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ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy
Adresa školy
Telefón
E-mail
WWW stránka
Zriaďovateľ

1.1

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Riaditeľ PhDr. Eva Novotná, PhD.

1.2

Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
+421 51 7733304
sekretariat@szspo.sk
szspo.sk
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

ZRŠ

PhDr. Slavka Dorinová

ZRŠ

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

Telefón
Služ. mobil
e-mail
051/7733304 +421 911 170 184 riaditel@szspo.sk
zastupca.op@szspo.sk
051/7733304 +421 948 881 414
zastupca.prax@szspo.sk
051/7733304 +421 915 946 155 zastupca.vvp@szspo.sk

Rada školy
predseda
pedagogickí zamestnanci
ostatní zamestnanci
zástupcovia rodičov

zástupcovia zriaďovateľa

zástupca žiakov

Titul, meno, priezvisko
Mgr. Katarína Modranská
Mgr. Zuzana Gomoľová
Eva Raďaková
Mgr. Katarína Anderková
Zuzana Skolodová
Monika Uličná
PhDr. Marián Damankoš, PhD.
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA
Zuzana Tkáčová
JUDr. Lýdia Budziňáková
Tatiana Šarová

Termíny zasadnutia Rady školy pri SZŠ Sládkovičova 36, Prešov
október 2019
január/február 2020
jún 2020
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SWOT ANALÝZA ŠKOLY

2
2.1
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Silné stránky
Právna subjektivita.
Nachádza sa v centre Prešovského samosprávneho kraja.
Kvalifikovaný pedagogický zbor v súlade so Zákonom č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ponuka študijných odborov – zdravotnícky asistent, praktická sestra, masér, zubný asistent, učebného
odboru – sanitár.
Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.
Zrekonštruovaná telocvičňa na Dilongovej ulici, ktorú škola spravuje.
Zriadenie školskej výdajne stravy a bufetu v budove školy.
Ocenenia, ktoré počas svojej existencie dosiahla.
Úspešná realizácia projektov Erasmus+.
Propagácia školy prostredníctvom Dňa otvorených dverí.
Asistent v akcii - súťaž pre zdravotnícke školy.
Kontinuálne zvyšovanie kvalifikovanosti pedagógov štúdiom. Pravidelná účasť pedagógov na školeniach
Metodicko-pedagogického centra a iných vzdelávacích inštitúcií.
Pestrá mimoškolská činnosť podľa záujmov žiakov: krúžková činnosť, kultúrne akcie, návšteva
divadelného predstavenia.
Dostatok didaktických a technických pomôcok na vyučovanie.
Osem odborných učební na vyučovanie zdravotníckych odborných predmetov pre študijný odbor 5356 M
zdravotnícky asistent, 5361 M praktická sestra v dennej forme štúdia a 5356 N zdravotnícky
asistent, 5361 N praktická sestra v externej forme štúdia, z toho v štyroch učebniach je interaktívna
tabuľa.
Štyri odborné učebne na vyučovanie študijného odboru 5370 M masér v dennej forme štúdia a 5370 N
v externej forme štúdia, z toho v troch učebniach je notebook a televízor. V priestoroch učebne zameranej
na vodoliečbu sa nachádza sauna a vírivá vaňa Jacuzzi.
Tri odborné učebne na vyučovanie študijného odboru 5358 M zubný asistent, z toho v jednej
sú nainštalovaný dataprojektor a 1 kmeňová trieda s interaktívnou tabuľou.
Jedna odborná učebňa pre biológiu a psychológiu s interaktívnou tabuľou.
Tri jazykové učebne, z toho v dvoch sú interaktívne tabule a v jednej súčasne dataprojektor.
Jedna aula vybavená odbornými pomôckami a interaktívnou tabuľou s kapacitou 65 žiakov.
Dve odborné učebne na vyučovanie informatiky s vysokorýchlostným internetom.
Jedna počítačová učebňa na vyučovanie odborného predmetu Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia.
Zrekonštruované kmeňové triedy žiakov.
Kmeňové triedy č. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 43a, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 113, 114, 122 a 122 vybavené
dataprojektormi.
Zrekonštruované a novo vybavené chemické laboratórium.
Trinásť interaktívnych tabúľ.
Zrekonštruované priestory žiackych šatní s novými šatňovými skrinkami.
Dochádzkový systém žiakov prostredníctvom ASIC kariet alebo čipov ASC agendy. Nainštalované dve
čítačky na stenách vrátnice školy a jedna čítačka v telocvični.
Elektronická triedna kniha – každý pedagogický zamestnanec na celý pracovný úväzok má pridelený
tablet – wifi dostupné v oboch školských budovách.
Wi-fi dostupné pre žiakov na spojovacej chodbe medzi oboma budovami školy.
Možnosť využívania Internetu v popoludňajších hodinách.
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2.2
▪
▪
▪
▪

2.3
▪
▪

Rozšírená parkovacia plocha pre zamestnancov školy s využívaním ďalšieho upraveného vchodu
na parkovaciu plochu.
Zrekonštruovaná školská garáž a úprava parkovacej plochy pred ňou.
Poloha v blízkosti FNsP J. A. Reimana v Prešove.
Aktívna spolupráca vedenia školy a pedagógov s manažmentom FNsP J. A. Reimana a ostatných
školiacich pracovísk, v ktorých sa zrekonštruovali učiteľské šatne, vymaľovali žiacke šatne a zakúpili
sa nové šatňové skrinky pre žiakov.
Zabezpečené softwarové vybavenie totožné s aktuálne používaným vo FNsP J. A. Reimana.
Dobrá spolupráca s vedením v zdravotníckych, sociálnych a kúpeľných zariadeniach.
Aktívna spolupráca výchovnej poradkyne a koordinátorky primárnej prevencie s CPPPaP v Prešove
a Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Prešove.
Zapájanie sa do humanitných akcií: Liga proti rakovine, Deň narcisov, Deň boja proti AIDS, Nezábudka,
Most, Úsmev ako dar, Biela pastelka a pod..
Záujem o štúdium, čo sa prejavilo aj pri Dňoch otvorených dverí (cca 300 žiakov ZŠ).
Vysoká úspešnosť prijatia absolventov na vysoké školy (85 %).
Účasť našich žiakov v SOČ, Olympiádach v ANJ, NEJ, SJL, MAT, INF.
Odborná knižnica, ktorá slúži zamestnancom školy a žiakom.
Funkčná Rada rodičov a Rada školy, ktoré sa podieľajú na podpore výchovno-vzdelávacieho procesu
školy.
Funkčná Žiacka školská rada.
Zrekonštruovaná strecha na budove A, B.
Vymenené okná na budove A, B.
Zrekonštruovaná spojovacia chodba medzi bodovou A a budovou B.
Zrekonštruované učiteľské kabinety.
Zrekonštruované sociálne zariadenia pre zamestnancov a žiakov.
Zrekonštruované dve sociálne zariadenia pre chlapcov.
Výmena podlahovej krytiny na chodbách školy za dlažbu.
Rekonštrukcia izolácie oboch budov školy, kanalizácie a odtoku dažďovej vody, vybudovanie novej
odpadovej šachty.
Nové odpadové rúry okolo budovy B a nová kanalizácia v budove.
Vlastná plynová kotolňa.
Zriadenie 2. registratúrneho strediska v miestnosti č. 130.

Slabé stránky
Neupravený priestor školskej výdajnej jedálne.
Nedostatok školského priestoru na vytvorenie nových tried, odborných učební, jedálne.
Škola nemá vlastný internát pre svojich žiakov.
Škola sa nachádza pri frekventovanej ceste.

Možnosti
Nevyhnutnosť nadstavby podkrovia alebo vybudovanie nového pavilónu C na získanie nového priestoru
na triedy, odborné učebne.
Poskytovanie priestorov školy a telocvične iným organizáciám (školenia, kurzy, tréningy a pod.).
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ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Školský rok 2019/2020 sa začína
Školské vyučovanie sa začína
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne
Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne
Poučenie pred nástupom na mesačnú odbornú klinickú prax
Mesačná odborná klinická prax pre 3. ročník
Nástup na vyučovanie po mesačnej odbornej klinickej praxi
Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najneskôr
Ukončenie školského roka

01. septembra 2019
02. septembra 2019
05. septembra 2019
27. januára 2020
31. januára 2020
04. februára 2020
25. mája – 29. mája 2020
01. júna – 26. júna 2020
29. júna 2020
25. júna 2020
30. júna 2020

Aktivity školy
Oslava 70. výročia založenia školy
Návšteva Vianočných trhov
Vianočný koncert
Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
Oslava MDŽ spojená s relaxačnými aktivitami
Deň učiteľov – predstavenie v divadle J. Záborského v Prešove, slávnostný obed
Odborný seminár pre pedagogických zamestnancov školy, partnerov a hostí
Psycho-hygienický tréning zamestnancov školy

