Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.

Praha 2, Ječná 33, 120 00, telefon: 224 941 578, 777 142 791, fax: 224 942 179, e-mail:skolajecna@skolajecna.cz

Absolventům devátých tříd základních škol nabízíme čtyřleté denní maturitní studium v oboru:

Zdravotnický asistent (53-41-M/01)
Vzdělávání probíhá podle ŠVP „Praktická sestra“.
Nabízíme také možnost dálkového studia v těchto oborech:
Sociální činnost (75-41-M/01)
5- leté (pro získání maturitního vzdělání)
Zdravotnický asistent (53-41-M/01)
2- leté zkrácené (pro absolventy jiné SŠ – získání odborného vzdělání)
Výuka u dálkového studia 1x za 2 týdny po 2 pracovních dnech.
Bližší informace na webových stránkách školy.
Žákům jsou k dispozici mimovyučovací a vzdělávací aktivity Domu dětí a mládeže
v budově školy. Nově jsme zavedli řízené samostudium – pomoc se školní přípravou
pod vedením speciálního pedagoga (zejména pro žáky 1. ročníků).
Dny otevřených dveří:
15. 11. 2017, 7. 12. 2017 a 23. 1. 2018 vždy v 17.00 hodin.
Navštivte naše internetové stránky: www.skolajecna.cz

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy

Praha 2, Ječná 33, 120 00, telefon: 224 941 578, 777 142 791, fax: 224 942 179, e-mail:skolajecna@skolajecna.cz

Absolventům devátých tříd základních škol nabízíme čtyřleté maturitní studium v oboru:
• Sociální činnost (75-41-M/01)
Absolvent získá odborné vzdělání pro sociální práci s dětmi, dospělými, seniory,
hendikepovanými a odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let
věku v denním režimu.
• Veřejnosprávní činnost (68 -43- M/01)
Získané ekonomické a právní vzdělání umožní uplatnit se dobře v oblasti orgánů
státní správy a samosprávy i v občanském sektoru a v institucích jako např. pojišťovny,
banky, cestovní kanceláře, sdělovací prostředky, v sektoru podnikání apod.
Zavedli jsme řízené samostudium – pomoc se školní přípravou pod vedením
pedagoga (zejména pro žáky 1. ročníků) při Domě dětí a mládeže v budově školy.
Školné 1 000 Kč na pololetí.
Dny otevřených dveří: 15. 11. 2017, 7. 12. 2017 a 23. 1. 2018 vždy v 17.00 hodin.
Navštivte naše internetové stránky: www.skolajecna.cz
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