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Tato škola 
vám nabízí 
dva obory!

Zdravotnický asistent – ZA

Kód oboru: 53 - 41 - M / 01

Je jak denní, dálková a zkrácená 
dálková forma studia.



Sociální činnost - SČ

Kód oboru: 75 - 41 - M / 01

Je jak denní, tak dálkové 
studium.



Obor 
Zdravotnický 
asistent?

• Žák je jak teoreticky, tak i prakticky 
vzděláván o prevenci nemocí, lajcké 
první pomoci mimo zdravotnických 
zařízení a o poskytování kvalitní 
ošetřovatelské péče klientům ve 
všech typech zdravotnických 
zařízení. Od třetího ročníku žáci 
chodí do nemocnice na praxy.

• Po vystudování tohoto oboru se 
absolvent naší školy uplatní ve 
zdravotnických zařízeních 
lůžkového i ambulantního typu, v 
domácí ošetřovatelské péči i v 
zařízeních sociální péče. Žáci 
samozřejmě mohou jít dále 
studovat na vyšší odbornou školu 
nebo vysokou školu



Obor Sociální 
činnost?

• V tomto oboru je žák také teoreticky i 
prakticky vzděláván o zabezpečení osobní 
sociální péče klientům, organizovat a 
zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. 
Žáci běhěm studia se zaměřují na 
jednotlivé vybrané specifické činnosti a 
učí se, jak sami tak i v týmech, v různých 
sociálních zařízeních pracovat.

• Absolvent tohoto oboru najdou uplatnění 
jako pracovníci sociální péče obecních a 
okresních úřadů, pracovníci okresních 
správ sociálních zabezpečení a v různých 
zařízeních sociální péče. Žák může také, 
stejně jako student oboru Zdravotnický 
asistent, jít dále studovat na vyšší 
odbornou školu nebo vysokou školu.



Soutěže v první pomoci?

• Ano, jsme zdravotnická škola a toto k nám prostě 
patří! :)

• Byly jsme na celostátní soutěži první pomoci v Brně, 
na soutěži v Dolnom Kubíně, zúčastnili jsme se také 
regionální soutěže první pomoci, které jsme my ve 
spolupráci s děčínským obchodním centrem Pivovar, 
přichystali. Kromě nás se této události zúčastnili i 
školy například: družstvo zdravotnické školy 
Dolného Kubína, Ústí nad Labem, Chomutova, 
Mostu, Rumburku společně se zdravotnickou školou 
z Liberce. Pořádáme také soutěže jako je třeba 
Děčínský laický záchranář. Tato akce je věnována 
základním školám a koná se každoročně. Naše škola, 
když má možnost, se těchto soutěží ráda zúčastňuje 
nebo ráda tyto akce pořádá, tak i vídíme vědomosti 
našich žáků a zatím se jenom dokazuje, že 
vědomostí máme až až!!! :)



Každoročně bojujeme!

•Kytičkový den
• Sesbíráme všechny ty žluté kytičky proti 

rakovině, které každý z nás určitě známe a 
doma alespoň jednu vlastníme, a dobrovolně 
se tak tématicky ve žlutých tričkách vydáme 
každičký rok do ulic, nabízíme je lidem a 
prodáváme. Podporujeme tak projekt proti 
rakovině tlustého střeva a konečníku a 
především důležitost preventivního vyšetření, 
které v mnoha případech zachraňuje život.



• Srdíčkový den ♥
• Této události se také rádi zúčastňujeme, 

rozdáváme různé drobnosti, každý rok to bývá 
jiné. Rok 2018 nám třeba přinesl magnetky se 
zvířátkama, propisky, reflexní delfínky a 
samozřejmě srdíčka která vám mohla posloužit 
jako třeba záložka do knížky :) Tato akce je 
založena na podporu nějak postiženým dětem 
v rodinách a snažit se jim poskytnout finanční 
podporu na různé zdravotnické pomůcky.



Na naší škole se opravdu nenudíme! ☺

Naší školu se snažíme zapojit do všech 
událostí co se v České republice dějí! Ať už 
se to týká politiky, nějakých státních svátků, 
prostě čehokoliv!☺U nás na škole se 
snažíme zapojit téměř do všeho, také proto 
toho dost víme, že?☺Například 
Halloween... ten se sice v České republice 
neslaví ale letošní prváci si ho pro nás 
připravili. Takovou nejznámejší událostí co se 
na naší škole slaví jsou vánoce. Vždy 21.12., 
den před vánočníma prázdninama, si každá 
třída udělá svůj vlastní vánoční salát, který 
pak určití žáci z vedlejších tříd ochutnají a 
vyberou ten nejlahodnější. Také si každá 
třída vybere nejakou koledu a tu pak na 
velkém srazu celé školy, na chodbě, 
přednesou, každá třída si to přebere po 
svém, proto to je pak větší legrace :) Žáci 
poté jsou ve třídách, blbnou a baští cukroví 
či ten salát, který si tak pracně ukuchtili. 
Prostě je to prýma den☺



