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ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

§ 2. ods. 1 a
Názov školy

Stredná zdravotnícka škola

Adresa školy

SZŠ, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Telefón

+421 51 7733304

E-mail

szspo.sekretariat@centrum.sk

WWW stránka szspo.sk
Zriaďovateľ

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Vedúci zamestnanci školy
Telefón

Priezvisko, meno

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ PhDr. Gabriela Mihalčínová 051/7733304 0918 918 731 szsriaditel@gmail.com
ZRŠ

PhDr. Eva Konečná

051/7733304 0907 143 010 eva.konecna14@gmail.com

ZRŠ

RNDr. Katarína Valková

051/7733304 0915 316 222 katkavalkova5@gmail.com

Rada školy
Rada školy v školskom roku 2012/2013 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., priezvisko, meno
predseda

Mgr. Vladimíra Beľaková

pedagogickí zamestnanci Mgr. Erika Polohová
ostatní zamestnanci

Eva Raďaková

zástupcovia rodičov

Alena Kuchárová
Mgr. Iveta Hambaleková
Juraj Potocký

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Anna Stojáková

iní

MUDr. Zdenko Velecký
Ing. Anton Gašpar
MUDr. Jaroslav Daňo

zástupca žiakov

Zuzana Jurková
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1.1

Poradné orgány školy

Na jednotlivých zasadnutiach členov predmetových komisií jazykov
a prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov sa riešili problémy týkajúce sa
krúžkovej činnosti, časopisu VITA, exkurzií a ďalších aktivít. Plánovala sa a následne
hodnotila aplikácia inovatívnych prvkov do výučby, projekty v predmetoch informatika,
slovenský a cudzí jazyk, návrhy na jednotlivé témy a zadania v predmetoch, z ktorých žiaci
vykonávajú maturitnú skúšku. Priebežne sa riešili vyskytnuté problémy vo výchovnovzdelávacej oblasti.
Priebeh zasadnutí členov predmetovej komisie odborných predmetov sa niesol
v plánovaní exkurzií a projektov, v riešení skvalitnenia výučby odborných predmetov zosúladenie tém v teórii a cvičeniach a odbornej praxe - vypracovanie dohôd o spolupráci
s pracoviskami zdravotníckych, sociálnych a kúpeľných zariadení, kompetencií
zdravotníckeho asistenta, šatní a plánovaní súvislej odbornej praxe žiakov 3. ročníka
v kúpeľných zariadeniach - Bardejovské kúpele, Kúpele Vyšné Ružbachy, Kúpele Štós,
Kúpele Číž.
Na pedagogických radách boli prerokované výsledky žiakov za jednotlivé
klasifikačné obdobia, riešili sa nedostatky spojené s edukačným procesom, problémy
ohľadom nedodržiavania vnútorného poriadku školy. Pedagogická rada udelila pochvaly
žiakom za výborný prospech, vzornú dochádzku a reprezentáciu školy.
Súčasťou pracovných porád bolo určovanie zodpovednosti za krátkodobé úlohy
pre zamestnancov školy, zhodnotenie plnenia úloh za jednotlivé obdobia. Prerokovali sa
aktuálne problémy, navrhovali riešenia.
Názov MZ a PK
PK jazykov
PK prírodovedných
a spoločensko-vedných
predmetov
PK pre odborné predmety prax
PK pre odborné predmety teória

2

Vedúci
PaedDr. Jana Tverdíková

Zastúpenie predmetov
SJL, CUJ

RNDr. Katarína Valková

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

Mgr. Miriam Böszörményiová

OAZ

PhDr. Monika Gorecká

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

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV

§ 2. ods. 1 b
Počet žiakov školy: 466
Počet tried: 20
Podrobnejšie informácie:
denná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent
293
denná forma štúdia - študijný odbor masér
23
nadstavbová forma štúdia - študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra 29
večerná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent
85
večerná forma štúdia - učebný odbor sanitár
21
prerušené štúdium
6
prestup na inú školu a ukončené štúdium
9
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Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
27
I.A
28
I.B
23
I.C
23
3
I.D
9
I.E
26
I.F
21
I.G
20
II.A
23
II.B
27
1
II.C
8
II.D

3

29
18
22
17
23
24
28
27
28

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

ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA SŠ

§ 2. ods. 1 d
5356 M zdravotnícky asistent
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
Prijímacích skúšok sa zúčastnilo:
Prijímacích skúšok sa nezúčastnilo:
Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2013:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2013:

156
18
127
11
73
77

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

38
0
31
7

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2013:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2013:

28
28
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1

4

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

§ 2. ods. 1 e
4.1

Klasifikácia tried
Trieda
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
I.F
I.G
II.A
II.B
II.C
II.D
II.DVS
II.E
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C

AZD ANF
1,67
2,44
1,57
2,57
1,44 1,67
1,12 1,23

ANJ
2,07
3,11
2,05
2,87

BIO
2,19
2,74
1,96
2,78
2,56

DEJ EZL ESV ETV FAR FYZ FYT GOS GYP GPO CHE
1,3
2,07
2,37
1,96
2,81
3,07
1,48
2,57
2,35
1,52
3,22 3
3,35
2,33

1
1,3 1,85 1,5
1,36 2,23 2,64 2,09
1,26 1,7 1,93 2,26

1,8
2,27
2,41

3,27
1,86
1,24
1,29

Trieda CHG CGO
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
I.F
I.G
II.A
II.B
II.C
II.D
II.DVS 2,16 2,08
II.E
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C

1,88 1,48

2,33 1,95
2,29 1,71
3 2,62

1,81
1,71
2,33

2,75
2,85
2,28
INF INO KPA KCC KOA KPV KAJ KNJ LAT MOE MAT MBI NBV
1,15
2,52
1,93
1,7
2,85
2,52
1,3
2,65
2,3
1,7
3
2,57
2
3

1,15
1,55
1,81

2,35
2,05
2,04
2,12

2,04

1
2,52
2,29
2,76
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Trieda NOZ NEJ NEU NEO OBN ORZ OZH OAZ OET OTY OPF OSE OPX OVH PAT
1,89
1,26
I.A
1,96
I.B
1,87
1,22
I.C
2,5
I.D
1
I.E
1
1
I.F
I.G
1,9
1,1
1,5
II.A
1,55
1,55
II.B
2,41
1,48
1,41
II.C
1,38
II.D
2,8
1,08
1,56
II.DVS
1,11
II.E
2,19
1,33
III.A
2,83
1,29
III.B
3,46
2,05
III.C
1,83
III.D
3,12
1,68
IV.A
3,21
2
IV.B
3,79
2
IV.C
Trieda PEF PET PQO MS-P PRC PGS PAX PVL PPS PSC PYS PSP PWO PYJ RRC
1,81
1,15
I.A
1,78
2,33
I.B
1,65
1,48
I.C
2,13
1,83 3,04
I.D
I.E
I.F
I.G
1,2
1,45
II.A
1,73
1,59
II.B
1,74
1,37
II.C
1,5
II.D
3,4
1,6
II.DVS
1,11
II.E
III.A
III.B
III.C
1,54
III.D
IV.A
IV.B
IV.C

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2012/2013
7/33

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

RUJ SAA SIX SIQ SNO SJL SIL SGO
2,22
2,26
2,96
1,67
2,7
2,56
2,91
2,22
2,89
1,08
1,55
1,3
1,7
2,18
2,41
2,56
2,38
2,63 1
2,64

2,18
2,31
2,71
2,55
1,92
3

2,67
2,71
2,9
3,08
2,75 1,29
3,15 1,15
3,18 1,18

SPR SRX TEV MS-T VNL VBO VOI
1
1,35
1,15
1,09
1
1,4
1,04
1,17

1
1,05
1,22

2,84
1
1
1,05

1,35
1,36
1,63

1
1
1,07

1,68
1,65
1,88

Trieda ZRL ZOE ZKC ZET ZDR
1,48 1,93 1,74
I.A
2,07 2,56 2,07
I.B
1,65 1,83 1,91
I.C
I.D
1,67 1,11
I.E
1,19 1,04
I.F
2,05
I.G
1,05 1,35
II.A
1,77 1,91
II.B
2,04 1,85
II.C
1,13 1,5
II.D
II.DVS
1,11 1,28
II.E
1,9 2,38
III.A
1,71 2,41
III.B
2,71 2,9
III.C
1,67 2,17
III.D
1,82 2,5
IV.A
2,12 2,62
IV.B
2,39 2,5
IV.C
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1,33
1,24
1,48

4.2

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní
27
27
23
23
9
26
20
20
23
27
8
25
18
22
17
23
24
28
27
28

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

4.3

9
2
5
4
3
26
10
9
8
9
3
1
16
3
2
1
0
2
2
1

Veľmi
Správanie Správanie Správanie
Prospeli Neprospeli Neklasifik.
dobre
2
3
4
10
8
0
0
0
0
0
6
17
2
0
2
1
0
8
10
0
0
0
0
0
0
19
0
0
1
0
0
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
9
2
0
0
0
0
0
5
8
1
1
1
0
0
7
11
0
0
0
3
0
3
2
0
0
0
0
0
4
20
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
8
10
0
1
0
0
0
8
7
0
0
0
0
0
7
12
1
2
1
0
0
12
12
0
0
0
0
0
10
16
0
0
0
0
0
7
16
1
1
0
0
0
6
15
6
0
0
1
0

