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1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

§ 2. ods. 1 a
Názov školy

Stredná zdravotnícka škola

Adresa školy

Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Telefón

+421 51 7733304

E-mail

szspo.sekretariat@centrum.sk

WWW stránka szspo.sk
Zriaďovateľ

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Vedúci zamestnanci školy
Telefón

Priezvisko, meno

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ PhDr. Eva Novotná, PhD. 051/7733304 0911 170 184 riaditel@szs-po.vucpo.sk
ZRŠ

Mgr. Slavomíra Mušinková 051/7733304 0903 670 599 slavka.musinkova@gmail.com

ZRŠ

RNDr. Katarína Valková

051/7733304 0915 316 222 katkavalkova5@gmail.com

Rada školy
Rada školy v školskom roku 2014/2015 uskutočnila zasadnutia v súlade so zákonom
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Titl., meno a priezvisko
predseda

Mgr. Vladimíra Beľaková

pedagogickí zamestnanci Mgr. Erika Polohová
ostatní zamestnanci

Eva Raďaková

zástupcovia rodičov

Ing. Nataša Tomečková
Mgr. Daniela Maníková
Róbert Straka

zástupcovia zriaďovateľa MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
MUDr. Ján Ahlers, MPH
MUDr. Jaroslav Daňo, PhD.
Mgr. Jozef Berta
zástupca žiakov
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1.1

Poradné orgány školy – predmetové komisie

Na jednotlivých zasadnutiach členov predmetových komisií jazykov
a prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov sa riešili problémy týkajúce sa
krúžkovej činnosti, časopisu VITA, exkurzií a ďalších aktivít. Plánovala sa a následne
hodnotila aplikácia inovatívnych prvkov do výučby, projekty v predmetoch informatika,
slovenský a cudzí jazyk, návrhy na jednotlivé témy a zadania v predmetoch, z ktorých žiaci
vykonávajú maturitnú skúšku. Priebežne sa riešili vyskytnuté problémy vo výchovnovzdelávacej oblasti.
Priebeh zasadnutí členov predmetovej komisie odborných predmetov sa niesol
v plánovaní exkurzií a projektov, v riešení skvalitnenia výučby odborných predmetov zosúladenie tém v teórii a cvičeniach a odbornej praxe - vypracovanie dohôd o spolupráci
s pracoviskami zdravotníckych, sociálnych a kúpeľných zariadení, kompetencií
zdravotníckeho asistenta, šatní a plánovaní súvislej odbornej praxe žiakov.
Na pedagogických poradách boli prerokované výsledky žiakov za jednotlivé
klasifikačné obdobia, riešili sa nedostatky spojené s edukačným procesom, problémy
ohľadom nedodržiavania Školského poriadku. Pedagogická rada udelila pochvaly žiakom
za výborný prospech, vzornú dochádzku a reprezentáciu školy.
Súčasťou pracovných porád bolo určovanie zodpovednosti za krátkodobé úlohy
pre zamestnancov školy, zhodnotenie plnenia úloh za jednotlivé obdobia. Prerokovali sa
aktuálne problémy, navrhovali riešenia.
Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

PK jazykov

PaedDr. Jana Tverdíková

SJL, CUJ

RNDr. Adriána Sovičová,
PhD.

DEJ, OBN, TEV, BIO, MAT, INF,
CHE, FYZ, NBV, ETV

PK prírodovedných
a spoločensko-vedných
predmetov
PK pre študijný odbor
5356 6, 5356 M a 5356 N
zdravotnícky asistent,
pre učebný odbor 5371 H
sanitár externé štúdium
Vedúca praxe pre študijný
odbor 5356 6, 5356 M a 5356
N zdravotnícky asistent
Pre učebný odbor 5370 H
sanitár externé štúdium
Pre študijný odbor 5370 M
masér denné štúdium
PK pre študijný odbor
5358 M zubný asistent denné
štúdium
PK pre študijný odbor
5370 M masér denné štúdium

Mgr. Katarína Modranská
do 31. 01. 2015
Od 01. 02. 2015
PhDr. Slavka Dorinová

LAT, ANF, PAT, PVL, OZH, PPS,
PYJ, ZDE, SIL, ZKC, ZOE, AZD,
OAZ, ZDR, SNO, SIX, SIQ

Mgr. Katarína Modranská

OAZ, SIX, MFB

PhDr. Jitka Čipaková

LAT, ANF, ZAX , ZNL

PhDr. Monika Gorecká

LAT, ANF, PAT, PVL, OZH, PPS,
PYJ, ZDE, SIL, ZKC, ZOE, AZD,
RRC, MAZ, MFB
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1.2

Žiacka školská rada

V školskom roku 2014/2015 pracovala žiacka školská rada pod vedením
koordinátorov: Mgr. Lenka Mašlejová, RNDr. Adriana Sovičová, PhD. a Mgr. Tomáš
Fiamčik v nasledujúcom zložení:
ŽŠR 2014/2015
I.A

VRÁBĽOVÁ Henrieta

I.B

MARINIČOVÁ Petra

I.C

ŠČERBÁKOVÁ Simona

I.D

KOVALÍKOVÁ Mária

I.E

JURIŠOVÁ Soňa

II.A

VEREŠPEJOVÁ Zuzana

II.B

GOGOĽOVÁ Martina

II.C

LONŠČÁKOVÁ Františka

II. D

HAKOŠOVÁ Zuzana

III.A

STRAKOVÁ Zuzana, DOLINSKÁ Petra

III.B

JACHVANOVÁ Iveta- predseda ŽŠR

III.C

VASILČINOVÁ Martina

III.D

PANÓCOVÁ Miroslava,
ČOLLÁK Daniel- podpredseda ŽŠR

IV.A

KAŠČÁKOVÁ Dominika

IV.B

SKURKAYOVÁ Lucia

IV.C

URDOVÁ Marta
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2

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV

§ 2. ods. 1 b
Počet žiakov školy: 524
Počet tried:
22
Podrobnejšie informácie:
denná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent

301

denná forma štúdia - študijný odbor zubný asistent

31

denná forma štúdia - študijný odbor masér

78

večerná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent

65

večerná forma štúdia - učebný odbor sanitár

16

prerušené štúdium

5

prestup na inú školu a ukončené štúdium
Trieda
I. A
I. B
I. C
I. D
I. E
I. F
I. G
II. A
II. B
II. C
II. D

3

Počet žiakov z toho ŠVVP
25
30
1
28
28
31
15
16
24
24
27
27

28
II. E
II. F
II. G
III. A
III. B
III. C
III. D
III. E
IV. A
IV. B
IV. C

7
20
15
25
23
26
23
8
20
22
27

2

ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA SŠ
§ 2. ods. 1 d
5356 M zdravotnícky asistent
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
Prijímacích skúšok sa zúčastnilo:
Prijímacích skúšok sa nezúčastnilo:
Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2015:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2015:
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4
152
20
84
82
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5358 M zubný asistent
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
Prijímacích skúšok sa zúčastnilo:
Prijímacích skúšok sa nezúčastnilo:

79
4
66
9

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2015:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2015:

30
29

5370 M masér
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
Prijímacích skúšok sa zúčastnilo:
Prijímacích skúšok sa nezúčastnilo:

34
0
32
2

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2015:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2015:

25
26

4

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

§ 2. ods. 1 e
4.1

Klasifikácia tried
MA MF MA
NEJ
Z
B
T
2,92
2,84 1,52 2,28
2,52
2,53
2,7 1,37 2,1
1,97
3,25
2,68 1,39 2,5
2,39 2,33
3,29 2,36 3 1,61 3,04
2,75 3
2,19
1,94 1,23 1,84
1,77

Trieda AZD ANF ANJ AZB BIO DEJ FYZ FYT CHE INF LAT
I. A
I. B
I. C
I. D
I. E
I. F
I. G
II. A
II. B
II. C
II. D
II. E
II. F
II. G
III. A
III. B
III. C
III. D
III. E
IV. A
IV. B
IV. C

1

1,8
1,6
1,61
2,04
1,32
1

2,08
1,93
2,44
2,4
1,87

2,08
1,8
2,07
2,32
1,84

1,6
1,67
1,57
2,04
1,55

1,44
1,6
1,89
2,21
1,29
1,5

1,63 1,46 2,04
1 1,29 2,33
1,41 1,37 2,21
1,41 2,92

2,46
1,75
1,63
1,89

1,46
1,42
1,22
1,52 2,81 2,11

2,25
2,46
2,26
2,33

1,38
1,54
1,11
1,41

1,58
1,92
1,74
2,15 1,74

2,71
2,67
2,22 2,15
2,96 3,67

1,35
1
1,56
1,65
1,8

OBN OAZ PAT

2,16
2,7
2,33
3,09

1,84
1,61
1,44
2,74

1,76
1,83
1,96
2,26 2,87

1,8
2,86
2,22
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2,2 1,8
2,65
2,84 2,29
2,22 1,39 3,04 2,85
2
2,63

1
1,29
1,54
1,22
1,52

1,43
1,9
1,07
1,32
1,26
1,8
1,25
1,2
1,91
1,56
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Trieda PVL PPS PYJ RRC RUJ SIX SNO SJL SIL
2,48
I. A
2,2
I. B
3
I. C
3,29
I. D
1,94
I. E
1,07
I. F
1,33
1,48 1,48
I. G
1,75 1,58
2,75
II. A
1,5 1,46
2,67
II. B
1,33 1,07
2,19
II. C
1,74
2,67
II. D
2,57
2,57 1
II. E 1,14
1,05
II. F
1
II. G
1,96
III. A
2,26
2,3
III. B
2,11
2,28
III. C
1,09 2,67
3,04
III. D
1,13
2,75
3
III. E
2,15
1,4
IV. A
2
3,18 1,77
IV. B
2,89 1,07
IV. C

SPR
1
1
1,07
1
1

TSV TEV ZAX ZOE ZKC ZET ZDR ZNL
1,19
2,36 2,64
1
1,57 2,2
1,3
2 2,29
1,29
2,25
1,27
1,48
1,74
1,29 1,86
1,81
1 1,05
1,58 1,79 1,21
1 1,18
1,79 2,21 1,13
1,07 1,19
1,44 1,48 1,3
1 1,07
2,04
1,29 1,29
1,85 1,15
1,07 1
1
1,04
1,52 2,24
1
1
1,65 2,78
1,04
1,19
1,72 2,28
1
1,26
2,39
1,38 1,5
1
1,12
1,3 2,05
1,05
1,21
2,09 2,73
1
1,27
2 2,15

Prospech žiakov
Trieda Počet
I. A
I. B
I. C
I. D
I. E
I. F
I. G
II. A
II. B
II. C
II. D
II. E
II. F
II. G
III. A
III. B
III. C
III. D
III. E
IV. A
IV. B
IV. C

25
30
28
28
31
15
17
24
24
27
27
7
20
15
25
23
26
23
8
20
22
27

Vyzname
naní
4
6
4
1
14
11
16
6
3
11
5
3
10
15
10
4
4
3
1
12
5
5

Veľmi
dobre
5
14
9
6
11
3
1
10
15
10
5
1
9
0
8
8
10
4
4
5
4
9

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
15
10
15
19
6
0
4
7
6
5
17
3
1
0
7
11
11
14
3
3
12
12
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1
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0

Správanie Správanie Správanie
2
3
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
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4.2

4.3

Dochádzka žiakov
Trieda

Počet

Zamešk. hod.

