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ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
§ 2. ods. 1 a
Názov školy

Stredná zdravotnícka škola

Adresa školy

Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Telefón

+421 51 7733304

E-mail

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

WWW stránka szspo.sk
Zriaďovateľ

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Vedúci zamestnanci školy
Telefón

Služ. mobil

Riaditeľ PhDr. Eva Novotná, PhD.

051/7733304

0911 170 184

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

ZRŠ

PhDr. Slavka Dorinová

051/7733304

0911 170 184

zastupca.op@szspo.sk

ZRŠ

Mgr. Lenka Sabolová

051/7733304

0911 170 184

zastupca.prax@szspo.sk

ZRŠ

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

051/7733304

0911 170 184

zastupca.vvp@szspo.sk

Priezvisko, meno

e-mail

Rada školy
Rada školy v školskom roku 2017/2018 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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Veronika Kazimírová
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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
hodnotiace 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

PaedDr. Júlia Geletičová

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

Mgr. Lenka Sabolová,
Mgr. Terézia Kočišová
od 01. 04.2018

LAT, ANF, ZAX , ZNL

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

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

Žiacka školská rada

V školskom roku 2017/2018 pracovala žiacka školská rada pod vedením
koordinátorov: Mgr. Zuzana Repaská, Mgr. Zuzana Gomoľová v nasledujúcom zložení:

ŽŠR 2017/2018
I. A

Adriana FRANKOVÁ

I. B

Nikola LEŠKOVÁ

I. C

Klaudia ANGUŠOVÁ

I. D

Patrícia JANÍKOVÁ

I. E

Juliana BAŠISTOVÁ

II. A

Anna DVORŠČÁKOVÁ

II. B

Laura DEMOVÁ

II. C

Tatiana ŠAROVÁ

II. D

Anna KAČMÁROVÁ

II. E

Martina LIPÁKOVÁ

III. A

Matej PČOLKA

III. B

Mariana PETROVÁ - predsedníčka

III. C

Marianna ŠULÍKOVÁ

III. D

Adam BATÍK

III. E

Šimon MIČKANIN

IV. A

Veronika KAZIMÍROVÁ

IV. B

Andrea GÁBOROVÁ

IV. C

Michaela BARANIKOVÁ

IV. D

Mária KOVALÍKOVÁ

IV. E

Soňa JURIŠOVÁ
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ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV
§ 2. ods. 1 b
Počet žiakov školy: 650
Počet tried:

25

Podrobnejšie informácie:
denná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent

320

denná forma štúdia - študijný odbor zubný asistent

122

denná forma štúdia - študijný odbor masér

108

večerná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent

81

večerná forma štúdia - učebný odbor sanitár

16

prerušené štúdium

8

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

z toho
ŠVVP

27
28
27
31
32
15
16
18
24
23
27
27
31

14
Trieda Počet žiakov
II.F
II.H
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
IV.E

z toho
ŠVVP

27
21
28
25
29
25
28
26
30
26
25
31

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. 2017:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2018:
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156
1
141
9
86
85
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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:
Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2017:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2018:

90
5
81
4
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:
Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2017:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2018:

51
4
37
10
30
30

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
§ 2. ods. 1 e
1.3

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
IV.E

AZD

1,07
1
1,21
1,43
1,37

ANF ANJ AZB BIO DEJ FYZ FYT
1,56
2
1,52 1,93 2,59
1,43 1,82
1,54 1,75 2,21
1,63 2,32
1,59 1,78 2,63
1,45 2,18
1,65 1,81 2,58 2,06
1,56 1,69
1,28 1,78 2,13
1,14
1,06
1,29
1,39
1,63
1,59

1,19

2,17
1,92
2,17
2,45
1,85

1,46
1,87
1,7
2
1,45

2,44

HUD

2,63

CHE
2,7
2,39
2,59
2,45
2,34

INF LAT
1,33 1,33
1,46 1,5
1,7 1,56
2
1,42
1,63 1,53

1,96
2,35
3
3,07
2,71

1,96
1,87
2,11
2,19
1,9

MAZ

1,52

1,11
1
1,11
1,32
1,79
1,32

2,25
2,16
2,43
3
2,15
2,62
2,47
2,44
3,27
2,19

3
1,39

1,96
1,68

3,44
1
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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
IV.E

MFB

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
IV.E

RUJ

MAT
2,11
1,79
2,44
2,58
2,19

NEJ

2
2,33
2,33

OBN
1,26
1,18
1,48
1,42
1,09

ORZ

OAZ

PAT

1,14

1

1,33

1
1
1,04
1,15
1,07
1,32

PVL

PPS

PGQ

PYJ

RRC

RUJ

1
1,44

2
2,22
2,59
2,48
2,26

1,48

1,96

2,43
1,8
2,21
2,88
2,39
2,27
2
2,54
2,76
1,81
SJL
1,81
2,46
2,44
2,13
1,66

1,9
2,9
2,33
2,67

2,67
2
2

1,46
1,68
1,72
2,56

2,85
3,33
2,14

1,3
1,48
1,11
1,08
1,1
1,16

SNO

SIL

1,39
1,12
1
2,24

1,76

1,5
1,33
1,62
1,48

1,12

ZET

ZDR

1,39

2,16
1,19

SIX

2,2
3
2,5

1,19

1,62
1,8
1,77

2,67
2
2

1
SPR
1
1
1
1
1

TSV
1,22
1,3
1,11
1,1
1

ZAX ZOE ZKC
1,33 1,81
1,93
2
1,63 1,56
1,84
1,5
1,43 1,07

ZNL

1,13

1,38

1,56

2,79
2,3
2,89
2,93
2,35

2,46
2,12
2,69
3,28
2,79
2,77
2,77
3,19
3,12
2,03

1
1,14
1,29
1,32
1,38

1
1,17
2,04
1,89
1,41

1,25
1,35
1,81

1,86

3,4
3

1

2,2
3
2,5

1,88
1,09
1,74
1,67
1,68

1
1
1
1
1

1,54
1,2
1,5
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1
1
1
1,04
1
1
1,03
1
1
1

1,25
1,14
1,46
1,08
1,11

1,39
1,04
1,38
1,42
1,22
1,4
1,2
1,2
1,32
1,21

1,56
1,71
1,43
1,7
1,94
1,07
1,48
1,61
1,6
2,45
1,64
2,04
2,47
2,46
1,32

1,11
1,54
1,52
1,67
1,78
1,97
1,3
1
1,75
1,16
1,48
2,76
1,64
2,46
1,8
1,85
2,8

1,13
1,43
1,85
1,29

1,18

1,32

1,03
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Prospech žiakov
Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
27
9
10
8
0
0
0
0
0
I.A
28
11
9
8
0
0
0
0
0
I.B
27
9
10
7
1
0
0
0
0
I.C
31
13
5
12
1
1
0
0
0
I.D
32
11
16
5
0
0
0
0
0
I.E
15
13
1
0
0
1
0
0
0
I.F
1
0
0
0
0
1
0
0
0
I.G
18
16
2
0
0
0
0
0
0
I.H
24
8
9
7
0
0
0
0
0
II.A
23
8
10
5
0
0
0
0
0
II.B
27
3
12
12
0
0
0
0
0
II.C
27
3
13
11
0
0
0
0
0
II.D
31
10
9
12
0
0
0
0
0
II.E
27
24
3
0
0
0
0
0
0
II.F
21
20
1
0
0
1
0
0
0
II.H
11
7
10
0
0
0
0
0
III.A 28
12
10
3
0
0
0
0
0
III.B 25
4
17
8
0
0
0
0
0
III.C 29
2
6
16
1
0
1
0
0
III.D 25
9
7
12
0
0
0
0
0
III.E 28
5
7
14
0
0
0
0
0
IV.A 26
4
17
8
1
0
1
0
0
IV.B 30
4
7
15
0
0
0
0
0
IV.C 26
2
5
18
0
0
0
0
0
IV.D 25
17
12
2
0
0
0
0
0
IV.E 31

Dochádzka žiakov
Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
27
1831
67,81
1831
67,81
0
0,00
I.A
28
1994
71,21
1992
71,14
2
0,07
I.B
27
2332
86,37
2332
86,37
0
0,00
I.C
31
2440
76,25
2437
76,16
3
0,09
I.D
32
2741
85,66
2736
85,50
5
0,16
I.E
15
327
21,80
327
21,80
0
0,00
I.F
1
30
30,00
30
30,00
0
0,00
I.G
18
172
9,56
172
9,56
0
0,00
I.H
24
2404
100,17
2404
100,17
0
0,00
II.A
23
1871
81,35
1871
81,35
0
0,00
II.B
27
3183
117,89
3166
117,26
17
0,63
II.C
27
1902
70,44
1898
70,30
4
0,15
II.D
31
3207
103,45
3207
103,45
0
0,00
II.E
27
255
9,44
255
9,44
0
0,00
II.F
21
224
10,18
224
10,18
0
0,00
II.H
28
2296
82,00
2292
81,86
4
0,14
III.A
25
1966
78,64
1964
78,56
2
0,08
III.B
29
2329
80,31
2322
80,07
7
0,24
III.C
25
2403
96,12
2378
95,12
25
1,00
III.D
28
2799
99,96
2794
99,79
5
0,18
III.E
26
3043
117,04
3034
116,69
9
0,35
IV.A
30
2661
88,70
2652
88,40
9
0,30
IV.B
26
2554
98,23
2545
97,88
9
0,35
IV.C
25
2430
97,20
2425
97,00
5
0,20
IV.D
31
2293
73,97
2292
73,94
1
0,03
IV.E
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1.4

Maturitná skúška

PFIČ
priemer

PFIČ
počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

Ústna
priemer

Ústna
počet

124

57,62%

124

35

43 36

10

2,17

124

B1

13

45,38%

13

51,92%

13

1

3

2

7

3,15

13

136 (19/117) 50,02%

136

69,57%

136

32

38 42

22

2,44

136

70

55 39

20

2,05

184

(2/11)

5 Ústna

EČ počet

124 (17/107) 49,01%

EČ
priemer

B1

(M/Ž)

Počet

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

Úroveň

Predmet

1.4.1 Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

184 (25/159)

184 (25/159)

2

2
Praktická

3
Praktická

4
Praktická

99

63

20

2
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Praktická
počet

1
Praktická

(25/15
9)

Praktická
priemer

(M/Ž)

184

5
Praktická

Počet

Praktická
časť
odbornej
zložky

Úroveň

Predmet

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

1,59

184
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ODBORY A UČEBNÉ PLÁNY
§ 2. ods. 1 f
Prehľad študijných odborov podľa tried

1.5

Trieda

Študijný (učebný) odbor
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5370 M masér
5358 M zubný asistent
5356 N zdravotnícky asistent
5371 H sanitár
5356 N zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5370 M masér

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

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

Študijný (učebný) odbor
5358 M zubný asistent
5356 N zdravotnícky asistent
5356 N zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5370 M masér
5358 M zubný asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5370 M masér
5358 M zubný asistent

Zoznam študijných odborov a učebných plánov

1.6

1.6.1 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 20743-1/2008 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 Z34707-2013-OZdVzo dňa 30.
07. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 – 1. – 2. a 3. Ročník
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Študijný odbor 5370 M masér

1.6.2

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 20806-1/2008-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 Z34982-2013--OZdV zo dňa
30. 07. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 – 1.- 2. a 3. ročník

1.6.3 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 Z35009-2013-OZdV zo dňa 30.
7. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 – 1. a 2.ročník

-

1.6.4 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 Z35013-2013- OZdV
zo dňa 30.7.2013s účinnosťou od 1. septembra 2013.
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ZAMESTNANCI
§ 2. ods. 1 g
1.7

Pracovný pomer - priemer za školský rok 2017/2018
Pracovný pomer
Celkom
Z toho:
TPP
TPP (MD+RD)
DPP
Znížený úväzok
ZPS
Na dohodu

1.8

Počet pedag. Počet nepedag.
pracovníkov pracovníkov
126
15
38
2
4
33
3
46

10
0
1
2
0
1

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
Počet Pracovný pomer Dohoda o vykonaní práce Spolu
35
46
81
začínajúci
21
0
21
samostatní
17
0
17
1. atestácia
7
0
7
2. atestácia
80
46
126
spolu

Predmety vyučované nekvalifikovane
Všetky predmety boli v školskom roku 2017/2018 vyučované kvalifikovane.
1.9

