
Hodnocení kurzu Pracovník v sociálních službách –  

kolektiv DD Ústí nad Orlicí a Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí 

 

Kurz Pracovník v sociálních službách mohu všem, kdo mají zájem se v tomto směru vzdělávat a dále pracovat v 

sociálních službách, doporučit.  Velmi se mi líbil přístup všech školitelů, výuka byla podnětná, ochotně zodpověděli 

všechny naše dotazy. V mnoha případech se výuka odehrávala formou otevřené diskuze mezi účastníky kurzu a 

školitelem. Musím ocenit připravenost, ať už se to týká vzdělávacích materiálů, ale i videoukázek a praktických 

cvičení. Mile mě překvapila vybavenost odborných učeben. Vítala jsem možnost vše si osahat, vyzkoušet.  

Tímto chci poděkovat všem, kteří se na vytváření kurzu podíleli a za příjemné chvíle strávené v hezkém prostření 

zdravotnické školy. 

      Za kolektiv pracovníků Domova důchodců  

      Renata Raková 

 

                                                       Jana Šverclová  

                             Moje týdenní praxe v Lanškrouně v sociálních službách: 

Tato týdenní praxe mně dala nahlédnout do chodu a péče o nemocné klienty. Rozdílnosti při péči o25 klientů 

vsociálních službách mne obohatily o další zkušenosti. Dále pak porovnání rozdílu péče  o blízkou osobu doma a v 

sociálních službách,v sehraném a vzorném kolektivu sociálních pracovníků a sester.Naučila jsem se od nich mnoho 

potřebných věcí, které jsem do své praxe neměla možnost vidět.Ale hlavně se mi líbilo, jak mně vše předvedli a sama 

jsem si vše mohla vyzkoušet. Také jsem se měla možnost seznámit s  mnoha různými pomůckami přímo s klienty, na 

polohování ležících klientů. Všichni pracovníci se ke mně chovali velmi vstřícně a s pochopením, že to je pro mě první 

seznámení s větším počtem klientů. Velké poděkování patří hlavně panu Adamovi Gabrisovi, který přes své mládí měl 

ke mně ohled a vše mě profesionálně naučil. Poznala jsem díky němu vše, co obslužná péče o klienty v týmu obnáší.A 

také pracovat s pomocí sester v Lanškrouně a vidět jejich příjemný úsměv a slyšet něžný hlas, mě vždy potěšil při 

práci, pro mě v novém a neznámém prostředí.Zažila jsem i těžkou chvíli, kdy se loučili se zemřelou klientkou o kterou 

pečovali .  

Byla jsem příjemně překvapena, jak je o klienty dobře postaráno. V jejich výrazu byla znát spokojenost, protože na 

většině z nich zářil úsměv.  

Na této praxi jsem si znovu uvědomila, že to je přesně ta práce,která mě baví a naplňuje můj život - pomáhat 

druhým.  

 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěla bych poděkovat paní ředitelce a všem pedagogům Zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí za překrásný přístup a 

přípravu všech hodin našeho vyučování a doplnění kvalifikace Pracovník v sociálních službách. 

Všichni se k nám studentům chovali velice hezky a za tak krátkou dobu do našich hlav dokázali vlít tolik vědomostí, a 

připravit nás k závěrečným zkouškám, jak nejlépe dovedli. 



Jsem velice ráda,že jsem měla možnost tuto školu navštěvovat.  to pro mne velice krásné dny, plné mnoha nového a 

dobře připraveného učiva. Poslouchat vyučující a sedět v lavicích vašich učeben, bude pro můj život 

nezapomenutelné. Vaši školu doporučuji každému, kdo chce pracovat ve zdravotnictví a není mu práce a péče o 

nemocné a seniory lhostejná. 

Péče o druhé není jednoduchá a nemůže ji dělat každý. Musí být do ní vložena láska, cit a v neposlední řadě úsměv, 

který nic nestojí, ale je všelék! 

Ještě jednou z celého srdce děkuje všem pracovníkům Zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí 

                                                                        Jana Šverclová 

 

Pracovník v sociálních službách – pilotní kurz 

Hodnocení  pilotního kurzu, kterého se zúčastnilo 20 žen. 

Kurz je opravdu perfektně připravený, zajímavý, přínosný a materiály výborné. Učitelé skvělí. 

Informace využitelné i v běžném životě. Zvláště znalosti ze základů komunikace už teď využívám               v zaměstnání 

a fungují i pomáhají!  V práci jsem již absolvovala mnoho školení, ale v porovnání s vaším kurzem bývají dost 

podprůměrně připravená. Moc Vám děkuji! 

H.T. 

 

Kurz byl perfektní, výborní a sympatičtí pedagogové, velký přínos pro naši práci i soukromý život. Jako bonus dostaly 

všechny účastnice ještě občerstvení.  No, co víc jsme si mohly přát?  

Děkuji  Martina Stránská 

 

Kurz byl pro mě velkým přínosem. Poznala jsem, že bychom měli děti odmalička vést k tomu, aby se doma, pokud je 

to alespoň trochu možné, staraly o své rodiče a prarodiče. Jsem ráda, že jsem si tento kurz udělala. Kdybych náhodou 

nepracovala v tomto oboru, tak to určitě využiji později při péči o své rodiče.     

    I.S. 

 

Byl to skvělý kurz a parta. Kantorky báječné. Mnohé jsem se naučila a poučila jsem se. Doporučuji každému, kdo má 

chuť do toho jít a pracovat v sociálních službách.   Pavla Pernfussová 

 

Byla jsem opět velice spokojená, přístup učitelů, materiály k výuce zpracované na jedničku. Jsem ráda, že jsem díky 

kurzu mohla poznat mnoho jiných lidí. Myslím si, že jsme byli i skvělá parta. Všem jen doporučuji.                                                                                                   

Monika Metyšová 

 

Kurz byl zajímavý. Líbil se mi a mám další zkušenosti do života.  M. R. 

 



Kurz byl velmi poučný, materiály jasné a výstižné. Učitelé prezentovali poutavě a zábavně. Všechny informace 

umocnila možnost vyzkoušet a prohlédnout si různé pomůcky, ale také zažít improvizované situace na vlastní kůži 

(šetrná sebeobrana – úžasná obětavost p. Mgr. Beranové, hra „Pyrotechnik“ – nezapomenutelné zkušenosti s p. Mgr. 

Jiráskovou). Děkuji, že jsem měla příležitost  se tohoto kurzu zúčastnit.       

Jana Zezulková 

 

Jsem vděčná za to, že jsem si mohla udělat tento kurz, který mi opravdu poslalo samo nebe. Od srpna jsem 

nastoupila do nového zaměstnání, kde tento kurz vyžadují. Byla jsem velmi nadšená z učebních textů, které jsme 

dostali. Je v nich spousta užitečných věcí, které se nám budou hodit i v soukromém životě. Učitelé byli bezvadní a 

bylo na nich vidět, že tuto práci dělají skutečně rádi a baví je. Někdy se nám učivo snažili zpestřit praktickými 

ukázkami nebo krátkým videozáznamem.                                                 Ještě jednou moc děkuji za kurz.  

   M.C.  

 


