Stredná zdravotnícka škola sa nachádza na Sládkovičovej ulici č. 36 v Prešove. Pozostáva
z dvoch dvojposchodových budov, ktoré sú spojené spojovacou chodbou.

BUDOVA A :
SUTERÉN:
▪

výdajňa stravy a jedáleň

▪

školský bufet

▪

šatne žiakov so skrinkami

▪

sklad kancelárskych potrieb a predmetov

▪

plynová kotolňa

▪

1 odborná učebňa na vyučovanie predmetov Biológia a Psychológia, pedagogika
a profesijná komunikácia – vybavená interaktívnou tabuľou a dataprojektorom

▪

1 odborná učebňa na vyučovanie predmetu Rekondično - relaxačné cvičenia:
Materiálno – technické vybavenie učebne predstavuje priestor pre relaxačný, telesný
a duševný oddych.
Nachádza sa tam: koberec na cvičenie, žinenky, karimatky, ribstoly, švédske lavičky,
lavičky, zrkadlová stena, lavička na posilňovanie s kompletným vybavením, statický
bicykel, bežiaci pás, gymnastické lopty, fit lopty – rôznej veľkosti, činky – rôznej
hmotnosti, krátke tyče, expandery, plachty, uteráky, deky, lôžka na relaxačnú masáž,
pomôcky na aroma terapiu, polohovacie podložky rôznych tvarov a veľkostí, hygienické
pomôcky a audiovizuálna technika.
Žiaci na cvičeniach

nadobudnú

praktické zručnosti z vybraných pohybových

a športových aktivít. Medzi, ktoré patria: aeróbne a anaeróbne pohybové aktivity, detské
pohybové aktivity, pohybové aktivity pre ženy, pre mužov, pohybová aktivita v prevencii
ochorení a pohybová aktivita po pracovnej činnosti.

▪

3 odborné učebne na vyučovanie predmetu Masáže
Učebne simulujú masážnu miestnosť so základným vybavením, medzi ktoré patria:
masážne stoly s nastaviteľnou výškou, Prestige – reh (modifikované kľakadlo na masáž
šije a chrbta), okrúhle stoličky bez operadiel, paraván, masážne prístroje, pomocné
masážne prostriedky, hodiny so zvukovým signálom, uteráky,

plachty,

spotrebný

materiál (masážne prípravky, hygienické potreby), teplá a studená voda, stolík
na odkladanie pomôcok a audiovizuálna technika.
Dôraz kladieme na praktické zručnosti základných masážnych hmatov a ich modifikácií
aplikovaných v jednotlivých zostavách klasickej a športovej masáže, praktické zručnosti
pri vyhľadávaní reflexných prejavov a masážnych hmatov aplikovaných vo väzivovej,
periostovej a segmentovej technike reflexnej masáže, základných hmatov aplikovaných
v reflexnej masáži chodidla, akupresúre a hmatov aplikovaných v jednotlivých zostavách
manuálnej lymfodrenáže.

Žiaci sa naučia pracovať

s pracovnou dokumentáciu

o predpísanej masáži.
Za vybavenie jednotlivých učební zodpovedá správca učebne, ktorý pravidelne dopĺňa
spotrebný materiál.

PRÍZEMIE:
▪

kancelária riaditeľky školy

▪

kancelária zástupkýň riaditeľky školy

▪

sekretariát školy

▪

zborovňa

▪

školská knižnica

▪

kabinet pre vedúce študijných odborov a vedúcej OKP

▪

kabinet pre učiteľov odborných predmetov

▪

3 počítačové učebne
˗

slúžia pre všeobecnovzdelávacie a odborné predmety. Učitelia majú k dispozícii
aj programy: Activinspiro a pre predmet Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
– Nemocničný informačný systém ADAM.

1. POSCHODIE:
▪

kancelária ekonomického úseku,

▪

kancelária personálno-mzdového úseku

▪

2 kabinety pre učiteľov odborných predmetov

▪

1 odborná učebňa na vyučovanie predmetov Anatómia a fyziológia, Fyzikálna terapia,
Zdravie a klinika chorôb, Základy ošetrovania a asistencie teória.
Vybavenie učebne pozostáva z:

▪

˗

anatomických modelov orgánov, plagátov,

˗

anatomicko-fyziologických zobrazení všetkých sústav,

˗

dataprojektoru a interaktívnej tabule

2 odborné učebne na vyučovanie predmetu Prvá pomoc
Žiaci sa učia poskytovať prvú pomoc pri bezvedomí, krvácaní, šoku, popáleninách,
najčastejších poraneniach a akútnych stavoch. Vybavenie učební zodpovedá normatívu
materiálno-technického vybavenia podľa ŠVP:
˗

figurína dospelého človeka na kardiopulmonálnu resuscitáciu s možnosťou
elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením priebehu kardiopulmonálnej
resuscitácie,

˗

figurína dojčaťa na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

˗

figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest určenú na nácvik
spriechodnenia dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením brucha pri dusení sa
cudzím telesom,

˗

celotelová figurína s traumatickými poraneniami na kardiopulmonálnu resuscitáciu
s vymeniteľnými časťami,

˗

pomôcky potrebné k prenášaniu, polohovaniu a transportu postihnutých,

˗

interaktívna tabuľa, dataprojektor a počítač s pripojením na internet,

˗

ostatný zdravotnícky materiál pre precvičovanie poskytovania PP pri rôznych
poraneniach/ úrazy teplom, chladom, zlomeniny, otravy, krvácanie.../

˗

učebný materiál vytvorený v rámci operačného programu Vzdelávanie.