Vzdelávanie zamestnancov

§ 2. ods. 1 h
Ďalšie vzdelávanie
Počet študujúcich
1
1. atestácia
0
2. atestácia
1
štúdium školského manažmentu
0
rozširujúce štúdium
0
doplňujúce pedagogické
0
vzdelávanie pre vedúcich PK
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AKTIVITY A PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI
1.10 Škola
Dňa 06. 09. 2017 sa uskutočnilo „Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník“. Miestom konania bol
Šarišský hrad. Počas výstupu na hrad si žiaci preverili orientáciu v teréne. Prostredníctvom
prednášok sa žiaci dozvedeli niečo o histórii hradu a o poskytovaní prvej pomoci v teréne.
V dňoch 11. 09. 2017 až 14. 09. 2017 sa uskutočnil povinný „Kurz ochrany života a zdravia“
pre žiakov 3. ročníka v priestoroch LK Delňa. Počas prvých troch dní si žiaci upevňovali praktické
aj teoretické znalosti z odborných predmetov, zamerané na pobyt v prírode, ochranu zdravia
a života. Získali aj nové skúsenosti a zručnosti napr. lukostreľba, streľba zo vzduchovky,
zlaňovanie, kanoistika, civilná ochrana a vodné záchranárstvo. Kurz vyvrcholil pretekom skupín
s využitím získaných poznatkov a zručností.
Šport a dobrá nálada ľudí spája a presne v takomto duchu sa niesol „Európsky týždeň športu“.
Na našej škole sme si ho pripomenuli 26. 09. 2017 prostredníctvom športových a vedomostných
súťaží si žiaci vyskúšali svoju šikovnosť a zdatnosť. V úvode po rozcvičke si dievčatá zatancovali
zumbu a chlapci si vyskúšali silový trojboj. Následne pokračovali súťaže tried: volejbal na čas,
slalomová dráha, vytvorenie hada z odevov, fúrik a v závere olympijský kvíz.
Žiaci našej školy sa 26. 09. 2017 už po 5-krát zapojili do aktivít pod názvom „Spoznaj krajinu,
ktorej jazyk sa učíš.“ Deň sme začali základnými informáciami o Európskej únii a kvízom,
v ktorom žiaci preukázali svoje vedomosti o EÚ. Žiaci tretieho ročníka pripravili pre žiakov
1. ročníka prezentácie krajín, ktorých jazyky sa vyučujú na našej škole – Slovenska, Veľkej
Británie, Nemecka a Rakúska, Ruska. Pripravili si prezentácie a plagáty krajín so základnými
faktami. Prváci mali možnosť ochutnať tradičné jedlá, vyskúšali, ako chutí čaj pripravený
v samovare, či typický anglický čaj s mliekom, zasúťažili si a zatancovali.
V mesiaci október bola vyhodnotená „Súťaž o triedu s najlepšou dochádzkou“. Vyhodnocovala
sa dochádza za školský rok 2016/17. ŽŠR darovala víťaznej triede pizzu a malé občerstvenie.
Súťaž vyhrala trieda vtedy - III. E, ktorá mala najmenej vymeškaných hodín na žiaka.
ŽŠR v spolupráci so žiakmi školy v týždni od 02. 10. – 06. 10. 2017 si v rámci akcie „Farebný
október“ spestrili svoje outfity týmito módnymi farbami: pondelok – rifľová, utorok – maskáčová,
streda – košele a blúzky, štvrtok – pruhovaná, piatok – čierna a biela.
Mesiac október je na našej škole už tradične spojený s prijatím prvákov medzi zdravotníkov. Dňa
13. 10. 2017 sa preto v zasadačke Krajského Úradu v Prešove konalo slávnostné prijatie prvákov
do zdravotníckeho cechu – „Imatrikulácia prvákov“.
Pri príležitosti „Dňa zdravej výživy“ (16. 10.) ŽŠR vyzvala žiakov, aby pripravovali pre svojich
spolužiakov aj učiteľov malé pohostenie, pozostávajúce z ovocia a zeleniny. Žiaci priniesli rôzne
ovocné pochúťky, či rôzne zeleninové nátierky.
Dňa 18. 10. 2017 sa žiaci zapojili do „Olympiády o EÚ“. Olympiády sa zúčastnili traja žiaci
druhého ročníka. Súťažili spoločne s niekoľkými desiatkami škôl v regionálnom elektronickom
kole. V rámci prípravy si žiaci preštudovali viacero publikácií o Európskej Únii, jej fungovaní,
dôležitých inštitúciách a pod. Taktiež pripravili prednášky o Európskej Únii pre triedy 1. ročníka
našej školy počas Európskeho dňa jazykov
V deň spomienky na sv. Mikuláša 06. 12. 2017 zavítal „Mikuláš“ aj do jednotlivých tried školy.
Postupne navštívil všetkých žiakov dennej formy štúdia. Pomoc mu pri tejto náročnej činnosti
zabezpečili pomocníci – anjeli a čerti prevtelení do žiakov 1. a 2. ročníka.
„Vianočná burza“ je obľúbená akcia organizovaná ŽŠR. Uskutočnila sa 12. 12. 2017. Každá
trieda si pripravila zaujímavý tovar, ktorý ponúkala spolužiakom. Nechýbali doma upečené
medovníčky, muffiny a rozličné koláčiky. Žiaci tiež predávali rôzne vlastnoručne vyrobené ozdoby
a dekorácie.
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Dňa 19. 12. 2017 sa konal „Literárny večierok“, na ktorom sa zúčastnili všetci, ktorí majú radi
literatúru a umeleckú prácu so slovom. Zúčastnili sa ho žiaci 1. až 3. ročníka v učebni č. 118.
Účastníci mali možnosť predviesť svoju kreativitu v interpretácii umeleckého textu, pri skladačke
textov rozdelených na viac častí, v tvorbe krátkych lyrických textov i v prednese umeleckého textu.
Tvorivé aktivity boli zamerané na rozvíjanie čitateľskej aktivity aj prostredníctvom aktívnej účasti
vyučujúcich predmetu slovenský jazyk a literatúra.
Dňa 22. 12. 2017 sa konal „Vianočný koncert“ vo veľkej zasadačke Bieleho domu v Prešove.
Predvianočnú atmosféru žiakom a zamestnancom školy priblížila Základná umelecká škola
zo Sabinova, pod vedením riaditeľky školy Mgr. Kataríny Heredošovej. Vianočnú výzdobu
pripravili žiaci II. C triedy. Žiaci umeleckej školy sa predstavili hrou na husle, klavír, flautu, gitaru,
bicie a súčasťou koncertu boli tiež vianočné piesne v podaní speváckeho zboru. Predvianočnú
atmosféru počas svojho vystúpenia spríjemnili hudbou a piesňami z muzikálov.
Lyžiarsky kurz sa uskutočnil v termíne od 15. – 19. 01. 2018 v lokalite Vyšné Ružbachy, konkrétne
v Doškoľovacom stredisku Hotela Ružbachy. Kurzu sa zúčastnili žiaci prvého ročníka v počte 55. Žiaci
boli rozdelení do družstiev podľa svojich lyžiarskych schopností, kde následne inštruktor pracoval
so skupinkou počas celého týždňa. Kurz prebiehal v doobedňajších a popoludňajších hodinách.
Vo večerných hodinách mali žiaci odbornú prednášku, po ktorej nasledoval voľný program (družstvo baví
družstvo, predstavovanie sa, karneval).
Dňa 26. 01. 2018 sa v ABC Centre voľného času konalo výberové kolo speváckej súťaže
pod názvom ,,Slávici z lavice“, ktorej sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl. Súťažiaci
boli rozdelení do jednotlivých skupín podľa veku. Reprezentáciu našej školy úspešne zvládli aj dve
žiačky, ktoré postúpili do okresného kola.
„Deň otvorených dverí“ pre žiakov základných škôl, ich rodičov, všetkých záujemcov a priateľov
školy prebehol 29. 01. 2018. Počas prehliadky školy sa návštevníci oboznámili s podmienkami
výučby všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov všetkých študijných odborov.
Po chodbách našej školy prešlo v ten deň vyše 300 návštevníkov.
30. 01. 2018 sa konal „Študentský ples“ pod záštitou ŽŠR SZŠ. Ples sa realizoval v priestoroch
Študentskej jedálne UNIPO. Zúčastnilo sa ho 150 žiakov. Žiaci okrem skvelého tanca a jedla si
mali možnosť vyskúšať svoje šťastie v bohatej tombole, vďaka našim štedrým sponzorom, v ktorej
bolo možné vyhrať mnoho zaujímavých a hodnotných cien. Žiaci opäť dokázali, že vedia obetovať
svoj voľný čas a vytvoriť kontinuitu a duch priateľstva ako správni zdravotníci.
V týždni od 05. 02. 2018 do 09. 02. 2018 ŽŠR vyzvala žiakov, aby vhadzovali svoje „Valentínske
pozdravy“ adresované spolužiakom a učiteľom do krabice oproti riaditeľni. Keďže sme mali v deň
sv. Valentína chrípkové prázdniny, pozdravy sme doručili v utorok 20.2.2018. Naši šarmantní
asistenti z II.D navštívili jednotlivé triedy a odovzdali pozdravy ich adresátom. Veríme, že milé
slová na pozdravoch potešili našich žiakov i učiteľov a že sme si týmto spôsobom pripomenuli,
že je potrebné šíriť lásku a priateľstvo medzi ľuďmi okolo nás.
Dňa 07. 02. 2018 mal celoslovenský projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“
pokračovanie v Prešove. V našom meste sme privítali hostí z Oravy, ktorí prijali naše pozvanie
na spoločnom novembrovom stretnutí. Pripravili sme im zaujímavý celodenný program,
ktorý odštartoval muzikál „Nikola Šuhaj“ v DJZ, pokračovali sme návštevou našej SZŠ. Rozlúčili
sme sa originálne – mini prehliadkou mesta a školskou akciou „Talenty SZŠ 2018“, ktorá sa konala
v historickej sále PKO.
V sále Čierneho orla sa dňa 07. 02. 2018 uskutočnila veľkolepá školská akcia SZŠ – „Talenty
2018“. Predviedli sa nám žiaci našej školy a ich hostia v 15 súťažných číslach. Mohli sme vidieť,
akí sú naši žiaci talentovaní v speve, tanci, hre na hudobné nástroje, predviedli sa nám aj vlastnou
tvorbou poézie a prózy. Nálada v sále bola výborná, niesla sa vo veselom fašiangovom duchu.
Po Talentoch žiaci ukázali svoju tanečnú výdrž na parkete v rôznych maskách.
V Banskej Bystrici sa dňa 21. 03. 2018 konala „VI. Celoslovenská konferencia žiakov
študijného odboru zdravotnícky asistent“. Témou konferencie bola Starostlivosť o pacienta
s chorobami dolnej časti tráviaceho traktu. Na konferencii sa zúčastnilo 16 stredných
zdravotníckych škôl. Našu školu na tejto konferencii reprezentovali žiačky III. B triedy témou
Vplyv vegetariánstva na tráviaci systém.
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Veľká noc bezpochyby patrí k jedným z najkrajších sviatkov v roku. Na našej škole sme si ľudové
zvyky a tradície súvisiace s týmto sviatkom pripomenuli „Veľkonočnou šibačkou“ organizovanou
ŽŠR dňa 28. 03. 2018. Každá trieda si pre šibačov pripravila odmenu v podobe kraslice, kresby
alebo básničky s veľkonočnou tematikou.
„Svetový deň učiteľov“ sme si pripomenuli 28. 03. 2018. Ani naši žiaci nezabudli na svojich
pedagógov a poďakovali im prostredníctvom školského rozhlasu a malej pozornosti za ich obetavú
prácu a trpezlivosť.
„Svetový deň ústneho zdravia“ si žiaci študijného odboru zubný asistent pripomenuli odbornými
prednáškami v rámci tretieho ročníka „Dňa ústneho zdravia na SZŠ“ dňa 28. 03. 2018. Žiaci mali
možnosť získať nové odborné poznatky a zorientovať sa v oblasti noviniek ústneho zdravia,
čeľustnej ortopédie a dezinfekcie v zubnej ambulancii.
Dňa 18. 04. 2018 Stredná zdravotnícka škola v Prešove organizovala druhý ročník odborného
seminára s názvom „Učíme pre prax“. Seminár sa uskutočnil v kongresových priestoroch hotela
Lineas v Prešove. Zdravotníctvo je v odbornej, ale aj laickej verejnosti známe ako neustále sa
vyvíjajúci odbor. Príprava budúcich zdravotníckych pracovníkov vyžaduje, aby tí, ktorí sa na ich
vzdelávaní podieľajú, pokračovali aj vo svojom vlastnom odbornom vzdelávaní. Starostlivosť
o pacientov v 21. storočí, ale aj príprava budúcich zdravotníkov sa v súčasnosti nezaobíde bez
vzájomnej spolupráce rôznych členov multidisciplinárnych zdravotníckych tímov. Tieto
skutočnosti boli pre našu školu dôvodom k zavedeniu tradície organizovania odborného seminára.
Zúčastnili sa ho všetci učitelia školy, mnohí zástupcovia Fakultnej nemocnice s poliklinikou
v Prešove a rôzni hostia.
„Prednáška z oblasti finančnej gramotnosti“ sa uskutočnila dňa 19. 04. 2018 na vybrané témy: sporenie v rodine, jeho význam a vplyv na budúce investície (úver, dovolenka...) - II. pilier
v dôchodkovom zabezpečení, jeho významné postavenie z hľadiska dedičstva a výberu
investovaných finančných prostriedkov - sebadisciplína jednotlivca ako nevyhnutný predpoklad na
kontrolu a regulovanie svojich vlastných príjmov. Prednášky sa zúčastnili žiaci I. D, I. C, I. E,
II. C, III. A triedy v rámci vyučovania matematiky, informatiky. Prednášku viedol riaditeľ
obchodnej siete Stanislav Janík spolu so svojim 2-členným tímom.
„Medzinárodný deň celiakie“ sme si pripomenuli dňa 18. 05. 2018. Žiaci v spolupráci so ŽŠR
pripravili odborné referáty a chutné bezlepkové maškrty, ktoré boli k dispozícii ostatným žiakom
a pedagógom počas celého dňa. Naším cieľom bolo edukovať o tomto ochorení, keďže pacientov
so zistenou celiakou z roka na rok pribúda.
Študentom Strednej zdravotníckej školy na Sládkovičovej ulici boli tvorené brány Krajského
múzea v Prešove 28. 05. 2018, kde opäť mohli okúsiť „Zážitkové vyučovanie v múzeu“ v podaní
odborných zamestnancov múzea. Naši prváci si vyskúšali nielen streľbu z luku, historické puzzle
z archeologických nálezov, ale aj obrábanie pôdy, drvenie pšenice a mnoho ďalších zaujímavých
činností. Dozvedeli sme sa históriu mesta Prešov a niečo zo života Ľudovíta Štúra a Jonáša
Záborského.
Dňa 29. 05. 2018 sa konal „Olympijský deň“ Strednej zdravotníckej školy v areáli mestského
kúpaliska Delňa. Na olympijskom dni sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka a pedagógovia
SZŠ. V rámci propagácie si mala každá trieda pripraviť plagát s tematikou olympijského dňa.
Pre žiakov bol pripravený aj vedomostný test z olympizmu a pohybová súťaž – štafeta. Taktiež sme
sa pokúsili vytvoriť živú olympijskú vlajku z farieb všetkých tried.
„Účelové cvičenie“ prvého a druhého ročníka sa uskutočnilo dňa 29. 05. 2018 na LK Delňa.
ÚC bolo spojené s Olympijským dňom kde žiaci prezentovali projekty k tejto akcii. Krajské
riaditeľstvo policajného zboru Slovenskej republiky zabezpečilo prednášku a besedu na témy
kriminalita mládeže, závislosť na návykových látkach, ochrana osobných údajov.
Deti sú pre každého rodiča tým najcennejším. A prvý júnový deň patrí práve im. Aj keď žiaci našej
školy sa už nepovažujú za deti, pre ich rodičov a učiteľov nimi navždy ostanú. Preto sa ŽŠR
rozhodla potešiť ich na „Deň detí“ malým prekvapením v podobe sladkých keksíkov.
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Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej 36 v Prešove tradične v júni organizuje akciu
„Asistent v akcii“ – vedomostno-športovú súťaž v poskytovaní prvej pomoci žiakov stredných
zdravotníckych škôl. Dňa 08. 06. 2018 sa v lokalite Cemjata – Kvašná voda konal 11. ročník tejto
súťaže, na ktorom sa zúčastnilo 16 družstiev zo stredných zdravotníckych škôl z celého Slovenska:
Považská Bystrica, Žilina, Čadca – SZŠ sv. Františka Assiského, Ružomberok, Liptovský Mikuláš,
Banská Bystrica, Lučenec, Poprad, Levoča – SZŠ Štefana Kluberta, Rožňava, Prešov - SZŠ
Sládkovičova 36 , SZŠ sv. Bazila Veľkého, Košice – SZŠ Kukučínova, SZŠ sv. Alžbety, Humenné,
Svidník – SZŠ milosrdného Samaritána. Súťažné družstvá pozostávali zo 4 členov – žiakov
druhého ročníka denného štúdia študijného odboru zdravotnícky asistent. Pre súťažiacich bola
pripravená trasa so šiestimi stanovišťami. Teoretické vedomosti súťažiacich boli preverené testom
a ich fyzická kondícia šplhom na lane, streľbou z luku a celkovým dosiahnutým časom družstva.
Na troch stanovištiach boli súťažiaci uvedení do modelových situácií, ktoré vychádzali z reálnych
výjazdov záchranárov: ohrozenie života ozbrojeným agresívnym narkomanom spojené s reznými
ranami, zavalenie pilčíka stromom pri práci v lese s poranením hrudníka, chrbtice a silným
vonkajším krvácaním a prehriate dojča v aute v bezvedomí s hysterickou matkou.
Dňa 22. 06. 2018 sa žiaci 2. ročníka („ruštinári“) zúčastnili akcie „Maratón v čítaní“, pri ktorom
si v úvode pozreli a vypočuli tradičnú ruskú rozprávku O rybárovi a rybke. Po vypočutí rozprávky
súťažili o najrýchlejšieho čitateľa. Po ukončení súťaže žiaci ochutnali aj tradičné lievance. K tejto
krásnej akcii sa pripojili aj tretiaci („ruštinári“), ktorí mali „Posedenie pri samovare“ v máji.
Prostredníctvom prezentácie si prehĺbili svoje vedomosti o kultúre, tradíciách a zvykoch Ruska.
K tradičnému ruskému čaju patrili aj tradičné lievance a ruská hudba.

1.10.1 Kultúrne podujatia
V dňoch 20., 28. a 29. 09. 2017 žiaci I. A, I. B, I. C, I. D a I. E navštívili židovskú synagógu
v Prešove. 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. Veľkú pozornosť venovala obdobiu 2. svetovej vojny, ktorá veľmi tragicky
ovplyvnila životy mnohých. Počas prehliadky exponátov žiakom priblížila židovské zvyky, tradície
a činnosti spojené s každodenným životom.
V dňoch 28. a 29. 09. 2017 sa žiaci II. C a III. A na hodinách slovenského jazyka a literatúry
zapojili do tohtoročnej novinky festivalu „Prešov číta rád – Piknikové čítanie“. Heslom
organizátora tejto akcie (Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove) bolo „každý s knihou v ruke“.
Vymenili sa preto klasické školské lavice za netradičné piknikové deky. Krásne septembrové
počasie len dotváralo idylku literárneho pikniku.
„Návšteva Centra sociálnych služieb Vita Vitalis“ sa uskutočnila dňa 10. 10. 2017. Skupinka
žiakov IV. D triedy svojím kultúrnym vystúpením spríjemnila deň klientom v Centre sociálnych
služieb Vita vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove. Keďže október je mesiacom úcty k starším,
tak aj žiaci tejto triedy chceli svojim spevom a tancom vyjadriť úctu starším ľuďom.
Dňa 19. 10. 2017 sa žiaci I. C a I. E triedy zúčastnili „Zážitkového vyučovania v Krajskom
múzeu v Prešove“. Cieľom tejto netradičnej formy vyučovania bolo zatraktívniť vyučovací
proces, vzbudiť u žiakov záujem o históriu mesta Prešov, motivovať ich k snahe prehlbovať
a rozširovať vedomosti z regionálnych dejín. Prednášku na tému „Stredoveké mesto Prešov“ viedol
JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, ktorý pútavým a zaujímavým spôsobom priblížil históriu slobodného
kráľovského mesta, stredoveké mestské výsady a práva, ako aj každodenný život stredovekého
človeka.
Dňa 06. 11. 2017 sa v priestoroch školy uskutočnila „Informatická súťaž iBobor“ Zapojilo sa
do nej 74 žiakov 1 a 2. ročníka 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. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem
žiakov o informačné a komunikačné technológie
V mesiaci november sa naša škola zapojila tiež do programu „Záložka do knihy spája slovenské
školy“. Dňa 28. 11. 2017 sme v rámci tohto celoslovenského projektu po prijatí pozvania
partnerskej SOŠ polytechnickej z Dolného Kubína a navštívili Oravu. Cieľom exkurzie bola
osobná výmena vlastnoručne vyrobených záložiek. Študenti SOŠ polytechnickej pre žiakov našej
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školy pripravili zaujímavý program. Žiaci navštívili Oravský hrad, Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava, historický cintorín v Dolnom Kubíne a pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej.
Počas novembra absolvovali žiaci študijných odborov zdravotnícky asistent, masér a zubný
asistent, ktorí v tomto školskom roku majú vyučovací predmet prvá pomoc „Exkurziu na Krajské
operačné stredisko ZZS, HS a PZ v Prešove“. Exkurzia na centrálnom dispečingu rýchlej
zdravotníckej pomoci, polície, hasičskej a záchrannej služby žiakov našej školy výrazne obohatila
a spestrila vyučovanie prvej pomoci, pretože mali možnosť na vlastné oči vidieť ako sú prijímané
a vybavované telefonické hovory na núdzové linky v našom kraji, ale aj v rámci celej Slovenskej
republiky. Najviac času strávili žiaci na dispečingu zdravotnej záchrannej služby, kde sa dozvedeli
mnoho nových informácií.
Dňa 06. 12. 2017 sa žiaci III. D triedy zúčastnili „Exkurzie fitness centra Olymp v Prešove“.
Na Sabinovskej ulici. Exkurzia bola súčasťou výučby predmetu rekondično-relaxačné cvičenia.
Pre žiakov bola k dispozícii kardiozóna a telocvičňa pre funkčný tréning s možnosťou využitia
nielen kardio zariadení, ale tiež TRX, BOSU, FITLOPTY, OVERBALLOV a mnoho iných. Žiaci
absolvovali tréning pod pedagogickým dozorom. Vo fitness centre im posilňovacie stroje ponúkli
vyskúšať si široké spektrum rôznych cvikov.
V dňoch 13. 12. 2017 a 20. 12. 2017 navštívili žiaci II. D triedy v študijnom odbore masér deti
v Detskom domove na Požiarnickej ulici v Prešove. Cieľom „Návštevy v Detskom domove
na Požiarnickej ulici“ bolo v predvianočnom čase potešiť deti nejakou maličkosťou. Keďže išlo
o deti so zdravotným postihnutím, žiaci študijného odboru masér pod pedagogickým dozorom
vykonávali u detí jednotlivé zostavy klasickej masáže.
V čase od 20. 11. 2017 do 22. 01. 2018 sa mohli žiaci našej školy zapojiť do I. kola „Finančnej
olympiády“, ktoré bolo realizované online formou. Urobilo tak 71 žiakov 1. a 2. ročníka. Test
obsahoval 20 úloh, ktoré mali žiaci zvládnuť za 40 minút. Boli to výpočtové úlohy, ale aj otázky,
ktoré sa týkali finančnej gramotnosti potrebnej v bežnom živote. Žiaci sa s nimi popasovali viac,
či menej úspešne.
Dňa 29. 01. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku
pod názvom „HRDINOVIA“, ktoré je inšpirované príbehmi malých hrdinov z ankety Detský čin
roka. Inscenácia je mozaikou týchto príbehov a ukazuje, že hrdinstvo má v skutočnom živote
mnoho podôb, hoci si ho často predstavujeme úplne inak. V hre sú predstavené autentické postavy
mladých ľudí, ktoré dokážu divákov svojím príbehom osloviť a inšpirovať. Predstavenie
atraktívnou a hravou formou umožňuje žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka
a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie. Využíva slovnú zásobu a frázy z oblasti
multikultúrnej spoločnosti, vzory a ideály, mladí ľudia a spoločnosť, s ktorými sa môžu žiaci
stretnúť.
Dňa 06. 03. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže – „Za krásu slova“, na ktorom sa zúčastnili
8 žiaci. Všetci žiaci najprv absolvovali písomnú časť – gramatický test. Nasledovala ústna časť,
pozostávajúca z rečníckeho prejavu na zvolenú tému. Všetci žiaci prejavili istú gramatickú
i rečnícku úroveň. Boli kreatívni a dokázali svojím vystupovaním zaujať tak porotu, ako aj
ostatných účastníkov.
Dňa 19. 03. 2018 sme sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“.
Súťaž prebehla v učebni 5. V rozsahu 60 minút mali žiaci vyriešiť 24 úloh s výberom odpovede.
Úlohy sa líšili svojou obťažnosťou, teda aj počtom bodov, ktoré mohli vyriešením danej úlohy
získať.
Havária autobusu so štyrmi zranenými, bodnutie nožom agresívnou rovesníčkou, intoxikácia
alkoholom, drogami, úraz elektrickým prúdom – toto sú niektoré z modelových situácií, pri ktorých
poskytovali prvú pomoc naše druháčky na „Regionálnom kole súťaže prvej pomoci“, ktoré
20. 04. 2018 pod záštitou Asociácie SZŠ SR usporiadala SZŠ v Poprade – víťaz minuloročného
regionálneho kola. Modelové situácie boli autenticky pripravené v interiéri školy a figuranti
predviedli veľmi dobré výkony. Odbornosť na všetkých stanovištiach zabezpečovali profesionálny
záchranári. Naše žiačky získali pekné štvrté miesto, ale hlavne neoceniteľné skúsenosti a nových
priateľov.
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V dňoch 24. 04. – 25. 04. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili školskej akcie: „Literárna
exkurzia“. Krásne slnečné počasie, zaujímavý program a večerné predstavenie v SND boli určite
veľkým lákadlom.
Dňa 10. 05. 2018 sa po prvýkrát, pätnásti žiaci našej školy, zapojili do vedomostnej súťaže „Mladý
Digitálny Európan“. Súťaž bola realizovaná formou školského online testovania prostredníctvom
elektronického testovacieho systému e-Test. Test prostredníctvom tridsiatich rôzne náročných úloh
mapoval znalosti žiakov z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie.
Dňa 28. 05. 2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia „Ťapákovci“
v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Slovenská spisovateľka z obdobia kritického
realizmu, Božena Slančíková-Timrava, nás preniesla do minulosti, na dedinu, do domu početnej
rodiny Ťapákovcov, ktorá je preslávená svojou lenivosťou a nevôľou k akejkoľvek aktivite.
Divadelné predstavenie je svojou témou aktuálne aj dnes, nastavuje nám zrkadlo našej nečinnosti
v rôznych oblastiach života.
Dňa 31. 05. 2018 sa žiaci II. D a II. E zúčastnili „Odbornej exkurzie v Bardejovských
Kúpeľoch“. Po príchode sme mali krátku prednášku o histórii aj súčasnosti Bardejovských
Kúpeľov, ktorú si pre nás pripravila vedúca fyzioterapeutka. Žiaci mohli vidieť množstvo procedúr
vodoliečby, balneoterapie (rašelinový zábal, inhalácie) i elektroliečby. V rámci Bardejovských
Kúpeľov mohli žiaci navštíviť a ochutnať vodu aj zo známej kolonády s 8 minerálnymi prameňmi.
Našej pozornosti neušiel ani najstarší skanzen na Slovensku (Múzeum ľudovej architektúry), ktorý
sa nachádzal práve v areáli Bardejovských Kúpeľov.
Žiaci II. A a II. B triedy odboru zdravotnícky asistent absolvovali dňa 31. 05. 2018 „Exkurziu
v Kúpeľoch Lučivná“. Žiaci si mali možnosť prezrieť areál ôsmich liečebných domov,
nachádzajúcich sa na viac ako 47 ha lesoparku. Zdravotnícky personál kúpeľov rozdelil žiakov
v rámci efektívnej organizácie exkurzie na tri skupiny. Pripravil pre nich bohatú ponuku
zaujímavých informácií o komplexe priaznivých klimatických prvkov a ich účinnosti na reaktivitu
astmatických detských pacientov.
Dňa 31. 05. 2018 sa žiaci II. C a II. E triedy zúčastnili „Odbornej exkurzie - Sanatórium
Tatranská Kotlina“. Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. sa nachádza v rovnomernej osade
v Tatranskej Kotline, ktorá vznikla na úpätí Belianskych Tatier v dôsledku objavenia jaskyne už
v roku 1881. Zariadenie poskytuje okrem komplexnej lekárskej diagnostiky aj komplexné
laboratórne vyšetrenia a súbor rehabilitačných procedúr. Žiakom boli predstavené jednotlivé
procedúry v zmysle vodoliečby, termoterapie, elektroliečby, balneoterapie a mnohých ďalších.
Zariadenie poskytuje okrem komplexnej lekárskej diagnostiky aj komplexné laboratórne
vyšetrenia.
Školskej akcie sa zúčastnili žiaci prvého ročníka dňa 31. 05. 2018 – „Odbornej exkurzie
v Dolnom Smokovci, NÚ DTaRCH a vo Vyšných Hágoch, NÚ DTaRCH a hrudníkovej
chirurgie“. Námestníčka pre ošetrovateľstvo v Dolnom Smokovci nás oboznámila s interiérom
jednotlivých špecializovaných pracovísk. Národným ústavom tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy nás previedla vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti.
Po ukončení exkurzie mali žiaci možnosť vykonať si dezinfekciu rúk a skontrolovať pomocou
špeciálneho zariadenia.
Dňa 11. 06. 2018 sa žiaci z II. D triedy zúčastnili „Odbornej exkurzie na Katedre biológie
Prešovskej univerzity v Prešove“. Žiaci mali možnosť vidieť biologicko-genetické laboratóriá
a odborné genetické učebne. Prednášajúca nás oboznámila s prístrojmi, ktoré slúžia na testy
paternity a zisťovania genetických ochorení. Táto odborná prednáška bola spojená aj s praktickou
ukážkou. Ďalej sme sa zúčastnili odbornej exkurzie na Katedre slovakistiky a mediálnych štúdií
a Univerzitnej knižnice. Žiaci sa oboznámili s interiérom odborných učební a študovne.
Dňa 22. 06. 2018 sa žiaci I. B triedy na 6. VH zúčastnili „Exkurzie v Knižnici
P. O. Hviezdoslava“ v Prešove. Počas exkurzie navštívili oddelenie inojazyčnej literatúry, kde im
pracovníčka knižnice Bc. Sabolová priblížila históriu Britského centra na Slovensku a v Prešove
a zdôraznila nevyhnutnosť a dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Žiaci mali možnosť nahliadnuť
do gramatických príručiek, slovníkov, učebníc, testov a beletrie a dozvedeli sa o možnostiach
ďalšieho sa vzdelávania v cudzích jazykoch.
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1.10.2 Športové súťaže
Prehľad telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou:
06. 09.2017
11. 09. – 14. 09. 2017
26. 09. 2017
15. 01. – 19. 01. 2018
27. 03. 2018
29. 05. 2018
29. 05. 2018
08. 06. 2018
22. 06. 2018

