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1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

§ 2. ods. 1 a
Názov školy

Stredná zdravotnícka škola

Adresa školy

Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Telefón

+421 51 7733304

E-mail

szspo.sekretariat@centrum.sk, sekretariat@szspo.sk

WWW stránka szspo.sk
Zriaďovateľ

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

PhDr. Eva Novotná, PhD.

051/7733304

0911 170 184

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

ZRŠ

PhDr. Slavka Dorinová

051/7733304

0905 371 782 zastupca.op@szspo.sk

ZRŠ

PaedDr. Jana Tverdíková

051/7733304

0948 555 205 zastupca.vvp@szspo.sk

Rada školy
Rada školy v školskom roku 2016/2017 uskutočnila zasadnutia v súlade so zákonom
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Titl., meno a priezvisko
predseda

Mgr. Vladimíra Beľaková

pedagogickí zamestnanci Mgr. Erika Polohová
ostatní zamestnanci

Eva Raďaková

zástupcovia rodičov

JUDr. Ľuboš Mičkanin
Martin Revický
Mgr. Ivan Šaro

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 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

Vedúci

Zastúpenie predmetov

PK jazykov

Mgr. Erika Polohová

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
PhDr. Slavka Dorinová
od 01. 02. 2017

LAT, ANF, ZAX , ZNL

PhDr. Monika Gorecká

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

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
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1.2

Žiacka školská rada

V školskom roku 2016/2017 pracovala žiacka školská rada pod vedením
koordinátorov: Mgr. Zuzana Repaská, Mgr. Katarína Steinerová v nasledujúcom zložení:
ŽŠR 2016/2017
I.A

Anna DVORŠČÁKOVÁ

I.B

Laura DEMOVÁ

I.C

Tatiana ŠAROVÁ

I.D

Anna Kačmárová

I.E

Martina LIPÁKOVÁ

II.A

Matej PČOLKA

II.B

Mariana PETROVÁ

II.C

Marianna ŠULÍKOVÁ

II. D

Adam BATÍK

II.E

Šimon MIČKANIN

III.A

Veronika KAZIMÍROVÁ
ŽŠR

III.B

Andrea GÁBOROVÁ

III.C

Michaela BARANIKOVÁ

III.D

Mária KOVALÍKOVÁ

III.E

Soňa JURIŠOVÁ

IV.A

Zuzana VEREŠPEJOVÁ

IV.B

Martina GOGOĽOVÁ

IV.C

Simona ŠEDOVÁ

IV.D

Zuzana HAKOŠOVÁ
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2

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV

§ 2. ods. 1 b
Počet žiakov školy: 589
Počet tried:
24
Podrobnejšie informácie:
denná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent

292

denná forma štúdia - študijný odbor zubný asistent

92

denná forma štúdia - študijný odbor masér

83

večerná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent

77

večerná forma štúdia - učebný odbor sanitár

22

prerušené štúdium

8

prestup na inú školu a ukončené štúdium
Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
28
I.A
27
I.B
27
I.C
28
I.D
32
I.E
28
I.F
22
I.G
22
I.H
28
II.A
25
II.B
29
II.C

3

14
26
29
14
13
26
30
26
26
31
24
23
25

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

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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191
14
156
21
86
81
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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:

119
7
104
8

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:

66
0
60
6

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

30
31

4

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

§ 2. ods. 1 e
4.1

Klasifikácia tried
Trieda
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
II.H
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D

AZD ANF
1,68
1,89
1,3
1,6
2
1,85 1,22

ANJ AZB BIO DEJ ETV FYZ FYT HUD
2,14
2,68 1,93
3
2,27
2,48 1,96
2,63
2,08
2,48 2
2,96
2,3
2,6 2,23
2,67 2,83
1,81
2,53 1,91
2,59

1,59 1
1,04 1,32 2
1,2 1,28 2,04
1,14 1,45 2,29
2,65 2,63
1,59
1,85
1
1,08
2
2,58
1,6
2,47
2
2,13
2,96
1,29
1,65 1,48
2,88
2,65
2,38
3,38

2,54
1,28
2,48
2,85
2,17
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3,23 2,38

2,85

CHE
2,75
2,67
2,74
2,8
2,47

INF
1,64
1,67
1,48
1,53
1,19

2,61
2,32
2,83
3,35
2,76

1,29
1,2
1,55
1,73
1,59

LAT
1,93
1,85
1,81
1,7
1,63

MAZ

1,88

1,96
1,03

3,37
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Trieda MFB MAT
PAT NBV PVL PPS NEJ
2,61
I.A
2,59
1,67
I.B
2,48
2,7
I.C
2,77
2,5
I.D
2,28
2
I.E
1
I.F
1,91
I.G
1
I.H
2,71
1,14
1,64
II.A
2,08
1,48
1,4
II.B
2,38
1,28
1,83 2,58
II.C
3,08
1,04
3,33
II.D
2,38
1,31
1,45
2
II.E
1,07
II.F
1,69
II.H
2,65
1,38
III.A
2,47
1,13
III.B
2,24
1,24
3,1
III.C
3,12
2,19
3,33
III.D 1,23
2,13
1,55
III.E
2,21
IV.A
2,57
IV.B
2,04
2,75
IV.C
2,81
1,96 3,67
IV.D 2,07
Trieda PYJ RRC RUJ SIX SNO SJL SIL SPR
2,68
1
I.A
2,7
1,07
I.B
1,8
2,44
1,11
I.C
2,17
2,3
1,1
I.D
2
2
1,09
I.E
1
I.F
1,09 1,73
I.G
1
I.H
1,96
2,43
1
II.A
1,08
2,08
1
II.B
2,34
2,8
2,76
1
II.C
1,85
2
3,23
1,08
II.D
2,5
2,38
1,03
II.E
II.F
II.H
1,5
2,73
1
III.A
1,1
2,4
1,03
III.B
2,84
1
III.C 1,96
3,15
1,12
III.D 1,46 2,12
2,26
1
III.E
2,17 1,46 1
IV.A 2,04
1
2,52 1,43 1
IV.B
1,32
2,4 1,52 1
IV.C
3,33
1
IV.D 1,63 2,26
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NEU

NEO

OBN ORZ OZH OAZ TSV
1,93
1,36
1,79
1,33
1,33
1,35
1,9
1,17
1,63
1,34
1,07
1,18
1,25
1,36
1,1
1,35
1,38

1,33
1,14
1,35
1,4
1,33

1,5
1,27
1,28
1,62

1,21
1,38
1,73
1,67
1,6

1,4
1,27
1,21
1,42
1,2
1,5
1,23
1,38
1,08

1,46
1,87
1,6
TSV ZAX ZOE
1,36
2,5
1,33
1,63
1,35
1,59
1,17
1,34 1,41
1,3

1,33
1,14
1,35
1,4
1,33

1,4
1,27
1,21
1,42
1,2
1,5
1,23
1,38
1,08

1,59
2,18
1,64
2,66
1,38
1,07
1,54
1,77
1,93
1,88
1,23
2
1,87
2,16

ZKC ZET ZDR ZNL
1,75
2
2,22
1,67
2,09
1,07
1,86
1
1,43 1,39
1,28 1,2
1,52 1,28
2,27
1,41
1,97
1,14
1,15
2,04
1,8
1,44
3,08
1,16
1
1,55
2,79
2,52
2,76
3,48

ZAX

1,41

1,38

1,23
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Prospech žiakov
Trieda

Počet

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

28
27
27
28
32
28
22
22
28
25
29
26
29
14
13
26
30
26
26
31
24
23
25
27

Vyznamen
aní
9
10
4
4
10
24
10
22
9
12
3
3
10
14
8
5
6
7
2
15
5
3
6
1

Veľmi
dobre
1
5
11
12
11
3
8
0
5
7
15
5
7
0
5
7
16
6
6
12
6
10
3
2

Prospeli
15
9
12
12
10
0
4
0
14
6
10
17
12
0
0
14
8
12
18
4
13
10
16
23

Nepros
Správanie
Neklasifikovaní
peli
2
3
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
3
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0

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

Dochádzka žiakov
Trieda
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
II.H
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D

Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
28
3043
108,68
3043
108,68
0
0,00
27
2591
95,96
2577
95,44
14
0,52
27
2281
84,48
2281
84,48
0
0,00
28
2557
85,23
2549
84,97
8
0,27
32
3312
103,50
3181
99,41
131
4,09
28
328
11,71
328
11,71
0
0,00
22
263
11,95
263
11,95
0
0,00
22
279
12,68
279
12,68
0
0,00
28
2621
93,61
2616
93,43
5
0,18
25
2377
95,08
2377
95,08
0
0,00
29
2332
80,41
2332
80,41
0
0,00
26
2678
103,00
2666
102,54
12
0,46
29
2819
97,21
2808
96,83
11
0,38
14
50
3,57
50
3,57
0
0,00
13
91
6,50
91
6,50
0
0,00
26
2811
108,12
2811
108,12
0
0,00
30
2015
67,17
1996
66,53
19
0,63
26
1682
64,69
1682
64,69
0
0,00
26
1551
59,65
1529
58,81
22
0,85
31
2027
65,39
2027
65,39
0
0,00
24
2445
101,88
2445
101,88
0
0,00
23
2296
95,67
2293
95,54
3
0,13
25
2891
111,19
2881
110,81
10
0,38
27
2128
76,00
2118
75,64
10
0,36
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4.2

Maturitná skúška

4.2.1 Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet Úroveň Počet (M/Ž)
Anglický
jazyk
Anglický
jazyk
Anglický
jazyk
Nemecký
jazyk
Nemecký
jazyk
Praktická
časť
odbornej
zložky
Slovenský
jazyk a
literatúra
Teoretická
časť
odbornej
zložky

1

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

(0/1)

B1

82

(12/70) 45,12%

82

48,96%

82

12

B2

1

(0/1)

90,80%

1

75,00%

1

1

B1

15

(2/13)

33,78%

15

43,00%

15

3

B2

1

(1/0)

33,30%

1

70,00%

1

(15/84) 54,57%

98

69,39%

98

26

4

35

7

8

2,48

81

1,00

1

1

2,40

15

1

4,00

1

126 (19/107)

99

126 (19/107)

22

30

35

10

2,34

97

43

41

24

16

2,10

124

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet
Praktická
časť
odbornej
zložky

Úroveň Počet

(M/Ž)

126 (19/107)

1
2
3
4
5
Praktická Praktická
Praktická Praktická Praktická Praktická Praktická priemer
počet
67
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3

1,60

124
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ODBORY A UČEBNÉ PLÁNY

5

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

5.1

Trieda

Študijný (učebný) odbor

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

II.H 5356 N zdravotnícky asistent

I.D

5370 M masér

III.A 5356 M zdravotnícky asistent

I.E

5358 M zubný asistent

III.B 5356 M zdravotnícky asistent

I.F

5356 N zdravotnícky asistent

III.C 5356 M zdravotnícky asistent

I.G

5371 H sanitár

III.D 5370 M masér
III.E 5358 M zubný asistent

I.H
II.A

5356 M zdravotnícky asistent

IV.A 5356 M zdravotnícky asistent

II.B

5356 M zdravotnícky asistent

IV.B 5356 M zdravotnícky asistent

II.C

5356 M zdravotnícky asistent

IV.C 5356 M zdravotnícky asistent

II.D

5370 M masér

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

▪

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.

Uplatňované učebné plány:
-

-

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 207431/2008 OZdV zo dňa 26. 08. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008 - 4. ročník
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z347072013-OZdVzo dňa 30. 07. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 – 1. – 2. a 3.
ročník
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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 tohto učebného odboru je pripravený vykonávať sanitárske činnosti
v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.
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.
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6

ZAMESTNANCI

§ 2. ods. 1 g
6.1

Pracovný pomer - priemer za školský rok 2016/2017
Pracovný pomer
Celkom
Z toho:
TPP
TPP (MD+RD)
DPP
Znížený úväzok
ZPS
Na dohodu

6.2

Počet pedag. Počet nepedag.
pracovníkov pracovníkov
112
13
32
3
6
25
5
41

9
0
1
2
0
1

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
začínajúci
samostatní
1. atestácia
2. atestácia

Pracovný pomer
27
22
17
5

Dohoda o vykonaní práce
41
0
0
0

spolu
68
22
17
5

spolu

71

41

112

Predmety vyučované nekvalifikovane
Všetky predmety boli v školskom roku 2016/2017 vyučované kvalifikovane.
6.3