Dochádzka žiakov

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

27
28
23
23
9
26
21
20
23
27
8
29
18
22
17
23
24
28
27
28

Zamešk.
hod.
464
958
585
696
333
349
317
790
656
923
146
0
408
826
604
879
898
1350
1484
2124

Zamešk.
na žiaka
17,19
35,48
25,43
30,26
37,00
13,42
15,10
39,50
29,82
34,19
18,25
0,00
22,67
37,55
35,53
38,22
37,42
48,21
55,79
78,67

Ospravedlnené
464
955
585
696
333
349
317
790
656
920
146
0
408
826
603
871
898
1348
1480
2109
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Osprav.
na žiaka
17,19
35,37
25,43
30,26
37,00
13,42
15,10
39,50
29,82
34,07
18,25
0,00
22,67
37,55
35,47
37,87
37,42
48,14
55,64
78,11

Neospravedlnené
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
8
0
2
4
15

Neosp.
na žiaka
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,35
0,00
0,07
0,15
0,56

4.4

Maturitná skúška

4.4.1 Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet

Počet
Úrov
PFEČ PFEČ PFIČ PFIČ
1
2
3
4
5
Ústna Ústna
prihláse (M/Ž)
eň
priemer počet priemer počet Ústna Ústna Ústna Ústna Ústna priemer počet
ných

Anglický
B1
jazyk
Nemecký
B1
jazyk
Praktická
časť
odbornej
zložky
Ruský
B1
jazyk
Slovenský
jazyk a
literatúra
Teoretick
á časť
odbornej
zložky

56

(2/54) 41,24%

55

49,11%

56

14

11

21

6

2,37

52

28

(2/26) 38,03%

28

48,21%

28

2

4

13

3

2,77

22

126

(9/116)

24

(2/22) 47,02%

24

52,92%

24

7

7

8

2

2,21

24

108

(6/102) 54,16% 107 63,13% 108

26

24

38

10

2,33

98

126

(9/116)

50

25

25

13

2,06

115

2

4.4.2 Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet
Praktická
časť odbornej
zložky

5

Počet
1
2
3
4
5
Praktická Praktická
prihláse (M/Ž)
Praktická Praktická Praktická Praktická Praktická priemer
počet
ných
126

(9/116)

70

30

15

1,52

115

ODBORY A UČEBNÉ PLÁNY

§ 2. ods. 1 f
5.1

Prehľad študijných odborov podľa tried

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

53 56 6 zdravotnícky asistent
53 25 7 diplomovaná všeobecná
II.DVS
sestra
53 56 6 zdravotnícky asistent
II.E
III.A 53 56 6 zdravotnícky asistent
III.B 53 56 6 zdravotnícky asistent
III.C 53 56 6 zdravotnícky asistent
III.D 53 56 6 zdravotnícky asistent
IV.A 53 56 6 zdravotnícky asistent
IV.B 53 56 6 zdravotnícky asistent
IV.C 53 56 6 zdravotnícky asistent

Študijný (učebný) odbor
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5370 M masér
5356 M zdravotnícky asistent
5356 M zdravotnícky asistent
5371 H sanitár
53 56 6 zdravotnícky asistent
53 56 6 zdravotnícky asistent
53 56 6 zdravotnícky asistent

II.D
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Zoznam študijných odborov a učebných plánov

5.2

5.2.1 Študijný odbor 5356 M Zdravotnícky asistent
Študijný odbor bol aktivovaný v nasledujúcich formách:
▪
4-ročné denné štúdium pre absolventov základných škôl
▪
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ s maturitou
▪
3-ročné večerné nadstavbové štúdium pre absolventov SZŠ s ukončeným vzdelaním
v odbore 5371 3 sanitár, 5305 3 zubná inštrumentárka, 5301 3 ošetrovateľka,
5302 3 pestúnka.
Absolvent tohto študijného odboru je pripravený zabezpečiť plánované výkony základnej
ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, spolupracovať
so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti, podieľať sa
na primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii, poskytovať prvú pomoc, vykonávať
administratívne práce a viesť zdravotnícku dokumentáciu. Absolvent sa uplatní vo všetkých
úsekoch zdravotnej starostlivosti.
Uplatňované učebné plány:
a) 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
5.2.2 Študijný odbor 5370 M Masér
Študijný odbor bol aktivovaný vo forme:
▪
4-ročné denné štúdium pre absolventov základných škôl
Absolvent tohto študijného odboru je pripravený vykonávať na základe ordinácie lekára
klasickú masáž za liečebným účelom, vykonávať športovú masáž, reflexnú masáž, reflexnú
masáž chodidiel, akupresúru a manuálnu lymfodrenáž podľa ordinácie lekára, zabezpečovať
a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry fototerapie, hydroterapie, termoterapie
a balneoterapie, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, poskytovať
odbornú prvú pomoc. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde
môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme pod vedením fyzioterapeuta.

Uplatňované učebné plány:
a) Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 20806-1/2008OZdV zo dňa 26.8.2008 s účinnosťou od 1. septembra
5.2.3 Študijný odbor 5327 6 Diplomovaná všeobecná sestra
Študijný odbor bol aktivovaný vo forme:

3-ročné denné štúdium pre absolventov SŠ s maturitnou
Absolvent tohto študijného odboru je pripravený vykonávať vysokoodborné ošetrovateľské
činnosti v rámci primárnej aj sekundárnej zdravotnej starostlivosti, tvorivo pracovať v tíme,
zvládnuť komunikačné zručnosti, metódy výchovy so zameraním na výchovu k zdraviu,
sociálno-právne poradenstvo v starostlivosti o chorých vo všetkých vekových obdobiach,
pracovať vo výskume v oblasti ošetrovateľstva ako odboru a v oblasti výchovy k zdraviu.
▪

a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom SSZS-4148/2002 dňa
18. septembra 2002 po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
pod číslom ÚP 3000/2002-42 dňa 9. septembra 2002, s účinnosťou
od 1. septembra 2002
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5.2.4 Študijný odbor 5371 H Sanitár
Študijný odbor bol aktivovaný vo forme:
▪

1-ročné večerné štúdium pre absolventov SOŠ s maturitnou skúškou aj bez maturitnej
skúšky.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený vykonávať v plnom rozsahu prácu sanitára
vo všetkých úsekoch jeho pôsobnosti.

Uplatňované učebné plány:
a) Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 20881-1/2008
OZdV zo dňa 27. 08. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008.
6

ZAMESTNANCI

§ 2. ods. 1 g
6.1

Pracovný pomer
Pracovný pomer
Celkom
Z toho:
TPP
TPP (MD+RD)
DPP
Znížený úväzok
ZPS
Na dohodu

6.2

Počet pedag.
pracovníkov
58

Počet nepedag.
pracovníkov
10

25
3
6
0
1
23

8
0
1
1
0
0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
Pracovný pomer Dohoda o vykonaní práce spolu
1
5
6
začínajúci
18
17
35
samostatní
11
1
12
1. atestácia
5
5
2. atestácia
spolu

35

23

Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda Predmet Počet hodín týždenne
DEJ
1
I.A
DEJ
1
I.B
DEJ
1
I.C
DEJ
1
I.D
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58

6.3

Vzdelávanie zamestnancov

§ 2. ods. 1 h
Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov Počet študujúcich

