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ÚVODNÍ SLOVO SOUČASNÉ ŘEDITELKY ŠKOLY  

 Dostává se Vám do rukou ojedinělá publikace, která je vydávána                       
u příležitosti 200 let dostavby budovy školy v Kostelní ulici v Liberci                      
a zároveň 60 let vzdělávání zdravotníků v ní. Publikace mapuje historický 
vývoj dostavby budovy v níž momentálně sídlí naše Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec. Zároveň jsme pro účely 
vydání zpracovali vývoj ošetřovatelského povolání. Prameny pro komplexní 
pohled jsme objevili v  dochovaných dokumentech školy, ale také 
v dokumentech Stavebního archivu Statutárního města Liberce                                
a dokumentech Státního okresního archivu v Liberci. Publikace je dílem 
spolupráce našich pedagogů, žáků a studentů, kteří společně veškeré 
informace již od roku 2011 shromažďovali a zpracovávali do finální podoby. 
Také část ostatních zaměstnanců školy byla nápomocna a to zejména při 
zpracování seznamu absolventů a statistických údajů.  
 Vzhledem k tomu, že i já jsem absolventkou vzdělávání na této škole, na 
které jsem později působila jako odborná vyučující a momentálně zastávám 
pozici ředitelky školy, jsem k ní vázána zvláštním poutem. O to více jsem 
ráda, že naše vzájemná spolupráce a zapálenost pro věc  má po několika 
měsících náročné práce tento výsledek. Zároveň se toto „dílo“, jestli se dá 
naše publikace takto nazvat, stává naší společnou chloubou a pýchou. 
 Dovolte mi v závěru tohoto úvodního slova velmi poděkovat všem 
zaměstnancům školy, žákům a studentům, kteří se menší či větší měrou 
podíleli na vydání této publikace. Nesmírně si jejich vynaloženého úsilí 
vážím a věřím, že i Vy, při pročítání uznáte, že slovy chvály se šetřit nedalo.  
 Přeji Vám – čtenářům publikace, abyste při „procházce“ historickými                 
i současnými fakty spojenými s budovou naší školy a vzděláváním 
zdravotníků v  ní, nalezli dosud neobjevené nebo pro Vás zajímavé 
informace. 

                               
 

Mgr. Jana Urbanová 
ředitelka školy 
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200 let budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy 
zdravotnické v Liberci 

1812-2012 

 

Obrázek 1: Slavnostní shromáždění před budovou školy roku 1837 (tj. 175 let) 

Dvě století jsou i pro budovu Střední zdravotnické školy požehnaným věkem. Nachází se 
v Kostelní ulici čp. 8/9 v centru Liberce, v těsném sousedství chrámu svatého Antonína, jen 
několik málo kroků od srdce města, neorenesanční radnice. Pozorného návštěvníka upoutají 
římské číslice na štítu nad severním průčelím, které informují o letopočtu dokončení 
výstavby, léta páně 1812. Jedná se tak o nejstarší školní zařízení v Liberci, jež bylo za tímto 
účelem postaveno. Ovšem ke vzdělávání žáků začala tato lokalita sloužit již o několik stovek 
let dříve. 

Historické prameny se zmiňují o existenci jakési školy již v roce 1544. Její činnost měl 
na starost městský písař, který zde působil zároveň jako její ředitel, varhaník a zřejmě 
i školník. Tato pravděpodobně dřevěná budova stála v Železné ulici, na místě dnešního domu 
čp. 249/I. O dvacet let později postavila obec novou školu v Kostelní ulici čp. 10/II vedle 
fary. Šlechtický rod Redernů, majitelů panství, přál na svém dominiu rozvoji školství, a proto 
zavedl funkce školních inspektorů, kteří měli dohlížet na učitele, jestli dodržují vyučovací 
hodiny a zdali žákům podávají „lectiones cum fructu et utilitate“ (výklady 
s výsledkem a užitkem).  

V roce 1744 byla dřevěná škola zbořena            
a na jejím místě postavena nová patrová, zčásti 
zděná. Podle zprávy tehdejšího ředitele 
navštěvovalo roku 1778 ústav více než 420 dětí. 
Vliv na stále se zvyšující počet žáků měly 
především školské reformy Marie Terezie. 

Obrázek 2: Podoba staré školy z let 1744 - 1812 
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Kapacita budovy záhy přestávala stačit, a z tohoto důvodu se část žáků, především dívčí 
škola, přemístila do nedalekého domu soukeníků. V důsledku toho se začalo uvažovat o 
výstavbě školy větší. Po mnoha letech bylo rozhodnuto postavit ji na části zrušeného hřbitova 
u chrámu v Kostelní ulici. Z důvodu krachu financí          a zavedení nové měny byli 
obyvatelé Liberce vyzváni, aby na stavbu nové školy přispěli svými finančními prostředky. 
Stavět se začalo v roce 1811.  

Třípodlažní budova byla 
dokončena roku 1812. Svého 
času ji architekti i široká 
veřejnost hodnotí jako jednu 
z nejkrásnějších a největších 
staveb v Čechách. Obsahovala tři 
učebny pro chlapce, tři pro dívky 
a jednu pro připravovanou 
reálku. Její součástí byly rovněž 
byty pro učitele a jejich 
pomocníky. Brzy po otevření se 
ovšem opět ukázalo, že i tato 
moderní budova je pro 1 400 žáků malá. A proto byla část žáků opět přemístěna, tentokrát do 

bývalého Appeltova domu    
čp. 264/I, zakoupeného 
městem pro zřízení reálky. 
Roku 1829 byly učitelské byty 
zrušeny a přeměněny na třídy. 
Kantoři si také již nemuseli 
přivydělávat chozením po 
koledách, ale dostávali od 
města stálý plat. Již o rok dříve 
začal liberecký magistrát 
vybírat školné. Od roku 1869 
byla škola rozšířena na 
pětitřídní. V letech 1889-1926 

se pak dělila na chlapeckou a dívčí školu. Obecná škola existovala v Kostelní ulici až do 
druhé světové války. Během ní 
sloužila budova nejspíše pro 
účely německé armády. Po 

osvobození Liberce 9. 5. 1945 byla v budově umístěna škola pro ženská povolání a od roku 
1955 se zde začaly vzdělávat zdravotní sestry. 

 

 

Obrázek 4 Část dokumentu vztahující se k založení současné budovy (rok?) 

Obrázek 3: Finální vzhled školní budovy 
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Budova školy na samém okraji západního svahu Sokolovského náměstí představuje 
výrazný objekt, prosazující se hlavně při pohledu z údolí řeky Nisy. Při její stavbě se důsledně 
dodržely prvky klasicistní architektury, které charakterizuje fasáda členěná pilastry, římsa 
podepřená zubořezem, rámování oken a plochý trojúhelníkový štít nad hlavním vchodem. 
Školní budova v historickém centru města zůstává cenným dokladem vývoje školství 
v severních Čechách, o čemž svědčí záznam z roku 1958, kdy byla zařazena mezi státní 
kulturní nemovité památky pod č. 31 406/5-4160.  

Některé úřední spisy dokládají skutečnost, že se stavba musela v minulosti potýkat 
s různými problémy, týkajícími se různých oprav, přestaveb či výběru daní. Svědčí o tom 
např. žádost o daňové osvobození pro školní budovu, ve které se v roce 1914 pronajímaly 
suterénní prostory. 

Jiný spis ze stejné doby přibližuje náklady na provoz vzdělávacího ústavu. Rozpočet 
tehdejší vyšší školy hradila z části obec, jež získala na její provoz 4.000 rakousko-uherských 
korun od státu a 2.000 rakousko-uherských korun od liberecké spořitelny. Přispěl též Spolek 
pro výchovu dívek. K této zprávě se také váže přiblížení vnitřních poměrů ve škole, když byl 
domovník veden současně ve funkci školníka. 

Zajímavý je doklad z roku 1937 adresovaný berní správě v Liberci, ve kterém se uvádí, že 
v budově byly zřízeny veřejné WC a obec žádá o daňové osvobození. 

Zřízení veřejných záchodků ovšem způsobilo v pozdějších letech škole nemalé problémy. 
V roce 1964 žádalo vedení o jejich odstranění. Důvodem byla plánovaná rekonstrukce, 
v jejímž návrhu byly prostory WC využity pro dosud chybějící kotelnu se skladem na uhlí, 
šatnu, umývárny a sprchy. Požadavek byl dvakrát urgován, přičemž se za zrušení záchodů 
zasazoval jak okresní hygienik, tak i Okresní ústav národního zdraví. Kromě hygienických              
a společensko–výchovných důvodů uvedli, že veřejná WC se budují v parku u Šaldova 
náměstí a ty v budově školy tak ztratí na významu. Poslední urgence se datuje k 8. 3. 1966. 

Návrh dosud poslední generální opravy s celkovým nákladem 1 108 000 Kčs byl 
odsouhlasen 27. 7. 1966. Součástí podkladů k projektu je i technická zpráva. Ta hodnotí 
celkově tehdejší objekt jako budovu, která „...má býti adaptována a je přes své značné stáří 
poměrně zachovalá a adaptace schopná!“ Poté je pozornost věnována detailněji každému 
podlaží a místnosti. Ze zprávy se tak můžeme dozvědět, že v nářaďovně, stávajícím pokoji               
a sborovně byla prkenná vyšlapaná podlaha, WC, kuchyně a kabinety měly podlahu 
asfaltovou. Topení bylo lokální. 

Stavební úpravy měly především vylepšit sociální zařízení školy, zřídit šatnové boxy, 
místnost pro cvičitele, veřejné WC využít výhradně pro účely žáků a kantorů. Předmětem 
rekonstrukce byla též výměna schodů, úprava bytové jednotky pro školníka, zřízení ředitelny, 
sborovny a kanceláře v I. patře, vybavení demonstrační učebny a nákup nové zdravotnické 
techniky. Cílem klempířských prací bylo zhotovení nové osinkocementové a lepenkové 
krytiny. Plán počítal také s kanalizační a vodovodní přípojkou, novou elektroinstalací, 
plynovou instalací a ústředním topením, které bylo využito i pro vytápění přilehlé fary. 
Budova měla být zahalena do modernější fasády. Opravy Zdravotnické školy postupovaly 
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rychle, takže 4. 9. 1967 (tj. 45 let) v ní mohl být bez problémů zahájen nový školní rok s tím, 
že některé řemeslnické práce v suterénu se dokončily ještě v průběhu září. 

 
Další výraznější stavební práce v dějinách školy byly ohlášeny 19. 3. 1987. Tentokrát se 

jednalo o využití půdního prostoru pro zřízení vzduchovkové střelnice. Střelnice byla 
navržena dle pravidel střelby z roku 1978 vydaných Mezinárodní střeleckou federací, tehdy 
známou pod zkratkou UIT. Vyhovovala provádění střelby ze vzduchovkových zbraní na 
vzdálenost 10 m. Jedním z podkladů pro její zbudování byl protokol č.8/1987 o měření hluku. 
V něm se praví, že provoz střelnice neměnil stávající hlukové poměry ve sledovaných 
učebnách. Střelnice tak mohla být využívána při výuce branné výchovy a měla podpořit zájem 
žáků o střelecké sporty. 

 
Poslední stavební úpravou, která se projevila na vzhledu objektu, byla rekonstrukce 

bočního vstupu z ulice Mistrovský vrch. Tento vstup byl považován za daleko vhodnější pro 
příchod žáků do budovy než hlavní vchod, protože nedochází ke křížení čistých a špinavých 
chodeb u šaten. Po dohodě s orgány Státní památkové péče bylo potřeba stávající vstup 
posunout o 700 mm výše. Podle projektu zde byl vyzděn portál se sedlovou stříškou, byly 
osazeny dřevěné dvoukřídlé dveře, zvednut stropní podhled a uvnitř osazeny nové dveře. 
Venku se vybudovalo pět terénních schodů a byla zpevněna plocha před vlastním vstupem. 