Vzdelávanie zamestnancov

§ 2. ods. 1 h
Ďalšie vzdelávanie

Počet študujúcich

1. atestácia

1

2. atestácia

3

štúdium školského manažmentu 1
rozširujúce štúdium

2

doplňujúce pedagogické

5

vzdelávanie pre vedúcich PK

0
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7
7.1

AKTIVITY A PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI
Škola

Podujatie „Stredná zdravotnícka škola v pohybe“ sa konalo 13. 09. 2016 so začiatkom
o 07:00 hod. Žiaci jednotlivých tried sa zapájali do rôznych pohybových aktivít. Zúčastnilo
sa ich 77 žiakov. Zábavnou formou sa snažili naplniť cieľ tohto podujatia, čiže byť
v pohybe, byť aktívni. Žiaci sa učili pracovať v tíme aj samostatne zdolávaním
prekážkovej dráhy, loptovými hrami a rôznymi pohybovými aktivitami a cvičeniami
pre zlepšenie zdravia.
Imatrikulácia žiakov prvého ročníka sa uskutočnila 23. 09. 2016 v zasadačke Krajského
úradu v Prešove. Žiaci v krátkom kultúrnom programe zaspievali, zatancovali ľudové
i moderné tance a zahrali na gitare. Kultúrnym programom ich sprevádzali žiačky štvrtého
ročníka. Súčasťou imatrikulácie bol aj imatrikulačný sľub, jeho zložením sa žiaci zaviazali
dodržiavať „študentské zákony“.
Dňa 18. 10. 2016 navštívili našu školu žiaci IV. A triedy EZŠ v Prešove v rámci jesenného
projektového týždňa svojej školy. Ich cieľom bolo zistiť počas „Dňa povolaní“, čo všetko
zahŕňa práca zdravotníckeho asistenta, maséra a zubného asistenta a ako sa žiaci na tieto
svoje budúce profesie pripravujú v odborných učebniach na našej škole. Naši mladší
návštevníci si mohli si vyskúšať modely, pomôcky a prístroje, ktoré naši žiaci používajú
pri vyučovaní prvej pomoci, ošetrovaní detí a dospelých, aplikácii masáže lávovými
kameňmi, bankovania, reflexnej masáže nôh. Žiaci študijného odboru masér im ukázali,
ako správne sedieť, vyskúšali si cviky pre správne držanie tela a v odbornej učebni
zubných asistentov sa dozvedeli, ako správne čistiť zuby, ale aj ako ovládať zubárske
kreslo.
Dňa 24. 10. 2016 v Strednej zdravotníckej škole po prvýkrát pracovníci Národnej
transfúznej služby, so sídlom na Hollého ulici č. 14 v Prešove, vykonávali odbery krvi
v rámci akcie „Študentská kvapka krvi“
Dňa 24. 10. 2016 sa na našej škole pre žiakov 2. ročníka uskutočnila prednáška s názvom
Pravda o drogách. Prednášku viedol pán Peter Remper z Občianskeho združenia
Slovensko bez drog so sídlom v Bratislave.
Dňa 26. 10. 2016 žiaci IV. D triedy v zložení R. Adamečko, M. Čekanová, D. Fatľa,
K. Goliášová a E. Kišeľová v rámci klinických cvičení a projektu „Aby chrbát nebolel“
navštívili Základnú školu na Mukačevskej ulici v Prešove. Cieľom bolo prezentovať
„Školu chrbta“ a edukovať štvrtákov prvého stupňa o zásadách a pravidlách, ktoré je
potrebné dodržiavať, aby chrbát nebolel. Prostredníctvom prezentácie bolo žiakom
vysvetlené, ako správne a nesprávne vykonávať bežné denné činnosti. Naši žiaci si
pripravili jednoduché cviky na fitlopte i na nestabilnej plošine, cviky s overbalom
a therabandom (pomôcky na cvičenie). Deti sa naučili a vyskúšali základy správneho
držania tela, sedu, chôdze aj nosenia školskej tašky.
Dňa 27. 10. 2016 sa v čase od 08.30 – 13.30 hod. uskutočnil „Deň otvorených dverí“
na našej škole. Zúčastnilo sa ho 253 návštevníkov z 41 základných škôl prešovského kraja.
Žiaci študijného odboru zubný asistent prezentovali správnu techniku čistenia zubov,
prípravu pomôcok na zhotovenie výplní, prípravu odtlačkových hmôt, manipuláciu
so stomatologickým kreslom. Návštevníci si prezreli praktické ukážky mechanickej očisty,
dezinfekcie a sterilizácie nástrojov v zubnej ambulancii, praktické ukážky odborných
výkonov v zubnej ambulancii. Žiaci študijného odboru masér predviedli klasickú masáž,
bankovanie, masáž lávovými kameňmi, demonštráciu „školy chrbta“, taping, manuálnu
lymfodrenáž a prezentáciu procedúr fyzikálnej terapie. Žiaci študijného odboru
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zdravotnícky asistent prezentovali praktické ukážky kúpeľ dojčaťa, podávanie jedla
chorým, obväzovú techniku, úpravu postele, aplikáciu injekcií, odber biologického
materiálu na vyšetrenie, poskytovanie prvej pomoci a prácu so zdravotníckou
dokumentáciou. Návštevníci mali možnosť nazrieť do učebne psychológie a biológie,
do chemického laboratória, počítačových miestností, školskej knižnice a jazykových
učební. Takisto sa im predstavila žiacka školská rada a jej aktivity.
Dňa 28. 10. 2016 sa konal XVIII. ročník Prešovských stomatologických dní
v priestoroch Obvodného úradu v Prešove. Na tejto akcii sa okrem lekárov a sestier
pracujúcich v zubnom lekárstve, zúčastnili aj žiaci našej školy študijného odboru zubný
asistent a to Ľubica Lichvárová a Kristína Phamová. S vyučujúcou PhDr. Jitkou Čipakovou
si mali možnosť vypočuť odborné prednášky, čím si obohatili svoje vedomosti.
Konferencia bola na vysokej odbornej úrovni. Pre zúčastnené žiačky bola veľkým
prínosom a novou skúsenosťou.
Dňa 01. 12. 2016 sa konala akcia „Červené stužky“. Tento deň sme si pripomenuli
nosením červených stužiek a vytvorením „živej červenej stužky“ na školskom dvore. Žiaci
si pripravili aj plagáty na danú problematiku. Najkrajší plagát bol ocenený.
Dňa 22. 12. 2016 sa v ,,bielom dome“ konala „Vianočná akadémia“. Stredná
zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici už tradične v predvianočný týždeň organizuje
tematické ukončenie kalendárneho roka. Ako každý rok, aj tento si žiaci pod vedením
učiteľov pripravili skvelý program, ktorý predstavili svojim spolužiakom a pedagógom.
Dňa 01. 02. 2017 sa uskutočnilo „Posedenie pri samovare“ pre žiakov RUJ
1. a 2. ročníka. V úvode žiaci pozerali moderné ruské rozprávky. Oboznámili sa s históriou
pitia ruského čaju. Svoje schopnosti z ruského jazyka si mohli vyskúšať v súťaži pri čítaní
a preklade neznámeho textu.
Dňa 11. 02. 2017 sa v škole konala akcia „Svetový deň chorých“, pri ktorej si dvaja
vybraní zástupcovia z každého študijného odboru pripravili pre žiakov krátky vstup.
Zástupcovia študijného odboru zdravotnícky asistent ponúkli žiakom a vyučujúcim
možnosť dať si zmerať krvný tlak a BMI. Zástupcovia študijného odboru masér v krátkosti
informovali o správnom držaní tela – škole chrbta. O správnej technike čistenia zubov
poinformovali zástupcovia študijného odboru zubný asistent.
Dňa 01. 03. 2017 sa žiaci študijného odboru zubný asistent zúčastnili odbornej exkurzie
na pracovisku zubnej techniky v Prešove. Oboznámili s rolou zubného technika,
ako jedného z dôležitých článkov zubolekárskeho tímu priamo v akcii. Pochopili význam
práce zubného technika v procese výroby protetickej náhrady zubov a žiaci mohli
v priamom prenose sledovať výrobu jednej z obrovského množstva druhov protetických
náhrad v laboratóriu.
Dňa 15. 03. 2017 uskutočnil druhý ročník „Dňa ústneho zdravia na SZŠ Prešov“,
pre 92 žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka v študijnom odbore zubný asistent, v čase
od 09:00 hod do 12:00 hod. Žiaci mali možnosť načerpať nové odborné vedomosti
a zorientovať sa v oblasti noviniek ústneho zdravia, zubného lekárstva a dezinfekcie zubnej
ambulancie.
Dňa 21. 03. 2017 sa uskutočnila pútavá prezentácia knihy – Prvá pomoc v praxi spojená
s autogramiádou autorov Bc. Miriamy Pištejovej a Bc. Dušana Krausa. Na tejto prezentácii
sa zúčastnili žiaci 1. – 4. ročníka dennej formy štúdia.
Dňa 03. 04. 2017 a 07. 04. 2017 sa v priestoroch školy konala prednáška v rozsahu
2 vyučovacích hodín na tému Finančná gramotnosť. Zúčastnili sa na nej žiaci tretích
ročníkov.
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Dňa 05. 04. 2017 sa v Banskej Bystrici stretli žiaci 17 stredných zdravotníckych škôl,
aby na 5. celoslovenskej konferencii žiakov odboru zdravotnícky asistent predstavili
svoje prezentácie, zamerané na starostlivosť o pacienta s ochorením hornej časti tráviaceho
traktu. Žiačky II. A triedy Alžbeta Raticová a Kristína Kokolíková mali hneď
po slávnostnom otváracom príhovore zástupcu školy a vedúcej študijného odboru
zdravotnícky asistent možnosť odprezentovať pred plnou banskobystrickou aulou SZŠ
tému Anatómia a fyziológia ústnej dutiny a tešili sa z potlesku, ktorý nasledoval.
Dňa 19. 04. 2017 na našu školu, predovšetkým k žiakom v študijnom odbore zubný
asistent, zavítala obchodná zástupkyňa firmy GCEEO Slovakia - Ing. Renáta Ihnátová.
Tá žiakom formou odbornej prednášky a workshopu predstavila možnosti využitia
slinných testov v zubnej ambulancii, druhy testov a postupy ich realizácie.
Dňa 29. 05. 2017 sa žiaci I. A, I. B, I. C, I. D, I. E, II. A, II. D II. E 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. Po prehliadke mesta sa žiaci spolu s pedagógmi presunuli k Tropicariu,
kde absolvovali prehliadku podmorského sveta situovaného v modernom obchodnom
a zábavnom centre.
Dňa 09. 06. 2017 sa v lokalite Cemjata – Kvašná voda konal už 10. ročník súťaže
„Asistent v akcii“ pod záštitou SZŠ na Sládkovičovej 36 v Prešove. V tomto roku sa
do súťaže prihlásilo 14 súťažných družstiev zo stredných zdravotníckych škôl z celého
Slovenska: SZŠ Nitra, SZŠ Považská Bystrica, SZŠ sv. Františka z Assisi Čadca,
SZŠ Žilina, SZŠ Liptovský Mikuláš, SZŠ Humenné, SZŠ Lučenec, SZŠ Štefana Kluberta
Levoča, SZŠ Poprad, SZŠ milosrdného Samaritána Svidník, SZŠ Rožňava, SZŠ Košice,
SZŠ sv. Bazila Veľkého Prešov a SZŠ na Sládkovičovej 36 v Prešove. Súťažili žiaci
druhého ročníka denného štúdia študijného odboru zdravotnícky asistent. Novinkou boli
odborní garanti – záchranári z Košickej záchrannej služby, ktorí pripravili jednotlivé
stanovištia a hodnotiace škály. Na jednotlivých stanovištiach na súťažiacich čakali reálne
situácie z výjazdov záchranárov: poskytnutie PP pri anafylaktickej reakcii po uštipnutí
hmyzom, poskytnutie PP pri poranení chrbtice u motocyklistu, poskytnutie PP pri akútnej
komplikácii diabetes mellitus – hypoglykémia. Teoretické vedomosti preveril test
a fyzickú kondíciu šplh na lane, streľba z luku a celkový meraný čas súťažného družstva.
Štrnásť súťažných družstiev preukázalo výborné odborné znalosti, ale aj fyzickú kondíciu.
Stupeň víťazov si vychutnalo súťažné družstvo SZŠ Levoča. Striebro patrilo SZŠ Poprad
a bronz „domácej“ SZŠ Prešov.
Dňa 20. 06. 2017 sa v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra uskutočnila literárna
beseda, na ktorej sa zúčastnili vybraní žiaci prvého a druhého ročníka našej školy.
Na besede sa stretli priaznivci literatúry a spolu s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry
besedovali o literárnych dielach a ich autoroch.
7.1.1 Kultúrne podujatia
V dňoch 21., 23. a 28. 09. 2016 žiaci I. A, I. B, I. C, I. D a I. E navštívili „Židovskú
synagógu“. Exkurzie sa zúčastnili pri príležitosti Dňa obetí holokaustu. Prednášku viedla
PhDr. Mihoková, ktorá pútavo a zaujímavo predstavila dejiny Židov, s dôrazom
na udalosti spojené s mestom Prešov. Počas prehliadky exponátov žiakom priblížila
židovské zvyky, tradície a činnosti spojené s každodenným životom.
Dňa 26. 09. 2016 sa žiaci našej školy sa opätovne zapojili do aktivít pod názvom „Spoznaj
krajinu, ktorej jazyk sa učíš“ pri príležitosti „Európskeho dňa jazykov“. Deň začali
základnými informáciami o Európskej únii a kvízom, v ktorom žiaci preukázali svoje
vedomosti o EÚ. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka pripravili pre žiakov 1. ročníka
prezentácie krajín, ktorých jazyky sa vyučujú na našej škole – Slovenska, Veľkej Británie,
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Nemecka a Rakúska a Ruska. Žiaci 2. ročníka vytvorili slovníky slov a výrazov typické
pre krajiny EU, ktoré si vylosovali, a ktoré by im v tej ktorej krajine pomohli sa
zorientovať. Najviac hlasov získala skupina zo Slovinska. 26. septembra 2016 navštívili
pod vedením pedagógov našej školy Britské centrum v Knižnici P. O. Hviezdoslava
v Prešove, ktorého cieľom je podpora vzdelávania v anglickom jazyku. Po oboznámení sa
s knižničným fondom Britského centra sa žiaci zúčastnili výstavy starých fotografií
v Centre regionálnych dokumentov. Žiaci sa dozvedeli nielen veľa zaujímavých faktov
z histórie mestskej knižnice, ale aj o jej súčasnosti a o službách, ktoré poskytuje verejnosti.
Po absolvovaní exkurzie a výstavy v knižnici sa žiaci presunuli do areálu Prešovskej
univerzity, kde si v priestoroch konferenčnej sály Filozofickej fakulty vypočuli prezentáciu
o spôsobe výučby jazykov a predovšetkým prekladu a tlmočenia na FF PU.
Dňa 19. 10. 2016 sa žiaci I. A a I. B zúčastnili alternatívnej výučby v Krajskom múzeu
v Prešove. Cieľom bolo zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom zážitkového
vyučovania. Prednášku viedol JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, ktorý pútavým a zaujímavým
spôsobom odprezentoval „Stredoveké mesto Prešov“. Počas výkladu bol žiakom
sprístupnený a predstavený vlastný zbierkový fond. Žiaci tak mali možnosť vidieť repliky,
ako aj originály vystavených predmetov. Najväčšiu pozornosť vzbudila replika
stredovekého Prešova s hradbami a opevnením, 3 rôzne erby, Caraffov meč, ako aj
predmety dennej potreby. Súčasťou tejto netradičnej hodiny bola aj podnetná diskusia
a zaujímavý kvíz, ktorý preveril nadobudnuté vedomosti.
Dňa 26. 10. 2016 sa žiaci Timea Artimová, Lea Čičilová, Lýdia Petrušková a Michal Urda
zúčastnili súťaže o Najšikovnejšiu základnú a strednú školu v Košiciach. Súťažili v izbe
faraóna Tutanchamona. Žiaci dostali biele oblečenie a mohli sa vyzdobiť starožitnými
šperkami. Vstupom do hrobky sa im začal odpočítavať čas. Na súťaž mali k dispozícií
70 minút, ktorý si kontrolovali cez presýpacie hodiny umiestnené v hrobke. V hrobke, boli
kamerovým systémom sledovaní a inštrukcie k jednotlivým úlohám dostávali cez digitálnu
obrazovku. V závere hry sa im otvoril sarkofág a v ňom bol kľúčik k otvoreniu hrobky
a teda k samotnému východu z nej. Počas hry si utužovali vzájomné priateľské vzťahy,
pomáhali si, boli v nepretržitom strese, ktorý umocňoval ich emocionálne reakcie.
Pracovali v tíme a každý prispel k vyriešeniu úloh. Kulisy hrobky boli výborné, podlaha
čiastočne z piesku, čo umožňovalo bohatší zážitok z hry. Úlohy sa im podarilo splniť
v časovom intervale.
Dňa 07. 11. 2016 sa 68 žiakov 2. ročníka zúčastnilo informatickej súťaže „iBobor“
v kategórii Junior. Počas súťaže riešili 15 úloh v online teste na stránke iBobor.sk,
v ktorých mali aplikovať svoje vedomosti z informatiky, matematiky a preukázať logické
myslenie a tvorivosť. Výsledky testov ukázali, že budúci zdravotníci nezaostávajú
schopnosťami ani v týchto oblastiach. Najúspešnejším bol Marco Feščák z II. B.
11. 11. 2016 sa družstvo našich žiakov: Veronika Dujavová III. C, Veronika Šejirmanová
II. B, Simona Stoláriková II. E, Adrián Figura I. D, Dominik Leššo II. C a Richard
Pčolinský II. B, zúčastnilo na súťažno-zábavnom podujatí pre študentov SŠ v telocvični
SOŠ technickej v Prešove, ktoré organizovalo ABC – Centrum Prešov. V celkovom
hodnotení naše družstvo skončilo na 4. mieste.
Dňa 30. 11. 2016 sa naši žiaci zúčastnili 2. ročníka medzinárodnej súťaže pre študentov
stredných škôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov Best in English, alebo na Slovensku
Angličtinár roka. Súťaž prebieha v stanovený deň online po celom svete. Súťaž neslúži iba
ako motivácia pre študentov, ale taktiež prepája učiteľov anglického jazyka z celého sveta
a podporuje ich vzájomnú komunikáciu. Všetci súťažiaci (žiaci/školy) obdržali svoj
certifikát za účasť.
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Dňa 06. 12. 2016 sa na našej škole v miestnosti č. 112 uskutočnilo školské kolo
Olympiády z anglického jazyka. Súťaž pozostávala z dvoch častí: písomného testu
a ústnej časti. Písomný test preveril vedomosti žiakov z gramatiky, slovnej zásoby, čítania
s porozumením a posluchu. V ústnej časti súťažiaci preukázali svoje jazykové schopnosti
pri opise obrázkov a rozhovore s členmi komisie. Školského kola sa zúčastnilo 16 žiakov
z 1. až 4. ročníka a súťažili v kategórii 2D. Víťazom školského kola sa tento školský rok
2016/2017 stala Ivana Hudáková zo IV. C s počtom bodov 53, na druhom mieste sa
umiestnila Jana Anderková z II. D s počtom bodov 51 a na treťom mieste bola Anna Mária
Balážová z II. E s počtom bodov 47. Do obvodného kola postúpila Ivana Hudáková.
Dňa 08. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom
sa zúčastnili 6 žiaci – Aneta Bednárová a Lenka Halická z I. B triedy, Selma Imeri z I. E
triedy, Sofia Takáčová, Janka Kalistová a Timea Feledíková z II. E triedy. Žiaci súťažili
v 2A kategórii. Všetky žiačky absolvovali najprv písomnú časť, ktorá sa skladala
z počúvania textu a gramatického testu. Nasledovala ústna časť, pozostávajúca
z vizuálneho podnetu a rozhovoru na zvolenú tému. Po záverečnom spočítaní bodov
za jednotlivé časti a posúdenia ich komunikatívnych zručností sa porota zhodla na týchto
výsledkoch: 1. miesto obsadila Sofia Takáčová z II. E triedy, 2. miesto získala Timea
Feledíková rovnako z II. E triedy a 3. miesto zaslúžene patrí Anete Bednárovej z I. B
triedy.
Dňa 12. 01. 2017 sa žiaci III. ročníka odboru masér zúčastnili školskej akcie s názvom
„Exkurzia vo fitnesscentre“, ktorá sa konala v zariadení Slyofit na Škultétyho ulici
v Prešove. Exkurzia prebiehala počas 6. až 8. vyučovacej hodiny. Táto akcia bola
usporiadaná pedagógmi, ktorí vyučujú odborný predmet „Rekondično - relaxačné
cvičenia“ za účelom skvalitnenia výučby a rozšírenia obzorov v rámci tohto predmetu.
Dňa 01. 02.2017 sa žiaci našej školy opäť zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku,
ktoré bolo voľným pokračovaním úspešných predstavení Peter Black1 a Peter Black 2
„A new beginning“. Žiaci si pri sledovaní predstavenia overili svoje znalosti z anglického
jazyka. Predstavenie maximálne využíva slovnú zásobu a frázy z oblasti umenia a kultúry,
bývania, rodiny, ochrany životného prostredia a oblasti im veľmi blízkej – mladí ľudia
a spoločnosť, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote.
Dňa 14. 02. 2017 sme so žiakmi II. D triedy absolvovali exkurziu v súkromnej
nemocnici OÁZA, Mineral – Slovakia, s.r.o. v Prešove. Táto exkurzia bola usporiadaná
pedagógmi, ktorí vyučujú odborný predmet „Masáže“ za účelom rozšírenia prehľadu
v odbore a vytvorenia kladného vzťahu k samotnej práci maséra v zdravotníckom
zariadení.
Dňa 02. 03. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže – „Za krásu slova“ v roku Svetozára
Hurbana Vajanského, na ktorom sa zúčastnili 12 žiaci. Všetci žiaci najprv absolvovali
písomnú časť – gramatický test. Nasledovala ústna časť, pozostávajúca z rečníckeho
prejavu na zvolenú témuo záverečnom spočítaní bodov za jednotlivé časti a posúdenia ich
rečníckych zručností sa porota zhodla na týchto výsledkoch: 1. miesto obsadila Sára
Sirotňáková z III. D, 2. miesto obsadila Ivana Čolláková zo IV. D a 3. miesto zaslúžene
patrilo Kataríne Gallovej z I. B triedy.
Dňa 03. 03. 2017 sa priaznivci divadla (žiaci III. B a IV. C) zúčastnili divadelného
predstavenia „Bačova žena“ v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.
Dňa 15. 03. 2017 žiaci I. A, I. B, I. C a I. D absolvovali exkurziu- Solivar - národnú
kultúrnu pamiatku, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.
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Dňa 15. 03. 2017 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili exkurzie na pracovisku HaZZ
Prešov. Stretli sa s ľuďmi, ktorí dennodenne nasadzujú svoje životy, aby zachránili iných.
Oboznámili sa s náplňou ich práce a dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií
súvisiacich s prácou hasičov. Po exkurzii absolvovali výstup na kostolnú vežu
Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove. Cestou nahor si prezreli sochy svätcov
z 18. storočia.
Dňa 20. 03. 2017 sa škola zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický
klokan. Počas 60 minút mali žiaci vyriešiť 24 úloh s výberom odpovede. Najlepšie sa
spomedzi žiakov našej školy umiestnili žiačka Simona Lukáčová z II. B triedy, Andrea
Tóthová z I. A triedy a Miroslav Eliaš z II. D triedy v kategórii Kadet a Aneta Bednárová
z III. C triedy v kategórii Junior.
Dňa 05. 04. 2017 sa žiaci tretieho a druhého ročníka študijného odboru zubný asistent
zúčastnili odbornej exkurzie Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Žiaci boli obohatení o mnoho
zaujímavých informácií na prednáške, ktorú si pre nich pripravil profesor MUDr. Peter
Stanko. PhD. Program, ktorý pre nás zamestnanci Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie pripravili bol obohatený o prezentáciu jednotlivých oddelení – ako
maxilofaciálna chirurgia, oddelenie protetiky, čeľustnej ortopédie, dentálnej hygieny,
oddelenie terapeutického zubného lekárstva, oddelenie parodontológie, či predklinického
zubného lekárstva, kde žiaci mohli v priamom prenose sledovať výučbu študentov zubného
lekárstva, ich prácu pri kresle a ošetrovanie pacientov, či prácu na fantómoch, odbery
odtlačkov pred zhotovením protetickej náhrady.
Dňa 06. 04. 2017 sa Tatiana Šarová (I. C) zúčastnila regionálnej súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy a divadiel poézie - Hviezdoslavov Kubín. Svojím prednesom
prózy Veroniky Šikulovej (Keby som mala motorku) zaujala obecenstvo, ale aj odbornú
porotu a umiestnila sa na výbornom 3. mieste.
Dňa 20. 04. 2017 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže prvej pomoci sa žiačky III. A
triedy: Veronika Kazimírová, Veronika Eštoková a Sibyla Tóthová zúčastnili regionálneho
kola súťaže v prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl, ktorú tohto roku organizovala
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove v spolupráci s Asociáciou
stredných zdravotníckych škôl SR. Súťaže sa zúčastnilo 8 súťažných družstiev
a 2 nesúťažné družstvá hosťujúcej školy. Družstvo SZŠ sa v tejto náročnej súťaži
umiestnilo na 4. mieste.
Dňa 05. 05. 2017 sa v Košiciach na evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského konal
13. ročník krajského matičného festivalu – Ľudová pieseň košickej mládeže. Našu školu
na tomto festivale v ľudovom speve reprezentovali žiačky Tatiana Šarová a Júlia Lešková
z I. C triedy.
Dňa 22. 05. 2016 sa žiaci III. D triedy zúčastnili v rámci predmetu Rekondično-relaxačné
cvičenia (RRC) hodiny plaveckého výcviku na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove.
Dňa 29. 05. 2017 sa triedy II. A, II. B a II. D spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili
exkurzie v Kúpeľoch Lučivná. Hlavným zameraním kúpeľov je poskytovanie kúpeľnej
liečby deťom s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest do dovŕšenia 18. roku veku.
Dňa 29. 05. 2017 sa triedy II. B, II. C a II. E spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili
exkurzie v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n. o.
Dňa 01. 06. 2017 sa žiaci 1. ročníka v dopoludňajších hodinách zúčastnili zážitkového
vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove. Rozdelili sa podľa tried do piatich skupín.
Každá skupina mala svoj pedagogický dozor - vyučujúceho SZŠ a odborného sprievodcu pracovníka múzea, ktorý sa špecializoval na jednu konkrétnu expozíciu.
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Dňa 01. 06. 2017 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci
v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.
Dňa 19. 06. 2017 sa žiaci I. C zúčastnili exkurzie v Katedrálnom chráme sv. Alexandra
Nevského v Prešove, ktorý je ústrednou svätyňou pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
Protodiakon ThDr. Ján Husár, PhD. žiakom priblížil históriu pravoslávnej cirkvi, ako aj
samotnú kultúru.
Dňa 23. 06. 2017 v športovom areáli SOŠ technickej v Prešove sa 24 družstiev zúčastnilo
III. ročníka súťaže DHZ o „Pohár riaditeľa SOŠ technickej v Prešove“. Súťažilo sa
v štyroch kategóriách. Žiaci a žiačky súťažili v štafete, dorastenci a dorastenky
v požiarnom útoku. Družstvo SZŠ sa zúčastnilo jako nesúťažné, žiaci prezentovali ukážky
prvej pomoci s následným praktickým precvičovaním jednotlivých situácií akútnych
stavov.
7.1.2 Športové súťaže
Prehľad telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou:
12. 09. 2016 – 14. 09. 2016 – KOŽaZ, žiaci 3. ročníka, Miesto konania – Delňa Prešov
13. 09. 2016 – Stredná zdravotnícka škola v pohybe
13. 03. 2017 – 17. 03. 2017 – Lyžiarsky kurz, žiaci 1. a 2. ročníka v Tatranskej Lomnici.
27. 10. 2016 – Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2 ročníka SZŠ v priestore Pod Bikošom –
Marakaňa.
30. 05. 2017 – Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka sa realizovalo v oblasti Borkút –
ekoaktivity
09. 06. 2017 – sa konal 9. ročník celoslovenskej súťaže Asistent v akcii – Cemjata –
Kvašná voda, odborno-športová súťaž žiakov SZŠ SR
Prehľad účasti družstiev a jednotlivcov školy na TV a šport. podujatiach a súťažiach
a dosiahnutých výsledkoch:
20. 10. 2016

