A. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
1) Název a adresa školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol:
Název a IČO:
Adresa:
Webová adresa:
E-mailová adresa:

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie, 00189391
Kladská 335, 547 01 Náchod
www.socea.cz
sekretariat@socea.cz

2) Vydání rozhodnutí o zapsání do rejstříku školských právnických osob:
Dne: 1. 6. 2006 , č.j.: 7362/06-21
3) Datum zápisu školy do rejstříku školských právnických osob:
Dne 1. 7. 2006

4) Odloučená pracoviště:
nemáme

5) Zřizovatel:
Českobratrská církev evangelická, IČO 00445 223, Jungmannova 9, Praha 1

6) Ředitel školy:
Mgr. David Hanuš
7) Zástupci ředitele:
Ing. Jaroslav Regner- zástupce statutárního orgánu školské právnické osoby
Ing. Jaroslav Regner- zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost

8) Typ školy a školských zařízení:
Počet tříd Počet žáků školy Přepočtený
Přepočtený počet
k 30. 9.
k 30. 9. 2015
počet žáků na
pedagogických
2019
třídu podle stavu pracovníků
k 30.9.2015
k 30. 9. 2015
Střední odborná škola

7

Typ školského zařízení

Počet žáků podle stavu
k 30. 9. 2015
-

Školní jídelna
Domov mládeže
Družina

155

22,14
Přepočtený počet
pracovníků
-

10,33

Počet žáků na
přepočtených
pedagogických
pracovníků
k 30. 9. 2015
12,38

Počet žáků na přepočtený
počet pracovníků
-

B. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
9) OBORY A FORMA STUDIA
Vyučované obory ve školním roce
2015/2016
Sociální činnost

Kód oboru
(KKOV)
75-41-M/01

Forma studia
Denní

Dálkové studium ani studium při zaměstnání škola nemá.

C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI,
PRAXI A ZPŮSOBILOSTI:
10) personální zabezpečení ve škole:
Pracovníci
k 30.9.2015
fyzické osoby
Pedagogičtí
15
Nepedagogičtí
2

k 30.9.2015 (prům.)
přep. pracovníci
12,52
2

K 30.6.2016
fyzické osoby
15
2

11) věková struktura pedagogických pracovníků celkem k 30.9.2015
Věk
do 30 let
31- 40 let
41- 50 let
51- 60 let
2

4

5

2

k 30.6.2016 (prům.)
přep. pracovníci
13,012
2

nad 60 let
2

12)

z toho
důchodci
2

kvalifikace pedagogických pracovníků celkem (odborná a pedagogická způsobilost)
k 30.9.2015:
kvalifikovaní pracovníci
nekvalifikovaní pracovníci
Celkem
15
0
Z toho ženy
10
0

13)

stálí a externí pedagogičtí pracovníci celkem 30.9.20015:
stálí pracovníci
Celkem
15
Z toho ženy
10

externí pracovníci
0
0

14)

aprobovanost výuky k 30. 9. 2015 – v %:

Plně kvalifikovaně vyučované předměty
Má pedagogické vzdělání

15)

100%
100%

odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku

16)

nově přijatí absolventi učitelského studia

1 dohoda o ukončení PP na dobu
určitou
1 zaměstnanec ukončil PP
dohodou na vlastní žádost
0

17)

nově přijatí absolventi neučitelského studia

0

18)

další vzdělávání pedagogických pracovníků:
semináře, stáže

14 viz seznam DVPP

D. ÚDAJE O ŽÁCÍCH
19) Počet tříd a žáků
a) počet tříd k 30.9. 2015

Tabulka k 30. 9. 2015
studijní obor / kód oboru:
75-41-M/01

počet žáků k 30.9. 2015

7

Délka studia:
4 roky

ročníky
1.-4.

počet tříd:
7

počet žáků:
155

155

forma studia:
denní

b) průměrný počet žáků na učitele (fyzické osoby): 10,33

20)

Srovnání se školním rokem 2014/2015:

a) nové obory:
b) zrušené obory:
c) dobíhající obory:
d) navýšení celkové kapacity školy:
21)

Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku šk. roku 2016/2017

obor: sociální činnost

22)

0
0
0
0

počet přihlášených , 1.-3. kolo
počet přijatých
odevzdalo zápisový lístek

63
62
36

Prospěch žáků na konci 2. pololetí školního roku 2015/2016
Ročník
1. A
1.B
2.A
3.A
3.B
4.A
4.B
Celkem

počet žáků
26
24
25
18
17
21
17
148

prospěl s
vyznamenáním
2
1
9
1
1
0
2
16

prospěl
14
18
16
8
7
19
15
97

neprospěl nebo neklasifikován na
konci II. pololetí
10
5
0
9
9
2
0
35

23)

Chování žáků na konci II. pololetí školního roku 2015/2016:

a) vyloučení žáci
denní studium:
ročník
1. A
1.B
2.A
3.A
3.B
4.A
4.B
celkem

vyloučení celkem
0
0
0
0
0
0
0
0

z důvodu prospěchu
-

z důvodu chování
-

z jiných důvodů
-

b) hodnocení chování
Ročník
1. A
1.B
2.A
3.A
3.B
4.A
4.B
Cekem

chování velmi dobré
26
24
25
18
16
21
17
147

chování uspokojivé
1
1

d) zameškané hodiny
školní rok 2015/2016 za 2. pololetí
ročník
Počet
z toho
průměrný
zameškaných
neomluvených
počet
hodin
zameškaných
hodin na žáka
1. A
2868
0
110,308
1.B
1909
0
79,542
2.A
2760
1
110,400
3.A
2865
0
159,167
3.B
2193
9
129
4.A
1734
17
82,571
4.B
1086
0
63,882

chování
neuspokojivé
-

nehodnoceno
-

24)

Maturitní zkoušky

Jaro 2016
Počet maturujících ze 4.r 2016
36
Počet opakujících
9

Prospělo
17
3

Podzim 2016
Počet maturujících ze 4.r. 2016 Prospělo
20
9
Počet opakujících
2
1
c) počet žáků nepřipuštěných k maturitě v jarním termínu 2016 :

2

důvody: neukončení 4. ročníku
25)

Přijímací řízení na vyšší typ školy:

Absolventi při slavnostním předávání maturitních vysvědčení obdrží dotazník o jejich dalším působení, ale
většina ho neodevzdala, a proto informace nelze objektivně podat.

E. DALŠÍ INFORMACE:
26)

Školská rada

Školská rada Střední odborné školy sociální - Evangelické akademie
ve školním roce 2015-2016 jednala dvakrát a zabývala se následujícím:
1. Dne 2. prosince 2015 projednala a schválila žádost školy o finanční podporu z Nadačního fondu pro
podporu církevního školství. Dála projednala a schválila změny v ŠPO, a to v předmětech Křesťanství
a křesťanská etika. Nakonec předseda zhodnotil průběh konventu, který proběhl v budově školy a
informoval, že účastnící byli maximálně spokojení. Ředitel školy nabídnul kdykoliv konvent ve škole
opakovat a dále nabídnul budovu školy i pro jiné seniorátní akce.
2. Dne 22.června 2016 školská rada projednala a schválila ŠVP pro obor ošetřovatel.
Mgr. Michal Kitta-předseda školské rady

27)

Školní stravování:

v jiné jídelně, kde

28)

VOŠstavební a
SPŠstavební arch.
J. Letzela,Náchod,
Pražská 931

Domov mládeže:

kapacita, naplněnost
kvalifikace pracovníků DM
z našich žáků je ubytováno v DM

nemáme- zprostředkováváme
15 žáků

29) Výsledky kontrol
· Kontrola Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové-předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 258/2000 Sb.
Nebyly zjištěny nedostatky
· Všeobecká zdravotní pojišťovna ČR - předmětem kontroly bylo dodržování zákona č.
592/1992 Sb. O veřejném zdravotním pojištění
Nebyly zjištěny nedostatky

30)

