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Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Rád vzpomínám na spolužáky,
třídní učitelku, učitelský sbor a
společné veselé zážitky na praxi v
nemocnici.
Proč jste si vybral právě tento
obor?
V době volby studia mi přišel jako
nejrozumnější volba a jsem dodnes
přesvědčený, že to byla správná
volba.
Zvažoval jste i VOŠ nebo VŠ?
Pokračoval jsem dále na VOŠ i VŠ.
Jakou radu byste dal studentům
zdravotnické školy?
Aby si studium užívali a brali ho
s úsměvem. Hlavně pracovat na
znalosti jazyka němčiny a
angličtiny. Určitě se hodí v dalších
pracovních možnostech.
Na co nejraději vzpomínáte ze
svého studia na VOŠ/VŠ?
Na kamarády, studentský život
v Brně a první pracovní zkušenosti
ve fakultních nemocnicích.
Proč jste si vybral po střední
škole právě tento obor?
Obor zdravotnického záchranáře
jsem si vybral jako pro mě
nejvhodnější

paní

ADAM PAVEL ŠPAČEK
a věřím, že jsem udělal správně.
Proč jste se rozhodl jít dále
studovat?
Dále jsem se rozhodl studovat, protože
jsem měl chuť se vzdělávat a měl jsem
podporu rodiny.
Kde nyní pracujete? Proč právě tam?
Nyní pracuji pro ZZS Jmk a obec
Svatobořice-Mistřín. Pracuji tam proto,
že jsem chtěl být blíže domovu.
Kam dál byste se chtěl podívat?
Práce v Saudské Arábii mi na několik
let dala vše, co jsem potřeboval
ve zdravotnictví ze zahraničí vidět,
takže v blízké budoucnosti neplánuji
další pracovní cestu.

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Kdybych měla celé 4 roky shrnout
a zamyslet se, na co nejraději
vzpomínám, byla by to nejspíše
odborná praxe. Ve třetím ročníku
jsme začali navštěvovat dvakrát
týdně oddělení Nemocnice Kyjov.
Naučili jsme se komunikovat
s klienty, jak správně pracovat,
aplikovat injekce, převazovat
rány a zapojili jsme se do dalších
zajímavých výkonů. Začalo mi to
do sebe krásně zapadat, protože
jsem propojila praxi s teorií a
dokázala jsem spoustě věcí více
porozumět.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Když jsem se v deváté třídě
rozhodovala, co si vyberu za obor,
neměla jsem moc jasno.
Bavila mě spousta věcí. Mám
ráda lidi a ráda se o ně starám,
proto jsem se také rozhodla pro
zdravotnickou školu.
Když se dnes zamyslím, jsem moc
ráda, že jsem si vybrala právě
tento obor.
Chodím každé ráno s úsměvem
do práce a tato profese je mi také

VERONIKA M.
koníčkem.
Zvažovala jste i VOŠ nebo VŠ?
VŠ jsem zvažovala, aktuálně si rozšiřuji
vzdělávání
přednáškami,
kurzy
nebo četbou zajímavých článků. Do
budoucna nejsem proti studiu, myslím
si, že další vzdělání přinese člověku
větší rozhled a více poznatků.
Jakou radu byste dala studentům
zdravotnické školy?
Jedinou radu, kterou mohu studentům
dát, je to, aby si vážili všeho, co je
zdravotnická škola naučí. I když to
mnohdy není jednoduché, stojí to
určitě za to.

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Nejraději vzpomínám na praxi.
Hodnotím ji jako něco, co nás
všechny lépe připravilo do života
a donutilo nás dospět. Zažili jsme
tam spoustu pěkných okamžiků,
díky kterým jsme si uvědomili, že
práce ve zdravotnictví opravdu
stojí za to.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Tento obor jsem si vybrala
především proto, že už od mala
jsem měla sen stát se zdravotní
sestrou. Vždy jsem chtěla pomáhat
lidem.
Proč jste se rozhodla jít dále
studovat?
Během praxe na novorozeneckém
oddělení v nemocnici v Kyjově
mi bylo umožněno podívat
se na porodní sály a starat
se
pod
dohledem
sester
o novorozence. Už tam mi hlavou
proběhla myšlenka, že bych se
chtěla stát porodní asistentkou.
Později při rozhodování, co
budu dělat po maturitě, byl obor
porodní asistence jasná volba.

