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Vážení čtenáři,

dostává se Vám do ruky brožura, kterou naše škola připravila u příležitosti oslav 100.
výročí založení Československé republiky. Rádi bychom v ní zmapovali vývoj našeho
zdravotnictví, a především pak ošetřovatelství a dalších nelékařských oborů, a v souvislosti
s ním i vývoj zdravotnického vzdělávání za toto období.
Sto let je velmi dlouhá doba, v jejímž průběhu došlo k nebývalému rozvoji přírodních
věd, mezi něž medicína patří. Mnohé nemoci, které byly na počátku éry neléčitelné, se
podařilo buď zcela vymýtit, nebo je možné je úspěšně léčit. Změnily se léčebné
a ošetřovatelské postupy, byly vynalezeny sofistikované přístroje pro diagnostiku i léčbu, je
k dispozici řada pomůcek, usnadňujících zdravotnickým pracovníkům práci.
Jediné, co zůstává stále stejné, je, že ani nejvyspělejší technika v medicíně nenahradí
člověka – lidskost, empatii a porozumění, které jsou vlastní pouze lidské bytosti. Je naším
největším přáním, aby i navzdory společenské realitě vykonávali zdravotnické povolání lidé
psychosociálně vyzrálí, kteří mají pozitivní vztah nejen ke své profesi, ale především
k nemocným a vůbec všem, kteří jejich pomoc potřebují. A to je i hlavním cílem našeho
snažení ve škole: připravit naše žáky a studenty na povolání nejen po stránce vědomostní,
ale především po stránce lidské.

Přeji Vám příjemné listování uplynulým stoletím.

PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy
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Vývoj ošetřovatelství
Sto let v dějinném vývoji je opravdu jen zlomek času, ale posledních sto let ve vývoji
našeho státu znamenalo obrovské změny. Stejně tak zásadními změnami prošlo
zdravotnictví.
Lidé byli vždy nemocní a vždy bylo nutné se o ně starat. Ačkoliv lékařství jako obor
existuje už od dob antických, ve středověku se studovalo na univerzitách, u nás pak na
univerzitě Karlově, ošetřovatelství své školy nemělo. O nemocné se staraly řádové sestry ve
špitálech, které často vznikaly při řádových domech. Zkušenosti si sestry jen předávaly
z generace na generaci. V této souvislosti je třeba zmínit dvě české světice, které se věnovaly
ošetřování nemocných, a to sv. Anežku a sv. Zdislavu.
V 19. století se ošetřovatelky začínají vzdělávat formou kurzů, například v Praze
existoval už počátkem 19. století kurz pro porodní báby. První skutečné ošetřovatelské školy
se začaly objevovat v cizině až v 19. století. Fungovaly spíše formou různých kurzů, nikoliv
organizovanou výukou, jak ji známe dnes. V Čechách první škola zahájila činnost v roce 1874,
další pak až v roce 1916. Jejich absolventky položily základy profesionálního ošetřovatelství
u nás. Následně vzniklo několik ošetřovatelských škol mimo Prahu. Po vzniku samostatné
republiky přechází ošetřovatelská škola pod správu Červeného kříže. Na žádost Alice
Masarykové přijíždějí do Prahy i tři zkušené ošetřovatelky z USA, aby pomohly s reorganizací
ošetřovatelství a připravily studentky ošetřovatelství k závěrečným zkouškám.

