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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, sekretariat@szspo.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
riaditel@szs-po.vucpo.sk
riaditel@szspo.sk

Riaditeľ PhDr. Eva Novotná, PhD.

051/7733304

0911 170 184

ZRŠ

051/7733304

0905 371 782 zastupca.op@szspo.sk

PhDr. Slavka Dorinová
RNDr. Katarína Fiamčik Valková

ZRŠ

PaedDr. Jana Tverdíková
od 01. 01. 2016

0915 316 222 katkavalkova5@gmail.com
051/7733304
0948 555 205 zastupca.vvp@szspo.sk

Rada školy
Rada školy v školskom roku 2015/2016 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.
Titul, 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 spoločenskovedných predmetov sa riešili otázky týkajúce sa činnosti
záujmových útvarov, časopisu VITA, exkurzií a ďalších aktivít. Plánovala sa a následne
hodnotila aplikácia inovatívnych prvkov do výučby, SOČ, projekty v predmetoch
informatika, matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký a ruský
jazyk. Predmetová komisia schvaľovala maturitné zadania na ÚFIČ MS zo SJL, ANJ, NEJ,
RUJ a kritériá na prijímacie konanie na nasledujúci šk. rok. Priebežne sa riešili vyskytnuté
problémy vo výchovno-vzdelávacej oblasti.
Priebeh zasadnutí členov predmetovej komisie odborných predmetov v spolupráci
s vedúcou OKP 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, príprava dohôd so zubnými ambulanciami na nasledujúci šk. rok na vykonávanie
OKP, vypracovanie kompetencií zdravotníckeho asistenta, zubného asistenta, maséra,
rozdelenie 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, situácie
ohľadom nedodržiavania Školského poriadku žiakmi. 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 a navrhovali spôsoby ich vyriešenia.
Názov PK
PK jazykov
PK prírodovedných
a spoločenskovedných
predmetov
PK pre študijný odbor
5356 M a 5356 N
zdravotnícky asistent,
pre učebný odbor 5371 H
sanitár externé štúdium
PK pre študijný odbor
5358 M zubný asistent denné
štúdium
PK pre študijný odbor
5370 M masér denné štúdium

Vedúci

Zastúpenie predmetov

PaedDr. Jana Tverdíková

SJL, CUJ

RNDr. Adriána Sovičová, PhD.

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

Mgr. Mária Kaliňaková

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

PhDr. Jitka Čipaková

LAT, ANF, ZAX , ZNL, AZB

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 2015/2016 pracovala žiacka školská rada pod vedením
koordinátorov: Mgr. Lenka Mašlejová, (zmena priezviska od 04. 06. 2016 Mgr. Lenka
Sokol), RNDr. Adriana Sovičová, PhD. a Mgr. Tomáš Fiamčik v nasledujúcom zložení:
ŽŠR 2015/2016
I.A

Matej PČOLKA

I.B

Marianna PETROVÁ

I.C

Júlia ŠINGLÁROVÁ

I.D

Kristína GAĽOVÁ

I.E

Martin ŠKVARKO

II.A

Veronika KAZIMÍROVÁ - predseda ŽŠR

II.B

Blažej BALÁŽ

II.C

Michaela BARANIKOVÁ

II. D

Mária KOVALÍKOVÁ

II.E

Soňa JURIŠOVÁ - podpredseda ŽŠR

III.A

Zuzana VEREŠPEJOVÁ

III.B

Martina GOGOĽOVÁ

III.C

Simona ŠEDOVÁ

III.D

Zuzana HAKOŠOVÁ

IV.A

Michaela TROŠČÁKOVÁ

IV.B

Iveta JACHVANOVÁ

IV.C

Martina VASILČINOVÁ

IV.D

Daniel ČOLLÁK - zástupca žiakov v Rade školy
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2

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV

§ 2. ods. 1 b
Počet žiakov školy: 546
Počet tried:
23
Podrobnejšie informácie:
denná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent

312

denná forma štúdia - študijný odbor zubný asistent

60

denná forma štúdia - študijný odbor masér

99

večerná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent

50

večerná forma štúdia - učebný odbor sanitár

26

prerušené štúdium

2

prestup na inú školu a ukončené štúdium
Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
28
0
I. A
25
0
I. B
28
0
I. C
25
0
I. D
29
0
I. E
14
0
I. F
26
0
I. G
15
0
I. H
25
0
II. A
30
0
II. B
28
0
II. C
26
0
II. D

3

13
Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
31
0
II. E
13
0
II. F
24
0
III. A
24
0
III. B
26
0
III. C
28
0
III. D
7
0
III. E
25
0
IV. A
24
0
IV. B
25
0
IV. C
20
1
IV. D

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. 2016:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2016:
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165
8
136
21
84
86
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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:

96
0
86
10

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2016:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2016:

30
32

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

65
1
57
7

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2016:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2016:

30
30

4

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

§ 2. ods. 1 e
4.1

Klasifikácia tried

Trieda AZD ANF ANJ BIO DEJ FYZ FYT CHE INF LAT MAZ MFB MAT NEJ OBN OAZ ORZ PAT
1,61 2,11 2,25 1,79 2,61
2,57 1,57 1,79
2,32
1,46
I. A
I. B

1,32

1,64 1,64 1,96

2,36 1,24 1,56

2,04

I. C

1,36 2,29 1,96 1,68 2,46

2,61 1,79 1,5

2,25 2,18 1,04

I. D

2,72 2,44 2,72 2,04 3,44 2,28 2,84 1,96 2,08

2,76

I. E

1,97

2,55 1,86 1,07

I. F

2

1,7

2

1,83 2,83

2,69 1,76 1,9

1,36
3,5

1,32

1

1

1,07

1

1

1,07

1,36

1

I. G
I. H
II. A

1,32 1,76 1,96 2,08

2,28 1,28

2,68

1,24

1,36

II. B

1,13

2,7

2,43

1,2

1,23

II. C

1,48 1,26 2,38 1,96

2,63 3,09 1,37

1,37

2,03 1,53

1,85 2,35 2,42

II. D
II. E

1,4

1,32

1,1

2,7 1,22
2,96 2,04

1,55 1,19

3

1,35

1,69

2,73 3,33 1,77

2,13 1,1

2,23

1,92

II. F

1,19
1,54

III. A

1,71

2,25

2,54

III. B

2,33

2,21

3

III. C

1,96

2,46

III. D

2

1,1

3

3,11

1

1,13

1,42 1,21

2,46 2,08

1,54 1,31

2,78 1,85 3,07 3,67

1,52
1

III. E
IV. A

2,24

IV. B

2,96

IV. C

2,13

IV. D

2,9

1,88

1,64
1,71

2,24
2,9
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2,1

1,8

2,45
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Trieda PVL PPS PYJ RRC RUJ SIX SNO SJL SIL SPR
2,57
1
I. A
1,84
1
I. B
2,1
2,29
1
I. C
2
3,2
1
I. D
1,5
2,66
1
I. E
1,07
I. F
1,46
1,23 1,5
I. G
1,14
I. H
1,72 1,28
2,48
1
II. A
1,7 1,43
2,7
1
II. B
1,7 1,81
2,89
1
II. C
1,31
3,23
1
II. D
1
2,1
1
II. E
1,15
II. F
1,58
1,08
2,63
1,04
III. A
1,17
1,63
2,67
1
III. B
1,08
1,42
2,46
1
III. C
1,74
1,41 2,11
2,74
1
III. D
1
2,71
2,43
III. E
2,44 1,2
1
IV. A
2,13
3,08 1,58
1
IV. B
2
2,56 1,2
1
IV. C
2,15
2,89
3,2
1
IV. D

4.2

TSV TEV ZAX ZOE ZKC ZET ZDR ZNL
1,11
2,39 2,46
1
1,6 1,96
1,44
2,46 1,93
1,42
2,4
1,33
1,76
1,76
1,27
1
1,65
1,57 1,07
1,22
2,2 1,92 1,2
1,24
1,73 1,47
1
1,42
2,07 1,85 1,52
1,35
2,35
1,21
1,52
1,06
1,48
1,54 1,23
1,13
1,46
2
1,17
1,54 1,83
1,28
2,27 1,81
1,19
2,26
1,57 1,14
1,04
2,12 1,84
1,06
2,08 2,21
1
2,36 2,08
1,11
2,95

Prospech žiakov

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

28
25
28
25
29
14
26
15
25
30
28
26
31
13
24
24
26
28
7
25
24
25

Význame
naní
6
11
5
4
7
14
17
12
7
6
4
2
17
9
6
4
9
3
3
9
3
5

IV. D

20

2

Trieda Počet

Veľmi
dobre
8
7
12
2
8
0
7
2
7
19
11
9
11
3
9
10
4
6
2
7
7
11
3

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
14
7
11
19
14
0
2
0
11
5
11
15
3
1
9
10
13
18
2
9
14
9

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

15

0

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

0

0
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4.3

Dochádzka žiakov
Zamešk.
na žiaka
62,54
64,68
56,39
79,96
80,31
3,27
19,04

Počet

Zamešk. hod.

I. A
I. B
I. C
I. D
I. E
I. F
I. G

28
25
28
25
29
14
26

1751
1617
1579
1999
2329
49
495

I. H

15

117

7,80

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

25
30
28
26
31
13
24
24
26
28
7
25
24
23
20

1710
1577
2234
1499
2362
151
2130
2357
2767
2259
172
1454
1814
1449
1373

68,40
52,57
79,79
57,65
76,19
10,79
88,75
98,21
106,42
80,68
24,57
58,16
75,58
63,00
65,38

Trieda

4.4

Osprav. Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neospr. na žiaka
1745
1617
1579
1995
2329
49
495

62,32
64,68
56,39
79,80
80,31
3,27
19,04

6
0
0
4
0
0
0

0,21
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
0,00

117

7,80

0

0,00

1710
1575
2230
1489
2362
151
2129
2347
2758
2257
172
1454
1807
1449
1373

68,40
52,50
79,64
57,27
76,19
10,79
88,71
97,79
106,08
80,61
24,57
58,16
75,29
63,00
65,38

0
2
4
10
0
0
1
10
9
2
0
0
7
0
0

0,00
0,07
0,14
0,38
0,00
0,00
0,04
0,42
0,35
0,07
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00

Maturitná skúška

4.4.1 Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet Úroveň Počet (M/Ž)
Anglický
jazyk

B1

79

Anglický
jazyk

B2

1

(1/0)

Nemecký
jazyk

B1

14

(0/14)

Praktická
časť
odbornej
zložky
Ruský jazyk

PFEČ PFEČ PFIČ PFIČ 1
2
3
4
5
Ústna Ústna
priemer počet priemer počet Ústna Ústna Ústna Ústna Ústna priemer počet

(17/62) 49,49%

78

49,17%

78

11

24

29

15

2,61

79

81,70%

1

65,00%

1

1

1,00

1

44,76%

14

58,21%

14

3

6

3

1

2,36

14

49,04%

7

55,71%

7

1

2

3

1

2,57

7

101

64,39%

101

16

39

31

15

2,45

101

35

31

35

13

2,23

114

1

115 (20/95)
B1

7

(1/6)

Slovenský
jazyk
a literatúra

101 (19/82) 47,13%

Teoretická
časť
odbornej
zložky

115 (20/95)
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4.4.2 Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet Počet (M/Ž)
Praktická
časť
odbornej
zložky

112

(20/92)

1
2
3
4
5
Praktická Praktická
Praktická Praktická Praktická Praktická Praktická priemer
počet
52

43

16

1

1,70

112

ODBORY A UČEBNÉ PLÁNY

5

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

5.1

Trieda Študijný (učebný) odbor

II.D

5370 M masér

I.A

5356 M zdravotnícky asistent

II.E

5358 M zubný asistent

I.B

5356 M zdravotnícky asistent

II.F

5356 N zdravotnícky asistent

I.C

5356 M zdravotnícky asistent

III.A

5356 M zdravotnícky asistent

I.D

5370 M masér

III.B

5356 M zdravotnícky asistent

I.E

5358 M zubný asistent

III.C

5356 M zdravotnícky asistent

I.F

5356 N zdravotnícky asistent

III.D

5370 M masér

I.G

5371 H sanitár

III.E

5356 M zdravotnícky asistent

I. H

5356 N zdravotnícky asistent

IV.A

5356 M zdravotnícky asistent

II.A

5356 M zdravotnícky asistent

IV.B

5356 M zdravotnícky asistent

II.B

5356 M zdravotnícky asistent

IV.C

5356 M zdravotnícky asistent

II.C

5356 M zdravotnícky asistent

IV. D 5370 M masér

Zoznam študijných odborov a učebných plánov

5.2

5.2.1 Študijný odbor 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 (denná
a externá forma)

▪

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-OZdV zo 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. a 2.ročník

