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Materiální zajištění výuky 

Žáci při vzdělávání v oboru praktická sestra využívají učebny v budově školy a domova 

mládeže. V první řadě se jedná o 8 kmenových učeben školy, přičemž je na každý školní rok 

stanovena každé třídě jedna jako jejich vlastní – výchozí. Kmenové učebny jsou standardně 

vybaveny 15 dvoumístnými žákovskými lavicemi a 30 židlemi, učitelskou katedrou, bílou tabulí na 

psaní netoxickými popisovači, dataprojektorem, ozvučením, učitelským PC a elektrickým 

promítacím plátnem, dále nástěnkami a kancelářským nábytkem pro uložení sbírek některých 

předmětů. Postupně dochází k obměně žákovských lavic a židlí za modernější a výškově 

nastavitelné. 

Pro výuku informačních a komunikačních technologií je jedna z výše uvedených kmenových 

učeben zařízena též jako specializovaná počítačová učebna. Proto je vybavena pouze 10 běžnými 

dvoumístnými lavicemi a 20 židlemi, aby mohla navíc obsahovat vybavení počítačovými stolky s 

PC pro 20 žáků (zapojenými do sítě a připojenými k internetu). Dále jsou k dispozici tři speciální 

učebny pro výuku ošetřovatelství - pečovatelství, které se využívají při výuce třídy rozdělené na 

skupiny. Jsou vybavené lavicemi a židlemi pro skupinu maximálně 14 žáků, učitelskou katedrou, 

bílou tabulí, 2 nemocničními lůžky a dalším nábytkem, nástroji, přístroji a pomůckami, které slouží 

k simulaci skutečného prostředí sociálního zařízení a práce v něm. Jedna z těchto učeben je 

multifunkční, protože slouží také jako druhá učebna pro výuku informačních a komunikačních 

technologií. Za tímto účelem je vybavena dataprojektorem, elektrickým plátnem a 16 ks notebooků. 

Zbývající dvě speciální učebny jsou vybaveny učitelským PC a TV přijímačem s velkoplošnou 

obrazovkou. Pro shromáždění většího počtu žáků, přednášky a prezentace pro více tříd slouží aula, 

které je vybavena 85 židlemi, dataprojektorem, interaktivní tabulí, ozvučením, PC a multifunkčním 

přehrávačem CD a DVD. V dlouhodobém plánu je rozdělení auly mobilní stěnou, vybavit nábytkem 

a pomůckami tak, aby mohla být používána alternativně jako dvě menší samostatné učebny. Další 

specializované učebny jsou umístěné v prostorách domova mládeže, který sousedí s budovou školy. 

Jedná se o přírodovědnou laboratoř, učebnu psychologie, učebnu pro výuku cizích jazyků, učebnu 

pro výuku první pomoci, výtvarnou dílnu a učebnu masáží. Všechny tyto učebny jsou vybaveny pro 

výuku žáků při dělení třídy na skupiny, tj. přibližně pro 15 žáků. Učebna první pomoci a výtvarná 

dílna mají dvě místnosti, jednu určenou pro výuku teorie a druhou pro praktický nácvik dovedností 

resp. pro výtvarnou tvorbu. Učebna masáží je vybavena 8 masážními lůžky a dalšími pomůckami 

pro praktický nácvik masáží. Učebna psychologie, učebna jazyků, učebna první pomoci, výtvarná 

dílna a učebna masáží jsou také vybaveny PC, dataprojektorem a mechanickým plátnem, přičemž 

učebna psychologie má velkorozměrné plátno s prostorovým ozvučením a je vybavena pianinem, 

aby se mohla využívat také pro výuku hudební a dramatické výchovy. 



Výuka tělesné výchovy je materiálně zajišťována prostřednictvím pronajatých prostor 

tělocvičny především od turnovské tělovýchovné jednoty Sokol a alternativně od turnovské Střední 

uměleckoprůmyslové školy. Výuka může probíhat v obou zařízeních podle rozvrhových možností. 

