Milí žiaci...

dovoľte mi, aby som Vás všetkých ako riaditeľka školy v svojom mene, ale aj v mene všetkých učiteľov, privítala v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Prešove. Stretávame sa
všetci spoločne po pomerne dlhom čase. Bol to čas poznamenaný protiepidemickými opatreniami a dištančným štúdiom, ktorým ste ukončili predošlý ročník vášho vzdelávania. Prihováram sa Vám dnes prostredníctvom triednych učiteľov v jednotlivých triedach. Verte mi,
že by som každého z Vás rada videla osobne, ak by som sa mohla k Vám na začiatku školského roka prihovoriť priamo na školskom dvore. Bolo to našou tradíciou po všetky predošlé
roky. Súčasná situácia nám to z dôvodu protiepidemických opatrení neumožňuje.
Tento čas, ktorý máme za sebou, nás všetkých učil zamyslieť sa nad tým, čo pre nás znamená prítomnosť iného človeka. Vás ako žiakov učil zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamená takmer každodenná prítomnosť učiteľa, alebo spolužiaka. Učil nás všetkých zamyslieť
sa nad tým, aké vzácne je mať možnosť vymeniť si s iným človekom svoje dojmy, skúsenosti, postrehy, aké vzácne je mať možnosť nielen vyučovania v škole, ale aj obyčajného
rozhovoru... V čase karanténnych opatrení a dištančného vzdelávania sme si všetci uvedomovali, aký vzácny a nesmierne cenný je ľudský kontakt, ktorý sme neraz považovali za
samozrejmosť. Situácia s vírusom COVID 19 nás všetkých naučila viac si vážiť prítomnosť
a blízkosť iného človeka. Viacerí z vás po prvotnom nadšení, že pre karanténne opatrenia
nepôjdete do školy začali nadobúdať skúsenosť, že táto radosť postupne oslabovala a z vašich svedectiev vieme, že mnohým z vás postupne začali chýbať učitelia a spolužiaci. Počas
dištančného vzdelávania si mnohí z vás postupne uvedomili vzácnosť chvíľ, kedy môžete
diskutovať o preberanom učive ale aj o bežných záležitostiach života so spolužiakmi a s učiteľmi. Niektorí z vás nám písali svoje svedectvá o tom, že si začali uvedomovať hodnotu
toho, čo to znamená mať možnosť počúvať vysvetlenie učiva od učiteľa. Zisťovali ste,
o koľko náročnejšie je učiť sa samo štúdiom...
Viacerí z vás si tiež ako budúci zdravotníci pri sledovaní epidemiologickej situácie s vírusom
COVID 19 intenzívnejšie uvedomili, že život a zdravie sú nesmierne vzácne a krehké hodnoty, ktoré sa stále nanovo učíme vážiť si. Mnohí z nás sme určite s úžasom a obdivom
sledovali zdravotníkov, ktorí počas uplynulých mesiacov išli v svojom zdravotníckom povolaní v obetavosti až na hranicu svojich síl a uvedomili sme si o to viac, že aj každý z vás,
kto študuje na zdravotníckej škole sa pripravuje na takého vzácne povolanie. Možno ste boli
v uplynulých mesiacoch konfrontovaní s množstvom otázok, ktoré ste kládli nie len vy sami
sebe, ale obracali sa k vám aj príbuzní, priatelia a známi a chceli s vami diskutovať o tom,
čo v súvislosti so zmenou svojich životov pri víruse COVID 19 prežívali. Uvedomili ste si, že
ľudia sa na vás pri vašom zdravotníckom povolaní v budúcnosti budú obracať so žiadosťou
o rozhovor, alebo o radu, ak ich bude niečo trápiť, alebo sa budú obávať o svoje zdravie
a život... Opäť ste si uvedomili, aké nesmierne zmysluplné je štúdium v príprave na povolanie pre ktoré ste sa rozhodli. Opäť ste zisťovali, že aj napriek tomu, že študujete jeden, dva
alebo tri roky, koľko toho ešte chýba a čo všetko je ešte potrebné sa naučiť. Verte mi, že
rovnako aj ja som si v predošlých mesiacoch – zvlášť pri sledovaní obetavosti mnohých
zdravotníkov - veľmi intenzívne uvedomovala, aké je vzácne povolanie, na ktoré vás pripravujeme...

