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KONTAKT

Střední zdravotnická škola, Děčín

Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín

Telefon: 412 709 351

IČO: 006 737 81

E-mail: szsdecin@szsdecin.cz

Webové stránky: www.szsdecin.cz
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Ředitelka: Mgr. Martina Černá

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Ivana Lišková

Zástupce ředitelky školy pro ekonomicko-technický úsek: Ing. Tomáš Zíka

Vedoucí učitelka praktického vyučování: PhDr. Pavla Turková

Studijní obory: 53-41-M/01 zdravotnický asistent (ZA)

denní + dálková + zkrácená dálková forma studia

75-41-M/01 sociální činnost (SČ)

denní forma studia



OBECNÉ INFORMACE

Střední zdravotnická škola v Děčíně byla otevřena v roce 1986.

Sídlí v rekonstruované budově ve středu Děčína.

V blízkosti školy se nachází vlakové i autobusové nádraží.

Kapacita školy je 230 žáků denního studia a 150 žáků dálkového studia.

Zřizovatelem školy je Ústecký kraj.



Studium je vhodné pro dívky i chlapce, kteří chtějí pomáhat druhým.

Praktická odborná příprava je spjata se zdravotnickými a sociálními zařízení v 

regionu Děčín a Česká Lípa.

Škola je kvalitně vybavena pro praktickou výuku ošetřovatelství i první pomoci.

Kvalifikovanost učitelů a externích odborníků dává záruku kvalitní přípravy žáků.

Po absolvování školy lze pokračovat na VOŠ či VŠ.



UBYTOVÁNÍ

V Domově mládeže SŠŘaS, Děčín, Čsl. mládeže 32/35 (cca 5 minut chůze od školy).

Domov se nachází v centru města, v blízkosti vlakového, autobusového nádraží, 

zastávek MHD a nákupních zón.

Ubytovaní žáci zde mohou využívat dvě společenské místnosti s televizemi, PC učebnu, 

v celém domově je Wi-Fi připojení.



Pedagogický dohled je zajištěn i v nočních hodinách, víkendy jsou povinně 

odjezdové.

Cena za ubytování činí 1 000Kč/měsíc (fakturuje se měsíčně).

Žáci se plně stravují v jídelně přímo v přízemí budovy DM.



STRAVOVÁNÍ

Je možné opět v Domově mládeže SŠŘaS, Děčín, Čsl. mládeže 32/35.

Celodenní strava a pitný režim zahrnuje snídani, svačinu do školy, výběr ze dvou 

obědů, večeři a nápoje.

Celodenní stravné stojí 90Kč.

snídaně - 27Kč

oběd - 35Kč

večeře - 38Kč



MATURITA

společné části MZ

(Český jazyk a literatura, 

cizí jazyk/matematika)

Maturitní zkouška se skládá ze: 

profilové části MZ u studijního oboru



ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT:

1. Praktická zkouška OSN (Ošetřování 

nemocných)

2. Ústní zkouška OSE (Ošetřovatelství) a 

PSK (Psychologie a komunikace)

3. Volitelná zkouška KLO (Klinické obory)  

či SOM (Somatologie)

SOCIÁLNÍ ČINNOST:

1. Praktická zkouška PEK (Péče o klienty)

2. Ústní zkouška SPČ (Sociální péče) a  

PSG (Psychologie)

3. Volitelná zkouška PRA (Právo)

a ZDN (Zdravotní nauka)



OBRÁZKY



Budova školy



Posluchárna



Učebna první pomoci



Učebna ošetřovatelství



ZDROJE

• https://www.facebook.com/szsdecin/

• http://www.szsdecin.cz/

• https://www.google.cz/webhp?hl=cs&ictx=2&sa=X&ved=0ahUKEwj5kYfEtK

7eAhXP2KQKHWDSBaMQPQgD

• https://www.sosruska.cz/domov

https://www.facebook.com/szsdecin/
http://www.szsdecin.cz/
https://www.google.cz/webhp?hl=cs&ictx=2&sa=X&ved=0ahUKEwj5kYfEtK7eAhXP2KQKHWDSBaMQPQgD
https://www.sosruska.cz/domov


Děkuji za pozornost!