3.1

Triedne aktívy

Predpokladané termíny
26. septembra 2019

voľba nových členov Rady rodičov za 1. ročník
plenárne zasadnutie Združenia rodičov
štvrťročná porada

13. novembra 2019
15. januára 2020
15. apríla 2020
03. júna 2020

3.2

konzultačné hodiny

Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

Talentové skúšky (masér)
I. kolo PS:
1. termín
2. termín
II. kolo PS:

3.3

21. november 2019
6. december 2019
20. december 2019
3. – 5. február 2020
6. marec 2020
27. marec 2020
22. apríl 2020
1. – 3. júl 2020

31. marec 2020
11. mája 2020
14. mája 2020
16. júna 2020

(určí OŠ OÚ Prešov)

Maturitná skúška

Klasifikačná porada za druhý polrok pre maturitné ročníky sa uskutoční 04. mája 2020
EČ a PFIČ MS
17. marca – 18. marca 2020
Praktická časť OZ MS
11. mája – 15. mája 2020
Ústna forma IČ MS
25. mája – 29. mája 2020

3.4

Prázdniny žiakov
Prázdniny
jesenné
vianočné
polročné
jarné
veľkonočné
letné

Termín prázdnin
30. október – 31. október 2019
23. december 2019 – 07. január 2020
03. február 2020
02. marec – 06. marec 2020
09. apríl – 14. apríl 2020
01. júl – 31. august 2020
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HLAVNÉ ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Uvedomujeme si náročnosť študijných odborov a nároky, ktoré povolanie zdravotníckeho pracovníka so sebou
prináša.
Hlavnou súčasťou vyučovacieho procesu je odborná klinická prax, preto veľký dôraz kladieme na spoluprácu
so zdravotníckym zariadením FNsP J. A. Reimana v Prešove a zariadeniami sociálnych služieb: Detský
domov na Požiarnickej ulici č. 3 v Prešove, Zariadenie pre seniorov Náruč – Veselá č. 1, Prešov, Centrum
sociálnych služieb – Vita Vitalis na Volgogradskej ulici č. 5, Prešov, MINERAL-SLOVAKIA s.r.o. –
špecializovaná nemocnica na ulici Marka Čulena 27, v Prešove, M.V. Medicínske centrum spol. s r.o.
na Čapajevovej ulici č. 3 v Prešove a kúpeľnými zariadeniami: Bardejovské Kúpele, Vyšné Ružbachy, Kúpele
Štós, Kúpele Číž, Kúpele Nový Smokovec, Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranské kúpele Lučivná, Kúpele
Tatranská Polianka.
V našej činnosti sa sústredíme na nasledujúce oblasti:

Zvýšený dôraz klásť na prípravu žiakov na praktickú a teoretickú časť maturitnej skúšky odbornej zložky.
V každom predmete dbať na obsah učiva podľa učebných osnov, naučiť žiakov logicky myslieť a využívať
teoretické vedomosti na cvičeniach v odborných učebniach a zručnosti získané na praktických cvičeniach
využívať v odbornej klinickej praxi.

Dôsledne sa pripraviť na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka,
zúčastňovať sa školení a seminárov týkajúcich sa maturitnej skúšky.

Zvýšiť nároky na vedomosti žiakov v cudzích jazykoch, podporovať činnosť v záujmových útvaroch,
využívať cudzojazyčné časopisy na prehĺbenie jazykových kompetencií žiakov.

Vo vyučovaní uplatňovať inovačné postupy a metódy, využívať projektové vyučovanie.

Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia, aj dôsledným
uplatňovaním Zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podporovať programy environmentálnej výchovy vo vyučovacom procese a záujmových útvaroch.

Zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi monitorovaním ich správania.
Problémy riešiť v spolupráci s CPPPaP v Prešove a Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Prešove.

V rámci prevencie HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, uskutočňovať besedy
s psychológom, resp. lekárom.

Prijať účinné opatrenia na zamedzenie šírenia legálnych i nelegálnych drog v školskom prostredí.

Uskutočňovať primerané opatrenia na ochranu a prevenciu pred sexuálnym zneužívaním.

Realizovať aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Svetovému dňu nefajčiarov, Európskemu týždňu
boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS.

V súlade s rezolúciou Európskej rady č. 5418/2002 o prevencii pred toxikomániou realizovať rôzne aktivity
podporujúce zlepšenie zdravia a prevencie pred civilizačnými chorobami, posilňovať zdravý životný štýl
žiakov.

Venovať intenzívnejšiu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatných prejavov intolerancie v predmetoch občianska výchova, etická výchova. Spolupracovať
s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú témam s problematikou intolerancie a neformálneho
vzdelávania mládeže v rámci grantovej schémy „Každý iný – všetci rovní“. Pozornosť budeme venovať
informáciám o celoeurópskej mládežníckej kampani.

Prehlbovať právne vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté
v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa.

Vo vyučovacom procese dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

V činnosti výchovného poradcu budeme posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja
zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov. Výchovný poradca bude naďalej úzko
spolupracovať s triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagógmi na škole. Výchovný poradca bude naďalej
monitorovať správanie žiakov a v prípade podozrenia na psychické či fyzické zneužívanie budeme okamžite
prijímať účinné opatrenia.

Koordinátorka primárnej prevencie sa bude podieľať aj na projektoch, ktorých cieľom je upozorňovať
žiakov na nebezpečenstvo závislostí.
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4.1




Budeme naďalej spolupracovať so Slovenským červeným krížom (ďalej len „SČK“), Unicef,
Úniou nevidiacich a slabozrakých, Ligou proti rakovine – Klub Venuša, Ligou za duševné zdravie,
Nadáciou Most, Krajským športovým centrom, ABC centrom voľného času a inými organizáciami
a podporovať ich charitatívne činnosti.
Vyučovanie TSV prebieha v telocvični školy na Dilongovej ulici, ktorej súčasťou je aj gymnastická
miestnosť a posilňovňa. Pozornosť budeme venovať upevňovaniu fyzického a duševného zdravia,
telesnému a pohybovému rozvoju žiakov. Zároveň nám telocvičňa poslúži aj na organizovanie
mimoškolských akcií v oblasti športu nielen pre žiakov, ale aj pre zamestnancov školy.
Dôsledne uplatňovať a dodržiavať schválené predpisy a zákony, sledovať webové stránky MŠVVaŠ SR,
ŠPÚ, OŠ Okresného úradu v Prešove a iných.
Využívať ponuku Metodicko-pedagogického centra v Prešove (ďalej „MPC v Prešove) na získavanie
nových poznatkov vo svojom predmete.
Ďalším dôležitým cieľom tohto školského roka bude dôsledne pracovať na už schválených projektoch:
▪
Projekty spolufinancované z EÚ,
- ERASMUS+ pre stredné školy.
V súlade so Zákonom č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch využívať
ponuku MPC Prešov a iných vzdelávacích inštitúcii s akreditovanými študijnými programami.
Dôsledne vypracovať plán profesijného rozvoja vzdelávania zameraný na potreby škola a v súlade
s aprobáciou pedagógov.

Zameranie a ciele výchovno-vzdelávacej práce školy
Výchovno-vzdelávací proces uskutočňovať v duchu vedeckého poznania, v súlade so zásadami
vlastenectva, humanity a demokracie.
Zvýšiť náročnosť a požiadavky na vedomosti žiakov v každom predmete, zvlášť v cudzom jazyku.
V predmete občianska náuka vyučovať podľa učebných osnov vydaných pod číslom 1916/1993
s účinnosťou od 1. 9. 1993 a pripomenúť si pamätné dni
- Deň holokaustu – 9. september
- Európsky deň jazykov – 26. september
- Svetový deň výživy – 16. október
- Európsky týždeň boja proti drogám – tretí novembrový týždeň
- Svetový deň študentstva – 17. november
- Svetový deň AIDS – 1. december
- Svetový deň chorých – 11. február
- Svetový deň zdravia – 10. máj
- Svetový deň bez tabaku – 31. máj
- Svetový deň životného prostredia – 5. jún
- Svetový deň proti zneužívaniu drog – 26. jún
▪
V jednotlivých vyučovacích predmetoch dôsledne realizovať učivo na Ochranu života a zdravia podľa
pokynov MZ SR (doplnok k učebnej osnove vydanej v roku 1991) vrátane obsahového zamerania
účelových cvičení pre žiakov 1. a 2. ročníka denného štúdia.
▪
V treťom ročníku denného štúdia uskutočniť Kurz ochrany života a zdravia v trvaní troch dni
ambulantnou formou.
▪
Obsah učiva jednotlivých predmetov inovovať podľa najnovších poznatkov, zmeny zakomponovať
do tematických plánov.
▪
Využívať možnosti, ktoré poskytuje didaktická technika a prístup k Internetu v škole.
▪
Vo všetkých vyučovacích predmetoch inovovať obsah učiva tak, aby boli v súlade s požiadavkami
a odporúčaniami MŠVVaŠ a MZ SR, ktoré rozvíjajú tvorivé schopnosti žiakov a ich samostatnosť.
▪
Viesť žiakov k využívaniu medzipredmetových vzťahov, k schopnosti analyzovať a samostatne
vyjadrovať svoj názor.
▪
Vo vyučovaní dôsledne využívať všetky učebné pomôcky, didaktickú a výpočtovú techniku.
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▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

