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ZO ŽIVOTA NA ŠKOLE ... 

čo si myslia  
naši maturanti

Vždy som chcela pracovať 
s ľuďmi a práve stredná 
zdravotnícka škola mi 
prišla ako najlepšia voľ-
ba. Táto škola mi dala 
rozhodne viac, ako som 
očakávala, najmä prax v 
nemocnici. Myslím si, že 
vďaka praxi máme na ži-
vot trošku iný pohľad ako 
naši rovesníci. Predsa len 
sme si prešli niečím iným 
ako napríklad gymnazisti, 
ktorí štyri roky len „derú“ 
školské lavice. Práve prax 
nám bola najlepšou ško-
lou života. Po maturite by 
som chcela pokračovať v 
štúdiu na vysokej škole a 
napokon pracovať s ľuďmi 
– v zdravotníctve.

Práca v zdravotníctve mi prišla 
zaujímavá a vždy som chcela 
vedieť viac ako obyčajní ľudia, 
laici. Predstava štúdia na zdra-
votníckej škole má lákala, lebo 
som vedela, že nebudem pra-
covať v stereotype, ale s pa-
cientmi, ktorí sú rôzni. Od školy 
som nemala nejaké presné 
očakávania, ale priznávam, že 
som rada, že som tu. štúdium 
ma celkom baví, rovnako ako aj 
práca v nemocnici. Vďaka tejto 
škole som sa dozvedela mnoho 
vedomostí, ktoré môžem využiť 
aj v súkromnom živote. Po ma-
turite neplánujem pokračovať 
v štúdiu, chcem sa zamestnať v 
nemocnici. Podľa mňa je jedno, 
či je niekto sestra alebo asistent, 
obidve pozície majú spoločný 
cieľ – pomáhať pacientom.

Na strednej zdravotníckej 
škole som chcela študovať 
už od 7. ročníka, páčila 
sa mi predstava pomáhať 
druhým ľuďom, starať sa o 
nich. Vedela som, že počas 
štúdia budeme mať prax v 
nemocnici a tešila som sa 
na ňu. Teraz, keď som už 
maturantka, som presved-
čená o tom, že táto škola 
splnila moje očakáva-
nia, veľa som sa naučila, 
zažila som reálne situácie 
v nemocnici a stretla som 
mnoho ľudí s rozličný-
mi povahami. Svoje ve-
domosti by som chcela 
doplniť vysokoškolskými 
poznatkami a potom pra-
covať v nemocnici.
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