5.2.4 Učebný odbor 5371 H sanitár
Učebný odbor bol aktivovaný vo forme:
1-ročné externé štúdium pre absolventov strednej školy ukončenej záverečnou
skúškou alebo maturitnou skúškou.
Absolvent 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 2015/2016
Pracovný pomer
Celkom
Z toho:
TPP
TPP (MD+RD)
DPP
Znížený úväzok
ZPS
Na dohodu

6.2

Počet pedag. Počet nepedag.
pracovníkov pracovníkov
77
12
38
3
7
19
4
6

8
0
2
1
0
1

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet

Pracovný pomer

Dohoda
práce

o

vykonaní

spolu

začínajúci
samostatní
1. atestácia
2. atestácia

26
22
18
5

4
2
0
0

30
24
18
5

spolu

71

6

77

Predmety vyučované nekvalifikovane
Všetky predmety boli v školskom roku 2015/2016 vyučované kvalifikovane.
6.3

Vzdelávanie zamestnancov

§ 2. ods. 1 h
Ďalšie vzdelávanie

Počet študujúcich

1. atestácia

3

2. atestácia

2

štúdium školského manažmentu

2

rozširujúce štúdium

3

doplňujúce pedagogické

4

vzdelávanie pre vedúcich PK

1
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7
7.1

AKTIVITY A PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI
Škola

Dňa 25. 09. 2015 prebiehala v Prešovských uliciach akcia zameraná na podporu zdravia
Deň srdca – Kampaň MOST. Okoloidúcim bolo poskytnuté vyšetrenie hladinu
cholesterolu v krvi, stanovenie BMI a nameranie hodnoty krvného tlaku.
Dňa 27. 10. 2015 sme sa zúčastnili akcie Deň Prešovského kraja, ktorú usporiadal
Prešovský samosprávny kraj v priestoroch PSK v Prešove. Návštevníkom sme predstavili
študijné odbory dennej a externej formy, ktoré ponúka naša škola. Zdravotnícki asistenti
merali krvný tlak, zisťovali BMI a prítomným poskytli informácie o prvej pomoci
pri vdýchnutí cudzieho telesa. Maséri edukovali prítomných o správnom držaní tela, taping
a školu chrbta. Zubní asistenti predviedli ukážku dentálnych pomôcok a techniky čistenia
zubov. Zamestnanci PSK mali možnosť overiť si praktické zručnosti našich masérov
pri klasickej masáži chrbta, krčnej chrbtice a lymfodrenáže tváre.
Dňa 28. 10. 2015 v čase od 08.30 – 13.30 hod. sa uskutočnil Deň otvorených dverí
na našej škole. Zúčastnilo sa ho 262 návštevníkov z 38 základných škôl prešovského kraja.
Zubní asistenti prezentovali študijný odbor formou PowerPointu – Zdravá výživa,
predviedli techniku čistenia zubov a používanie dentálnych pomôcok. Návštevníci si
prezreli praktické ukážky mechanickej očisty, dezinfekcie a sterilizácie nástrojov v zubnej
ambulancii, praktické ukážky odborných výkonov v zubnej ambulancii formou PC
prezentácie. Maséri predviedli klasickú masáž, bankovanie, masáž lávovými kameňmi,
demonštráciu „školy chrbta“, taping, manuálnu lymfodrenáž a prezentáciu procedúr
fyzikálnej terapie. Zdravotnícki asistenti prezentovali návštevníkom kúpeľ dojčaťa,
podávanie jedla chorým, obväzovú techniku, úpravu postele a aplikáciu injekcií.
Návštevníci mali možnosť nazrieť aj do chemického laboratória, počítačových miestností,
školskej knižnice, jazykových a odborných učební. Predstavila sa im aj žiacka školská rada
so svojimi akciami.
Dňa 07. 10. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili súčinnostného cvičenia zložiek
záchranného integrovaného systému pod názvom Tunel Šibeník, ktoré sa uskutočnilo
pred spustením do prevádzky. Témou cvičenia bolo vykonávanie záchranných prác v tuneli
po vzniku dopravnej nehody s následným požiarom a hromadným postihnutím osôb.
Cvičenie bolo zamerané na hasenie požiaru, evakuáciu účastníkov udalosti do bezpečného
priestoru, triedenie zranených osôb podľa rozsahu zranení, pomoc zraneným osobám
za asistencie ZZS a polície. Žiaci mali príležitosť prepojiť teóriu s praxou pri simulovanej
situácii v externých reálnych podmienkach, overiť si získané poznatky z vyučovania prvej
pomoci a zažiť súčinnosť záchranných zložiek v akcii pri záchrane seba a svojich
spolužiakov s použitím reálnych prístrojov, pomôcok a vozidiel jednotlivých záchranných
zložiek.
Dňa 08. 10. 2015 sme sa zúčastnili akcie Burza práce a Workshop výchovných
poradcov, ktorá sa realizovala v priestoroch SOŠ technickej v Prešove. Akciu usporiadal
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Návštevníkom sme prezentovali študijné
odbory dennej a externej formy, v ktorých štúdium poskytuje naša škola: zdravotnícky
asistent, masér, zubný asistent.
Dňa 26. 11. 2015 sme pre žiakov pripravili prednášku a besedu na tému AIDS
so zameraním na prevenciu. Žiakom bol premietnutý dokumentárny film Anjeli, ktorý
prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike starajúcich sa
o deti nakazené vírusom HIV. Po premietnutí nasledovala živá diskusia o filme, ktorý
zanechal v žiakoch hlboký dojem. Žiaci a zamestnanci školy sa zapojili i do propagácie
boja proti AIDS nosením červenej stužky, ktorú vyrobili žiaci tretieho ročníka.
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Žiaci prispeli svojimi prácami do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyrobením pohľadníc
s danou problematikou.
Dňa 01. 12. 2015 sme so žiakmi našej školy na školskom dvore vytvorili ŽIVÚ
ČERVENÚ STUŽKU.
V dňoch 08. 02. 2016 - 12. 02. 2016 sa v čase od 12.00 – 17.30 hod. v ZOC MAX Prešov
konala prezentácia študijných odborov SZŠ. Žiaci prezentovali tieto študijné odbory:
zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér. Pre verejnosť boli pripravené letáky
s informáciami o našej škole. Okrem toho žiaci študijného odboru zdravotnícky asistent
merali záujemcom krvný tlak a pomocou prístroja vypočítali hodnoty indexu telesnej
hmotnosti (BMI). Odbor masér prezentovali žiaci tak, že predvádzali techniky jemnej
masáže tváre, ramien a rúk. Žiaci študijného odboru zubný asistent informovali o prevencii
zubného kazu a správnej starostlivosti o ústnu dutinu. Akcia mala pozitívny ohlas
a prispela k väčšej informovanosti o študijných odboroch, ktoré sa vyučujú na našej škole.
03. 03. 2016 sa uskutočnila Valentínska kvapka krvi - Národná transfúzna služba
na Hollého ulici č. 14, Prešov realizovala odbery krvi. Žiaci školy sa zaslúžili
o 58 úspešných odberov krvi.
16. 03. 2016 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.
Dňa 22. 04. 2016 sa žiačky II. A triedy: Veronika Kazimírová, Veronika Eštoková
a Sibyla Thótová zúčastnili regionálneho kola súťaže v prvej pomoci stredných
zdravotníckych škôl, ktorú organizovala SZŠ, Kukučínova 40, Košice a Asociácia
stredných zdravotníckych škôl SR v zastúpení RNDr. Heleny Turisovej riaditeľky školy
a Mgr. Miroslava Sekulu prezidenta Asociácie SZŠ SR v priestoroch SZŠ
na Kukučínovej 40 v Košiciach a Školského klubu Strednej odbornej školy technickej
na Kukučínovej 23 v Košiciach. V tejto náročnej súťaži sme sa umiestnili na 3. mieste.
Svetový Deň Zeme sme na našej škole oslávili 21. 04. 2016. Tento deň sme upravili
vonkajšie priestory školy a v jej areáli vysadili okrasné dreviny.
Dňa 02. 05. 2016 sa žiačky II. A triedy – Kamila Čechová, Sofia Čisáriková a Viktória
Maslišová zúčastnili vedomostnej súťaže s názvom „GTF kvíz“, ktorý sa konal
v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
Dňa 04. 05. 2016 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier konalo pracovné
stretnutie učiteľov odborných predmetov našej školy s vedúcimi sestrami FNsP
J. A. Reimana a domovov sociálnych služieb. Naše pozvanie prijala aj námestníčka
pre ošetrovateľstvo FNsP J. A. Reimana v Prešove, PhDr. Mária Haraksimová, MBA
a 60 vedúcich sestier a pedagógov. Programom pracovného stretnutia bolo oboznámiť
pozvaných s výchovno – vyučovacím procesom, priebehom odbornej klinickej praxe
a mimoškolskými akciami. Po prezentácií sme diskutovali o aktuálnych problémoch
týkajúcich sa vzdelávania a práce zdravotníckych asistentov a sestier.
06. 05. 2016 - účasť na dvanástom ročníku krajského matičného festivalu Ľudová pieseň
košickej mládeže. Ján Kanuščák (I. D) obsadil v kategórii „žiaci stredných škôl - chlapci“
druhé miesto. Jana Šofranková (I. C) získala v kategórii „žiaci stredných škôl - dievčatá“
cenu firmy Lynx.
Dňa 12. 05. 2016 žiaci 2. ročníka navštívili stanicu Hasičského a záchranného zboru
na Požiarnickej ulici v Prešove. Nechýbal skvelý výklad a ukážky hasičskej techniky,
pomocou ktorej hasiči zachraňujú ľudské životy a bojujú proti živelným pohromám.
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V dňoch 11. 05. – 12. 05. 2016 sa zúčastnili žiaci 4. ročníka akcie „Deň zdravia“
v priestoroch spoločnosti Spinea na Volgogradskej ulici 13 a Okrajovej ulici 33 v Prešove
a dňa 07. 06. 2016 v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove na Ulici 17. novembra
č. 15. Žiaci 2. a 4. ročníka vykonávali procedúry klasickej masáže, rôznych druhov
reflexných masáží, manuálnej lymfodrenáže, bankovania, masáže lávových kameňov
a inštruktáž o škole chrbta.
16. 05. 2016 priestory našej školy prišli k nám pozrieť predškoláci z MŠ na Volgogradskej
ulici v Prešove. Deti si vyskúšali, ako sa sedí v zubárskom kresle, ako funguje odsávací
systém, prezreli si odborné učebne.
Dňa 17. 05. 2016 sa žiaci III. D triedy zúčastnili exkurzie v Kryocentre na Duchnovičovom
námestí v Prešove.
18. 05. 2016 žiačky študijného odboru zubný asistent II. E triedy realizovali edukačné
stretnutie na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Priblížili žiakom problematiku vzniku zubného
kazu a toho, čo všetko patrí k starostlivosti o chrup.
25. 05. 2016 sa žiaci našej školy sa zapojili do projektu VSE City Run 2016. 50 žiakov
1. a 2. ročníka sa zapojilo do nonstop benefičného behu na páse. V kategórii Prechádzka
našu školu reprezentovalo 16 žiakov. Masového charitatívneho behu ulicami mesta,
ktorého heslom bolo „Vyhráva jeden, pomáha každý!“, sa zúčastnilo 16 žiakov našej školy
z 1., 2. a 3. ročníka.
Dňa 31. 05. 2016 sa žiaci I. A, I. B, I. C, I. D, I. E a II. A zúčastnili 1-dňovej exkurzie
v Budapešti. Počas celodennej prehliadky Budapešti žiaci navštívili Podzemnú
nemocnicu, Baziliku sv. Štefana, Matyášov chrám, Rybársku baštu a ďalšie zaujímavé
pamiatky.
Dňa 31. 05. 2016 sa
žiaci III. C triedy - Ondrej Nižník, Marián Marchevský,
Simona Šedová, III. A triedy - Klaudia Jarzebowská, Michaela Mária Hajosteková
zúčastnili akcie, ktorú usporadúval Úrad PSK pod názvom Medzinárodný deň detí pre deti
zamestnancov Úradu PSK. Naši žiaci mali vyhradené stanovište pod názvom
Zdravovedko, kde deťom ukázali ukážky prvej pomoci na figurínach a taktiež svoju
zručnosť v obväzovej technike.
07. 06. 2016 sa uskutočnila prednáška pre žiakov prvých ročníkov pod záštitou
Regionálneho centra ochrany prírody na tému „Ochrana prírody“ pri príležitosti Svetového
dňa životného prostredia.
V dňoch 07. – 08. 06. 2016 sa v Dunajskej Strede konal 11. ročník Celoslovenskej súťaže
v poskytovaní prvej pomoci. Našu školu reprezentovalo družstvo zložené zo žiačok II. A
Veroniky Eštokovej, Veroniky Kazimírovej a Sibyly Tóthovej, ktoré do celoslovenského
kola postúpili na základe umiestnenia v regionálnom kole v Košiciach. Naše družstvo sa
umiestnilo na 5. mieste a žiačky získali certifikát Mladý záchranár.
Dňa 10. 06. 2016 sa v lokalite Cemjata - Kvašná voda konal už 9. ročník súťaže Asistent
v akcii - súťaže medzi strednými zdravotníckymi školami. Akcie sa zúčastnili žiaci
2. ročníka denného štúdia z 15 stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska, pričom
domáce družstvo nebolo zaradené medzi súťažné. Organizátori pripravili pre súťažiacich
modelové situácie: úraz chrbtice a cudzie teleso v dutine brušnej, otvorenú zlomeninu
predkolenia, KPR dieťaťa, opitú matku v bezvedomí a stanovištia na overenie fyzickej