1. kvalifikačná skúška

1

2. kvalifikačná skúška

1

štúdium školského manažmentu

1

špecializačné inovačné štúdium

7

aktualizačné

5

doplňujúce pedagogické

7
7.1

1

vysokoškolské rozširujúce

2

vzdelávanie pre vedúcich PK

1

AKTIVITY A PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI
Škola

V rámci Dňa obetí holokaustu a rasového násilia žiaci 1. ročníka v septembri navštívili
Ortodoxnú synagógu v Prešove.
14. septembra 2012 mali žiaci školy jedinečnú možnosť navštíviť unikátnu výstavu THE
HUMAN BODY - ĽUDSKÉ TELO v Bratislave. Prezreli si 200 exponátov jednotlivých častí
ľudského tela a orgány v trojrozmernom pohľade. Vystavené exponáty názorne ukazujú
aj poškodenie ľudského tela vplyvom zlého životného štýlu.
V mesiaci október 2012 sa realizovala prezentácia školy v rámci Dňa otvorených dverí
Prešovského samosprávneho kraja. Činnosť školy prezentovali žiaci 3. ročníka v študijnom
odbore zdravotnícky asistent, 1. ročníka v študijnom odbore masér a 2. ročníka v študijnom
odbore diplomovaná všeobecná sestra.
29. októbra 2012 sa konal Deň otvorených dverí aj v priestoroch školy. Žiaci základných
škôl si pozreli odborné učebne, oboznámili sa so študijnými odbormi a vyučovaním
niektorých predmetov.
27. marca a 7. apríla 2013 sa konali talentové skúšky pre záujemcov o štúdium v študijnom
odbore 5371 M masér, ktoré pozostávali zo skúšky fyzickej zdatnosti a motorickej zručnosti.
24. apríla 2013 bolo organizované súťažno - zábavné podujatie pre stredné školy v spolupráci
s ABC centrom voľného času so sídlom v Prešove "NIE DROGÁM" . Na akcii sa zúčastnili
žiaci I.A, II.B, III.A triedy. Žiaci preukázali vedomosti z oblasti prevencie proti drogám,
šikovnosť, obratnosť pri zdolávaní prekážok na štafetovej dráhe. Vybojovali si tretie miesto.
9. mája 2013 sa v priestoroch školy realizovali bezplatné odbery krvi pre potreby krvnej
banky FNsP J. A. Reimana v Prešove. K odberom sa prihlásilo 27 žiakov 3. a 4. ročníka
(nad 18 rokov), uskutočnilo sa 16 platných odberov krvi. Títo žiaci získali preukazy darcov
krvi.
22. mája 2013 pre žiakov 3. ročníka prezentovala PaedDr. Ľubica Durkajová odbornú
prednášku o nových informáciách - Helikobakter pylori - baktéria spojená s vredmi žalúdka
a dvanástnika a s rakovinou žalúdka.
29. mája 2013 v čase ústnej časti maturitnej skúšky žiaci 1. ročníka navštívili Hvezdáreň
a planetárium v Prešove. Žiaci 2. ročníka absolvovali odbornú exkurziu v Bardejovských
kúpeľoch.
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7. júna 2013 sa konal už 6. ročník súťaže Asistent v akcii - súťaže medzi strednými
zdravotníckymi školami. Žiaci druhého a tretieho ročníka si vyskúšali poskytovanie prvej
pomoci v modelových situáciách - autonehoda, topenie sa, popálenie hornej končatiny, tváre
a iné. V športových disciplínach si zmerali sily v streľbe zo vzduchovky, v hode na cieľ
a orientačnom behu. Súťaže sa zúčastnilo 11 zdravotníckych škôl z celého Slovenska, celkovo
súťažilo 17 družstiev.
19. júna a 20. júna 2013 sa konalo 0-té rodičovské združenie pre rodičov a zákonných
zástupcov žiakov nastupujúcich do prvého ročníka v nasledujúcom školskom roku. Prítomní
boli informovaní o organizácii štúdia v danom študijnom odbore, o podmienkach a potrebách
praktického výcviku žiakov, o možnostiach realizácie sa žiakov v mimovyučovacích
aktivitách, o možnostiach a podmienkach zaradenia žiakov na zahraničné stáže v rámci
praktického výcviku, o činnosti rady rodičov, boli im poskytnuté základné informácie
z činnosti výchovného poradcu a pod..
27. júna 2013 pre žiakov školy (1. až 3. ročník) učitelia pripravili celodennú odbornú
exkurziu v poľskom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Počas prehliadky získali
informácie o živote uväznených ľudí počas II. svetovej vojny.
V mesiaci jún 2013, na konci školského roka, bol vydaný školský časopis Vita, v ktorom boli
uverejnené príspevky žiakov školy o jednotlivých aktivitách konaných počas celého
školského roka.
7.1.1 Kultúrne podujatia
V novembri 1012 a marci 2013 sa uskutočnila Návšteva Štátneho divadla Janka Borodáča
v Košiciach. Všetci žiaci školy si pozreli predstavenie s názvom Najdúch od Jonáša
Záborského a Zločin a trest od F. M. Dostojevského.
13. marca 2013 sa žiaci 1. až 3. ročníka zúčastnili na výchovnom koncerte, ktorý bol
zameraný na tematiku prevencie drogových závislostí v súvislosti s vyplnením voľného času.
V marci 2013 v rámci mesiaca knihy žiaci 1. ročníka navštívili Krajskú knižnicu
P. O. Hviezdoslava v Prešove za účelom získania zručností pri práci s informáciami.
V rámci vyučovania cudzích jazykov si žiaci 4. A triedy pozreli divadelné predstavenie
s názvom Peter Black a žiaci I. A triedy predstavenie Pokrvní bratia.
V apríli a máji 2013 učitelia cudzích jazykov absolvovali so žiakmi 4. ročníka prehliadku
pamiatok v Prešove.
7.1.2 Športové súťaže
Prehľad telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou:
10. 9. - 12. 9. 2012 - ÚKOŽZ, žiaci tretieho ročníka.
29. 10. 2012 - účelové cvičenie, žiaci prvého a druhého ročníka, ukážky výcviku predviedli
príslušníci Vzdušných síl OS SR z Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša
v Prešove.
19. 3. 2013 - medziročníkový florbalový turnaj chlapcov.
27. 5. 2013 - účelové cvičenie, žiaci prvého a druhého ročníka, Haniska – Borkút.
7. 6. 2013 - odborno-športová súťaž žiakov Stredných zdravotníckych škôl na Slovensku
Asistent v akcii, ktorá sa konala na Zlatej Bani.
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Od októbra do decembra 2012 (21.10., 25.11., 9.12.) sa konal 5.ročník súťaže v Bowlingu
medzi žiakmi stredných škôl v Prešove. Z našej školy sa zúčastnilo štvorčlenné družstvo
žiakov od 1. do 4. ročníka.
18. november 2012 sa niesol v znamení športu a kultúry. V tento deň sa od 09.00 hod.
v telocvični športovalo. Deň organizátori nazvali príznačne „Športové všeličo“. Súťaží sa
zúčastnili žiaci zo všetkých ročníkov v dennom štúdiu i učitelia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov.
V decembri 2012 sa v škole konal školský Florbalový turnaj medzi družstvami chlapcov
1. - 2. a 3. - 4. ročníka, kde si v tomto športe zmerali sily družstvá zo všetkých tried.
Dňa 23. februára 2013 počas dvojhodinovky telesnej výchovy v I. C triede učiteľ odborných
predmetov a telesnej výchovy zrealizovali športovo-vedomostnú súťaž zameranú
na protidrogové aktivity „NIE drogám!!!“ Súťažili štyri družstvá pod heslom
“ÁNO ŠPORTU, NIE DROGÁM“ v aktivitách - vyhľadanie písmen a skompletizovanie
hesla, skladanie puzzle, zdolanie prekážkovej dráhy, preťahovanie lanom.
Dňa 6. marca 2013 sa žiačky školy zúčastnili na obvodnom kole vo volejbale, kde obsadili
vo svojej skupine 3. miesto. Súťaž bola organizovaná Krajským športovým centrom
v Prešove.
Prehľad účasti družstiev a jednotlivcov školy na TV a športových podujatiach a súťažiach
a dosiahnutých výsledkov:
30. 11. 2012 - Silná ruka, Prešov, krajské kolo
- umiestnenie: 1. miesto: Kamila Kropúchová, 4. miesto: Lenka Nagyová, Filip Vojtek,
Michal Kaščák
23. 1. 2013 - Stolný tenis družstiev stredných škôl, chlapci
- umiestnenie: 3. miesto v skupine
24. 1. 2013 - Stolný tenis družstiev stredných škôl, dievčatá
- umiestnenie: 4. miesto v skupine
26. 2. 2013 - Florbal, obvodné kolo žiačky stredných škôl