V záujme skvalitňovania teoretického i praktického vyučovania uskutočňovať odborné exkurzie
v zdravotníckych, sociálnych a kúpeľných zariadeniach.
Zmeny v spoločnosti, osobitne v zdravotníctve implementovať do obsahu učiva vo všetkých
predmetoch.
Obsah učiva spoločensko-vedných predmetov využívať na prehlbovanie povedomia žiakov k slovenskej
štátnosti.
Zvyšovať čitateľskú gramotnosť našich žiakov, organizovať návštevy knižníc, besedy so spisovateľmi
a čitateľské záujmové útvary na podporu tejto činnosti.
Zvyšovať finančnú gramotnosť našich žiakov.
Rozvíjať etickú, mravnú a citovú výchovu žiakov. Osobitne formovať empatiu, postoje a konanie
žiakov smerovať k pacientom v duchu humanity.
Chrániť životné a pracovné prostredie, dodržiavať BOZP, PO a hygienické predpisy.
Viesť žiakov k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastné zdravie, aby si uvedomili nebezpečenstvo
užívania drog a toxikománie.
Formovať a prispievať k utváraniu správnych postojov v rámci prevencie šikanovania, viesť
ich k zodpovednému partnerstvu a rodičovstvu.
Naďalej sa zapájať do národných a medzinárodných projektov, kde žiaci prehĺbia vedomosti
a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku –ERASMUS plus.
Viesť žiakov k racionálnemu využívaniu voľného času.
V zmysle pozitívnej hodnotovej orientácie viesť žiakov k úcte k ľuďom, zvlášť k starším, rovesníkom,
rodičom, učiteľom.
Viesť žiakov k tomu, aby dokázali reálne zhodnotiť svoje schopnosti vo vzťahu k budúcemu povolaniu,
pomáhať pri získavaní vlastností potrebných na výkon povolania a úspešného uplatnenia
sa v konkurenčnom prostredí.
Zdôrazňovať žiakom nevyhnutnosť prihlásenia a odhlásenia sa v rámci dochádzkového systému žiakov.
Podporovať žiakov v Stredoškolskej odbornej činnosti.
Viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu s učebnicami, šatňovými skrinkami a ostatným školským
majetkom.

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

4.2

Termín: do 30. 06. 2020

Kontrola: priebežne

Zabezpečovanie aktivít vo voľnom čase žiakov

Mimoškolská činnosť
V tomto školskom roku opäť chceme využiť vzdelávacie poukazy, preto pripravujeme pre žiakov pestrú ponuku
činností v záujmových útvaroch a iné aktivity:

Podporovať a rozvíjať nadanie talentovaných žiakov, výsledky ich snaženia prezentovať na rôznych
spoločenských akciách, v zdravotníckych, sociálnych zariadeniach, zariadeniach pre seniorov a detí
a pod..

Na podporu rozvoja fyzickej zdatnosti organizovať športové aktivity v záujmových útvaroch, podľa
možností organizovať kurzy na odstraňovanie plaveckej a lyžiarskej negramotnosti.

Zapojiť sa do rôznych športových súťaží.

Podporovať a rozvíjať záujem žiakov o prácu v SOČ, zamerať sa na spracovanie zdravotníckej
problematiky.

Podporovať a rozvíjať záujem žiakov o účasť v olympiádach z matematiky, cudzieho jazyka,
v súťažiach iBobor, Matematický klokan,

Posilňovať zdravotnú výchovu žiakov aktívnou spoluprácou s SČK, organizovaním rôznych besied
s lekármi a psychológmi.

Rozvíjať estetické cítenie našich žiakov účasťou na kultúrnych podujatiach.

Viesť žiakov k individuálnej návšteve kultúrnych podujatí.
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Záujmové útvary
Názov záujmového útvaru

Vedúci záujmového útvaru

Angličtina hrou

Mgr. Peter Kilian

Angličtina prakticky

PaedDr. Ivana Klimovská

Konverzácia v anglickom jazyku (pre IV. ročník)

Mgr. Jaroslava Fedorková

Kozmetika od A po Z

Mgr. Anita Oravcová

Odstraňovanie bolesti svalov pomocou spúšťových bodov

Mgr. Miroslava Kováčiková

Sprievodca ľudským telom (pre maturantov)

MUDr. Radomíra Magdolenová

Starostlivosť o športovca z pohľadu maséra

PhDr. Radoslav Grega

Túry do kultúry

PaedDr. Martina Dudaščíková

V zdravom tele zdravý duch

Mgr. Miroslava Mazurová

Záchranárstvo ako hobby

PhDr. Ľubica Marcineková

Zdravotnícky žurnalista

PhDr. Dana Stachurová, PhD., Mgr. Dávid Kulpa

Zdravý chrup v zdravom tele

Mgr. Bc. Silvia Doľacká

Zdravý chrbát

Mgr. Anna Kašpríková

Zdravý životný štýl

PaedDr. Bc. Vladimíra Beľaková

4.3

Personálne zabezpečenie vyučovacieho procesu

Pedagogickí zamestnanci s plným pracovným úväzkom
Pedagóg / zamestnanec

Úlohy a kompetencie

Funkcia

PhDr. Eva Novotná, PhD.

Riaditeľka

PhDr. Slavka Dorinová

Zástupkyňa

koordinátorka maturitných skúšok, záverečných skúšok

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

Zástupkyňa

koordinátorka prijímacieho konania

Pedagóg / zamestnanec

Ďalšie úlohy a kompetencie

Triednictvo

Mgr. Alexej Bayer
PaedDr. Bc. Vladimíra Beľaková

IV.C

Mgr. Bc. Silvia Doľacká

IV.E

PaedDr. Martina Dudaščíková

I.E

školská kronika

Mgr. Zuzana Farbulová
Mgr. Jaroslava Fedorková
Mgr. Tomáš Fiamčik
PaedDr. Júlia Geletičová

IV.A

Mgr. Zuzana Giňovská

vedúca PK prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov
koordinátorka primárnej prevencie

Mgr. Zuzana Gomoľová

II.B

tajomníčka Rady školy pri SZŠ Prešov
koordinátorka Žiackej školskej rady pri SZŠ Prešov

PhDr. Monika Gorecká

II.H

koordinátorka súťaží v prvej pomoci

PhDr. Radoslav Grega
Mgr. Mária Kaliňaková

I.I

vedúca PK 5356 M/5356 N zdravotnícky asistent, 5361 M/5361 N
praktická sestra a 5371 H sanitár

Mgr. Anna Kašpríková
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Mgr. Peter Kilian
Mgr. Eva Klačanská

III.D
I.G

PaedDr. Ivana Klimovská

spolupráca pri projekte Erasmus plus
koordinátorka projektu Erasmus plus

Mgr. Terézia Kočišová

II.E

vedúca PK 5358 M zubný asistent
vedúca OKP zubný asistent

PhDr. Eva Konečná, MBA

II.F

kniha absolventov

Mgr. Miroslava Kováčiková

I.D

PaedDr. Jana Krakovská
Mgr. Dávid Kulpa

koordinátorka finančnej gramotnosti

IV.D

koordinátor školského časopisu VITA
administrátor školského profilu – facebook

Mgr. Michaela Kušnírová

MD

Mgr. Zuzana Liptáková
MUDr. Radomíra Magdolenová

koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu

PhDr. Ľubica Marcineková

I.A

Mgr. Miroslava Mazurová

II.D
predsedníčka Rady školy pri SZŠ
výchovný poradca
vedúca OKP zdravotnícky asistent, praktická sestra, sanitár

Mgr. Katarína Modranská
Mgr. Slavomíra Mušinková

IV.B
vedúci PK 5370 M/5370 N masér
vedúci OKP masér

Mgr. Lukáš Novotný
PhDr. Silvia Odelgová

II.C

PhDr. Alena Olejňáková

II.A

Mgr. Alena Partilová

I.F

Mgr. Štefan Pekár

I.B

RNDr. Ivana Petrisková

koordinátorka preškoľovania zdravotníckeho asistenta

koordinátor Rady rodičov

III.B

Mgr. Katarína Petrová

MD

Mgr. Erika Polohová
PaedDr. Erika Provázková

vedúca PK jazykov

II.G

Mgr. Zuzana Repaská
Mgr. Lenka Sokol

koordinátorka SOČ
koordinátorka charitatívnych programov
koordinátorka Žiackej školskej rady pri SZŠ Prešov

I.C

PhDr. Dana Stachurová, PhD.

koordinátorka ISIC/ITIC kariet
školská kronika
koordinátorka školského časopisu VITA