kondície (streľba, šplh po lane a beh na čas), na ktorých preukázali svoju športovú
zdatnosť i odborné vedomosti.
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24. 06. 2016 sa žiaci 2. ročníka našej školy zúčastnili prezentácie jednotlivých
študijných odborov ZA, masér a ZuA na SOŠ technickej v Prešove, na Volgogradskej
ulici, kde sa konala „Súťaž dobrovoľných hasičských zborov v Prešove a okolí pre žiakov
základných a stredných škôl.“ Naši žiaci jednotlivým súťažiacim družstvám predstavovali
svoje odbory, čo je ich podstatou, systém výučby, odbornej praxe.
24. 06. 2016 - Zdravotná príprava na ZŠ Matice slovenskej v Prešove. Žiaci prvého
a druhého stupňa si mohli prakticky precvičiť dýchanie z úst do úst, kardiopulmonálnu
resuscitáciu, Gordonov manéver a Heimlichov hmat. Nácvik poskytovania prvej pomoci
bol umožnený vďaka našim žiačkam z II. B triedy. Žiačky II. E. triedy odboru zubný
asistent umožnili deťom precvičiť techniky čistenia zubov na modeloch.
7.1.1 Kultúrne podujatia
02. 10. 2015 - Európsky deň jazykov (26. 09. 2016) – žiaci 3. ročníka prezentovali
krajiny Európskej únie, ktorých jazyky sa vyučujú na našej škole. Pripravili aj ochutnávku
tradičných jedál týchto krajín. Žiaci 2. ročníka navštívili Britské centrum v Knižnici
P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktorého cieľom je podpora vzdelávania v anglickom jazyku
a FF PU, kde si vypočuli prezentáciu o spôsobe výučby jazykov a predovšetkým prekladu
a tlmočenia Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva.
Cesta do tmy - 09. 11. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili v kine Scala divadelného
vystúpenia s protidrogovou tematikou.
Dňa 09. 11. 2015 v učebni číslo 110 Mgr. Katarína Komenská, PhD. - odborná asistentka
na FHaPV PU v Prešove na katedre etiky a bioetiky viedla prednášku na tému Aktívnosť
a tolerancia ako prejavy humánnosti pre žiakov prvého ročníka.
08. 12. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku pod názvom
Americký sen, ktoré maximálne využíva slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci môžu
stretnúť v reálnom živote.
Dňa 08. 12. 2015 sa v našej škole uskutočnilo posedenie pri samovare. Na začiatku sa žiaci
dozvedeli niečo o histórii samovaru, vzniku a výrobe tradičného ruského čierneho čaju.
Formou súťaže si preverili svoje zdatnosti v čítaní neznámeho textu v ruskom jazyku.
Dňa 09. 12. 2015 sa v priestoroch SOŠ podnikania v Prešove uskutočnila konferencia
žiackych školských rád pod názvom Mysli, tvor a prejav sa , ktorej cieľom bolo, aby mladí
vedeli využívať svoj tvorivý potenciál. Súčasťou konferencie boli voľby nového tímu
do stredoškolského parlamentu PSK Naša žiačka a zároveň predsedníčka ŽŠR našej školy
Veronika Kazimírová, II. A sa stala novou členkou 7 členného tímu stredoškolského
parlamentu PSK.
Dňa 09. 12. 2015 - školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnili
16 žiaci 1. až 4. ročníka, na prvom mieste v kategórii 2D sa umiestnila Soňa Lehocká
zo 4. A triedy, ktorá nás reprezentovala na obvodnom kole.
Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 15. 12. 2015. Súťaže sa
zúčastnili 3 súťažiace z 1. a 2. ročníka.
Dňa 22. 12. 2015 sa uskutočnila Vianočná akadémia našej školy v priestoroch Kina
Scala. Do programu sa zapojili žiaci denného štúdia, prezentovali svoje mimoriadne
schopnosti v rôznych oblastiach, či už v hudobnej alebo tanečnej.
Dňa 14. 01. 2016 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili medzinárodnej výstavy Titanic
v Bratislave. Na Bratislavskom hrade si prezreli výstavu venovanú 200. výročiu
narodenia Ľudovíta Štúra. Druhá časť výstavy veľmi podrobne mapovala okolnosti
a samotný priebeh 1. svetovej vojny.
Dňa 27. 01. 2016 v DJZ Prešov sa žiaci našej školy zúčastnili kultúrneho podujatia muzikál Jana z Arku.
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08. 02. - 12. 02. 2016 a 22. 02. – 26. 02. 2016: 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.
Vo februári 2016 sa žiačky Ivana Čolláková z III. D a Simona Pancuráková z I. D zapojili
do medzinárodného projektu Európa v škole. 26. 02. 2016 Ivana Čolláková so svojou
prácou Ženy držia polovicu oblohy vyhrala 1. miesto v krajskom kole.
Dňa 01. 03. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Za krásu slova, z 8 súťažiacich
postúpili 2 žiačky Ivana Čolláková a Veronika Kazimírová.
08. 03. 2016 - Marec mesiac knihy si pripomenuli žiaci prvého ročníka návštevou
Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
01. 04 – 03. 04. 2016 prebiehala literárna súťaž Sofia. Finálový víkend sa konal
na Donovaloch, absolvovala sa ho Ivana Čolláková.
Dňa 19. 04. 2016 sa v priestoroch PKO Čierny orol konala školská akcia pod názvom:
SZŠ má talent 2016. Do súťaže sa prihlásilo 15 súťažiacich, ktorí sa predstavili
v 13 číslach. Finalisti predviedli svoj talent v tanci, speve, hre na rôzne hudobné nástroje
a v bojových umeniach. Žiaci súťažili o titul Talent SZŠ 2016 a Hlas diváka – Talent SZŠ
2016. Titul Hlas diváka – Talent SZŠ 2016 získal Daniel Soták z II. C triedy, ktorý
divákom predviedol šikovnosť svojich prstov v hre na husliach. Porota svojím hlasovaním
rozhodla, že titul Talent SZŠ 2016 získala Mária Lenhardtová z III. C triedy, ktorá
prítomným ukázala čaro stepu.
23. 03. 2016 sme si pripomenuli tradície a zvyky Veľkej noci. Veľkonočnú atmosféru nám
spríjemnil spev ľudových piesní v podaní Zuzany Hakošovej a Miroslavy Čekanovej
z III. D s hudobným doprovodom Šimona Mičkanina z I. E.
Dňa 01. 06. 2016 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia
Kubo od Jozefa Hollého v kine Scala, ktoré bolo navyše obohatené o ľudové piesne
sprevádzané hrou na hudobných nástrojoch.
09. 06. 2016 sa v Trenčíne konala súťaž Žurnálový stetoskop. Žiačky Kristína Lichvarová
a Ľubomíra Desiatniková z II. B prezentovali náš školský časopis Vita.
22. 06. 2016 sme zorganizovali v školskej knižnici Literárnu besedu určenú pre prvákov
a druhákov.
7.1.2 Športové súťaže
Prehľad telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou:
09. 09. – 11. 09. 2015 – KOŽaZ, žiaci tretích ročníkov, Miesto konania – Delňa Prešov
28. 10. 2015 – účelové cvičenie, pre žiakov prvého a druhého ročníka. Miesto konania –
futbalové ihrisko pod Bikošom
07. 03. 2016 – 11. 03. 2016 - Lyžiarsky kurz, žiaci prvého a druhého ročníka, Tatranská
Lomnica
22. 03. 2016 – medzi ročníkový florbalový turnaj chlapcov
10. 05. 2016 – plavecký výcvik III. D triedy v rámci predmetu RRC
30. 05. 2016– účelové cvičenie pre žiakov prvého a druhého ročníka. Miesto konania Furča - Haniska
10. 06. 2016 – sa konal 9. ročník celoslovenskej súťaže Asistent v akcii – Cemjata –
Kvašná voda, odborno-športová súťaž žiakov SZŠ SR
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Prehľad účasti družstiev a jednotlivcov školy na TV a šport. podujatiach a súťažiach
a dosiahnutých výsledkoch:
27. 10. 2015 - Futsal, obvodné kolo žiaci SŠ
- umiestnenie: 4. miesto v skupine
19. 11. 2015 -Silná ruka stredoškolákov – súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov,
- bez umiestnenia
22. 03. 2016 - Florbal, finále obvodného kola žiačky SŠ
- umiestnenie: 3. miesto
02. 03. 2016 - Florbal, obvodné kolo žiaci SŠ
- umiestnenie: 4. miesto v skupine
14. 04. 2016 - Basketbal, obvodné kolo žiaci SŠ
- umiestnenie: 4. miesto v skupine
29. 02. 2016 - Volejbal, krajské kolo žiačky SŠ
- umiestnenie: 4. miesto
20. 04. 2016 - Futbal, obvodné kolo žiaci SŠ
- umiestnenie: 3. miesto v skupine
19. 05. 2016 - Atletika, obvodné kolo žiaci a žiačky SŠ
- umiestnenie: Kristína Goliášová – 1500m – 1. miesto
Jakub Gombík – 400m – 2. miesto
Veronika Šejirmanová – 1500m – 3. miesto
Jessica Varcholová – vrh guľou – 2. miesto
12. 05. 2016 - Armwrestlig cup, súťaž pre stredné školy, Lipany
- umiestnenie: Blažej Baláž – 2. miesto do 65 kg
Slávka Palčáková – 3. miesto do 65 kg
Jessica Varcholová – 3. miesto nad 65 kg
7.1.3 Stredoškolská odborná činnosť
Dňa 09. 02. 2016 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Stredoškolskej odbornej
činnosti, do ktorého bolo zapojených 12 žiakov, s celkovým počtom prác 7.
Súťažilo sa v týchto odboroch:
č. odboru 01 Problematika voľného času
č. odboru 06 Zdravotníctvo a farmakológia
č. odboru 07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie
Problematikou voľného času sa zaoberala žiačka III. A triedy Lucia Motýľová. Jej práca
s názvom Hudba Hany Zagorovej a jej vplyv na mladú generáciu nepostúpila
do krajského kola.
V odbore Zdravotníctvo a farmakológia súťažilo 5 prác:
Edukácia pacientky so stresovou inkontinenciou - riešiteľky: Michaela Troščáková,
IV. A, Martina Gogoľová, III. B,
Poruchy príjmu potravy v období adolescencie - riešiteľky: Veronika Eštoková, II. A
a Sofia Čisáriková, II. A,
Rehabilitácia v domácom prostredí u pacienta s bolesťami v oblasti L chrbtice riešiteľka: Ivana Čolláková, III. D,
Predčasniatka - riešiteľky: Nikoleta Pribulová, IV. C a Michaela Mičáňová, IV. C,
Problematika vnímania prvej pomoci laickou verejnosťou - riešiteľky: Aneta
Bednárová, II. C a Veronika Dujavová, II. C.
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V odbore Pôdohospodárstvo a životné prostredie - súťažila práca: Zhotovenie a praktické
využitie 3D modelu skleníkového efektu - riešiteľky: Alexandra Urbanová, II. A
a Kamila Čechová, II. A.
Do krajského kola postúpili tri práce – Predčasniatka, Rehabilitácia v domácom
prostredí u pacienta s bolesťami v oblasti L chrbtice a Zhotovenie a praktické
využitie 3D modelu skleníkového efektu.
Krajské kolo sa uskutočnilo 08. 04. 2016 v Spojenej škole v Sabinove, práca
Predčasniatka postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 27. 04. - 29. 04. 2016
v Bratislave, v priestoroch Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej K. Adlera.
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.
U žiakov tretieho ročníka na kurze KOŽaZ oboznámili žiakov o drogovej drogovej
problematike v spolupráci s PZ v Prešove.
Október:
Svetový deň bez násilia (2. 10. 2015) – 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.
Žiaci našej školy sa zúčastnili športovo – vedomostnej súťaže s názvom
„NIE DROGÁM“. Na súťaži, ktorá sa konala na SOU technickej, sa zúčastnili žiaci
a žiačky 1. – 3. ročníka. Celkovo mali v skupine sedem škôl a umiestnili sa
na štvrtom mieste.
The dark trip alebo Cesta do tmy to je názov divadelnej inscenácie s jedným
hercom. Hlavnou myšlienkou hry sú drogy - drogy ako útek, drogy ako láska. Žiaci
si pozreli v kine Scala prerozprávaný príbeh o chlapcovi, ktorý sa dostal k drogám
a následne jeho život nabral rýchly spád, ktorý nevedel zastaviť.
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.
Január:
V spolupráci s výchovnou poradkyňou sme zorganizovali pre žiakov 1. ročníka
prednášku - Šikanovanie, kyberšikanovanie, agresivita, intolerancia – prevencia
sociálno – patologických javov v spoločnosti.
Žiaci I. A a I. C spolu s pedagógmi sa zúčastnili súdneho pojednávania. Cieľom
exkurzie na Okresnom súde v Prešove bola prevencia patologického správania.
Február:
Prednáška: Drogová problematika – Látkové závislosti - pre žiakov 2. ročníka.
Máj:
Svetový deň bez tabaku (31. 05. 2016) – vytvorenie informačného panela na tému:
„Negatívny vplyv fajčenia v období adolescencie“.
Žiaci 2. ročníka navštívili stanice Hasičského a záchranného zboru na Požiarnickej
ulici v Prešove. Nechýbal skvelý výklad a ukážky hasičskej techniky, pomocou
ktorej hasiči zachraňujú ľudské životy a bojujú proti živelným pohromám.
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Jún:
-