Účelové cvičenie, žiaci prvého a druhého ročníka, Šarišský hrad
KOŽaZ, žiaci tretieho ročníka, areál LK Delňa
Športové všeličo SZŠ (Európsky týždeň športu)
Lyžiarsky kurz, žiaci prvého ročníka, Vyšné Ružbachy
Medziročníkový futsalový turnaj chlapcov
Účelové cvičenie, žiaci prvého a druhého ročníka, areál LK Delňa
Olympijský deň SZŠ, areál LK Delňa
Asistent v akcii, Cemjata, odborno-športová súťaž žiakov SZŠ SR
Beh olympijského dňa

Prehľad účasti družstiev a jednotlivcov školy na TV a šport. podujatiach a súťažiach
a dosiahnutých výsledkoch:
17. 10. 2017
Futsal, obvodné kolo žiaci SŠ
2. miesto v skupine
27. 10. 2017
Silná ruka, súťaže sa zúčastnili 3 žiaci
2. miesto (postup do finále SR), 2x 4. miesto v hmotnostnej kategórii
16. 11. 2017
Silná ruka, finále stredných škôl SR
4. miesto
24. 01. 2018
Volejbal, obvodného kolo žiačky
3. miesto
19. 02. 2018
Hádzaná, obvodné kolo žiaci SŠ
2. miesto v skupine (postup do finále)
20. 02. 2018
Florbal, obvodné kolo žiaci SŠ
4. miesto v skupine
19. 03. 2018
Florbal, obvodné kolo žiačky SŠ
1. miesto v skupine (postup do finále)
20. 03. 2018
Hádzaná, finále obvodné kolo žiaci SŠ
3.miesto
05. 04. 2018
Hádzaná, obvodné kolo žiačky SŠ
2. miesto
06. 04. 2018
Florbal, finále okresné kolo žiačky SŠ
1. miesto (postup do krajského kola)
12. 04. 2018
Futbal, obvodné kolo žiaci SŠ
3. miesto v skupine
13. 04. 2018
Florbal, krajské kolo žiačky SŠ
04. 05. 2018
Atletika, okresné kolo žiaci a žiačky SŠ
Jessica Varcholová
1. miesto – vrh guľou
07. 05. 2018
Armwrestlig cup, súťaž pre stredné školy, Lipany
Patrik Tomko
3. miesto do 80 kg
Tomáš Foriš
2. miesto do 70 kg
Simona Škapurová
1. miesto nad 60 kg
Jessica Varcholová
3. miesto nad 60 kg
Aneta Čekanová
2. miesto do 60 kg
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1.10.3 Stredoškolská odborná činnosť
Dňa 20. 02. 2018 prebehlo v SZŠ školské kolo súťaže SOČ. V tomto školskom roku bolo do súťaže
zapojených 10 súťažiacich s celkovým počtom prác 8.
Súťažilo sa v týchto odboroch:
04 Biológia
Bylinky a ich využitie (riešiteľka: Alexandra Lukačková, školiteľka: PhDr. Alena Olejňáková)
05 Životné prostredie, geografia, geológia
Vplyv veľkochovov úžitkových zvierat na životné prostredie (riešiteľka: Eva Ľašová, školiteľka:
MUDr. Danka Bilíková
06 Zdravotníctvo a farmakológia
Karcinóm hrubého čreva (riešiteľka: Simona Lukáčová, školiteľka: Mgr. Zuzana Gomoľová
Potravinové alergie ako fenomén súčasnosti (riešiteľka: Alexandra Bardáková, školiteľka:
Mgr. Alena Partilová
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Návrh obrazového atlasu základného zubolekárskeho inštrumentária pri extrakciách (riešiteľky:
Jana Kalistová, Tímea Feledíková, školiteľka: Mgr. Silvia Doľacká)
16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Tanec (riešiteľky: Kristína Gaľová, Mariana Kiššová, školiteľ: Mgr. Lukáš Novotný)
17 Pedagogika, psychológia, sociológia
Dobrovoľníctvo pomáha (riešiteľka: Jessica Varcholová, školiteľka: Mgr. Monika Timková)
Depresie u adolescentov (riešiteľka: Katarína Gibová, školiteľka: Mgr. Alena Partilová)
Do krajského kola postúpili tri práce:
Vplyv veľkochovov úžitkových zvierat na životné prostredie - súťažný odbor 05
Návrh obrazového atlasu základného zubolekárskeho inštrumentária pri extrakciách - súťažný
odbor 14
Dobrovoľníctvo pomáha - súťažný odbor 17

1.10.4 Environmentálna výchova
Žiaci boli vedení k zveľaďovaniu životného prostredia, k zodpovednosti. Informovali sme žiakov
o prebiehajúcich aktivitách, zapojili sa do súťaže, enviroprojektu, tvorili sme plagáty, rozvinuli sme
spoluprácu s TSMP, a.s. v oblasti triedeného odpadu. Zbierali sme aj použité batérie, žiarivky,
vrchnáčiky z PET fliaš.
Činnosť prebiehala podľa Plánu práce:
September
Realizovali sme projekt Ži a mysli ekologicky, ktorý trval až do konca novembra. Žiaci odoberali
vzorky vody, pôdy z okolia a v laboratóriu robili rozbor vzoriek na obsah dusičnanov, dusitanov,
fosforečnanov, amoniaku, zisťovali tvrdosť vody. Pripravili sme informačný panel ku Svetovému
dňu ochrany ozónovej vrstvy (16. 09. 2017) a ústredný informačný panel k triedenému odpadu.
Začali sme spoluprácu s TSMP, a.s. v oblasti triedenia komunálneho odpadu.
Október
Zapojili sme sa fotografickej súťaže Voda a veda – zodpovedná Mgr. Gomoľová.
K Medzinárodnému dňu stromov žiaci prvého ročníka vytvárali fotoherbáre a projekty –
zodpovedná PaedDr. Jana Tverdíková.
November
V spolupráci so ŽŠR sme obnovili zber plastových uzáverov – pomoc handicapovaným deťom
v regióne Prešov. Žiačka I. C si pripravila prezentáciu s témou Rozmýšľaj, čo piješ.
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December
Žiaci sa zapojili do výroby vianočnej výzdoby z recyklovateľného a odpadového materiálu.
Na hodinách biológie a etickej výchovy boli aktivity zamerané na zdravý životný štýl (inšpirované
na www.globalnevzdelavanie.sk,iuventa.sk).
Január
Žiaci si pripravili prezentáciu fotografií s názvom Premeny zimnej prírody. Zapojili sme sa
do literárnej súťaže s ekologickou tematikou Múdra príroda pod záštitou SAŽP.
Dňa 25. 01. 2018 sme sa zapojili do. Celoslovenského projektu Čistá voda - správna voľba.
Avizovaná brožúra so spätnou väzbou pre školy (140 strán) je na adrese:
https://drive.google.com/drive/folders/19EN905U_wTQiB_VyzXEjxtJ5G2i6jPtD?usp=sharing.
Február
Pri príležitosti Svetového dňa mokradí 02. 02. 2018 si žiačka I. C pripravila prezentáciu o význame
mokradí a dôležitosti ich ochrany.
Marec
Ekoprojekt – rozmanitosť liečivých rastlín, ochutnávka jednozložkových čajov s popisom liečivých
účinkov.
Apríl
Úprava areálu školy pri príležitosti Dňa Zeme – 22. 04. 2018.
Máj
Naša škola sa zapojila do projektu Milujem svoje mesto 2018 – žiaci I. A a II. D zveľaďovali
pridelený úsek mesta Prešov. Vyhodnotenie zberu batérií.
Jún
K Medzinárodnému dňu životného prostredia si žiaci pozreli video 5 najväčších ekologických
katastrof na Zemi a následne prebehla diskusia - na hodinách etickej výchovy, triednickej hodiny
v I.E a hodinách biológie. Vyhodnotenie spolupráce s TSmP, a.s.

1.10.5 Finančná gramotnosť
Práca koordinátora sa riadila plánom práce, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského roka
2017/2018:
September - október
Vypracovanie plánu práce pre koordinátora FG
Aktualizovanie nástenky na chodbe na 2. poschodí
Práca na prehľadnom pláne zapracovaných tém do ŠkVP
November
Koordinácia jednotlivých vyučujúcich ( AZD, MAT, OBN, ETV,RUJ, ANJ, DEJ, NBV) v rámci
zapracovania tém FG do jednotlivých predmetov
December
Tvorba nástenky motivujúcej k zapojeniu sa do matematického klokana, oslovenie vyučujúcich
matematiky, odovzdanie propagačného materiálu
Tvorba nástenky motivujúcej k zapojeniu sa do Finančnej olympiády
Realizácia hry v rámci krúžku aj v rámci Etickej výchovy: Cesta k finančnej slobode
Január
Tvorba nástenky motivujúcej k zapojeniu sa do matematického klokana, oslovenie vyučujúcich
matematiky, odovzdanie propagačného materiálu
Učebné texty s prehľadom zapracovania do vyučovania pre odbor zubný asistent preposlané ZRŠ
Realizáciu finančnej olympiády koordinovala RNDr. Ivana Petrisková formou online formulára
(V čase od 20. 11. 2017 do 22. 01. 2018 sa mohli žiaci našej školy zapojiť do I. kola Finančnej
olympiády, ktoré bolo realizované online formou. Urobilo tak 71 žiakov 1. a 2. ročníka. Test
obsahoval 20 úloh, ktoré mali žiaci zvládnuť za 40 minút. Boli to výpočtové úlohy, ale aj otázky,
ktoré sa týkali finančnej gramotnosti potrebnej v bežnom živote. Žiaci sa s nimi popasovali viac
či menej úspešne. Do II. kola, teda medzi 500 najlepších, však nepostúpil nik. Dúfajme, že sa to
o rok podarí.)
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Február
Reagovanie na aktuálne ponuky, ktoré prichádzajú na školu – Matematický klokan, registrácia
10 žiakov.
Kontrola postupujúcich v I. kole Finančnej olympiády, nikto nepodstúpil do II. kola.
Tvorba nástenky na chodbe s informáciou o súťaži Matematický klokan.
Prihlásenie žiakov na súťaž, úhrada štartovného, výber miestností a VH určenej na realizáciu.
Marec
Spolupráca na tvorbe projektu: ,,Vzdelaný učiteľ = vzdelaný žiak“ -Podpora organizačného
zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy
k podnikaniu na rok 2017
Tvorba nástenky na chodbe s tematikou- vypĺňanie daňového priznania typu A za rok 2017
Realizácia Matematického klokana koordinovala PaedDr. Jana Krakovská
(Dňa 19. 03. 2018 sme sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan.
Súťaž prebehla v učebni 5. V rozsahu 60 minút mali žiaci vyriešiť 24 úloh s výberom odpovede.
Úlohy sa líšili svojou obťažnosťou, teda aj počtom bodov, ktoré mohli vyriešením danej úlohy
získať.
Odpovede sa zapisovali do odpoveďových hárkov, ktoré sa zaslali organizátorom súťaže
do Bratislavy. Dňa 09. 04. 2018 boli zverejnené výsledky. Úspešnými riešiteľmi, ktorým zároveň
gratulujeme boli:
˗ Kategória Kadet 012: Andrea Tóthová II.A, s počtom bodov 75 a percentilom 85,2%
˗ Kategória Junior 035: Miroslav Eliáš III.D, s počtom bodov 60 a percentilom 90,4%)
Apríl
05. 04. 2018 žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili prednášky pracovníka CPPPaP Mgr. Kuchta
na tému PRACOVNÝ POHOVOR (koordinátor Mgr. Modranská)
Prednáška dňa 19. 04. 2018 na témy:
˗ sporenie v rodine, jeho význam a vplyv na budúce investície (úver, dovolenka)
˗ II. pilier v dôchodkovom zabezpečení, jeho významné postavenie z hľadiska dedičstva a výberu
investovaných finančných prostriedkov
˗ sebadisciplína jednotlivca ako nevyhnutný predpoklad na kontrolu a regulovanie svojich
vlastných príjmov.
Prednášky sa zúčastnili žiaci I. D, I. C, I. E, II. C, III. A triedy v rámci vyučovania matematiky,
informatiky. Prednášku viedol riaditeľ obchodnej siete Stanislav Janík spolu so svojim 2-členným
tímom.
Dňa 25. 04. 2018 o 13:00 hod. sa v aule č. 110 uskutočnila prednáška a beseda s právnikom
na tému právnych aspektov spojených s absolvovaním strednej školy a možnostiach zamestnania
v zdravotníctve. Prioritne určená pre masérov - IV. D, ktorí majú možnosť získať informácie
o podmienkach otvorenia živnosti, jej výhodách, nevýhodách,... (koordinátori: Mgr. Gorecká,
Mgr. Novotný)
Máj
Prednáška na tému OBCHODOVANIE S ĽUĎMI preventívna aktivita pre žiakov tretieho ročníka:
02. 05. 2018 - III. C; III. E, 09. 05. 2018 - III. A; III. D; III. B (koordinátor Mgr. Modranská)
Získavanie informácií od kolegov, ktorí finančne vzdelávali žiakov v rámci svojho
predmetu/matematika (skontrolovanie preberaných tém v treťom ročníku)
Jún
Dostali sme odpoveď na predložený projekt: ,,Vzdelaný učiteľ = vzdelaný žiak“, projekt nebol
schválený
Organizovanie zbierky trvanlivých potravín, hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov, ktorú
vyhlásila Gréckokatolícka charita, koordinátor Mgr. Gorecká.