- umiestnenie: 3. miesto v skupine
27. 2. 2013 - Florbal, obvodné kolo žiaci stredných škôl
- umiestnenie: 4. miesto v skupine
6. 3. 2013 - Stolný tenis žiačky, jednotlivci SŠ
- umiestnenie: 5. miesto - Ivana Čečková
22. 3. 2013 - Basketbal, obvodné kolo žiaci SŠ
- umiestnenie: 3. miesto v skupine
6. 5. 2013 - Armwrestling, Lipany, turnaj žiakov a žiačok stredných škôl
- umiestnenie: 1. miesto: Lenka Policianová, 4. miesto: Lenka Nagyová, Kamila Kropúchová
7.1.3 Stredoškolská odborná činnosť
SOČ má v škole dlhú tradíciu. Školské kolo sa konalo 26. februára 2013. Do školského kola
sa prihlásili nasledujúci riešitelia:
- Laická prvá pomoc. Barbora Hladová (II. C)
- Poruchy príjmu potravy v období adolescencie. Marta Urdová, Lívia Schlosserová
(II. C)
- Voda je spojenie. Klaudia Bušová, Dominika Kaščáková (II. A)
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5. apríla 2013 sa v Strednej odbornej škole na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni konalo
krajské kolo SOČ, na ktorom sa v rámci organizácie podieľali aj krajskí koordinátori
PhDr. Konečná a Mgr. Uličný. Ako porotca v odbore Chémia sa zúčastnila RNDr. Valková.
7.1.4 Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologického správania
16. októbra 2012 - "Deň zdravej výživy" - do tejto akcie sa zapojili žiaci prvého ročníka.
Uskutočnila sa súťaž o najkrajší plagát, žiaci priniesli ovocie a zeleninu, ktorú ponúkali
ostatným žiakom v škole. Akcia sa uzavrela výstavou ovocia a zeleniny vo vestibule školy.
19.októbra - 21. októbra 2012 u žiakov 1. ročníka vykonávala preventívny program
protidrogových aktivít a odborné prednášky ,,Úvod do drogovej problematiky“
Mgr. Skalková, pracovníčka Centra pedagogicko-psychologickej poradne.
27. októbra 2012 sa uskutočnila prednáška protidrogovej prevencie s myšlienkou som
závislý, nedôverujem, ale hľadám pomoc cez internet - ,,Hľadám pomoc na internete“
pre žiakov II. C triedy.
9. novembra - 10. novembra 2012 - ,,Dopravná polícia v škole“ - po dohode s okresným
riaditeľstvom PZ v Prešove boli vykonané odborné prednášky príslušníkmi PZ z oddelenia
dopravnej polície. Odbornú prednášku vykonali: kap. JUDr. Fiamčík, ppr. Mgr. Kokoška.
Zúčastnilo sa jej 68 žiakov 2. ročníka. Žiaci boli poučení o právach a povinnostiach vodiča,
s podmienkami pre dosiahnutie vodičského oprávnenia, poukázali na prácu svojou
fotodokumentáciou, príčiny dopravných nehôd. Žiaci boli oboznámení s tým, ako sa má
správať chodec, cyklista. Príslušníci PZ zaujali pozornosť žiakov hlavne viacerými príkladmi
z praxe.
V novembri 2012 žiakov 2. ročníka znovu navštívila Mgr. Skalková, ktorá im v rámci
programu ,,Drogová problematika“ objasnila i názorne ukázala testy na drogy, nikotín...
8. decembra 2012 sa v škole viedla diskusia so žiakmi 1. ročníka na tému ,,Násilie medzi
žiakmi v škole, šikanovanie, vydieranie“ - po dohode s okresným riaditeľstvom PZ v Prešove
bola vykonaná odborná prednáška príslušníkmi PZ z oddelenia kriminálnej polície kap. JUDr. Lazor a kap. Ing. Šofranko.
13. decembra a 16. decembra 2012 odbornú prednášku na tému ,,Kriminalita mládeže ako
následok drogovej závislosti“ viedla pplk. JUDr. Šmelková z Krajského riaditeľstva PZ
v Prešove. Prednáška bola určená pre žiakov 3. ročníka a bola spojená s besedou.
V dňoch 6. októbra - 1. decembra 2012 v rámci Svetového dňa boja proti AIDS sa žiaci
školy zapojili do celoslovenskej súťaže ,,Červené stužky“. Aktivity sa týkali realizácie besedy
s odborníkom na tému „Som HIV pozitív“ (MUDr. Poradová, pediater), premietanie
dokumentárneho filmu „Anjeli“ spojené s diskusiou. Výtvarnú časť prezentovali výrobou
pohľadníc a plagátov.
18. januára 2013 sa konala pravidelná odborná prednáška pre žiačky prvého ročníka v rámci
projektu ,,S tebou o tebe“. Tento projekt sa realizuje v rámci výchovného programu
zameraného na výchovu reprodukčného zdravia. Besedu viedla Mgr. Čolláková z centra
MP promotion s. r. o.
V januári 2013 v preventívnom programe protidrogových aktivít ,,Násilie a šikanovanie
v škole“ pracovala so žiakmi 1. ročníka Mgr. Skalková. Preventívny program škola vykonáva
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne v Prešove.
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7.1.5 Spolupráca s Červeným krížom
Október 2012 - Deň boja proti hladu - pomoc žiakov pri rozdávaní pečiva bezdomovcom
v uliciach Prešova.
December 2012 - v centre Prešova sa konal Sviečkový pochod, ktorý bol súčasťou Dňa boja
proti AIDS.
December 2012 - aktívna spolupráca žiakov pri pečení perníkov pre bezdomovcov a deti
z detského domova, varenie štedrovečerného menu pre sociálne slabších občanov.
Február 2013 - Valentínska kvapka krvi - žiaci sa zúčastnili ako členovia organizačného
výboru a podieľali sa aj na darcovstve krvi.
Máj 2013 - účasť žiakov na súťaži prvej pomoci, ktorú organizoval Slovenský červený kríž.
7.1.6 Predmetová komisia odborných predmetov
Členovia PK sa počas školského roka 2012/2013 riadili plánom práce PK a zároveň
svoju činnosť prispôsobovali aktuálnym požiadavkám vedenia školy.
V septembri 2012 učitelia odborných predmetov upravili tematické plány v zmysle
Školského vzdelávacieho programu. Tematické plány boli vypracované podľa potrieb
a vybavenosti školy.
Splnená bola aj úloha pre všetkých členov PK, a to príprava testov na preverovanie
vedomostí, zručností a návykov na predmetoch, ktoré sa v školskom roku vyučovali.
Pre praktickú časť odborných predmetov boli v tomto školskom roku v rámci PK
vypracované nové maturitné zadania. Pre teoretickú časť - 25 maturitných tém, pre praktickú
časť 15 maturitných tém. Maturitné zadania vypracovali PhDr. Dorinová, Mgr. Modranská,
PhDr. Gorecká, PhDr. Eva Konečná.
Počas celého školského roka učitelia odborných predmetov aktualizovali a inovovali
vitríny a nástenky s odbornou tematikou na školských chodbách a v učebniach. Vyučujúci
plnili úlohy počas celého školského roka, ako je individuálne vzdelávanie, sledovanie
noviniek v odbore, účasť na vzdelávacích akciách , ktoré zabezpečovali odborné firmy.
Počas školského roka sa nadviazala spolupráca so sociálnymi zariadeniami,
kúpeľnými zariadeniami na získanie nových pracovísk, ktoré využívame na absolvovanie
povinnej praxe pre žiakov 3. a 4. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent v dennej
i večernej forme štúdia, v učebnom odbore sanitár v externej forme štúdia a žiakov
v nadstavbovej forme štúdia - diplomovaná všeobecná sestra. Spoluprácu využívame
aj na absolvovanie samostatnej mesačnej praxe žiakov 3. ročníka. Nová spolupráca v tomto
školskom roku sa nadviazala s kúpeľným zariadením Kúpele Číž.
V rámci skrášľovania a zveľaďovania okolia sa jednotlivé pracovné skupiny žiakov
zúčastnili pri realizácii zlepšovania životného prostredia v okolí školy - úprava terénu,
čistenie areálu a okolia školy.
So zámerom získavania vedomostí v rámci názornosti a orientácii v práci sa
uskutočnili exkurzie:
Nemocničná lekáreň, Transfúzne oddelenie, Oddelenie patológie, Sadrovňa, Hygienická
služba, Hyperbarická komora, Fyziatricko rehabilitačné pracovisko Minerál, s. r. o.,
Traumatologické oddelenie, Klinika dentálnej hygieny, Oddelenie sterilizácie, Kúpele Štós,
Bardejovské kúpele.
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7.2