Svatá Zdislava

Svatá Anežka Česká

Vývoj ošetřovatelského školství v Ústí nad Labem
V 19. století prošlo Ústí nad Labem mohutným průmyslovým rozvojem, přibylo
obyvatelstva a moderní město zakládá roku 1894 nemocnici. Výrazně se nemocniční praxe
rozšířila za první republiky, vznikly chirurgické a interní pavilony, ale sestry zde vzdělávány
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nebyly, neboť se nepodařilo otevřít státní ošetřovatelskou školu. Krátce u nás působila
německá ošetřovatelská škola kongregace Dcer nejsvětějšího spasitele, ale ta nebyla
schopna pokrýt požadavky na ošetřovatelský personál. Je doloženo, že do Ústí přicházely
sestry až z Lince.
Válkou ani bombardováním ústecká nemocnice zásadně poničena nebyla, ovšem
tragický byl odchod německého personálu související s odsunem německého obyvatelstva ze
Sudet. Historickým mezníkem pro nemocnici a nakonec i pro vznik a rozvoj školství se stává
21. červen 1945, kdy z Prahy přijíždí MUDr. Jiří Rödling, který zcela zásadním způsobem
ovlivnil fungování nemocnice a zdravotnictví v celém kraji. Navíc sehrál klíčovou úlohu při
založení zdravotnické školy v roce 1946.

Historická budova ústecké nemocnice

Zdravotnická škola v Ústí nad Labem
Počátky střední zdravotnické školy je opravdu nutné spojovat s provozem nemocnice,
která byla v roce 1945 převzata do české správy. Celkově však byl velký nedostatek
zdravotnického personálu a zcela zásadní pak byl nedostatek českých lékařů a sester. Proto
byla při nemocnici zřízena dvouletá škola pro diplomované ošetřovatelky. Svoji činnost
zahájila 27. září 1946. V prvním ročníku mělo nově vzniklé zařízení 31 žákyní. Jejím ředitelem
se stal MUDr. Karel Vácha. Vedením oboru byla pověřena diplomovaná sestra Marie
Červinková.
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První absolventky ošetřovatelské školy

Následujícího roku, 1947, byla otevřena třída pro porodní asistentky, kterou vedla
diplomovaná sestra Helena Cibulková – Schořovská. Ředitelem ošetřovatelské školy se stal již
zmíněný primář MUDr. Jiří Rödling. Zpočátku se vyučovaly hlavně odborné předměty, pouze
několik málo hodin bylo věnováno předmětům všeobecně vzdělávacím. Z dvou a tříletých
oborů se nakonec vykrystalizovaly obory čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. V prvních
ročnících převažovaly všeobecné předměty, v dalších dvou letech odborné. Toto schéma
výuky v podstatě přetrvává dodnes.
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První absolventky oboru porodní asistentka

Vzhledem k potřebám zdravotnictví postupně vznikaly na škole nové obory. V roce
1949 byl zaveden obor zubních laborantů (později přejmenován na zubní technik). Jeho
zakladatelem se stal přednosta zubního ambulatória Okresní národní pojišťovny v Ústí nad
Labem, primář MUDr. Jaroslav Neumann. Během celé své existence zaznamenal tento obor
mnoho úspěchů nejen v soutěžích, ale i v rámci středoškolské odborné činnosti. Má i své
osobnosti, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj stomatologické protetiky.
Důkazem, že profesní příprava budoucích zubních techniků se snoubí s estetickým cítěním,
jsou dnes i mnohá přední ocenění žáků a studentů našeho školního fotografického kroužku
LUMOS v celostátních soutěžích.
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První absolventi oboru zubní laborant

