
1. Jako jedi-
ná škola v Par-
dubickém kraji 
nabízí studium 
čtyřletého ma-
turitního oboru 
zdravotnické 
lyceum a tří-
letého oboru 
ošetřovatel 
s výučním listem.

2. SZŠ Pardubice se stala historicky první fakultní 
školou Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
Pardubice.

3. Škola má bohatou historii i moderní součas-
nost a disponuje týmem pedagogů, který je zárukou 
vysoké kvality výuky.

Vybrat mezi žáky SZŠ Pardubice toho nejlepšího 
je těžko řešitelný úkol, neboť sbírka jejich úspěchů 
v odborných či vědomostních soutěžích je každo-
ročně bohatá. Také Veronika Kopecká, studentka 
čtvrtého ročníku zdravotnického lycea, do ní přispěla 
hned dvěma skvělými výsledky. V březnu 2022 
převzala na Pardubickém kraji ocenění za absolutní 
vítězství v literární soutěži TECHNOhrátek „Covid 
a já“, když porotu oslnila esejí Ze života robotů. 
Kromě toho se zapojila s dalšími spolužačkami do 
mezinárodního programu osobního rozvoje O cenu 
vévody z Edinburghu (DofE). Svou cestu spojenou 
s několika náročnými výzvami za-
vršila v září 2022 ve Valdštejnském 
paláci v Praze, kde obdržela zlatou 
medaili DofE. TECHNOhrátky jí za 
talent, vůli a výbornou reprezentaci 
školy udělují symbolický titul Hvěz-
dy (ze) školy.

...  až devadesát procent 
absolventů odchází stu-
dovat na vyšší odborné 
nebo vysoké školy 
a uplatnění těch zbý-
vajících na pracovním 
trhu je stoprocentní?

...  dny otevřených dveří se uskuteční v úterý 
13. prosince 2022 od 10 do 17 hodin a v sobotu 
14. ledna 2023 od 8,30 do 11 hodin?

...  studenti třetího a čtvrtého ročníku vykonávají 
praxi v nasmlouvaných odděleních Pardubické 
nemocnice?

...  v rámci volitelných kurzů absolvují zájemci ma-
sérský kurz, kurz tejpování nebo intenzivní výuku 
cizího jazyka s rodilým mluvčím?

S úsměvem dnes vzpomíná na to, jak se týrala 
jako malá holka při hře na paní doktorku 

neustálým obvazováním rukou, nohou a hlavy. 
Odhodlání pomáhat druhým ji však neopusti-
lo ani v dalších letech. Ačkoliv nikdo z rodiny 
nemá zdravotnické vzdělání, Pavlína Culková 
z Krucemburku u Ždírce nad Sázavou se rozhod-
la pro studium na SZŠ Pardubice. Sympatická 
blondýnka je aktuálně žákyní třetího ročníku 
oboru praktická sestra.

Když jste nenašla inspiraci v rodině, co rozhodlo, 
že jste si vybrala zdravotnický obor?
Věděla jsem, že chci mít povolání, v němž budu 
moci pracovat s lidmi. Sedět v kanceláři a vykonávat 
nějakou monotónní činnost by mě nebavilo. Na 
základní škole mě navíc v osmé třídě zaujalo učivo 
o lidském těle a také mě hodně bavil přírodopis.

Co na vaši volbu říkali rodiče?
Mou volbu schválili a myslím, že byli i nadšení. 
Maminka chtěla být zdravotní sestrou, ale nevy-
šlo jí to, takže z rodiny jsem v tomto oboru první. 

Krucemburk leží v okrese Havlíčkův Brod – jak 
jste se ocitla v Pardubicích?
Podala jsem si přihlášky na dvě zdravotnické školy 
– do Havlíčkova Brodu a do Pardubic. V obou jsem 
se byla podívat na den otevřených dveří. Havlíčkův 
Brod bych sice měla blíže bydlišti, ale víc mě zaujalo 
prostředí v Pardubicích. Škola je zde modernější 
a zdála se mi i lépe vybavená.

Splnily se po nástupu do nového prostředí vaše 
představy?
Chvíli samozřejmě trvalo, než jsem si na nové pro-
středí zvykla. Vadilo mi hlavně to, že před každým 
víkendem musím odjet z domova mládeže domů. 