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

7.1.5 Spolupráca so Slovenským červeným krížom
V školskom roku 2015/2016 boli v spolupráci s Červeným krížom zrealizované
nasledujúce aktivity:
01. 12. 2015 sa konal v centre mesta Prešov Sviečkový pochod, na ktorom sa
aktívne spolupodieľali naši žiaci ( Deň boja proti AIDS)
Prednáška s koordinátorom Červeného kríža a mládeže Jakubom Krempaským
pre žiakov 2. ročníka na tému Mládež a Červený kríž
Dňa 13.05.2016 sa 6 žiaci našej školy – Veronika Eštoková, Veronika Kazimírová,
Sybila Tóthová, Lukáš Vasiľko, Petra Mariničová a Nikol Sopková zúčastnili
súťaže v PP a vedomostiach o ČK organizovanej Miestnym spolkom Červeného
kríža. Súťažilo celkom 11 družstiev z prešovských stredných škôl a naša škola sa
umiestnila na 6 mieste.
7.2

Predmetové komisie

7.2.1 Predmetová komisia jazykov
Slovenský jazyk a literatúra
Na hodinách SJL sa využívali rôzne formy vyučovania ako napríklad skupinové
vyučovanie. Žiaci mali možnosť prezentovať svoje názory, uvádzať argumenty a zvyšovať
komunikatívne zručnosti.
Pri hodnotení a skúšaní sme uplatňovali moderné inovatívne metódy (kvízy, vedomostné
súťaže, pojmové mapovanie, didaktické hry).
Súčasťou literárnej zložky bola dramatizácia literárnych diel vo všetkých triedach.
Veľký dôraz sa kládol na prácu s textom, slovníkmi, interpretáciu textov a mimočítankovej
literatúry.
Kultúrne a literárne povedomie žiakov bolo formované pozeraním filmového spracovania
literárnych diel (Hamlet, Lakomec, Zločin a trest, Anna Kareninová, Na západe nič nové,
Statky-zmätky, Ťapákovci). Vyučovacie hodiny sme si spestrili sledovaním vzdelávacieho
programu Michala Kubovčíka Baštrng, ktorý zábavnou formou propaguje povinnú
literatúru.
Na hodinách SJL sa využívali IKT – vyučovanie pomocou blogu – jankatv.blogspot.sk
a práca s elektronickými slovníkmi (www.juls.savba.sk)
V rámci tematického celku Medzivojnová poézia žiaci 3. ročníka prezentovali
senzualistické a dadaistické básne. Chodbu našej školy spestrili kaligramy vytvorené
žiakmi našej školy. V septembri 2015 sme sa zapojili do celoslovenského projektu
Záložka do knihy spája slovenské školy.
- 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 (J. Botto – Smrť Jánošíkova, J. Kráľ – Zakliata panna vo Váhu
a divný Janko, D. Chrobák – Drak sa vracia, S. Štepka – Jáánošííík). Žiaci 3. ročníka
sa zapojili do akcie Európsky deň jazykov a následne prezentovali ľudový folklór
a ľudovú slovesnosť pre žiakov našej školy.

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2015/2016

20/46

- osobnostný a sociálny rozvoj: porovnali sme konanie hlavných postáv v epike
realizmu, žiaci napísali beletrizovaný životopis a autocharakteristiku. Pri príležitosti
Marca – mesiaca knihy sa žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie v prešovskej Knižnici
P. O. Hviezdoslava.
- mediálna výchova: žiaci na hodinách gramatiky vyjadrovali a zdôvodňovali svoje
názory, diskutovali o novinárskej etike v rámci tematického celku Publicistický štýl.
Využili sme inovačné metódy vyučovania – inscenovanie, rolové hry: moderátori,
redaktori v simulovanom televíznom vysielaní.
Nemecký jazyk
- multikultúrna výchova – v rámci reálií o nemecky hovoriacich krajinách sme
poznávali kultúru, históriu a zvyky Nemecka, Rakúska a Švajčiarska,
- regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – prostredníctvom piesní a poznávania
ľudových zvykov sme prehlbovali u žiakov povedomie a záujem 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.
Ruský jazyk
- multikultúrna výchova - porovnanie života rodiny u nás a v Rusku (projekt „Moja
rodina“) - spoznávanie zvykov, tradícií ľudových rozprávok („O rybárovi a zlatej
rybke“, „Tri prasiatka“, „Vrecko jabĺk“, „Pampúšik“), porovnanie národných krojov
v Rusku a u nás, pestovanie kvalitných ľudských vzťahov,
- environmentálna výchova - téma „Počasie“, 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, téma „Ekológia“, diskusia o globálnych a lokálnych ekologických
problémoch na Slovensku a v Rusku ( prezentácie a projekty).
Anglický jazyk
- multikultúrna výchova - cestovanie, spoznávanie cudzích krajín, orientácia na letisku,
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, pestovanie kvalitných ľudských
vzťahov, poznávanie rôznych kultúr, spoznávanie zvykov iných kultúr, spôsoby
cestovania,
- environmentálna výchova - klady a zápory života v meste a na vidieku, projekt
„Globálne problémy“, podpora aktívneho prístupu k tvorbe a ochrane životného
prostredia, rozvoj
a upevňovanie hodnotového systému v prospech konania
k zlepšeniu životného prostredia, vyjadrenie názoru na túto problematiku v eseji
na tému „Keby som bol primátorom môjho mesta/dediny, zmenil by som...“,
pochopenie súvislostí medzi lokálnymi a globálnymi problémami a zodpovednosť
vo vzťahu k prostrediu, zodpovednosť k živým organizmom a prostrediu,
problematika živ. prostredia a jeho ochrany,
- mediálna výchova - komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí, recenzia knihy:
kritické posudzovanie literárneho diela, uvedomovanie si negatívnych vplyvov
techniky a chápanie pravidiel mediálneho sveta, formovanie schopnosti žiakov
správne posudzovať mediálne šírené posolstvá, vplyv médií na oblečenie mladých
ľudí, kritický pohľad na monitorovanie ľudí prostredníctvom kamier, kritické
a selektívne využívanie médií a ich produktov, klady a zápory výpočtovej techniky,
zmysluplné a kritické využívanie médií a kritické posudzovanie mediálnych produktov
- sociálne siete, formovanie vlastného názoru na reklamu, uvedomovanie si
negatívnych vplyvov reklamy na osobnosť človeka,
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2015/2016

21/46

- tvorba projektu a prezentačné schopnosti - tvorba a prezentácia projektov „Móda“
a „Moje mesto“, tvorba a prezentácia projektov „Globálne problémy“, „Moja
obľúbená kniha“, tvorba a prezentácia projektov „Móda“,
- osobnostný a sociálny rozvoj - opis osoby, charakterové vlastnosti, pestovanie
kladných medziľudských vzťahov, život ako najvyššia hodnota človeka, rozvoj
technicko-ekonomických zručností, schopnosť využívať IKT, získavanie
a spracovanie informácií, písanie motivačného listu, životopisu, pohovor
do zamestnania, zodpovednosť žiakov vo vzťahu k zdravému životnému štýlu
a zdraviu, pochopenie a rešpektovanie faktu kultúrnej rozmanitosti, uvedomenia si
vlastných koreňov a kultúrnej identity, rešpektovanie názorov, potrieb a práv
pri argumentácii.
7.2.2 Predmetová komisia prírodovedných a spoločenskovedných 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. Vhodné
úlohy na riešenie sme získavali aj z internetových stránok. (napr. oskole.sk, hackmath.net,
planetavedomosti.sk, szs.edupage.sk – digitálna knižnica). 04. 04 - 08. 04. 2016 sa všetci
žiaci prvého a druhého ročníka na hodinách matematiky zapojili do celoslovenskej
matematickej súťaže Pangea.
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, význam stromov
vytváranie posterov, ktoré obsahovali bohaté informácie o rôznych genetických
ochoreniach.
tvorba rodokmeňov na základe rodinnej anamnézy a rozhovorov s príbuznými.
Chémia - využívanie aktívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívny a samostatný
prístup žiakov k riešeniu výpočtových a iných typov úloh. Na vyučovaní bola používaná
bádateľská metóda, hlavne na laboratórnych cvičeniach, kde žiaci tvorili experimenty
samostatne a aktívne pracovali v skupinách, kde sme rozvíjali ich schopnosti
kooperatívnou metódou. Pri vypracovaní protokolov sa kládol dôraz na odbornú správnosť,
samostatnosť, hľadanie informácií, schopnosť formulovať závery a dbať na formálnu
úhľadnosť protokolu.
Dejepis - vyučovanie bolo založené na podnecovaní vnútornej motivácie žiakov
a sústredené na komunikatívnu zložku.

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2015/2016

22/46

▪

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,

▪

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. V snahe prepojiť teoretickú výučbu s realitou sa žiaci I. A a I. C zúčastnili
21. 01. 2016 súdneho pojednávania na Okresnom súde v Prešove. Odbornú prednášku
z trestného práva, ako aj samotné pojednávanie viedol predseda Okresného súdu.
Telesná a športová výchova (TSV)
- 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:
- september 2015: Exkurzia do židovskej synagógy (žiaci 1. ročníka ZA, ZuA,
MAS),
- január 2016: Exkurzia do Bratislavy (svetová výstava „Titanic“, Bratislavský
hrad - výstava venovaná 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra; výstava s tematikou
1. svetovej vojny),
- máj 2016: Exkurzia do Budapešti (žiaci 1. ročníka ZA, ZuA, MAS), žiaci
navštívili Podzemnú nemocnicu, Baziliku sv. Štefana, Matyášov chrám,
Rybársku baštu, Tropicarium,
- jún 2016: Exkurzia do centra mesta Prešov, poznávanie významných
historických pamiatok nášho mesta (I. A, I. B),
- jún 2016: Návšteva Caraffovej väznice v centre Prešova (I. A, I. B).
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7.2.3 Predmetová komisia odborných predmetov
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dodržiavali sme platnú legislatívu MZ SR a ŠVP pre študijný odbor zdravotnícky
asistent a učebný odbor sanitár pri vypracovaní ŠkVP a pri výchovno–vyučovacom
procese vo všetkých triedach denného a externého štúdia.
Na úvodných hodinách učitelia odborných predmetov informovali žiakov
o prevádzkovom poriadku odborných učební a o pravidlách vyučovania
v odborných učebniach.
Dôsledne sme dodržiavali Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/ 2011
a internú smernicu, pravidelne sme zaznamenávali študijné výsledky hodnotenia
do elektronickej triednej knihy.
Využili sme možnosti úprav učebných osnov v povolenom rozsahu v záujme
inovácie a aktualizácie obsahu – v študijnom odbore zdravotnícky asistent sme
aplikovali interné učebné texty ZOE do vyučovania. Uplatňovali sme progresívne
metódy a formy vyučovania, používali výučbové modely, pomôcky a didaktickú
techniku.
Kontrolovali a usmerňovali sme učiteľov odborných predmetov prostredníctvom
hospitačnej činnosti.
Podporovali sme ďalšie vzdelávanie odborných učiteľov v rámci kontinuálneho
vzdelávania.
V spolupráci s triednymi učiteľmi sme sledovali absolvovanie 90 % hodinovej
dotácie v profilujúcich predmetoch jednotlivých študijných a učebných odboroch.
Spolupracovali sme s výchovnou poradkyňou v oblasti propagácie školy
pri organizácii plenárneho zasadnutia a triednych aktívov na ZŠ, Dňa otvorených
dverí na našej škole, PSK, SOŠ – technickej v Prešove, v ZOC MAX Prešov.
Vo výučbe učitelia odborných predmetov využívali aktivizujúce metódy
napr. zážitkové učenie, didaktické hry a pod. Dôraz kládli na demonštráciu
a praktické precvičovanie. Na lepšie porozumenia a názorné predvedenie používali
učebné pomôcky napr. zdravotnícku dokumentáciu, výučbové anatomické modely
a plagáty, odborné zdravotnícke pomôcky a iné. U žiakov večerného štúdia
vzhľadom na rôznorodú vekovú štruktúru a profesijné skúsenosti kládli dôraz
na prepojenie teórie s praxou.
V odborných učebniach sme dopĺňali spotrebný materiál.
Prebehla rekonštrukcia odbornej učebne č. 14, v odbornej učebni č. 12 sa zaviedol
linkový systém.
Do odborných učební č. 14 a č. 110 sme doobjednali anatomické výučbové modely.
Vypracovali sme interné učebné texty pre predmety PYJ, AZD, PVL a ORZ.