Futsal – obvodné kolo žiaci SŠ
umiestnenie: 4. miesto v skupine

16. 11. 2016

„Silná ruka“ – krajské kolo žiaci, žiačky SŠ
umiestnenie: v prvej desiatke

09. 02. 2017

Volejbal – okresné kolo, žiačky SŠ,
umiestnenie: 3. miesto

16. 02. 2017

Florbal – obvodné kolo žiačky SŠ
umiestnenie: bez umiestnenia

20. 03. 2017

Hádzaná – obvodné kolo žiačky SŠ
umiestnenie: 3. miesto

23. 03. 2017

Basketbal – obvodné kolo žiaci SŠ
umiestnenie: 3. miesto

24. 03. 2017

Basketbal – obvodné kolo žiačky SŠ
umiestnenie: 3. miesto

10. 04. 2017

Futbal – obvodné kolo žiaci SŠ
umiestnenie: 2. miesto v skupine
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02. 05. 2017

Armwrestlig cup – súťaž pre stredné školy, Lipany
umiestnenie: J. Varcholová – 1. miesto
P. Tomko – 2. miesto
S. Palčáková – 1. miesto

05. 05. 2017

Atletika – krajské kolo žiačky SŠ
umiestnenie: J. Varcholová – vrh guľou – 5. miesto
A. Bezegová – skok do výšky – 5. miesto.

16. 06. 2017

Za jednotky dole vodou – žiaci 2. ročníka, splav Hornádu

7.1.3 Stredoškolská odborná činnosť
Dňa 21.02.2017 sa konalo školské kolo súťaže SOČ. V tomto školskom roku bolo
do súťaže zapojených 29 žiakov s celkovým počtom prác 19.
Do krajského kola postúpilo deväť prác:
Súťažný odbor 01 Problematika voľného času
Motokros ako nástroj zviditeľnenia obce a voľnočasovej aktivity, riešiteľ: Jakub
Mokrý
Súťažný odbor 06 Zdravotníctvo a farmakológia
Starostlivosť o ústne zdravie v období tehotenstva, riešiteľky: Jana Kalistová, Timea
Feledíková
Moje zdravé sedenie, riešiteľka: Nora Brindzková
Súťažný odbor 08 Cestovný ruch, hoteliersvo, gastronómia
Riziko nákazy ebolou, riešiteľka: Iveta Slaminková
Vegetariánstvo ako jedna z možností stravovania, riešiteľka: Eva Ľašová
Súťažný odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Tvorba modelu jadrovej elektrárne a jadrového reaktora, riešiteľky: Lenka Švedová,
Viktória Virostková
Komiks a čitateľská gramotnosť, riešiteľky: Alexandra Urbanová, Kamila Čechová
Súťažný odbor 15 Ekonomika a riadenie
Rozvíjanie finančnej gramotnosti u žiakov stredných škôl, riešiteľka: Marianna Petrová
Súťažný odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia
Generácie v kontexte informačného veku, riešitelia: Blažej Baláž, Viktória Kmecová
Krajské kolo SOČ sa konalo 31. 03. 2017 v Starej Ľubovni, riešiteľky Jana Kalistová,
Timea Feledíková s prácou Starostlivosť o ústne zdravie v období tehotenstva postúpili
do celoslovenského kola SOČ v Banskej Bystrici z 2. miesta vo svojej súťažnej kategórii.
Riešiteľka Nora Brindzková sa s prácou Moje zdravé sedenie umiestnila na 3. mieste
a Alexandra Urbanová a Kamila Čechová s prácou Komiks a čitateľská gramotnosť
získali 3. miesto.
Celoslovenská prehliadka SOČ sa konala 26. 04. 2017 – 28. 04. 2017 v Banskej Bystrici,
kde školu reprezentovala Jana Kalistová s prácou Starostlivosť o ústne zdravie v období
tehotenstva- bez umiestnenia.
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7.1.4 Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologického správania
September :
˗ Vytvorenie harmonogramu plánovaných aktivít, preventívnych programov
v spolupráci s CPPPaP v Prešove, neziskovou organizáciou Trojlístok v Prešove
a výchovnou poradkyňou školy.
˗ Vytvorenie informačného panela na tému: Základné informácie o primárnej
prevencii drogových závislostí.
˗ Žiakov tretieho ročníka na kurze ÚKOŽaZ sme edukovali
o drogovej
problematike, vyskúšali si okuliare simulujúce opitosť.
˗ Naplánovanie a zabezpečenie prednášky (besedy) pre žiakov podľa aktuálnych
problémov a potrieb školy.
˗ Účasť na prednáške Drogy – mládež – dnes, konajúcej sa pod záštitou primátorky
Prešova Ing. Turčanovej – naplánovanie aktivít.
Október:
˗ Svetový deň bez násilia (2. októbra 2016) – vytvorenie informačného panelu.
˗ Pre žiakov 2. ročníka sa uskutočnila prednáška s názvom PRAVDA O DROGÁCH
– Občianske združenie Slovensko bez drog so sídlom v Bratislave.
November:
˗ Európsky týždeň boja proti drogám (tretí novembrový týždeň), vytvorenie
informačného panela.
˗ NIE DROGÁM – účasť našich žiakov na súťažno – zábavnom podujatí
pre študentov SŠ v telocvični SOŠ technickej v Prešove organizovanej ABC –
Centrom v Prešove. V celkovom hodnotení sa naše družstvo umiestnilo
na 4. mieste.
December:
˗ „Živá červená stužka“ – na školskom dvore - v rámci zapojenia sa do kampane
„Červené stužky - Medzinárodný deň boja proti AIDS.
˗ Žiaci si pripravili plagáty na danú tému, ktoré boli vystavené na spojovacej chodbe
našej školy.
˗ Príprava informačného panela k danej problematike.
Január:
˗ Zabezpečenie prednášky (besedy) pre žiakov podľa aktuálnych problémov a potrieb
školy.
Február:
˗ Prednáška: Drogová problematika – Látkové závislosti – pre žiakov druhého
ročníka.
Marec:
˗ Obchodovanie s ľuďmi – vytvorenie informačného panela.
˗ 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.
Apríl:
˗ Svetový deň zdravia (07. apríla 2017) – vytvorenie informačného panela.
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Máj:
˗ Svetový deň bez tabaku (31. mája 2017) – vytvorenie informačného panela
na tému: Negatívny vplyv fajčenia v období adolescencie.
˗ Žiaci druhého ročníka vytvorili propagačné plagáty k Svetovému dňu bez tabaku,
ktoré boli vystavené na spojovacej chodbe našej školy.
Jún:
˗ Vzbudenie záujmu mladých ľudí o športové aktivity – plán na letné prázdniny –
téma na triednických hodinách a vyučovacích hodinách telesnej výchovy.
˗ 26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
s nimi – vytvorenie informačného panela.
˗ Vyhodnotenie plánu činnosti za školský rok 2016/2017.
7.2