S novými spolužáky i učiteli jsem se však sžila 
docela rychle. Horší bylo, že jsme za pár týdnů kvůli 
covidové pandemii museli přejít na distanční výuku. 
Chyběli mi spolužáci, učitelé i samotná škola. Tu 
jsem vlastně detailně poznala až ve druhém ročníku. 
Přiznám se, že na návrat jsem se už hodně těšila.

Co na škole nejvíc 
oceňujete?
Líbí se mi, že je 
přátelská. Učitelé jsou 
zde velice vstřícní, 
a pokud vznikne něja-
ký problém, můžeme 
za nimi přijít a lze se 

s nimi vždy 
domluvit na 
řešení. Také na 
praxích v ne-
mocnici mají 
učitelé skvělý 
přístup, vše 
nám podrob-
ně ukazují 
a vysvětlují.

Už máte za sebou část praktického výcviku – jaký 
byl váš první pacient?
Začínala jsem v Pardubické nemocnici na chirurgii 
na cévním oddělení. První pacient byl přijat na 
angiografi i, což je rentgenové vyšetření cév. Vstoupit 
najednou do pokoje byl velký nezvyk, protože 
tam ležel konkrétní člověk, a ne pouze fi gurína, na 
které jsme se dva roky připravovali a která nemluví. 
Zvládla jsem to i proto, že pán byl poměrně komu-

nikativní.

Jaké předpoklady musí mít zájemce 
o studium oboru praktická sestra?

Důležitá je schopnost komunikace, 
i když i té se dá časem naučit. 
Určitě musí být empatický, aby 

se dokázal vcítit do 
pacientových pro-
blémů, ochotný 
a obětavý. Být 
zdravotníkem je 

nejen profese, 
ale také poslání.

Co se vám na 
této práci 
nejvíc líbí?
Je to určitě 
náročné povo-
lání, ale pocit, 
když někomu 
pomůžete 
a něco pro 
něj uděláte, 
je nepopsa-

telný. Často 
stačí malič-

kost, třeba jen 
ustlat pacientovi 
postel. 

ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY

DOTAZNA

PROČ JÍT PRÁVĚ SEM HVĚZDA (ZE) ŠKOLY VÍTE, ŽE...

POCIT NĚKOMU POMOCI JE NEPOPSATELNÝ

„Důležitá

 je schopnost 

komunikace, empatie 

a obětavost.“
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CO SI VYBRAT

Přehled studijních a učebních oborů na Střed-
ní zdravotnické škole Pardubice pro školní 

rok 2023/2024, kdy sem nastoupí žáci součas-
ných devátých tříd, je následující:

ČTYŘLETÉ 
MATURITNÍ OBORY

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
78-42-M/04
Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní 
zkouškou. 

Uplatnění absolventa: Absolvent oboru vzdělání 
zdravotnické lyceum je připraven především pro 
další studium zdravotnických oborů na lékařských, 
farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakul-
tách vysokých škol a vyšších odborných škol.

Osvojené klíčové kompetence spolu s úplným 
odborným vzděláváním vytvářejí velmi dobré 
předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce na 
specifi ckých pracovních pozicích, např. pracovníků 
ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojiš-
ťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů 
veřejné správy.

Počet přijímaných uchazečů: 30.

PRAKTICKÁ SESTRA
53-41-M/03
Absolventi získávají střední vzdělání 
s maturitní zkouškou. 

Profi l absolventa: Absolvent je připraven k výkonu 
práce středního zdravotnického pracovníka, který 
bez odborného dohledu poskytuje ošetřovatelskou 
péči dospělým i dětem (s výjimkou novorozenců) 
a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, 
léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu 
své odborné způsobilosti.

Možnosti uplatnění absolventa: Absolvent se 
uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového 
i ambulantního charakteru a při poskytování 
komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdra-
votnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, 
zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, 
v zařízení geriatrické péče a v zařízení hospicové 
a respitní péče.

Praktická výuka třetího a čtvrtého ročníku 
oboru praktická sestra probíhá na chirurgickém, 
interním, kardiologickém, neurologickém a urolo-
gickém oddělení Pardubické nemocnice. V průběhu 
souvislé odborné praxe žáci pracují v malých sku-
pinách i na dalších odděleních včetně oddělení JIP 
či ARO. Ve čtvrtém ročníku navíc 
žáci absolvují stáž i na oddělení 
domácí péče.