1.10.6 Čitateľská gramotnosť
Program školy bol zameraný na začlenenie a rozvoj čitateľskej gramotnosti do všetkých
vyučovacích hodín. Dôkazom je množstvo realizovaných akcií priamo súvisiacich s rozvojom
čitateľskej gramotnosti u žiakov
Práca koordinátora sa riadila plánom práce, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského roka
2017/2018 a zahŕňal aktivity v jednotlivých predmetových komisiách, ktoré sa vyučujúcim
jednotlivých predmetov v PK podarilo veľmi úspešne realizovať. Prehľad splnenia jednotlivých
úloh je uvedený podľa predmetových komisií.
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Komunikačná spôsobilosť a čitateľská gramotnosť žiakov sa cielene rozvíjala vo všetkých
všeobecno-vzdelávacích predmetoch, vyučujúci sa snažili vzbudiť u žiakov záujem o spoločenské
dianie, o prírodu, získavať informácie nielen z rôznych informačných zdrojov a rozumieť im, ale aj
prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjali
zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi.
Čitateľská gramotnosť sa cielene rozvíjala aj v odborných predmetoch študijného odboru masér,
vyučujúci sa snažili priebežne počas vyučovacích hodín prehĺbiť samostatnosť u žiakov aj
prostredníctvom samostatného spracovania informácií na jednotlivé témy, tvorbou pojmových máp
(prvá pomoc, KPCR, otravy, krvácanie, šok), prípravou referátov (manuálna lymfodrenáž, klasická
masáž), prácou s textami, prezentáciou (škola chrbta, svaly, masáže), čítaním návodov (príprava
kúpeľa, parafínu), prácou s internetovými textami (hydroterapia), čítaním návodov použitia
prístrojov (prístroj na lokálnu termoterapiu), zapísaním údajov do dokumentácie podľa predpisu,
výrobou plagátov, cvičením na základe obrázkov a popisu, samostatným naštudovaním príslušnej
literatúry a následnou demonštráciou (masáže, dýchacia gymnastika), vyhľadávaním informácií
v anatomickom atlase (väzivové zóny).
Aj v odbore zdravotnícky asistent sa snažili vyučujúci uplatňovať prvky čitateľskej gramotnosti
rôznymi formami a metódami. K najčastejšie používaným patrili referáty, ktoré si žiaci
pripravovali z internetových stránok (Zaujímavosti o dýchacej sústave, Život a dielo
F. Nightingaleovej), ďalej je to výroba informačných panelov na témy Žľazy s vnútornou
sekréciou, Zápalové ochorenia dýchacích ciest, Starostlivosť o pacienta so stómiou. Nie menej
zaujímavým bolo vytvorenie edukačného plánu pre pacienta na aplikáciu fraxiparínu alebo výroba
plagátu s popisom a vysvetlením medicínskych princípov v praxi či plagátu s témami Liečba
kyslíkom a inhalácia, Paralingvistické prejavy reči, Spoločnosť a telesne postihnutí, Formy
sociálnej pomoci ľuďom bez prístrešia, Etické požiadavky na osobnosť zdravotníckeho pracovníka,
Hygienická dezinfekcia rúk K veľmi prospešným formám patrí aj štúdium odborných článkov
z časopisu Rodina a škola, zákonov, práca s odborným článkom na tému Infekcia a jej formy
a štádia, Anamnéza a lekárska diagnostika, Alimentárne nákazy – salmonelóza. K ďalším aktivitám
patrí príprava pomôcok podľa návodu, príprava dezinfekčných roztokov podľa návodu, príprava
čajov podľa návodu, práca s príbalovým letákom lieku, práca s biolampou podľa návodu na
použitie, príprava inhalátora podľa návodu na použitie, tvorba edukačného plánu u pacienta
s hypertenziou a zdravotná dokumentácia.
Vyučujúci študijného odboru zubný asistent začlenili čitateľskú gramotnosť na jednotlivých
hodinách, a tak podporili záujem žiakov o odbornú literatúru. Medzi často využívané činnosti
patrili: nasávanie lieku z ampulky podľa postupu v učebnici – cvičenia, vypracovanie letáčiku
v grafickej podobe, vypracovanie edukačného plagátu s pokynmi na jednotlivé postupy
snímkovania, príprava výplnkovej hmoty podľa návodu – cvičenia, zhotovenie fotodokumentácie
stavu dutiny ústnej žiakov po detekcii plakom, riedenie dezinfekčných roztokov podľa návodu
výrobcu, vypracovanie informovaného súhlasu pre pacienta, zhotovenie záznamu zubného statusu
do zubnej karty, vystavenie zdravotnej karty, tvorba databázy, formálna úprava písomnej práce,
bibliografia, citácia, písanie žiadosti o pracovný pomer, reklamácie a žiadosti o ukončenie
pracovného pomeru, zhotovenie plagátov ku Dňu duševného zdravia, ku Dňu ústneho zdravia
vypracovanie informačného letáku, kariet a piktogramov pre pacienta, zhotovenie edukačných
atlasoch o nástrojoch používaných pri endodoncii, extrakcii a implantológii, seminárne práce
k téme Hygienická starostlivosť, Implantologický pacient v zubnej ambulancii, Pomôcky
používané pri individuálnej dentálnej hygiene.

1.10.7 Školský časopis VITA
Školský časopis VITA počas školského roka 2017/2018 vyšiel dvakrát. Redakčnú radu tvorili –
Mgr. Zuzana Gomoľová, PaedDr. Martina Dudaščíková a PaedDr. Jana Tverdíková. Jazykové
korektúry vykonávali – Mgr. Zuzana Gomoľová, PaedDr. Martina Dudaščíková, PaedDr. Jana
Tverdíková, Mgr. Peter Kilian a Mgr. Erika Višňovská.
Na pedagogickej porade bolo oznámené RŠ, že každý koordinátor školskej akcie – PZ určí
žiaka/žiakov, aby napísal/i článok do školského časopisu. Jednotlivé články vytvárali žiaci
1. - 4. ročníka dennej formy štúdia. Žiaci písali reportáže zo školských i mimoškolských akcií.
K jednotlivým článkom prikladali aj fotografie z danej akcie.
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2017/2018

25/58

Náš školský časopis bol zapojený do dvoch súťaží – Štúrovo pero a Žurnálový stetoskop SZŠ 2018.
V oboch prípadoch sme získali diplom za účasť. Tieto súťaže prispeli k tomu, aby sme zhodnotili
doterajšiu štruktúru časopisu a navrhli jej inováciu. Zhodnotili sme, že je potrebné zmeniť formát,
grafiku a dizajn časopisu. Je potrebné, aby si žiaci plánovali písanie reportáží.
Školský časopis VITA spolupracoval aj so ŽŠR. Členovia ŽSR prispievali článkami a fotografiami.
ŽŠR odmenila najlepších prispievateľov reportáží darčekovými poukážkami do kníhkupectva Panta
rhei v hodnote 5,- € a 10,- €. Darčekové poukážky získali – Anna Kačmárová – II. D, Simona
Lukáčová – III. B, Eva Ľašová – III. B.
V júni ŽŠR vyhlásila výberové konanie do žiackej redakčnej rady školského časopisu - termín
do 28. 06. 2018 – predĺžil sa do 17. 09. 2018. Zatiaľ sa prihlásili títo žiaci – Anna Kačmárová –
II. D, Kristína Lukáčová – II. D, Simona Lukáčová – III. B, Eva Ľašová – III. B, Martina
Dreveňáková – II. C. Od septembra 2018 bude vytvorená nová žiacka redakčná rada.

1.10.8 Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologického správania
Akcie v školskom roku 2017/2018
September:
˗ Vytvorenie harmonogramu plánovaných aktivít, preventívnych programov v spolupráci
s CPPPaP v Prešove,
˗ Vytvorenie informačného panela na tému: Základné informácie o primárnej prevencii
drogových závislostí.
˗ Žiakov tretieho ročníka na KOŽaZe sme edukovali o drogovej problematike, vyskúšali si
okuliare simulujúce opitosť.
˗ Naplánovanie a zabezpečenie prednášky (besedy) pre žiakov podľa aktuálnych problémov
a potrieb školy.
˗ Účasť žiakov prvého, druhého a štvrtého ročníka na akcii – Deň polície, ktorá sa konala
pred Mestskou športovou halou v Prešove – Tatran Handball arénou.
Október:
˗ Svetový deň bez násilia (2. októbra 2016) – vytvorenie informačného panelu.
˗ Organizačné zabezpečenie preventívno – bezpečnostnej akcie s policajným psom
na vyhľadávanie drog v rámci spolupráce s OR PZ v Prešove
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 Lesníckej v Prešove pod záštitou ABC – Centra voľného času v Prešove.
V celkovom hodnotení sa naše družstvo umiestnilo na 3. mieste.
˗ Preventívno – bezpečnostná akcia s policajným psom na vyhľadávanie drog v rámci spolupráce
s OR PZ v Prešove – akcia skončila negatívne.
˗ Charitatívna zbierka žiakov štvrtých ročníkov v podobe trvanlivých potravín a drogérie
pre zariadenie DORKA - Centrum pre obnovu rodiny v Prešove na Lomnickej ulici.
December:
˗ „Živá červená stužka“ – na školskom dvore - v rámci zapojenia sa do kampane „Červené stužky
- Medzinárodný deň boja proti AIDS.
˗ Žiaci si pripravili červené stužky ako symbolický znak medzinárodného dňa boja proti AIDS ,
ktoré pripínali žiakom a zamestnancom našej školy.
˗ Príprava informačného panela k danej problematike.
Apríl:
˗ Svetový deň zdravia (7. apríla 2017) – vytvorenie informačného panela.
Máj:
˗ Svetový deň bez tabaku (31. mája 2017) – vytvorenie informačného panela na tému: Negatívny
vplyv fajčenia v období adolescencie.
˗ V spolupráci s výchovnou poradkyňou organizácia besedy na tému obchodovanie s ľuďmi
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 2017/2018.
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1.11 Predmetové komisie
1.11.1 Predmetová komisia jazykov
Predmetová komisia jazykov pracovala v šk. roku 2017/2018 v zložení:
Vedúca PK:
Mgr. Erika Polohová
Členovia PK: PaedDr. Martina Dudaščíková
PaedDr. Júlia Geletičová
Mgr. Zuzana Gomoľová
Mgr. Jaroslava Fedorková
Mgr. Tomáš Fiamčík
Mgr. Peter Kilian
Mgr. Zuzana Repaská
Mgr. Lenka Sokol
PaedDr. Jana Tverdíková
Mgr. Erika Višňovská.
Vyučujúci na čiastočný úväzok
Mgr. Beáta Bušovská
PaedDr. Mária Sidorová.
Zasadnutia PK jazykov prebehli podľa časového harmonogramu zasadnutí PK, ktorý bol schválený
na začiatku šk. roka v pláne práce PK. Zasadnutia sa konali: 20. 09. 2017, 17. 01. 2018,
07. 03. 2018, 28. 06. 2018.
Mimoriadne zasadali členovia PK 22. 09. 2017 a 05. 06. 2018.
Vyučujúci postupovali podľa ŠkVP a schválených časovo-tematických plánov, na hodinách
využívali inovačné vyučovacie metódy a IKT.
Vyučujúci jazykov sa aj v tomto školskom roku zamerali na rozvíjanie čitateľskej a finančnej
gramotnosti žiakov. Členovia PK v šk.r.2017/2018:
- zúčastnili sa na vzdelávaniach organizovaných MPC,
- získané poznatky sprostredkovali ostatným členom na zasadnutiach PK,
- rozvíjali čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov na vyučovaní rôznymi inovatívnymi
metódami a formami,
- pravidelne dopĺňali publikácie a výukové programy do knižnice,
- využili služby a podujatia knižnice P.O. Hviezdoslava a Britského centra knižnice
P. O. Hviezdoslava, knižnice PU,
- venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, na hodinách kládli dôraz na vlastnú tvorbu,
rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosť argumentovať a prácu s informáciami,
- žiaci našej školy sa zúčastnili na literárnych súťažiach (Literárny Kežmarok, Za krásu slova,
Cesty za poznaním minulosti, Štúrovo pero, Múdra príroda, Bezpečnosť nie je
samozrejmosťou),
- na hodinách a záujmových útvaroch pracovali s časopismi (Friendship, Hello, Bridge)
a pracovnými listami.
Súčasťou obsahu vzdelávania boli tieto prierezové témy, ktoré vyučujúci rozvíjali inovatívnymi
metódami a formami: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, multikultúrna
výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, ochrana života a zdravia, tvorba projektu
a prezentačné zručnosti, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, finančná gramotnosť.
Realizované exkurzie a akcie.
September
- Európsky deň jazykov – prezentácia krajín, ktorých jazyk sa vyučuje na našej škole
(Slovensko, Anglicko, Nemecko a Rakúsko, Rusko) formou prezentácií, kvízov, súťaží,
ochutnávky tradičných jedál, žiaci 2. ročníka prostredníctvom športových a vedomostných
súťaží si žiaci vyskúšali svoju šikovnosť a zdatnosť v rámci Európskeho dňa športu.
- „Daruj knihu škole“ – naďalej pokračujeme v aktivite zameranej na vybudovanie knižnice
pre žiakov i učiteľov našej školy.
- Anglická knižnica – aktivita zameraná na vytvorenie knižnice s dielami anglických
a amerických autorov v rámci podporu čitateľskej gramotnosti u žiakov.
- Piknikové čítanie – žiaci II. C, II. C. D. E., III. A, IV. C sa zapojili do akcie v rámci 12. ročníka
festivalu Prešov číta rád organizovaného knižnicou P. O. Hviezdoslava.
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-

-

Október
- Záložka spája slovenské školy – žiaci sa zapojili do projektu, ktorý spája
- slovenské školy, vyrábali záložky do kníh, ktoré si vymenili so žiakmi partnerskej školy SOŠ
polytechnickej, Dolný Kubín). Ukončenie projektu 07. 02. 2018.
- Eugen Onegin – divadelné predstavenie v DJZ v Prešove
- Body the exhibition – exkurzia v Bratislave.
November
Best In English – 15 žiakov našej školy 1. – 4. ročníka sa 30. 11. 2017 zúčastnili online súťaže
pre študentov stredných škôl a gymnázií Angličtinár roka, najúspešnejšia bola Soňa
Kobyľanová z III. B.
Literárna súťaž „ Bezpečnosť nie je samozrejmosťou“, do ktorej sa zapojili žiaci III. E.
„Múdra príroda“ – literárno-ekologická súťaž, do ktorej sa zapojili žiaci I. B s 3 prácami
(prebiehala v mesiacoch november – máj).
Olympiáda v anglickom jazyku – víťazkou školského kola sa tento školský rok 2017/2018
stala Jana Anderková z III.D.
Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto obsadila Sofia Takáčová z III. E triedy, 6. miesto
v obvodnom kole olympiády.
Literárny večierok – 21 žiakov našej školy 1. – 2. ročníka sa dňa 15. 11. 2017 zúčastnili
podujatia zameraného na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.
Január
- Divadelné predstavenie v anglickom jazyku The Heroes.
- Deň otvorených dverí - príprava na propagáciu školy v rámci jazykového vyučovania
s vybranými žiakmi (3. ročník) – prezentácie, interaktívne cvičenia. Otvorená hodina ruského
jazyka- Spoznávaj ruský jazyk, vybraní žiaci 2. a 3. ročníka ( prezentácie, rečové situácie,
piesne)
- Filmové predstavenie v nemeckom jazyku – Tunel.
Február
- Projekt Educate Slovakia – „Učiace sa Slovensko“ sa realizoval len dňa 12. 02. 2018 (7 VH)
z dôvodu chrípkových prázdnin.
- Návšteva divadelného predstavenia „Nikola Šuhaj“ v DJZ Prešov.
- Súťaž Za krásu slova – žiačka II. A triedy Juliana Jakabčinová postúpila do obvodného kola
súťaže, kde získala čestné vyhlásenie o účasti.
Marec
- Marec mesiac knihy – informačný panel.
- Návšteva katedry masmediálnych a slovakistických štúdií PU.
- Návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove žiakmi I. A, B, C, E triedy v rámci mesiaca
knihy.
Apríl
- Literárna exkurzia spojená s návštevou divadelného predstavenia Antigona v SND
v Bratislave. (24. 04. – 25. 04. 2018)
- Literárny Kežmarok – poslali sme prácu žiačky z III. E.
- Štúrovo pero – Súťaž školských časopisov dostali sme diplom – poďakovanie za účasť.
- Žurnálový stetoskop – súťaž školských časopisov SZŠ. Vyhodnotenie súťaže školských
časopisov SZŠ 2018 sa konalo 13. 06. 2018 v Poprade, kde sme obdržali diplom za účasť.
- Literárna a výtvarná súťaž „Cesty za poznaním minulosti“.
- Exkurzia mesto Prešov so žiakmi IV. C triedy
Máj
- Posedenie pri samovare - žiaci 3. ročníka (ochutnávka tradičných ruských lievancov a čaju,
prezentácia- história a tradície Ruska).
- Návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava.
- Literárna beseda so spisovateľkou Z. Štelbaskou – Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov
- Divadelné predstavenie Ťapákovci v DAD v Prešove.
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Jún
- Maratón v čítaní v ruskom jazyku - žiaci 2. ročníka (počúvanie a čítanie ruských rozprávok
a ochutnávka tradičných ruských lievancov)
- Katedra slovakistiky a masmediálnych štúdií a Univerzitná knižnica – FHPV PU PO - odborná
exkurzia, ktorej sa zúčastnili žiaci II. D triedy.
- Exkurzia v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove - žiaci I. B triedy oddelenie inojazyčnej
literatúry.
Vyučovacie predmety PK jazykov
Slovenský jazyk a literatúra
Predmet SJL vyučovali PaedDr. Martina Dudaščíková, Mgr. Zuzana Gomoľová, Mgr. Peter Kilian,
PaedDr. Jana Tverdíková, Mgr. Erika Višňovská.
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 2017/2018 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.
Dňa 06. 03. 2018 sme uskutočnili školské kolo súťaže Za krásu slova, v ktorom si zmerali sily
8 súťažiaci. Žiaci absolvovali písomný test zo všetkých jazykových rovín, následne interpretovali
vopred pripravený rečnícky prejav. Krajského kola sa zúčastnila Juliana Jakabčinová z I. A triedy,
2. miesto obsadila Viktória Havrilová z I. C triedy a tretie miesto obsadila Katarína Gallová z II. B
triedy.
Anglický jazyk
Vyučujúci: Mgr. J. Fedorková,
Mgr. T. Fiamčik, PaedDr. J. Geletičová,
Mgr. P. Kilian,
Mgr. E. Polohová, PaedDr. M. Sidorová(na čiastočný úväzok).
Vyučoval sa z učebníc English File 3 vydanie (1.a 2.ročník) úroveň mierne pokročilí a English File
3. vydanie úroveň pokročilí (3. a 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, učebnicu YES!, ako aj anglické noviny. Začali sme budovať knižnicu,
do ktorej sme zakúpili zjednodušené verzie literárnych diel klasickej literatúry anglických
a amerických autorov. Ďalej sme zakúpili mapy Veľkej Británie, Spojených štátov amerických
a Slovenskej republiky.
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Počas vyučovacích hodín sme využívali texty na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov. Žiaci
štvrtého ročníka pracovali so zjednodušenými verziami literárnych diel klasickej literatúry
anglických a amerických autorov a prezentovali svoje obľúbené dielo formou referátu alebo
prezentácie.
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.
Všetci vyučujúci pracovali s digitálnym materiálom, ku ktorému získali prístup v rámci národného
projektu MPC EnglishGO, ktorý je zameraný na využívanie nového digitálneho vzdelávacieho
obsahu na hodinách anglického jazyka a zúčastnili sa odborného školenia v rámci tohto projektu,
ktorý realizuje NÚCEM zamerané na prácu s portálom anglictina.iedu.sk a využívanie
didaktických prostriedkov EnglishGo vo vyučovaní s dôrazom na praktické ukážky výučby.
Dňa 30. novembra 2017 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 Soňa Kobyľanová z III. B triedy.
Dňa 20.novembra 2017 sa uskutočnili školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa
zúčastnilo 18 žiakov. Zo zúčastnených postúpila Jana Anderková z III. D triedy.
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“. 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).
Dňa 15. 11. 2017 sa konalo školské kolo olympiády v NEJ. Zúčastnili sa žiačky 2. a 3. ročníka,
Sofia Takáčová z III. E postúpila do obvodného kola, kde sa umiestnila na 6. mieste. Na maturitnú
skúšku sa pripravovalo 13 študentov. 10 študentov absolvovalo MS úspešne.
Ruský jazyk
Vyučujúca: Mgr. L. Sokol
V tomto školskom roku 2017/2018 bol ruský jazyk odučený Mgr. Lenkou Sokol v 2.a 3.ročníku.
Na výučbu cudzieho jazyka boli používané Raduga 2, 3, 4, pracovný zošit Raduga 2, 3, 4. 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, informačné panely. Žiakom
sa poskytol dostatočný priestor na samostatnú realizáciu a prezentáciu svojej práce. Všetky aktivity
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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 22. 05. 2018 sa uskutočnilo „Posedenie pri samovare“ pre žiakov 3. ročníka, kde žiaci
spoznávali tradičné jedlo ruskej kuchyne (lievance, čierny čaj) a spoznávali históriu Ruska.
Dňa22. júna sa uskutočnila súťaž pre žiakov 2. ročníka „Maratón v čítaní“, žiaci si text najprv
vypočuli a následne ho čítali. Najrýchlejší z druhákov boli S. Mačišáková, M. Loreková,
V. Humeňanská.