Mgr. Martina Šomská
Mgr. Alena Štieber
PaedDr. Bc. Monika Timková

MD

I.H

koordinátorka primárnej prevencie (počas PN Mgr. Giňovskej)

PaedDr. Jana Tverdíková

IV.E

koordinátorka environmentálnej výchovy a triedeného odpadu

PhDr. Andrej Uličný

III.A

predseda ZO OZ

Mgr. Erika Višňovská

III.C

koordinátorka čitateľskej gramotnosti

PhDr. Andrea Zoričáková
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Adaptačné vzdelávanie
Adaptačné vzdelávanie

Uvádzajúci pedagogickí zamestnanci

Mgr. Katarína Pavlíková

PhDr. Slavka Dorinová

Mgr. Andrea Lendacká

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

Mgr. Zuzana Farbulová

PhDr. Eva Konečná, MBA

PhDr. Radoslav Grega

Mgr. Katarína Modranská

Mgr. Anna Kašpríková

Mgr. Slavomíra Mušinková

Mgr. Zuzana Liptáková

PaedDr. Erika Provázková

Mgr. Silvia Lukáčová

PaedDr. Jana Tverdíková
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Pedagogickí zamestnanci so skráteným pracovným úväzkom

MUDr. Marián Bačo
Bc. Jana Balážová
MUDr. Lenka Balogová

MUDr. Katarína Kriš Malinovská

MDDr. Daniela Baňasová

Mgr. Matej Lukáč

Mgr. Ľudmila Beňová

Mgr. Silvia Lukáčová

MUDr. Danka Biliková

Mgr. Ľubica Madejová

Mgr. Renáta Čičatková

MUDr. Danka Madziková

MUDr. Jana Danielová-Čarná

Mgr. Božena Maťašová

Mgr. Júlia Dobrovičová

Mgr. Michaela Millá

MUDr. Adriana Marta Dohňanská

Mgr. Lucia Miščíková

MUDr. Dana Dugasová

MUDr. Daniel Mlynár

ThLic. Daniel Galajda, PhD.

MDDr. Marián Mráz

Mgr. Renáta Gállová

MUDr. Adriana Novotná

PhDr. Miriama Gargalíková

MUDr. Veronika Ondrušková

Mgr. Katarína Gdovinová

Mgr. Anita Oravcová

MUDr. Oľga Girašková

MUDr. Ľudmila Ortutová

Mgr. Jana Godlová

Mgr. Pavol Pališin

MUDr. Katarína Gorbarová

MUDr. Bibiána Paľová

MUDr. Martin Griger

MUDr. Tatiana Paňková

PhDr. Zuzana Haberová

Mgr. Katarína Pavlíková

MDDr. Silvia Halajová

Mgr. Mária Petrová

MUDr. Tatiana Haláková

MDDr. Jana Poľačeková

Mgr. Oľga Haleková

MUDr. Ivana Poradová, MBA

MDDr. Ladislav Hanis

Mgr. Mária Rákošová

Mgr. Andrea Harčariková

Mgr. Silvia Rohaľová

Mgr. Marcela Harčárová

Mgr. Zuzana Sabolová

MUDr. Martin Hinďoš

MDDr. Miroslava Sekeráková

Mgr. Marta Hudáková

Mgr. Andrea Semanová

MUDr. Adela Imrichová

MUDr. Martin Sivák

MUDr. Stanislava Ivanová

Mgr. Mária Smolková

Mgr. Martina Jakabčinová

Mgr. Ľubica Staroňová

Mgr. Marta Jendreková

Mgr. Ivana Stašová

MUDr. Peter Kačur

Mgr. Mária Sukovská

PhDr. Jana Kandurová

PhDr. Monika Szántová, MBA

Mgr. Martina Kendrová

Mgr. Vladislav Šarišský

Mgr. Mária Knišová

MDDr. Richard Šilla

Mgr. Stanislava Kocová

MUDr. Dávid Švajko

Mgr. Ondrej Koč

MUDr. Jaroslav Titko

MUDr. Beáta Kolodžejová

Mgr. Ľudmila Župová

Mgr. Andrea Lendacká
MUDr. Zuzana Lišková

MUDr. Mária Koržová
MUDr. Martin Kováč
MUDr. Alena Krajňáková
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4.4

Údaje o počte žiakov
Trieda

Počet žiakov

Trieda

Počet žiakov

I.A

30

II.F

16

I.B

30

II.G

19

I.C

32

II.H

17

I.D

30

III.A

28

I.E

28

III.B

28

I.F

13

III.C

28

I.G

28

III.D

30

I.H

21

III.E

31

I.I

20

IV.A

24

II.A

27

IV.B

22

II.B

26

IV.C

27

II.C

29

IV.D

25

II.D

28

IV. E

32

II.E

32
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4.5

Povinnosti a aktivity zamestnancov školy v školskom roku 2019/2020

Pedagogickí zamestnanci všeobecno-vzdelávacích predmetov
Mgr. Alexej BAYER
Celoročne
Správca telocvične
Organizácia športových súťaží
Mesiac
Aktivity, akcie
Príprava KOŽaZ
September
Koordinátor súťaže „Silná ruka“
Október
Spolupráca pri príprave súťaže „Asistent v akcii“
Jún

PaedDr. Martina DUDAŠČÍKOVÁ
Celoročne
Správca kabinetu č. 111 a učebne č. 108
Školská kronika
Záujmový útvar „Túry do kultúry“
Sledovanie literárnych súťaží, olympiád – príprava žiakov
Spolupráca s Ruským centrom PU v Prešove- návšteva rôznych kultúrnych podujatí
Mesiac
Aktivity, akcie
Slávnostné otvorenie školského roka a imatrikulácia
Piknikové čítanie
September
Spolupráca – Európsky deň jazykov
Koordinátor – Projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“
Október
Spolupráca – Súťaž v ruskom jazyku žiakov 4. ročníka
November
Spolupráca – „Posedenie pri samovare“ – žiaci 1. ročníka
December
Maratón v čítaní – žiaci 2. ročníka
Spolupráca – Študentský ples
Január
Spolupráca –Súťaž Za krásu slova
Február
Exkurzia – Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Marec
Koordinátor – Literárna exkurzia spojená s divadelným predstavením v SND Bratislava
Apríl

Mgr. Jaroslava FEDORKOVÁ
Celoročne
Vedúci záujmového útvaru Konverzácia v anglickom jazyku
Knižnica anglickej literatúry
Mesiac
Aktivity, akcie
Piknikové čítanie – Prešov číta rád
September
Európsky deň jazykov
Koordinátor olympiády v anglickom jazyku
Súťaž Best in English
Október
Príprava slávnosti osláv 70. výročia založenia SZŠ - pozvánky
Literárna súťaž v anglickom jazyku
Marec
Exkurzia – mesto Prešov (4. ročník)
Apríl
Návšteva oddelenia cudzojazyčnej literatúry knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove
Máj
Exkurzia – mesto Prešov (3. ročník)
Festival anglických filmov (1. ročník + 2. ročník)
Jún
Exkurzia – mesto Prešov (1. ročník + 2. ročník)
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Mgr. Tomáš FIAMČIK

-

Celoročne
Príprava žiakov na športové súťaže
Účasť na športových súťažiach
Správca posilňovne
Zvyšovanie kvalifikácie, školenia MPC – ANJ, TSC
Mesiac
Aktivity, akcie
Podieľanie sa na organizácii Kurzu na ochranu života a zdravia
Európsky týždeň športu
September
Aktívna účasť na Európskom dni jazykov
Podieľanie sa na organizácií Účelových cvičení
Október
Podieľanie sa na organizácii 70. výročia SZŠ
Aktívna účasť a podieľanie sa na organizácií olympiády z ANJ
November
Koordinátor lyžiarskeho kurzu
Február
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
Marec
Podieľanie sa na organizácií Účelového cvičenia
Apríl
Exkurzia mesta Prešov
Organizácia školského medziročníkového futsalového turnaja
Máj
Aktívna účasť na olympijskom dni
Podieľanie sa na organizácií celoslovenskej súťaže Asistent v akcii
Jún
Festival filmov v anglickom jazyku