Odborná klinická prax
Dôsledne sme dodržiavali Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/2011
a internú smernicu, vyučujúci odborných predmetov pravidelne zaznamenávať
študijné výsledky hodnotenia do elektronickej triednej knihy.
Učitelia odborných predmetov dodržiavali pokyny k záznamom priebehu OKP
v denníku odbornej praxe žiaka.
Vedúca odbornej klinickej praxe riadila a podporovala spoluprácu medzi učiteľmi
odborných predmetov ako aj vedúcimi sestrami školiacich pracovísk OKP.
Podporovali sme ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v rámci
kontinuálneho vzdelávania.
Pred nástupom na odbornú klinickú prax bolo preukázateľným spôsobom
zabezpečené poučenie žiakov o dodržiavaní mlčanlivosti o údajoch pacientov
v súlade so zákonom MZ SR č. 578/2004 a ochrane osobných údajov - zákon
č. 122/2013.
-
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-

-

-

-

-

-

-

Pred nástupom na odbornú klinickú prax boli žiaci poučení odbornými vyučujúcimi
o pravidlách bezpečnosti práce na školiacich pracoviskách OKP ako aj
s harmonogramom ošetrovateľskej starostlivosti a organizáciou OKP.
Počas OKP odborní vyučujúci viedli žiakov k ochrane životného prostredia
v zdravotníckom prostredí, ale aj mimo neho prostredníctvom obsahových prvkov
environmentálnej výchovy v rámci medzipredmetových vzťahov.
Odborní vyučujúci počas OKP na školiacom pracovisku dbali na dodržiavaní
pravidiel etiky.
Vedúca OKP v spolupráci s triednymi učiteľmi kontrolovala 90% dochádzku OAZ
a zabezpečila náhradu vymeškaných hodín OKP.
Odborní učitelia podľa harmonogramu zabezpečovali upratovanie a kontrolu
žiackych šatní na školiacich pracoviskách.
Na školský rok 2015/2016 vedúca OKP v spolupráci s triednymi učiteľmi druhých
ročníkov zabezpečila pracovný odev a obuv potrebný pre budúci školský rok
na OKP.
V tomto školskom roku sa žiaci študijného odboru zdravotnícky asistent zúčastnili
súvislej odbornej klinickej praxe v Karlových Varoch a kúpeľoch – Vyšné
Ružbachy.

Zasadnutia PK
Predmetová komisia odborných predmetov študijného odboru zdravotnícky asistent
a učebného odboru sanitár sa stretávala pravidelne podľa plánu práce.
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 07. 09. 2015 a bolo zamerané na prerokovania
a schválenie učebných osnov v súlade so ŠKP a ŠkVP. Na tomto zasadnutí bol schválený
plán práce PK a odborným vyučujúcim boli odovzdané organizačné pokyny
vrátane prerozdelenia zodpovednosti za jednotlivé úseky pri vyučovaní odborných
predmetov.
Druhé zasadnutie sa konalo dňa 04. 11. 2015. Na tomto zasadnutí boli prehodnotené
maturitné témy na TČ OZ MS a PČ OZ MS a témy na písomnú, praktickú a ústnu časť
záverečnej skúšky, vrátane prípravy tém na pripomienkovanie stavovskej organizácií.
Na tomto zasadnutí bolo prijaté uznesenie, týkajúce sa úpravy žiakov na OKP.
Dňa 03. 02. 2016 sa PK zišla na svojom treťom stretnutí. Na tomto zasadnutí sme schválili
maturitné témy na TČ OZ MS a PČ OZ MS a témy na písomnú, praktickú a ústnu časť
záverečnej skúšky. Boli vytvorené pracovné tímy na prípravu interných učebných textov
pre predmety PYJ a AZD.
PK mimoriadne zasadala 21. 03. 2016. Na tomto zasadnutí sme riešili krádež zo žiackej
šatne v monobloku a prijali sme opatrenia na to, aby sa takáto situácia viac neopakovala.
24. 04. 2016 sa na zasadnutí PK odborní učitelia oboznámili s organizačným zabezpečením
maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016.
Dňa 27. 06. 2016 sa uskutočnila hodnotiaca porada PK študijného odboru zdravotnícky
asistent a učebného odboru sanitár. PK sa vo významnej miere podieľala na tvorbe ŠkVP
podľa revidovaného ŠVP. Na zasadnutiach sme riešili otázky organizačného zabezpečenia
odborného vyučovania, bola koordinovaná tvorba a dodržiavanie Vzdelávacích štandardov
ŠkVP. Na každom zasadnutí PK sme riešili aktuálne úlohy vyplývajúce z plánu práce
školy a z plánu práce PK.
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Odborné exkurzie
Miesto exkurzie
Pracovisko dentálnej hygieny FNsP Prešov
Bardejovské Kúpele a.s.
Sanatórium Tatranská Kotlina
Oddelenie centrálnej sterilizácie, FNsP Prešov
Príjmová traumatologická ambulancia FNsP
Prešov
Sádrovňa, súčasť ambulantnej časti úrazovej
chirurgie FNsP Prešov
Operačné sály FNsP Prešov
Tabletizačná jednotka FNsP Prešov
Mikrobiologické laboratórium
DZS Prešov
Dialyzačné centrum Prešov
Podzemná nemocnica, Budapešť

Trieda
2. ročník
II. A, II. C
II. B
1. ročník

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

1. ročník

zdravotnícky asistent, sanitár

1. ročník

zdravotnícky asistent, sanitár

I. G
1. ročník
I. G
I. G
IV. C
1. ročník

sanitár
zdravotnícky asistent, sanitár
sanitár
sanitár
zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent

Predmetová komisia odborných predmetov (ďalej PK odborných predmetov) - študijný
odbor masér.
Analýza práce v školskom roku 2015/2016
V školskom roku 2015/2016 boli učebne pre vyučovanie predmetov RRC a MAZ
vybavené ďalšími pomôckami – masážnymi stolmi, stoličkami, parafínovou vaničkou,
vírivkou na chodidlá, modelom masážnych zón na chodidle, bola zakúpená biolampa
a učebne č.38 a č.43 a boli vybavená tabuľou. Pre vyučovanie predmetu FYT a ANF boli
využívané učebňa č. 14 a aula č.110 vybavené anatomickými plagátmi a modelmi, PC
a dataprojektormi.
Predmetová komisia odborných predmetov študijného odboru masér sa stretávala
pravidelne počas roka (4 krát). Podieľala sa na tvorbe ŠkVP pre 2-ročné externé
pomaturitné štúdium študijného odboru masér podľa ŠVP a ŠkVP pre denné 4-ročné
štúdium 4. ročník podľa ŠVP z roku 2008 a revidovaného ŠVP.
Na zasadnutiach bolo riešené organizačné zabezpečenie vyučovania odborných predmetov,
metódy hodnotenia žiakov, vzťahy medzi vyučujúcimi MFB, organizačné zabezpečenie
praktickej a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, vybavenie odborných
učební MAZ a RRC, umiestnenie pomôcok pre potreby RRC, prevádzkové poriadky
odborných učební, bola koordinovaná tvorba a dodržiavanie tematických výchovnovzdelávacích plánov predmetov FYT, MAZ, RRC, ANF a ZKC a MFB. Zvláštna
pozornosť bola venovaná vyučovaniu MFB. Podieľala sa na prezentácii školy v laickej
a odbornej verejnosti, ako aj riešila aktuálne vzniknuté problémy. Vedúca PK vykonávala
kontrolnú činnosť výchovno-vzdelávacej činnosti odborných predmetov študijného odboru
masér prostredníctvom hospitácií na vyučovacích hodinách.
Vyučovanie OKP prebiehalo podľa harmonogramu. Na zasadnutiach PK bola zvláštna
pozornosť venovaná vyučovaniu OKP. Za týmto účelom bol vypracovaný manuál
pre učiteľov OKP, ktorý obsahoval všetky informácie od rozpisu OKP, metodického
pokynu na hodnotenie, vzoru zápisov vyučujúceho do denníka praxe žiakov po povinnosti
vyučujúcich OKP. Bol vytvorený formulár - Záznam masérskych činností a presne
stanovené pravidlá jeho zaradenia a hodnotenia v rámci OKP. Za účelom získania
skúseností s prácou maséra vo wellnes centre žiaci IV. D triedy absolvovali
10 vyučovacích hodín OKP pod vedením vyučujúcich vo wellness Delňa.
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Súvislá odborná klinická prax prebiehala v zdravotníckych zariadeniach v Prešove aj
v Karlových Varoch, na rehabilitačnom úseku sociálneho zariadenia a v prírodných
liečivých kúpeľoch podľa harmonogramu.
Odborné exkurzie
Zariadenie
Wellness Aquapark
Delňa
Prvá prešovská soľná
jaskyňa
Fitness centrum Slyofit
Rehabilitačný úsek
traumatologického
a ortopegického odd.
FNsP J. A. Reimana
v Prešove

Obdobie

Predmet

15. 12. 2016

Trieda
IV. D – záujmový útvar Masáže
od A po Z
IV. D – záujmový útvar Masáže
od A po Z
III. D

13. 04. 2016

II. D

MAZ

Kryocentrum Prešov

17. 05. 2016
22. 04. 2016

III. D
IV. D – záujmový útvar Masáže
od A po Z

MFB

Plavecký výcvik
zameraný na úvod
do hydrokinezioterapie
a plavecké štýly
Bardejovské kúpele, a. s.

