
Vážená paní ředitelko, 

minulý týden, 31. 3. 2022 jsem byla propuštěna po operaci z Orlickoústecké nemocnice, odd. 

URL. Právě tam jsem se přesvědčila na „vlastní kůži“ o nesmírně krásném, empatickém, přesto 

profesionálním přístupu studentek 3. ročníku vaší SZŠ Anety Vágnerové a Nikoly Šáchové 

pod vedením pí. Mgr. Evy Pecháčkové. Obě zmíněné studentky mě měly v péči první dny 

po mé operaci, kdy jsem byla naprosto odkázána na péči zdravotního personálu a mých 

studentek. Velice ohleduplně, jemně přistoupily k ranní hygieně, ošetřily puchýře po náplasti. 

Každé anomálie si okamžitě všimly a hned konzultovaly, poctivě si zapisovaly tlak, glykémii atd. 

Neváhaly pohladit, povzbudit. Povídání, zejména s Anetkou, mně pomáhalo překonávat bolest 

a pooperační útrapy. Od prvního setkání jsem se vždy těšila na další. Obě studentky pracovaly 

pod dohledem velmi empatické Mgr. Evy Pecháčkové. Jako pedagožka vzděláním velmi 

oceňuji její přístup k děvčatům. Její povzbuzování, nenásilné vedení (sice důrazné, 

ale nezastrašující) vytváří velmi hezký vztah mezi studentkami a studenty, pedagogem, 

a v neposlední řadě i pacientem. Vzpomínám si, že při měření glykémie, klidným hlasem 

připomněla: „ učili jsme se, že glykémie se z malíčku neodebírá“. Děvče okamžitě zareagovalo, 

a domnívám se, že tenhle poznatek z praxe si už bude vždy pamatovat. Proto se na Vás, vážená 

paní ředitelko, obracím s prosbou, udělit těmto dvěma studentkám ředitelskou pochvalu. 

Vždyť jejich práce a přístup k pacientům ukazuje na vysokou pedagogickou úroveň školy, 

pod Vaším vedením. V neposlední řadě si pochvalu zaslouží i pedagožka Mgr. E. Pecháčková. 

Všechny přispěly k mému rychlému uzdravování a zanechaly ve mně nejen hřejivý pocit, 

že v současném hektickém dění kolem nás existují ještě empatie, laskavost, starost o druhého, 

jemná, procítěná péče atd., ale i přes všechny mé tělesné bolesti i krásnou vzpomínku 

na setkání s již výše zmíněnými studentkami SZŠ. Je mi 65 let, dnes už dobře vím, že léta praxe 

a politika zdravotnictví tohle nadšení a elán srazí na kolena, přesto se domnívám, že přístup 

vašich studentek k pacientovi si zaslouží uznání, pochvalu a obdiv. Vím, že si plnily povinnost 

praxe, ale dávají do toho celou svou mladou duši a dělají to výborně. Věřím, vážená paní 

ředitelko, že zvážíte formu pochvaly a podpoříte děvčata v jejich smysluplném skloubení praxe 

s teorií. Moc Vám přeji co nejvíce takových studentek a studentů, jako jsou Anetka s Nikolkou. 

V jejich konání se odráží vysoká úroveň pedagogického působení a jsem hrdá na to, že SO a SZŠ 

jsou právě v Ústí nad Orlicí.  

Zdraví a hezký den přeje 

Ing. Jindra Kapiasová  

 


