
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
DĚČÍN 



KDE NÁS NÁS
NAJDETE?

• Naše škola se nachází v 

Ústeckém kraji, na adrese 

Čsl. mládeže 5/9, 405 02 

Děčín, hned naproti 

Hlavnímu nádraží

• Proto máte jistotu, že 

cestou k nám jistě 

nezabloudíte! 



KDE ZJISTIT PRÁVĚ TO, CO 
POTŘEBUJETE?

• Máme pro Vás ihned tři možnosti, kde se můžete dozvědět informace, které 

potřebujete 

1) TELEFON: 412 709 351

2) EMAIL: szsdecin@szsdecin.cz

3) WEBOVÉ STRÁNKY: www.szsdecin.cz

mailto:szsdecin@szsdecin.cz
http://www.szsdecin.cz/


OBORY, KTERÉ U NÁS 
NALEZNETE

• Sociální činnost – denní studium 4 roky

• Sociální činnost – dálkové studium 4 roky

• Zdravotnický asistent – denní studium 4 roky 

• Zdravotnický asistent – dálkové studium 4 roky

• Zdravotnický asistent – dálkové studium, zkrácené 2 roky 

(určeno pouze ke získání kvalifikace v oboru)



SOCIÁLNÍ ČINNOST

• Po ukončení studia najdou žáci uplatnění jako pracovníci 

sociální péče na obecních a krajských úřadech. Dále jako 

pracovníci okresních soc. správ zabezpečení a v různých 

zařízení sociální péče. 

• Žáci mohou také na dále pokračovat ve studiu na vyšší 

odborné nebo vysoké škole. Především v oborech sociální 

práce, sociální pedagogiky  a oborech sociálně zdravotních.  



Z ČEHO ZE SOCIÁLNÍ 
ČINNOSTI SLOŽÍŠ 

MATURITU?

• Český jazyk a literatura (CJL)

• Cizí jazyk (CIJ) nebo matematika (MAT)

• Praktické zkoušky: Péče o klienty (PEK)

• Ústní zkoušky: Sociální péče (SPČ) a psychologie

(PSG)

• Volitelné zkoušky: Právo (PRA) a Zdravotní nauka

(ZDN)



ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

• Po ukončení studia najdou žáci uplatnění ve zdravotnických 

zařízeních lůžkového i ambulantního typu,  v ordinacích 

praktických i odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské 

péči i v zařízeních sociální péče. 

• Žáci jsou také připraveni na studium vyšší odborné nebo 

vysoké školy.



Z ČEHO ZE 
ZDRAVOTNÍHO ASISTENTA 

SLOŽÍŠ  MATURITU?

• Český jazyk a literatura (CJL)

• Cizí jazyk (CIJ) nebo matematika (MAT)

• Praktické zkoušky: Ošetřovatelství nemocných (OSN)

• Ústní zkoušky: Ošetřovatelství (OSE), Psychologie a 

komunikace (PSK)

• Volitelné zkoušky: Klinické obory (KLO), Somatologie 

(SOM)



UBYTOVÁNÍ A 
STRAVOVÁNÍ

• UBYTOVÁNÍ I STRAVOVÁNÍ – Domov 

mládeže SOŠ služeb a řemesel, Čsl. mládeže 

32/3, vzdáleno cca 5 minut pěšky od školy

cena oběda činí 35 kč +  jednorázový 

poplatek za čip 120 kč



AKCE ŠKOLY

• Adaptační kurz pro 1.ročníky

• MelounCup

• Soutěže první pomoci

• Maturitní ples

• Srdíčkový den

• Autobus dík

• Výměnné stáže

• Exkurze 

• Olympiády

• English day

• Akademie a mnoho dalšího





DĚKUJI ZA POZORNOST!
A ŽIJ ZDRÁVKU!



ZDROJE

• https://www.facebook.com/szsdecin/

• http://www.szsdecin.cz/

• https://www.google.cz/search?q=google+obr%C3%A1zky&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0ahUKEwiF3afUt67eAhXDVywKHf6VAScQ_AUIDigB&biw=1

536&bih=723

https://www.facebook.com/szsdecin/
http://www.szsdecin.cz/
https://www.google.cz/search?q=google+obr%C3%A1zky&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF3afUt67eAhXDVywKHf6VAScQ_AUIDigB&biw=1536&bih=723