Učitelia

21. marca 2013 sa učitelia odborných predmetov PhDr. Mihalčínová, PhDr. Konečná,
PhDr. Andraščíková, PhDr. Gorecká a Mgr. Uličný aktívne zúčastnili celoslovenskej
konferencie učiteľov Stredných zdravotníckych škôl v SR, ktorú organizovala Asociácia
Stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky v spolupráci so Strednou zdravotníckou
školou v Trenčíne. Školu prezentovali príspevkami:
▪
Bloková výučba žiakov 4. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent
(PhDr. Konečná, PhDr. Andraščíková)
▪
Nástroje pre získavanie vedomostí a zručnosti v prvej pomoci (PhDr. Gorecká,
PhDr. Konečná)
V marci a apríli 2013 sa konali otvorené hodiny začínajúcich pedagogických zamestnancov:
všeobecno-vzdelávacie predmety:
 RNDr. Sovičová PhD. (chémia),
 Mgr. Repaská (anglický jazyk),
odborné predmety:
 Mgr. Giňovská (psychológia a profesijná komunikácia).
7.3

Žiacka školská rada

V školskom roku 2012/2013 boli organizované nasledovné akcie Žiackej školskej rady:
30. októbra 2012 - v škole sa uskutočnili akcie Halloweensky deň a Deň jabĺk. Žiaci školy
súťažili o najoriginálnejšie vyzdobenú triedu v duchu halloweenu a vyučovanie prebiehalo
v halloweenskych maskách. V rámci dňa jabĺk žiaci aj učitelia priniesli dobroty pripravené
z jabĺk a tiež prebehlo hodnotenie kreatívnych výtvorov. Po vyhodnotení a ocenení najlepších
výtvorov boli tieto ponúknuté všetkým žiakom a zamestnancom školy.
18. novembra 2012 po dopoludňajších športových aktivitách prebehla „Imatrikulácia
prvákov“ do cechu zdravotníckeho.
14. februára 2013 v Deň sv. Valentína si žiaci napiekli spolu s učiteľmi šišky. Do akcie sa
nezapojilo veľa žiakov, no tí najaktívnejší žiaci, ktorí sa do akcie zapojili, boli odmenení
valentínskymi sladkosťami.
8. marca 2013 - Medzinárodný deň žien prebiehal v duchu úcty k ženám. V tento deň si
členovia ŽŠR, zastupujúci žiakov jednotlivých tried v dennej forme štúdia, uctili učiteľky
i THP pracovníčky krásnym kvetom.
21. marca 2013 prebehli Voľby členov ŽŠR - predsedníčkou sa stala Barbora Hladová
z II. C triedy v študijnom odbore zdravotnícky asistent.
26. marca. 2013 - Veľká noc v našej škole - členovia Žiackej školskej rady pre svojich
spolužiakov pripravili milé prekvapenie. Chlapci a dievčatá sa obliekli do krojov, chlapci sa
vyzbrojili korbáčmi, vedrami s vodou a voňavkami. Dievčatá si do košíčkov prichystali
veľkonočné sladkosti. Šibačka a oblievačka sa ušla každému. Vyšibané dievčatá dostali
sladkosti a stužky, ktoré mohli uviazať šibačovi na korbáč. Do akcie sa zapojili aj učitelia.
Popri tom im hrala harmonika a všetci si mohli zaspievať ľudové pesničky...
10. mája 2013 Športovo-zábavný deň - tento deň bol určený na zábavu a šport.
Boli stanovené tri základné disciplíny - vedomostné kvízy, poskytovanie prvej pomoci
a športové aktivity. Do každej disciplíny sa nahlásili žiaci z jednotlivých tried podľa toho, čo
ich zaujalo a v čom by si radi zasúťažili.
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8

PROJEKTY

§ 2. ods. 1 j
Projekt spolufinancovaný z ESF v rámci operačného programu Vzdelávanie
"Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti" bol ukončený vo februári 2012. V školskom roku
2012/2013 boli na hodinách odborných predmetov naďalej testované pomôcky - učebné texty
a interaktívne DVD na vyučovacom predmete základy ošetrovania a asistencie, manuál
na vyučovacom predmete administratíva a zdravotnícka dokumentácia a pracovný zošit
na vyučovacom predmete prvá pomoc.
V rámci projektu Leonardo da Vinci sa žiaci aj v tomto školskom roku zúčastnili
pracovného pobytu v zahraničí s názvom Aktívna účasť zdravotníckeho asistenta
pri terapeutických a diagnostických výkonoch ako súčasť komplexnej ošetrovateľskej
starostlivosti o pacienta/klienta.
Termín stáže: 10. 6. 2013 - 28. 6. 2013
Projektu sa zúčastnilo 12 žiakov tretieho ročníka štvorročného študijného odboru
zdravotnícky asistent.
Hlavným prínosom projektu bolo, že žiaci sa naučili samostatnosti pri realizácii
ošetrovateľskej starostlivosti a spolupráci v zdravotníckom tíme pri realizácii
ošetrovateľského procesu vo všetkých jeho fázach. Nadobudli skúsenosti pri riešení
problémových situácií. Projekt poukázal na dôležitosť aktívnej spolupráce zdravotníckeho
asistenta v rámci jeho kompetencií s členmi zdravotníckeho tímu v diagnostickom
a liečebnom procese. Mohli porovnať systém riadenia a tímovej práce zdravotníckych
pracovníkov pri komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta/ klienta a možnosti ich
využitia v našich podmienkach. Prínosom bolo aj obohatenie sa o skúsenosti z interakcie
s pacientmi/klientmi a prehĺbenie prosociálneho správania a empatie.
Partnerom projektu je Fakultná nemocnica Brno. Je najväčším zdravotníckym
zariadením na Morave, sídli v troch rôznych areáloch - v Bohunicích, v Černých Polích
a v centre mesta na Obilním trhu. Má celkom 56 medicínskych útvarov - kliník a oddelení.
Úzko spolupracuje aj s Masarykovou univerzitou v Brne. FN Brno je držiteľom certifikátu
kvality ISO 9001:2008 a od roku 2011 taktiež prvým zdravotníckym zariadením v Európe,
ktoré obhájilo certifikát NIAHOSM.
V rámci celoštátneho programu "Školy spolupracujúce s UNICEF" sa žiaci školy
aktívne zapájali do charitatívnych zbierok Modrý gombík a Vianočné pohľadnice.
9

VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI

§ 2. ods. 1 k
V školskom roku 2012/2013 sme inšpekciu nemali.
Hospitačná činnosť bola vykonávaná na všetkých úsekoch školy.
9.1

Vyučovacia činnosť

Hospitácie na vyučovacích hodinách podľa vopred stanoveného plánu boli
vykonávané riaditeľkou školy, zástupkyňami pre odborné a všeobecné vzdelávanie
a vedúcimi predmetových komisií. Na hodinách sledovali priebeh vyučovacej hodiny, obsah
prednášanej látky, aktivitu a spoluprácu žiakov, prejav vyučujúceho, použité pomôcky
a didaktická technika, formy a metódy vyučovania...
Aj napriek tomu, že úroveň vyučovania je veľmi dobrá, našli sa aj nedostatky,
ktoré boli zistené u dvoch vyučujúcich.
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2012/2013
19/33

U vyučujúcej odborných predmetov Mgr. Jurašekovej, u ktorej boli na hodine
v 1. ročníku v dennej forme štúdia v študijnom odbore zdravotnícky asistent na predmete
zdravotnícka etika nesprávne použité pomôcky, vyučovacia hodina nebola vedená podľa
plánu. Pri vyučovaní u žiakov večernej formy štúdia v študijnom odbore zdravotnícky asistent
vo vyučovacom predmete základy ošetrovania a asistencie vyučujúca pri sprostredkovaní
učiva využívala učebnice pre vysokoškolské štúdium namiesto predpísanej učebnice
pre stredné školy.
Pri hospitáciách bolo zistené, že PaedDr. Petrašková, PhD. na hodinách matematiky
nemotivuje žiakov k činnosti (výrazný hluk v triede pri skúšaní, cvičeniach i vysvetľovaní
novej látky) a nevyužíva kreativitu (možnosť vyučovania prostredníctvom PC techniky,
príklady na školskú úlohu opísané z učebnice).
9.2

Dozor v zborovni školy

V zborovni školy sa vykonáva dozor učiteľov 5 dní v týždni počas vyučovacích hodín
a prestávok. Vyučujúci sú v pohotovosti v prípade absencie ostatných učiteľov. Kontrolujú
pedagogickú dokumentáciu (triedne knihy), uzamknutie skriniek a šatní žiakov.
Kontrolou boli zistené nedostatky: vyučujúca všeobecno-vzdelávacích predmetov
PaedDr. Petrašková, PhD. nebola prítomná pri vykonávaní dozoru. Následne bolo zistené,
že dozor nevykonala vôbec.
9.3

Dozor na chodbách školy a v jedálni

Podľa rozpisu učitelia vykonávali dozor na chodbách a v triedach počas prestávok
a v jedálni v čase obeda žiakov. Záznamy o vykonaných dozoroch svedčia o kontrolách
bez problémov, okrem záznamu, že PaedDr. Petrašková, PhD., ktorá niekoľkokrát uvoľnila
žiakov z vyučovacej hodiny skôr a tí prišli na obed pred zvonením na obedňajšiu prestávku.
9.4

Kontrola na úseku prevádzky

V rámci kontrolnej činnosti bola kontrolovaná práca upratovačiek a školníka. Práca
bola vykonávaná svedomite s dôrazom na potreby školy pri prestavbe niektorých priestorov
(obklad na chodbe, maliarske práce v triedach...).
10 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
§ 2. ods. 1 l
V školskom roku 2012/2013 sa vykonali hygienické maľby na chodbách školy.
V štyroch kmeňových učebniach bola rekonštruovaná podlaha, hygienický náter stien učební
a učebne boli vybavené novým nábytkom (lavice a stoličky).
Pre havarijný stav sa realizovali odkopové práce budovy A pre neustále zatekanie
počas dažďových dní do suterénnych priestorov, kde je výdajná jedáleň a sklad učebníc.
Sklad učebníc pre nevyhovujúce podmienky musel byť presunutý do budovy B.
V suteréne školy sa upravila miestnosť pre upratovačky a školníka a miestnosť
pre mokrú zónu.
Do odborných učební boli zakúpené pomôcky a jednorazový zdravotnícky materiál
pre potreby vyučovania predmetov - prvá pomoc, základy ošetrovania a asistencie
a administratíva a zdravotnícka dokumentácia.
Pre potreby vyučovania cudzích jazykov bola inštalovaná interaktívna tabuľa.
Do učebne č. 109 pre vyučovanie s využitím počítačovej techniky a dataprojektoru,
boli zakúpené montovateľné stoly a lavice so zámerom vytvoriť ďalšiu aulu s kapacitou
65 žiakov.
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2012/2013
20/33