Mgr. Júlia GELETIČOVÁ
Celoročne
PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov
Informačné panely k významným pamätným dňom
Mesiac
Aktivity, akcie
Návšteva Židovskej synagógy v Prešove, 27.09.2019
Európsky deň jazykov
September
Prešov číta rád – Piknikové čítanie
Podieľanie sa na organizácii 70. výročia založenia školy
Október
Divadelné predstavenie November 1989, 25.11.2019
Beseda „November 89“
Olympiáda v anglickom jazyku
November
Súťaž Best in English
Príprava 70. výročia založenia školy, 21.11.2019
Vzdelávací projekt „Kritickým myslením proti diskriminácii“, 27.01.2020
Január
Zážitkové vyučovanie Tatrabanka
Február
Literárna súťaž v anglickom jazyku – Čaj o piatej
Marec
Kultúrne podujatie Mediálny svet 2, 22.04.2020
Apríl
Exkurzia – mesto Prešov (4. ročník)
Návšteva oddelenia cudzojazyčnej literatúry knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove
Máj
Exkurzia – mesto Prešov (3. ročník)
Festival anglických filmov (1. ročník + 2. ročník)
Jún
Exkurzia – mesto Prešov (1. ročník + 2. ročník)
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Mgr. Zuzana GOMOĽOVÁ
Celoročne
Koordinátor ŽŠR
Správkyňa učebne č. 7 a kabinetu č. 119
Tajomníčka Rady školy
Súťaže zo SJL a BIO
Aktivity organizované ŽŠR
Mesiac
Aktivity, akcie
Európsky deň jazykov, Deň mlieka
September
Vianočná burza
December
Študentský ples
Január
Za krásu slova
Február
Informačný panel „Marec – mesiac knihy“
Marec
Vychádzka so žiakmi – spoznávanie biotopu a ekosystému mesta Prešov
Máj
Exkurzia knižnice P. O. Hiezdoslava v Prešove
Jún

Mgr. Peter KILIAN
Celoročne
Záujmový útvar „Angličtina hrou“
Články zo školských akcií do médií
Súťaže zo SLJ
Mesiac
Aktivity, akcie
Spolupráca – Európsky deň jazykov
September
Literárny večierok
November

PaedDr. Ivana KLIMOVSKÁ
Celoročne
Záujmový útvar „Angličtina prakticky“
Mesiac
Aktivity, akcie
Európsky deň jazykov, Návšteva židovskej synagógy
September
Súťaž projektov pre žiakov 2. ročníka
November
Olympiáda v anglickom jazyku
Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu Prešov
Január
Návšteva knižnice, oddelenia cudzojazyčnej literatúry, Návšteva divadelného predstavenia
Marec
Návšteva archeoparku v Hanušovciach
Apríl
Súťaž „Angličtina tímovo“
Máj
Návšteva hradu a skanzemu v Starej Ľubovni
Festival anglických filmov
Jún

PaedDr. Jana KRAKOVSKÁ
Celoročne
Správca učebne č. 123 –chemické laboratórium
Koordinátor finančnej gramotnosti
Mesiac
Aktivity, akcie
Koordinátor kvízu – dni finančného spotrebiteľa
September
Sprostredkovanie prednášky na tému podnikateľský plán pre učiteľov
Október
Účasť na zážitkovej výstave: ,,Aha krásna matematika“ v Prešove so žiakmi 4. ročníka
Spolupráca pri realizácií Finančnej olympiády
December
Sprostredkovanie prednášky s odborníkom v oblasti finančníctva pre žiakov
Február
Spolupráca pri realizácii Matematického klokana
Marec
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Mgr. Dávid KULPA
Celoročne
Koordinátor školského časopisu VITA
Záujmový útvar Zdravotnícky žurnalista
Správca školskej stránky na Facebooku
Správca učební č. 30 a č. 101
Mesiac
Aktivity, akcie
DOD – tvorba letákov
September
Európsky týždeň programovania 2019
Október
spolupráca pri organizácii 70. výročia školy
Informatická súťaž iBobor (11. – 15. 11. 2019)
Deň počítačovej bezpečnosti – informačný panel (30. 11. 2019)
November
spolupráca pri organizácii 70. výročia školy
exkurzia Hvezdáreň a planetárium v Prešove (18. 03. 2020)
Marec
Asistent v akcii – spolupráca na súťaži
Jún

Mgr. Miroslava MAZUROVÁ
Správca zborovne
Mesiac
September
Október
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

Aktivity, akcie
KOŽaZ, 10.-13.09.2019, EPAS MÍTING, 19.09.2019, Športové všeličo, 26.09.2019
Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník, Olympiáda o EÚ, 22.10.2019
Deň Prešovského samosprávneho kraja, DOD na Krajskom súde v Prešove
Ekonomická olympiáda
Volejbal žiačok SŠ
Lyžiarsky kurz
Účasť na súdnom pojednávaní
Hádzaná žiakov SŠ , Hádzaná žiačok SŠ
Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník, Olympijský deň, Deň Európy
Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu v Prešove
Beh olympijského dňa
Asistent v akcii

RNDr. Ivana PETRISKOVÁ
Celoročne
Aktualizácia webovej stránky školy
IT administrátor pre elektronické testovanie
Správca počítačovej učebne č. 27, kmeňovej učebne č. 102, kabinetu č. 21a
Mesiac
Aktivity, akcie
Príprava pozvánok v rámci osláv 70. výročia založenia školy
September
Tvorba prezentácie na monitor na chodbe
Príprava pozvánok v rámci osláv 70. výročia založenia školy
Október
Tvorba prezentácie na monitor na chodbe
Koordinátor súťaže Finančná olympiáda
November
Príprava pozvánok v rámci osláv 70. výročia založenia školy
Koordinátor súťaže Finančná olympiáda
December
Tvorba prezentácie na monitor na chodbe
Január
Koordinátor súťaže Finančná olympiáda
Koordinátor matematickej súťaže Matematický klokan – príprava súťaže
Február
Tvorba prezentácie na monitor na chodbe
Marec
Koordinátor matematickej súťaže Matematický klokan – realizácia súťaže
Koordinátor matematickej súťaže Matematický klokan – vyhodnotenie súťaže
Apríl
Tvorba prezentácie na monitor na chodbe
Jún
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Mgr. Erika POLOHOVÁ
Celoročne
Vedúca PK jazykov
Správca jazykovej učebne č.103
Príprava informačného panela v jazykovej učebni
Mesiac
Aktivity, akcie
Európsky deň jazykov, koordinátor, informačný panel, 26.09.2019
September
Súťaž Best in English, koordinátor, 29.11.2019
November
Olympiáda v ANJ, spolupráca
Divadelné predstavenie v ANJ – Jack and Joe, koordinátor, 17.03.2020
Marec
Exkurzia mesto Prešov
Apríl
Exkurzia do Veľkej Británie, koordinátor
Máj
Festival anglických filmov, spolupráca
Jún

Mgr. Zuzana REPASKÁ
Celoročne
Koordinátorka ŽŠR
Správca kabinetu č. 104, učebne č. 117
Knižnica anglických kníh
Mesiac
Aktivity, akcie
Európsky deň jazykov
September
Olympiáda v anglickom jazyku
November
Best in English
Vianočná burza (pod záštitou ŽŠR)
December
Študentský ples (pod záštitou ŽŠR)
Január
Festival filmov v anglickom jazyku
Návšteva Centra cudzojazyčnej literatúry
Jún
Exkurzia mesto Prešov

Mgr. Lenka SOKOL
Celoročne
Koordinátor ISIC/ITIC
Školská kronika
Spolupráca s Ruským centrom PU v Prešove
Divadelné predstavenie v DAD Prešov alebo kultúrne podujatie v ruskom jazyku v PKO
Informačný panel RUJ
Zabezpečenie reprezentácie školy na súťažiach: florbal žiačky, hádzaná žiačky
Mesiac
Aktivity, akcie
KOŽaZ- spolupráca
Piknikové čítanie
September
Európsky deň jazykov – spolupráca
Spolupráca – 70 rokov SZŠ
Október
Maratón v čítaní 2. ročník
November
Súťaž v ruskom jazyku - 4. ročník
December
Medziročníkový turnaj vo volejbale žiačok
Január
Študentský ples – spolupráca
Posedenie pri samovare - 1. ročník
Február
Milujem svoj život, preto športujem – beseda
Marec
Účelové cvičenie – spolupráca
Máj
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PaedDr. Jana TVERDÍKOVÁ
Celoročne
Koordinátor environmentálnej výchovy
Správca učebne č. 122
Olympiáda SJL (komisia)
Mesiac
Aktivity, akcie
Prešov číta rád – Piknikové čítanie
Európsky deň jazykov
September
Edukácia o triedení odpadu, zbere batérií, žiaroviek
Záložka do knihy spája slovenské školy
Október
November 89 a MY
November
Olympiáda SJL
Nevyhadzuj – RECYKLUJ – burza, Literárny večierok
December
Foto súťaž – zimná krajina spojená s výstavou fotografií
Január
Školský ples
Ekotopfilm – festival filmov s ekologickou problematikou
Február
Literárna súťaž Za krásu slova
Marec
Ekoaktivita ku Dňu Zeme 22.apríla – čistenie a úprava areálu školy a najbližšieho okolia.
Apríl
Návšteva Knižnice P. O. Hviezdoslava
Ekoprojekt – rozmanitosť liečivých rastlín, ochutnávka jednozložkových čajov s popisom
liečivých účinkov
Máj
Spolupráca pri akcii Milujem svoje mesto – úprava okolia mesta Prešov