Počet přijímaných 
uchazečů: 90.

TŘÍLETÝ UČEBNÍ 
OBOR

OŠETŘOVATEL/KA
53-41-h/01
Absolventi získáva-
jí střední vzdělání 
s výučním listem.

Profil absolventa: Po úspěšném vykonání 
závěrečné zkoušky je absolvent připraven 
k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který 
se pod odborným dohledem všeobecné sestry, 
porodní asistentky nebo radiologického asis-
tenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí 
na poskytování základní ošetřovatelské péče 
a specializované péče v rámci ošetřovatelského 
procesu. Absolvent je vzděláván tak, aby získal 
kompetence v oblasti odborných vědomostí, 
dovedností a návyků, ale kompetence ve všeo-
becném vzdělání.

Možnosti uplatnění absolventa: Absolvent se 
uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních 
zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošet-
řovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské 
péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústa-
vech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se 
zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory 
a hospicích.

Absolventi získávají střední vzdělání s výučním 
listem – úplné středoškolské vzdělání si však 
mohou doplnit.

Praktická výuka ve 
druhém a třetím 
ročníku oboru 
ošetřovatel/ka
probíhá na neu-
rologickém, uro-
logickém, neu-
rochirurgickém, 
traumatologickém 
a geriatrickém 
oddělení Pardubické 
nemocnice. Také u tohoto 
oboru absolvují žáci 
souvislou odbornou praxi 
i na dalších odděleních této 
nemocnice.

Počet přijímaných 
uchazečů: 30.

Přehled studijních a učebních oborů 2023/2024

3 LETÝ 

OBOR

4 LETÉ 

OBORY

ZÁZEMÍ

DOMOV MLÁDEŽE SOUČÁSTÍ 

AREÁLU ŠKOLY

Areál SZŠ Pardubice se nachází v městské části 
Pardubičky a domov mládeže je jeho součás-
tí. Pokoje jsou třílůžkové vybavené moderním 
nábytkem, s vlastním sociálním zařízením. Pro 
ubytované jsou k dispozici vybavené kuchyňky, 
studovny s počítači a klubovny s televizí. Ve 3. a 6. 
patře zajišťuje SZŠ ubytování pro studenty Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice jako 
vysokoškolské koleje. Ve 4. a 5. patře jsou ubyto-
váni žáci SZŠ.

Provoz domova mládeže je zajištěn od neděle do 
pátku, tj. v době školního vyučování nepřetržitě.
Pro volný čas slouží ubytovaným tělocvična, multi-

funkční hřiště, dílna pro výtvarnou činnost, počítače 
s internetem, Wi-Fi a školní knihovna. Součástí areálu 
je také školní jídelna.

Měsíční poplatek za ubytování ve školním roce 
2022/2023 činí 1 500 Kč, záloha na stravování 
je 2 400 Kč a celková měsíční platba představu-
je 3 900 Kč.

V domově mládeže celoročně probíhají různé 
sportovní aktivity, lze využít aquacentrum 
nebo návštěvy hokejových utkání Dynama 
Pardubice. Žáci se také často zapojují do různých 
sportovních soutěží a turnajů. Konají se zde také 
diskotéky, besedy k aktuálním tématům, vánoční 
i velikonoční pečení či opékání buřtů na čaro-
dějnice.
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MYSLÍ TAKÉ NA CHARITU
Snaha pomáhat 
a láska k bližním 
jsou charakteristické 
vlastnosti pro žáky 
SZŠ Pardubice, kteří 
se velice aktivně za-

pojují do charitativní činnosti. Studentky zdravotnic-
kého lycea Anna Komárková a Kristýna Macháčko-
vá se už od prvního ročníku starají o malou Elišku
trpící epilepsií a neléčitelným Rettovým syndromem. 
Aby i v roce 2022 pomohly její rodině, zorganizovaly 
akci Pečeme pro Elišku. Koupí různých dobrot jí tak 
přispějí všichni žáci i zaměstnanci školy. Podobně 
úspěšná byla rovněž akce Pečeme pro Ukrajinu
v prvních dnech ruského útoku. Částka 10 192 ko-
run za prodej sladkých a slaných pochutin pomohly 
jedné ukrajinské rodině získat náhradní ubytování.