1.11.2 Predmetová komisia prírodovedných a spoločenskovedných predmetov
Publikačná činnosť
PaedDr. Jana Krakovská – „Ži a mysli ekologicky!“ (www.ucn.sk)
PaedDr. Júlia Geletičová – „Zážitkové vyučovanie“ (www.ucn.sk)
MŠVVaŠ SR aj v šk. roku 2017/2018 odporúča ako prioritnú úlohu intenzívny rozvoj finančnej
a čitateľskej gramotnosti. Z tohoto dôvodu vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2017
Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý sme zapracovali do ŠkVP. Komunikačnú
spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov sme cielene rozvíjali vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch, snažili sa vzbudiť u žiakov záujem o spoločenské dianie, o prírodu,
získavať informácie nielen z rôznych informačných zdrojov a rozumieť im, ale aj prostredníctvom
vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjali zručnosti pri práci
s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi.
Dôraz sme kládli na medzipredmetové vzťahy, aktívnu participáciu všetkých členov predmetovej
komisie na plnení stanovených cieľov. Na pracovných stretnutiach členov predmetovej komisie
sme si vzájomne vymieňali informácie, vzdelávali sa v oblasti tvorby štandardizovaných
pracovných listov na podporu čitateľskej a finančnej gramotnosti, priebežne vyhodnocovali
jednotlivé aktivity a navrhovali zlepšenia.
Nemenej dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bol osobnostný a sociálny rozvoj
žiakov, úcta a rešpekt k demokratickým hodnotám, výchova k ochrane ľudských práv. Cieľom tejto
výchovy v duchu humanizmu je predchádzať všetkým formám diskriminácie, intolerancie,
extrémizmu. Život v globálnej spoločnosti si tiež vyžaduje potrebu zvyšovať globálne povedomie
žiakov, s cieľom rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych,
ekonomických a politických procesov vo svete. V súlade s Európskym politickým rámcom
Zdravie 2020 sme venovali pozornosť aj výchove k zdravému životnému štýlu a to formou súťaží
a pohybovýchaktivít, ktoré podporovali telesné a duševné zdravie.
Na jednotlivých vyučovacích predmetoch v rámci predmetovej komisie sme využívali inovatívne
metódy a formy práce, porovnávali informácie z rôznych zdrojov, využívali multimediálne
programy, portál zborovňa.sk, zaraďovali prácu s internetom s prepojením na bežný život,
pracovali s nesúvislými textami akými sú mapy, grafy, tabuľky a vyvodzovali vzťahy medzi
informáciami. Venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, kládli dôraz na prezentáciu
vlastných projektov, referátov, rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami. Čitateľskú
gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu sme rozvíjali na princípe
medzipredmetových vzťahov. Našim cieľom bolo u žiakov rozvíjať schopnosť čítať
s porozumením a spracovávať texty rozličných typov s obsahom z rozmanitých oblastí. To sme
realizovali v rámci všetkých vyučovacích predmetov kognitívneho zamerania (napríklad
matematika, dejepis, biológia, fyzika, chémia, občianska náuka).
Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej a finančnej gramotnosti sme
uskutočňovali nasledovné aktivity:
- informačné panely- priebežne aktualizované
- používanie pracovných listov - členovia PK PVaSVP v rámci jednotlivých predmetov tvorili
štandardizované pracovné listy s otvorenou aj zatvorenou odpoveďou na podporu čitateľskej
gramotnosti žiakov v rámci vyučovacích hodín zameraných na rozvoj finančnej a čitateľskej
gramotnosti
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- laboratórne protokoly- práca s informačným textom- teoretický princíp problematiky
k jednotlivým úlohám, spracovanie celistvého laboratórneho protokolu v rámci predmetov
chémia a fyzika, žiaci sa učia správne vyhotoviť protokol a formulovať závery k úlohám.
- vytváranie projektov na zadané témy a ich prezentácia (dejepis, občianska náuka, biológia,
chémia a iné)
- kooperatívne a skupinové vyučovanie, simulácia, zážitkové vyučovanie
- práca s nadanými žiakmi- zapájanie sa do predmetových súťaží
- realizácia odborných prednášok, exkurzií- spolupráca so Štátnou ochranou prírody, spolupráca
s PZ SR, spolupráca s OSSR pri organizácii účelových cvičení, Krajský súd v Prešove, Krajské
múzeum v Prešove, Židovská synagóga, Tatra banka a iné
- využívanie školskej a mestskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností
Vyučovacie predmety PK PVaSVP:
Informatika
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov
a techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. Výchovno – vzdelávací
proces v šk. roku 2017/2018 bol zameraný na efektívne využívanie informačných technológií
v procese získavania informácií. Žiaci sa naučili pracovať v prostredí bežných aplikačných
programov, efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti
a komunikovať cez sieť. Zo strany pedagógov boli vedení k tomu, aby rešpektovali intelektuálne
vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií.
V rámci predmetu informatika žiaci 2. ročníka tvorili projekty v programe Power Point na témy
z prírodovednej, ale aj odbornej oblasti. Pri práci s internetom bolo do vyučovania zaradené
zoznámenie sa so stránkami, na ktorých sa žiaci môžu dozvedieť o bezpečnosti na internete, kde
hľadať pomoc v ohrození (napr. zodpovedne.sk, ovce.sk), diskusné fóra o ľudských právach,
názoroch na život (napr. ted.sk). Na niektorých hodinách pracovali žiaci na stránke školy v časti
digitálna knižnica, kde sa oboznámili s učebnými materiálmi, interaktívnymi testami z rôznych
všeobecnovzdelávacích predmetov. Výchovno – vzdelávací proces 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. Žiaci
druhého ročníka sa 07. 11. 2017 zapojili do informatickej súťaže iBobor, v ktorej riešili online
zadané úlohy. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné
technológie (IKT).
Fyzika
Cieľom výchovno – vzdelávacieho procesu bolo poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti potrebné
na správne pochopenie a vysvetlenie prírodovedných javov, jako aj hľadanie zákonitých súvislostí
medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú
v každodennom živote. Získať prírodovedné poznatky je možné len prostredníctvom koordinovanej
spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. Žiaci získali
informácie o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky a technológií. Výučba
fyziky prehĺbila u žiakov aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým
objektivita a pravdivosť poznania. Pri skúmaní fyzikálnych javov sme sa snažili o čo najväčšiu
názornosť. Pokusy sme predvádzali na alternatívnych, svojpomocne vyrobených pomôckach.
Pri výučbe elektriny a magnetizmu sme využili pomôcky, ktoré sú súčasťou kufríka Elektrina
a magnetizmus. Využívali sme metódu názornosti. Pri každom jave alebo zákone sme sa snažili
nájsť príklad z bežného života. So žiakmi 2. ročníka študijného odboru masér sme sa na hodinách
fyziky venovali nielen teoretickým poznatkom, ale v rámci laboratórnych cvičení aj praktickým
meraniam a spracovaniu výsledkov. Námety na laboratórne práce sme čerpali zo stránky
www.infovek.sk a prispôsobovali sme ich možnostiam, ktoré vyplývali z dostupnosti pomôcok.
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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. Pomocou problémového,
skupinového vyučovania sme sa snažili aktivizovať žiakov k väčšiemu záujmu o matematiku.
V rámci predmetu sme kládli 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. Po vzájomnej konzultácii s vyučujúcimi fyziky a chémie sme sa vo väčšej
miere venovali najmä počítaniu s mocninami, premene jednotiek, počítaniu rovníc a vyjadrovaniu
zo vzorcov. Nezabudli sme ani na praktické využitie matematiky v bežnom živote (ide o oblasť
finančnej matematiky, výpočet povrchov a objemov geometrických útvarov, štatistika). Vhodné
úlohy na riešenie sme získavali aj z internetových stránok. (napr. oskole.sk, hackmath.net,
planetavedomosti.sk, szs.edupage.sk – digitálna knižnica). V 2. ročníku sme sa venovali riešeniu
kvadratických rovníc, vlastnostiam funkcií. Naším cieľom naučiť žiakov čítať informácie z grafu.
Tieto všeobecné poznatky o funkciách sme neskôr aplikovali na konkrétnej funkcii – kvadratickej.
Biológia
Výchovno – vzdelávací proces v školskom roku 2017/2018 umožnil žiakom získať poznatky
o živej prírode, čím vytvoril predpoklad formovania prírodovednej gramotnosti. Na vyučovacích
hodinách biológie boli žiakom poskytnuté možnosti na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v oblasti
odborného biologického textu, prípravy vlastnej prezentácie a vystúpenia, rozvíjanie schopnosti
využívať informačné a komunikačné technológie, schopnosť diskutovať, argumentovať,
kooperovať v skupine. Na vyučovacích hodinách biológie sme využívali e-learning
(nezkreslenaveda.cz, online e-učebnice, múdrapríroda2018.sazp.sk, snaturou2000sk.) Pomocou
úloh spracovaných v ActiveInspire žiaci interaktívne riešili zadané otázky z biológie formou hier.
Viedli sme diskusie na rôznorodé témy a problematiku súčasnej spoločnosti – drogy, omamné
látky, separácia odpadov. Žiaci rozvíjali rečnícke a prezentačné schopnosti – vytvárali projekty na
rozličné témy – liečivé rastliny, jedovaté rastliny, rodokmene, parazity, huby, lišajníky, genetické
ochorenia, dreviny. Žiaci sa v danom školskom roku zapojili do eko-bio súťaže s názvom Najlepšia
fotografia prírody, zúčastnili sa odbornej exkurzie na FHPV PU PO – Katedra biológie. Súčasťou
výchovno – vzdelávacieho procesu bola aj edukácia žiakov o triedení odpadov a ekológii –
spolupráca s koordinátorom environmentálnej výchovy a so ŽŠR. Žiaci pracovali s odbornou
literatúrou a pracovnými listami, aktívne spolupracovali pri tvorbe projektov. Ochrane prírody boli
venované žiacke práce formou prezentácií – Mokrade Slovenska, tvorbou fotoherbára – Stromy.
Ku Svetovému dňu životného prostredia bol premietnutý film Najväčšie ekologické katastrofy
s následnou diskusiou.
Chémia
V školskom roku 2017/2018 v rámci učiva predmetu chémia boli využívané viaceré aktivizujúce
metódy vyučovania s dôrazom na aktívny a samostatný prístup žiakov k riešeniu úloh. Pracovali
sme na environmentálnom projekte: ,,Ži a mysli ekologicky!“, v rámci ktorého žiaci pracovali
v teréne a zisťovali kvalitu vody, pôdy, ovzdušia, prostredníctvom jednoduchých pokusov
za pomoci prenosného laboratória - Ecolabu. Spoločne vypracovali poster, ktorý prezentovali
pred spolužiakmi. U žiakov sme kládli dôraz na schopnosť správne odborne sa vyjadriť
k problematike, analyzovať informácie a vyvodiť závery.
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. Na vyučovaní bola používaná bádateľská metóda,
hlavne na laboratórnych cvičeniach, kde žiaci tvorili experimenty samostatne a aktívne pracovali
v skupinách, kde sme rozvíjali ich schopnosti kooperatívnou metódou. Žiaci s použitím IKT
prezentovali vlastné projekty na zadané témy. Pri vypracovaní protokolov sa kládol dôraz
na odbornú správnosť, samostatnosť, hľadanie informácií, schopnosť formulovať závery a dbať
na formálnu úhľadnosť protokolu. Na konci školského roka boli žiaci schopní samostatne a správne
používať chemickú terminológiu, ako aj správnu úpravu protokolov.
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Dejepis
V školskom roku 2017/2018 sme na hodinách dejepisu systematicky formovali historické vedomie
žiakov s dôrazom na poznávanie takých historických udalostí a procesov, ktoré zásadným
spôsobom ovplyvnili vývoj celosvetovej ale aj slovenskej spoločnosti a viedli sme žiakov k úcte
a rešpektovaniu iných národov, etník a kultúrnych odlišností. Takým to spôsobom sme prispeli
k formovaniu demokratických hodnôt u žiakov. V procese vyučovania sme kládli osobitný dôraz
na dejiny 19. a 20. storočia a 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. Tým si žiaci vytvorili pozitívny postoj k predmetu.
Realizovali sme aktivity zamerané na čítanie s porozumením spojené s využitím odbornej
literatúry. Žiaci vytvárali kreatívne projekty na zadané témy zo svetových aj národných dejín
s dôrazom na významné osobnosti a udalosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňovalo
kooperatívne, skupinové a zážitkové vyučovanie, a tým sa žiakom poskytol dostatočný priestor
na samostatnú realizáciu a prezentáciu svojej práce. Cieľom bolo vyhľadávanie adekvátnych
informácií, ich vyhodnocovanie a samostatné interpretovanie. Súčasťou vyučovacieho procesu boli
aj odborné exkurzie. Sledovaním dokumentov sa žiaci bližšie oboznámili s najvýznamnejšími
udalosťami našej a svetovej histórie.
Občianska náuka
Výchovno-vzdelávací proces bol koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom
orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb.
Umožnili sme žiakom realistické sebapoznávanie a poznávanie osobnosti druhých ľudí, viedli sme
ich k pochopeniu vlastného konania i konania druhých v kontexte rôznych životných situácií.
Oboznámili sme žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťami dôležitých politických inštitúcií
a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho život. Rozvíjali sme
občianske a právne vedomie žiakov, posilnili sme zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku
zodpovednosť a motivovali sme žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Žiaci
sa oboznámili so základným kategoriálno-pojmovým aparátom z oblasti sociológie, ekonómie,
práva, filozofie a politológie.
Na vyučovaní sme vytvárali také úlohy, ktoré u žiakov rozvíjali logické myslenie a prispeli
k riešeniu situácií z 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. Pri výučbe žiaci dostali priestor na diskusiu a vzájomný
dialóg, čím sme rozvíjali ich schopnosť komunikovať, akceptovať názor druhého, nachádzať
kompromisy, robiť ústupky a argumentovať v prospech svojho názoru.
Etická výchova
Učivo v rozsahu predpísaných týždenných vyučovacích hodín bolo odučené podľa schváleného
tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pre školský rok 2017/ 2018.
Žiaci si osvojili vedomosti z oblasti komunikácie, sebaovládania a sebavýchovy, spoznali svoje
silné a slabé stránky. Prevažná časť hodín mala diskusný charakter. 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
správanie. Do vyučovania sme zaradili rôzne inovatívne metódy ako hranie rolí, inscenácie,
pantomíma, pojmové mapovanie, psychologické testy. Na hodinách sme zvyšovali finančnú
gramotnosť žiakov, pričom sme využívali hru Finančná odysea. Pomocou premyslenej stratégie
investovania, úverov, zakladania firiem, prenájmu nehnuteľností žiaci nadobudli vedomosti
o pasívnom príjme, učili sa finančne hospodáriť. Žiaci sa zapojili aj do projektu Ži a mysli
ekologicky, v rámci ktorého si uvedomili dôsledky správania sa človeka na životné prostredie.
V rámci tematického celku Etika práce diskutovali o hodnote ľudskej práce, detskej práci vo svete,
finančnom ohodnotení mladých počas štúdia. Počas vyučovacích hodín boli využívané materiálnodidaktické prostriedky: PC, interaktívna tabuľa, internet, filmy, knihy. Prostredníctvom filmov
a dokumentov sa žiaci stotožnili a zamysleli sa nad existenčnými problémami v súčasnosti
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(Nedotknuteľní, Ostrov a iné). Žiaci na vyučovacích hodinách spolupracovali a prejavovali záujem
o daný predmet, ocenili priestor na vyjadrenie svojich názorov.
Telesná a športová výchova
Predmet telesná a športová výchova vytvára priestor na získanie teoretických vedomostí
a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom športových aktivít. V šk. roku
2017/2018 žiaci získali kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo,
pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Žiaci si
osvojili metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, princípy prevencie
civilizačných ochorení. Získali spôsobilosti v cvičeniach a činnostiach z viacerých druhov
športových disciplín. Žiaci sú vedení k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho
komplexného rozvoja. Do vyučovania sme zaradili aj aktivity pre necvičiacich žiakov spracovanie referátu na zadanú tému súvisiacu so športom, zdravým životným štýlom, správnou
životosprávou. V rámci povinných účelových cvičení pre žiakov prvých a druhých ročníkov sa
žiaci naučili orientovať v teréne podľa mapy, na kurze ochrany života a zdravia pracovali žiaci
tretích ročníkov na viacerých tematických stanovištiach - aplikácia teoretických vedomostí v praxi
- viazanie uzlov, poskytnutie prvej pomoci. Žiaci sa pravidelne zúčastňovali športových súťaží.
Realizované exkurzie a akcie PK PVaSVP:
September
- Návšteva synagógy. Dátum: 20., 28. a 29. septembra 2017. Žiaci I. A, I. B, I. C, I. D a I. E
navštívili židovskú synagógu. Exkurzie sa zúčastnili pri príležitosti Dňa obetí holokaustu.
- Olympiáda o EÚ. Dátum: 18. 10. 2017. Žiaci Adrián Figura II. D, Monika Germušková II. B
a Alex Luterančík II. E sa zapojili do Olympiády o EÚ. Súťaž prebiehala elektronickou formou.
Žiaci zároveň pripravili prednášky o EÚ pre triedy I. ročníka v rámci Európskeho dňa jazykov.
Október
- Zážitkové vyučovanie. Dátum: 19. 10. 2017. Žiaci I. C a I. E sa zúčastnili zážitkovej formy
výučby v Krajskom múzeu v Prešove. Cieľom bolo zatraktívniť vyučovací proces
prostredníctvom zážitkového vyučovania.
- Exkurzia na Krajskom súde v Prešove. Dátum: 25. 10. 2017. Žiaci I. E a II. C sa zúčastnili
exkurzie na Krajskom súde v Prešove. V rámci exkurzie sa oboznámili s historickou budovou
Krajského súdu a zároveň aj s jeho činnosťou.
November
- Environmentálna výchova v praxi. Dátum: 09. 11. 2017. Na skrášľovaní a úprave okolia našej
školy sa podieľali žiaci I. A a I. B triedy v rámci environmentálnej výchovy.
- iBOBOR- informatická súťaž. Dátum: 06. 11. 2017. 74 žiakov 1. a 2. ročníka sa zúčastnilo
informatickej súťaže iBobor v kategórii Junior. Počas súťaže riešili 15 úloh v online teste
na stránke iBobor.sk. Žiaci mali možnosť aplikovať svoje poznatky z informatiky, matematiky
a logického myslenia. Najúspešnejší boli Lukáš Timko I. D a Dominika Mrváňová I. D
December
- Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu v Prešove Dátum: 13. 12. 2017. Žiaci I. B a I. D sa
zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove s cieľom prehĺbiť záujem
o vlastné dejiny, oboznámiť sa so životom starých Slovanov a dejinami remeselníctva na našom
území.
- Enviroprojekt 2017 „Ži a mysli ekologicky!“. Dátum: september – december 2017. Projekt
bol zameraný na stanovenie čistoty vzduchu, vody, pôdy v okolí mesta Prešov a tým analyzovať
kvalitu životného prostredia. Do projektu sa aktívne zapojili žiaci z II. B, II. C, III. E, IV. C,
I. B, I. C, I. D triedy. Najprv sa oboznámili s cieľom projektu a s prenosným laboratóriom
Ecolabom, ktorý sa na tento účel zakúpil. Žiaci pracovali priamo v teréne, niektoré merania sa
vykonávali škole v laboratóriu. Výsledky jednotlivých meraní sa analyzovali a na ich základe sa
vyvodili závery bádateľskej činnosti.
Január
- Celoslovenský projekt Čistá voda. Dátum: 26. 01. 2018. Žiaci I. B pripravili v rámci projektu
propagačné letáky, ktoré upozorňovali na nevyhnutnosť pitnej vody pre naše zdravie. Zároveň
pripravili pre svojich spolužiakov ochutnávku pitnej vody, ktorej chuť zvýraznili mätou
a citrónom.
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- I. kolo finančnej olympiády. Dátum: 20. 11. 2017 - 22. 01. 2018. 71 žiakov 1. a 2. ročníka
našej školy zapojiť do I. kola Finančnej olympiády, ktoré bolo realizované online formou. Test
obsahoval výpočtové úlohy, ale aj otázky, ktoré sa týkali finančnej gramotnosti potrebnej
v bežnom živote.
Február 2018
- SOČ. Dátum: 22. 02. 2018. Názov práce: Karcinóm hrubého čreva. Riešiteľka: Simona
Lukáčová. Práca nepostúpila do krajského kola.
Marec
- Zážitkové vyučovanie v banke. Dátum: 09. 03. 2018. Žiaci II. A sa zúčastnili zážitkového
vyučovania v Tatra banke. Cieľom tejto netradičnej vyučovacej hodiny bolo zvýšiť finančnú
gramotnosť žiakov. Žiaci sa dozvedeli ako funguje banka, aké typy účtov existujú, akými
spôsobmi môžeme platiť, čo je to elektronické bankovníctvo, aké sú najnovšie mobilné
aplikácie, čo je to sporenie a aký je jeho význam.
- Matematický klokan. Dátum: 19. 03. 2018. Medzinárodná matematická súťaž Matematický
klokan prebehla v učebni 5. Počas 60 minút mali žiaci vyriešiť 24 úloh s výberom odpovede.
Najlepšie sa spomedzi žiakov našej školy umiestnili žiačka Andrea Tóthová z II. A triedy
v kategórii Kadet a Miroslav Eliáš z III. D triedy v kategórii Junior.
Apríl 2018
- Finančná gramotnosť- prednáška. Dátum: 19. 04. 2018. Žiaci I. D, I. C, I. E, II. C, III. A
triedy sa zúčastnili prednášky v rámci vyučovania matematiky a informatiky. Prednáška sa
venovala problematike sporenia, jeho význame a vplyvu na budúce investície, II. piliera
v dôchodkovom zabezpečení.
- Deň Európy Dátum: 04. 05. 2018. Žiaci I. C triedy sa aktívne zúčastnili tohto podujatia, ktorý
zorganizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Európska komisia
na Slovensku v spolupráci s mestom Prešov ako symbolické narodeniny Európskej únie. Žiakov
zaujali súťaže a hry k téme Európa v nás, interaktívne disciplíny, ale aj hudobné vystúpenia
interpretov rôznych štýlov a žánrov. Vo vedomostných súťažiach sme si overili svoje vedomosti
o Európskom parlamente a Európskej únii a získali zaujímavé ceny.
Máj
- Mladý digitálny Európan 2018
- Dátum: 10. 05. 2018. Súťaž prebiehala prostredníctvom elektronického testovacieho systému eTest. 15 žiaci našej školy boli testovaní z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie. Najvyššie
percento úspešnosti dosiahli: Roman Jakubko, Adrián Figura, Martina Dreveňáková, Miriam
Kollárová.
- Projekt „Milujem svoje mesto 2018“Dátum: 21. 05. – 22. 05. 2018. Žiaci 2. D triedy sa
v rámci projektu podieľali na zveľadovaní areálu FNsP J. A. Reimana Prešov a žiaci 1. A triedy
pokračovali v dobrovoľníckych prácach na ul. Šafárikovej a Sládkovičovej.
Jún
- Škola v múzeu Dátum: 28. 05. 2018. Žiaci 1. ročníkov sa zúčastnili zážitkového vyučovania
v Krajskom múzeu Prešove. V rámci zážitkového vyučovania sa oboznámili so životom
Ľudovíta Štúra a Jonáša Záborského, dejinami stredovekého Prešova, dejinami hasičskej
techniky a prácou archeológov.