 
Kolem roku 2000 došlo k úpravám interiéru v některých učebnách a sborovně, ve kterých 

se vytvořily sádrokartonové příčky, čímž vznikly menší, ale funkční prostory pro kabinety 
pedagogů. V roce 2011 začala sloužit nová učebna pro výuku informatiky a o rok později 
žáky přivítala nově zrekonstruovaná sociální zařízení. 

 
Věřme, že i v dnešní komplikované době se najdou cesty, které umožní potřebnou 

rekonstrukci školní budovy, aby nadále patřila k několika nádherným stavbám krášlícím střed 
krajského města a žila věčným mládím. 

 
                                     (dnešní foto) 
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Použité prameny: 

1) Technik, S. ing.arch.: Liberecké domy hovoří, Komise  cestovního ruchu města 
Liberce ve spolupráci s Českou besedou v Liberci, 1992 

2) Ruda, V. a kol: .…..je jí 175 let, Odbor kultury ONV v Liberci, 1987 
3) Dokumenty Stavebního archivu Statutárního města Liberce  
4) Dokumenty Státního okresního archivu v Liberci  

Za spolupráci při zpracovávání této části publikace děkujeme Mgr. Jiřímu Bláhovi,                     
Mgr. Jakubu Bérovi, Mgr. Karolín ě Kadlecové, studentkám a studentovi oboru 
Diplomované všeobecné sestry 1. ročníku školního roku 2011/2012 -  Ladislavě Lukšové, 
Lucii Štefanové Liboru Bakešovi. 

Jazykovou korekturu provedla Mgr. Jana Lacinová 
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Stručný nástin vývoje ošetřovatelského vzdělávání v letech 1948 – 2010 

Historie do roku 1945: Ošetřovatelství prošlo dlouhým vývojem od jednoduchého 
pojetí péče o nemocného až po dnešní koncepci ošetřovatelství.  

Florence Nightingalová stála u zrodu koncepce ošetřovatelství ve světě a v roce 1860 
založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. V Čechách byly první ošetřovatelské školy 
otevřeny  v roce 1874  a další v roce 1916. Jejich absolventky položily základ 
ošetřovatelského vzdělávání u nás. Válečné události přerušily rozvoj našeho zdravotnického 
školství a vzdělávání sester pokračovalo až po osvobození v roce 1945.  

Roku 1947 bylo na našem území čtyřicet civilních a církevních škol. Dvouleté 
ošetřovatelské školy byly zřizovány dle výnosu rakouského ministra vnitra č. 193, ze dne   
25. 6. 1914. 

V roce 1948 vešel v platnost školský zákon o jednotné škole č. 95/1948 Sb. 
Ošetřovatelské školy byly zařazeny do systému vyšších odborných škol a jako čtyřleté 
sociálně zdravotní školy byly řízeny Ministerstvem školství, věd a umění. Učební plány 
obsahovaly jak předměty odborné, tak všeobecně vzdělávací. Ke studiu byly přijímány 
žákyně ve věku 14 – 15 let a vzdělávaly se v oborech: ošetřovatelka, dětská sestra, 
zdravotní pracovnice,  sociální pracovnice,  porodní asistentka, zdravotní a zubní 
laborant. Po dvouletém společném základu si mohli žáci od 3. ročníků vybrat studium 
v oboru dle svého zájmu. Vzdělávání bylo ukončeno maturitou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdn.cz/clanek/sestra/historie-vzdelavani-vseobecnych-sester-463433 
 

V závěru roku 1950 byl vydán zákon o zdravotnických povoláních a v návaznosti na něj 
nařízení vlády č.77/ 1951 Sb. o středních zdravotnických pracovnících. Uvedené právní 
normy jednoznačně stanovily, kdo jsou střední zdravotničtí pracovníci a jaké jsou jejich 
povinnosti.  
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V roce 1951 vešel v platnost zákon č. 103/ 1951 Sb. o jednotné preventivní péči.                  
V souvislosti s jeho vydáním se zvýšila potřeba kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, 
tu však stávající ošetřovatelské školy nestačily pokrýt.  Na místa středních zdravotnických 
pracovníků proto nastupovali pracovníci bez kvalifikace.   

 

fotokopie vysvědčení poskytnuta jeho majitelkou 
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V letech 1951 – 1960 byly pro nekvalifikované pracovníky zdravotnických zařízení 
organizovány dvouleté doškolovací kurzy v závodních školách práce.  

Současně byly zahájeny  šestiměsíční kurzy pro pomocné zdravotnické 
pracovníky. Všechny formy školení organizovaly zdravotní referáty  krajských národních 
výborů. 

Od školního roku 1950/51 byly vyšší sociálně zdravotní školy přejmenovány na vyšší 
zdravotní školy. Všechny absolventky pak nastupovaly do zdravotnických zařízení                      
(na umístěnku) a byly zavázány k nejméně tříleté praxi na tomto místě.  

Od roku 1951 bylo pro nedostatek vzdělaných sester rozhodnutím Ministerstva 
školství vzdělávání na vyšších zdravotních školách zkráceno na tříleté. Po ukončení školy 
obdržela každá absolventka vysvědčení, diplom a odznak. Do zdravotnické praxe nastupovaly 
sedmnáctileté sestry.  

  V roce 1954 z ošetřovatelských škol vznikly vyšší sociálně zdravotnické školy a k nim 
se připojily i odborné školy pro ženská povolání.  
 
            V roce 1955  bylo vládním nařízením č. 80/1955 Sb.  studium na zdravotnických 
školách prodlouženo na 4 roky. Správa středních zdravotnických škol byla převedena na 
Ministerstvo zdravotnictví a školy byly rovněž převedeny do ústavů národního zdraví. 
V odborné části byla posílena úloha praktického výcviku. Přínosem pro zkvalitnění praktické 
výuky bylo zřízení školních stanic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  http://www.zdn.cz/clanek/sestra/historie-vzdelavani-vseobecnych-sester-463433 

V roce 1956/57 na zdravotnických školách zavedeno abiturientské studium pro 
absolventky středních všeobecně vzdělávacích škol. Studium pro obory zdravotní sestra   
a porodní asistentka bylo zpočátku jednoleté, později bylo prodlouženo na dva roky.  
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V roce 1960 nabyl účinnosti školský zákon č. 186/1960 Sb., který zařadil 
zdravotnické školy mezi školy druhého cyklu s názvem střední zdravotnické školy. V reakci 
na usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Československa „O těsném spojení školy 
se životem“ z dubna roku 1959 se v učebních plánech a osnovách středních zdravotnických 
škol objevil předmět výrobní práce. Ve snaze přiblížit žákům problematiku výroby chodily 
žákyně v prvních ročnících do místních továren, aby lépe pochopily dělnickou třídu.                        
V druhém ročníku byla výrobní práce nahrazena pracovní výchovou, jejímž cílem bylo 
seznámit žákyně s prací pomocnic ve zdravotnických zařízeních. Ve výuce žákyň nechyběla 
výuka psaní na stroji ani branná výchova.  Ve všech oborech byla po přestavbě v roce 
1960/61 posílena výuka chorob vnitřních, chirurgie, včetně poskytování první pomoci. 
V učebních plánech se objevil nový vyučovací předmět psychologie a pedagogika. Osnovy 
vypracované v roce 1960  a 1961 byly pouze přechodné. V těchto letech se ve školách měnily 
i délky studia. Dvouleté studium bylo prodlouženo na čtyřleté, později pro nedostatek 
vzdělaných sester zkráceno na tříleté studium a z důvodu nízkého věku absolventek bylo brzy 
prodlouženo opět na čtyřleté. Profesní příprava zdravotních sester na středních 
zdravotnických školách nevyhovovala na konci padesátých let plně potřebám praxe a vynutila 
si v roce 1960 vznik Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně                     
a Bratislavě. 

 Potřebné změny byly podchyceny a zpracovány do Osnov a učebního plánu 
zdravotních sester v roce 1972.   

Požadavek diferenciace středních zdravotnických pracovníků si vynutil v roce 1965 
zavedení dvouletého studia pro nižší zdravotnické pracovníky v oboru ošetřovatelka.  

V roce 1960 bylo zahájeno vysokoškolské studium pro sestry, které učily na 
středních zdravotnických školách odborné předměty. Pětiletý program v oboru ošetřovatelství 
(péče o nemocné) v kombinaci s psychologií a později pedagogikou byl vyučován na 
Filozofické fakultě Karlovy univerzity . Od roku 1980 bylo umožněno i řádné denní studium 
tohoto oboru. V letech 1987-1994 bylo otevřeno jednooborové studium péče o nemocné, které 
bylo určeno především hlavním a vrchním sestrám.  

 

 

 

 

 

 

                                                                        http://www.zdn.cz/clanek/sestra/sestra-telem-i-dusi-463087 

 Vzdělávání středních zdravotnických pracovníků se řídilo vyhláškou č. 77/1981 Sb. 
Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 21. července 1981                           
o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, v níž 
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jsou mimo jiné stanoveny podmínky pro získání způsobilosti k výkonu povolání a hlavní 
zásady přípravy na povolání středního zdravotnického pracovníka. 
 
 Nové učební osnovy studijního oboru 53-01-6 Zdravotní sestra vydalo Ministerstvo 
zdravotnictví České socialistické republiky po dohodě s Ministerstvem školství ČR dne 20. 
11. 1983 s účinností od 1. září 1984 od prvního ročníku střední zdravotnické školy.                        
V osnovách byla charakterizována výchova a vzdělávání jako dynamický proces, který bude 
zajišťovat budoucím zdravotním sestrám poznatky a dovednosti potřebné v praxi a naučí je 
samostatně a kriticky myslet. Od absolventů se očekávala potřeba soustavného celoživotního 
zvyšování kvalifikace. Studium na střední zdravotnické škole bylo i nadále organizováno jako 
čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.  
 

Po roce 1989 došlo v řadě oborů k zásadním změnám. Ideologem první velké 
porevoluční reformy školství byla doc. PhDr. Marta Staňková, CSc., která se od roku 
1991 podílela na změně základní profesní přípravy středních zdravotnických 
pracovníků. S rozvojem medicíny narůstaly i nároky na kvalitu a odbornost                                   
v ošetřovatelství. V roce 2000 byla v Mnichově předložena strategie, která vymezila směry 
vzdělávání  v oborech ošetřovatelství a porodní asistence. Kladla důraz na propojení vzdělání 
a praxe, na kompetenci sester ve zdravotnických službách. V roce 2003 se účastníci 
konference ministrů zdravotnictví států v rámci Evropské unie zavázali v Pražské deklaraci 
k plnění podmínek pro vzájemné uznávání kvalifikace zdravotnického pracovníka, včetně 
zavedení jejich registrace. U nás, jak už jsme uvedly, se koncepcí rozvoje českého 
zdravotnictví zabýval kolektiv odborníků vedený doc. PhDr. Martou Staňkovou, CSc.                  
V roce1998 byl přijat Ministerstvem zdravotnictví České republiky dokument, který definoval 
obor, pracovníky, vzdělávání, řízení, výzkum a směry vývoje oboru.  
 

Dne 1. září 1991 byly dosavadní obory zdravotní a dětská sestra nahrazeny 
jediným oborem všeobecná sestra. Studium bylo čtyřleté nebo probíhalo formou 
dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia. V učebních osnovách bylo kromě změny 
názvu oboru zaznamenáno také mnoho úprav studijních programů. Došlo k opětovnému 
rozdělení na složku všeobecnou a odbornou. Důraz byl kladen na používání znalosti cizího 
jazyka ke studiu odborné literatury. Největší pozornost byla věnována výuce ošetřovatelství            
a ošetřování nemocných. Výuka byla vedena tak, aby budoucí sestry chápaly prožívání 
nemocného a na podkladě toho přizpůsobily provádění ošetřovatelských činností. V roce 
1995 byla vydána učební osnova psychologie, změny se týkaly především pojetí základních 
funkcí psychiky a pojetí  

  
 Zdravotnické školy byly do roku 1996 zřizovány, financovány a metodicky vedeny 
Ministerstvem zdravotnictví, od 1. listopadu 1996 byla správa přenesena na Ministerstvo 
školství a kompetenčním zákonem č. 132/2000 Sb., o krajích, přešly střední a vyšší 
zdravotnické školy do kompetence jednotlivých krajů. Na schvalování obsahu, rozsahu              
a formy všech stupňů vzdělávání ve zdravotnictví nadále spolupracuje ustanovená 
meziresortní komise Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže                              
a tělovýchovy ČR. 

