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Vážený pane doktore,  

Obracíme se na Vás v souvislosti se zamýšleným vyhlášením pracovní povinnosti pro žáky a 

studenty zdravotnických škol. Domníváme se, že pokud má být našim žákům a studentům 

nařízena pracovní povinnost, musí k nim být přistupováno jako ke zdravotníkům, tudíž 

jim musí být před nástupem do zdravotnických zařízení umožněno přednostní očkování 

proti nemoci Covid – 19. Je to nutné nejen s ohledem na jejich zdraví, ale také na zdraví 

jejich rodinných příslušníků a v neposlední řadě na zdraví pacientů, o které budou 

případně pečovat. Pravidelné testování před nástupem do zaměstnání nepovažujeme za 

adekvátní alternativu.  

 

Uvědomujeme si, že současná situace je velmi závažná a v žádném případě neodmítáme 

pomoc našim přetíženým nemocnicím. Je však třeba si uvědomit, že naši žáci a studenti 

pomáhají v nemocnicích po celou dobu této epidemie. Řádně v rámci praktického 

vyučování pracují na klinických pracovištích pod vedením zkušených odborných učitelek, 

čím nejen že se připravují na budoucí povolání, ale mohou pomoci přetíženému personálu 

v daleko odbornějších činnostech, než jim umožní nasazení v rámci pracovní povinnosti, kde 

budou moci, v případě žáků střední školy, pracovat maximálně na pozici sanitáře. Pozici 

sanitáře může stejně dobře, ne-li lépe, vzhledem k fyzické dispozici, vykonávat člen armády 

ČR.  

Je třeba si také uvědomit, že vyhlášením pracovní povinnosti naše žáky a studenty opakovaně 

diskriminujeme vůči žákům jiných studijních oborů, neboť jim upíráme právo na vzdělání, 

resp. vzdělávání, i právo na regulérní ukončení studia, které se nezadržitelně blíží. 

 

Dovolujeme si upozornit, že takovéto využívání našich žáků a studentů může mít velmi 

negativní vliv na počet budoucích zájemců o povolání praktické sestry, respektive všeobecné 

sestry a tudíž může, tato situace vyústi v dalekosáhlejší a dlouhodobější problémy a 

prohloubit personální krizi ve zdravotnictví. 

 

Tímto dopisem vyjadřujeme nejen náš názor a obavy, ale také oprávněné znepokojení žáků a 

studentů, a především jejich rodičů, kteří se na nás obracejí a intenzivně nás žádají o pomoc 

pro své děti v této nezáviděníhodné situaci.  

 

 

V Mladé Boleslavi 5. 3. 2021            Mgr. Lucie Laurýnová  

         Ředitelka školy  

 

 