NIKOLA D.
Kde byste po ukončení studia chtěla
pracovat?
Ráda bych získala práci v nějaké
větší nemocnici nebo v zahraničí,
nejspíše na porodních sálech nebo na
novorozeneckém oddělení.

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Co se vám na škole nejvíc líbí?
Školu jsem si vybíral i na základě
vzhledu.
Prostorné, moderně vybavené
učebny a také máme před školou
nově vybudované náměstíčko,
tudíž studentský život je zde hned
příjemnější.
Proč jste si vybral právě tento
obor?
Od malička jsem spjat se
zdravotnictvím, maminka je také
absolventkou zdravotnické školy
v Kyjově. Postupně jsem získal
vizi pracovat ve zdravotnictví. Od
prvního ročníku jsem rozhodnutý
pokračovat ve studiu na Fakultě
vojenského
zdravotnictví
Univerzity obrany v Hradci
Králové.
Kde byste po studiu rád
pracoval?
Má představa je pracovat jako
zdravotnický záchranář.

ZDENĚK D.
Jaký byl váš nejlepší školní zážitek?
Nejlepší zážitky na škole jsem získal
jednoznačně na lyžařských kurzech,
kde panuje skvělá atmosféra. Ale
obecně si studentský život v příjemném
prostředí školy užíváme. Spoustu
zážitků a zkušeností máme určitě i
z odborné praxe, kterou vykonáváme
na odděleních kyjovské nemocnice i
v ambulancích lékařů - specialistů.

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Těsně po škole jsem nejraději
vzpomínal na různé okamžiky
studentského života. S odstupem
času velice rád a pozitivně
vzpomínám na lidi ze školyspolužáky a kantory. Obzvláště na
učitelky praktické výuky. Až časem
si člověk uvědomí, že se snažily
nejen předávat odborné znalosti a
dovednosti, ale také jistý „životní
pohled“ na roli zdravotní sestry.
Proč jste si vybral právě tento
obor?
Už od malička mě to táhlo do
zdravotnictví, tak jsem si řekl: „A
proč nejít na zdravku?“ I když
na kluka to nebylo zrovna moc
obvyklé. Ale nyní se doba mění a
muži jsou ve zdravotnictví velmi
žádaní.
Zvažoval jste i VOŠ nebo VŠ?
Vystudoval jsem na VOŠ obor
porodní asistentka. A to teprve
nebylo pro kluka obvyklé. Po
dokončení svého studia jsem
se tomuto oboru nevěnoval.
Byla jiná doba a specializované

pozice byly personálně naplněny.
Nyní mají studenti po dokončení školy
daleko více možností. Pracovní trh
postrádá specializované profese ve
zdravotnictví. Je mnohem jednodušší
si jít za svou vysněnou pozicí, více než
kdy jindy.
Jakou radu byste dal studentům
zdravotnické školy?
Může se zdát, že studium na
zdravotnické škole je až příliš náročné
a není tak „zábavné“ oproti jiným
školám. Dle mého uvážení je to jen
zdánlivé, snad proto, že studenti
jsou více vedeni k pečlivosti a
zodpovědnosti. Do zdravotnictví stále
více pronikají technické novinky, nové
léčebné postupy a trendy, ale přesto
je potřeba, aby někdo byl člověku na
blízku a v nemoci mu pomohl - sestrazdravotnický asistent. Zdravotníci jsou
aktuálně velmi žádanou skupinou
pracovníků, a to nejen ze stran
nemocnic, ale i jiných organizací, kde
se mohou uplatnit.

TOMÁŠ R., DIS.

