Pro zájemce o studium na naší škole a jejich zákonné zástupce:
Vzhledem k současné pandemii nebude pravděpodobně možné 10.2.2021 zrealizovat Den
otevřených dveří tak, jak jsme to měli původně v plánu.
Místo toho nabízíme možnost získat informace přes e-mail. Na Vaše dotazy rádi odpovíme na
adrese ilona.jirickova@mediterra.cz , (katerina.sebikova@mediterra.cz) po celý den
10.2.2021, popř. i v dalších dnech. Bude-li možnost v druhé polovině února vstupu do školy,
rádi Vám školu osobně ukážeme a odpovíme na další dotazy.
Pokud jste se už zajímali o naši školu, určitě víte spoustu důležitých informací, přesto se je
pokusím ještě jednou shrnout do několika bodů:
1) Zřizovatelem školy je VAMED MEDITERRA, a.s., nadnárodní společnost, která má na
území naší republiky kromě nás dalších 9 zdravotnických zařízení (Praha –
Rehabilitační klinika Malvazinky, Klinika Zámeček Malvazinky, Poliklinika Palackého a
Centrum Léčby Pohybového Aparátu CLPA, Nemocnice Mělník, Neratovice, Sedlčany,
Tanvald, Mostiště). Pro naše studenty nabízí po absolvování naší školy zaměstnání ve
všech již uvedených zařízeních. V době studia pak poskytuje jednak prospěchové
stipendium a také motivační stipendium.
2) I když jsme soukromá škola, ŠKOLNÉ SE U NÁS NEPLATÍ.
3) Studijní obor je Praktická sestra, kód: 53- 41-M/03
4) Ubytování pro dojíždějící z větších vzdáleností je možné na Domově mládeže SPŠS
Mělník, stravování je zajištěno na SPŠS.
5) Ve školním roce 2021/2022 přijímáme 60 studentů.
6) Přihlášky v 1. kole se podávají do 1.3.2021
7) Přijímací zkoušky – český jazyk 40% a matematika 20%, průměrný prospěch (8. a 9.
tř., + bonifikace za účast v olympiádách, kroužcích atd.) - 40% - viz kritéria
přijímacího řízení na naši školu.
8) Maturita – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (AJ), Ošetřovatelství, Psychologie (popř.
jiný předmět z výběru předmětů), Ošetřovatelská péče – praktická zkouška
v nemocnici. Z matematiky se u nás nematuruje.
9) Na praktickou výuku do nemocnice chodí studenti od 3. ročníku po dobu 2 a půl dne
týdně (celkem 14 vyuč. hodin) pod vedením odborných vyučujících.
10) V 1. a 2. ročníku probíhá odborná příprava v odborných učebnách ve škole.
11) Přehled předmětů najdete na www.zdravka.cz- viz ŠVP – Praktická sestra, škola je
zařazena v rejstříku škol a učí podle dokumentů ostatních zdravotnických škol,
schválených MŠMT.
12) Studenti prvních ročníků se účastní adaptačního seznamovacího kurzu na počátku
školního roku.
13) Škola pořádá soutěž První pomoci pro základní školy, studenti sami působí jako
školitelé pro širokou veřejnost. Zároveň je škola pořadatelem soutěže v poskytování
laické první pomoci pro ostatní zdravotnické školy z celé republiky.
14) Studenti se mohou také zapojit do Klubu mladého diváka a navštěvovat pražská
večerní divadelní představení.