I. A
I. B
I. C
I. D
I. E
I. F
I. G
II. A
II. B
II. C
II. D
II. E
II. F
II. G
III. A
III. B
III. C
III. D
III. E
IV. A
IV. B
IV. C

25
30
28
28
31
15
16
24
24
27
27
7
20
15
25
23
26
23
8
20
22
27

2179
1779
2049
2779
2733
480
442
2260
2080
3082
2217
315
799
310
1359
1108
2178
1699
510
2235
1506
2301

Zamešk.
na žiaka
87,16
59,30
73,18
99,25
88,16
32,00
21,05
94,17
86,67
114,15
82,11
45,00
38,05
20,67
54,36
48,17
83,77
73,87
63,75
111,75
65,48
85,22

Osprav. Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neospr. na žiaka
2179
1778
2030
2770
2733
480
442
2257
2075
3056
2215
315
799
310
1359
1101
2171
1699
510
2233
1492
2296

87,16
59,27
72,50
98,93
88,16
32,00
21,05
94,04
86,46
113,19
82,04
45,00
38,05
20,67
54,36
47,87
83,50
73,87
63,75
111,65
64,87
85,04

0
1
19
9
0
0
0
3
5
26
2
0
0
0
0
7
7
0
0
2
14
5

0,00
0,03
0,68
0,32
0,00
0,00
0,00
0,13
0,21
0,96
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,27
0,00
0,00
0,10
0,61
0,19

Maturitná skúška

4.3.1 Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet

Anglický
jazyk
Nemecký
jazyk
Praktická
časť
odbornej
zložky
Ruský
jazyk
Slovenský
jazyk a
literatúra
Teoretická
časť
odbornej
zložky

Úroveň Počet (M/Ž)

PFEČ
priemer

PFE PFIČ PFI
1
2
3
4
5
Ústna Ústn
Č prieme Č Ústn Ústn Ústn Ústn Ústn prieme
a
počet
r
počet a
a
a
a
a
r
počet

B1

59

(11/48) 53,98% 59

63,47% 59

17

16

15

8

2,25

56

B1

10

(0/10) 46,34% 10

46,50% 10

3

1

2

3

2,56

9

56,25% 8

3

2

3

2,00

8

112 (16/96)

B1

8

(1/7)

47,73% 8

77

(12/65) 51,32% 77

66,05% 77

19

25

25

5

2,22

74

59

(11/48) 53,98% 59

63,47% 59

17

16

15

8

2,25

56
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4.3.2 Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet

Počet (M/Ž)

Praktická
časť odbornej 112 (16/96)
zložky

5

1
2
3
4
5
Praktická Praktická
Praktická Praktická Praktická Praktická Praktická priemer
počet
61

30

16

3

1,65

110

ODBORY A UČEBNÉ PLÁNY

§ 2. ods. 1 f
Prehľad študijných odborov podľa tried

5.1

Trieda Študijný (učebný) odbor
5356 M zdravotnícky asistent
I.A
5356 M zdravotnícky asistent
I.B
5356 M zdravotnícky asistent
I.C
5370 M masér
I.D
5358 M zubný asistent
I.E
5356 N zdravotnícky asistent
I.F
5371 H sanitár
I.G
II.A 5356 M zdravotnícky asistent
II.B 5356 M zdravotnícky asistent
II.C 5356 M zdravotnícky asistent
II.D 5370 M masér

II.E
II.F
II.G
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
IV.A
IV.B
IV.C

5356 M zdravotnícky asistent
5356 N zdravotnícky asistent
5356 N zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5370 M masér
5356 M zdravotnícky asistent
5356 6 zdravotnícky asistent
5356 6 zdravotnícky asistent
5356 6 zdravotnícky asistent

Zoznam študijných odborov a učebných plánov

5.2

5.2.1 Študijný odbor 5356 6/5356 M, 5356 N zdravotnícky asistent
Študijný odbor bol aktivovaný v nasledujúcich formách:
▪

4-ročné denné štúdium pre absolventov základných škôl

▪

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ s maturitou

▪

3-ročné večerné nadstavbové štúdium pre absolventov SZŠ s ukončeným
vzdelaním v odbore 5371 3 sanitár, 5305 3 zubná inštrumentárka, 5301 3
ošetrovateľka, 5302 3 pestúnka.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený zabezpečiť plánované výkony základnej
ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu,
spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti,
podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, poskytovať prvú pomoc,
vykonávať administratívne práce a viesť zdravotnícku dokumentáciu. Absolvent sa uplatní
vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti.
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Uplatňované učebné plány:
-

-

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 207431/2008 OZdV zo dňa 26. 08. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008 - 4. ročník
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z347072013-OZdVzo dňa 30. 07. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 – 1. – 2. a 3.
ročník

5.2.2 Študijný odbor 5370 M masér
Študijný odbor bol aktivovaný vo forme:
-

4-ročné denné štúdium pre absolventov základných škôl

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený vykonávať na základe ordinácie lekára
klasickú masáž za liečebným účelom, vykonávať športovú masáž, reflexnú masáž, reflexnú
masáž chodidiel, akupresúru a manuálnu lymfodrenáž podľa ordinácie lekára,
zabezpečovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry fototerapie, hydroterapie,
termoterapie a balneoterapie, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
poskytovať odbornú prvú pomoc. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej
starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme
pod vedením fyzioterapeuta.
Uplatňované učebné plány:
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 208061/2008-OZdV zo dňa 26.8.2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008 – 4. ročník
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z349822013--OZdV zo dňa 30. 07. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 – 1.- 2. a 3.
ročník
5.2.3 Študijný odbor 5358 M zubný asistent
Študijný odbor bol aktivovaný vo forme:
4-ročné denné štúdium pre absolventov základných škôl
Absolvent študijného odboru je pripravený zabezpečovať (plniť) asistentské úlohy v
preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti, podieľať
sa na prevencii v ústnej dutine, pripraviť ambulanciu pre ošetrenie pacienta zubným
lekárom, zabezpečiť plynulý chod práce ambulancie zubného lekára, vykonávať
administratívne práce a viesť dokumentáciu ambulancie zubného lekára, poskytovať
odbornú prvú pomoc.
Uplatňované učebné plány:
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z35009-2013OZdV zo dňa 30. 7. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 – 1. ročník

5.2.4 Študijný odbor 5371 H sanitár
Študijný odbor bol aktivovaný vo forme:
1-ročné externé štúdium pre absolventov strednej školy ukončenej záverečnou skúškou
alebo maturitnou skúškou.
Absolvent tohto učebného odboru je pripravený vykonávať sanitárske činnosti v
zdravotníckych zariadeniach, kúpeľných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.
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Uplatňované učebné plány:
- Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z350132013- OZdV zo dňa 30.7.2013s účinnosťou od 1. septembra 2013.
6

ZAMESTNANCI

§ 2. ods. 1 g
6.1

Pracovný pomer - priemer za školský rok 2014/2015
Pracovný pomer
Celkom
Z toho:
TPP
TPP (MD+RD)
DPP
Znížený úväzok
ZPS
Na dohodu

6.2

Počet pedag.
pracovníkov
72

Počet nepedag.
pracovníkov
10

32
1
7
25
2
5

9
0
1
1
0
0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
Pracovný pomer Dohoda o vykonaní práce
22
2
začínajúci
23
3
samostatní
17
0
1. atestácia
5
0
2. atestácia
67

spolu

spolu
24
26
17
5

5

72

Predmety vyučované nekvalifikovane
Všetky predmety boli v školskom roku 2014/2015 vyučované kvalifikovane.
6.3

Vzdelávanie zamestnancov

§ 2. ods. 1 h
Ďalšie vzdelávanie

Počet študujúcich

1. atestácia

2

2. atestácia

1

štúdium školského manažmentu

0

rozširujúce štúdium

4

doplňujúce pedagogické

3

vzdelávanie pre vedúcich PK

3
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7
7.1

AKTIVITY A PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI
Škola

26. 9. 2014 - Deň srdca - 8. ročník kampane MOST. Počas Dňa srdca sa od roku 2006
podarilo aktívne osloviť takmer polovicu obyvateľstva Slovenska a návštevníkov danej
akcie a vyšetriť viac ako 91 000 osôb.
17. 10. 2013 sa žiaci školy zúčastnili na Dni otvorených dverí, ktorý organizoval
Prešovský samosprávny kraj v priestoroch VÚC Prešov. Odbornej i laickej verejnosti
prezentovali študijné odbory, ktoré sa v našej škole vyučujú. Návštevníkom naši žiaci
merali krvný tlak a hodnotu podkožného tuku. Žiaci, ktorí študujú v študijnom odbore
masér prezentovali techniky klasickej a športovej masáže. Informácie sme prezentovali
aj o novom študijnom programe - zubný asistent. Na podujatí sme sa stretli s veľkým
záujmom zo strany verejnosti o výchove a vzdelávaní v našej škole.
20. 10. 2014 v čase od 8.30 hod. do 13.30 hod. sa konal v priestoroch našej školy
Deň otvorených dverí. Záujemcom sa predstavili žiaci študijného odboru zdravotnícky
asistent, masér a zubný asistent. Prítomní mali možnosť prezrieť si priestory školy,
odborné učebne jednotlivých študijných odborov. Zdravotnícki asistenti v učebniach
demonštrovali kúpeľ dojčaťa a kŕmenie pacienta, správnu techniku čistenia zubov, prácu
so zdravotníckou dokumentáciou a interaktívne média pre výučbu všeobecno-vzdelávacích
predmetov. Maséri preukázali svoje doterajšie schopnosti predvádzaním jemných techník.
Záujemci mali možnosť prezrieť si aj priestory pre študijný odbor - Zubný asistent. Dňa
otvorených dverí sa zúčastnilo 220 žiakov 9. ročníkov ZŠ zo 42 škôl prešovského kraja.
Aj v tomto školskom roku sme sa aktívne zapojili do Celoslovenskej kampane
„ČERVENÉ STUŽKY“ 2014. Osmy ročník vyvrcholil 1. decembra 2013 - na Svetový deň
boja proti AIDS. V piatok 28. 11. 2014 si žiaci i učitelia pripli červenú stužku... V tento
deň sme mnohí prišli oblečení v červenom a na školskom ihrisku vytvorili „živú červenú
stužku“. Žiaci vyrábali pohľadnice s tematikou boja proti AIDS. Európsky týždeň boja
proti drogám (tretí novembrový týždeň), vytvorenie informačného panela. V spolupráci
s okresným riaditeľstvom policajného zboru v Prešove nás navštívila Mgr. Karnišová,
ktorá si pripravila pre žiakov tretieho ročníka prednášku a video na tému Nie každá cesta
do sveta je cestou do rozprávky.
19. 12. 2014 sa v sále Čierneho orla uskutočnila Vianočná akadémia, kde sme si
pripomenuli význam Vianočných sviatkov, rodinnej pohody a narodenie Ježiša Krista
a jeho príchod na svet.
december 2014, január 2013 sa niektorí učitelia zúčastnili rodičovských aktívov
9. ročníkov v ZŠ v Prešove a blízkom okolí, kde prezentovali činnosť našej školy
a možnosti štúdia.
17. 03. 2015 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili návštevy planetária, kde si v prednáškovej sále
pozreli videofilm o slnečnej sústave a potom sa pod umelou hviezdnou oblohou
oboznámili s najznámejšími súhvezdiami oblohy.
16. 04. 2014 sa v škole uskutočnila akcia Svetový deň zdravia. V rámci kampane zdravý
životný štýl si každá trieda pripravila najmenej jednu pochutinu z ovocia alebo zeleniny.
Na stole hodnotiteľov sa objavili chutné zeleninové šaláty, ovocné misy, studené ovocné
torty, pečené koláčiky s ovocím. Najchutnejšie a najzdravšie dobroty boli odmenené.
12. 06. 2015 sa konal na Zlatej Bani už 8. ročník súťaže Asistent v akcii - súťaže medzi
strednými zdravotníckymi školami. Žiaci druhého a tretieho ročníka si vyskúšali
poskytovanie prvej pomoci v modelových situáciách – pri autonehode, hystérii,
poskytovaní KPR a iné. V športových disciplínach si zmerali sily v streľbe zo vzduchovky,
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v hode na cieľ a orientačnom behu. Súťaže sa zúčastnilo 15 zdravotníckych škôl z celého
Slovenska.
Žiaci 4. ročníka absolvovali počas celého školského roka odborné vyšetrenie
na cholesterol, TK a iné v Štátnom zdravotnom ústave na Hollého ulici č. 14 v Prešove.
Pracovníci im poskytli informácie o zdravom životnom štýle.
7.1.1 Kultúrne podujatia
01. 10. 2013 sa v škole konal Európsky deň jazykov (26. September). Žiaci všetkých
ročníkov prezentovali krajinu Európskej únie, ktorú si vylosovali. Žiaci vyrobili plagáty,
ktoré boli vystavené v areáli školy.
12. 11. 2014 sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom
znení „Peter Black 2“.
10.11.2014 sa 57 žiakov 1. a 2. ročníka zúčastnilo informatickej súťaže Bobor v kategórii
Junior. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín a každá skupina súťažila 40 minút. V tomto čase
riešili 80 úloh v online teste na stránke iBobor.sk.
20. 11. 2015 V školskom roku 2014/2015 sme si pripomenuli 65. výročie založenia
Strednej zdravotníckej školy na Sládkovičovej ulici v Prešove. Pri tejto príležitosti sme
zorganizovali dňa 20. novembra 2014 v Divadle Jonáša Záborského slávnostný galavečer.
Pozvaní hostia z MZ SR, prešovského samosprávneho kraja, okresného úradu,
vedenie nemocnice, vedenie sociálnych zariadení, riaditelia zdravotníckych škôl, sociálni
partneri, žiaci i rodičia, súčasní aj bývalí kolegovia mali spolu možnosť nahliadnuť do
histórie a zároveň spoznať súčasnosť školy. Bola to významná udalosť, ktorá v nás
vyvolala spomienky, oživila minulosť, prinútila nás zamyslieť sa nad súčasnosťou
a zároveň nás vyzvala hľadieť do budúcnosti.
05.- 06. 12. 2014 sa uskutočnila pre žiakov exkurzia do Viedne zameraná na poznávanie
historických a kultúrnych pamiatok mesta, ktorá bola spojená s návštevou tradičného
vianočného trhu.
10. 12. 2014 sa žiaci zúčastnili podujatia s názvom Európske Vianoce, ktoré organizovala
hotelová akadémia. Mali možnosť spoznať vianočné tradície a jedlá rôznych európskych
krajín.
02. 12. a 11. 12. 2014 prehliadka pamätihodností mesta Prešov.
17. 12. 2014 v priestoroch našej školy sa konalo školské kolo olympiády v anglickom
jazyku. Olympiády sa zúčastnili 9 žiaci, na prvom mieste v kategórii 2D sa umiestnila
Ivana Hudáková z 2.C triedy, ktorá nás reprezentovala na obvodnom kole.
08. 01. 2015 sa konalo školské kolo olympiády v NEJ. Zo zúčastnených postúpila Sabrina
Helena Serra do obvodného kola, kde sa umiestnila na 6. Mieste.
03. – 13. 02. 2015 v rámci projektu Educate Slovakia sme na našej škole privítali štyroch
zahraničných lektorov, ktorí formou pútavých prezentácií žiakom sprostredkovali
informácie o krajinách, z ktorých pochádzajú, o kultúrnych zvyklostiach, náboženstvách,
životnom štýle a svojich záujmoch.
18. 02. 2015 sa konalo školské kolo súťaže Za krásu slova. Súťaže sa zúčastnilo
14 účastníkov, krajského kola sa zúčastnila Ivana Čolláková z II. D. III. A sa zúčastnila
divadelného predstavenia Obchod na korze.
11. 03. 2015 sa v školskej knižnici uskutočnil literárny večierok Poézia a próza očami
študentov.
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14. 04. 2015 sa v priestoroch PKO Čierny orol konala školská akcia pod názvom
Kráľ Kráľovná SZŠ 2015. Žiaci súťažili o titul Kráľa a Kráľovnej školy. Získanie tohto
titulu nie je len prejavom fyzickej krásy, ale je symbolom kalokagathie – harmónie
fyzickej krásy mladého človeka s jeho duševnou krásou, kreativitou, šikovnosťou
a pohotovosťou mladého zdravotníka. Rozhodovanie bolo veľmi ťažké, ale nakoniec
porota rozhodla takto:
Kráľom školy 2015 sa stal: Michal Kaščák
Kráľovnou školy 2015 sa stala: Nikola Chromjaková
7.1.2 Športové súťaže
Prehľad telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou:
10. 9. – 12. 9. 2014 – ÚKOŽZ, žiaci tretích ročníkov
21. 10. 2014 – sa konalo účelové cvičenie, na ktorom sa zúčastnili žiaci prvých a druhých
ročníkov. Miesto konania - Šarišský hrad. .
16. – 19. 2. 2015 – Lyžiarsky kurz, žiaci prvých a druhých ročníkov, Tatranská Lomnica
19. 3. 2015 – medzi ročníkový florbalový turnaj chlapcov
25. 5. 2015 – účelové cvičenie pre žiakov prvých a druhých ročníkov. Miesto konania Kapušiansky hrad
12 .6. 2015 – sa konal 8. ročník celoslovenskej súťaže Asistent v akcii - Zlatá Baňa,
odborno-športová súťaž žiakov SZŠ SR
Prehľad účasti družstiev a jednotlivcov školy na TV a šport. podujatiach a súťažiach
a dosiahnutých výsledkoch:
26. 11. 2014 – Futsal, obvodné kolo žiaci SŠ