Školní a mimoškolní aktivity a vzdělávání pedagogů

SEZNAM ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH
AKTIVIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

Datum

Název, stručný popis a cíl aktivity

1.9.2015

Slavnostní bohoslužba k zahájení
školního roku 2015/2016
Seznamovací pobyt, Rzy v Orlických
horách, pro studenty nastupující
do 1. ročníku
Sbírka Světluška
Souvislá praxe na odborných
pracovištích
Opravná ústní maturitní zkouška

2.9.- 4.9.
2015
7.9.2015
7.9. –18.9.
2015
11.9. –
14.9.2015
24.9.2015

29.9.2015

29.9.2015

5.10.16.10.2015
7.10.2015
13.10.2015

Putování pro děti (pro děti z MŠ, ZŠ
a stacionářů), pro žáky prvního
stupně připraveny soutěže.
Sociálně-výchovný projekt pro děti.
Přednáška na téma „HIV AIDS a
partnerské vztahy“, přednášející pan
Tomáš Řehák, křesťanská organizace
ABATOP
Přednáška na téma „Soucit
s trpícími“, přednášející pan Tomáš
Řehák, křesťanská organizace
ABATOP
Souvislá praxe na odborných
pracovištích praxí
Exkurze – Hospic, Červený Kostelec
Státní vědecká knihovna,
Anatomické muzeum – Hradec
Králové

Třída/-y
podílející se
na aktivitě
Všechny
ročníky
1.A 1B

2.A
4.A,4.B
4.ročníky
Všechny
ročníky

Zodpovědný
pedagog
Mgr. M.Bárta
Pedagogický sbor
Mgr. J.Veverka
Mgr. A.Jakoubková
Mgr. O.Slavíková
Mgr.P.Hanušová
Mgr.V.Stašková
Mgr.P.Hanušová
Zástupci
pedagogického sboru
Pedagogický sbor

1. a 2. ročníky

Pedagogický sbor

3. a 4. ročníky

Pedagogický sbor

3.A, 3.B

Mgr.V.Stašková

4.A
1. ročníky

Mgr.P.Hanušová
Mgr. A.Jakoubková
Mgr. T.Štěpánová

14.10.2015
19.10.2015
21.10.2015

22.10.2015

2.11.2015

5.1111.11.2015
24.11.2015
25.11.2015
8.12.2015

22.12.2015
8.1.2016
13.1.2016
19.1.2016
20.1.2016
22.1.2016

25.1.29.1.2016

25.1.5.2.2016
2.2.2016

5.2.2016
15.2.2016
16.2.2016

Okresní finále – stolní tenis
Exkurze – Azylový dům sv. Anny v
Náchodě
Divadelní představení „Manon
Lescaut“, Městské divadlo Dr. Josefa
Čížka v Náchodě
1.výročí Fairtrade, přednáška
„Klimatická změna“, přednášející
Dr.Jiří Silný – Ekumenická akademie
Praha
Přednáška „Smysl života“ –
přednášející p.Hoffman

Vybraní žáci
3.ročníky
1.2. a
3.ročníky

Mgr.A.Hrubá
Mgr. M.Vyšatová
Mgr.P.Hanušová
Pedagogický sbor

1.a2.ročníky

Mgr. M.Veverková

Všechny
ročníky

Pedagogický sbor

Erasmus+, projekt Evropské unie –
„Naučme se jak učit mládež společné
odpovědnosti
Divadelní představení R.U.R.
v divadle Dr.Josefa Čížka v Náchodě
Den otevřených dveří naší školy
Přednáška na téma „Autismus“,
Přednášející Alexandra Křovinová,
Občanské sdružení Modré srdce
Vánoční bohoslužba ve sboru ČCE

3.B Mazurová,
Faltová

Mgr. M.Vyšatová

Všechny
ročníky
Vybraní žáci
Všechny
ročníky

Mgr.M.Lázňovská

Žáci školy

Maturitní ples v Čapkově sále
v Hronově
Okresní kolo ve florbalu dívek
Školní kolo soutěže v anglickém
jazyce
Den otevřených dveří naší školy
Se sousedy si rozumíme – polština –
lehká, zábavná a užitečná,
dobrovolnický program Erasmus,
lektor – Filip Karonski
Lyžařský kurz-Strážné-Krkonoše

