
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ 

ŠKOLA DĚČÍN



OBORY

 Sociální činnost (denní studium)

 Zdravotnický asistent (denní studium)

 Zdravotnický asistent (dálkové studium)



SOCIÁLNÍ ČINNOST (DENNÍ STUDIUM)

 Studiem oboru je žák připravován zabezpečovat 

samostatně nebo v týmu osobní sociální péči 

klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby 

a sociální pomoc.

 Absolventi najdou uplatnění v různých zařízeních 

sociální péče. Dále mohou pokračovat ve studiu 

na vyšší odborné nebo vysoké škole.



ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (DENNÍ

STUDIUM)

 Studiem je žák připravován na činnosti směřující 
k podpoře zdraví obyvatel, prevenci onemocnění a 
poskytování kvalitní ošetřovatelské péče 
klientům ve všech typech zdravotnických 
zařízeních.

 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.

 Studium je zakončeno maturitní zkouškou.





ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (DÁLKOVÉ

STUDIUM)

 2leté- určen pro žáky, kteří maturitní zkoušku 

mají a potřebují jen získat kvalifikaci v oboru 

Zdravotnický asistent

 5leté- studium je zakončeno maturitní zkouškou



PEDAGOGICKÝ SBOR



CO ŠKOLA DĚLÁ?

 Např. Srdíčkový den a Květinkový den



ADAPTAČNÍ KURZ

 První ročníky jezdí v září na adaptační kurz.



SOUTĚŽE

 Škola se účastní spousty soutěží např. Dějepisná 

soutěž, Psychologická olympiáda, Turnaj v 

piškvorkách, MelounCup, Klokan - matematická 

soutěž a Jazyková olympiáda.



SOUTĚŽE PRVNÍ POMOCI

 Naše škola se aktivně účastní spousty soutěží v 

poskytování první pomoci.



ENGLISH DAY OUT

 Studentky a studenti 

prvních ročníků pod 

vedením paní učitelek 

anglického jazyka 

vyráží každoročně na 

Stoličnou horu 

(Kvádrberk), kde se 

zúčastní hry zvané 

Evoluce. 

 Na studenty čekají 

úkoly prověřující nejen 

jejich jazykovou, ale 

také fyzickou 

připravenost.



VÝUKA NANEČISTO A PROHLÍDKA ŠKOLY

 Pro základní školy (pro devátý ročník) se dělá 

výuka nanečisto, aby zjistili, jak to na naší škole 

chodí.

 A také prohlídka školy pro deváté ročníky 

základních škol.



TURISTICKÝ KURZ

 Druhé ročníky mají povinný turistický kurz (nebo 

cyklokurz).

 Jezdí k Máchovu jezeru do Campu Borný.



TEREZÍN

 Žáci druhých ročníků na konci roku, jako 

„zakončení“ dějepisu jezdí do Terezína.



BURZA ŠKOL



AUTOBUS DÍK

 To je akce, kterou chce škola poděkovat všem, 

kteří během roku pracovali i nad rámec svých 

povinností
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