DofE VE ZLATÉM BALENÍ
V SZŠ Pardubice se žáci 
úspěšně zapojují do 
programu DofE – Ceny 
vévody z Edinburghu. 
Tento celosvětový projekt 
umožnuje mladým lidem 
odhalit potenciál v rozvoji talentu, sportu, dobrovol-
nictví a expedičních dovedností. V září 2022 při slav-
nostním ceremoniálu ve Valdštějnském paláci v Praze 

obdržely vůbec první zlaté medaile a mezinárodně 
uznávané certifi káty v historii školy studentky 
Veronika Blažejová a Veronika Kopecká. V rámci 
DofE se vydaly na dobrodružnou expedici do Norska, 
věnovaly se běhu a tanci na šálách, získaly zvláštní 
cenu v mezinárodní online soutěži v kreslení, zvládly 
kurz první pomoci, ve volném čase doučovaly, vedly 
skautský oddíl a pomáhaly na dětském táboře. Pro 
ostatní žáky to je nepochybně obrovská motivace.

VE ZNAMENÍ OSVĚTY
Žáci SZŠ Pardubice se 
zapojují také do projek-
tů, při nichž mohou na 
veřejnosti prezentovat 
svou školu i znalosti. 
Jednou z aktivit je 
Zdravý úsměv, při níž 
učí děti v mateřských školách, jak správně pečovat 
o chrup. Žákům z vyšších ročníků základních škol je 
určen preventivní program Hrou proti AIDS. Na-
opak školáci z nižších tříd, ale i z mateřinek se účastní 
interaktivních Dnů zdraví nebo se seznamují zá-
bavnou formou se základy první pomoci. Studenti 
se však podílejí i na Dnech zdraví zaměřených na 
seniory. Od roku 2014 je škola zapojena do charita-
tivní sbírky Dobrý anděl a od roku 2021 pořádá Den 
krajského zdravotnictví ve spolupráci s Fakultou 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

„Inspirovala mě kamarádka, 
která na tuto školu chodila. Své 
volby nelituji, škola je v hezkém 
prostředí, máme skvělý kolektiv 
a učitelé jsou fajn. Obor navíc 
nabízí široké spektrum možností 
– zdravotnické vzdělání, ale 
i přírodovědný nebo humanitní 
směr. Po maturitě bych chtěla 
studovat zubní lékařství na 
vysoké škole v Olomouci. Být 

zubařkou je totiž můj dětský sen.“
Denisa Šlégrová, 18 let, 4. ročník oboru 
zdravotnické lyceum

„Odmala jsem se zajímala o tělo, 
ve škole mě bavila biologie. 
Škola maximálně splnila mé 
očekávání, učitelé jsou skvělí. 
Nejvíc mě baví praktická výuka 
v nemocnici a to, že můžu po-
máhat lidem. Po maturitě bych 
ráda pokračovala ve studiu na 
vysoké škole – obor všeobecná 
zdravotní sestra. Mým cílem je 
pracovat na dětském oddělení 
nemocnice.“
Tereza Valentová, 17 let, 3. ročník oboru praktická 
sestra

„Mamka pracuje ve zdravot-
nictví, a když jsem na základce 
nevěděla kam jít, pomohla mi 
s výběrem. Začala jsem se víc 
zajímat o zdravotnictví a teď 
zjišťuji, jak mě práce s lidmi na-
bíjí energií. Ráda jim pomáhám 
a povídám si s nimi. Chtěla bych 
ještě pokračovat v dalším studiu 
v oboru praktická sestra. Jednou 
bych ráda pracovala v nemoc-

nici, na nějaké soukromé klinici nebo v hospicu – tam, 
kde je péče o pacienty intenzivnější.“  
Michaela Štěpánková, 17 let, 3. ročník oboru 
ošetřovatelka

„O škole jsem se dozvěděla na ve-
letrhu škol – upřímná prezentace 
SZŠ Pardubice mě tam nadchla! 
Rozhodně bych nyní neměnila. 
Je to krásná škola, která rozvíjí 
celého člověka. Díky získaným 
poznatkům mám jiný pohled na 
svět a hlavně na zdravotnictví. Po 
maturitě půjdu na vysokou školu, 
abych se mohla stát dětskou se-
strou nebo porodní asistentkou. 
Vím, že ve zdravotnictví určitě zůstanu.“
Denisa Roubínková, 18 let, 3. ročník oboru 
praktická sestra

POVOLÁNÍ, KTERÉ MÁ SMYSL
Proč jste si vybrali svůj obor?