MelounCup

Ke konci školního roku se už hlavně snažíme 
bavit!☺A proto tu je MelounCup! Co to 
znamená? Všechny třídy se sejdou u 
Aquaparku tady u nás v Děčíně. Tam je 
hřiště, ktére k této akci potřebujeme, a to je 
volejbalové hřiště! Ano, je to mezitřídní 
turnaj ve volejbale a jak už název napovídá, 
vítězové vyhrají meloun!☺Hraje se o první, 
druhé a třetí místo. Třída na prvním místě 
vyhraje velký meloun, ti co se umístí na 
druhém místě získá o něco menší meloun a 
třída na třetím místě dostane ten nejmenší. 
Všichni se prostě v ten den bavíme a když 
nám štěstí přeje, tak se bavíme za krásného 
počasí!♥



Vybavení naší školy?

• Máme spostu tříd a myslím, 
že i dost plně vybavené tím, 
co by třída tak měla mít ☺
dám vám sem fotku 
nejnovější třídy, kterou teď 
vlastní třída 2.K. Ne ve všech 
třídách jsou koberce a tabule 
na fixy, určitě u nás objevíte i 
tabule na které, se píše 
normálně křídama☺. To 
jak třídy vypadají už je jenom 
na třídách, které jednotlivé 
učebny vlastní. Je na nich, 
jak si tu třídu vyzdobí aby se 
tam cítili dobře a dalo se tam 
učit♥



Vybavení učeben 
na praktické 
výkovy?
• Naše škola má rozhodně i učebnu na 

jazyky a třídu s počítečema☺. 
Počítačovka je také plně vybavená a 
je tam i tiskárna, kterou, když budete 
potřebovat, mužete určitě využít!

• Zdravotnický asistent by nemohl do 
nemocnice jen tak, bez jakéhokoliv 
praktického cvičení. Pro tyto výkony 
máme speciální učebny, ve kterých je 
všechno potřebné! Máme tam lůžka, 
na kterých leží figurýny a 
zdravotnický asistenti s nimi 
provádějí všechny výkony, které se u 
nás naučí☺. Je to trochu imitace 
lůžkového pokoje.

• Jestli tě zajímá víc, chtěl/a by si vidět 
jak to u nás vypadá, určitě neváhej a 
prijď se podívat na den otevřených 
dveří!☺



Přijímací řízení? 

• Každý kdo se chce přidat k nám, zachraňovat 
životy, musí udělat přijímací zkoužky, ano, už 
je to tak☺. Píšete testy z českého jazyka a 
matematiky. Neboj se, určitě to zvládneš a 
dostaneš se k nám! Poté co zjistíš že jsi 
přijat/a, můžeš/nemusíš, zkusit den 
nanečisto. Zkusíš si jak na naší škole chodí 
běžný vyučovací den a poznáš tak i nějaké 
učitelé předem☺. Nejčastěji kladené 
otázky: "Je to na vaší škole těžké? Jsou tam 
hodní učitelé?" Určitě, když se budeš snažit a 
do naší školy půjdeš s tím, že jí chceš 
vystudovat, tak to půjde určitě lehce☺. A 
jestli jsou učitelé hodní? Učitelé jsou super, 
dokud nebudeš dělat nejaké Špatnosti☺.



Rozřazovací testy?

• První ročníky si na začátku školního roku 
musí vybrat hlavní a vedlejší předmět.

• Máte na výběr z angličtiny, němčiny a 
matematiky.

• Píšou se rozřazovací testy jen z hlavních 
předmětů. Matematikářů se to netýká 
ale jazyků už ano! Neboj te se, ani se na 
to neučte ať jste v té skupině kterou 
potřebujete a ne někde, kam nepatříte a 
zbytečně se trápili, že jste třeba mezi 
těma lepšíma☺. Nikdo se vám nebude 
smát, že jste třeba nic nevěděli a 
nebojte, vyhodit vás také nemůžou, 
přijímačky jste už napsali☺



Děkuji moc za 
pozornost!

• URČITĚ SE NEBOJ PŘIHLÁSIT NA 
ĎĚČÍNSKOU STŘEDNÍ 
ZDRAVOTNICKOU ŠKOLU!

• Doufám, že se ti má prezentace líbila♥

• Kde jsem čerpala informace?
• Naše stránky: http://www.szsdecin.cz/
• Náš 

facebook: https://www.facebook.com/
szsdecin/

• Děkuji♥ Alexandra Weisová♥

http://www.szsdecin.cz/
https://www.facebook.com/szsdecin/