Mgr. Erika VIŠŇOVSKÁ
Celoročne
Správca jazykovej učebne č. 118
Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Mesiac
Aktivity, akcie
Európsky deň jazykov
September
Vedomostný kvíz o nemecky hovoriacich krajinách
Október
Nemecká olympiáda
November
Divadelné predstavenie s triedou III. C
December
Súťaž v čítaní s porozumením zameraná na odborné texty z oblasti zdravotníctva
Január
Literárna súťaž Za krásu slova
Február
Exkurzia v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove
Marec
Filmové predstavenie v nemeckom jazyku
Súťaž Literárny Kežmarok
Apríl
Literárny večierok
Máj
Literárna beseda
Jún
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Pedagogickí zamestnanci odborných predmetov
PaedDr. Bc. Vladimíra BEĽAKOVÁ
Celoročne
Správca kabinetu č.21b, učebne č.124
Záujmový útvar „Zdravý životný štýl“
Koordinátor OKP IV.C
Mesiac
Aktivity, akcie
September
Spolupráca „Deň otvorených dverí SZŠ“
Október
Spolupráca – „70. výročie SZŠ“
Spolupráca – „70. výročie SZŠ“
November
Spolupráca – „Vianočná burza“
December
Spolupráca – „Asistent v akcii“
Jún

Mgr. Bc. Silvia DOĽACKÁ
Celoročne
Správca učebne č. 115, 116
Edukačné stretnutia v oblasti ústneho zdravia pre MŠ, ZŠ a SZŠ Prešov a okolie
Záujmový útvar „Zdravý chrup v zdravom tele“
Príprava a úprava učebných textov pre študijný odbor zubný asistent
Tvorba učebnej pomôcky – Obrazový atlas zubolekárskeho inštrumentária
Mesiac
Aktivity, akcie
Korekcia, úprava záznamov denných činností OKP v študijnom odbore zubný asistent
Recenzovaný príspevok v zborníku z konferencie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
September
„Medziodborová spolupráca v otázkach ústneho zdravia“
Spolupráca - Deň otvorených dverí na SZŠ – prezentácia študijného odboru zubný asistent
Organizácia účasti žiakov na – Prešovských stomatologických dňoch
Október
Spolupráca pri príprave oslavy 70. Výročia SZŠ
Účasť na konferencii – Quo vadis zdravotníctvo – Fakulta zdravotníckych odborov
Spolupráca – 70. Výročie SZŠ
November
Koordinátor – Deň ústneho zdravia
Účasť na konferencii – sekcie sestier v zubnom lekárstve – Starý Smokovec
Marec
Spolupráca – exkurzia múzea vo Viedni pre žiakov študijného odboru zubný asistent
Spolupráca – odborný seminár
Apríl
Koordinátor exkurzie – História zubného lekárstva v Košiciach
Máj

Mgr. Zuzana FARBULOVÁ
Celoročne
Konzultácia SOČ
Mesiac
September
Október
November
December
Január
Február
Apríl
Jún

Aktivity, akcie
Zdravotnícky dozor – 28.09.2019 (Delňa – Prešov)
Spolupráca – Deň otvorených dverí v SZŠ
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
Konzultácia SOČ
Konzultácia SOČ
Spolupráca – Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX
Spolupráca – Odborný seminár
Spolupráca – „Asistent v akcii:
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PhDr. Monika GORECKÁ
Celoročne
Správca odbornej učebne č. 12
Koordinátor – celoslovenská súťaž „Asistent v akcii“
Koordinátor – súťaže a prezentácie prvej pomoci
Mesiac
Aktivity, akcie
Informačný panel – svetový deň prvej pomoci
September
Koordinácia exkurzií KOS ZZS
Spolupráca – DOD SZŠ – prvá pomoc
Október
Prezentácia prvej pomoci na ZŠ, SŠ
November
Spolupráca – 70. výročie školy
Koordinácia súťaže asistent v akcii – výber lokality, žiadosti o spoluprácu
December
LK – spolupráca
Január
Príprava žiakov na regionálne kolo celoslovenskej súťaže prvej pomoci
Február
Spolupráca – prezentácia ZOC MAX
Prezentácia prvej pomoci na ZŠ, SŠ,
Príprava súťaže Asistent v akcii – spolupráca so záchranármi
Marec
Koordinácia exkurzií KOS ZZS
Príprava súťaže Asistent v akcii
Apríl
Príprava súťaže Asistent v akcii
Máj
Asistent v akcii 2020
Jún

PhDr. Radoslav GREGA
Celoročne
Koordinátor OKP pre 4. ročník – masér
Správca odbornej učebne č. 41, 42
Záujmový útvar „Starostlivosť o športovca z pohľadu maséra“
Konzultant SOČ
Mesiac
Aktivity, akcie
Spolupráca pri Dni otvorených dverí v SZŠ
Október
Spolupráca pri organizácii 70. výročia SZŠ
November
Spolupráca pri organizácii odborného seminára pre učiteľov odborných predmetov
Apríl

Mgr. Mária KALIŇAKOVÁ
Celoročne
Správca kabinetu č. 26
Vedúca PK ZA, PS a SAN
Mesiac
Aktivity, akcie
Informačný panel a organizácia – Deň srdca
September
Spolupráca – DOD na SZŠ
Október
Spolupráca – 70. výročie založenia školy
November
Koordinátor – Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX Prešov
Február
Koordinátor – Svetový deň chorých – akcia v škole
Spolupráca – Odborný seminár
Apríl
Spolupráca – celoslovenská súťaž Asistent v akcii
Jún
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Mgr. Anna KAŠPRIKOVÁ
Celoročne
Správca odbornej učebne č. 43
Záujmový útvar „Baby masáž“
Výzdoba interiéru školy
Mesiac
Aktivity, akcie
Jesenná výzdoba interiéru školy
September
Spolupráca pri DOD v SZŠ
Október
Spolupráca pri príprave 70. výročia založenia školy
November
Vianočná výzdoba interiéru školy
December
Jarná výzdoba interiéru školy
Marec
Spolupráca – Odborný seminár
Apríl

Mgr. Eva KLAČANSKÁ
Záujmový útvar „Ergoterapia“
Správca kabinetu č. 4
Mesiac
Aktivity, akcie
Spolupráca – Deň otvorených dverí SZŠ, Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
Október
Spolupráca ohľadom Svetového dňa výživy
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
November
Spolupráca –Vianočná burza
December
Spolupráca – Prezentácia študijných odborov v OC MAX
Február
Spolupráca – odborný seminár apríl 2019
Marec
Spolupráca – Odborný seminár, Prezentácia školy pre žiakov 9. ročníka ZŚ
Apríl
Spolupráca – „Asistent v akcii“
Jún

Mgr. Terézia KOČIŠOVÁ
PK zubný asistent
Vedúca OKP zubný asistent
Správca učebne č. 121
Mesiac
Aktivity, akcie
Účasť na odborných prednáškach Prešovské stomatologické dni 2019
Príprava a realizácia workshopu Philips na SZŠ
Október
Príprava a prezentácia študijného odboru zubný asistent na DOD na SZŠ
Edukačné stretnutia v oblasti ústneho zdravia pre MŠ a ZŠ
November
Príprava a prezentácia študijného odboru zubný asistent v ZOC MAX
Február
Edukačné stretnutia v oblasti ústneho zdravia pre MŠ a ZŠ
Zabezpečenie odbornej exkurzie zubnej techniky Prešov
Marec
Príprava a realizácia akcie Deň ústneho zdravia
Edukačné stretnutia v oblasti ústneho zdravia v sociálnych zariadeniach Prešov
Apríl
Zabezpečenie exkurzie Pravdivo o nepravých zuboch – Slovenské technické múzeum Košice

PhDr. Eva KONEČNÁ, MBA
Správca odbornej učebne č. 14, kabinetu č. 13
Člen Krajskej komisie SOČ
Mesiac
Aktivity, akcie
Organizácia akcie „Študentská kvapa krvi“
Október
Spolupráca pri príprave a organizácii 70. výročia založenia školy
November
Organizácia odbornej prednášky „Dar života“ o transplantácii orgánov
Organizácia akcie „Valentínska kvapka krvi“
Február
Príprava Knihy absolventov
Máj
Informačný panel – Svetový deň darcov krvi – 14. jún
Jún
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Mgr. Miroslava KOVÁČIKOVÁ
Celoročne
Koordinátor OKP II.F
Správca kabinetu č. 15, kmeňovej učebne č. 10, odbornej učebne č. 39
Záujmový útvar „Odstraňovanie bolesti svalov pomocou spúšťových bodov“
Výzdoba interiéru školy
Mesiac
Aktivity, akcie
Jesenná výzdoba interiéru školy
September
Aktualizácia informačných panelov študijného odboru masér
Október
Spolupráca pri DOD v SZŠ
Spolupráca pri príprave 70. výročia SZŠ
November
Vianočná výzdoba interiéru školy
December
Jarná výzdoba interiéru školy
Marec

