= CENTRUM ZDRAVÍ A ZDRAVÝCH FINANCÍ
Pro školní rok 2019/2020 nabízíme studium v těchto oborech:
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU





63-41-M/02
78-42-M/02
53-41-M/03
53-41-M/03

Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Praktická sestra
Praktická sestra

4leté denní studium, absolvent získá maturitní vysvědčení
4leté denní studium, absolvent získá maturitní vysvědčení
4leté denní studium, absolvent získá maturitní vysvědčení
5leté dálkové studium, absolvent získá maturitní vysvědčení

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
 53-41-H/01

Ošetřovatel

3leté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou

Proč právě na naši školu? Třeba proto, že naše škola:
 je školou rodinného typu (nejsme školou s obrovským množstvím žáků, pedagogů a budov), učitelé
i žáci mají k sobě blíž, vzájemně se znají a díky tomu se dá mnoha problémům předejít a vyřešit je ke
spokojenosti obou stran
 pracuje se žáky s tzv. DYS poruchami (individuální studijní plány a přístup, spolupráce
s pedagogicko-psychologickou poradnou apod.)
 má oddychové zóny pro žáky a školní bufet
 zajistí žákům stravování v nedaleké nově zrekonstruované školní jídelně (27 Kč za oběd)
 považuje za součást výuky exkurze nejenom do zdravotnických zařízení a obchodních společností, ale
také návštěvy divadelních a filmových představení, protože si myslíme, že ke všeobecnému vzdělání
patří také kulturní přehled
 pořádá seznamovací pobyty pro žáky 1. ročníků, také lyžařské kurzy v 1. ročníku a sportovně turistický
kurz v 2. ročníku. Jestli naši absolventi na něco vzpomínají, tak mimo jiné právě na tyto akce
 považuje internet za samozřejmost, ale je si vědoma i nebezpečí, které pro mladé lidi může znamenat,
a proto chceme po žácích, aby občas vzali do ruky i knihu

Dny otevřených dveří
Nejlepší je vždycky se přesvědčit o tom, co vám někdo nabízí, osobně. Přijďte se prostě podívat,
promluvit si s našimi žáky i učiteli, nasát atmosféru, udělat si svou vlastní představu. Dny otevřených
dveří máme v pondělí 3. prosince 2018 a v pondělí 14. ledna 2019. Také je možné zavolat a domluvit
jiný termín, rádi vám vyjdeme vstříc.

KONTAKTY
 naše stránky: www.szds-oa.cz (můžete zde absolvovat např. virtuální prohlídku obou budov školy
nebo dozvědět více o jednotlivých oborech)
 facebookové stránky - www.facebook.com/StredniZdravotnickaSkolaAObchodniAkademieRumburk
 telefon: 412 332 516; e-mail: info@szds-oa.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS 

CENTRUM ZDRAVÝCH FINANCÍ
„Pracujeme s penězi od začátku“
OBCHODNÍ AKADEMIE – maturitní obor
Absolventi nacházejí uplatnění zejména v ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích v:
 podnikatelské sféře - ve výrobním podniku (technického i netechnického zaměření)
- službách (bankovnictví, pojišťovnictví, dopravě, cestovním ruchu)
- obchodě atd.
 veřejné správě (úřadech státní správy a místní samosprávy)
 neziskovém sektoru (v příspěvkových organizacích a zařízeních, která se zabývají kulturou, sportem,
vzděláním a volnočasovými aktivitami)
a to například jako ekonomové, účetní, finanční referenti, administrativní pracovníci, marketingový
referenti (v propagaci, tiskovém oddělení …)
Absolvent je ale také připraven:
 rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
 pokračovat ve studiu na VOŠ či VŠ
EKONOMICKÉ LYCEUM – maturitní obor
Absolventi jsou připraveni:
 na další studium, zejména na ekonomických a právnických fakultách VŠ; vyšších odborných školách
zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby apod.
 uplatnit se na trhu práce (viz OA)
 zahájit vlastní podnikání

Proč právě na naši školu? Třeba proto, že naše škola:
 je jediná škola ve Šluknovském výběžku, která poskytuje komplexní středoškolské ekonomické
vzdělání
 zajistí během studia souvislou praxi ve firmách a na úřadech v regionu
Během studia absolvují souvislou praxi ve firmách a na úřadech v regionu
 připraví žáky na státní zkoušku z grafických předmětů a zajišťuje i její složení přímo ve škole
 se úspěšně účastní regionálních, celostátních i mezinárodních soutěží v psaní na klávesnici a to i
díky využívání nejlepšího online programu ZAV při výuce
 v rámci plnění cíle školy „Pracujeme s penězi od začátku“ zprostředkuje studentský účet u vybraných

bank pro žáky 1. ročníku s počátečním vkladem
 poskytuje prospěchová stipendia pro nejlepší žáky a ve spolupráci s regionálními podnikateli a
firmami zajištuje finanční podporu při pořízení učebnic a studijních materiál

CENTRUM ZDRAVÍ
„Jsme tu i pro Vás – chceme pomáhat“

PRAKTICKÁ SESTRA - maturitní obor
Absolventi nacházejí uplatnění zejména:
 ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru
 při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče
 jako zdravotníci v zařízeních sociálních služeb (léčebnách dlouhodobě nemocných, zařízeních
geriatrické, hospicové a respitní péče)
Absolvent je ale také připraven:
 pokračovat ve studiu na VOŠ či VŠ
OŠETŘOVATEL - učební obor
Absolventi nacházejí uplatnění zejména v:
 nemocnicích
 ošetřovatelských centrech (léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, domovech
důchodců, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením)
 domácí ošetřovatelské péči

Proč právě na naši školu? Třeba proto, že naše škola:
 nabízí obory, jejichž absolventy, vzhledem k dlouhodobému nedostatku středního zdravotnického
personálu ve všech regionech ČR, nenajdete mezi nezaměstnanými
 má maturitní obor (Praktická sestra), v němž žáci nematurují z matematiky
 Během
v rámcistudia
plněníabsolvují
cíle „Jsme
tu i pro Vás
chceme
pomáhat“
pořádáv projekty
souvislou
praxi- ve
firmách
a na úřadech
regionu pro děti (Zdravý dětský
úsměv, Poznáváme naše tělo, Jak se nebát nemocnice) a širokou veřejnost (Den zdraví, Akademie
pro seniory)
 poskytuje motivační stipendia pro žáky oboru Praktická sestra (bližší informace na našich webových
stránkách)
 se úspěšně účastní regionálních a celostátních soutěží v poskytování první pomoc a psychologických
olympiád

