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ź aplikovať klasickú masáž, akupresúrnu

    masáž, reflexnú masáž, reflexnú masáž nôh, 

    väzivovú techniku, lymfodrenáž celého tela

ź aplikovať rôzne druhy procedúr

ź pripravovať, baliť a aplikovať liečivá

ź poznať liečivá  na základe ich analýzy

ź získajú poznatky o liečivých rastlinách

ź osvoja si potrebné vedomosti z chémie a

    ostatných farmaceutických predmetov 

Farmaceutický laborant

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 

CELESTÍNY ŠIMURKOVEJ V TRENČÍNE

ź škola s tradíciou od roku 1947

ź podľa rebríčkov INEKO zo dňa 27.03.2018

    patrí naša škola:

   - medzi 10 najlepších stredných odborných

     škôl na Slovensku

  - obsadila 2. miesto medzi všetkými 29 SZŠ

     na Slovensku 

PROFILOVÉ PREDMETY NA PRIJÍMACIE 

SKÚŠKY PRE JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ 

ODBORY DENNÉHO ŠTÚDIA

PRAKTICKÁ SESTRA

ZUBNÝ ASISTENT

- slovenský jazyk

- biológia

ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

FARMACEUTICKÝ LABORANT

AKTIVITY NAŠICH ŽIAKOV

ź olympiády zo SJL, ANJ, NEJ

ź recitačné súťaže a literárne súťaže

ź športové súťaže

ź súťaže školských časopisov

ź účasť na akciách Dobrý anjel, Svetový deň

    srdca, Deň narcisov,  Biela pastelka ...

ź zdravotnícke hliadky na športových

    podujatiach

ź ukážky poskytovania prvej pomoci žiakom

    na ZŠ a SŠ

ź súťaže poskytovania prvej pomoci

ź spolupráca so Slovenským Červeným 

    krížom, bezpríspevkové darcovstvo krvi

ź projekt Zdravý úsmev

ź projekt cezhraničnej spolupráce SK-CZ

ź mimoškolská krúžková činnosť

ź účasť a reprezentácia na medzinárodných

    súťažiach a súťažiach žiakov medzi SZŠ 

ź reprezentácia prác žiakov v Stredoškolskej

    odbornej činnosti

ź odborné exkurzie

ź školské akcie

- slovenský jazyk

- chémia

NAŠI ŽIACI SA V JEDNOTLIVÝCH 

ODBOROCH POČAS ŠTÚDIA NAUČIA

ź poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť

ź spolupracovať v diagnostickom a liečebnom 

.... režime všeobecnej a špecializovanej 

.....zdravotnej starostlivosti

ź poskytovať odbornú prvú pomoc

ź vykonávať administratívne práce 

Zubný asistent

Praktická sestra

Zdravotnícky laborant

ź vykonávať prácu s prístrojovou technikou 

ź spoznať princípy laboratórnych vyšetrení a

    naučia sa zhodnotiť ich výsledky

ź realizovať laboratórne vyšetrenia

ź pripraviť ambulanciu na ošetrenie pacienta 

ź odborne asistovať zubnému lekárovi 

ź pripraviť materiály potrebné na ošetrenie

    chrupu pacienta lekárom

ź zabezpečiť zdravotnú dokumentáciu 

- talentová skúška 

- slovenský jazyk

- biológia

MASÉR

Žiak, ktorý má záujem o študijný odbor 

masér si podáva  len dve prihlášky na SŠ. 

Aby žiak mohol byť prijatý na štúdium na 

SZŠ do odboru masér, musí úspešne 

absolvovať:

1. talentovú skúšku, ktorá pozostáva z

    častí: overenie jemnej motoriky

    (modelovanie z plastelíny), pohybovo –

    motorickej zdatnosti vrátane plávania,

2. písomné prijímacie skúšky.

Masér



Zástupkyňa riaditeľky

pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Nora Faitová

telefón: 032/6519 813

email: nora.faitova@szstn.sk

V školskom roku 2019/2020 

otvárame pre absolventov ZŠ 

študijné odbory

Ubytovanie pre žiakov zabezpečuje 

Športové gymnázium Trenčín

školský internát, 

Staničná 6 

tel.:  032/6510 814, 032/6510 811 

www.sportgymtn.sk

Deň otvorených dverí: 

28.11.2018

 (9.00 hod. - 14.00 hod.)

Stredná zdravotnícka škola

Celestíny Šimurkovej

v Trenčíne,

Veľkomoravská 14,

Trenčínpraktická sestra

zdravotnícky laborant

farmaceutický laborant

masér

zubný asistent

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

1. kolo prijímacích skúšok

1. termín 13.05.2019

2. termín 16.05.2019

KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola 

Celestíny Šimurkovej v Trenčíne,

Veľkomoravská 14,

Trenčín

riaditeľka školy: PhDr. Eva Červeňanová, PhD.

 telefón             : 032/6519 818

 email školy        : szstn@szstn.sk

 web stránka      : www.szstn.sk
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