Mgr. Zuzana LIPTÁKOVÁ
Celoročne
Koordinátor OKP pre 3. ročník – masér
Správca odbornej učebne č. 38
Záujmový útvar „SM systém“
Výzdoba interiéru školy
Mesiac
Aktivity, akcie
Jesenná výzdoba interiéru školy
September
Aktualizácia informačných panelov študijného odboru masér
Október
Vianočná výzdoba interiéru školy
December
Jarná výzdoba interiéru školy
Marec

MUDr. Radomíra MAGDOLENOVÁ
Celoročne
Správca odbornej učebne č. 110
Koordinátor – Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Záujmový útvar „Sprievodca ľudským telom“
Mesiac
Aktivity, akcie
Beseda so zástupkyňou OZ Liga Pár páru: Prirodzené metódy plánovaného rodičovstva
Február
Beseda s PhDr. ThDr. Máriou Slivkovou, PhD. Základné informácie o gender ideológii
Marec
Školské kolo olympiády z Anatómie a fyziológie
Apríl

PhDr. Ľubica MARCINEKOVÁ
Celoročne
Správca učebne č. 5
Záujmový útvar „ Záchranárstvo ako hobby“
Mesiac
Aktivity, akcie
Jesenná výzdoba interiéru školy
September
Spolupráca pri DOD SZŠ
Október
Spolupráca pri príprave 70. výročia SZŠ
November
Vianočná výzdoba interiéru školy, spolupráca pri vianočnej burze
December
Jarná výzdoba interiéru školy
Marec
Spolupráca pri odbornom seminári
Apríl
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Mgr. Katarína MODRANSKÁ
Celoročne
Vedúca OKP ZA, PS, SAN
Predsedníčka Rady školy
Výchovná poradkyňa
Mesiac
Aktivity, akcie
Príprava DOD SZŠ
September
Koordinácia činností a realizácia DOD SZŠ
Október
Spolupráca na prezentácii študijných odborov ZOC MAX
Február

Mgr. Slavomíra MUŠINKOVÁ
Celoročne
Koordinátor OKP IV.B triedy
Správca odbornej učebne č. 17
Mesiac
Aktivity, akcie
Exkurzia IV.B ,,Ako doma,, n. o., sociálne zariadenie, 06.09.2019
September
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
Spolupráca – Deň otvorených dverí SZŠ, 29.10.2019
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
Október
FZO PU, Vedecká konferencia
Spolupráca pri realizácii 70. výročia SZŠ, 21.11.2019
November
Spolupráca pri projektoch Erasmus plus
Spolupráca pri projektoch Erasmus plus
December
Spolupráca pri projektoch Erasmus plus
Január
Spolupráca – Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX
Február
Spolupráca – Odborný seminár, 22.04.2020
Apríl
Prezentácia školy pre žiakov 9. ročníka ZŠ
Máj
Spolupráca „Asistent v akcii“
Jún

Mgr. Lukáš NOVOTNÝ
Celoročne
Vedúci PK masér 5370 M, 5370 N
Vedúci OKP masér
Záujmový útvar „Masáže od A po Z“
Konzultácia SOČ
Mesiac
Aktivity, akcie
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
Október
Deň otvorených dverí SZŠ
Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX
Február
Spolupráca – Odborný seminár 22.04.2020
Apríl
Spolupráca „Asistent v akcii“
Jún
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PhDr. Silvia ODELGOVÁ
Celoročne
Konzultácia SOČ
Koordinátor OKP III.B triedy
Správca učebne č. 8
Mesiac
Aktivity, akcie
Zdravotnícky dozor – Slávnostné odovzdávanie vencov 07.09.2019 (Zlatá Baňa)
September
Zdravotnícky dozor – Charitatívna činnosť v spolupráci s FNsP PO (28.09.2019)
Spolupráca – Deň otvorených dverí SZŠ, 29.10.2019
Október
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
November
Konzultácia SOČ
Konzultácia SOČ
December
Konzultácia SOČ
Január
Spolupráca – Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX
Február
Spolupráca – Odborný seminár
Apríl
Spolupráca „Asistent v akcii“
Jún

PhDr. Alena OLEJŇÁKOVÁ
Celoročne
Správca odbornej učebne č. 18, kabinetu č. 28
Koordinátor – preškolenie ZA
Mesiac
Aktivity, akcie
Spolupráca pri Dni otvorených dverí
Október
Spolupráca pri organizácii 70 výročia školy
November
Spolupráca pri prezentácii učebných odborov v ZOC MAX Prešov
Február
Spolupráca pri organizovaní Odborného seminára
Apríl
Spolupráca „Asistent v akcii“
Jún

Mgr. Alena PARTILOVÁ
Celoročne
Zodpovednosť za maturitné tablá na 2. poschodí v budove A
Správca odbornej učebne č. 11
Mesiac
Aktivity, akcie
Spolupráca pri Dni otvorených dverí
Program pre seniorov – Mesiac úcty k starším
Október
Príspevok do školského časopisu
Spolupráca pri organizácii 70 výročia školy
November
Program pre seniorov – Vianočná besiedka
December
Príspevok do školského časopisu
Spolupráca – Svetový deň chorých
Február
Spolupráca pri organizovaní Odborného seminára
Apríl
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Mgr. Štefan PEKÁR
Celoročne
Koordinátor Rady rodičov
Správca učebne č. 107
Mesiac
Aktivity, akcie
Spolupráca Slávnostné otvorenie šk. r. 2019/2020, Imatrikulácia prvákov
September
Organizovanie stretnutia Rady rodičov
Spolupráca – Deň otvorených dverí SZŠ
Október
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
November
Spolupráca – Prezentácia učebných odborov v ZOC MAX Prešov
Február
Spolupráca – Odborný seminár
Apríl
Spolupráca „Asistent v akcii“
Jún

PaedDr. Erika PROVÁZKOVÁ
Celoročne
Koordinátorka charitatívnych akcií
Koordinátorka SOČ
Koordinátorka OKP II.G triedy
Zabezpečovanie spolupráce s SČK
Správca odbornej učebne č. 16, kabinetu č. 6
Mesiac
Aktivity, akcie
Biela pastelka
September
Spolupráca – Deň otvorených dverí SZŠ, Modrá nezábudka
Október
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
November
Úsmev ako dar, Predaj pohľadníc UNICEF
December
Konzultácie SOČ
Január
Príprava a realizácia Školského kola SOČ
Február
Spolupráca – Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX
Prednášky ČK
Marec
Spolupráca – odborný seminár
Apríl
Deň narcisov
Prezentácia školy pre žiakov 9. ročníka ZŠ
Máj
Úsmev ako dar
Jún

PhDr. Dana STACHUROVÁ, PhD.
Celoročne
Záujmový útvar „Zdravotnícky žurnalista”
Koordinácia tvorby školského časopisu VITA
Mesiac
Aktivity, akcie
Koordinácia školskej charitatívnej zbierky finančných prostriedkov pre nákup pulzného
September
oxymetra pre Novorodenecké oddelenie FNsP Prešov
Koordinácia školskej charitatívnej zbierky finančných prostriedkov pre nákup pulzného
oxymetra pre Novorodenecké oddelenie FNsP Prešov
Október
Informačný panel k mesiacu úcty k starším
Spolupráca pri tvorbe informačného panelu pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie
November
Spolupráca pri oslave 70. výročia SZŠ Prešov
Vydanie prvého čísla školského časopisu VITA – číslo jeseň/zima 2019,
Tvorba a distribúcia Mikulášskych darčekov pre onkologických pacientov FNsP Prešov
December
Tvorba a distribúcia vianočných pozdravov pre pacientov FNsP Prešov
Spolupráca pri príprave a výzdobe interiéru školy pred Vianocami
Spolupráca pri príprave a výzdobe interiéru školy pred Veľkou Nocou
Marec
Informačné panely k Medzinárodnému dňu sestier a Medzinárodnému dňu rodiny
Máj
Vydanie druhého čísla školského časopisu VITA – číslo jar/leto 2020.
Jún

Plán práce 2019/2020
SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov

28/90

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
Mgr. Martina ŠOMSKÁ
Celoročne
Správkyňa učebne č. 43a
Mesiac
Aktivity, akcie
Spolupráca – Deň otvorených dverí SZŠ, Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
Október
Spolupráca – príprava a výzdoba interiéru školy – jeseň
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
November
Spolupráca pri Vianočnej burze
December
Spolupráca – príprava a výzdoba interiéru školy – Vianoce
Spolupráca – Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX
Február
Spolupráca – príprava a výzdoba interiéru školy – jar, Veľká noc
Marec
Spolupráca – Odborný seminár
Apríl
Spolupráca „Asistent v akcii“
Jún

PaedDr. Bc. Monika TIMKOVÁ
Celoročne
Koordinátor prevencie sociálno – patologických javov
Koordinátor OKP pre I.H triedu
Správca odbornej učebne č. 19
Mesiac
Aktivity, akcie
Príprava plánu koordinátora sociálno-patologických javov
September
Spolupráca – Deň otvorených dverí SZŠ
Október
Spolupráca pri 70. výročí SZŠ
November
Príprava aktivít Červené stužky – Deň boja proti AIDS
Spolupráca – Vianočná burza
December
Realizácia aktivít Červené stužky – Deň boja proti AIDS
Spolupráca – Odborný seminár, Prezentácia školy pre žiakov 9. ročníka ZŚ
Apríl
Spolupráca „Asistent v akcii“
Jún