Narastajúci počet žiakov si vyžiadal zakúpenie 98 nových kovových skriniek do šatní
pre potreby uskladnenia školských i osobných vecí žiakov.
V suterénnom priestore školy v budove B sa zriadila šatňa pre žiakov absolvujúcich
praktické vyučovanie pre nedostatočný počet priestorov na prezliekanie žiakov v dennej
i večernej forme štúdia v zdravotníckom zariadení FNsP J. A. Reimana v Prešove.
Vchody (predný aj bočný) boli nahradené plastovými dverami.
11 FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE
§ 2. ods. 1 m
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 2012 bol priemerný prepočítaný počet žiakov, na ktorý bola poskytnutá dotácia
na osobné a prevádzkové náklady 392,37 €. Výška poskytnutej dotácie bez účelovo určených
prostriedkov na jedného žiaka bola v roku 2012 vo výške 2 063,- €.
Schválený rozpočet na bežné výdavky predstavuje 744 680.- €, upravený rozpočet
na bežné výdavky 832 882.- €, rozpočet na kapitálové výdavky 9 990.- €, celkový upravený
rozpočet bol vo výške 842 872.- €.
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 2012/2013 nemala.
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy, spôsob ich použitia:
Na vzdelávacie poukazy v roku 2012 boli škole poskytnuté finančné prostriedky
vo výške 4 066,- €. Tieto boli použité nasledovne:
odmeny za vedenie krúžkov
1 900,- €
odvody do poisťovní
665,- €
kancelárske potreby
23,87 €
interiérové vybavenie
557,28 €
knihy
94,24 €
učebné pomôcky (plagáty, výučbové CD)
638,85 €
ostatný drobný materiál
186,76 €.
Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických
osôb, alebo fyzických osôb.
Škola získala darované prostriedky účelovo určené na nákup osobného motorového
vozidla vo výške 9 990,- €. Z darovaných prostriedkov získaných v roku 2012 použila škola
na spolufinancovanie projektu v rámci operačného programu Vzdelávanie s názvom
„Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti„ čiastku 1 016,44 €.
Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
Príspevok na obedy pre študentov
v roku 2012 bol vo výške

3 280,50 €

Na úhradu nákladov spojených s maturitnými skúškami

2 358,- €

Na financovanie projektu OP Vzdelávanie s názvom „Inováciou
ku kvalitnejšej starostlivosti“ z ESF bolo vyčerpaných
19 198,64 €
Na opravu kanalizácie boli účelovo určené prostriedky vo výške
Za mimoriadne výsledky žiakov
použité na nákup interaktívnej tabule

20 000,- €
1 000,- €.
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Kapitálové výdavky:
Kapitálové výdavky v roku 2012 škola získala z darovacích prostriedkov účelovo
určených na nákup osobného motorového vozidla v hodnote 9 990,- €.
Podnikateľská činnosť:
Podnikateľská činnosť bola k 31.12.2011 zrušená. V roku 2012 podnikateľská činnosť
nebola zriadená.
12 PLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA
§ 2. ods. 1 n
Vyučovanie všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetov počas školského roka
2012/2013 prebiehalo podľa platného Štátneho a školského vzdelávacieho programu.
V oblasti teoretickej povahy predmetov sme zohľadňovali prípravu žiakov na prepojenie
teórie a praxe. Praktická príprava sa realizovala v sociálnych zariadeniach, FNsP
J. A. Reimana v Prešove a kúpeľných zariadeniach - Bardejovské Kúpele, Vyšné Ružbachy,
Kúpele Číž.
Žiaci tretieho ročníka sa v týchto zariadeniach od 27.5.2013- 21.6.2013 zúčastnili
samostatnej mesačnej praxe v kúpeľných zariadeniach a na pracoviskách FNsP J. A. Reimana
v Prešove.
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 súčinnosti so zákonným zástupcom žiaka.
Súčasťou dosahovania cieľov vo výučbe bolo posilňovanie komunikačného aspektu
vo verbálnej i nonverbálnej komunikácii a interdisciplinárnych vzťahov medzi jednotlivými
predmetmi a každodennou praxou.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa vykonávalo podľa Plánu kontinuálneho
vzdelávania zostaveného a schváleného v septembri 2012.
13 ÚSPECHY A NEDOSTATKY
§ 2. ods. 1 o
13.1 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
V školskom roku sme testovali výstupy z projektu Inováciou ku kvalitnejšej
starostlivosti. V rámci vyučovania sa využívali interaktívne DVD a učebné texty vo všetkých
ročníkoch denného štúdia vo vyučovacom predmete základy ošetrovania a asistencie (teória
a cvičenia), pracovný zošit v predmete prvá pomoc a manuál v predmete administratíva
a zdravotnícka dokumentácia.
Pre potreby mesačnej odbornej praxe žiakov 3. ročníka sme získali nového partnera Kúpele Číž.
V júni 2013 zástupkyňa riaditeľky školy PhDr. E. Konečná prevzala plaketu Johanna
Amosa Commenia za mimoriadny prínos pre región v oblasti edukačnej činnosti.
V školskom roku 2012/2013 bol MZ SR schválený akreditačný spis pre študijný odbor
Zubný asistent (4-ročná denná forma štúdia) s nástupom žiakov v školskom roku 2014/2015.
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13.2 Oblasti, v ktorých má škola nedostatky
Návrh opatrení:
V rámci častej neprítomnosti niektorých žiakov na vyučovaní sa pristúpilo
k preverovaniu vedomostí z predmetov, ktoré presiahli povolený limit absencie. Písomné
a ústne preskúšanie žiakov realizuje komisia učiteľov (vyučujúci a učiteľ s rovnakou
alebo podobnou aprobáciou) v popoludňajších hodinách pred ukončením klasifikačného
obdobia.
V edukačnom procese naďalej využívať inovatívne metódy a formy vyučovania,
využívať dostupné pomôcky a didaktickú techniku, vyučovanie formou exkurzií a zážitkové
učenie.
V rámci prípravy na maturitnú skúšku u žiakov 4. ročníka dennej formy štúdia je
potrebné neustále priebežné hodnotenie vedomostí, zručností a návykov, skúšanie
prostredníctvom testov podobných písomnej forme maturitnej skúšky. Naďalej ponúkať
žiakom dopĺňanie vedomostí z cudzích jazykov prostredníctvom krúžkov.
14 UPLATNENIE ŽIAKOV
§ 2. ods. 1 p
Uplatnenie žiakov
Počet absolventov
Prijatí na VŠ
Prijatí do zamestnania
Evidovaní na úrade práce
Nezistení
Neúspešní na MS
Prijatí na nadstavbové štúdium
Opakujú ročník
Neukončené štúdium
Prerušené štúdium

Počet
84
37
16
9
9
1
3
7
1
1

15 PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY
§ 2. ods. 2 a
V rámci obedňajšej prestávky majú učitelia, žiaci a nepedagogickí zamestnanci školy
možnosť stravovania v novozriadenej výdajnej jedálni v priestoroch školy. Cez prestávky
využívajú služby školského bufetu a automatu na výdaj kávy alebo čaju.
V rámci psychohygieny i aktívneho využitia voľného času žiaci školy už tradične
využili počasie na stavanie snehuliakov. Najkrajšie dielo bolo odmenené.
„Deň učiteľov“ pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy oslávili
v reštauračnom zariadení Harley's steak house slávnostným obedom, odovzdaním darčekov
s blahoželaním od riaditeľky školy a odborovej organizácie.
V decembri sa učitelia zúčastnili hudobného predstavenia skupiny La Gioia v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove.
Pred Vianočnými sviatkami si zamestnanci školy pozreli pamiatky a Vianočné trhy
vo Viedni. Súčasťou 2-dňového pobytu boli aj husacie hody v Slovenskom Grobe.