Významnou úlohu pro postavení sester a jejich vzdělávání má profesní organizace 
Česká asociace sester. Po schválení Koncepce ošetřovatelství se začal připravovat centrální 
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systém registrace sester. Registrace byla zahájena 12. května 2001, v den Mezinárodního 
dne ošetřovatelství. V zákoně č. 96/2004 Sb. je u nás poprvé definován pojem celoživotního 
vzdělávání a vyjmenovány aktivity, které jsou za vzdělávání považovány. Vzdělávací aktivity 
v systému celoživotního vzdělávání upravuje vyhláška č. 423/2004 Sb., ve znění vyhlášky             
č. 381/2008 Sb. Touto vyhláškou je stanoven kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických 
pracovníků.  

 Mezi podmínkami vstupu ČR do EU bylo přijetí tzv. harmonizačních zákonů, 
jedním z nich je   zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti               
k výkonu nelékařských   zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících                         
s poskytováním zdravotní péče  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon                           
o nelékařských zdravotnických povoláních).  Zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních znatelně ovlivnil systém vzdělávání a nabídku oborů zdravotnických škol. 
 
 Od 1. září 2004 byl studijní (maturitní) obor Všeobecná sestra nahrazen novým 
studijním oborem Zdravotnický asistent. Ke studiu jsou přijímáni absolventi základních 
škol. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.  
 
 Absolventům středních škol, ukončených maturitou, je určeno tříleté kvalifikační 
studium na vyšších odborných školách zdravotnických v oboru Diplomovaná všeobecná 
sestra. Délka studia byla ve školních  letech 2004/2005 – 2008/2009 prodlouženo na tři a půl 
roku a došlo i ke změnám učebních dokumentů, které odpovídají požadavkům příslušných 
směrnic EU . Studium na vyšší odborné škole zdravotnické je ukončeno absolutoriem. 
  
 V souladu se směrnicemi 77/452/EHS a 77/453/EHS a již citovaným zákonem            
č. 96/2004 Sb. jsou připraveny bakalářské studijní programy ošetřovatelství v oboru 
Všeobecná sestra, které lze studovat v nejméně tříletém akreditovaném bakalářském studiu na 
vysokých školách.  
Zpracované učební plány dle dostupných materiálů v budově školy jsou součástí vložené 
přílohy. 
 Zdroje: 

1) http://www.zdn.cz/clanek/sestra/historie-vzdelavani-vseobecnych-sester-463433 
2) http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny/setkani-k-50-vyroci-vs-vzdelavani-

sester-45494 

3) http://www.zdn.cz/clanek/sestra/sestra-telem-i-dusi-463087 

4) Přikrylová,L.: Vývoj zdravotnického školství. Pomocný učební text. IDVPZ Brno, 
číslo EK/rok 4/1996. V.č. 159/1996 

5) Kafková, V.: Z historie ošetřovatelství. IDVPZ Brno, 1992.ISBN 80-7013-123-3 
6) Oplatková, P. : Vývoj vzdělávání v oboru všeobecná (zdravotní) sestra se zřetelem 

na postavení pedagogiky v rámci učebních plánů a osnov na středních, vyšších                   
a vysokých školách a v postgraguálním vzdělávání v Brně. Bakalářská diplomová 
práce .Masarykova univerzita Brno. 2006 

7) http://is.muni.cz/th/75001/ff_b/final_bacal.txt 
 
Za spolupráci při zpracovávání této části publikace děkujeme Mgr. Radmile Antonové. 
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http://www.zdn.cz/clanek/sestra/historie-vzdelavani-vseobecnych-sester-463433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdn.cz/clanek/sestra/historie-vzdelavani-vseobecnych-sester-463433 
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Vzdělávací programy  
 
Náplň vzdělávacích programů do roku 1989 
 
Učební plány a osnovy středních zdravotnických škol byly ovlivněny záměrem tehdejší vlády 
v čele s Komunistickou stranou Československa spojit školu se životem. Ve výuce žákyň 
nechyběla výuka psaní na stroji ani branná výchova. Hodiny věnované branné výchově měly 
za úkol rozvíjet tělesnou zdatnost a rozmanité dovednosti (například i střelbu ze vzduchovky. 
 

 

 
 

Osnovy prvních ročníků čtyřletého studia obsahovaly hlavně všeobecně vzdělávací předměty 
a z odborných předmětů byly zařazeny biologie a somatologie.  
Ve druhých ročnících byly vyučovány předměty patologická anatomie a fyziologie, hygiena              
a epidemiologie a úvod do interny, chirurgie a pediatrie.  
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V posledních dvou ročnících převažovala praxe a výuka klinických a odborných předmětů.  
 

NA SNÍMCÍCH JE ZACHYCENA VÝUKA PŘÍMO U NÁS NA ŠKOLE 

  VÝUKA PŘÍMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Syntéza odborných předmětů spočívala ve spojení anatomie a fyziologie v jeden předmět - 
somatologii. Speciální patologie byla obsažena v klinických oborech a předmět patologická 
anatomie byl přednášen jen obecně.  

 Foto archiv školy 
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Ve všech oborech byla v roce 1960 až 1961 posílena výuka chorob vnitřních, aby studenti 
získali vědomosti o nejdůležitějších onemocněních, jejich příčinách, projevech, léčení                    
a prevenci. Předmět chirurgie obsahoval zásady chirurgické práce, ale také poskytování první 
pomoci, krevní transfuze a organizaci rehabilitační péče.  
 

   
 

             
 

Foto archiv školy 
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Součástí osnov byly také poznatky  z ortopedie a urologie. Osnovy vypracované v roce 1960         
a 1961 byly pouze přechodné. Následující změny v osnovách souvisely s uvědoměním si 
potřeby vychovávat a vzdělávat budoucí sestry, které mají poznatky a dovednosti potřebné 
v praxi a které především samostatně myslí a reagují. 
 

                       Foto archiv školy 
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Nové učební osnovy studijního oboru zdravotní sestra tak byly vydány v roce 1983. Studium 
na střední zdravotnické škole bylo nadále organizováno jako čtyřleté zakončené maturitní 
zkouškou. Od absolventů se očekávala potřeba soustavného celoživotního zvyšování 
kvalifikace.  

 
Foto archiv školy 
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Vzdělávací programy po roce 1989 
 
Po roce 1989 došlo v řadě oborů k zásadním změnám a k návratu do evropských struktur. 
Ideologem první velké porevoluční reformy školství byla doc. PhDr. Marta Staňková, CSc., 
která se od roku 1991 podílela na změně základní profesní přípravy středních zdravotnických 
pracovníků.  
V roce 1991 byl dosavadní obor zdravotní a dětská sestra nahrazen oborem všeobecná sestra.  

           
 
Studium bylo čtyřleté nebo dvouleté pomaturitní. V učebních osnovách byla kromě změny 
názvu oboru provedena řada úprav studijních programů. Došlo k jejich rozdělení na složku 
všeobecnou a odbornou. Všeobecná složka byla tvořena předměty jazykovými, 
společenskovědními, přírodovědnými, výpočetní technikou a tělesnou výchovou. Vedle 
zvládnutí základní komunikace byl kladen důraz na používání znalosti cizího jazyka ke studiu 
odborné literatury. 
Největší pozornost je věnována výuce ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Výuka je 
vedena tak, aby budoucí sestry chápaly prožívání nemocného a na podkladě toho přizpůsobily 
provádění ošetřovatelských činností. Odborné předměty se nevyučovaly samostatně, ale jako 
součást odborných bloků v ošetřovatelství.  

                                    Foto archiv školy 
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Cílem výuky ošetřování nemocných je nácvik a osvojení odborných činností ve 
zdravotnických zařízeních a formování profesionálních vlastností budoucích sester.   
 
                      

 
 

  
 

Foto archiv školy 
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Zákon č. 96/2004 Sb. 
Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, změnil studium 
ošetřovatelských oborů.  
Od školního roku 2004/2005 došlo na středních zdravotnických školách ke zrušení oboru 
všeobecná sestra. Tento obor byl nahrazen oborem zdravotnický asistent. Absolventi, kteří 
ukončí studium a chtějí pracovat bez odborného dohledu, pokračují ve studiu buď na vyšší 
odborné škole zdravotnické v oboru diplomovaná všeobecná sestra, nebo na vysoké škole              
s bakalářským studijním programem ošetřovatelství v oboru všeobecná sestra, popřípadě 
vysokoškolským studiem magisterského a doktorandského ošetřovatelského směru. 
V rámci celoživotního vzdělávání má významnou úlohu Národní centrum ošetřovatelství                 
a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, které vypracovalo rámcové vzdělávací 
programy pro studium ošetřovatelských oborů. 

       
 

       Foto archiv školy 
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Závěr 
Práce sestry je jednou z nejnáročnějších profesí vůbec, a to jak z hlediska psychické, tak                 
i fyzické zátěže. Na tak náročnou práci jsou sestry u nás ve školách dobře připraveny a mohou 
se úspěšně uplatnit jak v českém zdravotnictví, tak i v zahraničí. 

                  Foto archiv školy 
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Za zpracování velmi děkujeme: Mgr. Radmile Antonové, Mgr. Miladě Kochanové,              
Mgr. Iv ě Novákové. 
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Střední zdravotnická škola 
V devadesátých letech 20. století bylo možno studovat ve čtyřletém studiu na Střední 
zdravotnické škole obor všeobecná sestra, zdravotní laborant, farmaceutický laborant, zubní 
technik. Na počátku 21. století obory čtyřletého středoškolského studia prošly významnými 
změnami. Výuka oboru zdravotní sestra, která začala v roce 1949, prošla nejdramatičtější 
změnou v roce 2004.  
 

  
 
Foto archiv školy: VÝUKA PRAXE „VČERA“   A    DNES    
 

    
 



 25 

Obor všeobecná sestra absolvovali v roce 2007 poslední studenti. Název profese zdravotní 
sestra je v devadesátých letech 20. století nahrazen názvem profese všeobecná sestra. Původní 
obory byly nahrazeny tzv. „asistentskými“ obory vzdělávání, které vychovávají 
zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají činnost pod odborným dohledem nebo 
přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře. Poskytují péči dětem od tří let a dospělým, 
podílejí se na preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči. Obor 
všeobecná sestra byl na středních školách nahrazen oborem zdravotnický asistent, obor zubní 
technik nahradil asistent zubního technika a obor zdravotní laborant byl nahrazen oborem 
laboratorní asistent. Farmaceutický laborant byl zrušen na střední škole bez náhrady a lze jej 
studovat v bakalářské formě vysokoškolského studia. První studenti asistentských oborů 
poprvé nastoupili ve školním roce 2004/2005. V obsahovém zaměření studia převládají              
v 1. a 2. ročníku jazykové, společenské a přírodovědné předměty, ve 3. a 4. ročníku převládají 
odborné předměty.  
 
Foto: výuka odborných předmětů zdravotnického asistenta v současné době 
 

  
 

               
 
 
 
Zdravotnické lyceum 
Od roku 2005 rozšiřují nabídku Středních zdravotnických škol a slouží k intenzivní přípravě 
žáků k dalšímu studiu se zaměřením na zdravotnické obory. Svým širším rozsahem učiva 
umožňují studentům přihlásit se na různé typy vysokých škol, např. lékařská fakulta, 
pedagogická fakulta. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.  
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Vyšší odborná škola 
Vyšší odborné školy vznikly v roce 1996 ze zákona Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. Byla zahájena výuka v oborech diplomovaná všeobecná 
sestra (DVS), diplomovaná porodní asistentka a několik dalších nelékařských zdravotnických 
oborů. Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou a končí absolutoriem. 
Absolventi získají titul diplomovaný specialista (DiS) a mají odbornou způsobilost k výkonu 
povolání.  
 