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Na paní učitelky a na to, jak mně
tam bylo dobře bez velkých
starostí. Také jsem si během studia
našla hodně kamarádek.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Volba oboru byla jasná, vždy
jsem chtěla pracovat s lidmi. Také
moje mladší sestra se přihlásila ke
studiu na KG a SZŠ v Kyjově a nyní
studuje 1. ročník oboru praktická
sestra.
Zvažovala jste i VOŠ nebo VŠ?
Ano, ale pro mě bylo tehdy
výhodnější jít pracovat. Ted ovšem
přemýšlím nad studiem VOŠ.
Jakou radu byste dala studentů
zdravotnické školy?
Poradila bych studentům, aby
neváhali, a pokud mají zájem, aby
šli studovat VOŠ nebo VŠ. Protože
později se jim nebude chtít nebo
bude náročnější skloubit práci se
studiem. A hlavně, aby si užívali
studentského života.

MADALENA M.

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Po škole jste šel přímo do
zaměstnání?
Po
absolvování
SZŠ
jsem
vystudoval na Zdravotně sociální
fakultě
Jihočeské
univerzity
v Českých Budějovicích obor
Rehabilitační-psychosociální
péče o postižené děti, dospělé a
seniory. Při studiu jsem nastoupil
do zaměstnání do zařízení pro
lidi se zdravotním postižením, byl
jsem na stáži v Zambii a ve Finsku.
Po návratu na jižní Moravu jsem
pracoval jako vedoucí denního
stacionáře pro seniory. V současné
době pracuji na volné noze jako
trenér paměti.
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Ze školy nejraději vzpomínám na
třídní kolektiv a úsměvné zážitky s
ním spojené.
Proč jste si vybral právě tento
obor?
Doporučila mi to výchovná
poradkyně v deváté třídě, protože
jsem byl poslední, kdo ještě neměl
přihlášku na střední školu. Tohoto
rozhodnutí jsem nikdy nelitoval.

MGR. ZDENĚK G.

Jakou radu byste dal studentům
zdravotnické školy?
Na zdravce jsem prožil nejlepší čtyři
roky mého života, užijte si to také!

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Nejraději vzpomínám na hodiny
ošetřovatelství a na chvíle, kdy
jsme jako studenti mohli pomáhat
nemocným lidem v místní
nemocnici.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Už na základní škole mě zajímala
anatomie a fyziologie člověka,
ale hlavní důvod byl ten, že ráda
pomáhám lidem.
Zvažovala jste i VOŠ nebo VŠ?
Ano, chtěla bych si v dohledné
době doplnit vzdělání při
zaměstnání.
Jakou
radu
byste
dala
studentům zdravotnické školy?
Řekla bych: „ I když si myslíte,
že něco z učiva na střední škole
nebudete potřebovat, mýlíte
se. Nikdy nevíte, co vám život
přinese, a budete rádi vzpomínat
na to, co vás kantoři za tak krátkou
dobu stihli naučit.“

JARMILA T.

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Nejvíce na praxi, která mi velmi
otevřela oči co se zdravotnictví
týče, naučila mě empatii a
posunula mě v chápání nemocí.
Proč jste si vybral právě tento
obor?
Pokud se jedná o otázku na SŠ, tak
obor zdravotnický asistent jsem si
vybral z důvodu možnosti naučit
se pomáhat lidem, pochopit jejich
problémy a přiblížit se k tématu
zdraví. Jde-li o VŠ, věnuji se sportu
již od útlého dětství a sportovní
škola se mi jevila jako nejlepší
volba.
Proč jste se rozhodl jít dále
studovat?
Pouze s oborem zdravotnický
asistent, který má bohužel díky
velmi špatně nastavené funkčnosti
zdravotnického systému v ČR
nízké pravomoce na vykonávání
zdravotnických úkonů, jsem se
rozhodl pokračovat na VŠ. I když
nejsem přímo ve zdravotnickém
odvětví, vybral jsem si školu,
kde jsou velmi zastoupeny
právě předměty typu fyziologie,
anatomie,
biochemie
aj.,

JAKUB K.
ve kterých mám pevné základy již ze
studia na SŠ.
Kde byste po ukončení studia chtěl
pracovat?
Po ukončení studia na VŠ bych se
chtěl věnovat kondičnímu trenérství a
mohl bych tak pomáhat lidem rozvíjet
jejich potenciál. Myslím si, že
zdravotnická škola a kondiční trenérství
jsou, ač se to možná na první pohled
úplně nezdá, velmi blízká odvětví.