ANKETA

OPSÁNO Z TABULE

Příjemná, sympatická i empatická – takto 
o SZŠ Pardubice nejčastěji hovoří její žáci. 

Škola má moderní vybavení a dostatek nejrůz-
nějších pomůcek potřebných k výuce. Všechny 
učebny jsou vybavené dataprojektory a k dispo-
zici jsou třeba tři interaktivní tabule. Odborné 
učebny jsou upravené tak, že kopírují oddělení 
v nemocnicích včetně vybavení lékáren, aby se 
žáci dokázali správně orientovat. Kromě toho 
je hezká škola, prostorná a s kvalitním pedago-
gickým sborem. Má krásnou tělocvičnu, jídelnu 
i domov mládeže – a to vše v jediném areálu. 
Ředitelka Mgr. Monika Máslová dobře ví, že 
v takovém prostředí vyrůstají špičkové prak-
tické sestry, ošetřovatelky i budoucí úspěšní 
vysokoškolští studenti.

Jak byste pozvala žáky základních škol, aby si 
zvolili studium zdravotnického oboru?
Každoročně pořádáme akce pro žáky základních 
škol, kteří mají zájem o studium na naší škole, 
ale i pro ty, kteří se teprve rozhodují. Jedná se 
o interaktivní programy Týden zdraví, Hrou proti 
AIDS, Zoubky nebo projektové dny ve spolupráci 
našich učitelů s pedagogy a žáky základních škol. 
Žáci si prověří dosavadní znalosti ohledně svého 
těla a zdraví. Posláním těchto akcí je představit 
význam zdravotnické profese, její perspektivu, 
společenskou relevanci a vysokou uplatnitelnost 
na trhu práce. Současná celosvětová situace 
ukázala, jakou nezastupitelnou roli má povolání 
a poslání zdravotníka.

Co považujete za hlavní přednosti 
vaší školy?
Škola po dobu 74 let existence nevybo-
čila ze svého poslání vychovávat střední 
zdravotnický personál – praktické sestry. 
V rámci Pardubického kraje jako jediní 
nabízíme také tříletý učební obor 
ošetřovatel a maturitní obor zdra-
votnické lyceum, který připravuje 
talentované žáky k vysokoškolské-
mu studiu. V loňském roce jsme 
se stali první fakultní školou 
Fakulty zdravotnic-
kých studií 
Univer-

zity Pardubice za účelem propojení středního 
a vysokoškolského studia a vzájemné spolupráce 
při rozvíjení znalostí a schopností žáků. Výraznou 
akcí v rámci spolupráce je spoluorganizování Dne 
krajského zdravotnictví.

Jak je zajištěna praktická příprava žáků? 
U maturitního oboru praktická sestra v prvním 
a druhém ročníku probíhá praktická výuka přímo ve 
škole v moderně vybavených odborných učebnách, 
které simulují prostory nemocnice. Třetí a čtvrtý 
ročník již vykonává odbornou praxi na jednotlivých 
odděleních Pardubické nemocnice, a to především 
na chirurgických, interních a geriatrických. Ve třetím 
ročníku žáci absolvují měsíční praxi v této nemoc-
nici. U tříletého oboru ošetřovatel odborná praxe 
probíhá již od druhého ročníku. 

Proč by si žáci základních škol měli vybrat právě 
vaši školu?
Jsme moderně vybavená škola s příjemnou atmosfé-
rou. Také Pardubická nemocnice je dobře dostupná, 
což je výhoda pro praxi. Jsme rádi, když k nám chodí 
děti, které vědí, že chtějí pracovat ve zdravotnictví. 
Nenabízíme naopak studium takovým žákům, kteří 

se domnívají, že zde stráví čtyři roky a pak 
se uvidí. Když totiž narazí na realitu 

v nemocnici, nezvládají ji. To dokáže 
jen silný a dobře připravený 
absolvent.

