v 1. kole  a ve 2. kole 83 zájemců do 1. ročníku. Všichni uchazeči, kteří byli přihlášeni, 
byli přijati.  Zápisové lístky odevzdalo 35 žáků (v 1.kole) a 18 (ve 2.kole) .  Dva žáci 
přestupují z jiné školy.  
K 1. 9. 2021 skutečně nastoupilo 54 zájemců do 1. ročníku na obor Praktická sestra 
53 - 41 - M/03 - ŠVP  Praktická sestra, který je platný od 1. 9. 2019. (Celkem je 
tedy ve třídách 54 žáků, z toho 2 přestupy z jiné školy). 

 
Kód a název 

oboru 1.kolo další kola odvolání celkem 
přijato 

53-41-M/03 přihlášeno odevzdalo 
ZL přihlášeno odevzdalo 

ZL počet počet 

 52 35 31 17 0 52 

 
 
 

5. Výsledky maturitních zkoušek 
 

Ve školním roce 2020/2021 se maturitních zkoušek v jarním termínu 2021 zúčastnilo 
28 žáků z právě ukončeného ročníku (17 žáků bylo úspěšných) a 8 žáků z dřívějších let  
(4 žáci byli úspěšní), celkem tedy 21 žáků maturitní zkoušku úspěšně složilo v jarním 
termínu. V podzimním termínu 2021 se zúčastnilo 16 žáků, z toho 9 žáků složilo maturitní 
zkoušku úspěšně. Celkem maturitní zkoušku v roce 2021 úspěšně složilo 30 žáků, dalších 
5 žáků má možnost dodělat maturitní zkoušku v dalším termínu a čtyři žáci  již nemohou 
maturitní zkoušku opakovat ( tito žáci jsou z předcházejích let), jedna studentka se 
nepřihlásila k podzimnímu termínu MZ. 



 

6. Vzdělávání žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
a nadaných žáků a studentů 

 
 

Druh postižení počet studentů 
celkem 

      z toho zvýšené 
prostředky 
MŠMT 

Vývojové poruchy učení 12 0 
Zrakově postižení 0 0 
Sluchově postižení 0 0 
Tělesně postižení 0 0 

 
 

7. Uplatnění absolventů na trhu práce 
 

Naši absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce, protože vzdělávací obor 
Zdravotnický absolvent je velmi žádaný.   Nově otevřený obor Praktická sestra od 
1.9.2019 ještě více podpoří uplatnění studentů. Část studentů také odchází studovat na 
vysoké školy zdravotnického zaměření – např. obor - všeobecná sestra. V letošním roce 
byla vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci (COVID 19) zletilým studentům 
uložena pracovní povinnost, které se velice dobře zhostili. Celkem v době od října do 
května odpracovali studenti 4. ročníku 12 983,5 hodin, což v průměru na žáka činí 
418,8 hodin. Kromě těchto studentů pomáhali v nemocnicích či jiných zdravotnických 
zařízeních i studenti z nižších ročníků. 

.  Škola je hlavním zdrojem zaměstnanců nejenom pro nemocnici Mělník, ale i pro 
Psychiatrickou léčebnu Dolní Beřkovice, Léčebnu dlouhodobě nemocných v Kralupech 
nad Labem a několik sociálních sektorů přímo v okrese Mělník. 