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Po škole jste šla přímo do
zaměstnání ?
Po střední zdravotnické škole
v Kyjově jsem nastoupila na
Anesteziologicko - resuscitační
oddělení Krajské nemocnice
Tomáše Bati, a.s. Zlín, kde
jsem pracovala 11 let, poté na
Anesteziologicko - resuscitačním
oddělení následné intenzivní
péče a od roku 2017 pracuji jako
záchranář Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje.
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte ?
Ze školy nejraději vzpomínám na
učitele, praxi a internát.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Tato práce se mi líbila už od
malička. Během zaměstnání jsem
si doplnila vzdělání o specializaci
v
anestezii,
resuscitaci
a
intenzivní péči v Národním centru
ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů v Brně.
Díky tomuto zaměstnání a
směnování se můžu věnovat
na plno své rodině a koníčkům,
nevýhoda ovšem je, že někdy
sloužím víkendy a svátky.

KATEŘINA H.
Jakou radu byste dala studentům
zdravotnické školy?
Určitě
pojďte
pracovat
do zdravotnictví. Výhodou zde je i
směnování, umožnění zkrácených
úvazků, práce s lidmi, velký kolektiv.

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Nejraději
vzpomínám
na
praktické vyučování v Nemocnici
Kyjov a na hodiny ošetřovatelství
a somatologie, které jsem měla
v oblibě. Také ráda vzpomínám
na dobrý kolektiv, jak z řad
spolužáků, tak z řad učitelů.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Tento obor, praktická sestra, jsem
si vybrala proto, že chci pracovat
s lidmi a pomáhat lidem. Práce s
lidmi mě velmi baví a naplňuje.
Proč jste se rozhodla jít dále
studovat?
Rozhodla jsem se studovat dál,
protože chci ještě více prohloubit
své
vědomosti
v
oblasti
zdravotnictví, zdokonalit se v této
problematice a posunout se dál.

GABRIELA V.
nebo v ambulanci u pediatrického
lékaře.

Kde byste po ukončení studia
chtěla pracovat?
Jelikož nyní studuji pediatrické
ošetřovatelství, ráda bych po
ukončení studia pracovala v
nemocnici na dětském oddělení

V brzké době očekávejte další příběhy!
Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Co se vám na škole nejvíce líbí?
Dle mého uvážení je škola sama
o sobě velmi krásná. Nejvíce se
mi však líbí odborné učebny,
kde máme možnost si prakticky
vyzkoušet téměř všechny výkony
související s oborem zdravotnictví.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Na tuto odpověd jsou výstižná
pouze tři slova: Pomoc, děti a
akce. Tento obor jsem si vybrala
ze zcela prostého důvodu, a
to proto, že pomáhat lidem
nepřinese dobrý pocit jen mně,
ale i nemocným, které trápí něco
buď po psychické stránce, nebo
fyzické. Vidět úsměv někoho, kdo
se stěží postaví na nohy, musí být
pro každého zdravotníka velmi
krásný pocit. Takoví lidé jsou vám
vděční jen za to,že za nimi přijdete
a usmějete se, protože spousta z
nich je velmi osamělá.
Kde byste po studiu ráda
pracovala?
Po ukončení všech potřebných
škol chci skončit u dětí, tím jsem
si naprosto jistá. Když pracuji

s dětmi, přestanu myslet na všechno
zlé a to jen díky těm spokojeným
malým tvářičkám. Proč děti? K dětem
mě to táhne už od mala. Hlídala jsem
své sourozence, pracuji jako chůva a
také navštěuji Dětské centrum (dříve
kojenecký ústav (pozn. red.) Jak říkám,
děti jsou všude a je potřeba o ně
pořádně pečovat.
Jaký byl váš nejlepší školní zážitek?
byly
stoprocentně
akce
Tím
první pomoci, soutěže, ukázky,
dobrovolnictví. Nedá se říct, že byl
pouze jeden, protože zážitků z těchto
akcí je opravdu spousta. Jedním
z nejlepších byla určitě mezinárodní
soutěž první pomoci v Jihlavě, díky
které jsem se spoustu naučila a hlavně
získala zkušenosti do života. Ošetřit
je třeba vždy někoho jiného. Nikdy
nevíte, do jaké situace se můžete
dostat. Od té doby uvažuju o svém
budoucím povolání. Opravdu hodně
mě to táhne k dětem, ale zároveň být
v akci, je pro mě obrovský adrenalin,
proto uvažuji i o záchranáři.