Predmetové komisie

7.2.1 Predmetová komisia jazykov
Slovenský jazyk a literatúra
Predmet SJL vyučovali:
PaedDr. Jana Tverdíková, Mgr. Erika Višňovská, PaedDr. Martina Dudaščíková,
Mgr. Zuzana Michalovová a Mgr. Peter Kilian.
Vyučovalo sa podľa ŠkVP a schválených TVVP. V každom ročníku boli napísané
2 diktáty a školské práce klasifikované percentuálne ako PFIČ.
Na hodinách SJL sa využívali rôzne metódy:
1. klasické výučbové metódy – slovné, názorno-demonštračné, praktické,
2. aktivizujúce metódy – diskusné, situačné, inscenačné, riešenie problémov, didaktické
hry,
3. komplexné výučbové metódy – frontálna výučba, skupinová a kooperatívna výučba,
brainstorming, projektová výučba, výučba podporovaná počítačom.
Žiaci využívali aj tieto metódy samostatnej práce:
˗ práca s knihou (rozvoj čitateľskej gramotnosti, zostava osnovy prečítaného,
reprodukcia textu. ),
˗ štúdium rôznej literatúry (slovníky, encyklopédie, odborné časopisy),
˗ samostatné štúdium s využitím techniky (televízia, počítač, dataprojektor,).
Ďalej sa využívali rôzne formy vyučovania – skupinové, projektové a kooperatívne
vyučovanie. Žiaci mali možnosť prezentovať svoje názory, uvádzať argumenty, zvyšovať
komunikatívne zručnosti, rozvíjať kritické myslenie, kreativitu, čitateľskú gramotnosť.
Na hodinách SJL sa využívali aj inovatívne metódy, brainstorming, brainwriting, t-schémy,
myšlienkové mapy, I.N.S.E.R.T., riadené čítanie.
Súčasťou literárnej zložky bola dramatizácia literárnych diel vo všetkých triedach. Veľký
dôraz sa kládol na prácu s textom, slovníkmi, interpretáciu textov a mimočítankovej
literatúry. Vytvárali sa aj informačné panely s rôznou tematikou – motív lásky v literatúre,
marec – mesiac knihy, zaujímavosti zo života literárnych autorov.
V školskom roku 2016/2017 sme systematicky formovali, rozvíjali a prehlbovali zručnosti
a vedomosti v oblasti rečových zručností a jazykových kompetencií. Vyučovanie bolo
založené na podnecovaní vnútornej motivácie žiakov a sústredené na komunikatívnu
zložku, to znamená, že sa žiakom poskytol dostatočný priestor na samostatnú realizáciu
a prezentáciu svojej práce. Tým si žiaci vytvorili pozitívny postoj k predmetu.
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Dňa 2. marca 2017 sme uskutočnili školské kolo súťaže Za krásu slova, v ktorom si
zmerali sily 14 súťažiaci. Žiaci absolvovali písomný test zo všetkých jazykových rovín,
následne interpretovali vopred pripravený rečnícky prejav. Krajského kola sa zúčastnila
Sára Sirotňáková z III. D, 2. miesto obsadila Katarína Gállová z I.B a 3. miesto Ivana
Čoláková zo IV. D triedy.
Anglický jazyk
Vyučoval sa z učebníc English File 3 vydanie (1.a 2.ročník) úroveň mierne pokročilí
a English File 3 vydanie úroveň pokročilí (3.ročník) a Solutions 3 vydanie úroveň pokročilí
(4.ročník) Okrem učebníc sa využívali aj rôzne iné materiály ako napríklad slovníky,
pracovné listy alebo on-line cvičenia na počítači, iTools na interaktívnu tabuľu.
Na hodinách sme využívali aj doplnkový materiál, pracovné listy a texty z časopisov
Hello, Friendship a Bridge, ako aj anglické noviny.
Počas vyučovacích hodín sme využívali texty na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov.
Využitie inovatívnych a aktivizujúcich metód vo vyučovaní anglického jazyka. Súčasťou
hodín anglického jazyka boli tieto metódy:
˗ tvorba projektov a prezentácií,
˗ využívanie interaktívnej tabule, práca s elektronickou učebnicou,
˗ práca s počítačmi, on-line cvičeniami, CD ROM,
˗ hranie rolí,
˗ dramatizácia dialógov,
˗ počúvanie a nácvik piesní v anglickom jazyku,
˗ pozeranie cudzojazyčných filmov.
Dňa 30. novembra 2016 sa 15 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej on-line súťaže
pre študentov stredných škôl a gymnázií Angličtinár roka (Best in English), v ktorej si mali
možnosť porovnať svoje vedomosti z anglického jazyka s ostatnými školami v rámci SR
a v Európe. Najúspešnejšou žiačkou našej školy bola Ivana Hudáková zo IV.C triedy.
Dňa 6. decembra 2016 sa uskutočnili školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého
sa zúčastnilo 16 žiakov . Zo zúčastnených postúpila Ivana Hudáková zo IV.C triedy
do obvodného kola, kde sa umiestnila na 4.mieste.
Všetci vyučujúci sa prihlásili do národného projektu MPC EnglishGO, ktorý je zameraný
na využívanie nového digitálneho vzdelávacieho obsahu na hodinách anglického jazyka.
Nemecký jazyk
Vyučujúci: Mgr. Erika Višňovská
Mgr. Beáta Bušovská, ktorá v tomto šk. roku zastupovala neprítomnú Mgr. Alenu Štieber
počas MD.
Na výučbu nemeckého jazyka boli v prvom, druhom a treťom ročníku používané učebnice
„Ideen 1“ , „Ideen 2“ a „Ideen 3“. A v maturitnom ročníku sa využívali aj iné doplnkové
učebnice a materiály.
Vo vyučovaní sme často aplikovali prácu v skupinách (predovšetkým v dvojiciach) –
napr. pri tvorení dialógov alebo pri vypracovávaní projektových úloh.
Pre zefektívnenie výučby a zvýšenie záujmu o NEJ využívame čoraz viac moderné IKT.
(predovšetkým interaktívnu tabuľu a osobné počítače). Počas tohto roku sme na hodinách
vytvorili mnohé projektové úlohy (napr. na tému – Moje povolanie, Rodina, Môj obľúbený
športovec, Skúsenosti z praxe). Pri tvorbe projektov sme prepájali teóriu s praxou
prostredníctvom informácií z iných predmetov (napr. dejepis, občianska náuka,
informatika).
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Dňa 8. decembra 2016 sa konalo školské kolo olympiády v NEJ. Zúčastnili sa žiačky
1. a 2. ročníka, nikto nepostúpil do obvodného kola. Na maturitnú skúšku sa pripravovalo
14 študentov. 12 študentov absolvovalo MS úspešne.
Ruský jazyk
V tomto školskom roku 2016/2017 bol ruský jazyk odučený Mgr. Lenkou Sokol.
Na výučbu cudzieho jazyka boli používané Raduga 1,2,3 pracovný zošit Raduga 1,2,3.
Okrem učebníc sa využívali aj rôzne iné materiály ako napríklad slovníky, pracovné listy
alebo videá.
Podľa spoločenského európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení
jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Väčší dôraz sa kládol na využívanie rečových
činností ako sú rolové hry, ruské piesne, čítanie textu- rôznych ruských rozprávok,
pozeranie filmov, čítanie ruských novín a časopisov s porozumením, simulácia reálnych
situácií, dialógy. Vyučovanie bolo založené na podnecovaní vnútornej motivácie žiakov.
Na zefektívnenie hodiny sme využívali IKT- internet a interaktívnu tabuľu. Okrem
frontálnej formy vyučovania sme aplikovali skupinovú formu, pri ktorej žiaci tvorili
dialógy na rečové situácie, interview, projekty na témy: Rodina, Všetky aktivity
realizované na vyučovacích hodinách boli zameraná na čítanie s porozumením. Tým si
žiaci vytvorili pozitívny postoj k predmetu.
Súčasťou hodín ruského jazyka boli aplikované tieto inovatívne a aktivizujúce metódy:
projektové vyučovanie (jednotlivé projekty sú uvedené v prierezových témach), využívanie
interaktívnej tabule, práca s počítačmi, hranie rolí, dramatizácia dialógov.
Dňa 1. februára 2017 sa uskutočnila súťaž pre žiakov 1. ročníka v rýchlom čítaní
a pre žiakov 2. ročníka v preklade neznámeho textu. najrýchlejší z prvákov boli
S. Mačišáková, M. Loreková, M. Ziemba a z druhákov najlepší prekladatelia boli
M. Hrižová, K. Chovanová a S. Tarasovičová
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
Predmet rozvíjal myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,
zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie
to k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a k ich zaznamenaniu vo formálnych
zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Fyzika
Pri vyučovaní fyziky sa kládol dôraz najväčšiu názornosť. Pokusy sme prevádzali
na alternatívnych, svojpomocne vyrobených pomôckach. Pri výučbe elektriny
a magnetizmu sme už využili pomôcky, ktoré sú súčasťou kufríka Elektrina
a magnetizmus. Žiaci 2. ročníka študijného odboru masér sa na hodinách fyziky venovali
nielen teoretickým poznatkom, ale v rámci laboratórnych cvičení aj praktickým meraniam
a spracovaniu výsledkov.
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Matematika
Finančná gramotnosť v spojení s čitateľskou gramotnosťou zahŕňa používanie matematiky
v rôznych situáciách, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v bežnom živote. V rámci predmetu
sa kládol dôraz na riešenie slovných úloh z oblasti percentá, promile, pomer, mierka,
kurzy, elementárna finančnú gramotnosť, podobnosť a zhodnosť trojuholníkov – žiak
musel porozumieť zadanému textu úlohy, urobiť jej matematický zápis a vedieť štylizovať
správnu odpoveď, žiaci vyjadrovali slovné úlohy matematickými vzťahmi, vytvárali
tabuľky a vzťahy znázorňovali graficky. Učivo bolo zamerané na praktické využitie
matematiky v bežnom živote. Napríklad oblasť finančnej matematiky, výpočet povrchov
a objemov geometrických útvarov, štatistika.
V 2. ročníku sme sa venovali riešeniu kvadratických rovníc, vlastnostiam funkcií. Snažili
sme sa o to, aby sa žiaci naučili čítať informácie z grafu. Tieto všeobecné poznatky
o funkciách sme neskôr aplikovali na konkrétnej funkcii – kvadratickej. V tomto školskom
roku bolo v druhom ročníku zaradené aj učivo o výrokoch, čo vyplynulo z požiadaviek
ŠVP. Žiaci toto učivo zvládli na celkom dobrej úrovni. Tento tematický celok vyhovoval
najmä žiakom, ktorí majú problémy s počtovými úkonmi s číslami. Pomocou
problémového, skupinového vyučovania sme sa snažili aktivizovať žiakov k väčšiemu
záujmu o matematiku.
Biológia
V školskom roku 2016/2017 boli na hodinách biológie poskytnuté žiakom možnosti
na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne z predmetu biológia, zvyšovanie zdravého
sebavedomia a rozšírenie komunikačno-prezentačných schopností, najmä samostatnou
žiackou prezentáciou projektov s cieľom osvojiť si formy a obsah projektov, techniky
vytvorenia jednoduchého projektu, prezentáciu a obhajobu, osvojiť si základy kolektívneho
posudzovania žiackych prác, využívať súvislé, nesúvislé, informačné a kombinované texty
a tvoriť žiacke postery k aktuálnej problematike (Deň ozónovej vrstvy, Deň stromov,
Biodiverzita). Pomocou úloh spracovaných v ActiveInspire žiaci interaktívne riešili zadané
otázky z biológie formou hier.
Na hodinách biológie v prvom ročníku prebehla odborná diskusia na tému „význam vody“
s cieľom aplikovať prierezovú tému „ochrana života a zdravia“ v rámci tematického celku
„ Ekológia“. V treťom ročníku v rámci tematického celku Ekológia sme sa zamerali
na potrebu ochrany prírody online tvorbou vlastnej ekologickej stopy (www.ekostopa.sk).
U žiakov druhých ročníkov vytvoriť rodokmeň, riešiť príklady z genetiky človeka,
spracovať seminárnu prácu k vybranému genetickému ochoreniu a prezentovať ju
pred triedou, v tejto súvislosti používať odborné literárne zdroje, vybrať podstatné
informácie o danej problematike a správne ich interpretovať a argumentovať.
Chémia
V školskom roku 2016/2017 v rámci učiva predmetu chémia boli využívané viaceré
aktivizujúce metódy vyučovania s dôrazom na aktívny a samostatný prístup žiakov
k riešeniu výpočtových a iných typov úloh. U žiakov sme kládli dôraz na schopnosť
správne odborne sa vyjadriť k problematike, analyzovať informácie a vyvodiť závery.
V jednotlivých triedach druhých ročníkov v rámci učiva organickej chémie sme sa
sústredili na prierezovú tému „Ochrana života a zdravia“ pri učive liečivá, alkaloidy,
pesticídy a plasty.
Laboratórne cvičenia v druhom ročníku v študijnom odbore masér a v druhom ročníku
v študijnom odbore zdravotnícky asistent boli zamerané na získavanie manuálnych
zručností v laboratórnych podmienkach s cieľom viesť žiakov k samostatnosti pri práci
a schopnostiam vyvodiť a správne formulovať závery k praktickým cvičeniam. Priebežne
počas celého šk. roka bol vytváraný priestor pre prácu s odbornou literatúrou – žiaci
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spracovávali referáty na témy toxické látky v medicíne, sacharidy a zdravie človeka,
„Mendelejev“, vlastnosti základných alkánov, farmaceutický priemysel na Slovensku,
zdravá výživa, príprava roztokov v zdravotníckej praxi, spracovali pre žiakov pracovné
listy k témam: prvky periodickej sústavy prvkov, chemické zlúčeniny, názvoslovie
anorganických zlúčenín, oxidačno-redukčné reakcie, V rámci záujmového útvaru „Chémia
a matematika hravo“ hľadanie informácií a ich spracovanie v rámci prípravy a účasti
na 2.ročníku zábavno-logickej súťaže o Najšikovnejšiu základnú a strednú školu
v Košiciach.
Dejepis
V školskom roku 2016/2017 sme na hodinách dejepisu systematicky formovali a rozvíjali
poznatky študentov 1.ročníka v oblastiach pravek, starovek, stredovek, novovek
a najnovšie dejiny. Pracovali sme s učebnicami Dejepis pre stredné odborné školy
a stredné odborné učilištia (1.- 4.). Vyučovanie bolo založené na podnecovaní vnútornej
motivácie žiakov a sústredené na komunikatívnu zložku. Žiakom sa poskytol dostatočný
priestor na samostatnú realizáciu a prezentáciu svojej práce formou skupinovej práce,
ako aj formou projektov. Tým si žiaci vytvorili pozitívny postoj k predmetu. Súčasťou
vyučovacieho procesu boli aj odborné exkurzie.
Realizovali sme aktivity zamerané na čítanie s porozumením spojené s kvízom na tému
„Príbehy starého Prešova“. Spracovať kreatívne projekty na zadané témy- Egypt,
Staroveké Grécko, Grécka mytológia, Kleopatra, Odev v premenách času, Leonardo
da Vinci, Sissi, Tutanchamon, Vynálezy z obdobia stredoveku. Sledovať dokumenty
Staroveký Egypt, Alexander Veľký, Vojna za nezávislosť- vznik USA, Napoleon
Bonaparte, 1.svetová vojna, Adolf Hitler, Nežná revolúcia- s dôrazom na hodnotenie
obsahu, jazyka a textových prvkov, žiaci si vyhľadali informácie o problematike a snažili
sa integrovať informácie.
Občianska náuka
Výučba žiakov prebiehala v kmeňových učebniach jednotlivých tried. Tematické celky
boli uvedené prednáškou, vynechávajúcou v intenciách najnovších didaktických trendov
encyklopedické vedomosti, ponechávajúcou v obsahu témy len to, čo je pre žiakov
potrebné a nevyhnutné. Prednáškou sme sa snažili upozorniť žiakov na dôležité, najnovšie
poznatky a informácie tak, aby ich vedeli následne uplatniť v štúdiu aj v praktickom
živote. Na vyučovaní sme vytvárali také učebné úlohy, ktoré u žiakov rozvíjali logické
myslenie a riešenie situácií bežného života. Súčasťou vyučovacieho procesu bola aj tvorba
projektov, prostredníctvom ktorých sme overovali plnenie edukačných cieľov, zisťovali
sme, či žiaci pochopili učivo, rozvíjali sme ich kreativitu. Žiaci samostatne vyhľadávali
informácie z rôznych zdrojov, učili sa riešiť problémy a spolupracovať v skupine, riešením
zadaných problémových úloh boli rozvíjané ich myšlienkové operácie. Interdisciplinárny
charakter vyučovacieho predmetu umožnil prepájať na vyučovacích hodinách poznatky
z jeho jednotlivých súčastí (Základy práva, Základy sociológie, Základy politológie,
Základy ekonómie a ekonomiky) a poukázať na ich vzťahové rámce.
Telesná a športová výchova
Na hodinách telesnej a športovej výchovy sa žiaci aktívne zapájali do aktivít, získavali
informácie o histórii a súčasnosti športu čo najviac, hlavne o jeho vplyve na ich zdravie
a výkonnosť. Do vyučovania boli zaradené pre necvičiacich aktivity - spracovanie referátu
na zadanú tému súvisiacu so športom, správnou životosprávou (Fenomén menom Peter
Sagan, Futbal na Slovensku- minulosť a prítomnosť, Rozdelenie behov v atletike, Úspechy
slovenských športovcov, Věra Čáslavská, Basketbalové kluby Slovenska). V rámci
povinných účelových cvičení pre žiakov prvých a druhých ročníkov sa žiaci naučli žiakov
orientovať sa v teréne podľa mapy, na kurze ochrany života a zdravia pracovali žiaci
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2016/2017