1. miesto v skupine

3. 12. 2014 – Futsal, finále obvodného kola žiaci SŠ

3. miesto

6. 2. 2015 – Florbal, obvodné kolo žiačky SŠ

2. miesto v skupine

10. 2. 2015 – Florbal, finále obvodného kola žiačky SŠ

4. miesto

05. 11. 2014 – Florbal, obvodné kolo žiaci SŠ

3. miesto v skupine

20. 1. 2015 - Basketbal, obvodné kolo žiaci SŠ

3. miesto v skupine

20. 4. 2015 - Basketbal, obvodné kolo žiačky SŠ

3. miesto v skupine

5. 3. 2015 – Volejbal, obvodné kolo žiačky SŠ

2. miesto v skupine

23. 3. 2015 – Volejbal. finále obvodného kola SŠ

4. miesto

13 .4. 2015 – Futbal, obvodné kolo žiaci SŠ

3. miesto v skupine

22. 4. 2015 - Atletika, obvodné kolo žiaci a žiačky SŠ

Kristína Goliášová – 1500m –
2. miesto
Jakub Gombík – 800m – 3.
miesto
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7.1.3 Stredoškolská odborná činnosť
Dňa 12.2.2015 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti,
do ktorého bolo zapojených 7 žiakov.
Súťažilo sa v týchto odboroch :
 Č. odboru 01 Problematika voľného času
 Č. odboru 06 Zdravotníctvo a farmakológia
 Č. odboru 17 Pedagogika, psychológia, sociológia
Problematikou voľného času sa zaoberal žiak I.B triedy Blažej Baláž, ktorého práca
s názvom Parkour postúpila do krajského kola.
Zdravotnícke témy si zvolili žiačky III.C triedy Radka Dutková a Kristína Gregová - ich
práca s názvom Komunikácia pomocou bazálnej stimulácie
taktiež postúpila
do krajského kola.
Žiačka Ivana Čolláková z II.D triedy sa venovala problematike zdravotníctva, jej práca
Somatický vývin adolescentných dievčat postupuje do krajského kola.
Psychologické témy spracovávali žiačky Iveta Fečová z III.A triedy – práca s názvom
Drogy a adolescenti nepostúpila a taktiež žiačky Petra Dolinská a Dominika Phamová
z III.A triedy – ich práca Klíma školy očami žiakov taktiež nepostupuje do krajského
kola.
Krajské kolo sa uskutočnilo 27. 3. 2015 v priestoroch Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej
v Prešove, práca žiačky Kristíny Gregovej postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa
konalo 23. 4. 2015 v Piešťanoch.
7.1.4 Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologického správania
September:
▪

Vytvorenie informačného panela na tému: Základné informácie o primárnej
prevencii drogových závislostí vo vestibule školy.

▪

Žiakov tretieho ročníka na kurze KOČAZ sme edukovali o drogovej problematike
v spolupráci s PZ v Prešove.

Október:
▪

Svetový deň bez násilia (2. októbra 2014) – vytvorenie informačného panelu.

November:
▪

Zapojenie sa do kampane „Červené stužky,“ výroba pohľadníc s tematikou boja
proti AIDS– žiaci našej školy vyrobili pohľadnice na tému boja proti AIDS.

▪

Európsky týždeň boja proti drogám (tretí novembrový týždeň), vytvorenie
informačného panela. V spolupráci s okresným riaditeľstvom policajného zboru
v Prešove nás navštívila Mgr. Karnišová, ktorá si pripravila pre žiakov tretieho
ročníka prednášku a video na tému Nie každá cesta do sveta je cestou
do rozprávky.

December:
▪

„Živá červená stužka“ – na školskom dvore - v rámci zapojenia sa do kampane
„Červené stužky - Medzinárodný deň boja proti AIDS.

▪

Pre žiakov sme si pripravili prednášku na tému boja proti AIDS. Prednášajúci:
Mgr. Timková, Mgr. Beľaková.
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Január:
▪

V spolupráci s CPPPaP v Prešove sme zorganizovali pre žiakov prvého ročníka
prednášku - Šikanovanie, kyberšikanovanie, agresivita, intolerancia – prevencia
sociálno – patologických javov v spoločnosti.

Február:
▪

Prednáška: Drogová problematika – Látkové závislosti - pre žiakov druhého
ročníka.

Marec:
▪

V spolupráci s CPPPaP sme zorganizovali prednášku pre žiakov tretieho ročníka
na tému – Obchodovanie s ľuďmi - rizikové skupiny a riziká pri brigádach
a prácach v zahraničí prišla prezentovať Mgr. Štofaňáková.

Apríl:
▪

Svetový deň zdravia (7. apríla 2015) – beseda s Mgr. Timkovou a Mgr. Beľakovou
na tému: Vplyv zdravej výživy na mladý organizmus a o poruchách príjmu potravy
u mladých ľudí: Anorexia, bulímia, vytvorenie informačného panela.

Máj:
▪

Svetový deň bez tabaku (31. mája 2015) – vytvorenie informačného panela
na tému: Negatívny vplyv fajčenia v období adolescencie.

▪

Exkurzia do Osvienčimu – pre žiakov prvého a druhého ročníka.

▪

Peter Remper z nadácie Slovensko bez drog pripravil pre žiakov prvého a druhého
ročníka prednášku na tému“ Pravda o drogách.

Jún:
▪

Vzbudenie záujmu mladých ľudí o športové aktivity – plán na letné prázdniny –
téma na triednických hodinách a vyučovacích hodinách telesnej výchovy.

▪

26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
s nimi – vytvorenie informačného panela.

7.1.5 Spolupráca so Slovenským červeným krížom
V školskom roku 2014/2015 boli v spolupráci so Slovenským červeným krížom
zrealizované nasledujúce aktivity:
Október 2014 - Deň boja proti hladu, naši študenti pomáhali pri rozdávaní pečiva
bezdomovcom v uliciach Prešova
Dňa 28.10.2014 – sa uskutočnili prednášky pre žiakov II. ročníka v rámci DŇA BOJA
PROTI
POPÁLENINÁM , realizované SČK a I. súkromnou nemocnicou Košice – Šaca ,
klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
December 2014 – v centre mesta Prešov sa konal Sviečkový pochod, na ktorom
sa aktívne spolupodieľali naši žiaci (Deň boja proti AIDS)
Február 2015 – Valentínska kvapka krvi, na tomto podujatí sa naši študenti podieľali
ako darcovia krvi a zároveň aj ako členovia organizačného výboru
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7.2

Predmetové komisie

7.2.1 Predmetová komisia jazykov
Slovenský jazyk a literatúra
- multikultúrna výchova: interpretáciou diel svetovej literatúry žiaci spoznali kultúru
a históriu iných národov (A. S. Puškin - Kapitánova dcéra, W. Shakeseare - Hamlet,
E. M. Remarque - Na západe nič nové, J. D. Salinger - Kto chytá v žite)
- regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: vplyv regiónu a tradícii na tvorbu
autorov sme analyzovali v dielach slovenských romantikov, v próze naturizme
a v postmoderne,
- osobnostný a s sociálny rozvoj: porovnanie hlavných postáv v epike realizmu,
beletrizovaný životopis, autocharakteristika,
- mediálna výchova: vyjadrovanie svojich názorov, diskusie o novinárskej etike.
Využívali sme inovačné metódy vyučovania – inscenovanie, rolové hry: moderátori,
redaktori v simulovanom televíznom vysielaní.
Nemecký jazyk
- multikultúrna výchova - spoznávanie kultúry v nemecky hovoriacich krajinách,
históriu a zvyky Nemecka, Rakúska a Švajčiarska (poznávacia exkurzia do Viedne),
- regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - prostredníctvom piesní a poznávania
ľudových zvykov - prehlbovanie povedomia a záujmu o tradičnú ľudovú kultúru,
- osobnostný a sociálny rozvoj – v rámci tém Vzory a ideály a Moje budúce povolanie
sme rozširovali slovnú zásobu týkajúcu sa pozitívnych vlastností jednotlivcov, žiaci
napísali svoj profesijný životopis,
- mediálna výchova - v rámci témy Televízia a jej vplyv na mladých ľudí sme
rozširovali slovnú zásobu v tejto oblasti, poznávali sme rôzne druhy relácií a pozreli
sme si film „7 Zwerge“ a „Die Welle“.
Ruský jazyk - aplikácia inovatívnych a aktivizujúcich metód - projektové vyučovanie,
využívanie interaktívnej tabule, práca s počítačom, on-line cvičenia, hranie rolí,
dramatizácia dialógov.
- multikultúrna výchova - porovnanie života rodiny u nás a v Rusku, kultúra a život
Moskvy a Petrohradu, porovnanie národných krojov v Rusku a u nás, pestovanie
kvalitných ľudských vzťahov,
- environmentálna výchova - klady a zápory života v meste a na vidieku, diskusia
na tému „Kde bývam?“, diskusia o klimatických zmenách, podpora aktívneho
prístupu k tvorbe a ochrane životného prostredia, rozvoj a upevňovanie hodnotového
systému v prospech konania k zlepšeniu životného prostredia, diskusia o globálnych
a lokálnych ekologických problémoch na Slovensku a v Rusku.
Anglický jazyk
- multikultúrna výchova - športy typické pre anglicky hovoriace krajiny, poznanie
významných literárnych hrdinov anglickej literatúry, tradičné sviatky a festivaly
v Amerike, spolunažívanie rôznych kultúr v Londýne, uplatnenie mladých ľudí
zo zahraničia na trhu práce vo Veľkej Británii,
- environmentálna výchova - klady a zápory života v meste a na vidieku, podpora
aktívneho prístupu k tvorbe a ochrane životného prostredia, rozvoj a upevňovanie
hodnotového systému v prospech konania k zlepšeniu životného prostredia,
- mediálna výchova - kritické posudzovanie umeleckého diela a literárneho diela,
formovanie schopnosti žiakov správne posudzovať mediálne šírené posolstvá,
kritické a selektívne využívanie médií a ich produktov, klady a zápory výpočtovej
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-