15. 05. 2016

III. D

RRC

31. 05. 2016

II. D

MFB

23. 10. 2015
19. 02. 2016

MFB
FYT
RRC

Predmetová komisia odborných predmetov (ďalej PK odborných predmetov) - študijný
odbor zubný asistent.
V školskom roku 2015/2016 sme plnili úlohy na základe cieľov, vyplývajúcich z plánu
práce na šk. rok 2015/2016.
▪
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 poskytnuté kvalitné teoretické vedomosti v oblasti nových trendov
súčasnej stomatológie a dentálnej hygieny.
▪
Prostredníctvom hospitačnej činnosti vedúcej študijného odboru sme kontrolovali
a usmerňovali výchovno-vzdelávací proces jednotlivých vyučujúcich odborných
predmetov.
▪
Prostredníctvom triednych učiteľov bolo sledované absolvovanie 90% hodinovej
dotácie v profilujúcich predmetoch a 70% hodinovej dotácie v neprofilujúcich
predmetoch.
▪
Do školskej knižnice boli doplnené nové odborné tituly z oblasti stomatológie.
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▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

K výučbe odborných predmetov boli zabezpečené CD nosiče s aktuálnou odbornou
tematikou.
K výučbe profilujúceho odborného predmetu Základy asistencie v zubnej
ambulancie je zabezpečená odborná učebnica vydaná MŠ SR a MZ SR pre žiakov
1. až 4. ročníka.
K rozšíreniu minimálneho obsahu odbornej učebnice Základy asistencie v zubnej
ambulancii sa pokračuje v tvorbe učebných textov.
K výučbe profilujúcich odborných predmetov Zubné lekárstvo, Administratíva
a zdravotnícka dokumentácia (3. ročník) a Hygiena ústnej dutiny odborná literatúra
vydaná MŠ SR a MZ SR nie je.
Pokračuje sa v tvorbe učebných textov k výučbe profilujúceho odborného predmetu
Zubné lekárstvo. K výučbe profilujúceho odborného predmetu Administratíva
a zdravotnícka dokumentácia (3. ročník) je zabezpečený informačný systém
ADAM (PC program zubnej ambulancie).
Odborná učebňa č.115, č.121 spĺňa normatív minimálneho materiálno–technické
vybavenia učebne pre predmety - Základy asistencie v zubnej ambulancii
a Hygiena ústnej dutiny.
Učitelia odborných predmetov si zvyšovali odbornú kvalifikáciu vzdelávacími
aktivitami: Slovenské dentálne dni Incheba, a. s. v Bratislave, Odborná konferencia
- Dentálny týždeň vo Vysokých Tatrách
V oblasti propagácie školy sme spolupracovali, pri organizácii: Deň otvorených
dverí SZŠ Sládkovičova 36 v Prešove, Deň otvorených dverí na VÚC v Prešove,
Burza práce a Workshop na SOŠ technickej v Prešove, Prezentácia školy
v nákupnom centre MAX v Prešove.
Realizácia preventívneho zdravotno-výchovného projektu „Zubná hliadka“.
Edukačné stretnutia pre žiakov denného štúdia na SZŠ, Sládkovičova 36 v Prešove.
Edukačné stretnutia vo FNsP J. A. Reimana v Prešove pre deti a matky:
Oddelenie väčších detí.
Oddelenie šestonedelia.
Podaný projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“
Realizácia edukačných stretnutí v oblasti ústnej hygieny pre deti v MŠ Švermova
v Sabinove, MŠ Volgogradská v Prešove.
Výmenná návšteva detí predškolského veku z MŠ Volgogradská v Prešove na SZŠ
Sládkovičova 36 v Prešove.
Realizácia edukačných stretnutí v oblasti ústnej hygieny pre žiakov 1. a 2. stupňa
základných škôl: ZŠ Matice slovenskej, Prešov, ZŠ Mirka Nešpora, Prešov.
Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia 22. marca sa uskutočnil „Deň
ústneho zdravia na SZŠ v Prešove“, pre žiakov prvého a druhého ročníka. Žiaci
prostredníctvom odborných prednášok a workshopov mali možnosť načerpať nové
odborné vedomosti a zorientovať sa v oblasti noviniek ústneho zdravia, ale aj
zubného lekárstva.
Realizácia odborných prednášok: Zubná protetika - technológia CEREC.
Realizácia odborných exkurzii (odborné exkurzie boli prispôsobené podľa
aktuálnych požiadaviek a ponúk po schválení riaditeľkou školy):
- FNsP J. A. Reimana Prešov, Centrálna sterilizácia.
- Súkromná zubná technika, Prešov.
- Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, I. stomatologická klinika - úseky
stomatologickej kliniky: konzervačné zubné lekárstvo, detské zubné lekárstvo,
dentálna hygiena, čeľustná ortopédia, dentoalveolárna a maxilofaciálna
chirurgia.
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7.3

Žiacka školská rada – činnosť

Žiacka školská rada sa 1 x mesačne stretávala na pracovných stretnutiach, kde
pod vedením koordinátorov riešili stanovené úlohy.
V školskom roku 2015/2016 bolo pod záštitou ŽŠR realizovaných niekoľko akcií:
Deň Diabetu - 18. 11. 2015 - každá trieda upiekla dia produkt.
Mikulášska nádielka - 07. 12. 2015 - návšteva Mikuláša v triedach, ktorý obdaroval
žiakov sladkosťami.
Vianočná burza - 14. 12. 2015 - žiaci prezentovali vlastnoručne vyrobené produktyvýťažok 311 € bol použitý na zakúpenie cien do tomboly na študentský večierok.
Študentský večierok - 28. 01. 2016 - 1. ročník študentského večierka.
Valentínska pošta a hudobné pozdravy - 11. 02. 2016 - bola príležitosťou vyjadriť
vďaku a pozornosť ľuďom, ktorých máme radi prostredníctvom pošty alebo školského
rádia.
Veľká noc - 23. 03. 2016 - rozvíjanie multikultúrnej výchovy (ľudové piesne, zvyky
a tradície).
Deň detí - 01. 06. 2016 - každý žiak dostal k svojmu sviatku mrazenú dobrotu.
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8

PROJEKTY

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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9

VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI

§ 2. ods. 1 k
V školskom roku 2015/2016 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 uzamknutie skriniek.
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 (chodba a šatne v budove A a B, odborná učebňa č. 14, 16, 116, 43a, kabinet
119, kabinet 26, kabinet 111, učebňa č. 124, ...).
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 2015/2016 pokračovalo vybavovanie tried novými stoličkami
a lavicami. Realizovali sme maľby stien na chodbách a v suteréne. Zriadili sme vjazd
do areálu školy a opravili sme školský dvor.
Dopĺňalo sa vybavenie a zariadenie jednotlivých kabinetov pre pedagogických
zamestnancov. Upravili sa kabinety č. 119, 111, 104, 26. Zriadili sme nové učebne –
učebňu č. 43a (biológie a psychológie), učebňu č. 124, 116.
Prebehla rekonštrukcia odbornej učebne č. 14, v odbornej učebni č. 12 sa zaviedol
linkový systém. Do odborných učební č. 14 a č. 110 sme doobjednali anatomické
výučbové modely.
Doplnili sme zdravotnícky a spotrebný materiál na výučbu - defibrilátor , elektrická
polohovacia posteľ, zdravotnícky ruksak prvej pomoci, nástroj deppeler – 2 ks pre odbor
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zubný asistent, učebné pomôcky pre odbor masér (fit lopty, balančné podložky, karimatky,
rehabilitačné stoly Studio – 2 ks, vanička na parafínový kúpeľ)), biolampa Bioptron,
pomôcky na TSV(činky, rotoped, hrazdy, bradlá, posilňovacie sady, lavičky, kladky).
Realizovala sa oprava čerpadla v plynovej kotolni, prekládka elektromerového
rozvádzača na Dilongovej ulici, oprava budovy garáži, chodníkov a spevnených plôch,
oprava rozvodov vykurovania v budove B, výmena elektrických rozvodov v budove B.
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 2015 bol priemerný prepočítaný počet žiakov, na ktorý bola poskytnutá dotácia
v počte 529,60. Výška poskytnutej dotácie bez účelovo určených prostriedkov na jedného
žiaka bola v roku 2015 vo výške 2.182,- €.
Schválený rozpočet na rok 2015 - bežné výdavky predstavuje 1 015 143,- €, upravený
rozpočet na bežné výdavky 1 171 119,- €, rozpočet na kapitálové výdavky 185 000,- €.
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 2015 nemala.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy, spôsob ich použitia:
Na vzdelávacie poukazy v roku 2015 boli škole poskytnuté finančné prostriedky vo výške
5.292,- €. Tieto boli použité nasledovne:
- odmeny za vedenie krúžkov:
2 360,- €
- odvody do poisťovní:
824,- €
- kancelárske potreby, tonery:
390,57 €
- výpočtová technika:
670,- €
- učebné pomôcky:
530,77 €
- ostatný materiál na vybavenie krúžkov: 516,66 €
4.

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb, alebo fyzických osôb – takéto finančné prostriedky škola
nezískala.

5.

Ostatné finančné prostriedky účelovo určené v roku 2015:

Na úhradu nákladov spojených s maturitnými skúškami
Na financovanie kreditových príplatkov
Na mimoriadne odmeny vrátane poistného do poisťovní
6.

5 135,- €.
397,- €.
9 595,- €.

Mimorozpočtové zdroje:

V zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove
na realizáciu pedagogických praxi škole boli poskytnuté finančné prostriedky v čiastke
1 177,76 €, ktoré boli čerpané nasledovne: odmeny 805,12 €, odvody z odmien 282,88 €,
prevádzkové výdavky 89,76 €.
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V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s kódom ITMS
26110130546 nám boli poskytnuté finančné prostriedky na financovanie projektu NÚCEM
s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania“ v čiastke 958,08 €.
7.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky v roku 2015 boli škole účelovo určené na rekonštrukciu telocvične na
ul. Dilongovej a to v čiastke 185 000,- €.
8.

Podnikateľská činnosť

Škola nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.
12 PLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA
§ 2. ods. 1 n
Edukačný proces prebiehal v školskom roku 2015/2016 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 VITA VITALIS 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., Kúpele Vyšné Ružbachy, Nemocnica Poprad, a. s., Medicínske
centrum, s. r. o., Biosana s. r. o., Mineral – Slovakia, s. r. o., PALACE Nový Smokovec,
Kúpele Štós, Tatranská Kotlina – SANATÓRIUM, krajská Karlovarská nemocnica.
V rámci odbornej klinickej praxe cez projekt Erasmus+ 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 2015.

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 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.:
▪
Policajný zbor Prešov (odborné prednášky pre žiakov), CPPPaP, MPC
▪
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.
Zakúpenie didaktickej techniky, interaktívnych tabúľ, vybavenie jazykového
laboratória.
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.
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
Denné
štúdium

Externé
2-ročné

Externé
3-ročné

Sanitár

Spolu

Počet absolventov

94

13

7

26

140

Prijatí na VŠ

48

0

0

0

48

Prijatí do zamestnania

25

11

6

24

66

Evidovaní na úrade práce

10

0

0

0

10

Nezistení

10

2

1

2

15

Neúspešní na MŠ

1

0

0

0

1

Prijatí na nadstavbové štúdium

0

0

0

0

0

Opakujú ročník

0

0

0

0

0

Neukončené štúdium

0

0

0

0

0

Uplatnenie žiakov
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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.
MDŽ – pre zamestnankyne školy kvet, posedenie pri káve, skrášľovacie kúry
Vianočné trhy - Budapešť
Deň učiteľov - pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy oslávili tento deň
slávnostným obedom a bowlingom.
V termíne od 06. 07. do 10. 07. 2016 pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
našej školy v Karlových Varoch a jeho okolí (Jáchymov, Mariánske kúpele, Praha)
absolvovali psychologicko - relaxačný tréning v zmysle § 55 zákona č. 317/2009.
16 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
§ 2. ods. 2 b
Názov záujmového útvaru Počet žiakov
18
Angličtina krok za krokom
7
Humánny zdravotník
15
Kozmetika od A po Z
19
Lekára sa nebojím
18
Masáže od A do Z
10
Mladý tvorca
28
Po škole
9
Tvorivé dielne
31
Zdravé zúbky
13
Zdravý životný štýl

Vedúci záujmového útvaru
Mgr. Jaroslava Fedorková
PhDr. Dana Stachurová
Mgr. Anita Oravcová
Mgr. Miriam Böszörményiová
Mgr. Lukáš Novotný
Mgr. Stanislava Ďuďaková
Mgr. Lenka Sabolová
Mgr. Eva Popovičová (od 17. 03. 2016 Klačanská)
PhDr. Jitka Čipaková
Mgr. Vladimíra Beľaková, Mgr. Monika Timková