 
 

8. Prevence sociálně patologických 
jevů a výchovné poradenství 

     Prevenci sociálně patologických jevů se pravidelně věnuje Mgr. Žaneta Kovačičová, 
která tvoří každoročně minimální preventivní program a také vykonává funkci 
výchovné poradkyně ve spolupráci s Mgr. Ilonou Jiřičkovou, která tuto činnost 
vykonávala v předchozích letech. 
     Činnost je dána vyhláškou č.72/2005 o školských poradenských službách v platném 
znění vyhlášky č.197/2016 Sb. 
Při práci výchovné poradkyně i preventisty spolupracujeme s PhDr. D. Frycovou, 
PaedDr. Z. Černou z PPP, PhDr.Jitkou Dezort Krejčovou, s Městskou policií Mělník, 
Policií ČR, Richardem Ferfeckim, okresním metodikem prevence Mgr. Davidem 
Edrem, Dis., s vedoucí oddělení  OSPOD Mělník Mgr. Zuzanou Linhartovou a dalšími. 
Mezi akce se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů patří například – 
seznamovací kurz pro 1. ročník, sebeobrana a prevence rizikového chování, prevence 
šikany a kyberšikany, přednášky a programy MP a PČR.  

 
 
 



9. Zaměstnanci školy ve školním roce 
2020/2021 

Pedagogičtí pracovníci 
 

 
Cvachová Lenka, Mgr. 

ošetřovatelství 
ošetřovatelská péče 
ošetřovatelství ve vnitřním lékařství 
 
 

Jančárová Šárka, Mgr. ošetřovatelská péče 
první pomoc 
ošetřovatelství v chirurgii 
ošetřovatelství 
patologie 

Jiřičková Ilona, Mgr. fyzika 
chemie 

 
 

 Kovačičová Žaneta, Mgr. 
ošetřovatelství 
ošetřovatelství ošetřovatelská péče  

 

 
Kubátová Blanka, Mgr. ošetřovatelská péče 

klinická propedeutika 
mikrobiologie, imunologie 
epidemiologie a hygiena 

Krivdová Dominika, Bc. somatologie 
biologie 
ošetřovatelství 
odborná latinská terminologie 

 
Neuwirthová Olga, Mgr. 

 
anglický jazyk 
anglická konverzace 
 

Cardová Slanařová Zdeňka, Bc. ošetřovatelská péče  
ošetřovatelství 

Šebíková  Kateřina, Mgr. český jazyk a literatura 
literární a estetická výchova 
občanská nauka 
 

 
 
       Lukešová Taťána, Mgr.    psychologie a komunikace 
 
 
       Tuzarová Květa, Bc.    ošetřovatelství 
        ošetřovatelská péče 
       veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví 
 



 
 
 
 

Dr.Ing.Barák Miroslav, CSc. 

Tesař Jan, Mgr. 

matematika 
 

informační a komunikační technologie 
 

Vegrichtová Irina, Mgr. 
 
 
 

Kletečková Ivana, Ing. 

německý jazyk 
tělesná výchova 

 
 
matematika 
základy ekonomie 

     Kotrč Rostislav, Mgr.     psychologie a komunikace 
 
 
     Diepolt Libor, Mgr.                 anglický jazyk 
         tělesná výchova 
           
    Zítová Linda, Bc.      klinická propedeutika 
 
 
    Hoza Miroslav, Mgr.       občanská nauka 
          dějepis a teorie kultury 
       
 
 

Ostatní – nepedagogičtí pracovníci 
Špetláková Květoslava                              hospodářka - účetní 

Lechnerová Dana                              sekretářka 

 

Kvalifikace pedagogických pracovníků 

Z celkového počtu devatenácti vyučujících mají všichni plnou kvalifikaci 
 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Pedagogičtí pracovníci školy se pravidelně zúčastňují dalšího vzdělávání. Ve školním 
roce 20120/2021 se zúčastnili pouze 5 vzdělávacích akcí, neboť činnost byla narušena 
uzavřením škol a vzdělávacích zařízení. 

