Absolventi VOŠ zdravotnické - oboru diplomovaný
zdravotnický záchranář
Za dobu existence výše uvedeného oboru na naší škole do roku2016 úspěšně ukončilo
absolutoriem celkem 368 absolventů.

Něco končí a něco začíná
,, Příběhy začínají a končí, lidé se scházejí a rozcházejí, někdo se narodí, někdo umře a tak to
jde pořád dokola. Naštěstí se občas najde důvod k životu. ´´ (Jak básníci neztrácejí naději)
Začínám tímto citátem z ,, Básníků ´´ právě proto, že všechny díly tohoto filmu pro mě byly
tak trochu inspirací ve volbě studia na zdravotnické škole.
Už jako malá holka jsem chtěla být zdravotní sestřičkou a pomáhat lidem. Proto pro mě
rozhodnutí, kam na střední školu, bylo jednoduché. Na této škole jsem tedy začala studovat
jako patnáctiletá. Poznala jsem zde spoustu přátel, potkala první velkou lásku, zažila spoustu
legrace a hlavně jsem pochopila, že si neumím představit dělat něco jiného než ve
zdravotnictví. Příjemné prostředí a tolerantní a vstřícní učitelé mě utvrdili v tom, že na této
škole chci dále pokračovat. Nastoupila jsem tedy na obor Zdravotnický záchranář. Tři roky
tohoto studia jsou pro mě i teď ty nejlepší roky života. Poznala jsem zde opravdové přátele, se
kterými se stále scházíme a vzpomínáme na úžasné zážitky na kursech, ale i ve škole. Kantoři
to s námi měli občas těžké, ale naštěstí jsme tu měli naší ,,maminu´´, jak jsme jí přezdívali,
paní Šedivou, která nás vždy chránila a stála za námi. Je to člověk, který nám dal spoustu
informací o vzdělání, ale také rad do života.
Po škole jsem nastoupila do pražské Všeobecné fakultní nemocnice na koronární jednotku a
pokračovala na Vysoké škole zdravotnické v bakalářském studiu Zdravotnický záchranář.
Díky Zdravotnické škole v Příbrami mi toto studium nedělalo skoro žádné problémy.
Tímto chci říci, že jsem stále nadšená z této školy a vzpomínám na ni s radostí. Všichni
kantoři si zasluhují obdiv a úctu.
Děkuji za 7 krásných let s Vámi!!!
Bc. Simona Vitišová, DiS. (období studia rok 2007 až 2014).

Studium oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář na Vyšší odborné škole
zdravotnické v Příbrami pro mě bylo velmi cennou a nenahraditelnou zkušeností. Rovněž mi
byla velkým pomocníkem při dalším studiu ve zdravotnickém oboru. Když jsem při studiu
fyzioterapie působila na oddělení ARO, byla jsem velice ráda, že znám funkce jednotlivých
přístrojů a že se všech těch ,,hadiček‘‘ neobávám. Ačkoliv povolání záchranáře nakonec
nevykonávám, i jako fyzioterapeut se v každodenním životě setkávám s případy, u kterých se
mi vědomosti získané na této škole velmi hodí. Ač se to nezdá, i při fyzioterapii se člověk
může setkat s akutní medicínou. Nejen při náhlých kolapsech pacientů, ale také například při
vedení skupinového cvičení v bazénu. V takovémto případě jsem ráda, že jsem absolvovala
plavecký výcvik v rámci zdejšího studia a mám potřebné vědomosti, abych dokázala
tonoucímu pacientovi rychle pomoci.
Bc. Veronika Vavřínková, DiS.

Jmenuji se Jiří Vacek. Studovat SZŠ a VOŠ obor zdravotnický záchranář jsem začal
v roce 1996 po maturitě v oboru s technickým zaměřením. Po absolvování testů z fyzické
zdatnosti, které byly nutné pro přijetí na obor jsem byl přijat na školu. Již od začátku studia
jsem věděl, že tento obor chci studovat a neměl jsem pochybnosti, že se mu v budoucnu budu
věnovat. Během studia jsme mohl poznat mnoho výborných učitelů i mentorů např. Mgr.
Elišku Řondíkovou a Mgr. Alenu Šedivou a mnoho jiných, které nás naučily zodpovědnosti.
Byly pro nás důležitým vzorem a příkladem jak vykonávat dobře profesi záchranáře.

Po několika letech jsem se na školu vrátil jako učitel. Je pro mě velkou ctí, že mohu
předávat studentům nové zkušenosti, odborné dovednosti, které jsem ve své profesi načerpal.
Mgr. Jiří Vacek ( učitel SZŠ a VOŠZ Příbram)

Nejlepší 3 roky života
Když jsem se ke konci střední zdravotnické školy rozhodovala, co budu dál dělat, věděla jsem
jen dvě věci. Za prvé, že chci pokračovat ve studiu zdravotnického oboru a za druhé, nepůjdu
na všeobecnou sestru, protože už nechci trávit čas v čistě dívčím kolektivu. Má volba byla
jasná a proto jsem v září roku 2011 nastoupila na Voš zdravotnickou v Příbrami obor
Zdravotnický záchranář. Hned první měsíc studia jsem si potvrdila, že má volba byla správná,
protože jsme jako neznámí lidé odjeli na slaňovací kurz a vrátili jsme se jako parta
fantastických přátel a to nám vydrželo celé 3 roky a s mnohými se vídáme dodnes. Společně
jsme absolvovali parádní lyžařský výcvik, kurz vodní záchrany a zvládli jsme i školit děti
základních škol v první pomoci. Jako správná parta jsme vždy drželi při sobě a věřím, že
profesoři to s námi vždy neměli jednoduché, ale nakonec přiznali, že jsme byli téměř všech
velcí oblíbenci. I my jsme jako kolektiv měli nejoblíbenějšího vyučujícího a to pro všechny
byla naše třídní učitelka paní profesorka Mgr. Alenka Šedivá. Nikdy ve své dosavadní
studentské kariéře jsem se nesetkala s člověkem tak hodným, srdečným a ochotným vždy se
vším pomoci a poradit. Byla nám obrovskou oporou, vycházela nám ve všem vstříc, je to
veliká odbornice ve svém oboru a hlavně skvělý člověk, který si na jednu stranu dokáže při
vyučování udržet autoritu a na druhou si v soukromém životě vždy najde čas, aby se s námi a
svou kamarádkou a kolegyní Mgr. Janou Oktábcovou, pořádně pobavila. Díky ZZ v Příbrami
jsem získala cenné vědomosti, které využívám každý den ve svém povolání a hlavně báječné
přátelé na celý život.
Absolventský ročník 2014

Bc. Veronika Pergerová, DiS.

