
 

        AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 
  ul. Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava – Koblov 

                  szs.agel.cz 
 

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU 

Roční školné, které činí 4.000Kč, lze hradit ve dvou splátkách, z nichž první ve výši 2.000Kč je nutno uhradit do 

31.8.2022.  

- bankovní spojení: 5070011410/5500, 

- variabilní symbol: 22XXXX (xxxx = trojčíslí/čtyřčíslí z pozvánky; např.: 22111), 

- zpráva pro příjemce: jméno, studijní obor, místo a formu studia (př. Hana Pokorná, DVS, Ostrava, kombinovaná). 

 

Výuka denní formy studia začíná ve čtvrtek 1.9.2022 

Pracoviště Tř. učitel – pro obě formy studia Výukové dny pro komb. formu (1.výukový den) 

Ostrava Mgr. Dagmar Šerková, Ph.D. Středa + liché pondělí (7.9.2022) 

Český Těšín Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D. Úterý + lichý pátek (2.9.2022) 

Přerov Mgr. Hana Pokorná Čtvrtek + sudé pondělí (1.9.2022) 

 sudé a liché týdny jako v kalendáři 

Přesný rozpis místností a času začátku bude v průběhu srpna zveřejněn na webových stránkách jednotlivých pracovišť. 

Harmonogram školního roku – pro obě formy: 

Zimní období: teoretická výuka 1.9.-25.10.2022, praxe 31.10.2022-4.1.2023, rezervní/čtecí týden 26.-28.10.2021 +  

5-6.1.2023, zkouškové 9.-27.1.2023 

Odborná ošetřovatelská praxe 1 (ZO):  

- denní forma: 4t (160hod) INT + 4t (160hod) CHIR 

- kombinovaná forma: 4t (160hod) ONP/LDN + 2t (80hod) INT + 2t (80hod) CHIR 
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Letní období: teoretická výuka 1.2.-7.4.2023, praxe 17.4.-9.6.2023, rezervní/čtecí týden 10.-14.4.2023, zkouškové 12.-

30.6.2023. 

Odborná ošetřovatelská praxe 1 (LO):  

- denní forma: 4t (160hod) INT + 4t (160hod) CHIR 

- kombinovaná forma: 4t (160hod) INT + 4t (160hod) CHIR 

Prázdninová odborná ošetřovatelská praxe 1 (LO): 

- denní forma: 4t (160hod) INT nebo 4t (160hod) CHIR 

- kombinovaná forma: 4t (160hod) INT nebo 4t (160hod) CHIR 

 

 

Případné dotazy zasílejte na email hana.pokorna@szs.agel.cz. 

V akutních záležitostech volejte 608 714 822 - Mgr. Pokorná. 

 

 

Krásné léto a v září na viděnou, Hana Pokorná. 
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