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Slavnostní ukončení studia absolventů Střední zdravotnické školy 

a Vyšší odborné školy zdravotnické. 
 

 

Naše škola se ve čtvrtek 29.5.2014 rozloučila s našimi žáky SŠ, absolventy maturitního oboru vzdělání 

Zdravotnické lyceum. Tohoto slavnostního setkání se zúčastnili vážení představitelé Města, pan starosta 

Ing. Pavel Pikrt, místostarosta pan MUDr. Ivan Šedivý, radní pro školství pan Ing. Juraj Molnár, vedoucí 

odboru školství, kultury, sportu a informačních služeb paní Ing. Lea Enenkelová. Krajský úřad 

Středočeského kraje reprezentovala vedoucí oboru školství paní Mgr. Ingrid Vavřínková spolu 

s Mgr. Hanou Velebovou, referentkou organizace školství. Z Oblastní nemocnice Příbram, a.s. dorazila 

manažerka pro ošetřovatelskou péči Mgr. Ivana Králíčková. 

 

Ve středu 4.6.2014 bylo slavnostně předáno maturitní vysvědčení absolventům oborů vzdělání 

Zdravotnický asistent a Masér sportovní a rekondiční. 

Přátelské setkání – pedagogů, rodičů a absolventů – bylo v prostorách obřadní síně příbramského 

Zámečku umocněno účastí vážených hostů z Města – pan starosta Ing. Pavla Pikrt, místostarosta 

pan MUDr. Ivan Šedivý, radní pro školství pan Ing. Juraj Molnár, vedoucí odboru školství, kultury, 

sportu a informačních služeb paní Ing. Lea Enenkelová; z Kraje přijela referentka organizace školství 

paní Mgr. Hana Jankrlová; z Oblastní nemocnice Příbram, a.s. jsme přivítali Mgr. Ivanu Králíčkovou, 

manažerku pro ošetřovatelskou péči; přátelského setkání se též zúčastnila PhDr. Věra Smolová, ředitelka 

Státního okresního archivu v Příbrami.   

 

S absolventy Vyšší odborné školy zdravotnické, studenty oborů vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra 

a Diplomovaný zdravotnický záchranář, jsme se rozloučili v pátek 13.6.2014. Tohoto slavnostního aktu 

se zúčastnil starosta Města Příbram, pan Ing. Pavel Pikrt, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a 

informačních služeb paní Ing. Lea Enenkelová; Krajský úřad Středočeského kraje byl zastoupen paní 

Mgr. Hanou Jankrlovou, referentkou organizace školství; z Oblastní nemocnice Příbram, a.s. přišel ředitel 

MUDr. Stanislav Holobrada a Mgr. Ivana Králíčková, manažerka pro ošetřovatelskou péči; Vzdělávací 

institut Středočeského kraje reprezentoval Mgr. Jiří Holý, ředitel. 

Slavnostnímu vyřazení studentů oboru vzdělání Diplomovaný zdravotnický záchranář byli přítomni 

pan MUDr. Čestmír Kalík, primář Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, a Bc. Jiří Tymeš. 

 

 

Tato slavnostní setkání byla důstojným ukončením studia žáků a studentů naší školy. 

 
 

Mgr. Václav Kočovský, v. r. 

ředitel školy 
 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 