27/53

tretích ročníkov na viacerých tematických stanovištiach- aplikácia teoretických vedomostí
v praxi- viazanie uzlov, poskytnutie prvej pomoci - na základe vedomostí a získaných
informácií z pracovných listov. Uplatňovali sme medzipredmetové vzťahy- zdravotnícka
odborná téma poskytovania prvej pomoci v simulovaných podmienkach v teréne. Účelové
cvičenie pre žiakov prvých a druhých ročníkov bolo zamerané na ekologické aktivity
úpravy okolia zberom odpadkov v mestskej časti Bikoš.
Etická výchova
Učivo v rozsahu predpísaných týždenných vyučovacích hodín bolo odučené podľa
schváleného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pre školský rok 2016/ 2017.
Žiaci si osvojili vedomosti z oblasti komunikácie, sebaovládania a sebavýchovy, spoznali
svoje silné a slabé stránky. Žiaci uvažovali o životných témach, nachádzali odpovede
na základné ľudské otázky, poznávali svet, uvažovali o sebe a svojom vzťahu k iným
ľuďom. Vyjadrovali sa k témam ako je ľudská dôstojnosť, rešpekt a úcta k iným rasám,
etika sexuálneho života, dobré vzťahy v rodine, empatia a asertivita, prosociálne právanie.
Do vyučovania boli zaradené rôzne inovatívne metódy ako hranie rolí, inscenácie,
pantomíma, psychologické testy. Žiaci sa prezentovali tvorbou plagátov na témy: moje
hobby, moje silné a slabé stránky, moje najobľúbenejšie a najkrajšie miesto na Zemi.
Počas vyučovacích hodín boli využívané materiálno – výučbové prostriedky: PC,
interaktívna tabuľa, internet, filmy, knihy (Globálna sexuálna revolúcia, ,Základy
estetickej výchovy, Základy etiky), výkresy, farebné ceruzky. Prostredníctvom filmov
(Nedotknuteľní, Večne mladá, Skafandr a motýl) a dokumentov (Základy etikety, Ľudské
telo,) sa žiaci sústredili na témy súvisiace s ich prácou v zdravotníctve, motivovali sa
k prosociálnemu správaniu, vcíťovali sa do role pacienta.
7.2.3 Predmetová komisia pre študijný odbor 5356 M, 5356 N zdravotnícky asistent
a učebný odbor 5371 H sanitár
˗ 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.
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˗ 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.
˗ Do odborných učební č. 14 a č. 110 sme doobjednali anatomické výučbové modely.
˗ Od septembra 2016 pri vyučovaní premetov PYJ, AZD, PVL a ORZ pracujeme
s internými učebnými textami.
Na základe vyhlášky č. 28/2017 MZ SR z 13.02.2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe
v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
01.03.2017 sme vo všetkých triedach denného a externého štúdia realizovali teoretické
a praktické doučenie tém:
a) Podávanie stravy sondou
b) Odsávanie sekrétov z horných dýchacích ciest u osoby s nezaistenými HDC
c) Odsávanie sekrétov z horných dýchacích ciest u osoby so zaistenými HDC
d) Spolupráca so sestrou pri malých chirurgických výkonoch
e) Odber spúta
Tieto témy budú v školskom roku 2017/2018 zakomponované v ŠkVP.
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.
˗ 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.
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˗ Odborní učitelia podľa harmonogramu zabezpečovali upratovanie a kontrolu žiackych
šatní na školiacich pracoviskách.
˗ Na školský rok 2016/2017 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 vo FNsP Prešov, Karlových Varoch a kúpeľoch
Vyšné Ružbachy.
˗ Na základe vyhlášky č. 28/2017 MZ SR z 13. 02. 2017, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu
praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 01.03.2017 sme pre ďalší školský rok vykonali úpravu denníka OKP
v časti: Odborné výkony zdravotníckeho asistenta.
˗ Pre budúci školský rok bol pripravený denník OKP pre učebný odbor sanitár.
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 06. 09. 2016 a bolo zamerané na prerokovania
a schválenie učebných osnov v súlade so ŠVP a ŠkVP. Na tomto zasadnutí bol schválený
plán práce PK a odborným vyučujúcim boli odovzdané harmonogramy vyučovania OKP
a organizačné pokyny vrátane prerozdelenia zodpovednosti za jednotlivé úseky
pri vyučovaní odborných predmetov.
PK mimoriadne zasadala dňa 12. 10. 2016. Toto zasadnutie bolo zamerané na prípravu
odborného seminára a využívanie interných učebných textov.
Dňa 16. 11. 2016 sa konalo tretie zasadnutie PK. 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.
Dňa 08. 02. 2017 sa PK zišla na svojom štvrtom stretnutí. Na tomto zasadnutí sme riešili
aktuálne úlohy – plánovanie termínov na náhradu vymeškaných vyučovacích hodín OKP,
prípravu odborného seminára, prezentáciu študijných odborov v ZOC MAX a iné aktuálne
úlohy. Vyučujúci boli oboznámení s vyhláškou MZ SR č. 28/2017.
Dňa 01. 03. 2017 zasadala PK piaty krát. Na tomto zasadnutí boli schválené maturitné
témy pre PČ OZ MS a TČ OZ MS a tiež sme schválili témy písomnej, praktickej a ústnej
časti záverečnej skúšky v učebnom odbore sanitár.
Dňa 03. 05. 2017 sa na zasadnutí PK odborní učitelia oboznámili s organizačným
zabezpečením maturitných a záverečných skúšok v školskom roku 2016/2017.
Dňa 28. 06. 2017 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.
Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov nemali vyučujúci vážne problémy,
vedomostná úroveň žiakov bola pravidelne sledovaná a konzultovaná. Prípadné ťažkosti
riešili vyučujúci priebežne v spolupráci s ostatnými členmi predmetovej komisie.
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ODBORNÉ EXKURZIE
Miesto exkurzie
Sanatórium Tatranská Kotlina
Oddelenie centrálnej sterilizácie, FNsP Prešov

Trieda
II. B, II. C
I. ročník

Príjmová traumatologická ambulancia FNsP
Prešov
Sádrovňa, súčasť ambulantnej časti úrazovej
chirurgie FNsP Prešov
Tabletizačná jednotka FNsP Prešov

I. ročník

Mikrobiologické laboratórium
DZS Prešov
Dialyzačné centrum Prešov
Podzemná nemocnica, Budapešť
Tatranské kúpele Lučivná
Pracovisko hyperbarickej komory
Urgentný príjem UN L. Pasteura Košice

I.G
I.G
IV.C
I. ročník
II. A, II. B
III. ročník
III. C

I. ročník
I. ročník

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

7.2.4 Predmetová komisia pre študijný odbor 5358 M zubný asistent
V školskom roku 2016/2017 sme plnili úlohy na základe cieľov, vyplývajúcich z plánu
práce na šk. rok 2016/2017.
˗ 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 85 % hodinovej
dotácie v profilujúcich predmetoch a 70% hodinovej dotácie v neprofilujúcich
predmetoch.
˗ K rozšíreniu minimálneho obsahu odbornej učebnice Základy asistencie v zubnej
ambulancii sa pokračuje v tvorbe učebných textov.
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˗ K výučbe profilujúcich odborných predmetov Zubné lekárstvo, Administratíva
a zdravotnícka dokumentácia (3. roč.) 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. roč.) 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.
˗ Správcovstvo odborných učebni
˗ Správca odbornej učebne č. 115 - PhDr. Ľudmila Andraščíková
˗ Správca odbornej učebne č. 116 - PhDr. Jitka Čipaková, od 1. 2. 2017 Mgr. Kočišová
˗ Správca odbornej učebne č. 121 - Mgr. Silvia Doľacká
Realizácia projektu:
˗ „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“ (september – január).
Rok čitateľskej gramotnosti 2016/2017.
˗ Prebehla úprava interiéru na chodbách:
˗ Nástenky s odbornou tematikou – chodba v budove A.
˗ Vitrína na spojovacej chodbe (pomôcky k ústnej hygiene).
˗ Nástenky v triedach ZuA
Spolupráca s koordinátorkou školského časopisu Vita.
Učitelia odborných predmetov si zvyšovali odbornú kvalifikáciu vzdelávacími aktivitami:
˗ Odborná konferencia - Dentálny týždeň vo Vysokých Tatrách.
V oblasti propagácie školy sme spolupracovali, pri organizácii:
˗ Deň otvorených dverí SZŠ Sládkovičova 36 v Prešove. Október 2016
˗ Deň otvorených dverí na VÚC v Prešove. November 2016
˗ Burza práce a Workshop na SOŠ technickej v Prešove. November 2016
˗ Prezentácia školy v nákupnom centre MAX v Prešove. Február 2017
˗ Odborný seminár „Učíme pre prax“. Apríl 2017
˗ Participácia na akcii VÚC „Kraj deťom“. Jún 2017
Realizácia edukačných stretnutí v oblasti ústnej hygieny pre MŠ a ZŠ:
˗ MŠ Volgogradská, Prešov.
˗ ZŠ Mirka Nešpora, Prešov.
˗ ZŠ Ul. 17. novembra, Sabinov.
˗ ZŠ bl. P. P. Gojdiča, Prešov.
˗ Výmenná návšteva detí predškolského veku z MŠ Volgogradská v Prešove na SZŠ
Sládkovičova 36 v Prešove.
Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia 15. 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.
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Realizácia odborných prednášok pre žiakov študijného odboru zubný asistent:
˗ Odborný seminár iTOP Curaprox. Október 2016
˗ Prešovské stomatologické dni. Október 2016
˗ Odborná prednáška pre zubných asistentov, firma GCEEO Slovakia – Slinné testy
a Triplak. Apríl 2017
Realizácia odborných exkurzii (odborné exkurzie boli prispôsobené podľa aktuálnych
požiadaviek a ponúk po schválení riaditeľkou školy):
˗ FNsP J. A. Reimana Prešov, Centrálna sterilizácia.
˗ Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Onkologickom ústave sv. Alžbety
v Bratislave – apríl 2017.
7.2.5 Predmetová komisia pre študijný odbor 5370 M masér.
Analýza práce v školskom roku 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 boli učebne č.38, č.42 a č. 43 pre vyučovanie predmetov RRC
a MAZ vybavené učebnými pomôckami / spotrebným materiálom na základe potrieb
školského vzdelávacieho programu. Miestnosť č. 39 bola vybavená prístrojovou
lymfodrenážou. 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). Vyučovanie prebiehalo podľa ŠkVP pre denné 4 – ročné
štúdium vychádzajúceho z revidovaného ŠVP pre študijný odbor masér.
Na zasadnutiach bolo prerokovávané vyučovanie odborných predmetov, metódy
hodnotenia žiakov na teoretickom a praktickom vyučovaní, vyučovanie OKP, organizačné
zabezpečenie praktickej a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, vybavenie
odborných učební MAZ a RRC, prevádzkové poriadky odborných učební, bolo
koordinované dodržiavanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov predmetov FYT,
MAZ, RRC, ANF a ZKC. Zvláštna pozornosť bola venovaná vyučovaniu OKP.
Predmetová komisia sa podieľala na prezentácii školy v laickej a odbornej verejnosti,
príprave a prezentácie odborného semináru pre učiteľov „Učíme pre prax“ – sekcii
študijného odboru masér s tohtoročnou témou – Lymfodrenáž a v neposlednom rade riešila
aktuálne vzniknuté problémy.
Odborné exkurzie
Zariadenie
Fitness centrum Slyofit – kruhový
tréning s 13 stanovišťami
Kryocentrum Prešov

Obdobie
12. 01. 2017

III.D

FYT

Mineral Slovakia
Plavecký výcvik zameraný na úvod
do hydrokinezioterapie a plavecké
štýly
Sanatórium Tatranská kotlina
Kúpele Lučivná a. s.

14. 02. 2017
22. 05. 2017

Exkurzia bola preložená na september
z technických príčin zariadenia
II. D
III. D

30. 05. 2017
30. 05. 2017

II. D – polovica triedy
II. D – polovica triedy

FYT, MFB
FYT, MFB
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7.3

Žiacka školská rada – činnosť

Farebný október (október) – žiaci chodili počas celého týždňa oblečení každý deň v inej
farbe.
Deň zdravej výživy (október) – žiaci pripravili zdravé občerstvenie pre spolužiakov
pozostávajúce z ovocia a zeleniny.
Deň úsmevu (november) – v spolupráci so školským časopisom VITA sme vyhlásili súťaž
o najvtipnejšiu poviedku alebo kreslený vtip. Víťazkou sa stala Marianna Pončáková z I. A
triedy a získala poukážku na nákup v kníhkupectve Panta Rhei v hodnote 10 eur.
Deň diabetu (november) – každá trieda pripravila výrobok zo surovín vhodných
pre diabetikov. Víťazom sa stal Matúš Vardzik z I.D triedy a jeho mrkvová torta.
Mikuláš (december) – Mikuláš a jeho pomocníci navštívili jednotlivé triedy a obdarovali
ich sladkosťami. Žiaci zároveň v tento deň dostali tričká s logom školy od vedenia školy.
Vianočná burza (december) – žiaci predávali vlastnoručne vyrobené produkty. Spolu
vyzbierali 316 eur. Výťažok z burzy v sume 100 eur sme venovali detskému stacionáru
v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis, zvyšok bol použitý na študentský večierok.
Študentský večierok (január) – 2. ročník večierka sa konal v priestoroch jedálne UNIPO
za účasti 150 žiakov. Žiaci si vychutnali dobré jedlo a spoločne sa zabavili pri tanci.
Valentínske pozdravy (február) – žiaci vhadzovali do schránky pozdravy pre spolužiakov,
tie sa následne rozriedili a doručili adresátom v deň sv. Valentína.
Pizza pre triedu s najlepšou dochádzkou (február) – trieda s najmenším počtom
vymeškaných hodín na žiaka získala pizzu. V 1. polroku to bola trieda III. C.
Deň učiteľov (marec) – žiaci pripravili priania pre učiteľov.
Súťaž o najkrajší plagát k 770. výročiu mesta prešov (marec) – žiaci 1. ročníka
na hodinách dejepisu vyrábali plagáty k výročiu mesta, členovia ŽŠR následne vyhodnotili
najkrajší z nich, stal sa ním plagát I. A triedy.
Veľká noc (apríl) – dvaja šibači a speváčky v ľudových krojoch so sprievodom harmoniky
navštívili každú triedu, kde zaspievali a vyšibali dievčatá, za čo dostali odmenu v podobe
kraslíc, kresieb alebo básničiek. Pripomenuli sme si zvyky a tradície našich predkov.
Deň mlieka (máj) – žiaci 1. a 2. ročníka vyrábali plagáty propagujúce pozitívne účinky
mlieka a mliečnych výrobkov na zdravie človeka. Najkrajší plagát vytvorila trieda I. B
a získala odmenu v podobe jogurtov.
Deň detí (jún) – každý žiak dostal k svojmu sviatku odmenu v podobe keksíka.
Zber vrchnáčikov z PET fliaš (od apríla) – za účelom pomôcť hendikepovanému
chlapcovi získať invalidný vozík.