V roce 1950 byl otevřen obor zdravotní laborant. Bez absolventů tohoto oboru by
byla práce ve zdravotnictví dnes už nepředstavitelná. Jsou připravováni na práci v klinických
laboratořích významných oborů, jako je biochemie, hematologie, imunohematologie,
imunologie, mikrobiologie, parazitologie, toxikologie a histologie. Již od roku 1997 se pořádá
každoroční odborná konference Studentlab. Jde o jednodenní soutěžní sympozium složené
z odborných přednášek žáků a studentů, které se dotýkají témat souvisejících s činností
zdravotních laborantů a laboratorních asistentů. Soutěže se pravidelně účastní i partnerské
školy z České a Slovenské republiky.
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Dobové tablo absolventů oboru zdravotní laborant
V roce 1956 byl otevřen čtyřletý obor dětská sestra, který připravoval personál pro
všechny typy pediatrické péče (čtyřletý obor byl zrušen v roce 1995). Časem byl převeden na
diplomovaný obor vyššího vzdělávání (i ten však po nějaké době zanikl). Dnes je opět
otevírán jako reakce na celkový nedostatek pediatrických sester. V roce 1961 vznikl obor
radiologický laborant, který byl později převeden do formy vyššího vzdělávání (ukončen
v roce 2007).
Rok 1965 je rokem, kdy se začal v Ústí nad Labem vyučovat obor lékárenský
(farmaceutický) laborant. Tento obor má vlastně také staletou historii v podobě bab
kořenářek, řádových zahrad, mnichů zpracovávajících poznatky do herbářů, a v existenci
středověkých lékáren. Ale teprve ve 20. století se začíná na školách vyučovat vědecky. Jeho
absolventi se dnes uplatňují na farmaceutických pracovištích, lékárnách, jsou schopni vést
oddělení a výdejny prostředků zdravotnické techniky a prodejny léčiv.
Studijní obor zdravotnické lyceum, který se na naší škole rozběhl v roce 2005,
připravuje žáky v získávání vědomostí, dovedností a návyků potřebných nejen pro terciální
vzdělávání, ale i pro vzdělávání celoživotní. Absolventi si specializaci mohou doplnit
akreditovanými kvalifikačními kurzy a získat tak oprávnění k výkonu povolání zdravotnického
asistenta, ošetřovatele nebo zubní instrumentářky. Mohou se též uplatnit v sociální či
charitativní sféře.
Poslední čtyřletý středoškolský obor, který byl na naší škole otevřen, je masér
sportovní a rekondiční. Stalo se tak v roce 2011. Na zdravotnických školách jde o obor
relativně nový, který se vydělil z rehabilitační péče. Žáci v průběhu studia získají teoretické
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a praktické znalosti v jednom z nejvíce prosperujících a rozvíjejících se zdravotnických
odvětví. Naučí se rozmanité masážní postupy a techniky. Vzhledem k tomu, že se obor
vyučuje na odloučeném pracovišti v Teplicích, mohou žáci velkou část praxe absolvovat
v místních lázních. Dále praktikují v domovech pro seniory, sportovních klubech
a soukromých provozovnách.
Po roce 1989 došlo ke změnám ve vyučovacím procesu, k úpravě osnov a k větší
volnosti ve výběru učiva.
Ve školním roce 1993/94 byl na naší škole otevřen první obor pomaturitního denního
specializačního studia - sestra pro intenzivní péči. V roce 1994/95 bylo nástavbové studium
rozšířeno o obor diplomovaného zdravotnického záchranáře, který je velmi úspěšný. Naši
absolventi jsou v praxi žádaní. Uplatnění nalézají i v zahraničí. Bohužel přes všechny úspěchy
obor na VOŠ končí a převádí se pod VŠ.
V dalším školním roce 1996/97 byl zahájen nový typ tříletého pomaturitního studia,
a to vyšší odborné studium. Zavedeny byly také obory diplomovaná dětská sestra
a diplomovaná dentální hygienistka. Diplomovanou dentální hygienistku jsme otevřeli jako
první státní škola v České republice. Tomu předcházela velmi důkladná příprava. Vše bylo
konzultováno se zkušenými stomatology ze Slovenska a Švýcarska. Pro odbornou výuku byl
vybudován areál, ve kterém se nachází 8 stomatologických křesel. Velmi ceněnou prací
našich studentek je motivace a instruktáž dentální hygieny v mateřských a základních
školách. Každým rokem jsou pořádány semináře pro studenty a absolventy oboru pod
názvem Veverkovy dny. Název semináře byl zvolen na počest MUDr. Karla Veverky,
dlouholetého primáře stomatologie, který stál také u otevření oboru v Ústí nad Labem.
Absolventi oboru v něm předávají své zkušenosti ze stomatologické praxe.