4.ročník

Mgr.M.Bárta
Pedagogický sbor
Pedagogický sbor

Vybraní žáci
Vybraní žáci

PaedDr.Dobýval
Mgr.M.Veverková

Vybraní žáci
1.až3.ročníky

Pedagogický sbor
Pedagogický sbor

2.ročník

Souvislá praxe na odborných
pracovištích
Divadelní představení Kytice – Karel
Jaromír Erben, Klicperovo divadlo –
Hradec Králové
Okresní kolo ve florbalu chlapců
Olympiáda v českém jazyce, okresní
kolo
Okresní kolo soutěže v anglickém
jazyce

4.ročníky

Mgr.A.Jakoubková
PaedDr.Dobýval
Ing.J.Regner
Mgr.D.Hanuš
Mgr.P.Hanušová
Mgr.V.Stašková
Mgr.P.Hanušová
Mgr.T.Štěpánová
Mgr.M.Lázňovská

1.ročníky

Pedagogický sbor
Pedagogický sbor

Vybraní žáci
Vybraní žáci

PaedDr.Dobýval
Mgr.M.Lázňovská

Vybraní žáci

Mgr.M.Veverková

17.2.2016

22.2.2016
9.3.2016
17.3.2016
23.3.2016
31.3.2016

1.4.2016

7.4.2016

12.4.2016

15.4.2016
25.4.2016
26.4. –
27.4.2016
29.4.2016
2.5.4.5.2016
11.5.2016
11.5.2016
11.5.2016
12.5. –
13.5.2016
13.5.2016
16.5.19.5.2016
16.5.-

Středisko rané péče – představení
služby, video prezentace, kazuistiky,
ukázka pomůcek. Přednášející
Mgr.Pavlína Chmelíková, Oblastní
charita HK
Anglicko-české divadelní představení
Peter Black, Kino Vesmír Náchod
Projekt Planeta Země 3000, program:
„Filipíny – za obry a trpaslíky“.
Projektový den-Pomáháme Srí Lance
a Iráku.
Velikonoční bohoslužba ve sboru
ČCE
Veletrh práce – najděte tu správnou
cestu – nabídky práce z našeho
regionu, Městské Divadlo Dr.Josefa
Čížka
MVDr.Pavel Bělobrádek, Ph.D. –
přednáška a beseda o aktuálních
tématech
Právní odpovědnost, chování ve
virtuálním světě – přednášející
p.Prachařová PČR
Občanská poradna – přestavení
zařízení, poradenství, propojení
s poskytovateli soc. služeb,
dobrovolnictví
„Divadelní cestopis“ Divadélko pro
školy
Exkurze - Bohnice

3.ročníky

Mgr.M.Vyšatová

Všechny
ročníky
1.ročníky

Pedagogický sbor

Praktická maturitní zkouška

4.A

Poslední zvonění (rozloučení 4.roč.
se školou)
Státní část maturit – písemné
maturitní zkoušky
Soutěž mladých zdravotníků, Český
červený kříž, hřiště Hamra v Náchodě
Veřejní sbírka „Květinový den“
„Fair trade fotbal“ fotbalový turnaj
s mezinárodní účastí
Praktická maturitní zkouška

Žáci školy

Pomoc s organizací žákovské soutěže
– akce MŠ a ZŠ Josefa Zemana
Ústní maturitní zkoušky /společná
a profilová část/
Souvislá odborná praxe