Nárazově podle počasí a podle potřeby plnění učební osnovy je při výuce tělesné výchovy také 

využíváno vlastní asfaltové hřiště v areálu školy, vlastní prostory posilovny a herny stolního tenisu 

v budově domova mládeže. Formou pronájmu se příležitostně využívá místní lehkoatletický stadion 

a další vybavení náležící TJ Turnov (posilovna, spinning, squash). Při příznivých klimatických 

podmínkách probíhá výuka na školním hřišti a v přírodě. 

Výuka předmětu ošetřování nemocných probíhá v klinických podmínkách na pracovištích 

našich sociálních partnerů. Hlavním partnerem je Krajská nemocnice Liberec, a.s.- nemocnice 

Turnov, na jejíž půdě probíhá největší část výuky a se kterou je sepsána dlouhodobá smlouva o 

jejím konání. Dalšími partnery jsou Zdravotnické a sociální služby města Turnov a okolní 

nemocnice (v Semilech, Jilemnici, Jablonci n. N., Liberci, Tanvaldu, Frýdlantu, Jičíně, Ml. 

Boleslavi, atp.), se kterými je smlouva uzavírána podle konkrétních podmínek každého školního 

roku. 

Lyžařský výcvikový zájezd probíhá v Rokytnici nad Jizerou formou pronájmu ubytování a 

stravování od provozovatele horské chaty. Výzbroj určená k běžeckému lyžování je žákům v počtu 

10–12 kusů zapůjčována zdarma školou ze sbírky tělesné výchovy. Ubytování na sportovně-

turistickém kurzu je taktéž pronajímáno v rekreačním zařízení regionu. 

Pro uložení materiálu a pro přípravu učitelů slouží kabinety učitelů, ve kterých jsou společně 3-

4 učitelé. Kabinet pedagogů převážně vyučujících na DM sídlí v budově domova mládeže vedle 

učebny první pomoci. Pro uložení anatomických obrazů, anatomických modelů a map slouží 

sborovna, kde je také umístěna síťová tiskárna (kopírka). Pedagogové na DM mohou využívat také 

tiskárnu na recepci DM a všichni učitelé a žáci mohou používat síťovou tiskárna umístěnou na 

chodbě v 1. podlaží školy. Všechny kabinety jsou vybaveny stolním PC v intranetové síti a s 

připojením k internetu a učitelé, kteří se ke stolní stanici nedostanou, mají zapůjčen přenosný 

počítač (notebook). 

Materiál a pomůcky pro výuku jsou dále uloženy v učebnách a ve skladech v prostorách školy a 

domova mládeže. V učebnách a kabinetech jsou také uloženy další názorné pomůcky a didaktická 

technika (modely, slovníky, tabulky, kalkulátory, zpětné projektory, atp.) Veškerá zařízení 

(především elektronická, která rychle zastarávají) jsou průběžně dle stáří, funkčnosti a finančních 

možností školy vyřazována a nahrazována modernější technikou. 

Řízení školy slouží komplex sekretariátu školy v přízemí budovy školy, což jsou 4 místnosti 

čítající ředitelnu, kancelář sekretářky ředitele a studijní referentky, kancelář zástupce ředitele 

a učitelky řídící praktické vyučování a kancelář vedoucí provozně-ekonomického úseku, účetní a 

hospodářky školy a DM. Všechny místnosti jsou standardně vybaveny kancelářským nábytkem 

a osobními počítači. V sekretariátu je zabudovaný příruční trezor. 

Oděvy a obuv si žáci odkládají v prostoru šaten v zamykatelných plechových skříňkách. 

Prostory k převlékání se nalézají v 1. podlaží školy, kam se vstupuje bočním vchodem. Zde je také 

sklad uniforem, plášťů, ručníků a ložního prádla, které se používají ve škole a v nemocnici při 

výuce. Škola zapůjčuje žákům plášť a na odbornou praxi pracovní oděv. Zajišťuje v souladu s 

hygienickými normami také jejich centrální praní. Pro osobní hygienu jsou všechny učebny, 

kabinety, sborovna vybaveny umyvadlem s tekoucí vodou. Na každém patře budovy školy jsou 

učitelské toalety a dívčí toalety s jedním bidetem a 4 umyvadly. V 1. podlaží jsou navíc chlapecké 

záchody se dvěma pisoáry. 