1.11.3 Predmetová komisia študijného odboru 5356 M/5356N zdravotnícky asistent
a učebného odboru 5371 H sanitár (ďalej PK odborných predmetov)
Plán práce PK pre školský rok 2017/2018 vychádzal z:
- Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok
2017/2018,
- Štátneho vzdelávacieho programu študijného odboru zdravotnícky asistent a učebného
odboru sanitár,
- Školského vzdelávacieho programu študijného programu zdravotnícky asistent a učebného
odboru sanitár, ktorých súčasťou sú učebné osnovy,
- Plánu práce školy na školský rok 2017/2018,
- Plánu práce PK odborných predmetov v študijnom odbore zdravotnícky asistent a učebnom
odbore sanitár v školskom roku 2017/2018
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- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2016/2017
Teoretické vyučovanie
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.
Pri hodnotení žiakom sme dodržiavali Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/2011 a internú
smernicu. Súčasťou hodnotenia bolo aj sebahodnotenie žiaka, prostredníctvom ktorého sme
posilňovali sebaúctu a sebavedomie žiakov.
V ŠkVP sme revidovali učebné plány predmetu základy ošetrovania a asistencie podľa 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
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 ORZ, PVL, PPS, ZOE, PYJ a AZD do vyučovania. Uplatňovali sme progresívne metódy
a formy vyučovania, používali výučbové modely, pomôcky a didaktickú techniku.
Podľa plánu sme na vyučovacích hodinách rozvíjali finančnú a čitateľskú gramotnosť.
Kontrolovali a usmerňovali sme učiteľov odborných predmetov prostredníctvom hospitačnej
činnosti, ktorú sme realizovali podľa plánu.
Podporovali sme ďalšie vzdelávanie odborných učiteľov v rámci kontinuálneho vzdelávania.
V spolupráci s triednymi učiteľmi sme sledovali absolvovanie 85 % 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.
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. zdravotnú 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.
Odborná učebňa č. 18 prešla rekonštrukciou a bola vybavená linkovým systémom.
Plánuje sa rekonštrukcia odbornej učebne č. 17, bol do nej zameraný linkový systém.
Na žiadosť zamestnávateľov zdravotníckych zariadení, v súlade s vyhláškou 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 v dňoch 11. 09. – 20. 09. 2017, 25. 09. – 04. 10. 2017,
15. 03. – 23. 03. 2018 realizovali preškolenie ZA o týchto témach:
- aplikácia liekov i. m,
- odber intravenóznej krvi z periférneho cievneho systému,
- podávanie stravy sondou,
- odsávanie sekrétov z HDC u osoby z nezaistenými DC,
- odber spúta,
- aplikácia nízkomolekulárneho heparínu,
- aplikácia inzulínu.
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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.
Zástupkyňa riaditeľky školy pre OKP 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 p. Ševčíková a poučenie o BOZP Ing. Styková
z FNsP Prešov.
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 etických princípov.
Zástupkyňa riaditeľky školy pre OKP v spolupráci s triednymi učiteľmi kontrolovala 90 %
dochádzku OAZ a zabezpečila náhradu vymeškaných hodín OKP.
Odborní učitelia podľa harmonogramu zabezpečovali upratovanie a kontrolu žiackych šatní
na školiacich pracoviskách.
Na školský rok 2018/2019 zástupkyňa riaditeľky školy pre 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 štvortýždňovej
súvislej odbornej klinickej praxe vo FNsP Prešov, Karlovarskej krajskej nemocnici v Karlových
Varoch a Nemocnici sv. Jakuba v Bardejove.
Akcie predmetovej komisie ZA a SAN
- Odborné prednášky pre druhý ročník študijného odboru ZA
V dňoch 06., 08. a 13. novembra 2017 sa v druhých ročníkoch študijného odboru zdravotnícky
asistent konali odborné prednášky. Lektorkou bola Mgr. Jana Legárdová z neštátnej psychiatrickej
ambulancie. Tieto prednášky obohatili vyučovacie hodiny predmetu Základy ošetrovania
a asistencie.
Žiaci sa v rámci vyučovania tematického celku HYGIENICKÁ STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH
dozvedeli o najnovších poznatkoch v prevencii a liečbe inkontinentnej dermatitídy, modernej liečbe
stresovej inkontinencie a o prípravkoch Cavilon, ktoré sa používajú v hygienickej starostlivosti
o chorého.
- Svetový deň chorých
Dňa 09. februára 2018 sme si na škole pripomenuli SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH školskou
akciou, 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
poinformovali o správnom držaní tela – škole chrbta. O správnej technike čistenia zubov
poinformovali zástupcovia študijného odboru zubný asistent.
- Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX Prešov
V dňoch 12. - 16. februára 2018 sa v čase od 12.00 - 17.00 hod. ZOC MAX Prešov bola plánovaná
prezentácia študijných odborov SZŠ. Z dôvodu chrípkových prázdnin sa prezentácia uskutočnila
12. februára 2018.
Členovia PK sa aktívne podieľali na organizovaní, príprave a realizácií rôznych akcií školy.
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Zasadnutia PK odborných predmetov
Predmetová komisia odborných predmetov študijného odboru zdravotnícky asistent a učebného
odboru sanitár sa stretávala pravidelne podľa plánu práce a mimoriadne podľa potreby riešenia
aktuálnych úloh.
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 07. 09. 2017 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.
22. 11. 2017 sa konalo druhé 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 13. 02. 2018 sa PK zišla na svojom treťom zasadnutí. Na tomto zasadnutí sme schválili
maturitné zadania TČ OZ MS a PČ OZ MS. Riešili sme aktuálne úlohy – plánovanie termínov na
náhradu vymeškaných vyučovacích hodín OKP, prípravu odborného seminára, prezentáciu
študijných odborov v ZOC MAX a iné aktuálne úlohy.
Dňa 19. 03. 2018 zasadala PK štvrtý krát. Na tomto zasadnutí boli schválené témy písomnej,
praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky v učebnom odbore sanitár.
Dňa 11. 06. 2018 zasadala PK mimoriadne. Zasadnutie sa týkalo návrhu na revidovanie učebného
plánu ŠkVP v študijnom odbore zdravotnícky asistent.
Dňa 26. 06. 2018 sa uskutočnila hodnotiaca porada PK študijného odboru zdravotnícky asistent
a učebného odboru sanitár.
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. Odborné exkurzie
Miesto exkurzie
Sanatórium Tatranská Kotlina

Trieda
II. C

Študijný/učebný odbor
zdravotnícky asistent

Oddelenie centrálnej sterilizácie, FNsP Prešov

I. ročník

zdravotnícky asistent, sanitár

Príjmová traumatologická ambulancia FNsP Prešov

I. ročník

zdravotnícky asistent, sanitár

Sádrovňa, súčasť ambulantnej časti úrazovej chirurgie
FNsP Prešov
Tabletizačná jednotka FNsP Prešov

I. ročník

zdravotnícky asistent, sanitár

I. ročník

zdravotnícky asistent, sanitár

Mikrobiologické laboratórium

I.G

sanitár

DZS Prešov

I.G

sanitár

Tatranské kúpele Lučivná

II. A, II. B

zdravotnícky asistent

Pracovisko hyperbarickej komory

III. ročník

zdravotnícky asistent, sanitár

Krajské operačné stredisko Prešov

II. ročník

zdravotnícky asistent

Oddelenie patológie a súdneho lekárstva

I. ročník

sanitár

Minerál – Slovakia s.r.o. Prešov

I.ročník

sanitár

Národná transfúzna služba

I.ročník

sanitár
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1.11.4 Predmetová komisia študijného odboru 5358 M zubný asistent (ďalej PK
odborných predmetov)
V školskom roku 2017/2018 sme plnili úlohy na základe cieľov, vyplývajúcich z plánu práce
na šk. rok 2017/2018.
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.
Vypracovali sme maturitné zadania pre odbor zubný asistent z teoretickej a praktickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky.
Zrealizovali sme prvé maturitné skúšky, ktoré boli pre všetkých žiakov úspešne.
Vypracovali sme a začali sme vyučovať podľa učebných textov predmety ZAX a HUD.
Vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania sme využívali progresívne metódy a formy
vyučovania, modely, pomôcky, IKT a didaktickú techniku.
Žiakom boli poskytnuté kvalitné teoretické vedomosti v oblasti nových trendov súčasnej
stomatológie a dentálnej hygieny.
Prostredníctvom hospitačnej činnosti vedúcej študijného odboru sme kontrolovali a usmerňovali
výchovno-vzdelávací proces jednotlivých vyučujúcich odborných predmetov.
Prostredníctvom triednych učiteľov bolo sledované absolvovanie 90% hodinovej dotácie
v profilujúcich predmetoch a 70% hodinovej dotácie v neprofilujúcich predmetoch.
Analýza plánu činnosti PK študijného odboru zubný asistent
- Harmonogram činností PK študijného odboru zubný asistent v jednotlivých mesiacoch bol
dodržaný.
- Organizačno-metodická príprava výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku
2017/2018.
- Úprava tried a odborných učební.
- Príprava školskej dokumentácie.
- Zrealizovanie pracovných porád s odbornými učiteľmi študijného odboru zubný asistent.
- Oboznámenie pedagogických zamestnancov a inštruktorov s organizáciou teoretického
a praktického vyučovania odbornej zložky vzdelávania.
- Poverenie odborných učiteľov vypracovaním praktického a teoretického zadania odbornej
zložky maturitnej skúšky.
- Schválenie zadania teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
- Príprava materiálno-technického zabezpečenia maturitnej skúšky v odbore zubný asistent.
- Realizácia maturitnej skúšky v odbore zubný asistent
- Realizácia naplánovaných aktivít, konferencií, odborných exkurzií.
- Kontrola tematického výchovno-vzdelávacieho plánu – dodržiavanie časového limitu
a obsahovej zložky.
- Kontrola čiastkového vypracovania zadaní odbornej zložky maturitnej skúšky.
- Kontrola vymeškaných hodín z profilujúcich predmetov.
- Referencie o študijných výsledkoch žiakov.
- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za šk. rok 2017/2018
Čiastkové úlohy členov PK študijného odboru zubný asistent
- Prebehla úprava interiéru na chodbách:
- Nástenky s odbornou tematikou – chodba v budove A.
- Vitrína na spojovacej chodbe (pomôcky k ústnej hygiene).
- Spolupráca s koordinátorkou školského časopisu Vita.
- V oblasti propagácie školy sme spolupracovali pri organizácii:
- Deň otvorených dverí SZŠ Sládkovičova 36 v Prešove - 29. 01. 2018
- Prezentácia školy v nákupnom centre Max Prešov – 12. 02. 2018
- Prezentácia odborov na IV. ročník súťaže DHZ o Pohár riaditeľa SOŠ technickej –
22. 06. 2018
- Realizácia edukačných stretnutí v oblasti ústnej hygieny pre MŠ a ZŠ:
- CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Solivarská, Prešov v dňoch 19. 10. 2017, 08. 02. 2018, 10. 05. 2018
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ZŠ Mirka Nešpora, Prešov - 05. 04. 2018
Detský domov, Požiarnická, Prešov - 17. 04. 2018
MŠ Elba, Moyzesová, Prešov - 17. 05. 2018
Realizácia odborných prednášok pre žiakov študijného odboru zubný asistent:
Deň ústneho zdravia na SZŠ 28. 06. 2018
Prešovské stomatologické dni 09. 10. 2017
Realizácia odborných exkurzii (odborné exkurzie boli prispôsobené podľa aktuálnych
požiadaviek a ponúk po schválení riaditeľkou školy):
- Zubná technika Šimko, Prešov – 19. 02. 2018
- Albaco dent, predaj zdravotníckych pomôcok, prístrojov a materiálov, Prešov – 19. 04. 2018
- Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia 28. marca sa uskutočnil „Deň ústneho zdravia
na SZŠ v Prešove“, pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka. Žiaci prostredníctvom
odborných prednášok mali možnosť získať nové odborné vedomosti a zorientovať sa
v oblasti noviniek ústneho zdravia, ale aj zubného lekárstva.
-

1.11.5 Predmetová komisia študijného odboru 5370 M masér (ďalej PK odborných
predmetov).
Analýza práce v školskom roku 2017/2018
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 výchovnovzdelávacích 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.
Odborná klinická prax
Vyučovanie OKP prebiehalo podľa harmonogramu. Za týmto účelom bol pred začiatkom šk. roku
upravený manuál pre učiteľov OKP, ktorý obsahoval všetky informácie od rozpisu OKP,
metodického pokynu na hodnotenie, vzoru zápisov vyučujúceho do denníka praxe žiakov
po povinnosti vyučujúcich OKP. Do denníka OKP boli vložené pretlače - Záznam masérskych
činností. Za účelom získania skúseností s prácou maséra vo wellnes centre žiaci IV.D a III.D
triedy absolvovali 15 a 10 vyučovacích hodín OKP pod vedením vyučujúcich vo wellnes Delňa.
Súvislá odborná klinická prax prebiehala v zdravotníckych zariadeniach v Prešove aj v prírodných
liečivých kúpeľoch na Slovensku podľa harmonogramu.
Odborné exkurzie
V školskom roku 2017/18 absolvovali žiaci študijného oboru masér nasledovné odborné exkurzie:
Zariadenie
Sanatórium Tatranská Kotlina, Belianska jaskyňa speleoterapia
Exkurzia - Krajské operačné stredisko ZZS, HS a PZ
v Prešove
Exkurzia v CrossFitovom centre Olymp
Exkurzia v Dolnom Smokovci – NÚ DTaRCH
a vo Vyšných Hágoch - NÚ DTaRCH a hrudníkovej
chirurgie
Plavecký výcvik zameraný na úvod do hydrokinezioterapie
a plavecké štýly
Bardejovské kúpele, a. s.
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Obdobie

Trieda

Predmet

24.10.2017

IV.D

OKP

November 2017

IV.D

PPS

28.03.2018
06.12.2017

IV.D
III.D

RRC

31.05.2018

I.D

Odborné
predmety

11.04.2018

III.D

RRC

31.05.2018

II.D

Odborné
predmety
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Projekty a prednášky
Dňa 25. 04. 2018 žiaci IV. D triedy absolvovali odbornú prednáška JUDr. M. Gumana na témy:
- Čo po skončení školy
- Výhody a nevýhody podnikania,
na ktorej boli oboznámení s povinnosťami absolventa školy možnosťami uplatnenia sa na trhu
práce.
V školskom roku 2017/2018 pod vedení Mgr. Soni Smikovej prebehol dva krát v rámci OKP
na Súkromnej ZŠ DNS na Mukačevskej ulici v Prešove zdravotno – preventívny projekt zameraný
na správne držanie tela u detí „ Aby chrbát nebolel.“ Vyučujúca spolu so skupinkou žiakov v rámci
OKP uskutočnila 2-krát 45min. pestré aktivity pre žiakov prvého stupňa s pomôckami na cvičenie,
prezentáciou a tancom. Spätná väzba od žiakov a vedenia školy bola veľmi pozitívna a vyjadrili
záujem pokračovať ďalej.
Prezentácia študijného odboru masér
Predmetová komisia sa podieľala sa na prezentácii školy v laickej a odbornej verejnosti.
Zariadenie
Deň otvorených dverí SZŠ Sládkovičova 36
OZC MAX – prezentácia študijných odborov
Welness Aquapark Delňa - OKP IV.D, III. D
Svetový deň chorých sa SZŠ – prezentácia praktických činností
jednotlivých študijných odborov