 
Setkání výchovných poradců a setkání metodiků prevence se neuskutečnilo, ale případné 
problémy a  řešení situací v průběhu školního roku konzultovala výchovná poradkyně 
přímo s pracovníky telefonicky nebo e-mailem.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Věková struktura pedagogických pracovníků 
 

Počet do 30 let 31 - 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let 
celkem 0 3 3 7 4 

z toho žen 0 3 3 5 2 
 

Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe 
 

Počet do 5 let 6 – 10let 11 - 20 let 21 - 30 let více než 30 
let Celkem 2 0 2 5 8 

 
 
 
 
 

10. Údaje o dalších aktivitách školy 
 

a) Žáci školy se pravidelně zúčastňují veřejného života v regionu, účastnili se Sportovních 
dnů seniorů 4.9.2020.  
 
b) Dne 5.10.2020 došlo k uzavření škol pro prezenční výuku studentů a probíhala pouze 
výuka OSP v nemocnici pro 3. a 4. ročník a výuka ošetřovatelství v odborných učebnách.  

 
c) Škola se připojila k Virtuálnímu veletrhu středních škol Středočeského kraje, který připravila 
Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu. Portál 
byl k dispozici žákům ZŠ a jejich rodičům, ÚP v regionu a všem, kteří se zajímali o středočeské 
školy. Školy touto prezentací oslovily žáky 8. a 9.ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu právě na jejich 
škole. 

 
   d) Dne 10.12.2020 proběhla on-line prezentace školy. 

 
e) Studenti se zúčastnili on line programu Nehodou to začíná dne 2.2.2021. 
 
f) Žáci prvních ročníků se pravidelně zúčastňují na začátku školního roku seznamovacího 
kurzu, konaného v turistické základně DDM Praha ve Lhotce u Mělníka. V tomto roce 
kurz proběhl v termínu  2.9.- 4.9. 2020. Součástí programu seznamovacího kurzu jsou 
přednášky „ Řekni drogám ne, řekni životu ano.“, Právní vědomí studentů.  
 
g) Všechny připravené a běžně konané akce  - KMD, Lyžařský kurz, odborné exkurze, 
návštěva pořadu Planeta Země, zájezd do Drážďan, výuky PP pro školy a školky atd. se 
neuskutečnily vzhledem k epidemiologické situaci COVID 19. Nekonaly se ani Zkoušky 
nanečisto . 
 
h) Pro rodiče budoucích 1. ročníků se uskutečnila 15.6.2021 informační schůzka. 
 
i) Dne 17. a 18.6. byli studenti 2. ročníku na exkurzi v nemocnici na odborném pracovišti. 
 
 
j) Dne 28.6.2021 se 1., 2. a 3. ročník se zúčastnily prohlídky Mělnického zámku. 
 
Škola je zapojena do projektu Šablony pro SŠ, financovaného EU. 
 

 



11.Úspěchy studentů 
 

Soutěž v  První pomoci SZŠ plánovaná na 27.4.-28.4.2021 byla zrušena z důvodu 
uzavření škol od 5.10.2020 v návaznosti na protiepidemiologická opatření. 

 
 

12. Spolupráce a dotace 
 

Velice dobře spolupracujeme s Městskou policií Mělník, Policií ČR, MÚ a hlavně s 
odborem školství MÚ Mělník. 
Na projekty v rámci prevence sociálně patologických jevů (seznamovací kurz, soutěž PP 
pro ZŠ) významným způsobem finančně přispívá Město Mělník a spolek Praktická první 
pomoc Mělník při SSZŠ Mělník, o.p.s.. 

 

13.Dny otevřených dveří 
 

     V průběhu školního roku 2020/2021 byly naplánovány celkem 3 Dny otevřených dveří 
pro zájemce o studium (tj. 30. 11. 2020, 13.1.2021, 10. 2. 2021) a pro žáky základních škol 
dne  
25. 11. 2020 v dopoledních hodinách Den otevřených dveří s výukou První pomoci a 
ukázkami výuky odborných předmětů. Vše bylo zrušeno vzhledem k epidemiologické 
situaci. 
 

 
 
 
 
 

      Školskou radou schváleno dne  20. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ing.Ondřej Němeček Mgr. Ilona Jiřičková 
        Předseda správní rady       ředitelka školy 