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2016/2017

34/53

8

PROJEKTY

8.1.1 Projekt Educate Slovakia
Projekt Educate Slovakia „Vzdelávajme Slovensko“ je národný projekt realizovaný
globálnou neziskovou organizáciou AIESEC. Projekt je zameraný na zlepšenie
komunikačných a jazykových schopností žiakov, rozšíriť interkulturálne vedomosti žiakov.
Počas 2 februárových týždňov od 06. 02. do 17. 02. 2017 škola v rámci projektu "Educate
Slovakia" privítala 8 zahraničných lektorov z Brazílie, Indonézie, Ukrajiny, Číny, Taiwanu
a Kirgizska, ktorí formou pútavých prezentácií žiakom sprostredkovali informácie
o krajinách, z ktorých pochádzajú, o kultúrnych zvyklostiach, náboženstvách, školskom
systéme, o životnom štýle a svojich záujmoch. So žiakmi diskutovali o rôznych témach
ako napr. globalizácia, ako si predstavujem svoju budúcnosť a ako to docieliť. Dotkli sa aj
témy, ktorá v súčasnosti rezonuje nielen v našej spoločnosti, ako napr. problém imigrácie,
utečencov, rešpektu a tolerancie k iným národom, ľuďom inej farby pleti. Úlohou projektu
je umožniť žiakom získavať poznatky zážitkovou formou a predovšetkým rozvíjať
komunikáciu v cudzom jazyku. Aj stážisti sa oboznámili so slovenskou kultúrou a získali
skúsenosti s prácou v medzinárodnom prostredí. Projekt „Educate Slovakia“ vniesol
do výučby anglického jazyka na našej škole čerstvý vietor v podobe zvýšenej motivácie
žiakov. Na záver chceme zdôrazniť prínos projektu z hľadiska multikultúrnej výchovy
a výchovy k ľudským právam. Aktivity vedúce k odbúraniu strachu z cudzieho by mali byť
každodennou súčasťou výchovy mladých ľudí na našich školách.
8.1.2 Rozvojový projekt ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2016 Zdravý
úsmev tínedžera – poradíme ako na to!
Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici 36 v Prešove spolu s ďalšími
130 školami v rámci Slovenska reagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového
projektu s názvom Zdravie a bezpečnosť v školách 2016. Predložila MŠVVaŠ SR
prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja návrh projektu s názvom Zdravý
úsmev tínedžera – poradíme ako na to a získala financie na jeho realizáciu. Cieľom
projektu bolo zvýšenie povedomia, motivácia a realizácia aktivít zameraných na ochranu
a podporu orálneho zdravia v cieľovej skupine tínedžerov vo veku 16 – 17 rokov. V rámci
dosiahnutia tohto cieľa boli v škole realizované jednotlivé aktivity od septembra
do decembra 2016, za ktoré boli zodpovední pedagogickí zamestnanci odborných
predmetov v študijnom odbore zubný asistent. Projekt obsahoval prípravu, realizáciu
a vyhodnotenie výsledkov prieskumu ohľadom vedomostí starostlivosti o ústne zdravie.
Výsledky prieskumu, ktoré boli spracované do štúdie sú prístupné na informačnom paneli
a webovom sídle školy. Prieskum bol realizovaný za účelom zistenia problémových oblastí
v starostlivosti o dutinu ústnu v období adolescencie, na základe, ktorých mali žiaci
3. ročníka študijného odboru zubný asistent pripraviť vzdelávacie aktivity pre žiakov
2. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, zubný asistent a masér. Výber žiakov
3. ročníka študijného odboru zubný asistent bol cielený, vychádzajúc z toho,
že pre mladých ľudí je dôležitá skupina rovesníkov a vo veľkej miere sú ovplyvnení
názormi svojich priateľov. Napodobňujú svoje správanie, a práve preto boli žiaci
3. ročníka v odbore zubný asistent vhodnými učiteľmi, poradcami v oblasti orálneho
zdravia. Budúci absolventi študijného odboru zubný asistent majú byť vzorom pre svojich
rovesníkov a byť príkladom toho, ako sa správne starať o svoje orálne zdravie. Jednou
z úloh našich žiakov v študijnom odbore zubný asistent bolo aj to, aby spropagovali
význam dentálnej hygieny, ako jeden z pozitívnych faktorov vplývajúcich na stav dutiny
ústnej, ako na niečo, bez čoho sa moderný človek nezaobíde rovnako, ako sa nezaobíde
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dnešný človek bez kozmetičky, kaderníčky, pedikérky. Pokúšali sa spropagovať
starostlivosť o vlastný chrup a stav ďasien, ako niečo, čo je „in“. Dôraz kládli
na absolvovanie preventívnych prehliadok aspoň raz za rok. Vzdelávacie aktivity si
vyžadovali nielen dôkladnú prípravu žiakov 3. ročníka študijného odboru zubný asistent,
ale i prípravu edukačných pomôcok na ich realizáciu. Projekt pomohol rozvoju kreativity
žiakov vďaka, ktorej využili svoje odborné vedomosti pri zhotovení e – knihy, obrazového
atlasu pomôcok využívajúcich sa pri individuálnej hygiene dutiny ústnej, obrazového
atlasu morfológie zubov a obrazového anatomického atlasu, pri zhotovení modelov zubov,
edukačných plagátov, zhotovení inštruktážneho videa správnej techniky čistenia zubov,
či vytvorení profilu projektu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.
Žiakmi vytvorené edukačné materiály je možné využívať naďalej pri výučbe odborných
predmetov, napr.: Zubné lekárstvo, Anatómia a fyziológia, Základy ošetrovania
a asistencie, Základy asistencie v zubnej ambulancie, Hygiena dutiny ústnej, a iné.,
nakoľko sú spracované aj v elektronickej podobe. To, že projekt bol pozitívnym prínosom
pre žiakov svedčia aj výsledky prieskumu, ktoré poukazujú na to, že 78 % opýtaných
zmenilo svoje doterajšie spôsoby a techniky čistenia zubov, až 92% žiakov informácie
poskytnuté prostredníctvom edukačných stretnutí ich obohatili a 52 % žiakov prejavilo
záujem o doplňujúce informácie ohľadom výživy vo vzťahu k vzniku zubného kazu
a 42 % žiakov o informácie k ústnej hygiene, o parodontitíde a chemických preparátoch
používaných pri ústnej hygiene. Na záver je možné konštatovať, ž projekt bol pozitívnym
prínosom pre žiakov a pedagogických zamestnancov odborných predmetov v študijnom
odbore zubný asistent, pretože samotné závery prieskumu sú inšpiratívne a predstavujú
výzvu pokračovať v podobných aktivitách aj po ukončení projektu.
9

VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI

§ 2. ods. 1 k
9.1

Štátna školská inšpekcia

V školskom roku 2016/2017 od 11.01.2017 do 13.01.2017 bola vykonaná v škole
inšpekčná činnosť zameraná na úroveň vzdelávania žiakov SZŠ v oblasti finančnej
gramotnosti.
Závery:
Pozitívom je zabezpečenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, ako aj matematiky
učiteľmi spĺňajúcimi požadované kvalifikačné predpoklady a stanovenie koordinátorov
čitateľskej a finančnej gramotnosti. K zvýšeniu úrovne funkčnej gramotnosti je potrebné
zapojiť pedagogických zamestnancov do kontinuálneho vzdelávania, lepšie vybaviť školu
učebnými pomôckami a literatúrou s problematikou finančnej gramotnosti a realizovať
aktivity s odborníkmi z inštitúcií v oblasti finančnej gramotnosti. Nedostatočné bolo
využívanie inovatívnych metód vyučovania na rozvíjanie čitateľskej a finančnej
gramotnosti žiakov v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. Čitateľská
gramotnosť sa väčšinou rozvíjala na úrovni reprodukcie,. Matematická gramotnosť bola na
sledovaných hodinách prevažne rozvíjaná prostredníctvom porozumenia matematických
pojmov, vykonávania štandardných postupov a uskutočňovania výpočtov rutinnými
postupmi najviac v písomnej podobe.
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9.2

Vnútorná kontrolná činnosť

Hospitačná činnosť bola vykonávaná na všetkých úsekoch školy.
9.2.1 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.
9.2.2 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.
9.2.3 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.
9.2.4 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 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 2016/2017 pokračovalo vybavovanie tried novými stoličkami a lavicami.
Dopĺňalo sa vybavenie a zariadenie jednotlivých kabinetov pre pedagogických
zamestnancov. Upravili sa kabinety č. 32, 6, 1A. Zriadili sme novú učebňu č. 117.
Do odborných učební č. 14 a č. 110 sme doobjednali anatomické výučbové modely
a plagáty.
Doplnilo sa vybavenie telocvične – prenosná Audiosúprava, stolnotenisový stôl
s príslušenstvom, futbalové lopty, športové dresy.
Zakúpili sme nové žiacke skrinky do žiackych šatní , tiež žiacke skrinky do geriatrického
a chirurgického monobloku.
Realizovala sa oprava kanalizačného potrubia okolo budovy B.
Doplnili sme zdravotnícky a spotrebný materiál na výučbu – lymfodrenážny prístroj.
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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 2016 bol priemerný prepočítaný počet žiakov, na ktorý bola poskytnutá dotácia
v počte 579,82. Výška poskytnutej dotácie bez účelovo určených prostriedkov na jedného
žiaka bola v roku 2016 vo výške 2.304,82 €.
Schválený rozpočet na rok 2016 - bežné výdavky predstavuje 1.138.200 €, upravený
rozpočet na bežné výdavky 1.369.414 €.
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 2016/2017 nemala.

3.

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy, spôsob ich použitia:

Na vzdelávacie poukazy v roku 2016 boli škole poskytnuté finančné prostriedky vo výške
5.084 €. Tieto boli použité nasledovne:
odmeny za vedenie krúžkov:
2 150,- €
odvody do poisťovní:
751,- €
kancelárske potreby, tonery:
13,71 €
interaktívne tabule:
1 535,- €
učebné pomôcky:
33,99 €
ostatný materiál na vybavenie krúžkov: 325,56 €
knihy:
250,74 €
tlač časopisu:
24,- €
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 2016:
Na úhradu nákladov spojených s maturitnými skúškami
Na financovanie kreditových príplatkov
Na mimoriadne odmeny vrátane poistného do poisťovní
Na lyžiarsky kurz

3.718 €
1.114 €
7.206 €
8.069 €

Mimorozpočtové zdroje:
V zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove
na realizáciu pedagogických praxi škole boli poskytnuté finančné prostriedky v čiastke
1.039,20 €, ktoré boli čerpané nasledovne: odmeny 710,40 €, odvody z odmien 249,60 €,
prevádzkové výdavky 79,20 €.
V zmysle vyhlásenej výzvy MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť
v školách 2016“ bol škole schválený projekt s názvom „Zdravý úsmev tínedžera –
poradíme ako na to!“ a to v celkovej čiastke 1.900 Eur. Príspevok zriaďovateľa
na spolufinancovanie tohto projektu predstavuje 48 €, (zdroj 41) a prostriedky
na spolufinancovanie projektu získané na základe darovacej zmluvy (zdroj 72a)
predstavujú 47 €.
Kapitálové výdavky:
Kapitálové výdavky v roku 2016 neboli škole pridelené.
Podnikateľská činnosť
Škola nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.
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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., Nemocnica Poprad a. s , Medicínske centrum spol. s r. o.,
Biosana s. r. o., Mineral – Slovakia s. r. o. Kúpele Vyšné Ružbachy, PALACE Nový
Smokovec, Kúpele Štós, Tatranská Kotlina – SANATÓRIUM, krajská Karlovarská
nemocnica.
V rámci odbornej klinickej praxe cez projekt Erasmus plus sa žiaci, študijného
odboru zdravotnícky asistent a masér (16 žiakov) v tomto školskom roku zúčastnili
pracovného pobytu v zahraničí v krajskej Karlovarskej nemocnici.
Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sa nevyskytli výrazné
problémy. Vedomostná úroveň žiakov bola pravidelne sledovaná a konzultovaná. Prípadné
ťažkosti riešili vyučujúci priebežne v spolupráci s ostatnými členmi predmetovej komisie
a výchovnou poradkyňou, alebo v spolupráci so zákonným zástupcom žiaka.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa vykonávalo podľa Plánu
kontinuálneho vzdelávania zostaveného a schváleného v septembri 2016.
Kontrolná činnosť bola realizovaná prostredníctvom hospitačnej činnosti.
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.
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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

Externé

štúdium

2-ročné

Počet absolventov

90

Prijatí na VŠ

Uplatnenie žiakov

Sanitár

Spolu

27

22

139

45

5

0

50

Prijatí do zamestnania

25

18

15

58

Evidovaní na úrade práce

10

0

0

10

Nezistení

10

4

2

16

Neúspešní na MŠ

0

0

0

0

Prijatí na nadstavbové štúdium

0

0

5

5

Opakujú ročník

0

0

0

0

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 – 3. marec – pre zamestnankyne školy skrášľovacie kúry,
Vianočné trhy – Zakopane
Deň učiteľov – pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy oslávili tento deň pobytom
v hoteli Permon v Podbánskom.
V termíne od 6 do 8. júla 2017 pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci našej školy
v Liptovskom Jáne (hotel Alexandra) absolvovali psychologicko - relaxačný tréning
v zmysle § 55 zákona č. 317/2009.
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16 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
§ 2. ods. 2 b
Názov záujmového krúžku