techniky, formovanie vlastného názoru na reklamu, uvedomovanie si negatívnych
vplyvov reklamy na osobnosť človeka
tvorba projektov - „Nezvyčajné športy“, „Hudba a osobnosť“, „Svet filmov“,
„Globálne problémy“, „Moja obľúbená kniha“, „Móda“
osobnostný a sociálny rozvoj - opis osoby, charakterové vlastnosti, pestovanie
kladných medziľudských vzťahov, život ako najvyššia hodnota človeka, schopnosť
využívať IKT, získavanie a spracovanie informácií, zodpovednosť žiakov vo vzťahu
k zdravému životnému štýlu a zdraviu, pochopenie a rešpektovanie faktu kultúrnej
rozmanitosti, uvedomenia si vlastných koreňov a kultúrnej identity.

7.2.2 Predmetová komisia prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov
Počas školského roka sa konali štyri pracovné zasadnutia v mesiacoch september,
január, marec a júl, kde sa stanovil plán práce, ciele predmetovej komisie na školský rok,
plán hospitácií, prerokovali sa aktuálne problémy.
Informatika - žiaci tvorili projekty v programe Power Point a Imagine na témy
z prírodovednej i odbornej oblasti.
Fyzika - využívanie svojpomocne vyrobených pomôcok pri pokusoch, návšteva planetária.
So žiakmi 2. a 3. ročníka študijného odboru masér sme sa na hodinách fyziky venovali
nielen teoretickým poznatkom, ale v rámci laboratórnych cvičení aj praktickým meraniam
a spracovaniu výsledkov.
Matematika - pri vyučovaní matematiky sme sa snažili vychádzať z potrieb iných
predmetov, najmä fyziky a chémie. Vo väčšej miere venovali najmä počítaniu
s mocninami, premene jednotiek, počítaniu rovníc a vyjadrovaniu zo vzorcov.
Biológia - prezentácia projektov pre zvyšovanie zdravého sebavedomia (genetické
ochorenia človeka) samostatnosť a rozšírenie komunikačno-prezentačných schopností.
▪
tvorba edukačných letákov s cieľom aplikovať prierezovú tému „ochrana života
a zdravia“ v rámci učiva liečivé a jedovaté rastliny s dôrazom na prevenciu
drogových závislostí,
▪
prezentácie - súčasné problémy životného prostredia.
Chémia - využívanie aktívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívny a samostatný
prístup žiakov k riešeniu výpočtových a iných typov úloh.
Dejepis - vyučovanie bolo založené na podnecovaní vnútornej motivácie žiakov
a sústredené na komunikatívnu zložku.
▪

multikultúrna výchova - zameranie sa na zásady ľudského spolužitia rozpoznanie
prejavov rasovej a národnostnej neznášanlivosti, prevenciu vzniku xenofóbie
v kontexte dejín,

▪

environmentálna výchova - odkrývanie súvislostí medzi ekologickými, technickoekonomickými a sociálnymi javmi s dôrazom na udržateľnosť rozvoja spoločnosti.

▪

mediálna výchova – naučiť žiakov vytvárať kritický odstup od medializovaných
správ, schopnosť interpretovať mediálne správy z hľadiska informačnej kvality
a dokázať posúdiť spravodajstvo z hľadiska významu a vierohodnosti správy
a udalosti,

▪

tvorba projektu a prezentačné schopnosti - žiaci sa aktívne podieľali na tvorbe
rôznych projektov (Deň počatého dieťaťa, Deň víťazstva nad fašizmom...), dokázali
získať rôzne typy informácií, zhromaždiť, triediť a selektovať ich, kultivovane
prezentovať svoje zistenia a názory,
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osobnostný a sociálny rozvoj - v rámci tejto témy sme sa snažili viesť žiakov tak, aby
sa dokázali pozerať na udalosti, javy a problémy ľudí a ich riešenia z minulosti
z rôznych pohľadov.

▪

Občianska náuka - vytváranie a realizácia úloh, ktoré nútili žiakov rozvíjať logické
myslenie a riešiť situácie bežného každodenného života v spoločnosti i spoločenstve
Európskej únie.
Telesná a športová výchova (TSV a TEV)
- environmentálna výchova - vzťah človeka k prostrediu pri účelových kurzoch,
- osobnostný a sociálny rozvoj - pestovanie kladných medziľudských vzťahov,
kreativita pri vymýšľaní rôznych druhoch športových hier, sociálny rozvoj
a spoznávanie ľudí v skupine pri športových hrách, morálny rozvoj - postoje
a športová etika fair-play pri jednotlivých hrových činnostiach, psychohygienazdôrazňovať priority telesnej a duševnej aktivity, fixácia správnych hygienických
návykov - hygiena tela.
- multikultúrna výchova - zlepšovanie medziľudských vzťahov pri športových
súťažiach.
Etická výchova - diskusná forma vyučovania - osvojenie si vedomostí z oblasti
komunikácie, sebaovládania a sebavýchovy, ľudskej dôstojnosti, rešpektu a úcte k iným
ľuďom, iným rasám...
Exkurzie:
▪
október 2014: Exkurzia do židovskej synagógy (všetky prvácke ročníky)
▪

máj 2015: Exkurzia do Osvienčimu (všetky prvácke a druhácke ročníky)

▪

jún 2015: Exkurzia do centra mesta Prešov, poznávanie významných historických
pamiatok nášho mesta (všetky prvácke ročníky)

▪

jún 2015: Exkurzia do priestorov firmy pestujúcej liečivé rastliny Agrokarpaty
Plavnica a Nestvillu v Hniezdnom, kde sa žiaci 2.ročníkov oboznámili s postupom
pri výrobe alkoholu.

7.2.3 Predmetová komisia odborných predmetov
Predmetová komisia odborných predmetov (ďalej PK odborných predmetov) študijný odbor zdravotnícky asistent a učebný odbor sanitár, masér a učebný odbor sanitár.
Analýza práce v školskom roku 2014/2015
▪
V školskom roku sme plnili úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy, Štátneho
vzdelávacieho programu a platnej legislatívy MZ SR a MŠVVaŠ SR. Bol vypracovaný
ŠkVP platný od septembra 2014/2015 pre prvé ročníky jednotlivých odborov podľa
revidovaných ŠVP. Indikátormi splnenia boli nové učebné osnovy pre jednotlivé
predmety v daných odboroch.
▪
Pri hodnotení žiakov sme postupovali podľa Metodického pokynu na hodnotenie
žiakov č. 21/2011.
▪
V záujme inovácie a aktualizácie obsahu – v odbore zdravotnícky asistent sme naďalej
aplikovali do vyučovania výstupy projektu Vzdelávanie – učebné osnovy a plány,
interaktívne DVD, učebné texty a pracovné zošity. Vo všetkých odboroch sme
využívali progresívne metódy a formy vyučovania, používali modely, pomôcky
a didaktickú techniku.
▪
Prostredníctvom hospitačnej činnosti zástupkyne pre odbornú zložku ako aj vedúcej
PK a vedúcej OKP sme kontrolovali a usmerňovali vyučujúcich. Podieľali sme sa
na koordinácii ďalšieho vzdelávania odborných učiteľov.
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▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

Prostredníctvom triednych učiteľov bolo sledované absolvovanie 90 % hodinovej
dotácie v profilujúcich predmetoch jednotlivých odborov.
V oblasti propagácie školy sme spolupracovali s výchovnou poradkyňou školy,
pri organizácii dňa otvorených dverí školy, dňa otvorených dverí na VÚC, prezentácie
školy v OC MAX, jednotliví vyučujúci prezentovali našu školu na základných
školách, žiačky tretieho ročníka odboru zdravotnícky asistent reprezentovali školu
na krajskom a celoslovenskom kole SOČ, kde na krajskom kole sa umiestnili
na prvom mieste. Naša škola organizovala celoslovenskú súťaž v poskytovaní prvej
pomoci Asistent v akcii.....
Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa uskutočnilo pracovné stretnutie
s vedúcimi sestrami pracovísk praktického vyučovania FNsP J. A. Reimana v Prešove
a DSS s vyučujúcimi odborných predmetov, kde vedúce PK jednotlivých odborov
a vedúca OKP prezentovali študijné odbory.
Preukázateľným spôsobom bolo zabezpečené poučenie žiakov externou firmou
BTS-PO s.r.o. v zastúpení p. Lipovská o pravidlách bezpečnosti práce podľa platnej
legislatívy a p. Šefčíkovej z úseku Referát pre dohľad nad ochranou osobných údajov
FNsP J. A. Reimana o mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov v súlade so zákonom
č.122/2013 o ochrane osobných údajov ako aj s režimom práce a organizáciou OAZ.
Žiaci boli vedení k ochrane životného prostredia v zdravotníckom prostredí ale aj
mimo neho prostredníctvom obsahových prvkov enviromentálnej výchovy
zakomponovaných do tématicko výchovno – vzdelávacích plánov jednotlivých
predmetov odbornej zložky vzdelávania.
V máji 2015 bol schválený projekt Erasmus plus - mobilita. V septembri 2015
vycestuje 16 žiakov do Českej republiky.
Prostredníctvom triednych učiteľov bola zabezpečená kontrola 90% dochádzky OAZ
a 100 % súvislej praxe. Absencia nad uvedené percentá bola riešená náhradou
vymeškaných hodín v koordinácii Mgr. Modranskej.
Na školský rok 2014/2015 bol zabezpečený pracovný odev a obuv pre žiakov tretieho
ročníka denného štúdia zdravotnícky asistent.
Počas školského roka sa postupne rekonštruovali odborné učebne, v troch učebniach
sme zaviedli linkový systém, doplnili sme zdravotnícky a spotrebný materiál
na výučbu, zakúpili sme dve postele s elektrickým ovládaním. Zakúpili sme model
novorodenca na KPR a objednali sme defibrilátor AED.
Vo výučbe odborní učitelia využívali aktivizujúce metódy napr. zážitkové učenie,
didaktické hry. Dôraz kládli na demonštráciu a praktické precvičovanie. Využívali
učebné pomôcky na lepšie porozumenie napr. zdravotnícku dokumentáciu,
fotodokumentáciu, odborné pomôcky, odborné filmy, interaktívne DVD. U žiakov
večerného štúdia vzhľadom na rôznorodú vekovú štruktúru a profesijné skúsenosti sa
kládol dôraz na prepojenie teórie s praxou a dokonalé zvládnutie výkonových
štandardov.

