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Stejně tak jako v minulém roce, se i letos naše škola zúčastnila již 12. ročníku
prezentace středních škol a zaměstnavatelů v plzeňském regionu pod názvem
„Akademie řemesel“ se zaměřením na téma „Zdravotnictví napříč studijními
obory“. Tato pravidelná akce nabízí zejména žákům 8. a 9. tříd základních škol, i
jejich rodičům, orientovat se při výběru studijního či učebního oboru a poskytuje
bližší seznámení s vybraným typem studia. Nové možnosti vzdělávání nabízejí na
akademii přímo studenti jednotlivých škol se svými učiteli. Jelikož se téma celé
akce týkalo právě zdravotnictví, dostala i naše škola možnost prezentovat se
nejen z vystavované expozice, ale aktivně jsme se podíleli na doprovodném
programu. Žákyně třídy 3. AZA pod vedením třídní učitelky Mgr. Aleny Štroblové
nacvičily vtipnou scénku se zdravotnickou tématikou a obeznámily návštěvníky
se základy poskytování první pomoci při střelném poranění. Za opravdu vtipně
podané představení byly naše žákyně oceněny potleskem. I další doprovodný
program v podobě módní přehlídky, kvízu či ukázky sebeobrany byl pro budoucí
středoškoláky zajímavý a doplnil vystavované expozice.
Informace o všech studijních oborech na naší zdravotnické škole poskytovaly u
našeho stánku opět žákyně 3. AZA s odbornými učitelkami Mgr. Ilonou Jančovou
a Mgr. Alenou Štroblovou. Žáci z řad ZŠ dostávali nejen informační materiály, ale
mohli si vyzkoušet základy resuscitace nemluvněte a dospělého člověka, byli
seznámeni s pomůckami k odběru krve či měření teploty, mohli si prohlédnout
jednotlivé modely orgánů lidského těla, seznámili se s literaturou a
zdravotnickými časopisy a pro některé zájemce bylo lákavé měření krevního
tlaku. Veliký počet rozdaných letáčků a davy žáků u naší expozice nás velmi
potěšily a věříme, že s některými zájemci se budeme setkávat v příštím školním
roce na naší škole.
Akce se vzhledem k nevyhovujícím podmínkám rokycanské sokolovny konala
v novějších prostorách restaurace Na střelnici na rokycanském náměstí Míru. I
přes omezený prostor pro vystavovatele věříme, že jsme naši školu představily
v tom nejlepším světle a těšíme se na další ročník této pravidelné a velmi
oblíbené akce.
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