AGEL
Střední zdravotnická škola
nově v Českém Těšíně,

budova základní školy na ul. Slovenská 1911/1

Nabídka studijních oborů:

»» Praktická sestra						– denní čtyřleté studium
»» Zdravotnické lyceum			 – denní čtyřleté studium
Všechny studijní obory jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Den otevřených dveří
13. 12. 2018 a 10. 1. 2019 od 14 do 17 hodin.

U nás
neplatíte
školné!
»» Široké možnosti uplatnění absolventů ve zdravotnických
zařízeních skupiny AGEL
»» Žádné školné a navíc možnost získat některé ze stipendií
»» Nadstandardní praxe na pracovištích skupiny AGEL

Tel.: +420 721 055 207

Web: szs.agel.cz

facebook.com/AGEL-Střední-zdravotnická-škola

4leté denní studium s maturitou

PRAKTICKÁ SESTRA
53-41-M/03
INFORMACE O STUDIU
Absolventi oboru mohou poskytovat ošetřovatelskou péči
a uplatní se ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu,
v odborných ordinacích, v ordinacích praktických lékařů, v domácí ošetřovatelské
péči, v hospicích, zařízeních geriatrické péče, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné,
v zařízeních sociální péče a služeb. Absolvent je po vykonání maturitní zkoušky
připraven nejen pro výkon povolání, ale také k dalšímu studiu na vysokých či vyšších
odborných školách s převážně zdravotnickým zaměřením.
Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů učební plán obsahuje odborné předměty:
První pomoc / Somatologie / Psychologie a komunikace / Patologie / Klinická propedeutika / Ošetřovatelství / Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena / Kapitoly z chirurgie / Kapitoly z vnitřního lékařství

4leté denní studium s maturitou

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
78-42-M/04
INFORMACE O STUDIU
Absolventi oboru jsou připraveni ke studiu zdravotnických, medicínských a farmaceutických oborů na vysokých a vyšších odborných zdravotnických školách, dále na fakultách
připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky. Vzdělávací
program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, projevující se rozšířenou
výukou předmětů (chemie, fyzika, latinský jazyk, cizí ja¬zyk) a dále odborných předmětů
(ošetřovatelská propedeutika, psychologie, výchova ke zdraví, prv¬ní pomoc).

Škola je vybavena moderní technikou a odpovídá nejnovějším trendům potřebným
pro moderní výuku. Díky návaznosti na zdravotnická zařízení, které provozuje skupina
AGEL, škola realizuje nadstandardní praxi a současně je schopna zajistit všem svým
studentům pracovní uplatnění po ukončení studia.

Termín přijímacího řízení:
Duben 2019 (termín bude upřesněn na webových stránkách školy).
Přihlášky včetně potvrzení školy a lékařské prohlídky
nutno odevzdat na střední školu do 1. 3. 2019.