Doprovodné foto oboru DVS z archivu školy: 
 

       
 

       
 
Vysoká škola 
Evropská komise doporučila v roce 1989, aby se sestry v 21. století vzdělávaly na vysokých 
školách. Zákon č. 96/2004 Sb. určuje podmínky pro získávání způsobilosti pro výkon 
povolání a studium přesunul na vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Zákonem č. 105/2011 
Sb. (tzv. malá novela) se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
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způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče.  
Studium na vysoké škole je vymezeno zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 
Studijní programy musí mít udělenou akreditaci MŠMT ČR, ke kterému je nutné vyjádření 
stanoviska MZ ČR, že absolventi budou kompetentní k výkonu povolání. Bakalářské denní 
studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou, bakalářské kombinované 
studium je určeno pro sestry z praxe při zaměstnání. Studium trvá minimálně tři roky 
a je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventovi 
je udělen titul bakalář – Bc. Na bakalářské studijní programy navazují magisterské studijní 
programy, které trvají nejméně dva roky a lze je studovat v prezenční či kombinované formě. 
Studium končí obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventovi je 
udělen titul magistr - Mgr. Doktorský studijní program je zaměřen na oblast výzkumu                   
a probíhá individuálně pod kontrolou školitele nejméně tři roky. Studium je ukončeno 
obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou a je udělen titul doktor – Ph.D. 
 
Specializační studium 
Specializační studium je zaměřeno na specifiku ošetřovatelské péče v různých klinických 
oborech, na různé terénní a nemocniční péče a na management. Studium probíhá 
v akreditovaných institucích a zdravotnických zařízeních podle vzdělávacího programu, který 
se skládá z modulů s daným počtem kreditů. Úspěšným ukončením specializačního 
vzdělávání atestační zkouškou získává zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost 
k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání a současně 
specializovanou způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona 
č. 96/2004 Sb.  
 
Celoživotní vzdělávání 
Celoživotní vzdělávání je důležité pro zlepšování ošetřovatelské praxe a rozvíjení oboru. 
Plnění povinnosti kontinuálního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního systému. 
Tyto kredity slouží jako podmínka k vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu a jsou určeny vyhláškou č. 4/2010 Sb. Mezi formy celoživotního 
vzdělávání patří specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost 
k výkonu povolání zdravotnického pracovníka, certifikované, inovační a odborné kurzy, 
inovační e-lerningové kurzy, odborné stáže v akreditovaných zařízeních, semináře, školící 
akce, konference, kongresy, publikační a pedagogická činnost, výzkumná činnost, 
vypracování metodiky.  
 
E-learning 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně 
podporuje rozmanitost vzdělávacích forem a metod. Stále větší využívání informačních 
technologií ve všech oblastech společnosti je vedlo k myšlence zavedení e-learningu do 
celoživotního vzdělávání. Získali finanční prostředky k vytvoření a rozvoji e-learningového 
portálu pro celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. V rámci reformy 
specializačního vzdělávání ve zdravotnictví bude e-learning součástí několika nově 
vytvořených vzdělávacích programů. V rámci projektu vznikne minimálně 26 nových 
vzdělávacích kurzů a modulů s podporou e-learningu. K on-line výuce bude využit 
softwarový nástroj Moodle, který má jako otevřený výukový systém výhodu v tom, že do něj 
může být v jeden okamžik zapojen neomezený počet studujících. Projektový tým zajistí 
vyškolení tutorů a vedoucích jednotlivých kurzů pro práci v systému Moodle, přípravu 
výukových materiálů a práci se studenty v procesu on-line výuky. Od studentů je vyžadována 
alespoň základní zkušenost s prací s informačními technologiemi. Pokud chce student 
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studovat doma, musí vlastnit počítač s připojením na internet. Z předchozích průzkumů má 
NCO NZO zjištěno, že někteří studenti více preferují přímou výuku, nicméně všichni se 
shodli na tom, že e-learning je vynikající podpůrný vzdělávací prostředek, který nelze                  
v současné informační společnosti ignorovat. Pracovníci národního vzdělávacího centra si 
jsou vědomi, že ve zdravotnických oborech hraje velkou úlohu praktická výuka, nicméně jsou 
přesvědčeni, že e-learning ve vzdělávání zdravotníků má své nezastupitelné místo. Projekt 
zaměřený na zavedení e-learningu potrvá dva roky. První pilotní testování je plánováno na 
začátek roku 2012. V rámci e-learningového portálu bude vytvořen komunitní web. Bude 
sloužit jako prostor pro komunikaci, sdílení informací, výměnu názorů a vzájemnou podporu. 
Určen bude převážně nelékařským zdravotnickým pracovníkům jako odborná platforma, kde 
budou moci najít potřebné informace ze svého oboru nebo si prodiskutovat různá témata. 
Zmodernizování a zefektivnění vzdělávání zdravotníků může přinést větší kvalitu do 
zdravotní péče.  
 
REGULACE OŠETŘOVATELSKÉ PRAXE 
 
Regulované povolání 
Některá povolání jsou velmi náročná a mohou být vykonávaná pouze osobami, které 
odpovídají přísným kritériím vymezeným zákonnými a podzákonnými normami. Označují se 
jako regulovaná povolání. Ve zdravotnictví mezi ně patří zdravotnické profese, jejichž výkon 
je spojen s možností ohrožení zdraví a životů jiných lidí: lékař, stomatolog, lékárník, sestra            
a porodní asistentka, ošetřovatel, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut              
a další. Evropská unie se v rámci volného pohybu pracovních sil snaží kritéria pro výkon 
uvedených povolání v členských zemích sjednotit, proto vydává jednotné směrnice, jimiž 
se jednotlivé státy řídí. Ty se týkají také obou ošetřovatelských profesí. 
V praxi regulace profese znamená vnesení určitého řádu a systému do stěžejních oblastí 
ošetřovatelské profese - do vzdělávání, uznávání kvalifikací cizincům, ale také uznávaní 
kvalifikací českým sestrám v zahraničí. Regulace vymezuje ošetřovatelskou praxi, rozsah 
jejích činností, pravomoc a odpovědnost, etické zásady apod. Regulací ošetřovatelské profese 
se zabývají i významné zahraniční i národní instituce či organizace jakou jsou Evropská 
unie, Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní rada sester, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, které spolupracuje s Českou asociací sester a dalšími profesními 
organizacemi ve zdravotnických povoláních. Pojem regulace znamená usměrňování či 
řízení. Jedná se poměrně o složitý proces, do kterého je zapojena celá řada profesních 
organizací a vládních institucí na národním i mezinárodním poli. Významnou organizací, 
která se již mnoho let zabývá regulací ošetřovatelské profese, je Mezinárodní rada sester 
(ICN), která pracuje na prestiži profese a posilování soudržnosti mezi sestrami již mnoho let. 
V roce 1995 byla regulace prohlášena zástupci členských zemí ICN za prioritu strategického 
plánu spolu s výkonem ošetřovatelské praxe a sociálně ekonomickou prosperitou. Regulací 
zdravotnických profesí se dále zabývá Evropská unie, která vypracovává směrnice týkající se 
vzdělávání, označení profesí a tituly (77/452 EHS, 77/453 EHS). Dalšími dokumenty, které 
slouží jako podklady pro vytváření vnitřních právních norem pro ČR, týkající se 
ošetřovatelské profese, jsou oborové a systémové směrnice a různé dohody, které byly 
podepsány zástupci zemí řešící problematiku evropského vzdělávání a některých kvalifikací, 
např. Boloňská deklarace, Pražská deklarace a Mnichovská deklarace. 
Oborové směrnice členských států EU se týkají specifické profesní skupiny. Jedná se 
o minimální profesní standardy, které formulují povahu, minimální obsah a dobu trvání 
výchovně-vzdělávacího programu a poskytují kvalifikace vzájemně uznávané všemi 
členskými státy. Profese, které jsou vybaveny těmito směrnicemi, jsou všeobecné sestry, 
porodní asistentky, lékaři, praktičtí lékaři, stomatologové, lékárníci a veterináři. Obecné 
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systémové směrnice jsou založeny na uznání, tzn., že jedinec uznaný jako odborník v jednom 
členském státě musí být uznán jako odborník i v jiném členském státě EU za předpokladu, že 
daná profese patří k regulovaným oborům. 
 
Druhy regulace 
Regulací ošetřovatelské profese se zabývá řada domácích a mezinárodních profesních 
organizací a vládních institucí. Je to především Mezinárodní rada sester, která v roce 1992 
stanovila 12 základních principů týkajících se regulace ošetřovatelské profese, např. 
účelovost, relevance, flexibilita, spravedlnost a další. Regulací zdravotnických profesí se také 
zabývá Evropská unie, která vypracovává směrnice týkající se vzdělávání, označení profesí 
a tituly. Další regulační dokumenty týkající se profese jsou oborové a systémové směrnice 
a mezivládní dohody. Regulaci dělíme na statutární a seberegulaci. Statutární regulace 
znamená, že ošetřovatelská profese je usměrňována v regulačním systému vnějšími orgány. 
Cílem této regulace je ochrana veřejnosti. Seberegulace znamená, že sestry samy řídí svoji 
profesi na úrovni jednotlivých sester, pracovních skupin či mezinárodní úrovni. 
Mezi základní komponenty procesu a systému regulace patří vláda, která schvaluje koncepci 
oboru, zákony a vyhlášky. Další složkou je samostatná profese pro své specifické znalosti              
a dovednosti a reprezentuje vlastní zájmy a zájmy svých členů. Sestry se podílí na regulaci 
tím, že v praxi dodržují přijaté normy, etický kodex a rozvíjí kompetence v souladu 
s potřebami společnosti. Zaměstnavatel vypracovává požadavky na přijímání pracovníků, 
určuje obsah adaptačního procesu, dodržuje normy a standardy. Součástí systému regulace je 
registrace. 
 
REGISTRACE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍK Ů 
Registrace je systém permanentní kontroly celoživotního odborného růstu sester. Každá 
sestra v pravidelně se opakujících se cyklech během svého profesního života prokazuje, že se 
soustavně rozvíjí a obnovuje své odborné znalosti. 
Registrace sester má také svoji historii. Nejprve existovala dobrovolná registrace, což byl 
projekt, který zahájila v roce 1971 Thomayerova nemocnice. Podílely se na něm Marta 
Staňková a Dana Jurásková. Vycházely z toho, že 70 % sester se po maturitě nevzdělávalo      
a že byla nutná změna. Provedly pilotní projekt v několika nemocnicích, který se zaměřil na 
vzdělanostní úroveň sester, časové a jiné možnosti dalšího jejich vzdělávání. Podle toho byl 
navržen kreditní systém, který stanovil počet kreditních bodů za vzdělávací aktivity, nutný 
k zaregistrování. Dobrovolná registrace byla ukončena účinností zákona č. 96/2004 Sb. 
Hlavním cílem registrace je ochrana pacienta. Zvyšuje se kvalita poskytované péče 
prostřednictvím celoživotního vzdělávání. Dalším cílem je zvyšování motivace k dalšímu 
vzdělávání a umožnění volného pohybu pracovních sil. V průběhu aktivního výkonu 
ošetřovatelské profese se zdravotničtí pracovníci registrují v Registru zdravotnických 
pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. 
22. dubna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 105/2011 Sb., který mění zákon č. 96/2004 Sb. 
Norma prodlužuje registrační období sester z šesti na deset let.  
 