Počet detí

Vedúci

Angličtina krok za krokom

16

Mgr. Jaroslava Fedorková

Každodenná angličtina

25

Mgr. Erika Polohová

Kozmetika od A po Z

11

Mgr. Anita Oravcová

Masáže od A do Z

23

Mgr. Lukáš Novotný

Matematika a chémia hrou

10

PaedDr. Jana Krakovská

Mladý tvorca

15

Mgr. Zuzana Gomoľová

Orientálny tanec

16

Mgr. Katarína Steinerová

Pohybom k zdraviu

15

Mgr. Tomáš Fiamčik

Quo vadis

19

Mgr. Peter Kilian

Za krásu štylizácie

14

Mgr. Erika Višňovská

Zdravý životný štýl

25

Mgr. Vladimíra Beľaková

17 SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
§ 2. ods. 2 c
Rada rodičov /ďalej len RR/ v školskom roku 2016/2017 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 I.- III. ročníka, maturantom
˗ vybavenie posilňovne
˗ 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.
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18 SPOLUPRÁCA ŠKOLY A VEREJNOSTI
§ 2. ods. 2 d
V dňoch 12. 09. – 14. 09. 2016 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia (KOŽaZ)
pre žiakov 3. ročníka. Kurz sa konal v priestoroch letného kúpaliska Delňa v Prešove.
Zúčastnilo sa na ňom 141 žiakov 3. ročníka a 2 žiačky IV.B, ktoré sa vlaňajšieho kurzu
nezúčastnili zo zdravotných dôvodov. Program kurzu prebiehal podľa plánu na desiatich
stanovištiach (viď. plán KOŽaZ) a bol ukončený pretekom družstiev, v ktorom preukázali
svoje zručnosti a znalosti získané v rámci kurzu. Stanovištia a pretek zabezpečili učitelia
SZŠ, problematiku CO odprezentovali lektori z Okresného krízového centra v Prešove.
Dňa 19. 09. 2016 sa konala v našej škole zbierka na pomoc a podporu nevidiacich
a slabozrakých v rámci akcie „Biela pastelka“ – 2 žiačky II. C triedy – Bianka Dadejová
a Tímea Velebírová oboznamovali žiakov a pedagógov o akcii a zároveň rozdávali
propagačný materiál a symbol – Bielu pastelku za dobrovoľný príspevok. V Prešovskom
kraji sa podarilo vyzbierať sumu 20 247,29 €. Na našej škole sa vyzbierala suma 73,59 €.
Dňa 29. 09. 2016 prebiehala v Prešovských uliciach akcia zameraná na podporu zdravia
„Deň srdca“ – Kampaň MOST. Podujatie sa konalo v priestoroch obchodného domu
TESCO na Volgogradskej ulici v Prešove. Naša škola sa už niekoľko rokov aktívne
zúčastňuje tejto kampane a ani v tomto školskom roku tomu nebolo inak. 6 žiakov II. F
triedy aktívne oslovovalo okoloidúcich respondentov, ktorí si neskôr nechali vyšetriť
hladinu cholesterolu v krvi a zmerať hodnotu krvného tlaku a BMI.
Dňa 06. 10. 2016 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, dve žiačky II. C triedy Bianka Dadejová a Timea Velebírová
edukovali žiakov a zamestnancov našej školy o prebiehajúcej zbierke a zároveň
za dobrovoľný príspevok rozdávali symbol – modrú nezábudku.
Dňa 10. 10. 2016 prijali pozvanie lektori firmy Curaprox. Žiaci III. E triedy študijného
odboru zubný asistent si vypočuli odbornú prednášku Mgr. Serafínovej, ktorá bola
zameraná na dôležitosť odstraňovania mikrobiálneho plaku a na dôsledky, ktoré vznikajú
pri jeho nedostatočnom a nepravidelnom odstraňovaní. Pod vedením lektorov žiaci
absolvovali praktický nácvik používania pomôcok k individuálnej ústnej hygiene. Žiaci si
rozšírili svoje vedomosti v danej oblasti a tým prispeli k ich ďalšiemu odbornému
vzdelávaniu.
Dňa 26. 10. 2016 sa žiaci II. B – Petrová Mariana, Krajňáková Monika, Lukáčová Simona,
II. C – Šofranková Jana, II. E – Mičkanin Šimon a IV. D – Hakošová Zuzana pod vedením
Mgr. Provázkovej a Mgr. Mušinkovej zúčastnili školskej akcie v DSS Volgogradská ul.,
Prešov pri príležitosti ,,Októbra – mesiaca úcty k starším“. Klientov zariadenia potešili
príhovorom, peknou básňou, ľudovými a modernými piesňami sprevádzanými hrou
na akordeóne a gitare. Na záver vystúpenia dali klientom a personálu zariadenia možnosť,
aby si zvolili pieseň podľa svojho výberu, ktorú sme si spoločne a s radosťou zaspievali.
Taktiež si pre klientov pripravili aj malý darček a obdarovali ich čerstvými vitamínmi
(ovocím). Vystúpenie sa klientom a personálu zariadenia veľmi páčilo.
Dňa 27. 10. 2016 sa uskutočnilo Účelové cvičenie pre žiakov prvého a druhého ročníka
SZŠ v priestore Pod Bikošom – Marakaňa. Prebehli besedy a ukážky činností vojenského
práporu CSS. Cvičenie bolo ukončené brannou športovou súťažou medzi triedami.
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Od 07. 11. 2016 do 07. 12. 2016 prebiehala u žiakov IV.D triedy odboru masér odborná
klinická prax v priestoroch wellness v Aquaparku Delňa. Každá skupina sa striedala
v týždňových intervaloch od pondelka do stredy v popoludňajších hodinách. Žiaci
zhodnotili túto skúsenosť ako veľký prínos pre výkon svojho budúceho povolania.
Dňa 11. 11. 2016 sa konala v Prešovských uliciach akcia Hodina deťom – zameraná
na podporu detí a mladých ľudí po celom svete. Zbierka sa realizuje pod záštitou Nadácie
pre deti Slovenska a prebiehala v priestoroch našej školy a v uliciach mesta Prešov.
Do projektu boli zapojené žiačky II. C – Kriváková Kornélia, Mikitová Vladimíra a Múdra
Mária, ktoré aktívne oslovovali ľudí, aby sa dobrovoľne zapojili do zbierky na pomoc
a podporu mladých ľudí na Slovensku. Vyzbieraná suma bola v hodnote 94,42 Eur.
Dňa 25. 11. 2016 sa žiaci študijného odboru zubný asistent zúčastnili edukačného
stretnutia v MŠ na Volgogradskej ulici v Prešove. Cieľom edukácie bolo u detí
predškolského veku formou hry a praktických ukážok vzbudiť záujem o ústne zdravie.
Dňa 06. 12. 2016 pripravili žiaci Mikulášske predstavenie pre deti s mentálnym
a telesným postihnutím v detskom stacionári v Domove sociálnych služieb
na Volgogradskej ulici v Prešove.
Dňa 06. 12. 2016 sa uskutočnila v meste Prešov charitatívna finančná zbierka
organizovaná Nadáciou Úsmev ako dar, ktorej výťažok poputuje pre sociálne slabšie
rodiny a pomoc matkám s deťmi a rodinám v neľahkej sociálnej situácii. Zbierky sa
zúčastnili žiačky II. C triedy – Viktória Bartková, Diana Humeňanská, Bianka Koločíková
a Anna Sobotová, ktoré oslovovali žiakov a zamestnancov našej školy, ako aj ľudí
v uliciach mesta. Vyzbieraná suma bola 110,61 €.
V dňoch 20. 02. – 24. 02. 2017 v čase od 12.00 hod. – 17.00 hod. prebehla akcia
„Prezentácia študijných odborov SZŠ v ZOC MAX“. 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.
Dňa 27. 02. 2017 žiaci IV. D navštívili Súkromnú základnú školu DSA na Mukačevskej
ulici v Prešove v rámci akcie „Škola chrbta“. Cieľom tejto návštevy bolo prezentovať
„školu chrbta“ a edukovať žiakov prvého stupňa o zásadách a pravidlách, ktoré je potrebné
dodržiavať, aby žiakov nebolel chrbát.
Dňa 28. 02. 2017 sa žiačky druhého a tretieho ročníka študijného odboru ZUBNÝ
ASISTENT navštívili v rámci edukačného stretnutia deti v materskej škole
na Sabinovskej ulici v Prešove. Zámerom ich návštevy bolo priblížiť deťom jednoduchou
a hravou formou základy dentálnej hygieny a prevencie.
Dňa 13. 03. 2017 sa žiaci III. E triedy študijného "odboru zubný asistent zúčastnili
edukačného stretnutia. Pripravili si aktivity pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Mirka Nešpora
v Prešove. Našu školu navštívili v tento deň aj deti zo súkromnej materskej školy ELBA
Prešov. Deti prišli k nám, aby ich žiaci z druhého ročníka v odbore zubný asistent naučili,
ako sa správne starať o zúbky, správne používať zubnú kefku.
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Dňa 16. 03. 2017 navštívil našu školu minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.
Jeho návšteva bola zameraná na odbornú prednášku so žiakmi 4. ročníka denného štúdia
v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Prednáška s následnou diskusiou súvisela
s vyhláškou č. 28/2017 platnou od 01. marca 2017, v ktorej sa upravujú pracovné
kompetencie zdravotníckeho asistenta. Program pokračoval prehliadkou odborných učební
študijných odborov zdravotnícky asistent, zubný asistent a masér. Pán minister vyjadril
spokojnosť s materiálnym vybavením odborných učební. Pracovnú návštevu minister
zdravotníctva SR ukončil stretnutím s vedením školy.
Dňa 27. 03. 2017 v škole realizovala mobilná jednotka Národnej transfúznej služby odbery
krvi v rámci akcie „Valentínska kvapka krvi“. Zrealizovalo sa 71 úspešných odberov.
Dňa 29. 03. 2017 sa žiaci II. E triedy študijného odboru zubný asistent Jana Kalistová,
Timea Feledíková, Lea Čičilová a Andrea Hovančíková zúčastnili Edukačného stretnutia
v dennom stacionári. Stretli sa s hendikepovanými mladými ľuďmi v dennom stacionári
Most do duše. Hravou formou im priblížili problematiku vzniku zubného kazu, názorne ich
inštruovali ako správne čistiť zuby a motivovali pomocou odfarbeného zubného plaku
detekčným roztokom.
Dňa 03. 04. 2017 žiačky z II. E a z III. E navštívili detičky v MŠ na Volgogradskej ulici
v Prešove v rámci plánu edukačných stretnutí. Žiačky prišli deti naučiť ako si majú
správne čistiť zúbky, čo a kedy majú jesť, aby si zachovali zúbky zdravé a čisté. Zároveň
detičkám zdôraznili význam pravidelných návštev zubnej ambulancie, kde aj v zubnom
kresle môže byť príjemne a zábavne.
Deň narcisov sa tento rok konal už po 21. krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku –
07. 04. 2017 zaplavili žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na svoj odev, týmto gestom
vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Na tejto ušľachtilej
akcii sa podieľala aj naša škola, 24 žiakov III. C triedy sa aktívne zapájalo do predaja
narcisov a zároveň edukovali okoloidúcich o význame a priebehu zbierky.
Dňa 10. 04. 2017 sa žiaci II. B – Petrová Marianna, II. C – Šofranková Jana, II. D –
Kanuščák Ján a II. E – Mičkanin Šimon pod vedením Mgr. Provázkovej zúčastnili školskej
akcie v DSS Volgogradská ul. Prešov pri príležitosti ,,Veľkej noci – sviatkov jari“.
Pre klientov zariadenia sme si pripravili slávnostný príhovor, peknú báseň a potešili sme
ich aj ľudovými a modernými piesňami sprevádzanými hrou na akordeóne a husliach.
Dňa 26. 04. 2017 v Prešove tím odborných učiteľov pod vedením riaditeľky školy
PhDr. Evy Novotnej, PhD. pripravil a zorganizoval odborný seminár „Učíme pre prax“.
Často rezonujúcimi otázkami odborného seminára boli súčasné trendy, nové postupy
a metódy využívané v modernom ošetrovacom procese. Predmetom odbornej diskusie bolo
hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa prístupu zdravotníckeho personálu
ku pacientom/klientom. Témy odborného seminára boli určené pre učiteľov odborných
predmetov zdravotníckych a vysokých škôl, zdravotníckych pracovníkov vo vedúcich
funkciách, sestry, masérov, fyzioterapeutov a sociálnych pracovníkov zo sociálnych
zariadení. Seminár prebiehal v troch pracovných sekciách podľa študijných odborov:
5356 M zdravotnícky asistent – téma: Paliatívna starostlivosť, 5358 M zubný asistent –
téma: Dentálne zdravie, 5370 M masér – téma: Lymfodrenáž. Prednášajúcimi boli
odborníci z praxe, ktorí prezentovali najnovšie trendy v poskytovaní starostlivosti
o pacienta/klienta pri uspokojovaní jeho bio-psycho-sociálno-spirituálnych potrieb. Lektori
zdôraznili potrebu prepojenia teoretického vyučovania s praktickým obsahom vzdelania,
aby sa zlepšila relevancia a efektívnosť vyučovacieho procesu, čo bolo cieľom tohto
seminára.
Dňa 04. 05. 2017 o 13.00 hod sa žiaci III. C zúčastnili Pietneho aktu kladenia vencov
k Pamätníku osloboditeľov a Pamätníku obetiam gestapa.
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Dňa 11. 05. 2017 sa na ZŠ na Kúpeľnej ulici v Prešove konal Kurz ochrany života
a zdravia. Študenti Našej školy prispeli na tomto kurze ukážkami poskytnutia prvej
pomoci. Študenti vytvorili v exteriéri školy 4 stanovištia.
Dňa 15. 05. 2017 si žiačky II. E a III. E triedy pripravili pre žiakov základnej školy
P. P. Gojdiča na Bernolákovej ulici v Prešove preventívne a inštruktážne poučenie
žiakov základnej školy o orálnom zdraví.
Dňa 19. 05. 2017 sa naše žiačky I. D zúčastnili na akcii mesta Prešov „Štvorylka“. V tento
krásny a slnečný deň tancovalo okolo 624 žiakov z 12 prešovských škôl. Táto myšlienka
tanca sa vrátila po niekoľkých rokoch ako súčasť osláv 770. výročia mesta Prešov.
Dňa 06. 06. 2017 sa žiačky II. A triedy – K. Gibová a J. Štefanovová, žiačky II. D triedy
K. Gaľová a M. Kiššová a II. E triedy – S. Mruzová a S. Takáčová zúčastnili akcie pre deti
organizovanej úradom PSK pod názvom „Kraj deťom“ na SOŠ Technickej v Prešove.
Pod vedením vyučujúcich v jednotlivých študijných odboroch mali žiačky pripravený
zaujímavý program. Žiačky v študijnom odbore zdravotnícky asistent edukovali deti
o základoch prvej pomoci a o základných obväzových technikách, ktoré si mohli
aj vyskúšať.
19 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Úlohy v pláne výchovného poradcu boli plnené priebežne vzhľadom na aktuálnosť
problémov. V mesiaci september bol vypracovaný plán práce výchovného poradcu
pre školský rok 2016/2017. Dva dni v týždni boli stanovené ako konzultačné hodiny:
štvrtok 13.45 – 14.45 hod., piatok 08.00 – 09.00 hod. Všetky aktivity prebiehali priebežne
počas školského roka s cieľom uspokojiť požiadavky študentov, učiteľov a rodičov.
Pravidelne boli aktualizované nástenné noviny výchovného poradenstva, zverejňované
sprostredkované informácie pre žiakov našej školy na sociálnej sieti Facebook pod názvom
Výchovný poradca.
Vypracovaný bol prehľad umiestnenia absolventov v školskom roku 2015/2016 na vysoké
školy.
Dňa 27. 10. 2016 v čase od 8.30 –13.30 hod. sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“
na našej škole. Zúčastnilo sa ho 253 návštevníkov zo 41 základných škôl prešovského
kraja. Žiaci študijného odboru zubný asistent prezentovali správnu techniku čistenia zubov,
prípravu pomôcok na zhotovenie výplní, prípravu odtlačkových hmôt, manipuláciu
so stomatologickým kreslom. Návštevníci si prezreli praktické ukážky mechanickej očisty,
dezinfekcie a sterilizácie nástrojov v zubnej ambulancii, praktické ukážky odborných
výkonov v zubnej ambulancii. Žiaci študijného odboru masér predviedli klasickú masáž,
bankovanie, masáž lávovými kameňmi, demonštráciu „školy chrbta“, taping, manuálnu
lymfodrenáž a prezentáciu procedúr fyzikálnej terapie. Žiaci študijného odboru
zdravotnícky asistent prezentovali praktické ukážky – kúpeľ dojčaťa, podávanie jedla
chorým, obväzovú techniku, úpravu postele, aplikáciu injekcií, odber biologického
materiálu na vyšetrenie, poskytovanie prvej pomoci a prácu so zdravotníckou
dokumentáciou. Návštevníci mali možnosť nazrieť do učebne psychológie a biológie,
do chemického laboratória, počítačových miestností, školskej knižnice a jazykových
učební. Predstavila sa im žiacka školská rada so svojimi akciami. Prítomní hodnotili akciu
kladne, nakoľko si nielen prezreli priestory školy, ale dozvedeli sa aj množstvo informácií
o jednotlivých študijných odboroch.
V mesiaci október 2016 sme boli odprezentované študijné odbory našej školy na akcii
„Deň Prešovského samosprávneho kraja“ organizovaný PSK v Prešove.
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V mesiacoch december až marec sa zrealizovalo poskytovanie individuálnych
i skupinových konzultácií pre študentov 4. ročníkov v oblasti kariérového poradenstva,
poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách v Slovenskej
republike, ako aj v zahraničí. Pre štvrtákov boli pripravené a realizované konzultácie
a pomoc pri vypisovaní a kontrole prihlášok na vysoké školy. Konzultácie prebiehali aj
prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde mali žiaci zverejnenú vzorovo vypísanú
prihlášku na VŠ.
V mesiaci december až február sme sa zúčastnili triednych aktívov 9. ročníkov základných
škôl v meste Prešov a v blízkom okolí, kde sme prezentovali možnosti štúdia na našej
škole.
Úzka spolupráca prebiehala i s triednymi učiteľmi žiakov 1. ročníkov, ktorí sú v povinnej
školskej dochádzke. Zúčastnila som sa triednických hodín na požiadanie triedneho učiteľa.
Klímu triedy som zmapovala v triedach 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.D, 3.D. Na podnet zákonných
zástupcov sa riešila žiadosť o prešetrenie šikanovania v triedach 1.A a 2.E. Na základe
predložených dôkazov a výpovede zúčastnených žiakov a ich zákonných zástupcov sa
šikanovanie nepotvrdilo ani v jednej triede. Okrem podozrenia na šikanovanie sme sa
zaoberali krádežami a ohováraním. Počas školského roku sme spolupracovali aj
s Policajným zborom SR, kde sme na požiadanie spracovali charakteristiku žiaka.
Na pracovných poradách výchovná poradkyňa informovala pedagogických zamestnancov
o aktivitách a opatreniach, ktoré boli respektíve sú potrebné na riešenie vzniknutých
problémov.
ZÁVER
Vypracoval: PhDr. Eva Novotná, PhD.
V Prešove, dňa 23. septembra 2017
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26. septembra 2017
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PRÍLOHY
1. Vyjadrenie Rady školy pri SZŠ Prešov, Sládkovičova 36
2. Vyjadrenie zriaďovateľa školy.
3. Správa o hospodárení za rok 2016.
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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 2016/2017.