PTÁME SE

Adresa: 
Střední zdravotnická 
škola Pardubice
Průmyslová 395
Pardubičky
530 03 Pardubice 

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 466 050 225, 
+420 466 050 215
E-mail:
rehorova@szs.pardubice.cz

Web: www.szs-pardubice.cz
Facebook: facebook.com/szs.pardubice

Ředitelka: Mgr. Monika Máslová

VIZITKA ŠKOLY

Realitu v nemocnici zvládne jen silný absolvent

„Jsme moderně 

vybavená a hezká 

škola s příjemnou 

atmosférou.“
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Veronika Blažejová je dokonalý studijní typ 
a vzor všech rodičů i učitelů. Na SZŠ Pardu-

bice navštěvuje čtvrtý ročník zdravotnického 
lycea a stále se učí se samými jedničkami! Stala 
se jednou z prvních držitelek zlaté medaile 
a certifi kátu Ceny vévody z Edinburghu v histo-
rii školy. Pravidelně se účastní různých soutěží 
a naposledy ovládla pořadí školního Matematic-
kého klokana. Absolvovala kurz první pomoci, 
je jí blízká práce s dětmi a pomáhá i na dětských 
táborech. 

„Mým velkým přáním bylo stát se hasičkou a dokon-
ce jsem v deváté třídě navštívila i Střední průmys-
lovou školu chemickou v Pardubicích, kde se obor 
vyučuje. Zklamalo mě však, když jsem se dozvěděla, 
že hasičem může být pouze muž. Musela jsem se 
tedy rozhodnout pro náhradní variantu. A protože 
jsem netoužila po tom, abych v kanceláři zvedala 
celý den telefony, dostalo přednost zdravotnické 
lyceum. Tento obor nabízí ideální kombinaci gymná-
zia se zdravotnickým zaměřením. Po maturitě bych 
totiž ráda pokračovala v dalším studiu a splnění 
svého profesního snu – stát se záchranářkou,“ popi-
suje anabázi s výběrem studia osmnáctiletá dívka 
z Havlíčkova Brodu.

Obor zdravotnické lyceum se ostatně vyučuje 
i na zdravotnické škole v Havlíčkově Brodu, ale 
stačila jí prý jediná návštěva pardubické „zdravky“ 
při dnu otevřených dveří a měla 
jasno. Když dala na misku 
vah úroveň výuky, 
vybavení, přístup 
učitelů i benefi ty, 
které škola nabí-
zí, věděla, že její 
prioritou jsou 
Pardubice.

„Přiznám se však, 
že jsem z přechodu 
na střední školu měla 
velký strach, protože 
ze základní školy jsem do 
Pardubic nastupovala sama. V patnácti le-
tech jsem se ocitla v novém městě, prostředí 
i mezi novými spolužáky – a ještě s uby-

továním na domově mládeže. Řekla jsem si však, 
že je to nový začátek a zkušenost a že se musím 
postavit na vlastní nohy. Navíc jsem se na školu 
nesmírně těšila. Zalíbila se mi už při první návště-
vě a nemohla jsem se dočkat, až ji celou poznám 
a vše si budu moci vyzkoušet. Dodnes ji vnímám 
skvěle!“ vzpomíná na své studijní začátky.

Jako absolventka kurzu první pomoci Českého 
červeného kříže si vyzkoušela o letních prázdninách 
praxi jako zdravotnice na dětském táboře. Vedla tam 
přednášky zdravovědy, při nichž čerpala zkušenos-
ti ze školy, a ošetřovala odřeniny, štípance nebo 
alergické reakce. Horší to však prý bylo, když si jeden 
z instruktorů nešťastně usekl kus ruky.

„Studium mě hodně baví, protože jsem si vybrala za-
měření, ve kterém se cítím dobře a chci se v něm dále 
zdokonalovat. Po maturitě si budu podávat přihlášku 
na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, 
kam bych se mohla dostat na základě průměru 
známek na vysvědčení, protože mám samé jedničky. 
Přemýšlím však i o možném studiu v Olomouci nebo 
Ostravě,“ odkrývá své plány a současně přidává recept 
na úspěšné zvládnutí svého oboru. „Kdo se pro něj 
rozhodne, musí mít motivaci něčeho v životě 
dosáhnout a k tomuto cíli směřovat. Zdravotnic-
ké lyceum vyžaduje každodenní studium a není 
to rozhodně škola, kde je teoretická výuka na 
vedlejší koleji. Zároveň je však nutné, aby zájemce 