Registr 
V roce 2003 došlo k přejmenování Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 
(IDVPZ) na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 
(NCO NZO) v Brně. Tím byl položen počátek transformace této organizace v moderní 
výukové, konzultační, registrační, výzkumné, posuzovací, metodické a koordinační zařízení 
pro celoživotní vzdělávání sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. 
Celonárodního významu nabývá Centrum zřízením Úseku regulace s oddělením Registru 
nelékařských zdravotnických pracovníků. Sem patří dále Oddělení pro vědu a výzkum, 
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Oddělení řízení kvality a hodnocení vzdělávání. Odborní pracovníci Centra všech úseků 
v úzké spolupráci připravují vzorové vzdělávací programy, připravili modulový systém 
specializačního vzdělávání a stále hledají i nové a moderní formy k zajištění výuky. 
Registr zdravotnických pracovníků je veřejně přístupný, s výjimkou údajů o rodném čísle 
a trvalém pobytu a je součástí Národního zdravotnického informačního systému. Poskytuje 
informace o počtu a odborném zaměření zdravotnických pracovníků poskytujících 
ošetřovatelskou péči. Registr zpracovává jednotlivé žádosti. Údaje z této žádosti jsou využity 
pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo jeho 
prodloužení a k zapsání do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle § 72 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. O zapsání do výše citovaného registru zdravotnický pracovník již 
nežádá, po vydání „Osvědčení“ bude automaticky do registru zapsán a oprávněn používat 
označení „Registrovaný/á". Registr je součástí Národního zdravotnického informačního 
systému. Centrum plní úkoly správce a zpracovatele registru. Na vedení registru a na 
zpracování osobních údajů z registru se vztahují zvláštní právní předpisy. Žadatel o vydání 
osvědčení si vytiskne formulář "Žádost o vydání/prodloužení osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu" (podle §67 odst. 1 / podle §69 zákona 
č. 96/2004 Sb.), vyplní, doloží potřebné přílohy dle zákona č. 96/2004 Sb. a odešle na 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor vědy, vzdělávání a ošetřovatelství – uznávací jednotka 
Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno. 
Hlavním cílem registrace je především ochrana veřejnosti před nekompetentním 
pracovníkem, což vede ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče a jiných činností s tím 
souvisejících. Vysoká kvalita poskytované péče napomáhá ke zvyšování úrovně a prestiže 
nelékařských zdravotnických povolání. Hlavní funkcí Registru je vydávání Osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a tvorba kontrolního systému 
celoživotního vzdělávání. Tyto funkce jsou doplněny ještě o archivační, přednáškovou, 
publikační a metodickou činnost. Velmi důležitou funkcí Registru je činnost informační 
a konzultační, která je směřována především ke klientům.  
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Liberecké psychologické dny 

Je název mezinárodní odborné konference, kterou naše škola pořádá ve spolupráci 
s pedagogickou sekcí české asociace sester a celostátní předmětovou komisí psychologie.  

 Již po desáté se v letošním roce sejdou odborníci z praxe z řad pedagogů, nelékařských 
zdravotnický profesí, psychologů a dalších pomáhajících profesí. Každý ročník konference 
má své specifické téma např.: Psychoterapie v rámci ošetřovatelského procesu, Nové trendy 
ve vyučování budoucích zdravotníků, Život s handicapem, Somatopsychická                                  
a psychosomatická onemocnění, Stáří - umírání – smrt, Psychologie sexuálního života 
v minulém školním roce byl název konference Psychologie doteku a na příští školní rok se 
chystá téma Komunikace.  

 Mezi významné osobnosti, které se účastnili naší konference patří Prof. Jaro 
Křivohalvý, MUDr. Vladislav Chvála, Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, PhDr. Helena 
Kalábová, PhDr. Jitka Havlová a další. Naše konference má vždy bohatou účast, neboť daná 
témata jsou zpracována z několika různých pohledů a odborností.  

 

 

  foto archiv školy 
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Den psychologie 

 Od školního roku 2005/2006   probíhá pod organizací celostátní předmětové komise 
PSK při zdravotnických školách soutěž nazvaná Den psychologie. Od školního roku 
2008/2009 je tato soutěž podporována MŠMT. Na celostátní předmětové komisi Psychologie 
a komunikace při zdravotnických školách bylo v roce 2011 rozhodnuto o změně názvu 
soutěže ze Dne psychologie na Psychologickou olympiádu. 

 Cílem této soutěže je aktivizační metodou motivovat žáky zdravotnických škol 
k celostnímu přístupu k nemocnému člověku, ke zdokonalení komunikačních                                   
a sebeprezentačních dovedností při přímé ošetřovatelské péči a k hlubšímu pochopení 
mezilidských vztahů v návaznosti k výkonu budoucího povolání a uplatnění se na trhu práce. 

 Soutěž je organizována formou postupových třídních, školních, regionálních kol                  
a kolem ústředním. Angažují se v něm vyučující odborných předmětů a psychologie a žáci   

2-4. ročníků  oboru zdravotnický asistent ( dříve všeobecná sestra).    

Soutěžní práce má podobu psychologické eseje v návaznosti na informace získané 
během studia, dalším vzděláváním a v mimoškolní činnosti. V potaz je brána zejména osobní 
zkušenost v práci s lidmi a její aplikace na řešení celospolečenských témat a problémů 

 Každým rokem předmětová komise vypisuje téma. 

Přehled soutěžních témat: 

• 2005/2006 – Komunikace ve škole 
• 2006/2007 – Mezigenerační vztahy 
• 2007/2008 – Pomoc člověku v nouzi 
• 2008/2009 -  Autorita a já 
• 2009/2010 – Síla pochvaly 
• 2010/2011 -  Tolerance v životě 
• 2011/2012 -   Láska a přátelství 
• 2012/2013 -   Hodnoty a životní styl. 
 
 
 

foto archiv školy 

 
Úplně první ročník soutěže probíhal pilotně v Libereckém a Ústeckém kraji a regionální kolo 
proběhlo právě na naší škole, kde jsme pořádali také dvakrát ústřední kola jež se konala                
v letech 2009  a 2011. V ústředním kole v roce 2010 se naše žákyně Lucie Štefanová umístila 
na čtvrtém místě.  
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V naší komisi zasedají odborníci z řad psychologů z různých organizací, pomáhajících profesí 
např. psychologové vojenští i z integrovaného záchranného systému, dále také osobnosti 
pracující jako pomáhající profese v organizacích starající se o mládež.  

Organizování soutěže podporuje sdružení zákonných zástupců při zdravotnické škole, město 
Liberec a podílejí se na ní především odborní vyučující. V rámci konání ústředního kola se 
schází celostátní předmětová komise PSK pod vedením Mgr. Ilony Kopecké, na které členky 
této komise rozhodují o tématu na příští rok. 

 

 

 

 

Za zpracování  obsahu stránek, které se věnují Libereckým psychologickým dnům                     
a Dnu psychologie velmi děkujeme: Mgr. Ilon ě Kopecké, Mgr. Michalu Kopeckému. 
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Osobní zkušenost 

V roce 2011, ve druhém ročníku, nám vyučující na psychologii oznámila, že se každý rok na 
středních zdravotnických školách koná soutěž s názvem Den psychologie, kdy se píše na téma 
vybrané komisí esej. V tomto roce bylo vybráno „Tolerance v životě“. Dostali jsme úkol 
napsat esej o obsahu tří stránek. Připadalo mi to velmi obtížné, dlouho jsem nevěděla, o čem 
budu psát. V jednu chvíli jsem se bála, že snad zadanou práci ani nenapíši. Na poslední chvíli 
jsem si vybrala „Tolerance mentálně a tělesně postižených lidí“. Příprava mi zabrala málo 
času, snad jen hodinu a půl. Věděla jsem, o čem chci psát a věty mi šly na papír skoro samy. 
Zmiňované téma jsem si vybrala z důvodu vlastní zkušenosti, protože k těmto lidem mám 
velmi blízko. Hlavně ke svému mentálně postiženému bratrovi, o kterém jsem se ve své práci 
vícekrát zmiňovala. Práci jsem odevzdala v den určení. Dostala jsem za ní jedničku 
s pozitivním hodnocením učitelky, která m vybrala s dalšími třemi spolužačkami do třídního 
kola. Na třídní kolo jsem si připravila počítačovou prezentaci. Při čtení své práce před třídou 
jsem měla docela trému, ale nakonec jsem to zvládla a práce se třídě líbila natolik, že jsem 
dostala nejvíce hlasů a postoupila do školního kola. Školní kolo bylo těžší než to třídní. 
Učitelky, porota, další soutěžící. Snažila jsem se zachovat si chladnou hlavu a svou práci 
přečíst jako na třídním kole. Zjistila jsem, že číst se moc nevyplatí a lepší je povídat plynule 
ez papíru a udržovat oční kontakt s porotou. Moc mi to nešlo, styděla jsem se a porota byla 
vlmi přísná, ale zároveň i milá. Říkala, co se jí líbí, co bych měla zlepšit a na čem ještě 
zapracovat. I přes nějaké nedostatky jsem vyhrála první místo ve školním kole a postoupila do 
kola regionálního, které se konalo v Rumburku. Musím říct, že ten den jsem byla hodně ve 
stresu, ale výlet to byl úžasný. Na regionální kolo jsem se připravovala dlouho, snažila jsem 
se zlepšit vše, co jsem mohla. Nakonec to dopadlo docela dobře a já se umístila na třetím 
místě, což jsem vůbec nečekala, protože soutěžících bylo hodně práce některých byly vážně 
obdivuhodné. Nakonec mě čekalo celostátní kolo, které se konalo v Liberci. Na ten den jsem 
se hodně těšila, trému už jsem neměla žádnou, protože jsem v předešlých kolech zjistila, že je 
to zbytečné a že mluvení před vícero lidmi mi nedělá problém a tak jsem se ničeho neobávala. 
Ten dne jsem si vážně moc užila. Práce všech zúčastněných se mi ohromně líbily a byly pro 
mě velkým přínosem. Myslím si, že svou práci jsem v celostátním kole přednesla skvěle               
a paní Kopecká se za mě stydět nemusela. Toho jsem se bála snad nejvíce, protože celou dobu 
mi byla velkou oporou a já ji nechtěla zklamat. První místo jsem sice nevyhrála, ale obdržela 
jsem diplom „Zvláštní uznání“. Udělalo mi to velkou radost a byla jsem na sebe pyšná. Z celé 
soutěže jsem si odnesla hlavně velkou zkušenost a nové poznatky o toleranci. 

Práce ve třetím ročníku se mi tolik nevydařila. Téma láska a přátelství mi nesedlo. Dostala 
jsem však možnost dělat porotkyni na školním škole což pro mě bylo ohromným přínosem. 
Práce spolužaček byly opravdu velmi povedené a tak bylo těžké vybrat tři nejlepší. Nakonec 
jsem s ostatními členy poroty shodli a vybrali jsme první tři místa. Snažila jsem se nehledat na 
žádné práci chyby, protože vím z vlastní zkušenosti, jak je těžké napsat esej na určené téma           
a pak ji prezentovat před cizími lidmi. Do poroty jsem šla s myšlenkou, že každá esej je vždy 
originální a má v sobě kus osobnosti pisatele. Nechtěla jsem mít žádné negativní připomínky, 
na to v porotě byli jiní.  



 36 

Vlastně jsem ani negativa nehledala, soustředila jsem se jen na pozitiva a těch bylo ve všech 
pracech opravdu spousta. Když jsme se měli ke každé práci vyjádřit, snažila jsem se každou 
soutěžící chválit a povzbudit. Role porotkyně se mi líbila.  

 

(Justýna Bendlová, 3.ZAB školního roku 2011/2012) 
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Historie Psychologie na SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec 

 

Od samého počátku výuky na naší škole se zde učila psychologie, ale ne jako samostatný 
předmět, nýbrž pouze společně s předmětem Ošetřovatelství. Později se pro Psychologii 
vytvořila samostatná komise a to přibližně v roce 2002. Psychologie je od počátku jako 
volitelný předmět k maturitní zkoušce. Mezi nejznámější  učitelky, které vyučovaly tento 
předmět na naší škole patří paní učitelka Purová, Rozkovcová, Krausová, Relichová, 
Peřinová, pan učitel Jareš, Kučerová, jež vydala spolu s dalšími autory knihu, paní učitelka 
Žižková a spoustu dalších. Jejich mladší kolegyně, které nastoupily do školy déle a stále na 
naší škole vyučují, jsou například: paní učitelka Kopecká (nyní působí na škole také jako 
výchovná poradkyně), Bubeníková, Antonová, Hyšková, Sojáková a další. 