Pro zvýšení komfortu žáků při pobytu ve škole jsou v každém podlaží na chodbě zřízena místa 

k odpočinku žáků, vybavená dle prostorových možností stoly s židlemi, lavičkami a křesly. 

Žáci, kteří nemají možnost dojíždění, mohou být přechodně ubytování ve vlastním domově 

mládeže. Stravování žáků je zajištěno ve vlastní výdejně stravy umístěné v jednom společném 

objektu s budovou domova mládeže. Stravu dovážíme z moderní jídelny sousední Krajské 

nemocnice Liberec a.s. - nemocnice Turnov, která splňuje všechny nároky zdravé výživy.  



Personální zajištění výuky 

Vzhledem k velikosti školy můžeme tvrdit, že každý člen pedagogického sboru může být v 

některém předmětu resp. v některém roce zapojen do vedení výuky v oboru praktická sestra. Proto 

personální zajištění výuky tohoto oboru zahrnuje popis téměř celého pedagogického sboru. 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků je velmi sledovaný ukazatel kvality. 

Pracovní úvazky učitelů jsou prioritně sestavovány podle aprobovanosti konkrétního učitele. Pouze 

v případě naprostého nedostatku aprobovaných pedagogických pracovníků je postupováno odlišně a 

to jen na nejnutnější přechodnou dobu (dále intenzivně hledáme učitele aprobované). Pedagogický 

kolektiv školy tvoří trvale okolo 45 učitelů včetně externistů, z toho 5 mužů. Věkový průměr 

pedagogického sboru je pod 50 let.  

Učitelé splňují až na výjimky magisterský stupeň vzdělání pro SŠ, učitelek odborných 

zdravotnických předmětů - sester - speciálně určených je pro výuku tohoto oboru je trvale okolo 10. 

Tyto učitelky jsou povinně registrovány v souladu se zákonem 96/2004 Sb. o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Dále se na odborné výuce podílejí externí 

spolupracovníci – odborníci z praxe. Je možné konstatovat, že personální zajištění výuky v oboru 

praktická sestra je na velmi dobré úrovni. 

O žáky ubytované na domově mládeže se starají 4 vychovatelky a 4 asistentky pedagoga.  

Ředitelka školy a zástupce ředitelky absolvovali akreditovaný studijní program školský 

management na PeF UK Praha v souladu se zákonem 563/2004 Sb.  

 Celkem 5 učitelů splnilo další kvalifikační předpoklady nutné k výkonu specializovaných 

činností a náročnějších řídících činností (výchovný poradce, preventista sociálně patologických 

jevů, ICT koordinátor, ŠVP koordinátor, EVVO koordinátor).  

Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně dále vzdělávají v souladu s plánem dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Obecně lze říci, že každý pedagog se může během školního 

roku účastnit jedné vícedenní vzdělávací akce nebo cca tří jednodenních vzdělávacích akcí. 

Vzdělávací akce jsou buď doporučeny vedením školy v souladu s potřebami organizace, nebo 

pedagogové navrhují školení dle vlastního výběru. Prioritou při výběru dalšího vzdělávání je, aby 

pořádající instituce měla nabízené vzdělávání akreditováno MŠMT ČR.  

Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 

Sociálními partnery školy jsou především rodiče žáků, zdravotnická a sociální zařízení, město 

Turnov a jím zřizované organizace, neziskové organizace, úřad práce a partnerská škola. 

Samozřejmě spolupracujeme i s dalšími firmami a organizacemi. 

S rodiči spolupracuje škola přímo při výchově a vzdělávání jejich dětí. Tato spolupráce je 

realizována prostřednictvím třídních schůzek organizovaných pravidelně dvakrát za školní rok 

(vždy v listopadu a v dubnu), dále prostřednictvím omluvného listu žáka, elektronického 

informačního systému školy, internetové stránky školy, osobním či telefonickým kontaktem s 

třídními učiteli resp. v závažných případech jednáním s ředitelkou školy. Na žádost rodičů též 

prostřednictvím „papírového“ studijního průkazu. Dále škola spolupracuje s rodiči přes jejich 

organizaci Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Přínos této organizace je především v ekonomické 

oblasti, neboť přispívá finančně na exkurze, zájezdy, kurzy žáků, dále finanční odměnou motivuje 

výborné žáky, dotuje nákup cen v různých školních soutěžích a odměn za reprezentaci školy. Též 

SRPŠ pomáhá sociálně slabým žáků a hraje nezastupitelnou úlohu při organizaci každoročního 

plesu zdravotnické školy. 