ZASADNUTIA PK
Predmetová komisia odborných predmetov študijného odboru zdravotnícky asistent
a učebného odboru sanitár sa stretávala pravidelne počas roka. Podieľala sa na tvorbe
ŠkVP podľa revidovaného ŠVP. Na zasadnutiach sa riešili otázky organizačného
zabezpečenia odborného vyučovania, bola koordinovaná tvorba a dodržiavanie
Vzdelávacích štandardov ŠkVP, príprava žiakov na maturitné a záverečné skúšky a súvislú
odbornú prax.
Odborní učitelia rozvíjali kľúčové a odborné kompetencie žiakov využívaním
aktivizujúcich metód (didaktické hry – pexeso, skupinové vyučovanie – učíme sa spolu,
brainstorming, prípadová štúdia, simulačné metódy, hranie rolí) a používaním didaktickej
techniky a učebných pomôcok (IKT – PC, Interaktívna tabuľa, výučbové interaktívne
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DVD, dataprojektor, informačné programy Knis a WinAdam učebni č. 31, prístupné
odborné filmy cez internet napr. Diagnóza ČT, zdravotnícku dokumentáciu,
fotodokumentáciu, anatomické modely a plagáty).
V priebehu školského roka začala práca na interných učebných textoch
z predmetov ZOE a PPS – vytvorili sme pracovné skupiny – odovzdanie v júni 2015.
V ďalšom školskom roku, po schválení, budeme tieto interné učebné texty využívať
pri vyučovaní daných odborných predmetov.
Začali sme interný projekt v rámci predmetu AZD – prepojenie teórie a praxe.
Chceme zvýšiť uplatnenie zdravotníckeho asistenta pri administratívnych činnostiach
na OKP, odovzdanie prvej časti výstupu projektu je koniec júna 2015. Účelom interných
učebných textov je jednotný výstup vedomostí a zručností žiakov jednotlivých tried
v danom predmete a inovácia obsahu výučby.
Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov nemali vyučujúci vážne
problémy, vedomostná úroveň žiakov bola pravidelne sledovaná a konzultovaná.
ODBORNÉ EXKURZIE

2. ročník

Študijný/učebný odbor
sanitár
zdravotnícky asistent
masér
zdravotnícky asistent,
sanitár
zdravotnícky asistent,
sanitár
zdravotnícky asistent,
sanitár
zdravotnícky asistent
sanitár
zdravotnícky asistent,
sanitár
zdravotnícky asistent,
sanitár
zdravotnícky asistent

3. ročník
2. ročník
4. ročník
4. ročník
1. ročník
3. ročník
2. ročník
2. ročník
1. ročník

zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent
sanitár
zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent

Miesto exkurzie
Rehabilitačný úsek Oáza
Bardejovské Kúpele a.s.
Sanatórium Tatranská Kotlina
Oddelenie centrálnej sterilizácie, FNsP Prešov

Trieda
1. ročník
2. ročník
1. a 2. ročník
1. ročník

Príjmová traumatologická ambulancia FNsP
Prešov
Sadrovňa, súčasť ambulantnej časti úrazovej
chirurgie FNsP Prešov
Hyperbarická komora Moyzesova 29, Prešov
Klinická patológia (laboratória)
NTS, krvná banka

1. ročník

Tabletizačná jednotka FNsP Prešov
Oddelenie urológie – biochemické
laboratórium
OAIM FNsP Prešov
Operačné sály FNsP Prešov
Dialýza
Psychiatrické oddelenie - ergo terapia
Detské oddelenie FNsP Prešov
Denzitometria
Pracovisko dentálnej hygieny
Ústavná lekáreň FNsP Prešov
Hospic Bardejovskí Nová Ves
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Predmetová komisia odborných predmetov (ďalej PK odborných predmetov) - študijný
odbor masér.
Analýza práce v školskom roku 2014/2015
V školskom roku 2014/2015 boli zriadené dve nové učebne pre vyučovanie
predmetov RRC a MAZ so zrkadlovou stenou, boli vybavené pomôckami – masážnymi
stolmi, stoličkami, pomôckami na aplikáciu masáže lávovými kameňmi, bankovanie,
taping, anatomickými plagátmi pohybového, nervového a lymfatického systému, modelmi
kostier, pomôckami pre vyučovanie RRC – expandermi, fit loptami, karimatkami, dekami,
PC a dataprojektorom.
Pre vyučovanie predmetu FYT bola využívaná učebňa č. 14 vybavená anatomickými
plagátmi a modelmi, PC a dataprojektorom.
Predmetová komisia odborných predmetov študijného odboru masér sa stretávala
pravidelne počas roka. Podieľala sa na tvorbe ŠkVP pre I., II. a III. ročník študijného
odboru masér podľa ŠVP a revidovaného ŠkVP pre III. a IV. ročník podľa ŠVP z roku
2008. Za účelom posilnenia základného učiva ale aj uplatnenia sa absolventov študijného
odboru masér na trhu práce boli rozdelené disponibilné hodiny, v rámci ktorých boli
zaradené do predmetov MAZ a RRC tematické celky masáž lávovými kameňmi,
bankovanie a taping.
Na zasadnutiach sme riešili organizačné zabezpečenie vyučovania odborných
predmetov, metódy hodnotenia žiakov, vybavenie odborných učební MAZ a RRC,
prevádzkové poriadky odborných učební, bola koordinovaná tvorba a dodržiavanie
tematických výchovno-vzdelávacích plánov predmetov FYT, MAZ, RRC, ANF a ZKC
s prihliadnutím na špecifické obsahové potreby študijného odboru masér. Značná
pozornosť bola venovaná dvom integrovaným žiakom III. ročníka.
Predmetová komisia odborných predmetov (ďalej PK odborných predmetov) - študijný
odbor zubný asistent.
Analýza práce v školskom roku 2014/2015
▪
Analyzovali sme revidovaný ŠVP zubný asistent a vypracovali učebné osnovy ako
súčasť ŠkVP.
▪
Pri vypracovaní výkonových a obsahových vzdelávacích štandardov jednotlivých
predmetov ŠkVP v študijnom odbore zubný asistent sme dodržiavali platnú legislatívu
MŠ SR, MZ SR a revidovaný ŠVP.
▪
V záujme inovácie a aktualizácie obsahu v študijnom odbore zubný asistent sme
využili možnosť úprav učebných osnov v povolenom rozsahu (30%).
▪
Vypracovali sme ŠkVP pre 1. až 4. ročník študijného odboru zubný asistent, kde sme
zakomponovali aj medzipredmetové vzťahy.
▪
Hodnotenie a klasifikácia žiakov bola v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2001.
▪
Vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania sme využívali progresívne metódy
a formy vyučovania, modely, pomôcky, IKT a didaktickú techniku.
▪
Žiakom boli taktiež poskytnuté kvalitné teoretické vedomosti v oblasti nových
trendov súčasnej dentálnej hygieny formou prednášky (Dentálne pomôcky, Elmex,
Erózie).
▪
Prostredníctvom triedneho učiteľa bolo sledované absolvovanie 90% hodinovej
dotácie v profilujúcich predmetoch a 70% hodinovej dotácie v neprofilujúcich
predmetoch.
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▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

7.3

V oblasti propagácie školy sme spolupracovali s výchovnou poradkyňou školy,
pri organizácii dňa otvorených dverí školy, dňa otvorených dverí na VÚC, prezentácie
školy v nákupnom centre MAX.
Učitelia odborných predmetov si zvyšovali odbornú kvalifikáciu vzdelávacími
aktivitami na odbornej konferencii (Dentálny týždeň vo Vysokých Tatrách).
Do školskej knižnice boli doplnené nové odborné tituly z oblasti stomatológie.
Zabezpečenie minimálneho materiálno–technické vybavenia odborných učební.
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre realizáciu dentálnej hygieny
v podmienkach školy. Odborná učebňa č.121.
Schválenie prevádzkového poriadku pre odborné učebne č.115, č.121.
Zakúpenie ochranných pracovných pomôcok pre žiakov k praktickej výučbe
v laboratórnych podmienkach.
Zrealizovali sme plánované odborné exkurzie:
Miesto exkurzie
Klinika dentálnej
hygieny
Zubná ambulancia

Trieda
I.E

Študijný odbor
Zubný asistent

Dátum
28.05.2015

I.E

Zubný asistent

28.05.2015

Stomatochirurgická
ambulancia

I.E

Zubný asistent

28.05.2015

Cieľ
Zvýšiť odborné
kompetencie
Zvýšiť odborné
kompetencie
Zvýšiť odborné
kompetencie.

Žiacka školská rada - činnosť

V tomto školskom roku 2014/2015 bolo pod záštitou ŽŠR realizovaných niekoľko akcií:
Imatrikulácia 20.10.2014 - organizácia privítania nových prvákov na našu školu
Mikuláš 5.12.2014 - v triedach Mikuláš s pomocníkmi rozdávali sladkosti
Vianočná burza 18.12.2014 - charitatívna akcia - výťažok 262,44 € venovaný detskému
domovu v Prešove
Valentín 13.2.2015 - bol príležitosťou vyjadriť vďaku a pozornosť ľuďom, ktorých máme
radi
Deň učiteľov 25.3.2015 - výmena rolí učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese
Veľká noc 1.4.2015 - rozvíjanie multikultúrnej výchovy (ľudové piesne, zvyky)
Deň Zeme 22.4.2015 - touto akciou sme zvyšovali u žiakov školy environmentálne
povedomie zasadením kvetu v triede
Deň detí 1.6.2015 - každý žiak dostal k svojmu sviatku mrazenú dobrotu
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8

PROJEKTY

Dňa 16. 06. 2015 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili projektu „Digi škola
na kolesách“. Prezentácia projektu sa konala v priestoroch OC MAX V Prešove. Žiaci si
mohli vyskúšať, aké zábavné môže byť vyučovanie pomocou tabletou a interaktívnej
tabule. Všetci žiaci dostali tablety a lektor na interaktívnej tabulu premietal na obrazovku
rôzne úlohy. Prostredníctvom interaktívnej tabule mal celú triedu pod kontrolou. Ukázal
im, aké zaujímavé môže byť vyučovanie. Žiaci mali možnosť si priblížiť vyučovanie
pomocou rôznych kvízov, hier. Vyskúšali si hodiny slovenského jazyka, anglického
jazyka, matematiky, biológie, riešili klasické úlohy ako v škole, ale hravými metódami.
V rámci projektu Erasmus plus sa žiaci v tomto školskom roku zúčastnili
pracovného pobytu v zahraničí Názov projektu: Rozvíjajme a podporujme profesionálny
rast praxou v zahraničí.
Termín stáže: 29.08.2015 - 13.09.2015
Projektu sa zúčastni 12 žiakov štvorročného študijného odbore zdravotnícky asistent
a 4 žiaci štvorročného študijného odboru masér.
Hlavným prínosom projektu
Prínos tejto odbornej zahraničnej stáže Erasmus + v Karlovarskej krajskej
nemocnici, bol pre žiakov vysokým odborným, osobnostným, profesionálnym ako aj
kariérnym prínosom. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na jednotlivých
oddeleniach bolo plnohodnotnou súčasťou tímovej práce zdravotníckeho personálu.
Odborná stáž prispela žiakom k formovaniu ich profesionálneho ako aj osobnostného
rozvoja ich charakterov. Žiakom po skončení odbornej stáže bola poskytnutá možnosť
pracovného uplatnenia v Karlovarskej krajskej nemocnici po absolvovaní štúdia. Ďalším
pozitívnym ohlasom, znakom našej odbornej stáže bolo interwiev, reportáž so žiakmi našej
školy na tlačovej konferencii s vedením nemocnice v miestnej tlači Karlovarský denník.
Žiaci vykonávali odbornú klinickú prax na oddeleniach: rehabilitácie, urológie,
traumatológie, emergency, RES lôžka (resuscitačné lôžka), COS (centrálne operačné sály),
IK (intervečnej kardiológie), interné, JIS interného a neurológického a JIS chirurgického
a ortopedického oddelenia.
Partner:
Karlovarská krajská nemocnica je najväčším poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti ambulantnou a lôžkovou formou v Karlovarskom kraji. Nemocnica
predstavuje regionálne centrum špecializovaných pracovísk - kardiológie, traumatológie,
gastroentrológie, diabetológie, TRN (pľúcneho oddelenia), onkológie a infekčného
oddelenia. Karlovarská krajská nemocnica disponuje kvalifikovaným personálom,
kvalitným a moderným materiálno-technickým zázemím, ktoré zodpovedá kvalitnej
ponuke služieb krajskej nemocnice. Lekári nemocnice v ambulantnej a lôžkovej forme
úzko spolupracujú s oddeleniam okolných nemocníc v Karlovarskom kraji pri starostlivosti
o pacientov v čo najširšom spekre odborných výkonov a vyšetrení tak, aby nemuseli
za špecializovanou starostlivosťou cestovať do vzdialených zdravotníckych zariadení.
Karlovarská krajská nemocnica disponuje týmito oddeleniami: COS-centrálne operačné
sály, detské, emergency, gynekologicko-pôrodnícke, chirurgické, infekčné, interné,
kardiocentrum, oddelenie klinickej psychológie, kožné, neurologické, OARIM (oddelenie
anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny), oddelenie klinickej biochemie
a hematológie, mikrobiológie, oddelenie nukleárnej medicíny, ORL (otorinolaryngologické
oddelenie), ortopedické, patológie, pľúcne, rádiodiagnostické, rehabilitačné, urologické,
transfúzne a ústavnej lekárne.
V rámci celoštátneho programu "Školy spolupracujúce s UNICEF" sa žiaci školy
aktívne zapájali do charitatívnych zbierok Modrý gombík a Vianočné pohľadnice.
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VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI