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2012/2013
23/33

Relax učitelia využijú aj na rôznych iných podujatiach a akciách organizovaných
školou, napr. návšteva divadelných predstavení v Divadle Janka Borodáča v Košiciach,
kultúrnych podujatí (koncert), športových aktivít (športové všeličo...).
V dňoch 3. - 4. júla sa konala 2-dňová výjazdová pracovná porada všetkých
zamestnancov školy s využitím relaxačných zariadení v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy.
16 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
§ 2. ods. 2 b
Názov záujmového krúžku Počet detí
Vedúci
Termín
18
Mgr. Jaroslava Fedorková
štvrtok 14.35 - 16.35 hod.
Anglický jazyk od základov
18
RNDr. Adriana Sovičová, PhD. streda 12.50 - 14.50 hod.
BIOCHEM
27
Mgr. Erika Polohová
utorok 14.45 - 16.45 hod.
Každodenná angličtina
štvrtok 07.45 - 09.45 hod.
15
PaedDr. Martina Dudaščíková pondelok 14.30 - 15.30 hod.
Mladý tvorca
utorok14.30 - 15.30 hod.
21
Mgr. Alena Štieber
štvrtok 13.40 - 15.40 hod.
Nemčina v kocke
15
Mgr. Erika Višňovská
štvrtok 13.30 - 15.30 hod.
Nemecká konverzácia
12
Mgr. Tomáš Fiamčik
streda 14.30 - 16.30 hod.
Športové hry
18
PhDr. Jitka Čipaková
streda 12.50 - 14.50 hod.
Zdravé zúbky
16
Mgr. Jarmila Jurašeková
piatok 14.30 - 16.30 hod.
Zručný asistent

17 SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
§ 2. ods. 2 c
Rada rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Prešove (RR) je najvyšším orgánom
rodičovského združenia. Je tvorená zástupcami - rodičmi žiakov jednotlivých tried v dennej
forme štúdia v študijných odboroch zdravotnícky asistent a masér.
Rodičia a zákonní zástupcovia žiakov sa zúčastňujú triednych aktívov alebo
konzultácií s triednymi učiteľmi.
Cieľom plánu práce RR je aktívna spolupráca a spoluúčasť žiakov, učiteľov a rodičov
na jednotlivých postupoch, činnostiach a aktivitách školy, ktoré sa realizujú počas školského
roka.
15. mája 2013 sa konalo pracovné stretnutie rodičov žiakov, ktorí časť súvislej
odbornej praxe absolvovali v kúpeľných zariadeniach Bardejovské Kúpele, Kúpele Vyšné
Ružbachy a Kúpele Číž. Rodičom boli poskytnuté informácie - organizácia práce, ubytovanie,
pobyt, cestovanie, stravná jednotka a iné.
V júni 2013 sa konali 0-té stretnutia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, ktorí
v školskom roku 2013/2014 nastupujú na vzdelávanie v škole - študijný odbor zdravotnícky
asistent a masér. Rodičia dostali informácie ohľadom organizácie štúdia, povinných
uniforiem pre potreby praktického vyučovania, ISIC karty, obedov, školských
i mimoškolských akcií...
V školskom roku 2012/2013 boli finančné prostriedky použité po schválení RR na:
▪

Exkurzie pre žiakov všetkých ročníkov ( napr. výstava Telo, Oswiencim,
Vyšné Ružbachy, Bardejovské Kúpele)

▪

Aktivity a akcie žiackej školskej rady
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▪

Pomôcky na telesnú výchovu, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,
chémiu, praktické vyučovanie v zdravotníckom zariadení

▪

Aktivity týkajúce sa protidrogovej prevencie

▪

SOČ

▪

Príspevok na maturitnú skúšku

▪

Odmeny pre žiakov na záver školského roka.

18 SPOLUPRÁCA ŠKOLY A VEREJNOSTI
§ 2. ods. 2 d
Aj v tomto školskom roku žiačky 3. ročníka pod odborným vedením učiteľov
odborných predmetov realizovali edukačné stretnutia spojené s praktickými ukážkami
a cvičeniami v rámci dentálnej hygieny. Projekt „Zdravé zúbky“ je určený pre žiakov prvého
stupňa základnej školy.
10.-12. septembra sa konal Účelový kurz ochrany človeka, prírody a zdravia - žiaci
3. ročníka navštívili Šarišský hrad, Kapušiansky hrad a Borkút. Prostredníctvom odborníkov
sa zapojili do besedy na témy - zdravotnícka príprava, prvá pomoc, zásady pohybu v prírode,
zásady pri amatérskom prekonávaní terénnych prekážok, nebezpečenstvá zbraní hromadného
ničenia, zásady pohybu skupín po dopravných komunikáciách a v prírode.
Dňa 10. decembra 2012 sa žiaci II.B a I.C triedy prezentovali v MŠ na Bajkalskej ulici
v Prešove. Deťom zahrali bábkové divadlo „Rozprávka o psíkovi a mačičke“, spracované
podľa predlohy Josefa Čapka. Maňušky a kulisy zhotovili žiaci sami.
V škole aktívne pracuje Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku SZŠ Sládkovičova 36, Prešov, ktorá sa podieľa na vyjednávaní
Kolektívnej zmluvy, prerokováva návrhy do pracovného poriadku školy, schvaľuje návrh
na čerpanie sociálneho fondu, jej zástupcovia sa pravidelne zúčastňujú porád a pracovných
stretnutí a podieľajú sa na riešení problémov v oblasti pracovno-právnych vzťahov.
V dňoch 4. - 8. februára 2013 v čase od 10.00 - 18.00 hod. sa v priestoroch
obchodného centra MAX v Prešove konala prezentácia žiakov školy. Verejnosti boli
poskytnuté informácie o študijných a učebných odboroch a kurzoch prostredníctvom
posterov, prezentácii na PC, letákov. Žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru zdravotnícky
asistent merali návštevníkom obchodného centra krvný tlak, pomer tuku v tele a výpočet
BMI, poskytovali informácie o správnej životospráve a pitnom režime. Žiaci 1. ročníka
študijného odboru masér predviedli jednoduché techniky masáže.
Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt - zbierku Deň
narcisov. Počas rokov sa vypracoval v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku
na Slovensku. Žiaci školy (3. ročník) sa každoročne zúčastňujú na dobrovoľnej zbierke „Liga
proti rakovine“ . V tomto školskom roku sa zbierka konala 12. apríla 2013.
19 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Úlohy v pláne výchovného poradcu boli plnené priebežne vzhľadom na ich
aktuálnosť. Štvrtok bol stanovený ako konzultačný deň pre žiakov i rodičov.
Počas školského roka 2012/2013 bolo niekoľkokrát sprostredkované prepojenie školy
s odborným poradenským zariadením CPPPaP v Prešove - na vlastnú žiadosť žiakov
z rodinných dôvodov, pre záškoláctvo a pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.
V 1. polroku školského roka sme mali 6 a v druhom polroku 5 integrovaných žiakov.
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Pri vedení pedagogickej dokumentácie výchovná poradkyňa dodržiavala ustanovenia zákona
o ochrane osobných údajov.
V spolupráci s CPPPaP v Prešove a inými organizáciami bola pripravená ponuka
besied pre jednotlivé ročníky:
▪

„Kam na vysokú školu“ - Mgr. Beľaková, výchovný poradca - pre 4. ročník
(január 2013);

▪

Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove - Prezentovanie
učiteľských a neučiteľských odborov 25. 2. 2013 a 4. 3. 2013.

V prevažnej miere išlo o poskytovanie individuálnych i skupinových konzultácií
pre študentov 4. ročníka v oblasti kariérového poradenstva, poskytovanie informácií
o možnostiach štúdia na vysokých školách v Slovenskej republike a v zahraničí. Pre štvrtákov
boli pripravené a realizované konzultácie a pomoc pri vypisovaní a kontrole prihlášok
na vysoké školy. Úzka spolupráca prebiehala i s triednymi učiteľmi žiakov 1. ročníka, ktorí sú
v povinnej školskej dochádzke.
V spolupráci s vedením školy a všetkými učiteľmi bol v októbri pripravený
a zrealizovaný Deň otvorených dverí v našej škole pre žiakov 9. ročníka ZŠ v Prešovskom
regióne, ich rodičov a učiteľov. V mesiaci december 2012, január 2013 sa naši učitelia
zúčastnili niekoľkých rodičovských aktívov 9. ročníkov na ZŠ v meste Prešov a v blízkom
okolí, kde prezentovali činnosť našej školy.
Na pracovných poradách výchovná poradkyňa informovala pedagogických
zamestnancov o aktivitách a opatreniach, ktoré boli potrebné na riešenie vzniknutých
problémov.
ZÁVER
Vypracoval: PhDr. Gabriela Mihalčínová
V Prešove, dňa 17. septembra 2013
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 11. októbra 2013
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PRÍLOHY

1. Vyjadrenie Rady školy pri SZŠ Prešov, Sládkovičova 36
2. Vyjadrenie zriaďovateľa školy.
3. Správa o hospodárení za rok 2012.
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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
2012/2013.

V Prešove, 11. 10. 2013
....................................................................
Mgr. Vladimíra Beľaková
predsedníčka Rady školy
pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov
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Vyjadrenie zriaďovateľa školy
Odbor

školstva

Prešovského

samosprávneho

kraja

schvaľuje

Správu

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Strednej zdravotníckej
škole Prešov, Sládkovičova 36 za školský rok 2012/2013.