Při realizaci vzdělávacího programu spolupracujeme s Krajskou nemocnicí Liberec, ve které 

probíhá hlavní část předmětu ošetřování nemocných. Se stejnou organizací pořádáme každoročně 

Turnovský ošetřovatelský den. Odborné učitelky zdravotnických předmětů docházející na výuku do 

turnovské nemocnice jsou také na malý úvazek jejím zaměstnancem. V neposlední řadě od KNL 

Cateringu s.r.o. odebíráme stravu pro žáky i zaměstnance. Prádelna Nemocnice Jablonec nad Nisou 

p.o. pro nás zajišťuje praní prádla. Se všemi organizacemi spolupracujeme na základě 



dlouhodobých uzavřených smluv. 

Částečně probíhá výuka ošetřování nemocných i v zařízeních městem Turnov zřizované 

organizace Zdravotnické a sociální služby, dle potřeby i v dalších organizacích. Se všemi 

spolupracujeme na základě uzavřených smluv. Odborná praxe je realizována na základě smluv s 

nemocnicemi v Turnově, Semilech, Jilemnici, Jablonci nad Nisou, Liberci, Tanvaldu, Frýdlantu, 

Jičíně atp. dle konkrétních možností zdravotnických zařízení.  

S městem Turnov spolupracujeme při konání Týdne mobility u příležitosti Mezinárodního dne 

bez aut, podílíme se na čištění města u příležitosti Dne Země a zajišťujeme zdravotnickou službu 

při sportovních akcích města a městem zřizovaných organizací, jako je středisko volného času Žlutá 

ponorka. Pro neziskovou organizaci Vzdělávací centrum Turnov, zřizovanou také městem Turnov, 

provádíme lektorskou činnost v kurzech se zdravotnickou a sociální tematikou.  

S dalšími neziskovými organizacemi spolupracujeme při pořádání charitativních sbírek. Jedná 

se konkrétně o pravidelnou účast našich žáků na sbírkách Emil, Květinový den, Srdíčkový den a 

Bílá pastelka.  

S úřadem práce spolupracujeme v rámci průřezového tématu Člověk a svět práce, kdy každá 

třída oboru zdravotnický asistent navštíví informační a poradenské středisko ÚP Semily. Dále 

samozřejmě poskytujeme každoročně informace o otevíraných oborech a úřad práce tímto 

prostřednictvím přispívá k propagaci naší školy v řadách žáků vycházejících ze ZŠ v rámci své 

poradenské činnosti. 

S partnerskou zdravotnickou školou Diakonissenanstalt Emmaus v Nieskách pořádáme dle 

možností během vzdělávání poznávací exkurze v partnerské škole a setkávání žáků při soutěži v 

první pomoci.  

S dalšími právními subjekty, jako je například dopravní společnost BusLine (pracoviště 

Turnov), spolupracujeme při pořádání poznávacích exkurzí, odborných exkurzí, zájezdů na 

sportovní utkání, do divadel, na výstavy atp. S Hasičským záchranným sborem, Armádou ČR, 

Zdravotnickou záchrannou službou a CO pořádáme tematický den Ochrany člověka za 

mimořádných situací. 

S firmami zabývajícími se výrobou a distribucí zdravotnického materiálu a zdravotnické 

techniky pořádáme pro žáky prezentace nejmodernějších výrobků, pomůcek a materiálů 

používaných v různých oblastech ošetřovatelství. 

Se všemi zdravotnickými školami v české republice spolupracujeme v rámci předmětových 

komisí na tvorbě a úpravách učebních osnov, na pořádání různých soutěží zdravotnických škol a 

ředitelé zastřešují tuto spolupráci tím, že jsou sdruženi v Asociaci ředitelů středních zdravotnických 

škol a vyšších odborných škol zdravotnických ČR. 