V Prešove, 25. 10. 2017
...................................................................
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 2016/2017.

V Prešove,
...........................................................
Ing. Karol Lacko, PhD.
vedúci odboru školstva ÚPSK
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Správa o hospodárení za rok 2016
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov zabezpečuje v zmysle zriaďovacej listiny
formou výchovnovzdelávacej činnosti prípravu žiakov na výkon budúceho zdravotníckeho
povolania podľa Štátneho vzdelávacieho programu MZ SR a MŠVVaŠ SR v študijných odboroch
zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér a učebného odboru sanitár.
V šk. roku 2016/2017 bol počet žiakov k 15. 09. 2016 spolu 634. V dennom štúdiu je 526 žiakov,
vo večernej forme štúdia je 108 žiakov. V dennom štúdiu je 19 tried a vo večernom štúdiu 5 tried.
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2016 bol stanovený na základe normatívu, ktorý
vychádzal z priemerného stavu žiakov.
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2016 je 59,93 z toho 49,41 pedagogických
pracovníkov a 10,52 nepedagogických pracovníkov. Ku koncu roka 2016 je v organizácii
84 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 2 492,98 €. Z toho príjmy z prenajatých priestorov budov 631,20 €
(prenájom priestoru na nápojový automat, bufet), z prenájmu hnuteľného majetku (učebné
pomôcky FZ) 301,23 €, príjem z darovacieho účtu 1 039,20 (zdroj 72c PU za pedagogickú prax),
príjem z darovacieho účtu 47,- € na spolufinancovanie projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách
2016“ (zdroj 72a), z dobropisov 474,35 € .
VÝDAJE
Škola v roku 2016 mala schválený rozpočet na bežné výdavky vo výške 1 138 200,- €. Rozpočet
prešiel niekoľkými zmenami a po posledných úpravách predstavoval 1 369 414,- €, čo sú bežné
výdavky, kapitálové výdavky škole neboli pridelené. Zdroj 111 – rozpočet vo výške 1 361 074,- €,
ktorý bol aj v takej výške vyčerpaný. Zdroj 72c vo výške 1 039,- € bol získaný na základe Zmluvy
o spolupráci s Prešovskou univerzitou, predstavuje príspevok za vykonanú pedagogickú prax
študentov na našej škole. Zdroj 72a na spolufinancovanie projektu „Zdravie a bezpečnosť
na školách 2016“ vo výške 47,- €, zdroj 41 vo výške 7 254,- € z toho na hmotnú zainteresovanosť
7 206,- € a na spolufinancovanie projektu „Zdravie a bezpečnosť na školách 2016“ vo výške 48,- €.
Rozpočet podľa zdrojov financovania:
Bežné výdavky /111/ 610 /mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/
640 /transféry/
Bežné výdavky zdroj /72c/ 610 / mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/
Bežné výdavky zdroj /72 a/ 630 /tovary a služby/
Bežné výdavky zdroj /41/ 610 /mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/

776 556,- €
280 802,- €
295 018,- €
8 698,- €
710,- €
250,- €
79,- €
47,- €
5 340,- €
1 866,- €
48,- €

Čerpanie miezd spolu za rok 2016 predstavuje 782 606,01 € zo všetkých zdrojov.
Pre pedagogických pracovníkov bolo čerpanie vo výške 681 183,17 €, pre nepedagogických
pracovníkov vo výške 101 422,84 €.
Priemerná mzda z vyplatených miezd za rok 2016 je 1 088,22 €, priemerná mzda pedagogických
pracovníkov je 1 148,86 €, priemerná mzda nepedagogických pracovníkov je 803,41€.
Kapitálové finančné prostriedky škole neboli pridelené.
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plyn – 21 330,30 €,
elektrická energia – 10 868,17,
vodné stočné – 4 355,60 €,
poštové a telekomunikačné poplatky – 5 319,64 €,
interiérové vybavenie – 22 432,18 € – ide o vybavenie školským nábytkom do tried, zariadenie
do kabinetov a kancelárii, šatníkové skrinky, textilné tabule, regály, lavičky šatňové, stoličky
s pultíkom, stoličky stohovateľné, vitríny a pod.,
výpočtová technika – 5 334,- € - zakúpené 8 PC s programovým vybavením, 2 tlačiarne,
monitor do kabinetov a kancelárie,
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – 8 489,48 € - zakúpené multifunčné zariadenie,
elektrický pohon na bránu, odvlhčovače, dataprojektory, motorová, kosačka, mobilný telefón,
laminátor, vysávač, televízny prijímač,
zdravotnícky materiál – 4 093,10 €,
učebné pomôcky – 3 420,52 €– boli zakúpené učebné pomôcky ako pieskovač AirFlow
a aplikátor do odbornej učebne pre zubného asistenta, učebné pomôcky na TV (florbalová sada,
stojan na závažie), nástenné plagáty, modely kĺbov, nohy, chrupu, vnútorných orgánov, krčných
stavcov, modiel junior na KRP, inhalátor, dýchacie vaky, nosidlá, banky, kineziologické tape
a pod.,
oprava budov 87 326,62 € - ide predovšetkým o stavebné úpravy v suteréne budovy – priestory
nového registratúrneho strediska, kúrenárske práce – výmena prasknutých radiátorov, stavebné
úpravy v kabinete č. 4, oprava tepelnej izolácie potrubia, oprava osvetlenia na ul. Dilongovej,
stavebné úpravy na sekretariáte, oprava vodovodného potrubia – výmena ventilov, oprava
balkónov, brúsenie a maľovanie okenných mreží, stavebné úpravy v miestnosti č. 111, 116, 104,
14, 13, 26, 126, 125, 21, 117, 1a, oprava chodieb, soc. zariadení, elektroinštalačné práce, oprava
tlakovej nádoby v kotolni, výmena garážových dverí, elektroinštalačné práce a pod.,
všeobecné služby – 18 876,65 € – ide o čistiace služby hygienických zariadení, servis
bezpečnostnej rohožky, registrácia školy v katalógu škôl, stolárske práce, oprava a kotvenie
lavíc, oprava stoličiek, lavíc, zapojenie reproduktora - kabeláž, výkon technika PO a BOZP,
servis PC a počítačovej siete, zhotovenie kľúčov, overenie podpisov, viazanie pedagogickej
dokumentácie, oprava viazania učebných textov, deratizácia priestorov školy, zhotovenie
a osadenie reklamnej tabule, zhotovenie a montáž banera, zhotovenie kľúčov, pečiatok,
vypracovanie technických posudkov na vyradený majetok, vypracovanie Bezpečnostného
projektu informačných systémov, prepravné, balné, dopravné a pod.,
výdavky na organizovanie lyžiarskeho kurzu 8 069,- €.
služby Asseco Solutions – spracovanie účtovníctva 2 513,07 €,
stravovanie zamestnancov – 8 441,28 €,
dohody 32 443,06 € – formou dohody o pracovnej činnosti a o vykonaní práce je v niektorých
prípadoch zabezpečená odborná klinická prax a tiež vyučovanie predmetov, ktoré môžu
vyučovať len lekári, účasť externých členov maturitných skúšok – zástupcov komory
medicínsko-technických pracovníkov,
náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 8 534,72 €.

Účelovo určené prostriedky – zdroj 111
Účelovo určené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy predstavujú 5 084,- €, ktoré boli
čerpané nasledovne: 2 150,- € odmeny za vedenie záujmových útvarov, odvody z vyplatených
odmien 751 €, interaktívne tabule 1 535,- €, kancelárske potreby 13,71 €, knihy 250,74 €, učebné
pomôcky 33,99 €, ostatný materiál na vybavenie záujmových útvarov 325,56 €, tlač časopisu VITA
24,- €.
Účelovo určené finančné prostriedky na lyžiarsky kurz predstavujú 8 069,- €, ktoré boli čerpané
nasledovne: 5 104,- € - stravovanie a ubytovanie pre 55 žiakov, 600,- € doprava, 440,- €
zapožičanie lyžiarskych kompletov, 1 925,- € skipasy pre žiakov.
Účelovo určené finančné prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s maturitnými skúškami
v školskom roku 2015/2016 predstavujú 3 718,- €. Tieto boli aj v takejto výške vyčerpané.
Pridelené finančné prostriedky účelovo učené na financovanie rozvojového projektu „Zdravie
a bezpečnosť na školách 2016“ v čiastke 1 805,- €. Na spolufinancovanie tohto projektu poskytol
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zriaďovateľ finančné prostriedky vo výške 48,- €. Z darovacích prostriedkov na tento účel bolo
použitých 47,- €.
Rozpočtovým opatrením zo dňa 08. 12. 2016 bol navýšený rozpočet o finančné prostriedky
účelovo určené na financovanie kreditových príplatkov a to v čiastke 1 114,- €.
Účelovo určené prostriedky – zdroj 41
účelovo určené finančné prostriedky na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov 7 206,- €.
Mimorozpočtové prostriedky
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 1 039,20
€, ktoré boli čerpané nasledovne: odmeny 710,40 €, odvody z odmien 249,60 €, prevádzkové
výdavky 79,20 €.
V zmysle vyhlásenej výzvy MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách
2016“ bol škole schválený projekt s názvom „Zdravý úsmev tínedžera - poradíme ako na to!“
a to v celkovej čiastke 1 900,- €.
Príspevok zriaďovateľa na spolufinancovanie tohto projektu predstavuje 48 € (zdroj 41)
a prostriedky na spolufinancovanie projektu získané na základe darovacej zmluvy (zdroj 72a)
predstavujú 47,- €.
POHĽADÁVKY
Škola k 01. 01. 2016 nemala žiadne pohľadávky a taktiež ku koncu roka 2016 nevykazuje žiadne
pohľadávky. Poskytnuté preddavky sú vo výške 1 010,- €, čo predstavuje záloha na elektrickú
energiu, ktorá bude zúčtovaná v mesiaci január 2017.
ZÁVÄZKY
Naša organizácia ku koncu roka 2016 nevykazuje žiadne záväzky po lehote splatnosti, ostatné
záväzky predstavujú 102 189,55 € z toho:
- záväzky voči zamestnancom - výplaty 12/2016
55 585,77 €
- odvody do poisťovní
34 847,41 €
- dane
9 107,69 €
- záväzky zo SF
2 648,68 €
- zúčtovanie s ES
0,00 €
Mimorozpočtové účty
TVORBA A ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU
Počiatočný stav SF k 01. 01. 2016 bol vo výške 283,49 €. Tvorba sociálneho fondu v zmysle KZ je
1,05 % z miezd.
Za sledované obdobie tvorba predstavuje 6 905,46 €.
Čerpanie SF bolo vo výške 5 128,31 €, z toho:
-

na stravovanie zamestnancov

1 348,26 €

ostatné čerpanie podľa KZ
príspevok pri narodení dieťaťa
príspevok z príležitosti sobáša
slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov
poznávací zájazd do Karlových Varov
preprava autobusom Prešov – Zakopané - N. Targ a späť
slávnostný obed pri príležitosti ukončenia kal. roka

3 780,05 € z toho:
300,00 €
200,00 €
459,05 €
1 826,00 €
309,00 €
686,00 €

Zostatok SF k 31. 12. 2016 je 2 060,64 €
DEPOZIT
Počiatočný stav k 01. 01. 2016 je 75 782,51 €. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v januári
2016 na mzdy a odvody za mesiac december 2015. V mesiaci december boli prevedené
na depozitný účet finančné prostriedky určené na mzdy a odvody za mesiac december 2016 a to
v čiastke 99 540,87 €, čo tvorí zostatok depozitného účtu k 31. 12. 2016.
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DAROVACÍ ÚČET
Na darovacom účte bol k 01. 01. 2016 nulový zostatok. Za sledované obdobie na účte bol prírastok
v čiastke 1 086,20 €, ktorý bol následne prevedený na príjmový účet a na účet zriaďovateľa.
Ide o finančné prostriedky získané na základe Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou
v Prešove na realizáciu pedagogických praxi na škole v čiastke 1 039,20 € a finančné prostriedky
určené na spolufinancovanie projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2016 v čiastke 47,- €.
K 31. 12. 2016 je stav na účte nulový.
ÚČET PROJEKTU ERASMUS+
Na účte projektu ERASMUS + bol prírastok v čiastke 6 225,- € na dofinancovanie projektu,
realizovaného v roku 2015, ktoré boli aj v takej výške vyčerpané.
PROJEKTY
V rámci programu ERASMUS +, akcia Mobilita učiacich sa a zamestnancov (výzva na rok 2015)
škola realizovala projekt s názvom „Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast praxou
v zahraničí“, na ktorý 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. Projekt bol ukončený 30. 05. 2016.
V zmysle vyhlásenej výzvy MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách
2016“ bol škole schválený projekt s názvom „Zdravý úsmev tínedžera – poradíme ako na to!“ a to
v celkovej čiastke 1. 900,- €. Príspevok MŠVVaŠ SR predstavuje čiastku 1 805,- €,
na spolufinancovanie projektu prispel zriaďovateľ vo výške 48,- €, spolufinancovanie na základe
darovacej zmluvy NF VITA predstavuje 47,- €. Projekt bol zrealizovaný, čerpanie finančných
prostriedkov bolo nasledovné:
˗ interiérové vybavenie
690,96 €
˗ prevádzkové stroje
53,09 €
˗ kancelárske potreby
112,99 €
˗ učebné pomôcky
1 028,56 €
˗ všeobecné služby
14,40 €
Škola neprevádzkuje školské stravovanie a nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.
V Prešove dňa 20. 03. 2017
Vypracovala: Ing. Helena Vargová

PhDr. Eva Novotná, PhD.
riaditeľka školy
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