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Žáci á studenti českobudějovické 
zdrávky dělají čest své profesi 
Žáci oborů Zdravotnický asistent a Praktická sestra na střední škole a stejně tak studenti oboru Diplomovaná 
všeobecná sestra na vyšší odborné škole pracují v „terénu" ve více liniích. 

Zajišťovali takzvané dobrovolnické zálohy 
v seniorských domech a zařízeních sociální 
péče, stále posilují týmy odběrových testova 
cích míst a dlouhodobě vypomáhají na do 
hody o pracovní činnosti také na odděleních 
okresních nemocnic, v domech pečovatelské 
péče, a zejména v českobudějovické nemoc 
nici. Žáci střední školy vypomáhají jednak 
jako sanitáři, jednak v ošetřovatelské činnosti 
u lůžka. Studenti a studentky 1.-3. ročníků 
vyšší odborné školy, která je součástí střední 
zdravotnické školy, mohou kromě základní 
péče vykonávat také specializovanou zdra 
votnickou péči u pacientů s covid-19 nebo 
na „nekovidových" odděleních, tedy tam, 
kde jsou potřeba. Někteří pracují na oddě 
leních dlouhodobě na základě dohod o pro 
vedení práce. 

Studenti pracovali také 
v odběrových centrech 

Na jaře bylo zapojeno celkem 219 žáků a stu 
dentů. Z toho bylo 47 studentů vyšší odborné 
školy. Padesát třeťáků oboru praktické sestra 
starších 18 let a čtvrťáků oboru zdravotnic 
ký asistent se vystřídalo v odběrových cen 
trech v Nemocnici České Budějovice, a.s., 
a na Letišti České Budějovice. Dalších 
12 studentů působilo dlouhodobě na růz 
ných odděleních nemocnice. Přes sto dobro 
volníků bylo připraveno v záloze. 
V podzimních měsících byl v důsledku 
zhoršující se pandemické situace počet dob 
rovolníků zejména z vyšší školy navýšen. Na 
konci roku 2020 byla zapojena zhruba tře 
tina žáků a studentů z celkového počtu, ale 
vzhledem k přetrvávající špatné epidemio 
logické situaci v novém roce se zapojili také 
žáci 3. a 4. ročníků střední školy a studenti 
l. a 2. ročníku vyšší odborné školy. 

Vzhledem k omezenému počtu dob 
rovolníků bylo nutné povolat a stáhnout 
tak ze zimního zkouškového období dvacet 
studentů l. a 2. ročníku vyšší odborné ško 
ly na infekční oddělení a další tzv. kovido 
vá oddělení českobudějovické nemocnice 
a k výpomoci v seniorských domech, kde 
byla ohrožena ošetřovatelská péče v dů 
sledku onemocnění personálu covidem-19. 

Díky ochotě a obrovskému nasazení stu 
dentů, kteří museli přerušit svou přípravu 
na zkoušky za zimní semestr, se podařilo 
doslova ze dne na den saturovat chybějící 
personál především na infekčním oddělení 
a vytrhnout tak nemocnici příslovečný trn 
z paty. Na odběrovém místě u Nemocnice 
České Budějovice se od začátku kalendářní 
ho roku střídá a vypomáhá pravidelně každý 
den více než padesát žáků a studentů a také 
patnáct pedagogů školy. 

Studentům poděkovala 
jihočeská hejtmanka 

Ze všech pracovišť máme pouze jen kladnou 
odezvu. Jarní pomoc zdravotnické školy vy 
zdvihla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana 
Stráská, která přišla osobně poděkovat vedení 
školy, žákům a studentům na zahájení školní 
ho roku a předala jim dárky. Žáky a studenty 
chválí také hlavní a vrchní sestry· oddělení 
nemocnic a také primáři, včetně generálního 
ředitele Nemocnice České Budějovice, a.s., 
který několikrát vyzdvihl· ochotu pomáhal 
a profesionalitu v médiích. Ředitel školy obdr 
žel řadu děkovných dopisů od personálu 
a také samotných pacientů. Své poděková 
ní vyslovil řediteli školy také zdravotní rada 
krajského úřadu a vedení odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje. 

Na jaře i na podzim byla· organizována 
pomoc školy zdravotnickým zařízením a zaří 
zením sociální péče pouze na 'základě dobro 
volnosti. Do současné doby.nebylo nutné vy 
sílat žáky a studenty pěti zdravotnických škol 
Jihočeského kraje tzv. pracovními příkazy vy 
danými hejtmanem na základě vládního naří 
zení, jako tomu bylo v některých krajích ČR. 

Dvě třetiny dobrovolníků jsou 
motivovány i finančně 

Žáci a studenti jsou také motivováni finančně, 
pokud mají s daným zařízením podepsanou 
dohodu o provedení práce. Záleží také na kaž 
dém zařízení, jak se s dobrovolníky domluví. 
Dle našich informací jsou finančně motivová 
ny dvě třetiny dobrovolníků. Dobrovolnickou 
činnost škola plně uznává jako absolvovanou 
praxi. Nejaktivnější dobrovolníci budou po 
skončení pandemie oceněni také finanční 
odměnou od ředitele školy a odměnit nejak 
tivnější dobrovolníky se chystá také náměstek 
hejtmana pro oblast školství. Vedení školy 
se snaží žáky a studenty motivovat kromě 
uznávání praxe také posuny termínů zkoušek 
a úlevami z povinné prázdninové praxe. 
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