Obdobie
30.01. 2018
12.02.2018
09.11.2017 - 07.12.2017
09.02.2018

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA – ČINNOSŤ
V školskom roku 2017/2018 sme pod záštitou ŽŠR realizovali tieto akcie:
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 diabetu (november) – každá trieda pripravila výrobok zo surovín vhodných pre diabetikov.
Víťazom sa stala Martina Lipáková z II. E triedy.
Mikuláš (december) – Mikuláš a jeho pomocníci navštívili jednotlivé triedy a obdarovali ich
sladkosťami.
Vianočná burza (december) – žiaci predávali vlastnoručne vyrobené produkty. Spolu vyzbierali
331 eur. Výťažok z burzy v sume 100 eur sme venovali Centru pre obnovu rodiny DORKA
v Prešove, zvyšok bol použitý na študentský večierok.
Študentský večierok (január) – 3. 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.
Veľká noc (apríl) – 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 učiteľov (marec) – žiaci vyjadrili svoje poďakovanie učiteľom za ich prácu v školskom
rozhlase a zároveň ich obdarovali malou pozornosťou.
Deň celiakie (máj) – žiaci mali za úlohu pripraviť pochúťku neobsahujúcu lepok, a zároveň
pripravili plagát s informáciami o tomto ochorení.
Deň detí (jún) – každý žiak dostal k svojmu sviatku odmenu v podobe keksíka
Zber vrchnáčikov z PET fliaš (počas celého šk. roka) – za účelom pomôcť hendikepovanému
dieťaťu získať invalidný vozík.
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PROJEKTY
Na základe výzvy MŠVVaŠ SR na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2017 pod názvom ENVIROPROJEKT 2017
vypracovali vyučujúce chémie: RNDr. Adriana Sovičová, PhD, PaedDr. Jana Krakovská projekt
pod názvom „Ži a mysli ekologicky“. Škola získala finančné prostriedky na jeho realizáciu.
Projekt sa realizoval od septembra do decembra 2017 a bol zameraný na stanovenie čistoty
vzduchu, vody, pôdy v okolí mesta Prešov (okolie školy, nemocnice, Solivaru, Cemjaty,
autobusovej stanice, záhradkárskej oblasti, okolia Torysy) a tým analyzovať životné prostredie.
Do projektu sa aktívne zapojili žiaci z II. B, II. C, III. E, IV. C, I. B, I. C, I. D triedy. Najprv sa
oboznámili s cieľom projektu a s prenosným laboratóriom Ecolabom, ktorý sa na tento účel
zakúpil. Žiaci pracovali priamo v teréne pod vedením PaedDr. Jany Krakovskej a PaedDr. Jany
Tverdíkovej. Niektoré meranie sa vykonávali škole v laboratóriu. Výsledky jednotlivých meraní,
ktoré sme stanovili hlavne cez farebné škály pri jednotlivých pokusov sa zapisovali a na ich
základe sa vyvodili závery bádateľskej činnosti. Zamerali sme sa na stanovenie: Množstva Ca+2,
Mg+2 – tvrdosti vody pH 3 do pH 9; amónnych solí, ( NH4)+ dusitanov, (NO2 )- dusičnanov,
(NO3)- fosforečnanov, (PO4)-3 Po skončení analýzy žiaci oboznámili svojich spolužiakov
s projektom v rámci laboratórnych cvičení, alebo v priebehu vyučovania. V rámci edukácie
spolužiakov otestovali ich vedomosti z ekologickej oblasti, oboznámili ich so samotnou analýzou
vzorky s pomocou prenosného laboratórneho kufríka ECOLAB, informovali ich s dôsledkami
prekročenia limitov sledovaných parametrov a zamerali sa na pozitívny účinok na zdravie človeka
u vybraných druhov minerálnych vôd na Slovensku s dôrazom na ich rôzne zloženie a hodnoty pH.
Výsledky boli okrem iného publikované v regionálnej tlači - Prešovskom večerníku.
V rámci projektu ERASMUS+ - Výzvy 2018 nám bol schválený projekt v oblasti KA102 –
Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP. Projektu sa zúčastnia 6 pedagogickí zamestnanci
školy v októbri 2018. Realizácia stáže počas 7 dní prebehne v Karlovarskej krajskej nemocnici a. s.
Názov projektu: Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast učiteľov odborných predmetov
v zahraničí.

VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
§ 2. ods. 1 k
Vnútorná kontrolná činnosť
Hospitačná činnosť bola vykonávaná na všetkých úsekoch školy.
1.12 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.

1.13 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.

1.14 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.
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1.15 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, kabinet26, kabinet 111,
učebňa č. 124, ...).

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky školy sa prispôsobujú potrebám školy. Prebehla rekonštrukcia
učební č. 7, 8, 9, 10, zakúpili sa dataprojektory a klasické popisovacie tabule. V odborných
učebniach č. 17 a 18 bol nainštalovaný nový linkový systém. Do učebne č. 103 (ANJ) boli
zakúpené výučbové pomôcky – mapy krajín. Dopĺňalo sa vybavenie a zariadenie jednotlivých
kabinetov pre pedagogických zamestnancov. Kabinet č. 111 bol stavebnými úpravami rozšírený,
zakúpil sa nový nábytok, do kabinetov č. 6, 104 a 119 a telocvične školy boli zakúpené nové
počítače.
Do odborných učební č. 14 a č. 110 sme doobjednali anatomické výučbové modely a plagáty.
V školskom roku 2017/2018 prebehla rozsiahla rekonštrukcia spojovacej chodby, financovaná
z kapitálových finančných prostriedkov v hodnote 165 500€ pod názvom Rekonštrukcia spojovacej
chodby a inštalácia vykurovacích telies.
Budova B bola obkopaná, prebehlo osadenie drenážnych rúr, vymenené okapové rúry.
V budove školy bol nainštalovaný nový kamerový systém.
Realizovala sa oprava kanalizačného potrubia okolo budovy B. Doplnili sme zdravotnícky
a spotrebný materiál na výučbu

FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE
§ 2. ods. 1 m
1.16 Rozpočtové zdroje
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 2017 bol priemerný prepočítaný počet žiakov,
na ktorý bola poskytnutá dotácia v počte 594,40. Výška poskytnutej dotácie bez účelovo
určených prostriedkov na jedného žiaka bola v roku 2017 vo výške 2.618,45 €. Schválený
rozpočet na rok 2017 - bežné výdavky predstavuje 1.526.423 €, upravený rozpočet na bežné
výdavky 1.776.738 €.
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 2017 nemala.
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy, spôsob ich použitia: Na vzdelávacie
poukazy v roku 2017 boli škole poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5.990 €, ktoré boli aj
v takejto výške čerpané a to: na odmeny za vedenie krúžkov 2.660 €, na odvody 919 €,
na nákup výpočtovej techniky 501,60 €, na nákup strojov 1.654,80 €, interiérové vybavenie
26,60 €, na nákup učebných pomôcok 195,38 €, na nákup dataprojektorov 1.188 €, knihy
32,62 €.
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 2017:
- Na úhradu nákladov spojených s maturitnými skúškami – 3.316 €.
- Na financovanie kreditových príplatkov 1.560 €.
- Na jubilejné odmeny vrátane poistného do poisťovní – 2.473 €.
- Na lyžiarsky kurz – 7.800 €
- Na vzdelávacie poukazy – 5.990 €
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Na nákup učebníc cudzieho jazyka 4.425 €
Na realizáciu projektu „Enviroprojekt 2017“ 1.805 €
Na 2 % -né navýšenie priznaných funkčných platov (vrátane odvodov)
od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 pre nepedagogických zamestnancov - 737 €.
Na hmotnú zainteresovanosť (vrátane odvodov) boli účelovo určené finančné
prostriedky pre pedagogických zamestnancov vo výške 20.141 € (zdroj 111),
pre nepedagogických zamestnancov vo výške 4.251 € (zdroj 41).

1.17 Mimorozpočtové zdroje
V zmysle podpísanej Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove na realizáciu
pedagogických praxi škole boli poskytnuté finančné prostriedky so zdrojom 72c v čiastke
1.391,04 €, ktoré boli čerpané nasledovne: odmeny 959,04 €, odvody z odmien 336,76 €,
prevádzkové výdavky 95,24 €.
Náhrada poisťovne za škodové udalosti (zdroj 72e) bola poskytnutá vo výške 1.738 €, ktoré boli
použité na opravu poškodenej časti budovy.
Na spolufinancovanie Enviroprojektu 2017 od zriaďovateľa boli pridelené finančné prostriedky
(zdroj 41) vo výške 48 €, ktoré doteraz boli čerpané vo výške 37,03 € na nákup učebných
pomôcok.
Na spolufinancovanie Enviroprojektu 2017 sme získali darované finančné prostriedky (zdroj
72a) vo výške 47 €, tie boli čerpané vo výške 37,03 € na nákup učebných pomôcok.

1.18 Kapitálové výdavky
Kapitálové finančné prostriedky vo výške 165.500 € boli účelovo určené na rekonštrukciu
presklenej spojovacej chodby, inštaláciu vykurovacích telies.

1.19 Podnikateľská činnosť
Škola nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

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 sa žiaci, študijného odboru zdravotnícky asistent a masér v tomto
školskom roku zúčastnili pracovného pobytu v zahraničí v Karlovarskej krajskej 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 2017.
Kontrolná činnosť bola realizovaná prostredníctvom hospitačnej činnosti.
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ÚSPECHY A NEDOSTATKY
§ 2. ods. 1 o
1.20 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)

1.21 Oblasti, v ktorých má škola nedostatky
Návrh opatrení:
V edukačnom procese naďalej využívať inovatívne metódy a formy vyučovania, využívať dostupné
pomôcky a didaktickú techniku, vyučovanie formou exkurzií a zážitkové učenie.
Zakúpenie didaktickej techniky, interaktívnych tabúľ, vybavenie jazykového laboratória.
V rámci prípravy na maturitnú skúšku u žiakov 4. ročníka dennej formy štúdia je potrebné neustále
priebežné hodnotenie vedomostí, zručností a návykov, skúšanie prostredníctvom testov podobných
písomnej forme maturitnej skúšky.
V oblasti priestorového usporiadania školy:
nevyhovujúca spojovacia chodba – vlhko, chlad
nedostatok učebných priestorov – žiaci 3. a 4. ročníka denného štúdia a žiaci externého
štúdia nemajú svoje kmeňové triedy
výdajná jedáleň v neupravených suterénnych priestoroch
žiakom, ktorí majú voľné hodiny počas vyučovania, chýba miestnosť, v ktorej by mali
možnosť stráviť daný voľný čas, preto sa zdržiavajú len na chodbách.

UPLATNENIE ŽIAKOV
§ 2. ods. 1 p
Denné

Externé

štúdium

2-ročné

Počet absolventov

138

Prijatí na VŠ

Uplatnenie žiakov

Sanitár

Spolu

48

16

202

62

0

0

62

Prijatí do zamestnania

48

35

14

97

Evidovaní na úrade práce

5

0

0

5

Nezistení

19

13

2

34

Neúspešní na MŠ

3

0

0

3

Prijatí na nadstavbové štúdium

0

0

0

0

Opakujú ročník

1

0

0

1
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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 06. do 08. júla 2017 pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci našej školy
v Liptovskom Jáne (hotel Alexandra) absolvovali psychologicko - relaxačný tréning v zmysle
§ 55 zákona č. 317/2009.

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
§ 2. ods. 2 b
Názov záujmového krúžku
Počet žiakov
Vedúci
Angličtina hrou
12
Mgr. Peter Kilian
Angličtina krok za krokom (pre IV. ročník) 19
Mgr. Jaroslava Fedorková
Čas pre druhého
10
PhDr. Dana Stachurová, PhD.
Dentálna hygiena pre každého
16
Mgr. Terézia Kočišová
Folklórny krúžok
15
Mgr. Zuzana Gomoľová
Kozmetika od A po Z
15
Mgr. Anita Oravcová
Masáže od A po Z
16
Mgr. Lukáš Novotný
Matematika a chémia hrou
9
PaedDr. Jana Krakovská
Relaxačné cvičenia
12
Mgr. Katarína Petrová
Ruština hravo
11
Mgr. Lenka Sokol
Športové aktivity
12
Mgr. Miroslava Mazurová
Túry do literatúry
11
PaedDr. Martina Dudaščíková
Zdravý chrup v zdravom tele
37
Mgr. Bc. Silvia Doľacká

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
§ 2. ods. 2 c
Rada rodičov /ďalej len RR/ v školskom roku 2017/2018 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
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imatrikuláciu prvákov
študentský ples
maturitné skúšky
odbornú prax – cestovné náklady pre masérov
Vianočná akadémia
Talenty SZŠ
odmeny žiakom na konci školského roka - knižné publikácie.

SPOLUPRÁCA ŠKOLY A VEREJNOSTI
§ 2. ods. 2 d
Dňa 14. 09. 2017 sa žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka dennej formy štúdia pod vedením
pedagógov našej školy zúčastnili akcie – „Deň polície“, ktorá sa konala pred Mestskou športovou
halou v Prešove – Tatran Handball arénou. Počas podujatia mali žiaci možnosť vidieť prezentáciu
policajnej techniky, výzbroje a výstroje rôznych zložiek PZ, Kriminalistického a expertízneho
ústavu PZ, reprezentantov SR zo Športového centra polície, Horskú záchrannú službu, Strednú
odbornú školu PZ, historické policajné autá, výstavu policajných čiapok z celého sveta, možnosť
darovať krv a bohatý kultúrny program. Účasť na tomto podujatí bola pre našich žiakov
intenzívnym zážitkom a pozitívnym prínosom.
„Biela pastelka“ je verejná akcia zameraná na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos
slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa
do bežného života. Dňa 22. 09. 2017 sa konala v našej škole zbierka na pomoc a podporu
nevidiacich a slabozrakých, ktorej sa zúčastnili naši žiaci, zároveň oboznamovali oslovených
s akciou, rozdávali propagačný materiál a symbol – Bielu pastelku.
Dňa 05. 10. 2017 sa uskutočnil „Deň otvorených dverí na úrade Prešovského samosprávneho
kraja“. Žiaci našej školy sa zúčastnili tohto podujatia nielen ako hostia, ktorí si prezreli pripravené
sprievodné akcie, ale aj ako účastníci pripravovaného programu. Žiačky IV. A a IV. B študijného
odboru zdravotnícky asistent merali záujemcom z radov návštevníkov krvný tlak, BMI index
a demonštrovali Heimlichov manéver v rámci ukážky prvej pomoci. Žiačky IV. E študijného
odboru zubný asistent poskytli dospelým i deťom informácie o správne vykonávanej hygiene
dutiny ústnej. Žiaci II. A a II. E triedy sa na tejto akcii zúčastnili ako hostia.
Pri príležitosti ,,Októbra – mesiaca úcty k starším“ žiaci III. C pripravili pre klientov ZpS Náruč
malé prekvapenie. Potešili ich príhovorom, peknou básňou a ľudovými piesňami šarišského
a rusínskeho nárečia.
Žiaci študijného odboru zubný asistent sa aktívne zapájajú do „Výchovy verejnosti k ústnemu
zdraviu“. Dňa 19. 10. 2017 si žiačky III. E triedy pripravili pre žiakov základnej školy a materskej
školy sv. Gorazda na Solivarskej ulici v Prešove edukačný program o orálnom zdraví.
Prezentovali žiakom materskej školy a žiakom 1. a 5. ročníka tejto školy základné informácie
o anatómii zubov. Hravou formou sprostredkovali prvotné informácie o počte, stavbe a funkcii
zubov. Výsledkom dôslednej prípravy našich žiačok na edukáciu detskej verejnosti bol
individuálny prístup pre výchovu detí k ústnemu zdraviu.
Žiaci študijného odboru zubný asistent si dopĺňali svoje vedomosti aj účasťou na Prešovských
stomatologických dňoch. Spolu s vyučujúcimi odborných predmetov sa dňa 20. 10. 2017 žiaci
4. ročníka študijného odboru zubný asistent zúčastnili odborných prednášok v rámci tejto
každoročne usporadúvanej akcie, ktorá je pripravovaná Regionálnou komorou zubných lekárov
v Prešove. Žiaci boli oboznámení s množstvom zaujímavých informácií počas prednášok, ktoré
boli venované starostlivosti o dutinu ústnu, postupom dentálnej diagnostiky a liečby, tiež
odporúčaniam pri mnohých problémoch, týkajúcich sa orálneho zdravia.
Už tretí rok prebehla „Odborná klinická prax v priestoroch Aquaparku Delňa v Prešove“.
Žiaci III. D a IV. D triedy študijného odboru masér v termíne od 09. 11. 2017 do 07. 12. 2017
navštevovali toto zariadenie. Skupiny žiakov 3. a 4. ročníka sa pravidelne striedali
v popoludňajších hodinách pod vedením jednotlivých vyučujúcich. Žiaci mali možnosť asistovať
pri procedúrach termoterapie, hydroterapie a fototerapie.
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Každoročnou tradíciou školy je zapojenie sa do programu dobrovoľného darcovstva krvi.
„Študentská kvapka krvi“ sa v školskom roku 2017/2018 realizovala na pracovisku Národnej
transfúznej služby v Prešove v dňoch 20. 11. – 24. 11. 2017. Odberov sa zúčastnilo 41 žiakov
3. a 4. ročníka zo všetkých študijných odborov. Úspešných darcov bolo 24. V týchto dňoch
17 žiakov darovalo krv prvý krát.
Škola chrbta ako prevencia bolestí chrbta je oblasť, v ktorej môžu realizovať svoje edukačné
aktivity žiaci študijného odboru masér. Skupina žiakov IV. D triedy v rámci klinických cvičení
a projektu „Aby chrbát nebolel“ navštívila dňa 21. 11. 2017 Základnú školu na Mukačevskej ulici
v Prešove. Cieľom tejto návštevy bolo prezentovať „školu chrbta“ a edukovať žiakov 4. ročníka
o zásadách a pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať, aby nemali v budúcnosti bolesti chrbta.
V novembri sa žiačky III. E a II. B rozhodli pomôcť občianskemu združeniu Malíček v príprave
balíčkov, ktoré boli určené pre predčasne narodené deti v inkubátoroch. Vo svojom voľnom čase
pre nich dňa 28. 11. 2017 v priestoroch školy zabalili 120 balíčkov, v ktorých boli čiapočky,
ponožky a prikrývky. Nasledujúci týždeň odniesli zabalené balíčky do Perinatologického centra
FNsP Prešov.
01. december je dňom boja proti AIDS. Naša škola si tento deň pripomenula zapojením sa
do kampane „Červené stužky“. Tie sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti
AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou
garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku
a v zahraničí. Naša škola sa zapojila do tejto akcie vytvorením živej stužky na školskom dvore.
Zážitkové vyučovanie sa realizovalo aj v mesiaci december. Triedy I. B a I. D sa 13. 12. 2017
zúčastnili „Zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove“. Cieľom tejto netradičnej
vyučovacej hodiny bolo zatraktívniť vyučovací proces, motivovať žiakov k získavaniu dejepisných
vedomostí, prehĺbiť záujem o vlastné dejiny, prepájať minulosť a súčasnosť. spoznať spôsob
života starých Slovanov, to ako bývali, pracovali, čím sa zdobili, v čo verili, Tieto aspekty priblížil
žiakom odborný zamestnanec múzea, Mgr. Marián Čurný, PhD. Výklad bol doplnený ukážkami
originálnych archeologických nálezov.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
(1) V šk. roku 2017/2018 a možnosti spolupráce s psychológom CPPPaP pre potreby školy.
Kontaktovali sme všetkých koordinátorov školy a Žiacku školskú radu (ŽŠR) s ponukou
spolupráce. Kladne odpovedali koordinátorka pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
koordinátorka environmentálnej výchovy a koordinátorky ŽŠR. Na základe analýzy práce
výchovného poradenstva v minulom školskom roku sme zmapovali aktuálnu
situáciu v „problémových triedach“ (III.D., III.A a III.E). Poskytli som materiály triednym
učiteľom na aktivity počas triednických hodín so zameraním na klímu triedy cez edu page.
(2) V rámci výchovného poradenstva na škole v mesiaci september vypracovali Plán výchovného
poradenstva, aktualizovali sme informačný panel a kontaktovali metodika CPPPaP
z Oddelenia poradenstva soc. vývinu, prevencie a školskej psychológie pre stredné školy
Mgr. Štofaňákovú, s ktorou sme odkonzultovali plán preventívnych aktivít určené konzultačné
hodiny v prvom polroku utorok 09:50 – 10:35 hod. a v stredu 10:45 – 11:30 hod. V druhom
polroku v pondelok 13:40 – 14:25 hod. a v utorok 09:50 – 10:35 hod.
(3) V mesiaci október bola realizovaná preventívna aktivita Adaptácia a adjustácia na nové
podmienky školy pracovníkom CPPPaP Mgr. Szirmaiová PhD. pre žiakov prvého ročníka
všetkých študijných odborov. Formou anketových otázok triednym učiteľom cez edu page sme
zmapovali triednu klímu, priebeh vyučovacieho procesu v ich triede, možné problémové
správanie žiakov. Z organizačno-technických dôvodov (prerábanie spojovacej chodby) bol
termín DOD SZŠ plánovaný na október 2017 preložený na január 2018. V rámci rozvoja
dobrovoľníctva u žiakov podľa Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok
2017/2018 MŠVVaŠ SR bola začatá spolupráca v rámci záujmového útvaru „Čas
pre druhého“ s občianskym združením Malíček. Zúčastnili sme sa DOD ÚPSK so žiakmi
študijného odboru zdravotnícky asistent a zubný asistent.
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(4)

V mesiaci november sa realizovalo testovanie profesijnej orientácie u žiakov štvrtého ročníka
všetkých študijných odborov na základe ich individuálneho záujmu v CPPPaP v spolupráci
s psychológom Mgr. Kuchtom. Oslovili sme učiteľov informatiky o spoluprácu pri zapojení sa
do projektu „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorým nás oslovilo CPPPaP Prešov v spolupráci
s Centrom pre neformálne vzdelávanie CeNef. Žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili DOD
na Fakulte zdravotníckych odborov.

