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Zdravotnická škola pomáhá
nemocnici i domům seniorů
Je možné, abyste případně praxe prodloužili?
To je velmi složité, protože praxe
jsou dlouhodobě nasmlouvané
a studenti se tam střídají podobně
jako medici, kteří dělají kolečka na
odděleních v nemocnici. Fakt je, že
už v jarním období, kdy byl kvůli
koronaviru výpadek od března do
května, studenti tu praxi nedohnali. Mě napadlo, že pokud by současný nepříznivý stav trval dlouhou
dobu, bylo by vhodné celý ročník
zopakovat, protože ty praxe tam
chybí a absolventi půjdou nedostatečně připraveni dál.

Celkem 219 dobrovolníků je
nyní k dispozici mezi studenty
budějovické zdravotnické školy.
Ludmila Mlsová
redaktorka
MF DNES
ČESKÉ BUDĚJOVICE Mezi prvními se zapojili do pomoci na zvládnutí boje proti koronaviru na jihu
Čech studenti Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné zdravotnické
školy v krajském městě. „Já říkám
pořád, že prioritou pro nás, ředitele zdravotnických škol, je teď co nejrychleji reagovat a zabezpečit místa, která potřebují obsadit,“ tvrdí
ředitel školy Karel Štix.
Kde pomáháte?
My jedeme ve více liniích. Zajišťujeme takzvané zálohy do seniorských
domů, posilujeme týmy odběrových covid center a různých oddělení v českobudějovické nemocnici.
Kdo působí v zálohách a co můžou pro seniory dělat?
V zálohách musí být osmnáctiletí
žáci, tedy třeťáci a čtvrťáci ze střední školy. Naše učitelka, která řídí odbornou praxi, nasmlouvá žáky tvořící zálohu vždycky na týden. Ti počítají s tím, že je může jakékoli sociální zařízení pro seniory vyzvat
k pomoci. Mohou tam dělat základní ošetřovatelskou činnost, to znamená starat se o klienty při stravování, stlát jim postele, uklízet, případně dělat administrativní práce.
Co děláte v odběrových týmech?
Do nich stavíme dvojice dobrovolníků z řad studentů, kteří se hlásí přímo na odběrová místa v Budějovicích. Začínali jsme na infekčním oddělení v nemocnici, kde připravujeme také seznamy tandemů žáků
vždycky na týden, a ještě stejným
způsobem posilujeme odběrové místo na letišti. Naši dobrovolníci tam
nejsou proto, aby pracovali s covid
pozitivními nebo negativními příchozími, ale jsou v ochranných oblecích a mají na starosti evidenci.
A protože mají odběrové týmy stále
napilno, nemocnice nás požádala
o další posily. Zapojili se i učitelé, i já
jsem se přihlásil jako dobrovolník
na sobotu ve dvojici s manželkou.
Umíte do dobrovolnictví zapojit
i studenty z prvních a druhých
ročníků?

Ano, to je další kategorie kromě záložníků a posil do odběrových
týmů. Všichni studenti, i mladší, vytvářejí dobrovolnickou skupinu,
která může být využita pro cokoliv.
Hlavně v administrativě, ale i při
péči o seniory, pokud by ta situace
nastala.
Můžete uvést, kolik dobrovolníků se zapojilo?
V současnosti je jich 219. Z toho je
47 studentů naší vyšší odborné školy, 50 třeťáků a čtvrťáků ze střední
školy se už vystřídalo v odběrových
centrech v nemocnici a na letišti.
Dalších 12 studentů z maturitních
ročníků působí na různých odděleních v nemocnici a 110 dobrovolníků z řad studentů je připraveno v záloze. S tím, jak se epidemická situace stále zhoršuje, se snažíme pořád
mít v rezervě nějaké studenty.

A co využít na dohnání chybějící
praxe třeba letních prázdnin?
Uvažovat o tom, jestli nenatáhnout
školní rok, je problém, protože by
maturanti nestihli přijímačky na vysoké školy. Nevím, jak si v této situaci pomoci, ale myslím si, že pokud
praxe vypadne třeba na půl nebo tři
čtvrtě roku, stálo by za úvahu nějakým způsobem je nahradit, protože
studenti to už nikdy nedoženou. Přitom ve třetím a čtvrtém ročníku
u střední školy a u tříd vyšší odborné školy je praxe ve zdravotnických
zařízeních a ta je zásadní. To je
v podstatě profilový předmět a bez
něj se budoucí sestra neobejde.