§ 2. ods. 1 k
V školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná komplexná inšpekčná činnosť.
9.1

Vnútorná kontrolná činnosť

Hospitačná činnosť bola vykonávaná na všetkých úsekoch školy.
9.1.1 Vyučovacia činnosť
V rámci vyučovacieho procesu bola vykonávaná hospitačná činnosť zo strany
vedenia školy, vedúcich predmetových komisií a vedúcej odbornej klinickej praxe podľa
vopred stanoveného plánu.
Na vyučovacích hodinách sme pozorovali priebeh, obsah, aktivitu žiakov, kontakt učiteľa
so žiakmi, používanie pomôcok, didaktickej techniky, využívanie metód a foriem
vyučovania.
9.1.2 Dozor v zborovni školy
V zborovni školy sa vykonáva pedagogický dozor učiteľov 5 dní v týždni počas
vyučovacích hodín a prestávok. Vyučujúci sú v pohotovosti v prípade absencie ostatných
učiteľov. Kontrolujú pedagogickú dokumentáciu (triedne knihy), uzamknutie skriniek
a šatní žiakov.
9.1.3 Dozor na chodbách školy a v jedálni
Pedagogickí zamestnanci počas prestávok vykonávali dozor aj na chodbách,
v triedach a cez obedňajšiu prestávku v jedálni. Záznamy o vykonaných dozoroch svedčia
o kontrolách bez problémov.
9.1.4 Kontrola na úseku prevádzky
V rámci kontrolnej činnosti bola kontrolovaná práca upratovačiek a školníka. Práca
bola vykonávaná svedomite s dôrazom na potreby školy pri prestavbe niektorých
priestorov (obklad na chodbe, maliarske práce v triedach...).
10 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky školy sa prispôsobujú potrebám školy (vznik
nového študijného odboru, počty žiakov, pomôcky pre cvičenia a pod.).
V školskom roku 2014/2015 pokračovalo vybavovanie tried novými stoličkami
a lavicami. V letných mesiacoch sme realizovali maľby stien v kmeňových triedach
žiakov.
Dopĺňalo sa vybavenie a zariadenie jednotlivých kabinetov pre pedagogických
zamestnancov.
Počas školského roka sa postupne rekonštruovali odborné učebne, v troch
učebniach sme zaviedli linkový systém, doplnili sme zdravotnícky a spotrebný materiál
na výučbu, zakúpili sme dve postele s elektrickým ovládaním. Zakúpili sme model
novorodenca na KPR a objednali sme defibrilátor AED.
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Pre študijný odbor masér boli zriadené dve nové učebne na vyučovanie predmetov
RRC a MAZ so zrkadlovou stenou, boli vybavené pomôckami – masážnymi stolmi,
stoličkami, pomôckami na aplikáciu masáže lávovými kameňmi, bankovanie, taping,
anatomickými plagátmi pohybového, nervového a lymfatického systému, modelmi kostier,
pomôckami pre vyučovanie RRC – expandermi, fit loptami, karimatkami, dekami,
PC a dataprojektorom.
Pre študijný odbor zubný asistent sme zabezpečovali materiálno–technické
vybavenia odborných učební a materiálno-technické vybavenie pre realizáciu dentálnej
hygieny v podmienkach školy. Odborná učebňa č.121. Do školskej knižnice boli doplnené
nové odborné tituly z oblasti stomatológie.
V mesiaci jún a august sme realizovali rozsiahlu rekonštrukciu žiackych šatní
v budove A, zakúpili sa nové skrinky pre žiakov.
Pre havarijný stav sa realizovala oprava kanalizácie dažďových zvodov
v budove A.
11 FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE
§ 2. ods. 1 m
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:
Financovanie školy bolo realizované v zmysle Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na základe stanoveného
normatívu.
V roku 2014 bol priemerný prepočítaný počet žiakov, na ktorý bola poskytnutá dotácia
v počte 478,87. Výška poskytnutej dotácie bez účelovo určených prostriedkov
na jedného žiaka bola v roku 2014 vo výške 2 139,- €.
Schválený rozpočet na rok 2014 - bežné výdavky predstavuje 982 618,- €, upravený
rozpočet na bežné výdavky 1 037 047,- €.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť - naša škola
takýto príjem finančných prostriedkov v šk. roku 2014 nemala.
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy, spôsob ich použitia:
Na vzdelávacie poukazy v roku 2014 boli škole poskytnuté finančné prostriedky
vo výške 4 237,- €. Tieto boli použité nasledovne:
odmeny za vedenie krúžkov:
1 960,- €
odvody do poisťovní:
686,- €
kancelárske potreby, tonery:
362,57 €
zdravotnícky materiál:
131,- €
knihy:
514,79 €
interiérové vybavenie:
360,- €
učebné pomôcky:
94,88 €
ostatný materiál na vybavenie krúžkov: 127,76 €
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických
osôb, alebo fyzických osôb – takéto finančné prostriedky škola
nezískala.
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Ostatné finančné prostriedky účelovo určené v roku 2014:
Na úhradu nákladov spojených s maturitnými skúškami
3 218,- €.
Za mimoriadne výsledky žiakov za školský rok 2013/2014 1 000,- € - použité na nákup
školského nábytku.
Na financovanie kreditových príplatkov
1 106,- €.
Na mimoriadne odmeny vrátane poistného do poisťovní
8 313,- €.
Na bežné výdavky spojené s oslavami
pri príležitosti 65. výročia založenia školy
1 500,€
použité
na zhotovenie videoprojekcie.
Na jubilejné odmeny
449,- €.
Mimorozpočtové zdroje:
V zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove
na realizáciu pedagogických praxi škole boli poskytnuté finančné prostriedky v čiastke
623,52 €, ktoré boli čerpané nasledovne: odmeny 426,34 €, odvody z odmien 149,98 €,
prevádzkové výdavky 47,20 €.
Finančné prostriedky z darovacieho účtu vo výške 1 457,86 € - použité na výdavky
spojené s organizáciou osláv k 65. výročiu založenia školy.
Kapitálové výdavky:
Kapitálové výdavky v roku 2014 škole neboli pridelené.
Podnikateľská činnosť
Podnikateľská činnosť bola k 31.12.2011 zrušená. V roku 2014 podnikateľská činnosť
nebola zriadená.
12 PLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA
§ 2. ods. 1 n
Edukačný proces prebiehal v školskom roku 2014/2015 podľa platnej legislatívy
a revidovaných Štátnych vzdelávacích programov. Naďalej sa zohľadňovala príprava
žiakov v rámci prepojenia teórie s praxou uplatňovaním inovatívnych metód a foriem
vyučovania.
Odborná klinická prax bola realizovaná v zariadeniach sociálnych služieb
(Náruč na ul. Veselej v Prešove, DSS ul. Volgogradskej v Prešove). Na oddeleniach
a klinikách FNsP J. A. Reimana v Prešove. Žiaci študijného odboru masér v rámci súvislej
odbornej praxe pracovali v kúpeľných a rehabilitačných zariadeniach - Bardejovské
Kúpele a. s., Nemocnica Poprad a. s , Medicínske centrum spol. s r. o., Biosana s. r. o.,
Mineral – Slovakia s. r. o.
V rámci odbornej klinickej praxe cez projekt Erasmus plus sa žiaci, študijného
odboru zdravotnícky asistent a masér (16 žiakov) v tomto školskom roku zúčastnili
pracovného pobytu v zahraničí v krajskej Karlovarskej nemocnici.
Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sa nevyskytli výrazné
problémy. Vedomostná úroveň žiakov bola pravidelne sledovaná a konzultovaná. Prípadné
ťažkosti riešili vyučujúci priebežne v spolupráci s ostatnými členmi predmetovej komisie
a výchovnou poradkyňou, alebo v spolupráci so zákonným zástupcom žiaka.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa vykonávalo
kontinuálneho vzdelávania zostaveného a schváleného v septembri 2014.

podľa

Plánu

Kontrolná činnosť bola realizovaná prostredníctvom hospitačnej činnosti.
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13 ÚSPECHY A NEDOSTATKY
§ 2. ods. 1 o
13.1 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
V školskom roku 2014/2015 sa pri vyučovaní plne využívali výstupy z projektu
Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti. V rámci vyučovania sa využívali interaktívne
DVD a učebné texty vo všetkých ročníkoch denného štúdia vo vyučovacom predmete
základy ošetrovania a asistencie (teória a cvičenia), pracovný zošit v predmete prvá pomoc
a manuál v predmete administratíva a zdravotnícka dokumentácia.
Škola aj naďalej aktívne spolupracuje s mnohými organizáciami, napr.:
▪
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove
(odborné prednášky pre žiakov, diagnostika a terapia)
▪
Policajný zbor Prešov (odborné prednášky pre žiakov)
▪
vedenie FNsP J. A. Reimana v Prešove, sociálne a kúpeľné zariadenia
(odborné exkurzie, vykonávanie odbornej klinickej praxe, pracovné stretnutia)
13.2 Oblasti, v ktorých má škola nedostatky
Návrh opatrení:
V edukačnom procese naďalej využívať inovatívne metódy a formy vyučovania,
využívať dostupné pomôcky a didaktickú techniku, vyučovanie formou exkurzií
a zážitkové učenie.
V rámci prípravy na maturitnú skúšku u žiakov 4. ročníka dennej formy štúdia je
potrebné neustále priebežné hodnotenie vedomostí, zručností a návykov, skúšanie
prostredníctvom testov podobných písomnej forme maturitnej skúšky. Naďalej ponúkať
žiakom dopĺňanie vedomostí z cudzích jazykov prostredníctvom krúžkov.
V oblasti priestorového usporiadania školy:
nevyhovujúca spojovacia chodba – vlhko, chlad
nedostatok učebných priestorov – žiaci 3. a 4. ročníka denného štúdia a žiaci
externého štúdia nemajú svoje kmeňové triedy
výdajná jedáleň v neupravených suterénnych priestoroch
žiakom, ktorí majú voľné hodiny počas vyučovania, chýba miestnosť, v ktorej by
mali možnosť stráviť daný voľný čas, preto sa zdržiavajú len na chodbách ....
14 UPLATNENIE ŽIAKOV
§ 2. ods. 1 p
Uplatnenie žiakov
Počet absolventov
Prijatí na VŠ
Prijatí do zamestnania
Evidovaní na úrade práce
Nezistení
Neúspešní na MS
Prijatí na nadstavbové štúdium
Opakujú ročník
Neukončené štúdium
Prerušené štúdium
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32
68
11
21
0
0
0
2
0
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15 PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY
§ 2. ods. 2 a
Psychohygiena žiakov i učiteľov je zabezpečená v rámci prestávok počas edukačnej
činnosti, kde je možnosť občerstvenia v školskom bufete. Počas obedňajšej prestávky
majú žiaci i všetci zamestnanci školy možnosť stravovať sa vo výdajnej jedálni
v priestoroch školy.
Deň učiteľov - pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy oslávili tento deň
slávnostným obedom. Večer sme strávili kultúrnym vyžitím na predstavení v Divadle
Jonáša Záborského.
V termíne od 2. do 3. júla 2015 pedagogickí zamestnanci našej školy v poľskom
meste Krynica absolvovali psychologicko - relaxačný tréning v zmysle § 55 zákona
č. 317/2009, pod vedením PhDr. Eugena Čížeka z psychologickeho centra v Prešove.
16 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
§ 2. ods. 2 b
Názov záujmového krúžku
Angličtina krok za krokom
Čo ja viem
Ergoterapia
Každodenná angličtina
Konverzačno-dramatický krúžok v AJ
Mladý tvorca
Muzikoterapia
Nemčina v kocke
Psychológia hrou
Slovenčina na dlani
Zdravé zúbky