▪

6 odborných

učební na vyučovanie predmetu Základy ošetrovania a asistencie

cvičenia, ktoré predstavujú simulovanú nemocničnú izbu a pracovňu sestier. Žiaci získajú
poznatky o obväzovom
a dezinfekčných

materiáli

prostriedkoch,

a obväzovej technike, starostlivosti o pomôckach
starostlivosti

o

posteľ

a

polohovaní

pacienta,

o antidekubitných pomôckach, o diétnom systéme a stravovaní pacientov, o zásadách
hygienickej starostlivosť o chorého, vyprázdňovaní chorých, meraní a záznamu
fyziologických funkcií, o odberoch biologického materiálu na vyšetrenie, podávaní liečiv
per os dospelým a deťom, o aplikácia tepla a chladu, o miestach vpichu a o komplikáciách
aplikácie injekcií a o preväzovaní rán. Získané vedomosti

a zručnosti si žiak následne

upevňuje v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach
sociálnych služieb. Preto dôraz kladieme aj na úprava žiaka, na dodržiavanie zásad
hygieny a používanie ochranných prostriedkov ako prevenciu nozokomiálnych nákaz.
Učebňa č. 17 je špeciálne upravená pre pacientov- seniorov a č. 19 pre starostlivosť
o dojčatá a batoľatá/ modely dieťaťa, prebaľovací stôl, dojčenské váhy, detská
postieľka, kompletná zostava na kŕmenie dojčiat, rôzne sušené mlieka a čaje, detská
bielizeň, plienky, toaletný košík kompletné vybavený na hygienickú starostlivosť,
samolepiace vrecká pre odber moču u detí /.
Za vybavenie jednotlivých učební zodpovedá správca učebne, ktorý pravidelne dopĺňa
spotrebný materiál.
2. POSCHODIE:
▪

kmeňové učebne

▪

kabinety pre učiteľov odborných predmetov

▪

kabinet výchovnej poradkyne, koordinátorky primárnej prevencie a školského psychológa

BUDOVA B :
SUTERÉN:
▪

šatne pre prevádzkových zamestnancov

▪

šatne žiakov a šatňové skrinky pre žiakov

▪

dielňa pre školníka za účelom zabezpečenia údržby školy

▪

registratúrne stredisko

▪

sklad učebníc

▪

sklad čistiacich prostriedkov

▪

sklad pomôcok, predmetov potrebných na výzdobu školy

▪

čistiaca miestnosť

PRÍZEMIE:
▪

chemické laboratórium

▪

kmeňová učebňa

▪

kabinet pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov

▪

2 jazykové učebne, jedna z nich vybavená interaktívnou tabuľou

▪

2 odborné učebne na vyučovanie predmetu

Základy zubnej asistencie, ktorých

vybavenie zodpovedá normatívu materiálno-technického vybavenia podľa ŠVP:
˗

stomatologická súprava s príslušenstvom:

˗

zubné kreslo, svietidlo, pľuvadlo, prívod

˗

stlačeného vzduchu a odsliňovač

˗

parný sterilizátor

˗

destilátor

˗

amalgamátor

˗

ultrazvuková čistička nástrojov

˗

počítač s príslušenstvom

˗

zubné inštrumentárium pre výučbu jednotlivých výkonov:
lekárstvo, zubná chirurgia, detské zubné

˗

lekárstvo, čeľustná ortopédia, parodontológia, zubná protetika,

Konzervačné zubné

˗

pomôcky k prevencii ochorení dutiny ústnej- modely chrupu, zubné kefky, plagáty,
brožúry, motivačné atlasy, jednorazový spotrebný materiál k ústnej hygiene,

Za vybavenie jednotlivých učební zodpovedá správca učebne, ktorý pravidelne dopĺňa
spotrebný materiál.
1. POSCHODIE:
▪

kmeňové učebne

▪

1 aula - na vyučovanie predmetov ZKC, ANF, ktorá je vybavená anatomickými plagátmi,
modelmi, didaktickou technikou, dataprojektorom, interaktívnou tabuľou

▪

jedna aula slúži ako kmeňová trieda

▪

kabinet pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov

2. POSCHODIE:
▪
▪
▪

kmeňové učebne
jazyková učebňa vybavená interaktívnou tabuľou
kabinet pre učiteľov cudzích jazykov

Zrekonštruované sociálne zariadenia sú na každom poschodí.
Telocvičňa má vlastné hygienické priestory, sprchy, posilňovňu.

