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KONTAKT 

 Adresa: Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín

 Telefon: 412 512 542

 E-mail: szsdecin@szsdecin.cz

 www.szsdecin.cz



NĚCO MÁLO INFORMACÍ 

 Ředitelka      MGR. Martina Černá

 Statutární zástupce ředitelky školy       MGR. Ivana Lišková 

 Zástupce ředitelky školy pro ekonomicko-technický úsek      Ing. Tomáš 

Zika

 Vedoucí učitel(ka) praktického vyučování       PhDr.        Pavla Turková 



CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 Střední zdravotnická škola v Děčíně byla nově otevřena v roce 1986 a sídlí 

v rekonstruované budově ve středu Děčína blízko vlakového i 

autobusového nádraží.

 Škola patří mezi menší školy s kapacitou do 230 žáků denního studia a 150 

žáků dálkového studia. Je dobře materiálně vybavena a prostředí školy je 

příjemné.

 Po stavebních úpravách, ke kterým došlo v minulém období je původní 

prostor školy rozšířen o novou posluchárnu, učebnu první pomoci, 

studovnu, novou učebnu výpočetní techniky a nové šatní prostory.



PARTNERSTVÍ 

 SZŠ DOLNÝ KUBÍN 

 HC DĚČÍN 

 AUTOŠKOLA ČIČMANEC 



ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

 Studiem oboru Zdravotnický asistent je žák připravován na činnosti 

směřující k podpoře zdraví obyvatel

 prevenci onemocnění a poskytování kvalitní ošetřovatelské péče klientům 

ve všech typech zdravotnických zařízeních

 Studium dává široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti 

důležité pro další vzdělávání a uplatňování se na trhu práce i pro další 

vzdělávání 

 Zdravotnický asistent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i 

ambulantního typu



SOCIÁLNÍ ČINNOST

 Obor Sociální činnost nahrazuje dřívější obor s názvem Sociální péče-

pečovatelská činnost

 Studiem oboru je žák připravován zabezpečovat samostatně nebo v týmu 

osobní sociální péči klientům

 organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc

 Podle odborného zaměření mají žáci prohloubenou přípravu pro vybrané 

specifické skupiny činností

 Studium dává široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti 

důležité pro kvalitní uplatnění se na trhu práce i pro další vzdělávání



VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

 Výchovná poradkyně: PaedDr. Zdeňka Weissová

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče – po předchozí dohodě kdykoliv

 Konzultační témata: 

 problémy v oblasti učení, chování, osobní problémy - ty mohou souviset s 

psychickým a sociálním dozráváním žáků

s přechodem a adaptací na nový typ školy

 specifické poruchy učení a chování – doporučení do PPP nebo jiného odborného 

pracoviště

 Škola po celou dobu studia přihlíží k vývojovým poruchám učení v souladu s 

doporučením příslušného poradenského zařízení

 V přístupu a pomoci těmto žákům se škola řídí Metodickým pokynem MŠMT ČR



UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

 UBYTOVÁNÍ - je možné na Domově mládeže SOŠ služeb a řemesel, 

Děčín, Čsl. mládeže 32/35 – cca 5 min chůze od školy

 STRAVOVÁNÍ – je možné na Domově mládeže SOŠ služeb a řemesel, 

Děčín, Čsl. mládeže 32/35 – cca 5 min chůze od školy

 cena oběda 35 Kč + 120 Kč jednorázový poplatek za čip

 vydávání obědů od 11 – 15:00 každý den (v pátek do 14:00)



SEZNAM ČINNÝCH ČLENŮ

 01. Tomáš Zíka - předseda spolku - člen výkonného výboru - 412 709 354

 02. Michaela Chudobová Bošanská - ekonomka spolku - 412 709 354

 03. Martina Volfová - administrace - člen výkonného výboru - 412 709 344

 04. Petra Tymová - člen výkonného výboru

 05. Vladimíra Nováková

 06. Petr Novotný

 07. Kateřina Fridrichová

 08. Božena Itterheimová

 09. Vlastimila Morongová

 10. Irena Vašková



FOTODOKUMENTACE 



ZDROJE 

 http://www.szsdecin.cz/

 https://www.google.com/search?q=szs+decin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwjq_aTU-pneAhUmL8AKHdHBDZAQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920

 https://www.facebook.com/szsdecin/?rf=189062217819240

 Písnička https://www.youtube.com/watch?v=nqnkBdExjws

http://www.szsdecin.cz/
https://www.google.com/search?q=szs+decin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq_aTU-pneAhUmL8AKHdHBDZAQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920
https://www.facebook.com/szsdecin/?rf=189062217819240
https://www.youtube.com/watch?v=nqnkBdExjws