Osobitne chcem v priestoroch našej školy medzi nami privítať našich prvákov. Všetci, ktorí
ste sa rozhodli prísť medzi nás a nastúpiť na profesijnú cestu zdravotníckeho povolania, ste
tak urobili v čase, kedy sa pozornosť ľudí viac upriamila práve na zdravotníkov. V čase vášho
nedávneho podávania prihlášok na Strednú zdravotnícku školu, Sládkovičova 36, Prešov ste
určite vnímali povolanie zdravotníka ako nesmierne potrebné, šľachetné a obetavé, zvlášť
v dnešných časoch. Chcem Vás v mene všetkých zamestnancov školy privítať medzi nami
a taktiež vás chcem ubezpečiť o našom odhodlaní pomáhať vám vykročiť na cestu zdravotníckeho povolania, pre ktoré ste sa rozhodli a to nielen tým, že budeme vašimi učiteľmi, ale
veľmi radi budeme aj vašimi sprievodcami a poradcami. Budeme tu pre vás, aby sme vám
odpovedali na otázky, ktoré si dnes po tomto náročnom období kladiete, alebo možno v priebehu štúdia si ich začnete klásť. Rozhodli ste sa pre krásne povolanie - napriek tomu, že
budete v nasledujúcich rokoch z mnohých strán počúvať, že ste sa rozhodli pre veľmi ťažké
povolanie, čo je pravda. V tejto chvíli vás chcem zároveň povzbudiť a ubezpečiť, že ste sa
spolu s tým náročným rozhodli aj pre niečo krásne. Vykročili ste na cestu úsilia pomáhať
chorým a trpiacim ľudom. My sa vám budeme snažiť na tejto ceste pomáhať. Postupne
budete objavovať nielen mnohé pre vás nové aspekty stredoškolského a zdravotníckeho
vzdelávania, ale aj obrovskú možnosť sebarealizácie v množstve aktivít, ktoré vám naša
škola bude priebežne ponúkať. Okrem vášho nového vzdelávania to budú aj rôzne školské
a mimoškolské akcie, ktoré budú pre vás –verím- aj príjemnými prekvapeniami na vašej
novej ceste stredoškolského študenta.
Chcem teda povzbudiť všetkých Vás, tých, ktorí tu dnes začínajú svoju novú etapu života,
už spomenutých našich prvákov, ale aj tých, ktorí sa už tešia, ako si budú v tomto ročníku
skúšať svoju prvú zdravotnícku uniformu - našich druhákov, tiež tých ktorí sa už tešia na to,
že v tomto školskom roku už pôjdu na odbornú klinickú prax - našich tretiakov, ale samozrejme aj tých, ktorí sa veľmi tešia, že začína ich záverečný rok štúdia na našej škole - našich
štvrtákov, že sme tu opäť pre vás a verím, že naša spolupráca nás bude vzájomne obohacovať.
Na záver chcem ešte raz povedať všetkým Vám, ku ktorým sa teraz prihováram, že som
rada, že priestory našej školy opäť ožili žiackymi hlasmi. Chcem Vám všetkým povedať, že
som veľmi rada, že sa budeme opäť môcť vidieť v priestoroch učební a na chodbách. Vezmime teda všetci túto možnosť, ktorú sme teraz dostali po týchto veľmi náročných mesiacoch - ako nový impulz pre nás. Prijmite to ako novú vzácnu ponuku využiť každý deň
k svojmu napredovaniu v ceste k povolaniu, ktoré pomáha iným ľuďom.
Želám Vám na tejto vašej ceste aj v tomto školskom roku prežitie mnohých takých chvíľ, na
ktoré budete veľmi radi spomínať v celom vašom ďalšom živote.
Želám Vám všetkým šťastný a úspešný nový školský rok 2020/21!

