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Web:
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Kde nás
nájdete:

Stredná zdravotnícka škola
sv. Bazila Veľkého
Prešov

Škola

Internát

48.996454, 21.245833

Príď k nám,
pomôžeme ti vyštudovať,
získať kvalitné vedomosti,
prípravu do praxe
alebo na vysokú školu.

Praktická
sestra

PRAKTICKÁ SESTRA





pre absolventov základnej školy
4-ročný študijný odbor
štúdium ukončené maturitnou skúškou

Prečo študovať odbor praktická sestra?
po absolvovaní štúdia môžeš pracovať v ambulanciách, nemocniciach
a sociálnych zariadeniach, kde sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť,
uplatníš sa na Slovensku ale aj v zahraničí, môžeš pokračovať v štúdiu na
vysokých školách, viac ako 60% našich absolventov študuje na vysokých
školách so zameraním na zdravotníctvo.

Prečo študovať na našej škole?







Odborná príprava v škole
Exkurzia –záchranná služba

poskytujeme bohatý duchovný život,
vytvárame v škole rodinnú atmosféru,
máme vlastný školský internát s jedálňou, ktorý je hneď
vedľa školy,
sídlo školy a internátu je blízko centra mesta,
počas štúdia si budete môcť vyskúšať prax nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí,










budete mať možnosť rozvíjať svoje zručnosti
z oblasti finančnej gramotnosti a získate certifikát
o absolvovaní programu Viac ako peniaze v rámci
predmetu Finančná gramotnosť,
dozviete sa viac zo sveta médií, naučíte sa orientovať
v mediálnej ponuke, chápať vplyv médií na jednotlivca a
bezpečne sa správať pri používaní internetu v rámci
predmetu Mediálna výchova,
budete mať možnosť dozvedieť sa viac v oblasti
zodpovedného manželstva a rodičovstva v rámci
predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu,
ak budete mať záujem, môžete získať certifikát ECDL
(Európsky vodičský preukaz na počítače) a svoje
zručnosti v digitálnom svete potvrdiť získaním certifikátu
Digitálna garáž od Googlu.
na prírodovedných predmetoch budete používať meracie
senzory Vernier s prepojením na počítač.

Škola ponúka: odbornú prax v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, odborné
exkurzie a prednášky, záujmovú činnosť, olympiády a iné súťaže, športovú činnosť,
duchovnú formáciu a odborné stáže v zahraničí.

Odborná príprava v zdravotníckych
zariadeniach

Lyžiarsky kurz

Darovanie krvi

Charitatívna zbierka
Odborná stáž Londýn

Odborná stáž Praha