V roce 2005 byla předělána klasická učebna na učebnu psychologie. V této místnosti se 
nenachází linoleum, ale koberec pro hraní her, speciální židle, ale i klavír. 
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Nyní vám představíme na dobových fotografiích některé z těch, o kterých se výše píše: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto archiv školy – scanováno z dochovaných kronik školy 
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Fotografie kopírovány z dochovaných kronik školy. 

 

                                           Ještě stále aktivní vyučující, i když  

        již důchodkyně Jaruška Žižková  

Alice Relichová 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelky, které již nejsou mezi námi 

Marie Holcová       

Jitka Purová 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Hana Kučerová 

                                                  

 

 

 



 40 

FOTOGRAFIE  PEDAGOGICKÉHO SBORU V ROCE 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIE  ZAM ĚSTNANCŮ ŠKOLY V ROCE 2012 
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OSOBNÍ VÝPOVĚĎ BÝVALÝCH ABSOLVENTEK, ODBORNÝCH VYU ČUJÍCÍCH A NYNÍ 
ZASLOUŽENĚ ODPOČÍVAJÍCÍCH D ŮCHODKY Ň, JAK VID ĚLY ŽIVOT NA 

ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE V LIBERCI  

 

 V září roku 1969 jsme nastoupily na nové pracoviště tři. Ředitelkou školy byla v té době paní 
profesorka M. Sošková – precizní, nekompromisní, v dokumentaci a veškerých dokladech akorátní            
a důsledná. Všechno po nás četla a tvrdě kontrolovala, opravovala, nic jí neušlo. Škola jí byla vším, 
neměla děti, takže soboty i neděle společně s manželem, panem doktorem trávili ve škole                           
a kontrolovali. Přepočítávali průměry i absenci, vše muselo souhlasit v řádcích svislých                              
i vodorovných. Hlídala nám vlastně všechno od elektroměru až po uhlí, jen aby se šetřilo a vše bylo tip 
top. Nedopustila nikomu nic, dbala na pověst školy a dobré vztahy s OÚNZ (okresní ústav národního 
zdraví). V té době jsme patřili pod ministerstvo zdravotnictví, spádově pod OÚNZ a nadřízená nám 
byla SZŠ Ústí nad Labem. 

 Byla to nejhezčí doba. Většina primářů a hodně starších lékařů vyučovalo odborné předměty, 
docházeli do školy a do ženského kolektivu přinášeli legraci. Té bylo u nás vždy dost. Kouřilo se ve 
sborovně velké i malé dolní. Postupem času došlo k zákazu kouření ve velké sborovně. Fajčit se smělo 
jenu nás dole. Tam to bylo jako v udírně, otevřely se dveře a valil se dým. Studentky mlsně nasávaly  
a raději si šly dát „čouda“ do kotelny nebo za školu. Po čase přišel úplný zákaz. Cigareta do školy 
nepatří!V té době se o hlavní přestávce korzovalo, dozor pobíhal mezi studenty, kde vesele 
promenoval pan primář s cigaretou v ruce. Absolutní skandál! Byl ovšem velká osobnost , významný 
odborník a velmi lidský člověk. Byl svůj…. I této době „soudruhování“ oslovoval svoji zástupkyni 
madam a to ona skutečně byla a je dodnes. Jak vypadal pohovor s naší ředitelkou nevíme, ale v horní 
sborovně se potom moc neukazoval. Chodil k nám dolů s teplou sekanou nebo bramborákem a tam 
trávil přestávky. 

 V té době byla škola naplněna studenty až po střechu obory AHS (asistent hygienické služby), 
ZS (zdravotní sestra), DS (dětská sestra), ošetřovatel – forma dálková a pomaturitní. Pro nedostatek 
učeben studenti docházeli na výuku do nemocničních prostor. To byl pro ně ráj. Jmenovaný pan 
primář kouřil a sním samozřejmě všechny studentky. Když přišla třídní na kontrolu, neviděla nic než 
dým. Zákaz nezákaz řešil po svém, Dr. Fráz kouřil ve třídě. 

 Řešení přestupků mělo skoro vždy stejný průběh. Třídní dorazil s dotyčnou k paní ředitelce, 
zopakoval stížnost. Paní ředitelka pochválila studentce šaty, vizáž, promlouvala k ní hlasem 
medovým, tedy spíše uklidňovala. Třídní stál jako blbec a tak taky se sklopenýma ušima odešel. 
Žákyně s lehkým smíchem na rtu myslící si „to máš za to, haha“. A bylo. Trestalo se i sníženou 
známkou z chování, ovšem řádně zdůvodněnou, protože při statistickém srovnávání v kraji jsme 
nemohli být nejhorší. Také zlepšení nebo zhoršení známky o 2 stupně jsme museli mít také řádně 
podložené a odůvodněné. Osobní listy žákyň a hodnocení bylo lahůdkou. Hledat slovíčka, neublížit, 
nepřehnat to ve smyslu plus i minus. 

 Paní ředitelka byla snad jedinou ženou na postu ředitelky střední školy v Liberci, uznávaná              
a vážená. To jak byl tvrdá a nekompromisní platilo ve škole, za dveřmi školy jsme byly hvězdy, 
nedala na nás dopustit. Běda, kdyby někdo ubližoval nám nebo „našim“ dětem. Samozřejmě byla 
členkou KSČ (komunistická strana československá) a na dobrých referencích o škole na tomto úřadě jí 
velmi záleželo. Přesto přijímala do školy studentky věřící, adventisty, studenty, kteří nebyli přijati na 
vysokou školu a sebrala je vojna. 
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 Vztahy mezi školou a nemocnicí byly ideální. Byli jsme vážené a uznávané odbornice, těšily 
jsme se vážnosti vedení i oddělení. Paní ředitelka velice dbala na naše vzdělávání. U nás bylo nejvíce 
vysokoškolaček ze zdravotnických škol v republice, prostě se o nás vědělo. Úroveň našich absolventek  
byla známa, doc. Staňková i prof. Pacovský nás dávali za vzor ostatním.  Krásná doba (byť totalitní – 
to jsme příliš neprožívali). Byly jsme úspěšné, mladé a kolektiv takový, že nám z ostatních nejen 
zdravotnických škol záviděli.  

 V době normalizace probíhaly prověrky či pohovory. Sešla se komise z OV KSČ (okresní 
výbor komunistické strany Československa). I to řešila paní ředitelka po svém. Komise zasedla, paní 
ředitelka kladla otázky a povětšinou si na ně i odpovídala. Nebyly tedy žádné problémy. Politické 
rebely upozornila důrazně, „budete mlčet, mluvit budu já“. V té době, o které píšeme, byla naší 
odbornou vedoucí profesorka Purová. Byla precizní, důsledná workoholička a jí hlavně musíme 
poděkovat za řadu úspěchů. Neustále nás motivovala, každou akci dotáhla do absolutní dokonalosti, 
nic jí neušlo, nic nemělo chybu. Práce a úspěch, to bylo její krédo. Byly to odborné učitelky, které 
nejvíce reprezentovaly školu a dělaly její dobré jméno. Vedly jsme řadu kroužků – pečovatelský, první 
pomoci, maňáskový. Velkým úkolem bylo i vybavení a zařízení odborných učeben. To jsme byly 
opravdu první v republice a z celé řady škol k nám jezdily učitelky na výzvědy. Nám sice přibylo 
práce, hlavně správkyním učeben, ale zkvalitnění výuky bylo evidentní. 

 V normalizačním procesu se dbalo na ideologii. Politická školení, schůze a porady se 
pravidelně střídaly. Středeční odpoledne bylo věnováno schůzím. Zasedlo se ve 14 hodin a končilo 
před 17 hodinou. Porady se někdy protáhly až do 20 hodiny. Nikdo neremcal, sedělo se, až nám 
kručelo v břiše. To obvykle vyřešila Halina Hradcová. Místo na WC vyběhla naproti k řezníkovi a pak 
nám krájela a posílala po 50 haléřích prejt. Tak jsme se zasytili a jelo se dál. Zvláštní a téměř 
pravidelný rituál měla Bohunka Vykoukalová - sedla, natáhla nohy, posunula brýle na nose a během 
chvilky chrápala. Ta na rozdíl od nás šla domů svěží.  

 V době, o které se zmiňujeme se ke studiu na škole hlásilo velké množství žákyň a dlužno 
dodat i s opravdovým zájmem pro práci s nemocnými dospělými i dětmi. Dodnes velká většina z nich 
zůstala věrná své profesi, mnohé dosáhly úspěchu doma i v zahraničí. Ke studentskému životu patřily 
také brigády. Jezdilo se na chmel, brambory, řepu, kukuřici, jahody. Vedle těchto brigád jsme 
s žákyněmi také absolvovaly velké množství odborných exkurzí a výletů. I tady bylo veselo a vždycky 
zaděláno na nějaký menší či větší průšvihy. Ve výbavě žákyň nikdy nechyběla cigára a levný alkohol, 
který dokázal udělat své. Podotýkáme, že jsme průšvihy řešily vždy na místě, do ředitelny se nic 
nedostalo. Jen jednou s půlročním zpožděním „nabonzovala“ studentka po úspěšném zájezdu do 
Berlína paní ředitelce, že tam došlo k těžkému alkoholovému opojení jiné studentky. Řešilo se to 
tehdy ex post. Dozor v tom byl nevinně, ten mlčel a sklidil domluvu. Roky ubíhaly a první ředitelce se 
blížil důchodový věk. Ona, ale neodcházela a říkala: „Nemohu, čekám abych vám dala hodného 
ředitele. Nebojte se já vás nedám, bude hodnější než já.“ A měla pravdu. Přes všechny její vrtochy 
jsme si jí vážily a měly jí rády, děkujeme za mnohé. Terčem jejich nálad byla nejčastěji paní 
sekretářka, kterou jsme občas vídaly uplakanou. Hrdinně snášela její vrtochy a my jsme to schytávaly 
až později. Když paní ředitelka Sošková skončila, důstojně jsme se s ní rozloučily a byl nám 
představen nový pan ředitel. 

 A začala pohoda. Jako svou zástupkyni si pan ředitel Matěják vybral naší vedoucí praxe a nám 
začala šéfovat naše kolegyně. A jelo se dál. Udržovaly jsme své pracovní tempo, uměly jsem zabrat za 
práci, náš kolektiv se doplňoval o nové kolegyně, především absolventky naší školy, neboť jsme si je 
vybíraly. A bylo to dobře. Byly vychovány námi, znaly naše zvyky a způsoby, věděly kdo je kdo. 
Vychovávaly jsme si je k obrazu svému, radovaly se z jejich úspěchů. Vlastně ani nevíme, jak se stalo 
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to, že se v kolektivu respektovalo pravidlo nejstarší – střední – mladší věkem, ale i služebně. Tak to 
bylo dané. Vzájemně jsme se měly rády, respektovaly jsme se. Pan ředitel na nás byl pyšný, nešetřil 
chválou a pro nás to byly krásné pracovní roky. Mírné prohřešky nás kantorů mlčky přecházel. 
Věnoval se studentům, chodil mezi ně do tříd na pobesedování. Přestalo se korzovat, schůze dostaly 
přijatelný rozměr. Dál se jezdilo na brigády, výlety, kurzy. Studentky se účastnily „svatěji“. D ůvod ke 
spokojenosti a pohodě. 