Školní budovy
Původní školní budovou ošetřovatelské školy byl objekt bývalého Pohlova sanatoria,
v dnešní Palachově ulici. Poloha školy byla od počátků důležitá, neboť externí vyučující sem
mohli docházet přímo ze zaměstnání.
Druhou budovou se stala budova bývalého dívčího německého reálného gymnázia,
jež byla pro účely gymnázia postavena v letech 1931/32. Architektem byl Josef Arnold Franz.
Stavba je vedena v duchu slohu nová věcnost (směr vychází z myšlenek německého
Bauhausu). V této budově sídlí škola dodnes. Nacházejí se v ní učebny technických oborů
a ředitelství školy.

9

Původní podoba budovy školy v Palachově ulici

S postupným nárůstem studentů škola získávala další menší pobočky pro výuku,
například na Střekově nebo v Trmicích. Situace se stala v osmdesátých letech kapacitně
neúnosnou, a proto došlo k rozdělení na dvě samostatné školy. Budovou pro klinické obory
byl ustanoven objekt bývalé základní školy v Moskevské ulici. Jde o stavbu historickou,
pocházející z konce 19. století. I tento prostor vždy sloužil školským účelům.

Budova školy v Ústí nad Labem, Moskevská ulice
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Do dějin školy zasáhla citelně optimalizace škol na přelomu 20. - 21. století. Nejprve
v roce 1997 došlo k opětovnému sloučení obou ústeckých zdravotnických škol v jednu
a v roce 2008 byla připojena též škola v Teplicích.
Sama zdravotnická škola v Teplicích má velmi dlouhou a zajímavou minulost. V roce
1945 zde byla založena odborná škola pro ženská povolání. Byla dvouletá, bez specializace.
Pro zdravotnická povolání byla přeorganizována až v roce 1949.
I tato škola byla různě reformována, procházela úpravami délky studia a změnami
náplně učiva. Vyučovaly se zde klasické sesterské obory, ale v povědomí obyvatel je teplická
zdravotnická škola spojena hlavně s oborem rehabilitační pracovník. V devadesátých letech
byly zřízeny tříleté obory VOŠ diplomovaný ergoterapeut a diplomovaný fyzioterapeut.
Také tyto obory byly bohužel časem převedeny pod VŠ.

Budova školy v Teplicích, Kapelní ulice

Domov mládeže
V roce 2010 byl v rámci procesu optimalizace ke škole připojen poslední subjekt,
dosud samostatný Domov mládeže. Jeho první budova, postavená v šedesátých letech
minulého století, původně spadala pod Krajský ústav národního zdraví v Ústí nad Labem
a sloužila jako ubytovna pro zdravotnický personál. Druhá budova byla zkolaudována v roce
1986, tedy v době, kdy už původní stavba plnila svou nynější funkci.
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V současné době využívají služeb Domova mládeže a jeho jídelny-výdejny studenti
a žáci nejen VOŠZ a SŠZ, ale i ostatních ústeckých středních škol.

Budova domova mládeže v Ústí nad Labem, ulice Kapitána Jaroše

Závěrem
Naše škola je dnes vpravdě centrem zdravotnického vzdělávání v Ústí nad Labem jak
počtem nabízených oborů středoškolských i VOŠ, různých specializačních kurzů, ale též
množstvím úspěšně vychovaných studentů.
Za dobu své existence připravila stovky absolventek a absolventů. Někteří z nich se do
školy vrátili jako učitelé a učitelky praktického vyučování, další pracují na odděleních, kde
pomáhají vychovávat své nástupce.
Škola má úspěšně nakročeno do dalších let. O naše absolventy je ve všech
zdravotnických zařízeních velký zájem, a to i v cizině. Studenti a studentky, kteří studium
dokončí, odcházejí do praxe výborně připraveni.
Škola participuje na řadě domácích i mezinárodních projektů. Studenti se zúčastňují
mnoha odborných soutěží, které často vítězí.
O kvalitě naší školy nakonec svědčí i poslední velké ocenění naší práce – titul:

Nejlepší zdravotnická škola roku 2017.
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A až bude někdo za sto let psát o minulosti a úspěších
Vyšší odborné školy zdravotnické
a Střední školy zdravotnické v Ústí nad Labem,
upřímně věříme,
že mu pouhých pár listů textu stačit nebude.

2018
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