Zdravotnická škola oslaví sedmdesátiny,
přijďte studovat obor, který dává smysl i naději.
Pomáhající profese je všeobecné označení pro ty, které jsou zaměřeny na pomoc druhým. Kromě
lékařů, pedagogů, psychologů aj. sem patří samozřejmě i zdravotní sestry a pracovníci v sociálních
službách. Právě to, co v současnosti v souvislosti koronavirovou epidemií prožíváme, ukazuje na veliký
význam těchto profesí. Vykonávat je znamená samozřejmě mít vzdělání v daném oboru, ale také dodržovat
určitý etický kodex. A právě přípravou zdravotních sester a sociálních pracovníků na jejich budoucí
namáhavé povolání se zabývá Střední zdravotnická škola ve Frýdku-Místku.
Je to odborná škola s dlouholetou tradicí, vždyť příští rok už oslaví své sedmdesátiny! Ale i přesto
je to škola mladá, protože se neustále přizpůsobuje měnícím se potřebám společnosti, a to jak obsahem
učiva, svým moderním vybavením, tak i odborností vyučujících a obory, které studentům nabízí.
V současnosti jsou to obory dva, Praktická sestra a Sociální činnost. Tým zkušených učitelů se v obou
dvou oborech snaží předat mladým lidem samozřejmě zejména potřebné vědomosti a dovednosti, ale také
vést je k zodpovědnosti, samostatnosti, empatii, schopnosti pracovat v kolektivu a nadále se vzdělávat.
K tomu přidává škola i možnost získat spoustu zážitků na akcích, které ten studentský život zpříjemňují a
obohacují – ať již to jsou odborné či vlastivědné exkurze (východní Čechy, anatomický ústav Brno,
speciální škola pro sluchově postižené Olomouc, Praha, adventní Vídeň aj.), tradiční lyžařské a sportovní
kurzy, ale i možnost zahraniční praxe v Německu.
Ze všech těchto slov vyplývá, že zdravotnická škola je díky povaze studia i díky zážitkům z praxí
v nemocnicích a sociálních zařízeních školou se specifickou atmosférou, kterou tvoří lidé, s nimiž se v ní
můžete setkat – žáci i jejich kantoři. Těch 70 let školy, ten dlouhý čas, neodnesl dobrou pohodu, v níž se
daří tvořivé práci žáků i učitelů.

Co škola nabízí? Proč na zdravku?













studium dvou oborů – Praktická sestra a Sociální činnost
dlouholetá tradice
zkušení a aprobovaní učitelé
moderní vybavení (několik odborných pracoven, jazyková učebna, dvě počítačové
učebny…)
dobrá dostupnost – vlak i autobus
zajištění praxí:
: pro obor Praktická sestra nemocnice ve Frýdku-Místku a v Třinci
: pro obor Sociální činnost různorodá zařízení od jesliček, přes speciální MŠ,
zařízení pro mentálně postižené až po hospic a domovy seniorů
zajištěny obědy a bufet
menší škola (12 tříd), tzn. přátelská, domácká atmosféra
spousta akcí v rámci studia – exkurze odborné a vlastivědné, sportovní kurzy
jistota zaměstnání po ukončení školy
pro zájemce o studium na VŠ kvalitní příprava