Vybraní žáci

Všechny třídy
Žáci školy

Pedagogický dohled
vyučující učitelé
Pedagogický sbor

Žáci školy

Mgr.M.Bárta
Pedagogický sbor
Pedagogický sbor

3.ročníky

PhDr.Jana Müllerová

1.ročníky

Mgr. M.Lázňovská

3.ročníky

Mgr.M.Vyšatová

Všechny třídy

Mgr. M.Lázňovská

3.a4.ročníky

Mgr.P.Hanušová
Mgr. M.Lázňovská
Zástupci
pedagogického sboru
Pedagogický sbor

4.A a 4.B
Vybraní žáci
Vybraní žáci
Vybraní žáci
4.B

4.A
3.A a 3.B

Zástupci
pedagogického sboru
Mgr. V.Stašková
Mgr.P.Hanušová
PaedDr.Dobýval
Mgr.M.Veverková
Zástupci
pedagogického sboru
Mgr.P.Hanušová
Zástupci
pedagogického sboru
Mgr.V.Stašková

27.5.2016
23.5.25.5.2016
26.5.2016

4.B

31.5.2016

Ústní maturitní zkoušky /společná
a profilová část/
„Živá knihovna na gymplu“ – životní
příběhy zajímavých osobností,
Gymnázium Náchod
Exkurze – Muzeum východních Čech

6.6.10.6.2016

Cyklo-turistický kurz – Dlouhé Rzy
v Orlických horách, středisko Astra

3.ročníky

7.6.2016

Exkurze – Čistící stanice Bražec
(Biologie)
Beseda s Bc.Lucií Pacovskou, Péče o
duševní zdraví
Informace o činnosti Diakonie ČCE
v České republice, Mgr.Pavel
Hanych
Polsko – památník holokaustu
Osvětim a solné doly Wieliczka
Hronovská středoškolská laťka,
okresní sportovní soutěž
Beseda s Veronikou Michlovou o
zážitku klinické smrti
Prodejní výstava fotografií v Městské
knihovně Náchod. Na podporu
Občanského sdružení Modré srdce.
Soutěž dívek v Beach volejbale
Školní výlety
Sportovní den
Slavnostní zakončení školního roku –
bohoslužba a předávání vysvědčení

2.A

Mgr.M.Lázňovská

1.ročníky

Mgr.M.Lázňovská
Mgr.M.Veverková
Pedagogický sbor

9.6.2016
13.6.2016

13.6.2016
15.6.2016
15.6.2016
20.6.2016

22.6.2016
28.6.2016
29.6.2015
30.6.2015

2.A

2.A

Všechny třídy
Vybraní žáci

Zástupci
pedagogického sboru
Ing.R.Stryhalová

Mgr.T.Štěpánová
Mgr. P.Hanušová
PaedDr.Dobýval
Mgr.Hanuš
Mgr.Hanušová
Ing.J.Regner

Vybraní žáci

Mgr. M. Lázňovská
Mgr.M.Vyšatová
PaedDr.Dobýval

1.ročníky

Ing.R.Stryhalová

3.A

Mgr.M.Vyšatová

Vybraní žáci
1.-3.ročník
1.-3.ročník
1.-3.ročník

PaedDr.Dobýval
Třídní učitelé
Pedagogický sbor
Pedagogický sbor

SEZNAM ABSOLVOVANÝCH SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ PRO UČITELE VE
ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

Datum
21.9.2015
13.10.2016
13.10.2016
14.10.2015
22.10.2015
4.11.6.11.2015
13.12.2015

Vzdělávací program
Fairtradové produkty v České
republice
Setkání zástupců evangelických
škol a diakonie
Odborná konference
„Náchodské proti drogám“
Násilné chování v pomáhajících
profesích – odborná konference
Readshow pro školy 2015, tipy
pro výuku počítačů
Celostátní setkání učitelů
matematiky „Tři dny
s matematikou“, Ústí nad Orlicí
Seminář – Správní řád,
Mgr.M.Kosina

12.1.17.1.2016

Instruktor snowboardingu

16.2.2016

„Cesty minulosti. Slasti Otce
vlasti.“ Vzdělávací program
k prohlubování odborné
kvalifikace.