 Co říci k totalitní době? Ve škole byla jedna kovaná a obávaná soudružka a to nejen pro 
studenty. Ostatních pár bylo taky u komunistů, tedy navštěvovali schůze a platili tučné známky. Nikdo 
nebyl šikanován, všem se dařilo podle zásluh. Pan ředitel byl umírněný, nikdy nezvýšil hlas, byl 
lidský, povznesený nad drby, které se občas šířily. Velkou roli hrála paní zástupkyně. Té šlo o hodně. 
Muselo být upravené okolí školy, výzdoba vně i uvnitř školy. Neustále se něco vylepšovalo. Na každé 
výročí výzdoba oken. Jednou pracně kolegyně vyzdobily všechna okna a s pocitem splněného úkolu 
šly konečně v podvečer domů. Běda. Vyšla paní zástupkyně, koukla do oken a s děsem v oku sdělila: 
„Holubice letí opačným směrem, všechno předělat!“. Místo cesty domů, měnily směr letu holubic 
v celé škole. Nad některými neúspěchy či problémy byl pan ředitel povznesen. Za to paní zástupkyně 
je nesla velmi, velmi nelibě. 2. Místo ve výzdobě školy byl těžký neúspěch. Brala to téměř jako osobní 
selhání. Tak plynula totalitní doba, kterou jsme pro spoustu práce a povinností snad ani nevnímaly. 
Vždy jsme se dokázaly radovat, těšit, užít života, Společné výlety a zájezdy po Čechách a později 
mimo republiku byly zážitky pro oko i srdce. Čas plynul rychleji než bychom si přály a přišla 
sametová revoluce. Tady bychom chtěly skončit své psaní, ať pokračují mladé………………….……. 

 Vedle nich i pod jejich vedením jsme pomalu došly do důchodového věku. Náš kolektiv nebyl 
ovlivněn občasnými nekoncepčními změnami, pokračovalo se v rozjetých kolejích a poctivé práci.  

 Teď už jen z povzdálí sledujeme dění ve škole, těší nás a jsme pyšné na úspěchy bývalých 
žákyň i kolegyň. Přejeme všem hodně sil, nápadů a trpělivosti při řešení problémů, které 
současná doba přináší. 

 

AUTORKAMI TÉTO ČÁSTI TEXTU JSOU: 

Hana Krausová, Marika Rozkovcová, Mirka Peřinová, Jaruška Žižková, 

 Alice Relichová, Bedřiška Klíchová, Milena Marešová a Eva Havrdová.  
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………………………. A JAK TO BYLO DÁL?   

Před sametovou revolucí, kdy končí vyprávění mých předchůdkyň, jsem působila na škole tři 
roky. Jako nejmladší odborná učitelka jsem měla na starosti SSM – svazáky, mezi nimi                     
i současnou ředitelku školy. V létě jsem jezdila s děvčaty na letní aktivitu mládeže trhat rybíz 
a třešně, chodila do prvomájových průvodů, starším kolegyním pro cigarety a učila se, být tou 
správnou učitelkou. Po revoluci zrušili svazáky, všichni jsme měli vstřícnou náladu, a protože 
pan budoucí prezident Havel kouřil, v dolní sborovně se báňalo o sto šest. Na škole studovala 
samá děvčata, jedinými muži byl pan školník a legendární matematikář – fyzikář pan profesor 
Petr Olyšar.  

Naše škola vzdělávala dívky ve dvou maturitních oborech – zdravotní sestra a dětská sestra, 
dálkovém oboru zdravotní sestra, v tříletém oboru ošetřovatel a postupně přibylo i dvouleté 
pomaturitní studium – PKS, které navštěvovaly maturantky jiných středních škol. Postupně se 
porevoluční nadšení ve společnosti rozplynulo a nastoupil „kapitalismus volné soutěže“. I do 
školství se promítly politické a ekonomické vlivy, vyučující sbírali zkušenosti i za západní 
hranicí naší země a do naší školy přijížděli pedagogové i studentky zahraničních škol. 
V rámci příprav vstupu do EU se transformovalo také školství a naše osnovy a pojetí výuky 
prošlo různými, ne vždy přínosnými změnami. Nejprve byl zrušen obor dětská sestra, potom 
se obor zdravotní sestra změnil na všeobecnou zdravotní sestru a posléze v roce…….úplně 
zaniklo dokončené maturitní vzdělání pro zdravotníky a vznikl nový obor zdravotnický 
asistent. Ještě před touto změnou byla naše škola mezi prvními, které poskytovaly žákům 
vzdělání ukončené absolutoriem. Absolventi tohoto studia získali titul Dis.- Diplomovaný 
specialista a jménu naší školy přibyl název VOŠ. V roce 1997 také ukončil maturitou naší 
školu první chlapec. Od té doby u nás studují hoši v průměru 20% ku 80% děvčat. 
V posledních letech také do pedagogického sboru přibyli i noví kolegové. 

 Postupně se také omezilo kouření na prostoru učitelských toalet a s novým zákonem už naši 
kuřáci musí prchat 100  metrů od budovy, což je při nabitém rozvrhu drobný problém. Zato 
naši žáci si s tím tolik hlavu nelámou a s radostí porušují školní řád, k velkému trápení jejich 
třídních vyučujících. 

V roce 1994 odešel do důchodu pan ředitel Matěják a na jeho místo nastoupila nová paní 
ředitelka Hana Chlumská, která byla laskavá a vstřícná, tolerantní psycholožka z Pedagogicko 
- psychologické poradny. Čas ubíhal, třídy se střídali, každý rok se tvořili nové tematické 
plány, každé jaro proběhl důstojný ples školy a ze sborovny se pomalu vystěhovaly psací 
stroje a nastěhovali počítače. Barvení plánků na odbornou praxi pastelkami na čtverečkovaný 
papír vystřídal program excell a paní ředitelku Chlumskou po jejím odchodu do důchodu paní 
ředitelka Boženka Bubeníková. Ta vládla škole od školního roku 2005 – 2006. Překonávala 
bravurně veškeré legislativní překážky, které doba změn ve zdravotnickém školství přinášela 
a neslevila z nároků jak na zaměstnance, tak i žáky a studenty školy. V červenci 2009 zahájila 
své působení v pozici současná ředitelka školy, která se snaží pokračovat v odkazu svých 
předchůdců a dále se snaží zvýšit dosavadní vysoký kredit školy. Nápomocni jí v tom jsou 
všichni pracovníci školy. Zejména ti, kteří se kromě svých standardních pedagogických 
činností zapojují do grantových schémat vyhlašovaných regionálními či nadregionálními 
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institucemi. Dále jsou to potom všichni ti, kdo se každoročně podílí na pořádání Libereckých 
psychologických dní a jiných vzdělávacích aktivit, pořádaných pro laickou a odbornou 
veřejnost, různých Peer programů pro děti a mládež. Ocenit je třeba i přípravu a zpracování 
projektů týkajících se  odborných zahraničních stáží pro naše žáky a studenty, při kterých mají 
žáci a studenti možnost porovnat úroveň ošetřovatelské péče v zahraničí, ale i vlastních 
komunikačních schopností v cizím jazyce.  

Nejen během těchto aktivit, ale i přes různé legislativní a personální změny na našich 
ministerstvech a krajích se naše škola stále drží na výborné odborné úrovni. Důkazem toho je 
po strop naplněná škola více či méně dychtivých žáčků a studentíků po zdravotnickém 
vzdělávání. Také sestry KNL a. s. a jiných zařízení našich sociálních partnerů i přes 
legislativní změny (viz. výše změna všeobecná sestra – zdravotnický asistent) vítají naše 
žáky, žákyně, studenty, studentky i odborné učitelky jako „parťáky“.  

A co si přát více………………………………………………………………………………… 

 

 

 

AUTORKAMI TÉTO ČÁSTI TEXTU JSOU: 

Ilona Kopecká, Jana Urbanová 
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

 

SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec je v úzké spolupráci s mnoha sociálními partnery. Mezi 
nejhlavnější řadíme Krajskou nemocnici Liberec a. s. (dále jen KNL a. s.),  kde probíhá 
praktická výuka a odborná praxe našich žáků a studentů všech typů studia. Žáci školy jsou 
pod vedením odborných učitelek zapojeni do aktivní ošetřovatelské péče, která odpovídá 
nejvyšším standardům. Přenos nových informací týkajících se rozšíření odborných vědomostí 
a dovedností žáků školy zajišťují učitelky, které se účastní schůzek vrchních sester, řady 
seminářů a dalších vzdělávacích akcí KNL a.s.. Spolupráce s Krajskou nemocnicí Liberec               
a. s. je provázána  i v dalších aktivitách. Zástupkyně z řad odborných učitelek se podílí na 
tvorbě aktualizací a standardních operačních postupech ošetřovatelské péče KNL a.s.. Žáci 
školy, studenti a učitelky se zúčastňují jak aktivně, tak pasivně  konferencí pořádaných KNL 
a.s.. Probíhá vzájemná účast na vzdělávacích seminářích a odborných konferencích. Těchto 
akcí se účastní jak zástupci středního zdravotnického personálu, odborné učitelky, ale i žáci 
školy. Dále proběhla spolupráce při realizaci kurzu „Všeobecný sanitář“. V tomto případě 
aktivita školy přináší efekt nejen KNL a.s., ale i ostatním nemocnicím, zdravotním, sociálním 
a dalším jiným zařízením Libereckého kraje. Mezi další významné sociálními partnery školy 
patří nemocnice Libereckého kraje. Zde bychom velmi rádi vyzdvihli hlavně nemocnici 
v Jablonci nad Nisou. Každým rokem se zvyšuje počet žáků a studentů, kteří žádají o splnění 
své individuální praxe v této nemocnici. V této nemocnici a v řadě dalších nemocnic 
Libereckého kraje i mimo něj probíhá odborná praxe žáků a studentů v rámci praxe na 
odloučeném pracovišti. Přínosem je  přenos informací o novinkách v ošetřovatelské péči na 
klinická pracoviště, praxe na odloučeném pracovišti nutí žáky k větší míře samostatnosti atd. 
Škola úzce spolupracuje s nemocnicí ve Frýdlantu v Čechách, České Lípě, Turnově a dalšími 
zdravotnickými zařízeními. Dalšími z mnoha sociálních partnerů jsou např. – Zdravotní ústav 
se sídlem v Liberci – exkurze a přednášky žáků VOŠ. 

Škola se dále podílí na akcích různých občanských sdružení a společností – např. ROSKA 
- pobočka Liberec, Česká Alzheimerovská společnost, Liga proti rakovině, Sdružení rodičů            
a dětí s mentálním postižením Downův syndrom, občanské sdružení Život dětem, Diecézní 
charita, Dětský domov, Kojenecký ústav, Mateřské centrum Jablíčko o. s.. Žáci školy se ve 
svém volném čase zúčastňují pro některé výše jmenované organizace různých akcí                        
a finančních sbírek. V některých zařízeních probíhá též praxe žáků a studentů naší školy. Mají 
možnost srovnat problematiku primární sféry, preventivních programů, následné péče atd.. 

Mnoho let již spolupracujeme s Magistrátem města Liberce. Žáci školy se podílejí na zajištění 
akce Vítání občánků. Dále škola spolupracuje na různých akcích organizovaných Magistrátem 
města Liberce jako zdravotnický dozor, atd. Magistrát města Liberce, konkrétně Fond pro 
podporu a rozvoj vzdělávání vyhlašuje opakovaně oblasti podpory, kde podporuje finančně             
i akce zdravotnické školy. 
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SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI 

Naše činnost je plně spojena s činností výše uváděných zdravotnických, sociálních, ale            
i vzdělávacích zařízení. Bez této spolupráce by naši žáci a studenti nebyli odpovídajícím 
způsobem připraveni na začlenění do pracovního prostředí. Dále se zde objevuje spolupráce 
s Úřadem práce, kdy prostřednictvím spolupráce s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje 
umožňujeme zvýšit pracovní uplatnění i nezaměstnaným v kurzech Všeobecného sanitáře.  