(5) V mesiaci december a január prebiehal konzultačný servis v kariérnom poradenstve pre žiakov
štvrtého ročníka všetkých študijných odborov na základe individuálnych žiadostí.
Na webstránke školy a sociálnej sieti Facebook mali žiaci sprístupnené pokyny k vypĺňaniu
prihlášok na VŠ v tlačenej i elektronickej podobe a vzorovú prihlášku. Na pôde školy prebehla
prezentácia možnosti štúdia na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši pre žiakov
štvrtého ročníka. V rámci kariérneho poradenstva na základe porovnania je vhodnejší
pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka strednej školy webstránka ISTP (internetový sprievodca
svetom práce) ako plánovaný PC program „Svet práce“, čo zohľadním v pláne práce na budúci
školský rok. V spolupráci s kolegami sme prezentovali možnosti štúdia na našej škole
na triednych aktívoch žiakov deviateho ročníka základných škôl v Prešove. Dňa 29. 01. 2018
prebehol DOD na našej škole. Zúčastnilo sa 43 škôl a 300 návštevníkov. Návštevníkom boli
prezentované všetky študijné odbory krátkou prezentáciou o obsahu, zameraní, podmienkach
prijatia s praktickými ukážkami v odborných učebniach. Prezentovala sa aj ŽŠR
a všeobecnovzdelávacie predmety ako MAT, INF, CHE, RUJ, NEJ, ANJ. V spolupráci
s koordinátorom MUDr. Magdolenovou pre manželstvo a rodičovstvo sa uskutočnila
prednáška o Prirodzených metódach rodičovstva u žiakov IV. B s prednášajúcim
z občianskeho združenia Ligy pár páru.
(6) V mesiaci február boli poskytnuté výsledky preventívnej aktivity Profesijná orientácia
individuálnou formou žiakom štvrtého ročníka v CPPPaP. Prebiehal konzultačný servis
v kariérnom poradenstve pre žiakov štvrtého ročníka všetkých študijných odborov na základe
individuálnych žiadostí a návštevou na triednických hodinách.
(7) V mesiaci marec a apríl
bola realizovaná prednáška v spolupráci s koordinátorom
pre finančnú gramotnosť pre žiakov štvrtého ročníka všetkých študijných odborov Pracovný
pohovor pracovníkom CPPPaP. V spolupráci s koordinátorom primárnej prevencie
Mgr. Giňovskou bola realizovaná preventívna aktivita Obchodovanie s ľuďmi pracovníkom
CPPPaP pre žiakov tretieho ročníka všetkých študijných odborov. Zúčastnila som sa stretnutia
ŽŠR. Na stretnutí som vyzvala všetkých o spoluprácu zapojením sa do projektu Férovka aspoň
na školskej úrovni. Cieľom bolo zlepšovanie klímy v triedach a na škole predchádzaním
a riešením neférových situácii z pohľadu žiaka. Triednym učiteľom žiakov prvého ročníka
som odprezentovala výsledky preventívnej aktivity Adaptácia a adjustácia na nové podmienky
školy vzhľadom k ďalšiemu vedeniu triedy. Poskytnutie materiálov triednym učiteľom na
aktivity počas triednických hodín so zameraním na klímu triedy cez edu page. Prebiehal
konzultačný servis v kariérnom poradenstve pre žiakov štvrtého ročníka všetkých študijných
odborov na základe individuálnych žiadostí
(8) V mesiaci máj a jún: informačný servis pre žiakov (náhradné termíny prijímacích skúšok
na vysoké školy), rodičov a pedagógov. V spolupráci s kolegyňou Mgr. Partilovou v rámci
predmetu PYJ sa zhodnotili výsledky realizácie myšlienky projektu Férovka na školskej
úrovni formou seminárnej práce. Zapojili sme sa do Národného týždňa charity od 11. 06. 2018
do 15. 06. 2018 potravinovou zbierkou. Žiakom III. E bola sprostredkovaná preventívna
aktivita Profesijná orientácia individuálnou formou s pracovníkom CPPPaP. Konzultácia
s metodikom CPPPaP z Oddelenia poradenstva soc. vývinu, prevencie a školskej psychológie
pre stredné školy Mgr. Štofaňákovou o možnostiach preventívnych aktivít v šk. r. 2018/2019.
Vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva.

ZÁVER
Vypracoval: PhDr. Eva Novotná, PhD.
V Prešove, dňa 23. septembra 2018
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26. septembra 2018
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PRÍLOHY
1. Vyjadrenie Rady školy pri SZŠ Prešov, Sládkovičova 36
2. Vyjadrenie zriaďovateľa školy.
3. Správa o hospodárení za rok 2017.
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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 2017/2018.

V Prešove, 03. 10. 2018

...................................................................
Mgr. Katarína Modranská
predsedníčka Rady školy
pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov
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VYJADRENIE
zriaďovateľa školy

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Prešovského samosprávneho
kraja schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v Strednej zdravotníckej škole Prešov, Sládkovičova 36 za školský rok 2017/2018.

V Prešove,

...........................................................
PaedDr. Ján Furman
vedúci OŠMTVaŠ ÚPSK

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2017/2018

53/58

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Správa o hospodárení za rok 2017
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 školskom roku 2017/2018 je počet žiakov k 15. 09. 2017 spolu 658. V dennom štúdiu je
552 žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent, masér, zubný asistent. V externej forme
štúdia je 106 žiakov. V dennom štúdiu je 20 tried a v externom štúdiu 5 tried.
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2017 je 73,31, z toho 62,45 pedagogických
pracovníkov a 10,86 nepedagogických pracovníkov. Ku koncu roka 2017 je v organizácii
97 fyzických osôb, z toho 86 pedagogických pracovníkov a 11 nepedagogických pracovníkov.
Škola nemá zriadenú podnikateľskú činnosť. Stravovanie žiakov a zamestnancov zabezpečuje
Súkromná školská jedáleň, Volgogradská 3, Prešov na základe Zmluvy o dielo a to v priestoroch
suterénu budovy A, kde bola zriadená Výdajná školská jedáleň.

Príjmy
Príjmy za I. – IV. štvrťrok 2017 predstavujú 7.284,90 € a to:
- z prenajatých priestorov 671,20 € (bufet, kavomat, nájom oplotenia),
- z prenajatého hnuteľného majetku 261,23 € (učebné pomôcky FZ Prešov)
- z vratiek z minulých rokov 3 176,06 €,
- z darovacieho účtu 1.391,04 € (PU za pedagogickú prax)
- z darovacieho účtu 47€ (spolufinancovanie Enviroprojektu 2017)
- z náhrad poistného plnenia 1.099,77 €

Výdaje
Škola v roku 2017 mala schválený rozpočet na bežné výdavky vo výške 1.526.423 €. Rozpočet
prešiel niekoľkými zmenami a po posledných úpravách predstavoval 1.776.738 €, čo sú bežné
výdavky, kapitálové výdavky boli pridelené vo výške 165.500 €. Zdroj 111 – rozpočet vo výške
1.776.738 €, ktorý bol aj v takej výške vyčerpaný. Zdroj 72c vo výške 1.391,04 € 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
„Enviroprojekt 2017“ vo výške 47 €, zdroj 41 na spolufinancovanie Enviroprojektu vo výške 48 €.
Zdroj 72e – náhrada poisťovne za škodové udalosti bola poskytnutá vo výške 1.738 €.

Rozpočet podľa zdrojov financovania:
Bežné výdavky /111/
610 /mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/
640 /transféry/

924.130 €
347.551 €
332.224 €
4.116 €

Bežné výdavky zdroj /72c/
610 / mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/

959 €
337 €
95 €

Bežné výdavky zdroj /72 a/
630 /tovary a služby/

47 €

Bežné výdavky zdroj /41/
630 /tovary a služby/

48 €

Bežné výdavky zdroj 72 e /
630 /tovary a služby/

1.738 €
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Čerpanie miezd spolu za rok 2017 predstavuje 838.719,98 € zo všetkých zdrojov.
Pre pedagogických pracovníkov bolo čerpanie vo výške 735.729,40 €, pre nepedagogických
pracovníkov vo výške 102.990,58 €.
Priemerná mzda z vyplatených miezd za rok 2017 je 1.357,60 €, priemerná mzda pedagogických
pracovníkov je 1.418,23 €, priemerná mzda nepedagogických pracovníkov je 1.010,80 €.
Kapitálové finančné prostriedky - 165.500 € účelovo určené na rekonštrukciu presklenej
spojovacej chodby, inštaláciu vykurovacích telies, tieto finančné prostriedky boli čerpané vo výške
165.499,88 €, z toho 8.160 € - vypracovanie projektovej dokumentácie.
Podstatné položky na úseku tovarov a služieb:
- cestovné – 4.859,46 € - za sledované obdobie sa uskutočnilo 303 služobných ciest, a to
na exkurzie, porady, maturitné skúšky, súťaže, školské akcie a pod., z toho tuzemské –
3.567,63 €, zahraničné – 1.291,83 €,
- plyn – 12.279,30 € ,
- elektrická energia – 11.919,27 €,
- vodné stočné – 4.268,80 €,
- poštové a telekomunikačné poplatky – 6.298,33 €,
- interiérové vybavenie – 17.260,79 € – 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 – 11.842,80 € - bolo zakúpených 17 počítačov s programovým vybavením
do odbornej učebne a kabinetov, 3 tlačiarne, LCD 5 ks, multifunkčné zariadenia 2 ks, tablety
4 ks, PC HP - 1 ks a MFZ Epson - 1 ks
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – 4.702,47 € - z toho vysávače, reprosústava, kávovar,
projektor – 2 ks, Chladnička – CANDY 1 ks.
- -kancelárske potreby 8.817,16 – kancelársky papier, tonery ...
- zdravotnícky materiál – 2.565,57 €,
- ostatný všeobecný materiál – 10.639,40 – čistiace prostriedky, svietidlá, žiarovky, utierky,
uteráky, rukavice, …
- učebné pomôcky – 7.507,51 € – učebné pomôcky do odborných učební (teplomery sklenené,
ušné, čelové, podložky a pod.), učebné pomôcky na chémiu (sada atómov, sieťky, fľaštičky) –,
učebné pomôcky na anatómiu – plagáty učebné pomôcky pre odbor zubný asistent ,(nástroj
Deppeler, intralig. pištoľ Anthogyr, kliešte krampónové) , dresy na TV ,lopty futsalové,
futbalové, švihadla ,lymfodrenážny prístroj s príslušenstvom, elektrické lehátko
s príslušenstvom ,učebné pomôcky do chemického laboratória ,učebné pomôcky pre TVstolnotenisový stôl, rakety, loptičky, učebnice, knihy, časopisy,
- pracovné prostriedky – 3.832,15 € - pre učiteľov, upratovačky, školníka,
- softvér a licencie – 384 €,
- PHM a údržba motorového vozidla – 2.339,66 €,
- oprava prevádzkových strojov – 1.415,37 € - opravy kopírovacích strojov, oprava pohonu
brány,
- oprava budov 80.010,90 € - z toho stavebné úpravy v miestnosti č. 43a, elektroinštalácia,
zrkadlová stena, oprava elektroinštalácie, svietidlá, stavebné úpravy, oprava osvetlenia
v zborovni, oprava okapového systému na budove garáži, stavebné úpravy v kabinete č. 6,
oprava kanalizácie dažďových a odpadových zvodov v budove B, stavebné úpravy v miestnosti
č 32, výmena ventilov v kotolni, oprava elektrického zámku na vchodových dverách, oprava
šachty na dažďové a odpadové zvody – B, stavebné úpravy – učebňa č. 7, dodávka a montáž
sklenenej výplne, stavebné úpravy – učebňa č. 8, oprava podlahy v spojovacej chodbe, oprava
stropu na spojovacej chodbe, stavebné úpravy v učebni č. 18, oprava podlahy v učebni č. 9
- všeobecné služby 26.597,28 € – ide o pranie, 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,
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-

-

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.
programové vybavenie – 4.100,23 € - služby Asseco Solutions – spracovanie účtovníctva,
Magma, Clavius, aSc agenda,
výdavky na organizovanie lyžiarskeho kurzu - 7.800 €
školenia, semináre – 482,40 €,
revízie a kontroly – 2.018,93 €,
stravovanie zamestnancov – 8.825,04 €,
poistenie – 1.860,29 € - poistenie majetku, zodpovednosť za škodu,
prídel do SF – 8.890,57 €,
dohody 72.835,33 € – 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,
poplatok za komunálny odpad – 3.003 €,
služby v oblasti IKT – 9.612,51 €,
členské príspevky – 163 €,
náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 3.953,40 €.

Účelové prostriedky
Škole boli pridelené účelovo určené finančné prostriedky na financovanie kreditových príplatkov
ako bežné výdavky vo výške 1.560,00 €. K 31. 12. 2017 boli pridelené finančné prostriedky
preúčtované na financovanie kreditových príplatkov.
Finančné prostriedky účelovo určené na financovanie maturitných skúšok boli škole pridelené
vo výške 3.316,00 €.
K 31. 12. 2017 bolo čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov na MS nasledovné:
1.436,00 € - tarifný plat, 834,00 € - odmeny a 733,00 € - cestovné výdavky.
Účelovo určené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy predstavujú 5.990 €, ktoré boli aj
v takejto výške čerpané a to: na odmeny za vedenie krúžkov 2.660 €, na odvody 919 €, na nákup
výpočtovej techniky 501,60 €, na nákup strojov 1.654,80 €, interiérové vybavenie 26,60 €,
na nákup učebných pomôcok 195,38 €, na nákup dataprojektorov 1.188 €, knihy 32,62 €.
Účelovo určené finančné prostriedky na lyžiarsky kurz predstavujú 7.800 €, ktoré boli čerpané
nasledovne: 2.340 € na skipasy pre žiakov, 5.460 € - stravovanie a ubytovanie pre žiakov.
Účelovo určené finančné prostriedky na nákup učebníc cudzieho jazyka predstavujú 4.425 €,
ktoré boli čerpané v plnej výške.
Na realizáciu projektu „Enviroprojekt 2017“ bol pridelený príspevok vo výške 1.805 €, ktorý bol
vyčerpaný v plnej výške. Vo výške 1.407,22 € boli nakúpené učebné pomôcky.
Na jubilejné odmeny boli pridelené finančné prostriedky vo výške 2.473 €.
Na 2 % -né navýšenie priznaných funkčných platov (vrátane odvodov) od 01. 09. 2017
do 31. 12. 2017 pre nepedagogických zamestnancov boli účelovo určené finančné prostriedky
vo výške 737 €.
Na hmotnú zainteresovanosť (vrátane odvodov) boli účelovo určené finančné prostriedky
pre pedagogických zamestnancov vo výške 20.141 € (zdroj 111), pre nepedagogických
zamestnancov vo výške 4.251 € (zdroj 41).
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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
1.391,04 €, ktoré boli čerpané nasledovne: odmeny 959,04 €, odvody z odmien 336,76 €,
prevádzkové výdavky 95,24 €.
Náhrada poisťovne za škodové udalosti (zdroj 72e) bola poskytnutá vo výške 1.738 €, ktoré boli
použité na opravu poškodenej časti budovy.
Na spolufinancovanie Enviroprojektu 2017 od zriaďovateľa boli pridelené finančné prostriedky
(zdroj 41) vo výške 48 €, ktoré doteraz boli čerpané vo výške 37,03 € na nákup učebných
pomôcok.
Na spolufinancovanie Enviroprojektu 2017 sme získali darované finančné prostriedky (zdroj
72a) vo výške 47 €, tie boli čerpané vo výške 37,03 € na nákup učebných pomôcok.

Pohľadávky
Škola k 31. 12. 2017 vykazovala nasledovné pohľadávky v lehote splatnosti:
- poskytnuté preddavky na elektrickú energiu vo výške 970 €.
- poskytnuté preddavky na pohonné látky vo výške 96,30 €.

Záväzky
záväzky voči zamestnancom - výplaty
odvody do poisťovní
dane
záväzky zo SF
transféry a ostatné zúčtovanie so subjektami VS

69.254,49 €
44.172,43 €
12.225,47 €
3.892,74 €
0,00 €

Mimorozpočtové účty
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
Počiatočný stav SF k 01. 01. 2017 bol vo výške 2.648,68 €. Tvorba sociálneho fondu v zmysle KZ
je 1,05 % z miezd.
Za sledované obdobie tvorba predstavuje
8 302,53 €,
Čerpanie SF bolo vo výške
7 058,47 €
z toho:
- na stravovanie
436,37 €
- ostatné čerpanie podľa KZ
5 622,10 €
z toho:
 rekreačný pobyt zamestnancov
1 700,00 €
 preprava osôb Prešov - Podbanské
360,00 €

523,00 €

651,10 €
 psychologicko-relaxačný tréning zamestnancov
2 188,00 €
 príspevok na sobáš
200,00 €
Zostatok SF k 31. 12. 2017 je

3 892,74 €

Depozit
Počiatočný stav k 01. 01. 2017 je 99.540,87 €. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v januári
2017 na mzdy a odvody za mesiac december 2016. Zostatok na účte k 31. 12. 2017 je
125.652,39 €, čo predstavujú mzdy a odvody za mesiac december 2017. Uvedené finančné
prostriedky budú v mesiaci január 2018 v plnej výške vyplatené zamestnancom.
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Darovací účet
Na darovacom účte bol k 01. 01. 2017 nulový zostatok. Za sledované obdobie na účte bol prírastok
v čiastke 618,24 €, 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. Ďalším prírastkom bol príspevok
na spolufinancovanie Enviroprojektu 2017 v čiastke 47 €, ktorý bol následne prevedený
na príjmový účet zriaďovateľa a bol nám poskytnutý na výdavkový účet.
Účet projektu Erasmus
Na účte projektu Erasmus bol k 01. 01. 2017 nulový zostatok, za sledované obdobie nebol žiadny
pohyb finančných prostriedkov.
Škola neprevádzkuje školské stravovanie a nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.
Projekty
V zmysle vyhlásenej výzvy MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt „Enviroprojekt 2017“ bol
škole schválený projekt s názvom „Ži a mysli ekologicky!“ 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 k 30. 11. 2017 ukončený a čerpanie bolo do výšky pridelených finančných
prostriedkov.
Vypracovala: Ing. Mária Straková

PhDr. Eva Novotná, PhD.
riaditeľka školy
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