Organizátor
Fairtrade Česko a
Slovensko
Diakonie ČCE,
Rolnička Soběslav
Tým pro mládež
okresu Náchod
Střední zdravotnická
škola, Ústí nad Orlicí
Microsoft

Zástupce školy
Mgr.M.Veverková

Jednota českých
matematiků a fyziků

Ing.R.Stryhalová

Krajský úřad
Královéhradeckého
kraje
Školící středisko BP
SPORT –
Mgr.L.Binter
Školské zařízení pro
další vzdělávání ped.
pracovníků, Hradec
Králové

Mgr.D.Hanuš

Mgr.D.Hanuš
Ing.J.Regner
Mgr. M. Lázňovská
Mgr.P.Hanušová
Mgr.M.Lázňovská
Mgr.J.Veverka

Mgr.A.Jakoubková

PhDr.J.Müllerová

F. INFORMACE PRO ZŘIZOVATELE:

31) Spolupráce školy s místním sborem:
Ve sboru se konaly čtyři bohoslužby během školního roku, které vedl školní kaplan a
místní farář Marek Bárta. Školní kaplan se plně účastnil života školy, ve středu se scházel se
žáky při společném zpívání a účastnil se někola vyučovacích hodin, které doplňoval
informacemi a zkušenostmi z církevního prostředí a dále se účastnil akcí konaných školou
jako např. Projektový den. Žáci konali odborné praxe v mateřské školce v šonovské faře a
v Betánii (zařízení Diakonie).
32) Příspěvky ředitele a zaměstnanců školy:
Ředitel školy
K významným akcím naší školy opět patřil podzimní sociálně-výchovný program
„Pohádkové putování“. Jednalo se o akci pro cca 600 dětí z Náchoda a okolí. Žáci spolu
s učiteli pro tyto děti připravili trasy, na kterých děti plnily různé úkoly.
Ve čtvrtek 18. března proběhnul na naší škole další PROJEKTOVÝ DEN. Tentokrát byl
zaměřen na pomoc potřebným lidem v Iráku a na Srí Lance.
Ve spolupráci s Diakonií ČCE a PMD proběhnul ve škole celodenní program, během něhož
se všichni přítomní seznámili s aktuální situací v uvedených zemích. Hlavně se sociálními
problémy, na jejichž pomoc žáci a učitelé naší školy vybrali peněžitou sbírku. Programu se
zúčastnili odborníci, kteří dané země navštívili a vědí, jak jim nejlépe pomoci Dne 13. 6.
2016 naši školu navštívili zástupci Diakonie, aby žákům a učitelům sdělili její poslání a
činnost. Mgr. Hanuš a Ing. Regner se zúčastnili společného setkání v Soběslavi.
Na podzim se škola účastnila burz středních škol a třídních schůzek 9. ročníků ZŠ.
Nabídla dva obory-Sociální činnost a Ošetřovatel.
Od 1. 7. 2016 byla škola přejmenována na Střední odborná škola sociální a
zdravotnická – Evangelická akademie.

Mgr. David Hanuš

FAIR TRADE
V letošním roce jsme uspořádali nebo se podíleli na sedmnácti akcích, kde jsme propagovali
produkty a myšlenky hnutí Fairtrade. Nejčastěji to byly Férové přestávky, o kterých se
studenti a učitelé scházeli nad faitradovou kávou, čokoládami i domácími výrobky.
Některé přestávky byly zaměřeny na konkrétní země, zapojené do tohoto hnutí, jako např.
Pobřeží Slonoviny, Nikaragua či Belize. U jiných jsme se nechali inspirovat např. ročním
obdobím či nápady studentů, jako třeba při Předvánoční přestávce, spojené s prodejem
řemeslných výrobků, Ovocné či Vegetariánské přestávce.
Svůj stánek s férovými výrobky a propagačními materiály jsme připojili také k jiným
celoškolním akcím, jako např. Pohádkový les, Projektový den či Den otevřených dveří.

