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Studijní obory (kód KKOV, název):

53 - 41 - M / 01 zdravotnický asistent 
denní + dálková + zkrácená dálková forma studia

75 - 41 - M / 01 Sociální činnost
denní forma studia

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


• 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. Nově jsou vybaveny učebny 
pro výuku ošetřovatelství.



• Studium na škole je vhodné pro dívky i chlapce, kteří chtějí pomáhat jiným, 
mají smysl pro odpovědnost, dobrou komunikační schopnost a jsou zdravotně 
způsobilí pro práci ve zdravotnictví a v sociální oblasti.



• Výuka na škole je prováděna interními pracovníky školy a externími pracovníky 
z řad lékařů. Praktická odborná příprava žáků je úzce spjata se zdravotnickými 
a sociálními zařízení v regionu Děčín a Česká Lípa.



• Kvalifikovanost učitelů, lékařů a externích odborníků dává záruku kvalitní 
přípravy žáků, kteří se velmi dobře uplatňují v praxi nebo pokračují v dalším 
studiu na VOŠ, VŠ.



Žáci a uchazeči 
SOCIÁLNÍ ČINNOST (DENNÍ STUDIUM)

• Absolventi studijního oboru najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče 
obecních a okresních úřadů, pracovníci okresních správ soc. zabezpečení a v 
různých zařízeních sociální péče.

• Dále mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, 
zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně 
zdravotních.

• Možnost dálkového studia 



ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (DENNÍ STUDIUM)

• Absolventi oboru Zdravotnický asistent se uplatní ve zdravotnických zařízeních 
lůžkového i ambulantního typu, v ordinacích praktických a odborných lékařů, v 
domácí ošetřovatelské péči i v zařízeních sociální péče. Žáci jsou připravováni 
na možnost dalšího studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

• Možnost dálkového studia a dálkového zkráceného studia  



Ubytování a stravování 
• UBYTOVÁNÍ - je možné na Domově mládeže 

SOŠ služeb a řemesel, Děčín, Čsl. mládeže 
32/35 – cca 5 min chůze od školy

http://www.sosruska.cz/domov

• STRAVOVÁNÍ – je možné na Domově 
mládeže SOŠ služeb a řemesel, Děčín, Čsl. 
mládeže 32/35 – cca 5 min chůze od školy

http://www.sosruska.cz/skolni-jidelna

http://www.sosruska.cz/domov
http://www.sosruska.cz/skolni-jidelna


Soutěž PP v Jihlavě 



Pedagogický sbor 



Maturitní ples SZŠ Děčín
• Přeneste se spolu s námi do dvacátých let formou maturitního plesu tříd 4.S, 4.Z. 

Kdy casina byla plná burlesque tanečnic, doutníkového dýmu, galantních mužů a 
boa na krku každé slečny.

• Sobota 2.února 2019 v 20:00 až 2:00

• Střelnice Děčín 
Labská 691/23, 405 02 Děčín



Zdroje:
• http://www.szsdecin.cz/

• Google 

• FB – SZŠ Děčín

http://www.szsdecin.cz/