17 SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
§ 2. ods. 2 c
Rada rodičov /ďalej len RR/ v školskom roku 2015/2016 uskutočnila stretnutie v počte
3 krát. RR tvorilo 17 zástupcov rodičov žiakov za každú triedu v jednotlivom ročníku
vo vedení s predsedom RR Martinom Kollarčíkom. Na stretnutiach bola prítomná ako
hosť riaditeľka školy PhDr. Eva Novotná PhD. Stretnutia RR boli plánované 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 bola veľmi dobrá. Účasť
na stretnutiach bola väčšinová.
Na stretnutiach sa prerokovávali a schvaľovali žiadosti o príspevky žiakom na:
- odborné exkurzie pre všetky študijné odbory
- výlety
- knižné odmeny
- poukážky najúspešnejším žiakom 1.- 3. ročníka, maturantom
- vybavenie posilňovne
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-

odbornú literatúru
imatrikuláciu prvákov
študentský ples
maturitné skúšky
odbornú prax – cestovné náklady pre masérov
Vianočná akadémia
Talenty SZŠ
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 pracovno-právnych vzťahov.
V dňoch 09. 09. 2015 – 11. 09. 2015 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia
pre žiakov 3. ročníka. Kurzu sa zúčastnili žiaci v dennej forme štúdia v študijnom odbore
zdravotnícky asistent a v študijnom odbore 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, drogová prevencia, orientácia v prírode, viazanie uzlov. Na kurze predviedli
príslušníci Policajného zboru SR prácu psovodov a prezentovali témy: kriminalita mládeže
a prevencia proti drogovým závislostiam. Pracovníci Hasičského zboru SR názorne
predviedli časť svojej práce a oboznámili žiakov s technikou, ktorú používajú. Tretí deň
prebehla súťaž družstiev s využitím získaných vedomostí a zručností.
V dňoch 16. 09. 2015 - 18. 09. 2015 prebiehala na Slovensku charitatívna akcia
Deň nezábudiek, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Dlhodobými
cieľmi Ligy za duševné zdravie je zachovanie dôstojnosti pre ľudí s duševnou poruchou,
ich sociálna inklúzia a dobudovanie komunitnej siete denných stacionárov a chránených
dielní. Do tejto zbierky sa zapojila aj naša škola, predaja sa zúčastnili 2 žiačky IV. B
a 4 žiačky IV. C triedy.
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. 2015 sa konala v našej škole zbierka
na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých – 2 dobrovoľníci z II. B triedy - Blažej
Baláž a Natália Potičná oboznamovali našich žiakov a pedagógov s touto akciou a zároveň
rozdávali propagačný materiál a symbol - Bielu pastelku za dobrovoľný príspevok.
Dňa 07. 10. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili súčinnostného cvičenia zložiek
záchranného integrovaného systému pod názvom Tunel Šibeník, ktoré sa uskutočnilo pred
spustením do prevádzky.
Dňa 08. 10. 2015 sme sa zúčastnili akcie Burza práce a Workshop výchovných
poradcov, ktorá sa realizovala v priestoroch SOŠ technickej v Prešove. Akciu usporiadal
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Návštevníkom sme predstavili študijné
odbory dennej a externej formy, ktoré ponúka naša škola: zdravotnícky asistent, masér,
zubný asistent.
Dňa 27. 10. 2015 sme sa zúčastnili akcie Deň Prešovského kraja, ktorú usporiadal
Prešovský samosprávny kraj v priestoroch PSK v Prešove. Návštevníkom sme predstavili
študijné odbory dennej a externej formy, ktoré ponúka naša škola.
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Október – Mesiac úcty k starším - žiaci našej školy si pripravili kultúrny program,
ktorý prezentovali v zariadení Vita – vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove.
Dňa 28. 10. 2015 sa žiaci druhého ročníka odboru zubný asistent zúčastnili
Dňa jablka na ZŠ Matice slovenskej v Prešove. Cieľom Dňa jablka na ZŠ bolo posilniť
výchovu detí k zdravému životnému štýlu a podporiť konzumáciu ovocia a zeleniny.
Úlohou našich žiakov bolo vysvetliť deťom ako ovplyvňuje výživa ústne zdravie a formou
praktických ukážok naučiť deti správnu techniku čistenia zubov. Akcie sa zúčastnili
Adriána Bačová, Silvia Levická, Renáta Belišová a Patrícia Lazorová.
09. 11. 2015 – Ne - ľudskosť a dnešný svet – naši žiaci za zapojili do esejistickej
a výtvarnej súťaže, zúčastnili sa workshopu, ktorý viedla Mgr. Katarína Komenská, PhD. odborná asistentka na FHaPV PU v Prešove na katedre etiky a bioetiky.
Dňa 15. 12. 2015 sa konala v prešovských uliciach charitatívna akcia Úsmev ako dar
zameraná na podporu detí bez rodín alebo detí v ohrození. Zbierka prebiehala v priestoroch
našej školy a v uliciach mesta Prešov. Do projektu bolo zapojených 19 žiakov 3. ročníka z každej triedy boli vybraní 4 -5 žiaci, ktorí aktívne oslovovali okoloidúcich ľudí, aby sa
dobrovoľne zapojili do zbierky na pomoc rodinám v núdzi. Vyzbieraná suma bola
v hodnote 195,72 Eur.
V dňoch 08. 02. 2016 - 12. 02. 2016 sa v čase od 12.00 – 17.30 hod. v ZOC MAX
Prešov konala prezentácia študijných odborov SZŠ. Žiaci prezentovali tieto študijné
odbory: zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér Pre verejnosť boli pripravené letáky
s informáciami o našej škole. Okrem toho žiaci študijného odboru zdravotnícky asistent
merali záujemcom krvný tlak a pomocou prístroja vypočítali hodnoty indexu telesnej
hmotnosti (BMI). Odbor masér prezentovali žiaci tak, že predvádzali techniky jemnej
masáže tváre, ramien a rúk. Žiaci študijného odboru zubný asistent informovali o prevencii
zubného kazu a správnej starostlivosti o ústnu dutinu. Akcia mala pozitívny ohlas
a prispela k väčšej informovanosti o študijných odboroch, ktoré sa vyučujú na našej škole.
03. 03. 2016 sa uskutočnila Valentínska kvapka krvi- Národná transfúzna služba
na Hollého ulici č. 14, Prešov realizovala odbery krvi. Žiaci školy sa zaslúžili
o 58 úspešných odberov krvi.
22. 03. 2016 sa pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia na našej škole
uskutočnil „Deň ústneho zdravia na SZŠ Prešov“ pre 60 žiakov 1. a 2. ročníka - študijný
odbor zubný asistent. Cenné informácie žiaci získali prostredníctvom odborných prednášok
a workshopov, najmä vďaka Bc. Zakrevskej Kataríne (Colgate-Palmolive), Ing. Ihnátovej
Renáte (GS Europe), Mgr. Kručinskej Ľudmile (Philips), Ing. Sokolimu Petrovi (GSK),
PhDr. Kovaľovi Alexanderovi, PhD. (FZO Prešov, KKdent Prešov).
04. 04. 2016 - SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME (02. 02. 2016) sme si
pripomenuli a rozdávali modré stužky učiteľom a žiakom. Na spojovacej chodbe sme
vytvorili informačný panel k tejto problematike.
04. 04. 2016 žiaci II. E triedy študijného odboru zubný asistent sa oboznámili
s technológiou CEREC - unikátny technologický CAD/CAM systém, ktorý umožňuje
počas jedinej návštevy zubnej ambulancie, vytvorenie nových keramických koruniek,
výplní a ostatných nekovových protetických náhrad.
04. 04. 2016 Radoslav Lukačovič zástupca firmy iDent Slovakia predstavil žiakom
II. E triedy študijného odboru zubný asistent technológiu CEREC - unikátny
technologický CAD/CAM systém, ktorý umožňuje počas jedinej návštevy zubnej
ambulancie, vytvorenie nových keramických koruniek, výplní a ostatných nekovových
protetických náhrad.
Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Vhodením dobrovoľného príspevku
do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sme pomohli vyzbierať finančné prostriedky
na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Na tejto ušľachtilej
akcii sa podieľala naša škola. 15. 04. 2016 sa 16 žiakov III. A triedy aktívne zapájalo
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do predaja narcisov a zároveň edukovali okoloidúcich o význame a priebehu zbierky.
Títo žiaci vyzbierali sumu 1 307,44 € z celkovej vyzbieranej sumy 13 512,93 €.
Dňa 19. 04. 2016 sa žiaci II. E triedy zúčastnili exkurzie v priestoroch zubnej techniky
v Prešove. Dipl. zubná technička Renáta Adamová, žiakom predstavila prácu zubného
technika.
Dňa 04. 05. 2016 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier konalo pracovné
stretnutie učiteľov odborných predmetov našej školy s vedúcimi sestrami FNsP
J. A. Reimana a domovov sociálnych služieb. Naše pozvanie prijala aj námestníčka
pre ošetrovateľstvo FNsP J. A. Reimana v Prešove, PhDr. Mária Haraksimová, MBA
a 60 vedúcich sestier a pedagógov.
V dňoch 11. 05. 2016 - 12. 05. 2016 sa zúčastnili žiaci 4. ročníka akcie „Deň zdravia“
v priestoroch spoločnosti Spinea na Volgogradskej ulici 13 a Okrajovej ulici 33 v Prešove
a dňa 07. 06. 2016 v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove na Ulici 17. novembra
č. 15.
16. 05. 2016 sme mali v škole vzácnu návštevu. Prišli sa k nám pozrieť predškoláci
z MŠ na Volgogradskej ulici v Prešove. Deti si vyskúšali, ako sa sedí v zubárskom kresle,
ako funguje odsávací systém, prezreli si odborné učebne.
18. 05. 2016 žiačky študijného odboru zubný asistent II. E triedy realizovali edukačné
stretnutie na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Priblížili žiakom problematiku vzniku
zubného kazu a toho, čo všetko patrí k starostlivosti o chrup.
25. 05. 2016 sa žiaci našej školy sa zapojili do projektu VSE City Run 2016,
50 žiakov 1. a 2. ročníka sa zapojilo sa do nonstop benefičného behu na páse. V kategórii
Prechádzka našu školu reprezentovalo 16 žiakov. Masového charitatívneho behu ulicami
mesta, ktorého heslom bolo „Vyhráva jeden, pomáha každý!“, sa zúčastnilo 16 žiakov
našej školy z 1., 2. a 3. ročníka.
24. 06. 2016 - Zdravotná príprava na ZŠ Matice slovenskej v Prešove. Žiaci prvého
a druhého stupňa si mohli prakticky precvičiť dýchanie z úst do úst, kardiopulmonálnu
resuscitáciu, Gordonov manéver a Heimlichov hmat. Nácvik poskytovania prvej pomoci
bol umožnený vďaka našim žiačkam z II. B triedy. Žiačky II. E. triedy odboru zubný
asistent umožnili deťom precvičiť techniky čistenia zubov na modeloch.
Dňa 31. 05. 2016 sa žiaci III. C triedy - Ondrej Nižník, Marián Marchevský, Simona
Šedová, III. A triedy - Klaudia Jarzebowská, Michaela Mária Hajosteková zúčastnili akcie,
ktorú usporadúval Úrad PSK pod názvom Medzinárodný deň detí pre deti
zamestnancov Úradu PSK. Naši žiaci mali vyhradené stanovište pod názvom
Zdravovedko, kde deťom ukázali ukážky prvej pomoci na figurínach a taktiež svoju
zručnosť v obväzovej technike.
24. 06. 2016 sa žiaci 2. ročníka našej školy zúčastnili prezentácie jednotlivých
študijných odborov ZA, masér a ZuA na SOŠ technickej v Prešove, na Volgogradskej
ulici, kde sa konala „Súťaž dobrovoľných hasičských zborov v Prešove a okolí pre žiakov
základných a stredných škôl.“ Naši žiaci jednotlivým súťažiacim družstvám predstavovali
svoje odbory, čo je ich podstatou, systém výučby, odbornej praxe.
19 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Úlohy v pláne výchovného poradcu boli plnené priebežne vzhľadom na ich
aktuálnosť. Všetky aktivity prebiehali priebežne počas školského roka s cieľom uspokojiť
požiadavky študentov, žiakov a učiteľov.
Konzultačné dni boli pondelok (13.00 – 14.00 hod.) a utorok (08.00 – 10.00 hod.).
V mesiaci september 2015 bol vypracovaný prehľad umiestnenia absolventov
v školskom roku 2014/2015 na vysoké školy. Pravidelne sa aktualizovali nástenné noviny
výchovného poradenstva, zverejňovali sa sprostredkované informácie pre žiakov našej
školy na sociálnej sieti Facebook pod názvom Výchovný poradca.
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Počas školského roka 2015/2016 na škole pracoval školský psychológ Mgr. Peter
Čížek. Žiaci sa stretávali s psychológom na vlastnú žiadosť z rodinných
dôvodov, z dôvodu správnej adaptácie na nové podmienky strednej školy, na žiadosť
rodičov pri školskom neprospievaní, alebo pri výchovných opatreniach. V spolupráci
s psychológom bolo na škole zrealizované testovanie žiakov 1. – 2. ročníka so zameraním
na klímu triedy, zvládanie záťažových situácií. Výsledky testovania boli prezentované
triednym učiteľom. V školskom roku 2015/2016 sme mali na škole 1 integrovaného žiaka,
ktorý školu ukončil maturitnou skúškou.
Deň otvorených dverí sme zrealizovali 28. 10. 2015 v čase od 08.30 – 13.30 hod.
Zúčastnilo sa ho 262 návštevníkov z 38 základných škôl prešovského kraja. Zubní asistenti
prezentovali študijný odbor formou PowerPointu – Zdravá výživa, predviedli techniku
čistenia zubov a používanie dentálnych pomôcok. Návštevníci si prezreli praktické ukážky
mechanickej očisty, dezinfekcie a sterilizácie nástrojov v zubnej ambulancii, praktické
ukážky odborných výkonov v zubnej ambulancii formou PC prezentácie. Maséri predviedli
klasickú masáž, bankovanie, masáž lávovými kameňmi, demonštráciu „školy chrbta“,
taping, manuálnu lymfodrenáž a prezentáciu procedúr fyzikálnej terapie. Zdravotnícki
asistenti prezentovali návštevníkom kúpeľ dojčaťa, podávanie jedla chorým, obväzovú
techniku, úpravu postele a aplikáciu injekcií. Návštevníci mali možnosť nazrieť aj
do chemického laboratória, počítačových miestností, školskej knižnice, jazykových
a odborných učební. Predstavila sa im aj žiacka školská rada so svojimi akciami. Celková
prehliadka školy trvala v priemere 90 minút.
V mesiaci október 2015 sme prezentovali študijné odbory našej školy na dvoch
akciách - „Burza práce“ organizovaná ÚPSVaR v Prešove, „Deň Prešovského
samosprávneho kraja“ organizovaný PSK v Prešove.
V mesiacoch december až marec 2016 sa zrealizovalo poskytovanie
individuálnych i skupinových konzultácií pre študentov 4. ročníka 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. Konzultácie
prebiehali aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde mali žiaci zverejnenú vzorovo
vypísanú prihlášku na VŠ. Úzka spolupráca prebiehala i s triednymi učiteľmi žiakov
1. ročníkov, ktorí sú v povinnej školskej dochádzke.
V mesiaci december 2015 až február 2016 sme sa zúčastnili triednych aktívov
9. ročníka základných škôl v meste Prešov a v blízkom okolí, kde sme prezentovali
možnosti štúdia na našej škole.
ZÁVER
Vypracoval: PhDr. Eva Novotná, PhD.
V Prešove, dňa 23. septembra 2016
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 05. októbra 2016
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PRÍLOHY
1. Vyjadrenie Rady školy pri SZŠ Prešov, Sládkovičova 36
2. Vyjadrenie zriaďovateľa školy.
3. Správa o hospodárení za rok 2015.
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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 2015/2016.