Počet detí
Vedúci
20
Mgr. Jaroslava Fedorková
13
Mgr. Stanislava Ďuďaková
26
Mgr. Lenka Sabolová
22
Mgr. Erika Polohová
15
Mgr. Zuzana Repaská
10
Mgr. Lenka Mašlejová
23
Mgr. Zuzana Giňovská
22
Mgr. Alena Štieber
17
Mgr. Erika Provázková
12
PaedDr. Jana Tverdíková
14
PhDr. Jitka Čipaková

17 SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
§ 2. ods. 2 c
Rada rodičov pri Strednej zdravotníckej škole Sládkovičova 36 v Prešove,
(ďalej len RR) je najvyšším orgánom rodičovského združenia. Je tvorená zástupcami rodičmi žiakov v jednotlivých triedach v každom ročníku v dennej forme štúdia
v študijných odboroch zdravotnícky asistent, zubný asistent a masér.
Úlohou RR je aktívna spolupráca so žiakmi, učiteľmi a rodičmi na jednotlivých
postupoch, činnostiach a aktivitách, ktoré sa realizujú počas školského roka.
RR uskutočnila v školskom roku 2014/ 2015 stretnutia za účelom prerokovania
žiadostí o finančné príspevky pre žiakov v danom školskom roku, z dôvodu oslobodenia
žiakov od platieb ZRPŠ, z dôvodu voľby predsedu RR ako aj privítania a uvedenia nových
členov RR a iných záležitostí týkajúcich sa žiakov. Stretnutia sa konali v príjemnej
atmosfére. Spolupráca so zástupcami rodičov je veľmi dobrá. Účasť na stretnutiach je
väčšinová.
V školskom roku 2014/ 2015 boli finančné prostriedky použité po schválení RR na:
- odborné exkurzie pre žiakov všetkých ročníkov- Bardejovská Nová Ves - Bardejovské
kúpele, Kúpele Štós,
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-

-

propagácia školy - Deň otvorených dverí, prezentácia v obchodnom centre Max
v Prešove
aktivity a akcie Žiackej školskej rady
príspevky na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu - pomôcky na vyučovanie
anglického jazyka, nemeckého jazyka, ruského jazyka, praktické vyučovanie
v zdravotníckom zariadení
príspevky na kultúrne akcie - vianočná akadémia, divadelné predstavenie, Európsky
deň jazykov
príspevok na maturitnú skúšku
odmeny žiakom na konci školského roka - knižné publikácie.

18 SPOLUPRÁCA ŠKOLY A VEREJNOSTI
§ 2. ods. 2 d
V škole aktívne pracuje Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku SZŠ Sládkovičova 36, Prešov, ktorá sa podieľa
na vyjednávaní Kolektívnej zmluvy, prerokováva návrhy do pracovného poriadku školy,
schvaľuje návrh na čerpanie sociálneho fondu, jej zástupcovia sa pravidelne zúčastňujú
porád a pracovných stretnutí a podieľajú sa na riešení problémov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
10. 09. - 12. 09. 2014 sa na prírodnom kúpalisku Delňa v Prešove uskutočnil
Účelový kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka. Kurzu sa zúčastnilo
95 žiakov v dennej forme štúdia v študijnom odbore zdravotnícky asistent a masér.
Prvý a druhý deň žiaci absolvovali rôzne činnosti a cvičenia na jednotlivých stanovištiach
(základy horolezeckých techník a zlaňovanie, základy kanoistiky, streľba zo vzduchovky,
poskytovanie prvej pomoci, stavba, skladanie stanu, založenie ohniska a pravidlá správania
sa v prírode, loptové hry v prírode). Príslušníkmi policajného zboru SR boli
odprezentované témy - kriminalita mládeže, prevencia proti drogovým závislostiam
a práca psovodov. Pracovníci Hasičského zboru SR názorne predviedli časť svojej práce vyprosťovanie a záchrana života.
Biela pastelka je verejná akcia zameraná na podporu ľudí so zrakovým
postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým
ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Dňa 23. 09. 2014 sa konala v našej škole
zbierka na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých – 2 dobrovoľníčky z III.A triedy I. Fečová a P. Dolinská oboznamovali našich žiakov a pedagógov s touto akciou a zároveň
rozdávali propagačný materiál a symbol - Bielu pastelku za dobrovoľný príspevok.
Projekt Zdravé zúbky bol realizovaný počas celého školského roka. Žiaci I. E, I. A,
III. A, III. C triedy počtom 14 navštevovali a zároveň teoreticky a prakticky realizovali
formou hry, prednášok a praktických ukážok pre deti predškolského veku zdravotnú
výchovu zameranú na starostlivosť o zuby. Prednášky a praktické ukážky sa realizovali
v materskej škole na Volgogradskej ulici 36 v Prešove. Termíny realizácie – 16. 10. 2014,
06. 11. 2014, 05. 12. 2014, 12. 03. 2015, 23. 04. 2015.
Dňa 22. 10. 2014 sa žiaci v rámci mesiaca október – Úcta k starším zúčastnili
v zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici kde si pripravili vystúpenie v sprievode
harmonikára. Spevom, prednesením básne a sprievodným slovom žiaci spríjemnili
popoludnie seniorom.
Dňa 18. 12. 2014 sa uskutočnila zbierka pre sociálne slabšie rodiny, vďaka ktorej
sa v Prešove rekonštruuje krízové centrum DORKA, ktoré poskytuje dočasný domov
a pomoc matkám s deťmi a rodinám v neľahkej sociálnej situácii. Akcie sa zúčastnili žiaci
III.B triedy.
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V dňoch 09. 02. 2015 - 13. 02. 2015 sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili
prezentácie našej školy v obchodnom centre Max v Prešove. Počas piatich dní žiaci
jednotlivých odborov poskytli širokej verejnosti rôznej vekovej kategórie informácie
o jednotlivých študijných odboroch, aj o novom odbore zubný asistent. Žiaci mali
pripravené prezentácie, letáky, návštevníkom merali krvný tlak, vypočítavali BMI a tuk
v tele, predvádzali jemné masážne techniky rúk, tváre, krku. Žiaci druhého ročníka
zo záujmového útvaru Zdravé zúbky sprostredkovávali informácie o študijnom odbore
zubný asistent a vysvetľovali správnu techniku čistenia zubov a starostlivosť o ústnu
dutinu.
Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých
a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto
jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu
onkologickým pacientom. Do tohto projektu sa zapojilo aj 23 žiakov III. B triedy, ktorí
27. 03. 2015 aktívne a dobrovoľne predávali narcisy a zároveň informovali verejnosť
o aktivitách Ligy proti rakovine. Zbierka sa konala v areáli FNsP v Prešove, Hollého ul.
a v priestoroch našej školy.
02. 04. 2015 – Deň povedomia o autizme - špeciálne pedagogičky zo špeciálnej
školy pre deti autistického spektra v Prešove nám pripravili workshop pre žiakov druhého
ročníka a zároveň boli pozvané na benefičný koncert konaný k tomuto dňu v kine Scala
v Prešove.
Dňa 29. 05. 2015 sa žiaci I.A, I.B. a I.C triedy odboru Zdravotnícky asistent
zúčastnili exkurzie v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.
Hospic Matky Terezy v zmysle zákona č. 578/2004 je samostatné zariadenie
ústavnej zdravotnej starostlivosti. Umožňuje kontinuálnu a celostnú aplikáciu prvkov
paliatívnej starostlivosti o pacienta. Počas exkurzie v tomto zariadení sa mohli žiaci
oboznámiť s filozofiou a praktickou aplikáciou paliatívnej starostlivosti v lôžkovom
hospici. Poslanie hospicu vychádza z myšlienky úcty k človeku ako jedinečnej
a neopakovateľnej bytosti.
Žiaci sa mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavých informácií o možnostiach
poskytovania takto orientovanej starostlivosti a úlohách jednotlivých členov
multidisciplinárneho tímu v hospici. Počas exkurzie sa oboznámili s 3 hlavnými piliermi
hospicovej starostlivosti, ktorá sa zakladá na tom, aby pacient netrpel bolesťami, nebol
vo chvíľach zomierania sám a mal za každých okolnosti zachovanú svoju ľudskú
dôstojnosť. Žiaci sa tiež oboznámili s princípom tzv. respitnej starostlivosti, ktorá sa snaží
o pomoc príbuzným ťažko chorých zomierajúcich pacientov prostredníctvom dočasného
umiestnenia ich zomierajúceho v hospici.
Dňa 02. 06. 2015 sa uskutočnila zbierka Nadácie Úsmev ako dar, ktorej sa
zúčastnilo 8 vybraných žiakov druhého ročníka. Vyzbieraná čiastka – 296,- € prispeje
k dokončeniu Krízového centra pre týrané matky v Prešove.
19 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Úlohy v pláne výchovného poradcu boli plnené priebežne vzhľadom na ich
aktuálnosť. Streda bola konzultačný deň pre žiakov i rodičov.
Počas školského roka 2014/2015 výchovná poradkyňa sprostredkovala prepojenie
školy s odborným poradenským zariadením CPPPaP v Prešove z rôznych dôvodov
(na vlastnú žiadosť žiakov, z rodinných dôvodov, pre žiakov s vývinovými poruchami
učenia a z dôvodu správnej adaptácie na podmienky strednej školy).
V mesiaci október sme v spolupráci s CPPPaP v Prešove zrealizovali hromadné
psychologické vyšetrenie – „Profesijná orientácia“ so žiakmi 4. ročníka. Vyšetrenia
a vyhodnotenia sa zúčastnilo 60 žiakov (IV.A – 10, IV.B – 22, IV.C – 28 žiakov).
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2014/2015

32/40

Deň otvorených dverí sme zrealizovali 20. októbra 2014 v čase od 08.30 – 13.30
hod. Prezentovalo ho 54 žiakov 3. a 4. ročníka na jednotlivých stanovištiach v budove
školy. Žiakom 9. ročníkov základných škôl priblížili zameranie a výučbu na strednej škole.
DOD sa zúčastnilo 222 žiakov 9. ročníkov ZŠ zo 42 škôl prešovského kraja.
V mesiacoch december až marec sa zrealizovalo poskytovanie individuálnych
i skupinových konzultácií pre študentov 4. ročníkov v oblasti kariérového poradenstva,
poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách v Slovenskej
republike, ako aj v zahraničí. Pre štvrtákov boli pripravené a realizované konzultácie
a pomoc pri vypisovaní a kontrole prihlášok na vysoké školy
V mesiaci december až február sme sa zúčastnili triednych aktívov 9. ročníkov
základných škôl v meste Prešov a v blízkom okolí, kde sme prezentovali možnosti štúdia
na našej škole.
Na pracovných poradách výchovná poradkyňa informovala pedagogických
zamestnancov o aktivitách a opatreniach, ktoré boli respektíve sú potrebné na riešenie
vzniknutých problémov.
Prehľad uskutočnených prednášok z výchovného poradenstva:
Dátum

05. 09.
2014
13. 10.
2014
26. 10.
2014
08. 12.
2014
11. 12.
2014
04.03.
2015

20. 05.
2015

16. 06.
2015

Trieda

IV.A
IV.B
IV.C
IV.B,
IV.C
IV.A,
IV.C

VH

4

Názov prednášky

Možnosti štúdia na vysokých školách

Prednášajúci

Objednal

Bc. Alena Cerulová

Mgr. Beľaková

2, 3

Profesijná orientácia

Mgr. Bačová

Mgr. Beľaková

2, 3

Profesijná orientácia

PhDr. Gálová

Mgr. Beľaková

Mgr. Štofaňáková

Mgr. Beľaková

Mgr. Štofaňáková

Mgr. Beľaková

Mgr. Štofaňáková

Mgr. Beľaková

Mgr. Štofaňáková

Mgr. Beľaková

Mgr. Štofaňáková

Mgr. Beľaková

Mgr. Buzalková

Mgr. Beľaková

Mgr. Buzalková

Mgr. Beľaková

Mgr. Buzalková

Mgr. Beľaková

Mgr. Buzalková

Mgr. Beľaková

I.D

3

I.E

4

I.C

6

I.A

4

I.B

5

II.B

4

II.D

5

II.A

1

II.C

2

Adaptácia a adjustácia na nové
podmienky školy
Adaptácia a adjustácia na nové
podmienky školy
Adaptácia a adjustácia na nové
podmienky školy
Interakčné vzťahy v školskej triede,
moje miesto v skupine spolužiakov
Interakčné vzťahy v školskej triede,
moje miesto v skupine spolužiakov
Ako vychádzať s rodičmi (vzťahy
v rodine, rodič – dieťa)
Ako vychádzať s rodičmi (vzťahy
v rodine, rodič – dieťa)
Ako vychádzať s rodičmi (vzťahy
v rodine, rodič – dieťa)
Ako vychádzať s rodičmi (vzťahy
v rodine, rodič – dieťa)

ZÁVER
Vypracoval: PhDr. Eva Novotná, PhD.
V Prešove, dňa 22. septembra 2015
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 07. októbra 2015

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2014/2015

33/40

PRÍLOHY

1. Vyjadrenie Rady školy pri SZŠ Prešov, Sládkovičova 36
2. Vyjadrenie zriaďovateľa školy.
3. Správa o hospodárení za rok 2014.
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VYJADRENIE RADY ŠKOLY
pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2014/2015.