Připravenost a uplatnitelnost našich absolventů vyplývá z celé řady činností a povinností 
všeobecných a odborných vyučujících, kteří připravují budoucí členy zdravotnických, ale             
i jiných pracovních týmů. Velmi důležitou součástí přispívající k motivaci žáků a studentů je 
akce, kdy žáky 3. ročníků Zdravotnického asistenta, žáky 2. ročníku Ošetřovatele a 1. ročníky 
Diplomované všeobecné sestry uvítáme do praxe. Celá akce probíhá ve spolupráci s Krajskou 
nemocnicí Liberec a.s. (dále jen KNL a. s.) za přítomnosti: předsedy představenstva                      
a generálního ředitele KNL a.s.; hlavní sestry KNL a. s.; vrchních a staničních sester oddělení, 
kde odborná praxe žáků a studentů probíhá.  
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ČÍM SE MŮŽEME TAKÉ POCHLUBIT ? 

NĚKTERÉ Z NAŠICH KOLEGY Ň NAPSALY A VYDALY U ČEBNÍ MATERIÁLY: 
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ZJIŠTĚNÉ ZAJÍMAVOSTI Z DOCHOVANÝCH DOKUMENT Ů ŠKOLY  

Za 60 let působení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 

v Liberci prošlo školou 5 338 žáků zařazených do 196 tříd. Za tuto dobu bylo žákům 

umožněno studium ve 13 studijních oborech. Škola změnila 9x oficiální název, ale ani 

jednou za ta dlouhá léta neztratila nic ze svého dobrého jména a vysokého kreditu 
v očích naší společnosti. 

Nejčastěji se opakující příjmení žáků na škole  
Rozdělení dle 
národnosti 

Svobodová 34x  Zemanová 10x   Česká    

Nováková 33x  Říhová 9x  Slovenská   

Horáková 24x  Skálová 9x   Německá   

Černá 23x   Stará 9x  Polská   

Novotná 22x  Stránská 9x  Ruská   

Čermáková 19x  Součková 9x  Italská   

Procházková 18x  Šimková 9x  Gruzínská   

Bartošová 17x  Urbanová 9x  Makedonská  

Pešková 17x  Vaňková 9x  Ukrajinská  

Krausová 14x  Vávrová 9x     

Horáčková 14x  Stejskalová 8x     

Blažková 13x  Sýkorová 8x     

Dostálová 13x  Štěpánová 8x      

Müllerová 12x  Vítová 8x      

Matějková 12x  Tichá 7x     

Neumannová 12x  Tůmová 7x     

Košková 12x  Škodová 7x      

Veselá 11x  Vlková 7x     

Kvapilová 11x  Vojtíšková 7x     

Dlouhá 10x  Žďárská 7x      

Fialová 10x        

Marešová 10x        

Štěpánková 10x        
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Studované obory na škole od roku 1949 - 2012    

         

Porodní asistentky        

Dětské sestry - denní  studium       

                        - studium při zaměstnání      

Zdravotní sestry - denní studium      

                            - studium při zaměstnání      

                            - dálkové studium 5let      

                            - jednoleté studium abiturientům     

                            - dvouleté studium abiturientů     

Zubní laboranti        

Sanitární pracovníci       

Asistenti hygienické služby       

PKS - pomaturitní specializační studium     

Diplomovaná sestra - diplomovaná sestra pro intenzivní péči   

                                - diplomovaná všeobecná sestra     

Ošetřovatel        

Všeobecná sestra        

Zdravotnický asistent       

Zdravotník        

Pěstounka - vychovavatelka       

         

 

 

 

     



 51 

OFICIÁLNÍ NÁZVY ŠKOLY V HISTORICKÉM VÝVOJI  

         

Odborná škola pro ženská povolání      

         

Vyšší škola zdravotní v Liberci      

         

Krajský ústav národního zdraví - Zdravotnická 
škola Liberec    

         

Veřejná odborná škola pro ženská povolání     

         

Vyšší škola zdravotní       

         

Vyšší zdravotní škola v Liberci      

         

Vyšší škola sociálně zdravotní      

         

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Liberec   

         

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace  
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Učitelé a zaměstnanci školy      

         

ANTONOVÁ Petra (provdaná Řeháčková)  MUDr.           
učitel - 
EXT.         

ANTONOVA Radmila  Mgr.            
třídní 
učitel      

BARTHOVA Milena                  sekretářka        

BARTOŇOVÁ Danuše                 hospodářka        

BÉR Jakub  Mgr             učitel             

BLECHOVÁ Markéta  Mgr.            učitel             

BUBENÍKOVÁ Božena Mgr.            
učitel - 
býv. řed.             

BUCHVALDOVÁ Lenka MUDr.           učitel             

BÜCHLEROVÁ Elena Mgr.            
učitel – 
EXT.          

ČERNOHOUSOVÁ Linda Mgr.            učitel             

DLOUHÁ Monika  Bc.             učitel             

FÁBEROVÁ Adéla  Ing.            učitel             

HAVRDOVÁ Kateřina Mgr.            učitel             

HLAVATÝ Petr  MUDr.           učitel             

HOFFMANNOVÁ Petra Mgr.            zástupce          

HOVORKOVÁ Lenka                  adm.prac.        

HYŠKOVÁ Petra  Mgr.            
třídní 
učitel      

CHLUMSKÁ Hana  PhDr            
učitel – 
býv. řed.            

KADLECOVÁ Karolína Mgr.            učitel             

KÁRNÍKOVÁ Marie  Mgr.            učitel             

KOCHANOVÁ Milada Mgr.            učitel             

KOPECKÁ Ilona  Mgr.            
učitel – 
vých.por.           

KOPECKÝ Michal  Mgr.            učitel             
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KOSÁKOVÁ Eva  Mgr.            
třídní 
učitel      

KOSTKA Kryštof  Mgr.            učitel             

KOŠÁRKOVÁ Anna  PhDr.           učitel             

KRABSOVÁ Ludmila  MUDr.           
Učitel – 
EXT.         

KRÁL Miloš  MUDr.           
Učitel . 
EXT.             

KRÁLOVÁ Veronika  Mgr.            
Učitel – 
EXT.             

KRAUSOVÁ Hana  Mgr.            učitel             

KUČEROVÁ Hana  Mgr.            učitel             

KULTOVÁ Marta  Mgr.            
Učitel –
EXT.             

LACINOVÁ Jana  Mgr.            
třídní 
učitel      

LAJKSNEROVÁ Kateřina Mgr.            
třídní 
učitel      

LHOTKOVÁ Martina  Bc.             
Učitel – 
EXT.             

LINKOVÁ Šárka  Bc.             
Učitel – 
EXT.             

LUKSCH Petr  Mgr.            učitel             

LYSIČAN Adam  Mgr.            učitel             

MACOUNOVÁ Lucie  Mgr.            učitel             

MACOURKOVÁ Silvie Mgr.            učitel             

MACHÁČEK Pavel  Mgr.            učitel             

MAŇHALOVÁ Dana  Mgr.            
Učitel – 
EXT.           

METELCOVÁ Dana  Mgr.            učitel             

MEZEIOVÁ Helena  Ing.            
třídní 
učitel      

MRUGALA                   učitel             

NEJEDLÝ Petr  Mgr.            
Učitel – 
EXT.             
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NĚMEC Petr  Mgr.            učitel             

NEUMAN Tomáš  MUDr.           
učitel –
EXT.             

NOVÁKOVÁ Iva  Mgr.            
třídní 
učitel      

NOVOTNÁ Miroslava                  uklízečka         

NOVOTNÁ Tereza  Bc.             učitel             

OLYŠAR Petr  Mgr.            učitel             

PACÁKOVÁ Lenka                  uklízečka            

PACLTOVÁ Radmila  Mgr.            
učitel – 
EXT.             

PAUCHOVÁ Jaroslava Mgr.            
třídní 
učitel      

PILNÁČKOVÁ Jana  MUDr.           
učitel –
EXT.             

PIVODA Jan  Mgr.            učitel             

PODOBSKÁ Kamila  Mgr..           
třídní 
učitel      

PTÁČKOVÁ Blanka  Mgr.            
učitel – 
EXT.             

RŮŽIŽKA Jaromír  RNDr.           učitel             

RYŠAVÁ Ilona  Bc.             
učitel – 
EXT.             

ŘEZÁČOVÁ Renata  Bc.             učitel             

SEMUSIOVÁ Eva  Ing.            
třídní 
učitel      

SCHLEIDEROVÁ Monika MUDr.           
třídní 
učitel      

SLUKOVÁ Lenka  Mgr.            učitel             

SOJÁKOVÁ Barbora  Mgr.            
třídní 
učitel      

STANKOVÁ Eva                  sekretářka        

STEJSKALOVÁ Jana Mgr.            učitel             

STRNADOVÁ Jolana  Mgr.            
učitel – 
EXT.            
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SVOBODOVÁ Jana  MUDr.           
učitel– 
EXT.              

ŠEBEK František                  
učitel– 
EXT.              

ŠEVČÍK Luboš                  školník           

ŠTĚPÁNKOVÁ Petra Mgr.            
učitel– 
EXT.              

ŠVEJDOVÁ Kateřina  Bc.             
učitel– 
EXT.              

TEPLÁ Jitka  Mgr.            zástupce          

TEUFLOVÁ Blanka  Bc.             
třídní 
učitel      

TOMÁŠKOVÁ Hana                  ekonomka     

URBANOVÁ Jana  Mgr.            
současná 
ředitelka           

VALENTA Vladimír  MUDr.           
učitel– 
EXT.              

VENCELIDESOVA Martina Mgr.            učitel             

VEVERKOVÁ Jitka  Mgr.            
třídní 
učitel      

WEISSEROVÁ Kateřina Bc              učitel             

ZAPPEOVÁ Irena  Mgr.            
třídní 
učitel      

ZELINKOVÁ Iva  Mgr.            učitel             

ŽIŽKOVÁ Jaroslava  Mgr.            učitel             
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Absolventky SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec, které se staly jejími pedagogy  (tehdejší příjmení) 

 

Antonová Radmila  - Vicariová  Macourková Silvie - Oertelová 

Černohousová Linda - Kellerová  Nováková Iva - Pětiletá 

Dlouhá Monika   Peřinová Miroslava - Stejskalová 

Ducarová Zdena - Dostálová  Podobská Kamila - Kopřivová 

Galnorová Věra - Drapáková  Ptáčková Blanka - Doležálková 

Hoffmannová Petra - Křenková  Půrová Jitka - Vavřichová 

Holcová Irena - Perneková  Relichová Alice 

Holcová Marie - Reslová  Sojáková Barbora - Chlumská 

Horáková Jana - Adamová  Stejskalová Jana - Kalousová 

Hyšková Petra - Kabrhelová  Švejdová Hedvika - Lehmanová, Fulková 

Klíchová Bedřiška   Teuflová Blanka - Dědková 

Kochanová Milada - Pospíšilová  Urbanová Jana - Linhartová 

Kopecká Ilona - Burdysová  Veverková Jitka - Honců 

Kosáková Eva - Kasalová  Volková Věra 

Košková Iva - Rakušanová  Žižková Jaroslava 

Kučerová Hana - Jechová   
 

 

 

 

 

 

Statistická data zpracovala paní Lenka Hovorková. 
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NA ZÁVĚR „FOTOPROCHÁZKA“ HISTORIÍ A SOU ČASNOSTÍ 

 

 

 

foto archiv školy 
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NAŠE UČEBNY V MINULOSTI A DNES: 
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 62 

POUŽÍVANÁ TECHNIKA PRO VÝUKU   
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FOTOGRAFIE Z R ŮZNÝCH DRUHŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 
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FOCENÍ ŽÁKY Ň A ŽÁK Ů U ŠKOLY 

 

 

foto archiv školy 
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MALÝ KVÍZ NA ZÁV ĚR: 

Poznáte rozdíly mezi fotografiemi č. 1; č. 2 a č. 3? 

Ale co je důležitější – V ČEM SE FOTOGRAFIE NELIŠÍ ??? 

 

FOTO č. 1 
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FOTO č. 2 

 

 

 

FOTO č. 3 

 

 

 


