
Soutěž "Miss sestřička"  

…na zdrávce v Českých Budějovicích se konala dne 

21.4.2022 a my jsme se jí zúčastnily… 

 

S radostí jsme přijali pozvání účastnit se soutěže Miss sestřička, která se 

koná na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích. Není to jen 

soutěž o kráse, ale hlavně o zdravotnických vědomostech, dovednostech a 

řešení různých situací v souvislosti se zdravotnickým povoláním. Soutěže se 

účastní převážně zdravotnické školy Jihočeského kraje a plzeňská zdrávka 

je zvána hlavně z důvodu dlouhodobé, vzájemně dobře fungující spolupráce. 

Naši školu reprezentovaly dvě vybrané žákyně ze třídy 3CPS Kateřina Černá 

a Lenka Růžičková, spolu s pedagogickým dozorem Mgr. Alenou Štroblovou. 

Po oficiálním zahájení následovala prvotní část soutěže v podobě 

písemného testu ze Somatologie. Dále dvě zdravotnická stanoviště. První, 

zaměřené na odborné dovednosti a druhé spíše na řešení psychologického 

problému s pacientkou. Při ověřování zdravotnických dovedností měla každá 

soutěžící aplikovat nemocnému inzulín inzulínovou stříkačkou. Hodnotil se 

hlavně pracovní postup, komunikace, výběr místa vpichu, ověření, zda se 

nemocný najedl a úklid pomůcek. Na druhém stanovišti měly soutěžící za 

úkol vypořádat se s nepříjemnou situací, kdy si pacient stěžuje na 

zdravotnický personál a poukazuje na možnost požití alkoholických nápojů 

ve službě sester. Zde se hodnotil hlavně přístup ze strany soutěžících a 

navržení možného řešení. Kladněji hodnocené byly zejména ty, které se 

nenechaly vtáhnout do problému, nenechaly s sebou manipulovat a rázně 

navrhly správný postup. I když do Plzně nevezeme absolutní vítězství, našim 

soutěžícím patří obrovské poděkování za účast, nadšení a jejich píli při plnění 

zadaných úkolů. Je to další zkušenost pro výkon jejich budoucí profese a 

lehké zhodnocení jejich dosavadních vědomostí. Jednalo se hlavně o 

zábavné dopoledne se zdravotnickou tématikou a již nyní se těšíme na další 

ročník. Budějovické zdrávce patří velké poděkování nejen za pozvání, ale i 

za výbornou organizaci soutěže a úžasné pohoštění. Všechny jsme si to moc 

užily. 

 

Mgr. Alena Štroblová 

 





 



 

 


