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Blíží se doba rozhodování žáků základ-
ních škol, kam se vydají dále na cestě 
svým životem. Toto rozhodnutí nebý-
vá mnohdy lehké, a není se čemu divit. 
Pokud má člověk kladný vztah k lidem 
a zájem o kvalitní středoškolské vzdělá-
ní, je právě zdravotnická škola ta správná 
volba.

Čtyřletý maturitní obor zdravotnický 
asistent nabízí svým studentům kvalit-
ní odbornou přípravu. Výuka se skládá 
nejen z odborné přípravy, teoretické a 
praktické, ale i ze studia všeobecných 
předmětů. V prvním a druhém ročníku 
získávají žáci především teoretické zna-
losti z oborů ošetřovatelství, somatologie 
a první pomoci. Výuka probíhá v moder-
ně vybavených učebnách ošetřovatelství. 
Ve 3. a 4. ročníku probíhá praxe přímo 
na odděleních zdejší nemocnice (chirur-
gie, urologie, neurologie, interna…).

     Po maturitě je možné dále pokračo-
vat ve studiu na stejné škole, ale v progra-
mu vyšší odborné školy – diplomovaná 
všeobecná setra. Absolvent po složení 
absolutoria získává titul DiS a je připra-
ven vykonávat práci kvalifi kované zdra-
votní sestry.

Součástí studia jsou i jiné aktivity: prá-
ce ve Studentském centru, práce v klubu 
pro mentálně postižené. Studenty střední 
zdravotnické školy je vidět také při chari-
tativních akcích, výukových programech 
pro školky anebo při aktivitách ČČK.

     Škola samozřejmě nabízí studentům 
dlouhodobě zahraniční stáže. Nejblíže 
naší vlasti probíhají dvoutýdenní stáže v 
Humenném na Slovensku. 

,,Byli jsme rozdělení na oddělení, kde 
jsme pracovali s přidělenými žáky míst-
ní slovenské zdravotnické školy. Zapo-

jili jsme se do chodu oddělení a ošetřo-
vali pacienty. Po práci, která končila ve 
13 hod., jsme chodili na různé exkurze, 
týkající se zdravotnictví např. na stoma-
tologickou kliniku, nebo  do nemocnice 
v Košicích. Stáž na Slovensku je pro mě 
velkým přínosem.“ Takto popisuje svou 
zahraniční praxi Marek Pislcajk, student 
4. ročníku zdravotnické školy.

    Škola nabízí studentům i možnost 
praxí v Německu, konkrétně v hlavním 
městě Berlíně. Stáže probíhají na 2 mís-
tech, v seniorském zařízení Pfl egewerk 
a nově i v soukromé nemocnici na růz-
ných odděleních (chirurgie, epileptolo-
gie, psychiatrie...). V říjnu tuto nabídku 
využily 2 studentky, Adéla Matoušková 
a Pavla Suchá. ,,Nemocnice je vybavena 
nejmodernějšími přístroji a pracuje v ní 
velmi zkušený personál, díky kterému js-
me se obě rychle na svém oddělení adap-
tovaly. Během praktikování v nemocnici 
jsme přihlíželi operaci přímo na operač-
ním sále. Největším přínosem bylo pro-
hloubení jazykových znalostí, možnost 
porovnání rozdílů poskytované zdra-
votnické péče a navázání nových vztahů 
s personálem a studenty zdravotnické 
školy v Berlíně,“ hodnotí zahraniční praxi 
Pavla Suchá, studentka 4. ročníku zdra-
votnické školy. Po absolvování praxe zís-
kávají studenti mezinárodně uznávaný 
europass, který mohou využít při zájmu 
o zaměstnání v cizině.

     Zaujaly Vás informace o tomto obo-
ru a chcete se dozvědět více? Neváhejte 
tedy a přijďte 18. ledna 2017 od 14 hod. 
na Den otevřených dveří naší školy! Na 
případné dotazy Vám rádi odpoví přímo 
studenti. Těšíme se na Vás. 
   Pavla Suchá 4.D
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