Dokázali byste se postarat i o lidi,
kteří nepotřebují intenzivní péči
v nemocnici, ale v době karantény se nemají kam vrátit?
I na tuto variantu jsme připraveni,
pokud by nastala. Jako polní nemocnice, tedy místo, kde by mohli být
umístěni třeba lidé, které nepřijmou
z nemocnice v době karantény zpát-

Všichni studenti
vytvářejí skupinu,
která může být
využita pro cokoliv.

ky seniorské domy nebo domy sociální péče, můžeme vytvořit zázemí
v tělocvičně. Ta má i vlastní sociální
zázemí, záchody, umyvadla, šatny
a samostatný přístup.
Máte i personál, který by se
o tyto lidi postaral?
Můžeme poskytnout i personál
z řad našich odborných učitelek.
Ale z krajského odboru školství, který si dělal průzkum ve školách, zda
mají vhodné prostory oddělené od
školy pro zřízení polních nemocnic,

Z ředitele dobrovolník Budějovická nemocnice požádala zdravotnickou školu o další posily na odběrová místa. „Zapojili se učitelé, i já jsem se přihlásil ve dvojici s manželkou,“ říká ředitel školy Karel Štix. Foto: Marek Podhora, MAFRA
nám sdělili, že by jejich provoz zajišťovali i pracovníci charitativních organizací, například z Adry.
A jak se potýkáte s covidem ve
škole?
Ve škole máme 80 interních zaměstnanců a 770 studentů, takže se
ani my covidu nevyhneme. Ačkoli
učitelé teď pracují z domova, dávají
nám vědět, jak na tom jsou. Nyní
jich bylo nemocných asi pět a studenti už také byli v karanténě nebo
pozitivní. U nich neznám přesné číslo, ale podle mých informací zatím
průběh covidu nebyl u nikoho ze
školy vážný.
Možná horší je v této souvislosti

otázka praxí studentů. Nezkomplikoval vám je současný nouzový stav?
My jsme požádali ministerstvo školství, aby nám byla praxe zachována,
a vláda je od středy pro studenty připravující se na nelékařské zdravotnické povolání obnovila. Když byl
vyhlášen nouzový stav, zařídili jsme
se ve škole tak, že jsme třídy, které
měly mít teď na podzim teorii a po
týdnech, které stráví ve škole, nastoupit do nemocnic, tak jsme to obrátili.
Můžete to upřesnit?
To znamená, že jsme je vyslali na
praxi už teď s tím, že až se vrátí do
školy, budou mít teorii. To se týká

prvního, druhého a třetího ročníku VOŠ. Pokud jde o střední školu,
tam máme na praxi čtvrtý ročník.
Jeho studenti jsou nasmlouváni většinou v nemocnicích a vykonávají
činnosti, které jsou tam potřeba.
A teď jsme na základě tohoto rozhodnutí povolali i třetí ročníky.
To budou na praxi i přes podzimní prázdniny?
Většinou nastoupí na praxi až po
nich. To je řízená praxe našimi učitelkami na odděleních, nicméně po
dohodě s nemocnicemi nebo jinými zařízeními si mohou naše studenty vzít i jinam, nemusí to být přímo na oddělení, které mají podle
praxe určeno.

Jak se vám daří v distančním vyučování?
Předpokládáme, že bude na delší
dobu, a snažíme se, aby výuka na
dálku byla co nejpropracovanější.
To znamená, měla by být i zpětná
vazba, studenti by měli dostávat domácí úkoly a plnit je, měli by být
zkoušeni. Ale samozřejmě je to
omezené tím, že tam není přímý
kontakt. Zároveň fungujeme tak, že
víme, kdo odešel pomáhat jako
dobrovolník. Ti jsou omluveni
z distanční výuky a nemusí být
v kontaktu s učiteli, pokud jsou zapojeni do pomoci v nemocnici
nebo v seniorských domech.
Co je pro vás teď nejtěžší?
My ředitelé teď špatně spíme, protože situace se mění každým dnem,
stále očekáváme nové věci a je to nejistá doba. I když jsme zvyklí rozhodovat i jako krizoví manažeři a snažíme se reagovat na ty situace, někdy
to není jednoduché. Protože informace dostáváme jen částečně, nebo
je nedostáváme z míst, kde bychom
čekali. Na prvním místě je, aby škola pořád fungovala, i když učitelé
i žáci jsou doma. A zároveň já říkám
pořád, že prioritou pro nás, ředitele
zdravotnických škol, je teď co nejrychleji reagovat a zabezpečit místa, která potřebují obsadit.