V Prešove,
...................................................................
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 2015/2016.

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 2015
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov zabezpečuje v zmysle
zriaďovacej listiny výchovu, vzdelávanie a odbornú prípravu stredných zdravotníckych
pracovníkov podľa Štátneho vzdelávacieho programu MZ SR a MŠVVaŠ SR v študijných
odboroch zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér a učebného odboru sanitár.
V šk. roku 2015/2016 bol počet žiakov k 15. 09. 2015 spolu 559. V dennom štúdiu
je 475 žiakov, vo večernej forme štúdia je 84 žiakov. V dennom štúdiu je 18 tried
a vo večernom štúdiu 5 tried. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2015 bol
stanovený na základe normatívu, ktorý vychádzal z priemerného stavu žiakov.
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2015 je 60,59 z toho 51,04
pedagogických pracovníkov a 9,57 nepedagogických pracovníkov. Ku koncu roka 2015
je v organizácii 90 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 4 330,14 €. Z toho príjmy z prenajatých priestorov budov
671,20 € (prenájom priestoru na nápojový automat, bufet), z prenájmu hnuteľného majetku
(učebné pomôcky FZ) 261,23 €, príjem z darovacieho účtu 1 177,76 (zdroj 72c PU
za pedagogickú prax), z dobropisov 2 138,95 €, za zberné suroviny 81 €.
Výdaje
Škola v roku 2015 mala schválený rozpočet na bežné výdavky vo výške 1 015 143,- €.
Rozpočet prešiel niekoľkými zmenami a po posledných úpravách predstavoval
1 356 119,- €, z toho bežné výdavky 1 171 119,- €, kapitálové výdavky 185 000,- €
(zdroj 41). Zdroj 111 – rozpočet vo výške 1 168 983,- €, ktorý bol aj v takej výške
vyčerpaný. Zdroj 72c vo výške 1 177, 76 € bol získaný na základe Zmluvy o spolupráci
s Prešovskou univerzitou, predstavuje príspevok za vykonanú pedagogickú prax študentov
na našej škole. Zdroj 13T1 vo výške 814,37 €, zdroj 13T2 vo výške 143,71 € - získané
finančné prostriedky v rámci projektu NÚCEM .
Rozpočet podľa zdrojov financovania:
Bežné výdavky /111/

610 /mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/
640 /transféry/

672 154,- €
238 110,- €
244 514,- €
14 205,- €

Bežné výdavky zdroj /72c/

610 / mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/

805,- €
283,- €
90,- €

Bežné výdavky zdroj /13T1/ 610 /mzdy/
620 /odvody/

603,- €
211,- €

Bežné výdavky zdroj /13T2/ 610 /mzdy/
620 /odvody/

107,- €
37,- €

Kapitálové výdavky /41/

717/rekonštrukcia telocvične/ 185 000,- €
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Čerpanie miezd spolu za rok 2015 predstavuje 673 668,75 € zo všetkých zdrojov.
Pre pedagogických
pracovníkov
bolo
čerpanie
vo
výške
598 076,41 €,
pre nepedagogických pracovníkov vo výške 75 592,34 €.
Priemerná mzda z vyplatených miezd za rok 2015 je 926,54 €, priemerná mzda
pedagogických pracovníkov je 976,48 €, priemerná mzda nepedagogických pracovníkov je
658,27 €.
Kapitálové finančné prostriedky boli škole pridelené na rekonštrukciu telocvične
zo zdrojov PSK vo výške 185 000,- €, ktoré boli aj v takej výške vyčerpané.
Podstatné položky na úseku tovarov a služieb:
-

plyn – 9 074,15 € ,

-

elektrická energia – 8 024,56

-

vodné stočné – 4 378,83 €,

-

poštové a telekomunikačné poplatky – 5 128,39 €,

-

interiérové vybavenie – 21 236,23 € – ide o vybavenie školským nábytkom do tried,
zariadenie do kabinetov, skrinky do žiackej šatne, pracovná linka do odbornej
učebne, vybavenie do učiteľskej šatne, školský nábytok do jazykovej učebne, tabule
a pod.

-

výpočtová technika – 7 089,80 zakúpená tlačiareň, externý disk, optická myš (15 ks)
do učebne VT, počítač na ekonomický úsek, tablety 34 ks,

-

učebnice – 377,10 € zakúpené učebnice Latinského jazyka 30 ks, a učebnice
na výučbu Ruského jazyka – 13 ks,

-

učebné pomôcky – 9 307,94 €– boli zakúpené učebné pomôcky ako elektrická
polohovacia posteľ so zdravotnými matracmi, rehabilitačné stoly, rebriny s kovaním,
fit loty, balančné podložky, vanička na parafinovú kúpeľ, biolampa, nástroj deppeler,
piezon do odbornej učebne pre zubného asistenta, defibrilátor, učebné pomôcky
na TV ako činky, rotoped, hrazdy, bradlá, kladky, plagáty a obrazy, tlakomery a pod.

-

oprava budov 95 152,01 € - ide predovšetkým o stavebné úpravy v suteréne budovy
A, ktorou sa získala učebňa na biológiu, oprava chodby a šatne v budove A, oprava
podlahy a vymaľovanie chodby v budove B, stavebné úpravy v miestnosti č.15, 111,
119, 113, 22c, na vrátnici v učebni č. 116, 16, 14, 13, oprava garážového otvoru,
prekládka elektromerového rozvádzača na ul. Dilongovej, výmena radiátorov
v suteréne budovy A, oprava elektroinštalácii, zriadenie vjazdu do areálu školy
a oprava školského dvora, oprava zábradlia, oprava striešky, oprava budovy garáži,
chodníkov a spevnených plôch, oprava rozvodov vykurovania v budove B, oprava
elektrického zámku na vstupných dverách, úprava areálu školy, výmena žalúzií,
oprava šatne v budove B, plastové steny na balkóny a pod.

-

všeobecné služby – 21 895,54 € – ide o čistiace služby hygienických zariadení, servis
bezpečnostnej rohožky, programovanie kódov a tel. čísla na zabezpečovacom
zariadení, registrácia školy v katalógu škôl, stolárske práce, výkon technika PO
a BOZP, servis PC a počítačovej siete, zhotovenie kľúčov, overenie dokladov,
prepravné, servis automatického zatvárania dverí, brúsenie,

-

poplatok za užívanie miest. komunikácii, poplatok za prenájom bazéna, emisná
a technická kontrola, umývanie auta, poplatok za technické posudky, inštalácia Wifi
siete, rozšírenie telefónnych klapiek, vypracovanie internej dokumentácie,
zhotovenie obalov, zhotovenie tabule, tvorba virtuálnej prehliadky, servis
a udržiavací poplatok za dochádzkový systém, montáž a zapojenie reproskriniek
a pod.
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-

služby Asseco Solutions – spracovanie účtovníctva 2 513,07 €,

-

stravovanie zamestnancov – 8 736,32 €,

-

dohody 5 412,75 € – formou dohody o pracovnej činnosti a o vykonaní práce je
v niektorých prípadoch zabezpečené praktické vyučovanie a tiež vyučovanie
lekárskych predmetov.

Účelovo určené prostriedky – zdroj 111
- na vzdelávacie poukazy boli určené finančné prostriedky vo výške 5 292,- €, ktoré
boli aj v takejto výške vyčerpané a to nasledovne: odmeny za vedenie krúžkov
2 360,- €, odvody z odmien 824,- €, nákup výpočtovej techniky 670,- €,
kancelárskych potrieb a tonerov – 390,57 €, učebné pomôcky 530,77 €, ostatný
materiál na vybavenie krúžkov 516,66 €,
- účelovo určené prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s maturitnými skúškami
– 5 135,- €
- účelovo určené prostriedky na financovanie kreditových príplatkov vo výške 397,- €,
- účelovo určené finančné prostriedky na mimoriadne odmeny vrátane poistného
do poisťovní v čiastke 9 595,- €,
- účelovo určené finančné prostriedky na odchodné vo výške 3 158,- €.
Účelovo určené prostriedky – zdroj 41
- účelovo určené kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu telocvične –
185 000,- €
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 1 177,76 €, ktoré boli čerpané nasledovne:
˗ odmeny
805,12 €
˗ odvody z odmien
282,88 €
˗ prevádzkové výdavky 89,76 €.
V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s kódom ITMS
26110130546 nám boli poskytnuté finančné prostriedky na financovanie projektu NÚCEM
s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania“ v čiastke 958,08 €
(zdroj 13T1 - 814,37, zdroj 13T2 - 143,71 €).
Pohľadávky, záväzky
Škola ku koncu roka 2015 nevykazuje žiadne pohľadávky.
Naša organizácia ku koncu roka 2015 nevykazuje žiadne záväzky po lehote splatnosti,
ostatné záväzky predstavujú 76 066,- € z toho:
záväzky voči zamestnancom - výplaty 12/15
42 764,33 €
odvody do poisťovní 12/15
26 813,33 €
dane 12/15
6 204,85 €
záväzky zo SF
283,49 €
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Mimorozpočtové účty
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
Počiatočný stav SF k 01. 01. 2015 bol vo výške 1 566,09 €. Tvorba sociálneho fondu
v zmysle KZ je 1,05 % z miezd.
Za sledované obdobie predstavuje

5 909,11 €.

Čerpanie SF bolo vo výške
7 191,71 €, z toho:
˗ na závodné stravovanie
1 465,10 €,
˗ regenerácia pracovnej sily
280,00 €,
˗ ostatné čerpanie podľa KZ
5 446,61 €
(slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov, divadelné predstavenie,
príspevok zamestnancom, psychologicko-relaxačný tréning, poznávací zájazd
do Budapešti, obed pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka)
Zostatok SF k 31. 12. 2015 je

283,49 €

Depozit
Počiatočný stav k 01. 01. 2015 je 77 365,95 €. Tieto finančné prostriedky boli
vyčerpané v januári 2015 na mzdy a odvody za mesiac december 2014.
V mesiaci december 2015 boli prevedené na depozitný účet finančné prostriedky
na mzdy a odvody za mesiac december 2015 a to v čiastke 75 782,51 €, čo je aj zostatok
depozitného účtu k 31. 12. 2015.
Darovací účet
Na darovacom účte bol nulový zostatok k 01. 01. 2015. V priebehu roka 2015 boli
prijaté finančné prostriedky vo výške 1 177,76 € (mimorozpočtové z PU), ktoré boli aj
v takejto výške prevedené a použité. K 31. 12. 2015 je nulový zostatok.
Projekty
V rámci programu ERASMUS+, akcia Mobilita učiacich sa a zamestnancov (výzva
na r. 2015) škola podala prihlášku na projekt s názvom „Rozvíjajme a podporujme
profesionálny rast praxou v zahraničí“. Po vyhodnotení komisiou bol projekt schválený
a škola získala grant vo výške 31 125,- €. V rámci tohto projektu sa 16 žiakov našej školy
zúčastnilo zahraničnej stáže v ČR (Karlovarská krajská nemocnica a.s.) a to začiatkom
školského roka 2015/2016.
Žiaci a učitelia našej školy boli v roku 2015 zapojení do projektu NÚCEM s názvom
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania“.
V Prešove dňa 21.03.2016
Vypracovala: Ing. Helena Vargová

.................................................................
PhDr. Eva Novotná, PhD.
riaditeľka školy
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