
 

 

 Den pro zdravý životní styl a prezentace  
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, 

Příbram I, Jiráskovy sady 113 
6. prosinec 2017 9,00 - 16,30 hodin 

Den pro zdravý životní styl je realizován s aktivní spoluúčastí Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Krajské hygienické 

stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, Zdravotního 

ústavu – pracoviště Příbram a dalších subjektů. 

Akce se zúčastní významní představitelé MŠMT, středočeského regionu a Města Příbram.  

Možnost zakoupení CD k 60. výročí založení zdravotnické školy (20 Kč/ks) – 1. patro. 

 

PROGRAM: 

 

 

 
Vůz záchranné služby v pohotovosti, plně vybaven a obsazen.  

 

 

Učebna č. 1     Pohlazení, které léčí – canisterapie    paní Posekaná 

   Občanské sdružení PESSOS Příbram 

Prezentace na téma:       

              

 

 

 

Učebna č. 2  Zdravotnické lyceum      Mgr. Sentenská 

Chemie a biologie všemi smysly (Síla bylin,   Mgr. Hamzová 

Poutavé chemické pokusy, Hrajeme si s chemickými   žáci  

 prvky, Nebezpečí vnitřních parazitů).      

Učebna č. 3  Fyzika – prezentace předmětu      Mgr. Klímová 

 
Učebna č. 4  Masér sportovní a rekondiční     Mgr. Hlinecká 

   Masáže - ukázky, seznámení s předmětem REK   Mgr. Chrastinová 

           Mgr. Kolková 

                                                                                                                                                            Mgr. Šíblová 

Cvičební sálek  Praktické ukázky cvičebních jednotek v rámci REK   Mgr. Polívková 

9,30 hod. – 10,30 hod. – 12,00 hod. – 13,00 hod. – 14,30 hod. – 15,30 hod.   žáci oboru MSR 

 
Učebna č. 6  Nutriční asistent      Mgr. Šlapáková 

   Odborná učebna NA – vánoční ochutnávka  

 

 

 

 

 

Učebna č. 7  Opál  - prezentace zdravého životního stylu    odborný specialista 

 

Učebna  č. 8          MVDr. Machuta 

   Konzultace zásad zdravého životního stylu -    Zdravotní ústav, pracoviště Příbram 

měření % skrytého tuku, výpočet BMI, množství   KHS Stř. kraje 

kosterní svaloviny a hodnoty klidového metabolismu   

 

Vchod školy - Zátiší 

Přízemí 
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Učebna č. 9  Módní přehlídka      Eva Karasová  

PhDr. Kaiferová 

Posluchárna – 1. patro Rizikové faktory dospívání (interaktivní přednáška)  MUDr. Hana Kotásková 

9.30 hod., 10.30 hod., 13.00 hod. 

- Poruchy příjmu potravy      

- Rodinné vztahy       

- Prevence šikany       

   

 

 

Učebna č. 10  Psychologie a komunikace     Mgr. Severová 

Péče o duševní zdraví, test osobnosti 

 

Učebna č. 11  Společensko-vědné předměty     Mgr. B.Soukupová 

           Mgr. Arletová  

 

Učebna č. 12      Prevence kriminality mládeže (interaktivní přednáška)  Mgr. Lucie Máchová 

10.00 hod., 11.00 hod., 13.30 hod. 

- Nejčastější trestné činy páchané osobami mladšími 18 let   

- Latentní a registrovaná kriminalita 

- Proč se osoby mladší 18 let dostávají do kolize se zákonem aneb základy trestní odpovědnosti  

- Rodič - dítě – škola – vrstevníci 

- Bezpečný internet        

 

Učebna č. 13  Cizí jazyky       Mgr. Míka, PaedDr. Blážová 

                

Učebna č. 14  Fiktivní katastrofy na SZŠ      Mgr. Chvál 

Matematika, Informační a komunikační technologie      

  

Učebna č. 15  Projekty školy       PhDr. Pokorná,  

           PhDr. Kovaříková 

           PhD.Mgr. Blažková 

   
Učebna č. 16 Diplomovaný zdravotnický záchranář    Mgr. Šedivá  

Ukázky PP, resuscitace, EKG, intubace, zdravotnická technika Mgr. Oktábcová  

        studenti oboru DZZ 

 
Učebna č. 17  Zdravotnický asistent      Mgr. Vacek 

   Prezentace první pomoci       

 
Učebna č. 18  Diplomovaná všeobecná sestra     Mgr. Bürgerová 

+ učebna č. 20  Primární prevence karcinomu prsu,     Mgr. Břendová, PhD. 

   prevence kardiovaskulárních chorob, měření krevního tlaku, BMI, 

   prevence kolorektálního karcinomu.    

            
Učebna č. 19  Zdravotnický asistent      Mgr. J.Soukupová  

   Aktivní zapojení žákyň – komentář k ukázce, spokojenost s oborem,  

praktické ukázky – měření TK, aplikace injekcí, oš. péče o kojence,  

asistence u převazového vozíku, video s oš. výkony. 

    

Domov mládeže  Prezentace vybavení, možnosti ubytování k nahlédnutí  L. Nováková 

           vedoucí vychovatelka 

Informace o studijních oborech SZŠ i VOŠ zdravotnické budou podávány: dle aktuální potřeby – 1. patro, pracovny ředitele 

školy a zástupců ředitele školy. 

Módní přehlídka bude probíhat v 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00 hodin. 

Přednášky a ukázky podle programu budou v uvedených místnostech realizovány podle zájmu návštěvníků. 

 

 

Mgr. Václav Kočovský, v. r.  

ředitel školy 
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