BARBORA S.
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Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Jednoduše – na lidi kolem sebe.
Spolužáky a učitele. A na zážitky
z praxí a soutěží.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Jako patnáctiletá školačka jsem
nevěděla, co chci v životě dělat,
ale věděla jsem jistě, že práci
s lidmi. Kyjovská zdravka byla
nejblíž a brzy se ukázalo, že jsem
si vybrala dobře.
Proč jste se rozhodla jít dále
studovat?
Na zdravce jsem se v rámci
praxe
dostala
mimo
jiné
na
porodní
oddělení
a gynekologii, zaujalo mě to
nejvíc. Proto jsem absolvovala
bakalářský
obor
Porodní
asistentka.
A
k
dalšímu
navazujícímu
magisterskému
studiu jsem se rozhodla proto, že
mým vysněným zaměstnáním je
práce odborné učitelky.

MARKÉTA S.
Kde byste po ukončení studia chtěla
pracovat?
Kdybych si mohla vybrat, ráda bych si
prošla prací na oddělení (gynekologie,
šestinedělí), láká mě též práce
v odborné ambulanci. A až budu
trochu proškolená praxí, chtěla bych
učit. :-)
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Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Z dob studia na zdravce nejraději
a nejčastěji vzpomínám na
praktickou výuku a samotnou praxi
v nemocnici, která pro mě byla v
té době paradoxně nejnáročnější
z celého studia. Už tehdy jsem si
uvědomovala, že právě praktické
dovednosti v kombinaci s teorií
jsou nejdůležitější součástí mého
budoucího povolání. Tento názor
jsem si také potvrdila ihned po
nástupu na vysokou školu, kde
jsem ocenila velmi dobrý základ
vědomostí ze střední školy.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Studuji třetí ročník oboru
porodní asistenka na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně, který jsem
si vybrala na základě praxe na
novorozeneckém
oddělení
Nemocnice Kyjov, kde jsem
se poprvé setkala s povoláním
porodní asistentky.
Proč jste se rozhodla jít dále
studovat?
Bylo pro mě velmi motivující
rozšířit své vědomosti v oblasti
zdravotnictví. Navíc k výkonu

NATÁLIE O.
práce porodní asistentky je potřeba
vysokoškolské vzdělání.
Kde byste po ukončení studia chtěla
pracovat?
Po dokončení studia bych se moc ráda
věnovala svému primárnímu zaměření,
a to práci porodní asistentky na
porodním sále.
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Více informací zde:
třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov; tel.: 518 612 778; e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Nejraději
vzpomínám
na
spolužáky, na učitele ze střední
školy a jejich vřelý přístup
ke každému studentovi.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Obor zdravotnické lyceum jsem
si vybrala díky svému zájmu
o zdravotnictví, biologii člověka
a humanitní vědy. Škola měla
a stále má dobré ohlasy a její
umístění v Kyjově bylo pro mě
ideální.
Proč jste se rozhodla jít dále
studovat?
Obor zdravotnické lyceum mě
k tomu vedl po celou dobu. Jít
studovat ihned po maturitě je
navíc daleko jednodušší než se
ke studiu vracet později. Obor
mimo zdravotnictví – aplikovanou,
dále pak analytickou biochemii
– jsem si vybrala, protože i na
střední škole mě bavily předměty
s tímto oborem spojené. Můj
výběr oboru na vysoké škole by
byl dnes nejspíš trochu jiný, zarazil