V Prešove, 12. 10. 2015
...................................................................
Mgr. Vladimíra Beľaková
predsedníčka Rady školy
pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov
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Vyjadrenie zriaďovateľa školy
Odbor

školstva

Prešovského

samosprávneho

kraja

schvaľuje

Správu

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Strednej zdravotníckej
škole Prešov, Sládkovičova 36 za školský rok 2014/2015.

V Prešove,

...........................................................
Ing. Karol Lacko, PhD.
vedúci odboru školstva ÚPSK
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Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
Správa o hospodárení za rok 2014
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov zabezpečuje v zmysle
zriaďovacej listiny výchovu, vzdelávanie a odbornú prípravu stredných zdravotníckych
pracovníkov podľa učebných osnov MZ SR a MŠVVaŠ SR.
V šk. roku 2014/2015 bol počet žiakov k 15. 09. 2014 spolu 515. V dennom štúdiu
je 415 žiakov v odbore zdravotnícky asistent, masér, a v novootvorenom odbore zubný
asistent. Vo večernej forme štúdia je 100 žiakov. V dennom štúdiu je 16 tried
a vo večernom štúdiu 6 tried. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2014 bol
stanovený na základe normatívu, ktorý vychádzal z priemerného stavu žiakov na osobné
náklady v počte 478,87 a na prevádzkové náklady v počte 430,47.
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2014 je 50,05 z toho 40,65
pedagogických pracovníkov a 9,4 nepedagogických pracovníkov. Ku koncu roka 2014 je
v organizácii 78 fyzických osôb.
Škola nemá zriadenú podnikateľskú činnosť. Stravovanie žiakov a zamestnancov
zabezpečuje súkromná ŠJ formou Zmluvy o dielo v priestoroch budovy školy, kde je
zriadená výdajná školská jedáleň.
Príjmy
Celkové príjmy tvoria 5 419,95 €. Z toho príjmy z prenajatých priestorov budov 436,11 €
(prenájom priestoru na nápojový automat, bufet), z prenájmu hnuteľného majetku (učebné
pomôcky FZ) 261,23 €, úroky na bankových účtoch 0,55 €, príjem z darovacieho účtu
(zdroj 72c) 623,52 €, (zdroj 72a) určené na organizáciu osláv pri príležitosti 65. výročia
založenia školy 1 457,86, z dobropisov 2 640,68 €.
Výdaje
Škola v roku 2014 mala schválený rozpočet na bežné výdavky vo výške 982 618,- €.
Rozpočet prešiel niekoľkými zmenami a po posledných úpravách predstavoval
1 037 047,- € (zdroj 111, 72a, 72c). Zdroj 111 – rozpočet vo výške 1 034 966,- €, ktorý bol
aj v takej výške vyčerpaný. Zdroj 72c vo výške 623,52 € bol získaný na základe Zmluvy
o spolupráci s Prešovskou univerzitou, predstavuje príspevok za vykonanú pedagogickú
prax študentov na našej škole. Zdroj 72a vo výške 1 457,86 € - získané finančné
prostriedky na základe darovacej zmluvy boli použité na organizáciu osláv pri príležitosti
65. výročia založenia školy.
Rozpočet podľa zdrojov financovania:
Bežné výdavky /111/
610 /mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/
640 /transféry/
Bežné výdavky zdroj /72c/ 610 / mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/
Bežné výdavky zdroj /72a/ 630 /tovary a služby/

560 885,- €
204 601,- €
264 631,- €
4 849,- €
426,- €
150,- €
47,- €
1 458,- €

Čerpanie miezd spolu za rok predstavuje 561 311,38 € zo všetkých zdrojov.
Pre pedagogických
pracovníkov
bolo
čerpanie
vo
výške
486 195,38 €,
pre nepedagogických pracovníkov vo výške 75 116,- €.
Priemerná mzda z vyplatených miezd za rok 2014 je 934,58 €, priemerná mzda
pedagogických pracovníkov je 996,71 €, priemerná mzda nepedagogických pracovníkov je
665,92 €.
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Podstatné položky na úseku tovarov a služieb:
-

plyn – 19 334,30 € ,

-

elektrická energia – 9 152,82 €, z toho nedoplatok za rok 2013 je 425,62 €

-

-

-

-

-

-

-

-

vodné stočné – 9 618,56 €, z toho nedoplatok v telocvični na ul. Dilongovej
za odobratú vodu za obdobie od 11/2013 do 02/2014 je 5 309,30 €,
poštové a telekomunikačné poplatky – 4 651,52 €,
interiérové vybavenie – 17 548,34 € – ide o vybavenie školským nábytkom do dvoch
tried, kancelársky nábytok, pracovné linky do odborných učební, informačné tabule,
stoličky do odbornej učebne, šatňové lavičky, školské tabule, interiérové vybavenie
odborných učební pre zubného asistenta,
výpočtová technika – 12 602,83 € zakúpené počítače do odbornej učebne
na zabezpečenie výučby a do kancelárii v počte 12 ks, notebook – 3 ks, tlačiarne –
3 ks, LCD monitor – 12 ks,
učebnice – 5 692,65 € zakúpené učebnice Literatúry, Zbierky textov a úloh
z literatúry, učebnice Anglického jazyka, Slovenského jazyka, Cvičebnice SJ
a učebnice Zdravie a klinika chorôb,
učebné pomôcky – 14 682,63 €– boli zakúpené učebné pomôcky do chemického
laboratória, učebné pomôcky na TV, masážne stoly a taburetky do odbornej učebne
pre maséra, učebné pomôcky do odbornej učebne pre výučbu zubného asistenta ako
germicidný žiarič, zubné sondy, pinzety, kliešte, páky, chirurgické nožnice, vrtáčiky,
zubné a čeľustné dlahy, ergonomické stoličky a pod.
oprava budov 82 104,42 € - ide predovšetkým o stavebné úpravy v suteréne budovy A,
ktorými sa zriadili nové odborné učebne pre odbor masér, oprava vonkajšej
kanalizácie z budovy B, oprava čerpadla v kotolni, stavebné úpravy v učebniach č. 11,
19, oprava vodovodnej prípojky na ul. Dilongovej, oprava prístreškov, stavebné
úpravy v miest. č. 28, 43, 22c, 23, 32, oprava plechového prístrešku a spevnenej
plochy pod prístreškom, dodávka a výmena radiátorových termostatických ventilov
s hlavicami, výmena okien v suteréne budov A, B, oprava žalúzií a pod.
všeobecné služby – 15 026,53 € – ide úpravu databázy v dochádzkovom systéme,
čistiace služby hygienických zariadení, servis bezpečnostnej rohožky, zhotovenie
kľúčov, overenie listín, čistenie a monitorovanie odpadovej kanalizácie, likvidácia
chemikálii z chemického laboratória, vypracovanie projektovej dokumentácie
k prekládke el. prípojky, predlženie záruky na HPCare, preprogramovanie DEK čipov,
právne služby, výkon technika PO a BOZP, spracovanie investorského zámeru
na rekonštrukciu budovy telocvične na ul. Dilongovej, zhotovenie skrine,
vypracovanie bezpečnostného projektu, viazanie triednych kníh, servisný a udržiavací
poplatok za dochádzkový systém, servis PC a počítačovej siete, registrácia domény,
zhotovenie a nalepenie informačnej fóliovej samolepky, spracovanie videoprojekcie
k 65. výročiu založenia školy, balné, licencia na použitie hudobných diel, prenájom
priestorov DJZ, vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu a pod.
služby Asseco Solutions – spracovanie účtovníctva 2 513,07 €,
dohody 18 745,12 € – formou dohody o pracovnej činnosti a o vykonaní práce je
v niektorých prípadoch
zabezpečené praktické vyučovanie a tiež vyučovanie
lekárskych predmetov.

Kapitálové finančné prostriedky škole neboli pridelené.
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Účelovo určené prostriedky – zdroj 111
na vzdelávacie poukazy boli určené finančné prostriedky vo výške 4 237,- €, ktoré boli
aj v takejto výške vyčerpané a to nasledovne: odmeny za vedenie krúžkov 1 960,- €,
odvody z odmien 686,- €, nákup kancelárskych potrieb a tonerov – 362,57 €,
zdravotnícky materiál 131,- €, knihy 514,79 €, interiérové vybavenie v hodnote 360,- €,
ostatný materiál na vybavenie krúžkov 127,76 €, učebné pomôcky – 94,88 €,
účelovo určené prostriedky na maturitné skúšky – 3 218,- €
jubilejné odmeny vo výške 449,- €,
za mimoriadne výsledky žiakov za školský rok 2013/2014 nám boli pridelené finančné
prostriedky vo výške 1 000,- €, ktoré boli použité na nákup školského nábytku,
účelovo určené prostriedky na financovanie kreditových príplatkov vo výške 1 106,- €,
účelovo určené finančné prostriedky na mimoriadne odmeny vrátane poistného
do poisťovní v čiastke 8 313,- €,
účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky spojené s oslavami
pri príležitosti 65. výročia založenia školy vo výške 1 500,- €, ktoré boli použité
na zhotovenie videoprojekcie.
Mimorozpočtové zdroje
V zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove
na realizáciu pedagogických praxi škole boli poskytnuté finančné prostriedky so zdrojom
72c v čiastke 623,52 €, ktoré boli čerpané nasledovne: odmeny 426,34 €, odvody z odmien
149,98 €, prevádzkové výdavky 47,20 €.
Rozpočtovým opatrením zo dňa 3.11.2014 bol navýšený rozpočet o finančné prostriedky
z darovacieho účtu vo výške 1 457,86 € (zdroj 72a), ktoré boli použité na organizáciu osláv
k 65. výročiu založenia školy.
Pohľadávky, záväzky
Škola ku koncu roka 2014 nevykazuje žiadne pohľadávky.
Naša organizácia ku koncu roka 2014 nevykazuje žiadne záväzky po lehote splatnosti,
ostatné záväzky predstavujú 78.932,04 € z toho:
-

záväzky voči zamestnancom - výplaty 12/14

43 637,81 €

-

odvody do poisťovní -12/14

27 232,64 €

-

dane – 12/14

6 495,50 €

-

záväzky zo SF

1 566,09 €

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
Počiatočný stav SF k 01. 01. 2014 bol vo výške 1 451,44 €. Tvorba sociálneho fondu
v zmysle KZ je 1,05 % z miezd.
Za sledované obdobie predstavuje

4 789,71 €, ostatné príjmy 0,39 €.

Čerpanie SF bolo vo výške
4 675,45 €, z toho:
 na závodné stravovanie
1 337,45 €
 ostatné čerpanie podľa KZ 3 338,00 € z toho:
▪
príspevok zamestnancom
150,- €
▪
slávnostný obed –Deň učiteľov 640,60 €
▪
poznávací zájazd
2 040,- €
▪
vianočný obed
478,45 €
▪
poplatky
-28,95 €
Zostatok SF k 31. 12. 2014 je

1 566,09 €
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Projekty
V rámci Programu celoživotného vzdelávania, Podprogram Leonardo da Vinci bol
škole schválený mobilitný projekt s názvom „Aktívna účasť zdravotníckeho asistenta pri
terapeutických a diagnostických výkonoch ako súčasť komplexnej ošetrovateľskej
starostlivosti o pacienta/klienta“ v čiastke 46 898,49 € v rámci ktorého sa v dňoch
10. 06. 2013 - 28. 06. 2013 a v dňoch 25. 05. 2014 - 20. 06. 2014 zúčastnilo 24 žiakov
zahraničnej praxe v ČR.
V Prešove dňa 15. 03. 2015
Vypracovala: Ing. Helena Vargová

PhDr. Eva Novotná,PhD.
riaditeľka školy
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