V Prešove,

...........................................................
Ing. Karol Lacko, PhD.
vedúci odboru školstva ÚPSK
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Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2012
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov zabezpečuje v zmysle
zriaďovacej listiny výchovu, vzdelávanie a odbornú prípravu stredných zdravotníckych
pracovníkov podľa učebných osnov MZ SR a MŠVVaŠ SR.
V šk. roku 2012/2013 bol počet žiakov k 15. 09. 2012 spolu 466 žiakov. V dennom
štúdiu je 349 žiakov v odbore zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra
(nadstavbové štúdium) a v novootvorenom odbore masér. Vo večernom štúdiu je
117 žiakov a to v odbore sanitár a zdravotnícky asistent. V dennom štúdiu je 14 tried
a vo večernom štúdiu 6 tried. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2012 bol
stanovený na základe normatívu, ktorý vychádzal z priemerného stavu žiakov a to v počte
392,37.
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2012 je 41,42 z toho 31,83
pedagogických pracovníkov a 9,59 nepedagogických pracovníkov. Ku koncu roka 2012 je
v organizácii 41 fyzických osôb.
PRÍJMY
Celkové príjmy tvoria 11 626,04 €. Z toho príjmy z prenajatých priestorov budov 231,20 €
(prenájom priestoru na nápojový automat, bufet), z prenájmu hnuteľného majetku (učebné
pomôcky FZ) 305,88 €, úroky na bankových účtoch 21,12 €, dobropisy 61,13 €. Zo zisku
z podnikateľskej činnosti 0,27 €, darované kapitálové prostriedky 9 990,- €, darované
prostriedky na bežné výdavky 1 016,44 €.
VÝDAJE
Škola v roku 2012 mala schválený rozpočet na bežné výdavky vo výške 744 680,- €.
Rozpočet prešiel niekoľkými zmenami a po posledných úpravách predstavoval 842 872,- €
(zdroj 111, 41, 11T1,11T2, 72).
Rozpočet podľa zdrojov financovania:
Bežné výdavky /111/

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

394 710,- €
139 890,- €
273 214,- €
1 573,- €

Bežné výdavky zdroj /41/

630 /tovary a služby/

3 280,- €

Bežné výdavky zdroj /11T1/ 610 / mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/

485,- €
189,- €
16 503,- €

Bežné výdavky zdroj /11T2/ 610 / mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/

57,- €
22,- €
1 942,- €

Bežné výdavky zdroj /72a/

610 / mzdy/
620 /odvody/
630 /tovary a služby/
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29,- €
11,- €
977,- €

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky /zdroj 72a/ 714
nákup osobného motorového vozidla

9 990,- €

Čerpanie miezd zo všetkých zdrojov bolo:
pre pedagogických pracovníkov vo výške
pre nepedagogických pracovníkov vo výške

330 613,60 €,
64 666,69 €.

Priemerná mzda z vyplatených miezd za rok 2012 je 795,27 €, priemerná mzda
pedagogických pracovníkov je 865,57 €, priemerná mzda nepedagogických pracovníkov
je 561,93 €.
Podstatné položky na úseku tovarov a služieb:
 plyn
▪ z toho nedoplatok za rok 2011

21 319,56 €
1 365,02 €

 elektrická energia

7 783,14 €

 vodné stočné

3 223,39 €

 poštové a telekomunikačné poplatky

4 117,04 €

 interiérové vybavenie
35 759,35 €
▪ ide o vybavenie odbornej učebne pre zubného asistenta, kabinetov, šatňové lavičky
do telocvične, šatníkové skrine, otočné tabule, plagátové rámy, školský nábytok
do 4 tried, sklápacie sedenie do učebne č. 109
 výpočtová technika
2 792,99 €
▪ zakúpené počítačové zostavy s programovým vybavením do učebne VT v počte
2 ks, LCD monitory 9 ks, tablet, externé disky
 učebnice

4 129,42 €

 učebné pomôcky
5 585,33 €
▪ boli zakúpené učebné pomôcky pre TV, do odborných učební – nástenné mapy
a výučbové programy a učebné pomôcky do odbornej učebne pre zubného asistenta
 oprava budov
86 789,72 €
▪ ide predovšetkým o stavebné úpravy v učebni č. 101, 102, 107, 108 a učebne
č. 115, ktorá bude slúžiť ako odborná učebňa pre nový učebný odbor zubný
asistent, oprava podlahovej krytiny v učebniach, elektroinštalačné práce, dodávka
a montáž plastových dielcov na hlavný vchod, oprava osvetlenia hlavného vchodu,
výmena dverí v učebniach, pokládka dlažby na chodbách v budove B, oprava
osvetlenia v telocvični, oprava odkvapového systému na budove telocvične,
výmena okien v budove telocvične, oprava priestorov v suteréne budovy B, oprava
soc. zariadení v telocvični, stavebné úpravy v suteréne v budove A, oprava
kanalizačného potrubia v budove B
 všeobecné služby
5 759,52 €
▪ ide o služby ako prečistenie odpadovej kanalizácie, poplatok za domému, inštalácia
kabeláže, zhotovenie plagátov, umývanie auta, dovoz materiálu, výkon činnosti
technika BOZP a PO, vypracovanie znaleckého posudku na vyradený majetok,
reinštalácia operačného systému, montáž a inštalácia techniky, servis knižničného
systému Clavius, zhotovenie kľúčov a pod.
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 služby Asseco Solutions – spracovanie účtovníctva

2 998,07 €

 dohody
36 997,82 €
▪ v niektorých prípadoch je zabezpečené praktické vyučovanie formou dohôd
o vykonaní práce, resp. dohôd o pracovnej činnosti.
Účelovo určené prostriedky – zdroj 111
 na vzdelávacie poukazy boli určené finančné prostriedky vo výške
4 066,- €
▪ boli aj v takejto výške vyčerpané a to na kancelárske potreby 23,87 €, interiérové
vybavenie 557,28 €, knihy 94,24 €, ostatný materiál 186,76 €, učebné pomôcky –
plagáty, výučbové CD – 638,85 €, odmeny za vedenie krúžkov 1 900,- €, odvody
z vyplatených odmien 665,- €
 účelovo určené prostriedky na maturitné skúšky

2 358,- €

 účelovo určené finančné prostriedky na výmenu kanalizačného potrubia
 za mimoriadne výsledky žiakov za školský rok 2011/2012 vo výške
▪ využili sa na nákup interaktívnej tabule.

20 000,- €
1 000,- €

Účelovo určené prostriedky – zdroj 41
 na stravovanie žiakov boli pridelené finančné prostriedky vo výške 3 280,50 €, ktoré
boli aj v takej výške vyčerpané.
Účelovo určené prostriedky – zdroj 72
Na spolufinancovanie projektu v rámci operačného programu Vzdelávanie s názvom
„Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti“ boli použité mimorozpočtové prostriedky
(darovacie zdroj 72a) vo výške
1 016,44 €
Na nákup osobného motorového vozidla boli určené finančné prostriedky kapitálové
zo zdroja 72a – (darovacie) vo výške
9 990,- €.
Účelovo určené prostriedky (projekt) – zdroj 11T1,12T1
Na financovanie projektu operačného programu Vzdelávanie s názvom „Inováciou
ku kvalitnejšej starostlivosti“ bolo v roku 2012 pridelených z ESF 19 198,64 €, ktoré boli
aj v takejto výške vyčerpané.
POHĽADÁVKY, ZÁVÄZKY:
Škola ku koncu roka 2012 nevykazuje žiadne pohľadávky.
Naša organizácia ku koncu roka 2012 nevykazuje žiadne záväzky po lehote
splatnosti, ostatné záväzky predstavujú 53.547,94 € z toho:
záväzky voči zamestnancom - výplaty 12/12

27 123,88 €

odvody do poisťovní - 12/12

15 624,51 €

dane – 12/12

3 260,34 €

záväzky zo SF

1 532,35 €

zúčtovanie s ES

4 549,25 €

transfery a ost. zúčtovanie so subj. mimo VS

1 457,61 €

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2012/2013
32/33

TVORBA A ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU
Počiatočný stav SF k 1.1.2012 bol vo výške

2 515,97 €.

Tvorba sociálneho fondu za sledované obdobie predstavuje 3 454,67 €, ostatné príjmy
13,74 €.
Čerpanie SF bolo vo výške

4 452,03 €, z toho:

 na závodné stravovanie

946,13 €

 ostatné čerpanie v zmysle
▪
slávnostný obed – Deň učiteľov
▪
príspevok pri príležitosti sobáša
▪
poznávací zájazd Prešov – Viedeň
▪
vstupenky na kultúrne podujatie
▪
poplatky

3 494,95 € z toho:
557,95 €
100,- €
2 400,- €
437,- €
10,95 €

Zostatok SF k 31. 12. 2012 je

1 532,35 €

PROJEKTY
V rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy získala škola nenávratný finančný príspevok vo výške
137 139,20 €. Projekt s názvom „Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti“ sa začal
realizovať v novembri 2009. Čerpanie v roku 2009 bolo vo výške 19 448,80 €, za rok 2010
sa čerpalo 50 624,58 € a za rok 2011 bolo čerpanie 40 136,17 €, za rok 2012 je čerpanie
vo výške 19 198,64 €. Projekt bol po predlžení realizácie ukončený k 29. 02. 2012.
V rámci Programu celoživotného vzdelávania, Podprogram Leonardo da Vinci bol
škole schválený mobilitný projekt v čiastke 27 637,18 €, v rámci ktorého sa 12 žiakov
zúčastnilo 4-týždňovej zahraničnej praxe v ČR a v Anglicku a dve sprevádzajúce osoby
dvojtýždňového pobytu.
V Prešove dňa 19. 03. 2013

Vypracovala: Ing. Helena Vargová

PhDr. Gabriela Mihalčínová
riaditeľka školy

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2012/2013
33/33