měl pozitivní vztah k lidem, protože se 
připravuje na práci 

ve zdravotnic-
tví. Mě vždy 

bavilo 

a potě-
šilo, když 

jsem mohla 
někomu 

pomoci nebo 
udělat radost.“

KURZY TUŽÍ PARTU
V posledních třech letech 
zahajovali žáci prvního 
ročníku SZŠ Pardubice 
školní rok seznamkou 
v areálu školy. Zde 
absolvují program s prvky 
zážitkové pedagogiky 
zaměřený na vybudování 

vztahů v novém kolektivu na téma Kdo přežije. 
S ústupem „doby covidové“ však není vyloučen ná-
vrat třídenních adaptačních kurzů v rekreačním za-
řízení Radost u Horního Jelení. Nováčky obvykle čeká 
na jaře ještě sportovní a turistický kurz v Křižanově, 
kde nechybí horolezectví, paintball či zorbing na 
vodní hladině. A protože vodních radovánek není 
nikdy dost, v rámci vodáckého kurzu třeťáci z oboru 
praktická sestra sjíždějí na lodích Labe či Orlici. Druhé 
a třetí ročníky čeká v zimě oblíbený lyžařský a snow-
boardový kurz.

ZA POZNÁNÍM DO SVĚTA
Možností navštívit při stu-
diu cizí země mají žáci SZŠ 
Pardubice víc než dost. Díky 
několikaleté spolupráci 
s belgickou střední školou 
ve městě Geel tam jezdí 
každoročně na týdenní vý-

měnu a následně hostí belgické hosty v České republi-
ce. Škola pravidelně míří také na poznávací zájezdy do 
Říma, Florencie, Amsterdamu, Londýna či Paříže. 
V září 2022 vyrazili studenti na podzimní zájezd po 
vybraných italských městech a v listopadu strávili 
týden při výměnném pobytu s Technickou energe-
tickou školou v Poznani. Populární jsou i adventní 
cesty do Drážďan, Vídně nebo Wroclawi. Tradicí se 
staly návštěvy Budyšína, kde studenty čeká divadelní 
představení a následný workshop v němčině.

SPORT DĚLÁ HEZKÁ TĚLA
Pro milovníky pohybu 
a sportu je SZŠ Pardubice 
školou zaslíbenou. Díky ak-
čnímu týmu tělocvikářů zde 
není prostor na nudu. Školní 
družstva – převážně dívčí – 
se účastní pravidelně mno-
ha sportovních turnajů v rámci středoškolského po-
háru nebo olympiády mládeže, ať už jde o atletiku, 
fl orbal, basketbal, volejbal, stolní tenis, ale i šachy. 
Nejlepší jsou v současnosti fl orbalistky, které skončily 
v okresním kole třetí. K zajímavostem jistě patří, že 
zájemci se mohou zastřílet ze vzduchovky nebo se 
zapojit do kurzů vzdušného tance na šálách. Škola 
také úzce spolupracuje s oddílem tělesně postižených 
sportovců Atletika Bez Bariér Pardubice při organi-
zaci závodů s více než 220 účastníky.

FOTOALBUM

PŘÍBĚH

Nemohla být hasičkou, stane se záchranářkou

Ke stužkovacímu večírku oboru praktická sestra patří 
i netradiční symbolika jako například předání modelu 
stehenní kosti učitelům.

Dívky, které bydlí v domově mládeže, se pustily do 
zkrášlení okolí školy – vyplely záhonky a vysadily nové 
květiny.

Studenti i celé třídy se zapojili do akce Pečeme pro 
Ukrajinu. Následný prodej sladkých a slaných pochutin 
vynesl přes deset tisíc korun, které pomohly jedné 
z ukrajinských rodin.

V rámci turistického a sportovního kurzu v Křižanově je 
dostatek prostoru i na adrenalinové aktivity.

Při Dnu krajského zdravotnictví pořádaném ve 
spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity 
Pardubice ukazují studenti žákům z jiných škol význam 
zdravotnických profesí.

„Vždy mě bavilo 

někomu pomoci 

a udělat radost.“
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