Stavbu důležité silnice odsouvají problémy s hlukem
V zastavěné lokalitě čtvrti Čtyři Dvory má bydlet nejméně dva tisíce lidí a propojkou projedou až dva tisíce vozidel za 24 hodin
Antonín Pelíšek
redaktor MF DNES
ČESKÉ BUDĚJOVICE Peticí a soudy se chtějí obyvatelé lokality kolem ulic Na Zlaté stoce a Na Sádkách v českobudějovické městské
části Čtyři Dvory bránit další zástavbě obytnými domy. Krajský úřad
teď řeší jejich odvolání proti plánovanému umístění pětipatrového
domu v ulici Na Zlaté stoce.
Podle místních další stavby přinášejí dopravní chaos, protože stále
není dokončena infrastruktura.
A městem slibované řešení v podobě plánované propojky ulic se odkládá.
„Nespokojení s kvalitou bydlení

už jsou i lidé, kteří se tu do nových
bytů přistěhovali a stěhují. Nemají
kudy z této pasti bezpečně vyjet na
hlavní silnici. Připravujeme proti
této a dalším plánovaným stavbám
petici. Pokud nepomůže, budeme
se bránit soudně,“ uvedl místní obyvatel a člen spolku Zlatá stoka-Čtyři
Dvory Stanislav Linda.
Propojku měli začít stavět letos
Ve spolku jsou i vlastníci sousedních pozemků, obyvatelé přilehlých ulic. Všem vadí, že kvůli nevyřešené dopravní obslužnosti i neexistujícím chodníkům se stává
toto dříve poklidné místo stále
více nebezpečným. Navzdory
tomu připravují developeři další
nové stavby. Pro ně vstřícný územ-

ní plán přitom schválili sami městští zastupitelé.
Podle radních, kteří místo několikrát prozkoumali, je nejrychlejším řešením stavba nové dvouproudé silnice propojující ulici Milady Horákové s ulicí Na Sádkách,
která je na druhé straně rostoucího sídliště. Tím by se auta odvedla
z pasti ven. Ještě na začátku roku
slibovali radní, že stavět se začne
už letos.
První etapou bude kruhová křižovatka ulic Milady Horákové a Branišovské, ke které už vydal stavební
úřad územní rozhodnutí. Ve druhé
etapě město postaví 650 metrů
dlouhou silnici, která vyvede dopravu ven jakýmsi západním obchvatem. Stavba za 60 až 80 milionů ko-

run měla být dokončena příští rok,
což se ale nestane.
„Máme problémy s hlukovými
normami. Zadali jsme dopravní studii, její model bohužel normy překračuje. Řešíme to s hygienou,“
sdělil náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička.
Nové propočty tedy ukazují, že
město bude muset po dohodě s hygienou udělat stavební úpravy v ulici Na Sádkách a s hlukovými limity
počítat i při stavbě propojky.
Další problém: Branišovská
V zastavěné lokalitě má bydlet
nejméně dva tisíce obyvatel a propojkou projedou až dva tisíce vozidel za 24 hodin. S další podobnou
bytovou zástavbou totiž počítá měs-

to i na západní straně budoucí propojky. Varianty stavebních úprav
v duchu hygienických norem zatím
kalkulují s rozšířením ulice Na Sádkách, protihlukovými valy nebo přizpůsobením budoucích domů. Třeba tak, aby neměly okna bytů směrem k silnici.
„Řešení úprav ulice Na Sádkách
necháme projektantům. Jisté je, že
letos se stavbou křižovatky ještě nezačneme,“ uvedl Lavička.
Další problémy jsou s úsekem od
Branišovské až k budoucí protilehlé kruhové křižovatce v ulici Na
Sádkách, protože podle Lavičky je
v územním řízení množství připomínek od vlastníků dotčených
stavbou.
Někteří místní obyvatelé připo-

mínají další riziko. Takové řešení
dopravy podle nich odvede auta
na Branišovskou ulici, na které tak
velký provoz zkolabuje. Tuto trasu
včetně křižovatky Branišovské
s Husovou ulicí, která míří do centra města přes Dlouhý most, chtějí
radní řešit až po dokončení právě
připravovaného obchvatu.
Silniční propojka od sídliště Máj
až k lokalitě Švábův Hrádek je přitom torzem původního plánu propojit širokou silnicí sídliště Vltava
s obcí Litvínovice poblíž letiště. Počítalo se s ní už při stavbě čtyřdvorských sídlišť, což dokazuje ulice Milady Horákové, kde vede čtyřproudá silnice a na rozdíl od lokality na
Zlaté Stoce je dostatečně vzdálená
od obytných domů.