MICHAELA S.
mě tam hlavně naprosto rozdílný režim
výuky, přesto mě škola baví a studia po
maturitě nelituji.
Kde byste po ukončení studia chtěla
pracovat?
Po získání magisterského titulu
bych ráda pracovala v biochemické
laboratoři ať už ve zdravotnictví, nebo
v jiných testovacích laboratořích
v Jihomoravském kraji.
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Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Nejraději vzpomínám na praxi.
Myslím, že nás to všechny velmi
bavilo, protože jsme šli na
zdravotnickou
školu studovat
formou pomaturitního studia. Byli
jsme starší než běžní studenti a
věděli jsme přesně, co chceme.
Můžu říct, že všichni z naší třídy
doposud pracují ve zdravotnictví.
Na praxi do nemocnice jsme
šli měsíc po nástupu do školy,
neuměli jsme vůbec nic, vše
jsme se učili za „pochodu“ a díky
skvělým kantorkám to šlo hladce a
rychle.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Zdravotní sestrou jsem chtěla
být odmalička, rodiče mě sice
nasměrovali do oděvního oboru,
ale po maturitě jsem šla vlastní
cestou. Ani nevím, co přesně mě
baví na práci ve zdravotnictví.
Je to kombinace více věcí.
Zodpovědnost, akce, režim..., a
když jsem starší, přináší mi klid a
radost to, když je s námi někdo

spokojený, pomůžeme mu. Říkám
schválně my, protože v nemocnici jsou
práce, úspěchy i neúspěchy týmová
záležitost.
Zvažovala jste VOŠ,VŠ?
Studium na VŠ jsem pochopitelně
zvažovala, přijímací zkoušky jsem
absolvovala, bohužel jsem neuspěla.
Mám dvě specializace v rámci oboru,
ve kterém pracuji celých 25 let. Jsem
spokojená.
Jakou radu by jste dala studentům?
Rada studentům je jednoduchá.
Těm, co budou teprve vyplňovat
přihlášky, ať nestaví zdravotnickou
školu na druhé místo.
Musí to být volba č.1. Nějaké náhradní
řešení studia zde nehledejte.
A stávajícím studentům: Učte se, učte
se, a tak už to bude téměř navždy. Ve
zdravotnictví je stále něco nového.
A na praxi používejte kromě znalostí
zdravý“selský“rozum a s pacienty
nezapomínejte mluvit. Neustále s nimi
komunikujte, je jedno o čem, jsou
vděční za každé slovo.
BOHUSLAVA D.
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Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Určitě na spolužáky a zážitky s
nimi spojené. A samozřejmě na
výborné a zajímavé přednášky
vybraných pedagogů.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Jako malá jsem trpěla záněty
dutin. Chodila jsem často na rtg
a už tam jsem mamince říkala, že
tohle by mě bavilo. Dva roky jsem
pracovala tedy na rtg a nyní už
čtvrtým rokem pracuji na nukleární
medicíně.
Proč jste se rozhodla jít dále
studovat?
Abych si mohla splnit sen a
vystudovat obor Radiologický
asistent.
Kde byste po ukončení studia
chtěla pracovat?
Pracovala jsem 2 roky na rtg.
Pro mě určitě dobrá zkušenost a
myslím si, že pro RA je to i základ.
Vysněnou jsem měla ale nukleární
medicínu, kam jsem se poté
dostala. Nyní už čtvrtým rokem
pracuji zde, na nukleární medicíně
v Nemocnici Kyjov.

BC. ZUZANA K.
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Na co ze školy nejraději
vzpomínáte?
Pamatuji si velmi dobře na celé
čtyři roky studia. Nejraději
vzpomínám na každoroční lyže se
školou. Měla jsem ráda odborné
předměty, které nám přednášeli
lékaři. Jejich zajímavé příběhy z
praxe,
které
zpestřovaly
přednášku, si pamatuji dodnes.
Proč jste si vybrala právě tento
obor?
Byl to můj sen už od čtyř let. Chtěla
jsem pomáhat především starým
lidem. Rodiče doma až do smrti
opatrovali moje stařečky. Ráda
jsem jim pomáhala s péčí. Smrt
jsem potom brala jako přirozenou
součást života.
Zvažovala jste i VOŠ nebo VŠ?
Po SZŠ jsem pokračovala
na
Ostravské
univerzitě
v bakalářském studiu oboru
geriatrie.

KATEŘINA K.
Jakou radu byste dala studentům
zdravotnické školy?
Práce ve zdravotnictví je fyzicky
i psychicky náročná. Měl by ji dělat
opravdu jen ten, koho baví a naplňuje.
A rada? Představte si na místě pacienta
svého příbuzného…
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