Inspirací pro nás byla i návštěva prvního Fairtradového miniveletrhu v Praze, kde jsme se
seznámili s mnoha prodejci a distributory fairtradového zboží a mohli sdílet své zkušenosti
s jeho propagací.
Letos jsme rovněž oslavili první výročí od udělení titulu Fairtradová škola. Při této příležitosti
nás navštívil p. dr. Silný, ředitel Ekumenické akademie Praha, který u nás vyzkoušel pilotní
projekt nazvaný Klimatická snídaně. V tělocvičně jsme pak uspořádali výstavu zachycující
náš první rok coby Faitradové školy.
Stejně jako v loňském roce se sešly střední školy z Náchoda a spřáteleného Bozkówa na
turnaji Férového fotbalu. Doufáme, že se tato úspěšná akce stane tradicí a že příští školní rok
bude stejně inspirativní jak pro naši řídící skupinu, tak pro všechny účastníky našich setkání.
Mgr. Marie Veverková

Pohádkové putování tentokrát Za zvířátky do ZOO aneb SOŠ sociální a zdravotnická – EA
dává radost dětem
V úterý 27. září 2016 jsme všichni s napětím otevřeli oči a podívali se na nebe, zda nás ráno
vítá sluníčko. Vítalo. To byl nejlepší začátek našeho dalšího ročníku Pohádkového putování.
Tentokrát se děti z náchodských základních a mateřských škol vydaly plnit úkoly se zvířátky
ze ZOO, ale jelikož se jedná o pohádkový les, přivítaly je i některé pohádkové postavičky.
Akce začala v 8 hodin a děti vycházely hned ze dvou startů. Pro menší děti byla připravena
trasa v Bělovsi. První úkol je čekal v blízkosti prameníku a závěrečné finále se konalo v areálu
hasičské zbrojnice. Všechny děti, které touto trasou procházely, mohly skotačit s Bobem a Bobkem,
plnit úkoly u pand, vlka, medvěda a u slona a myší. Také vařily dort s Pejskem a Kočičkou. U
zbrojnice na děti čekala Karkulka s celou svou partou a byl tu i neposlušný Budulínek, liška a
dědoušek s babičkou.
Velká trasa pro větší děti byla připravena v náchodské Montaci. Začínalo se u hájovny. Zde
byl také instalován náš fairtradový stánek, u kterého si děti i paní učitelky mohly koupit fairtradové
dobroty (káva, čaj, čokoláda). (Podrobnosti o naší fairtradové činnosti naleznete na webových
stránkách. www.fairtradenachod.webnode.cz). Po občerstvení čekal na děti výstup do kopce. I na této
trase se plnily úkoly za dohledu rozličných živočichů. Za stromy čekali lvi, tygři, medvědi, papoušek,
gepard a další. Za absolvování velké trasy obdržely děti sladkou drobnost.
Velký dík patří všem žákům Střední odborné školy sociální a zdravotnické – Evangelické
akademie v Náchodě, kteří se na přípravách tohoto programu podíleli, kteří s velkým nasazením
vyráběli masky a zdobili svá stanoviště.
Celý program by se určitě neobešel bez obětavé práce našich učitelů. Děkujeme.
V neposlední řadě musíme a chceme poděkovat našim podporovatelům a sponzorům, zvláště
pak sboru dobrovolných hasičů z Bělovse za zapůjčení zbrojnice.
Mgr. Monika Lázňovská

33) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2015/2016 škola podnikla následující kroky k předcházení rizikového
chování žáků:
· Adaptační pobyt žáků prvních ročníků zaměřený na pěstování tolerance a
snášenlivosti ve Sněžném
· Žáci se podíleli na organizaci Pohádkového lesa pro děti z náchodských škol
· Spolupráce s PPP, SVP Kompas v Náchodě
· V rámci zdravotnických a sociálních předmětů jsou žáci seznamováni s riziky kouření
a toxikománie
34) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programu
-35) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
· Učitelé si průběžně prohlubovali své znalosti v rámci DVPP.
36) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
-37) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
· Ve škole není zřízena odborová organizace.
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Výroční zprávu dne 30. září 2016 vypracoval

Mgr. David Hanuš
ředitel školy

Výroční zpráva schválena Školskou radou Střední odborné školy sociální-Evangelické akademie dne:………….
Podpis předsedy školské rady:…………………………..
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