PhDr. Andrej ULIČNÝ
Celoročne
Správca učebne č. 31
Fotodokumentácia školských akcií
Člen Krajskej komisie SOČ
Mesiac
Aktivity, akcie
Spolupráca – propagácia SOČ súťaže
September
Spolupráca – Deň otvorených dverí SZŠ
Október
Organizácia projektu s interaktívnym prístupom „Protidrogový vlak“
Spolupráca – 70 rokov SZŠ
November
Spolupráca – Vianočná burza
December
Spolupráca – prezentácia študijných odborov ZOC MAX
Február
Spolupráca – odborný seminár „Učíme pre prax“
Apríl
Spolupráca „Asistent v akcii“
Jún

PhDr. Andrea ZORIČÁKOVÁ
Celoročne
Mesiac
Október
November
Február
Apríl
Jún

Aktivity, akcie
Spolupráca – Deň otvorených dverí SZŠ
Spolupráca – 70 rokov SZŠ
Spolupráca – prezentácia študijných odborov ZOC MAX
Spolupráca – odborný seminár „Učíme pre prax“
Spolupráca „Asistent v akcii“
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THP a prevádzkoví zamestnanci
Názov PK

Vedúci

Ing. Mária Straková

správkyňa kancelárie č. 2

Monika Lukáčová
(počas PN Bc. Krafčíkovej)

správkyňa sekretariátu, kuchynky, skladu učebníc č. 129 a skladu kancelárskych
predmetov, registratúrneho strediska č. 124a

Vladimír Slobodník

správca kancelárie č. 22a
knižnica s beletriou

Marek Lipka

správca miestnosti č. 125, 126, 130, priestorov žiackych šatní, garáže, skladu spotrebného
materiálu č. 129, kotolne v škole a v telocvični

Eva Raďáková

správkyňa kancelárie č. 1a

Ľudmila Priesterová

správkyňa kancelárie č. 1b

Monika Kostrábová

správkyňa šatne pre upratovačky – č. 128, práčovne

Marta Kendrová

správkyňa vrátnice, spojovacej chodby

Katarína Čižmariková
Ľudmila Džubáková
Monika Tkáčová
Mária Tvrdíková

OPATRENIA NA ÚSEKU MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA

5

Hlavnou úlohou na tomto úseku bude udržať a podľa možnosti skvalitniť materiálno-technickú základňu (MTZ)
školy:


kabinety učiteľov postupne vybaviť kvalitnou výpočtovou technikou,



skvalitniť hardwarové a softwarové vybavenie počítačových učební,



zabezpečovať včasnú údržbu a opravy zariadení v budovách školy,



skrášľovať okolie školy výsadbou kvetov a kríkov a pravidelným kosením,



v priestoroch školy zriadiť ďalšie oddychové zóny s lavičkami, okrasnými drevinami, bylinkovou
záhradou,



zriadiť Kneippov chodník a prístrešok s lavičkami pre psychohygienu, relax a oddych zamestnancov
i žiakov, ktorí externý priestor môžu využívať počas veľkej prestávky i počas vyučovania „v prírode“.
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PRÁCA PREDMETOVÝCH KOMISIÍ

6

Predmetové komisie v škole (PK)

6.1

V školskom roku 2019/2020 budú v škole pracovať tieto predmetové komisie:
▪

Predmetová komisia jazykov

▪

Predmetová komisia prírodovedných a spoločenskovedných predmetov

▪

Predmetová komisia študijného odboru 5356 M, 5356 N zdravotnícky asistent – denné štúdium, externé
štúdium, študijného odboru 5361 M, 5361 N praktická sestra – denné štúdium, externé štúdium
a učebného odboru 5371 H sanitár – externé štúdium

▪

Predmetová komisia študijného odboru 5370 M, 5370 N masér – denné štúdium

▪

Predmetová komisia študijného odboru 5358 M zubný asistent – denné štúdium

Názov PK
PK jazykov
PK prírodovedných
a spoločenskovedných
predmetov
PK zdravotnícky asistent,
praktická sestra, sanitár

Vedúci
Mgr. Erika Polohová

Zastúpenie predmetov
SJL, ANJ, NEJ, RUJ

PaedDr. Júlia Geletičová

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

Mgr. Mária Kaliňaková

LAT, ANF, PAT, PVL, ORZ, PPS, PYJ, ZET, SIL,
ZKC, ZOE, AZD
LAJ, ANF, PAT, PRL, OZS, PRP, PPK, ZDE, ZKC,
OSE, OST, AZD
ZDR, SNO, SIX

Vedúca OKP – zdravotnícky
Mgr. Katarína Modranská
asistent, praktická sestra,
sanitár
PK masér
Mgr. Lukáš Novotný
Vedúci OKP masér
PK zubný asistent
Mgr. Terézia Kočišová
Vedúca OKP zubný asistent

6.2

OAZ, OŠS, SIQ
LAT, ANF, PAT, PPS, PYJ, ZKC, ORZ, PVL, FYT,
RRC, MAZ, MFB
LAT, ANF, PVL, PAT, ORZ, PPS, ZKC, PGQ, ZET,
AZD, AZB, HUD, ZAX, ZNL

Hlavné úlohy predmetových komisií
1. Vypracovať ročný plán práce PK obsahujúci
▪
Zoznam členov PK v školskom roku 2019/2020
▪
Hlavné úlohy PK
▪
Plán práce PK s termínmi stretnutí
▪
Rozdelenie úloh členov PK v školskej a mimoškolskej činnosti
2. Na začiatku školského roka sa dohodnú členovia PK na rozdelení úloh v školskej a mimoškolskej
činnosti – olympiády, súťaže, záujmové útvary, školský časopis, športové akcie, uskutočňovanie
projektov, príprava exkurzií, ročníkových previerok, atď.
3. Do tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu
humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike a predchádzania všetkých
foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv
a slobôd z roku 1990 a Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.
4. Do tematických plánov v jednotlivých predmetoch vo všetkých študijných odboroch zapracovať úlohy
súvisiace čitateľskou a finančnou gramotnosťou.
5. Zavádzanie prvkov projektového vyučovania do vyučovacích predmetov.
6. Organizácia žiackych súťaží – predmetové olympiády, SOČ.
7. Vedenie evidencie, zabezpečenie využitia a dopĺňania učebných pomôcok.
8. Príprava exkurzií a iných mimoškolských foriem vzdelávania žiakov.
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9. Návrhy na úpravu rozvrhu hodín vzhľadom na špecifiká vyučovacích predmetov.
10. Vzájomné hospitácie, určenie kritérií pre zameranosť hospitácií. Príprava tematických plánov povinne
voliteľných a nepovinných predmetov podľa nových učebných osnov.
11. Metodické uvádzanie a podpora začínajúcim pedagogickým zamestnancom.
12. Diagnostikovanie úrovne predmetu a prijatie odporúčaní pre jej skvalitnenie.
13. Štúdium legislatívnych noriem o škole a výučbe - klasifikačný a školský poriadok, učebné plány,
učebné osnovy, štandardy a iné pedagogické dokumenty.
14. Sledovanie najnovších odborných a pedagogicko-psychologických publikácií, časopisov.
15. Vypracovanie, konzultovanie časovo-tematických plánov.
16. Prenos aktuálnych informácií zo vzdelávacích podujatí v MPC v Prešove a iných vzdelávacích
organizáciách členmi PK.
17. Iniciovanie publikačnej činnosti členov PK.
18. Prezentácia výborných metodických výsledkov vyučovacej činnosti učiteľov.
19. Koordinácia medzipredmetových vzťahov vo výučbe príbuzných učebných predmetov.
20. Podporovanie nadaných, talentovaných žiakov.
21. Návrhy pre tvorbu žiackych projektov.
22. Vzdelávanie učiteľov v odbore, jazykových znalostiach, v ovládaní prostriedkov IKT.

Plán práce 2019/2020
SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov

32/90

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
7

PREDMETOVÁ KOMISIA JAZYKOV

Vedúca PK

Mgr. Erika Polohová

Členovia
Meno a priezvisko
PaedDr. Martina Dudaščíková
PaedDr. Júlia Geletičová
Mgr. Jaroslava Fedorková
Mgr. Tomáš Fiamčik
Mgr. Zuzana Gomoľová
Mgr. Peter Kilian
PaedDr. Ivana Klimovská

Aprobácia
SJL – RUJ
ANJ – DEJ – OBN
ANJ – RUJ
ANJ – TSV
SJL – BIO
LAT, LAJ – ANJ - SJL
ANJ – DEJ

Mgr. Silvia Lukáčová

SJL – NVB

Mgr. Erika Polohová
Mgr. Zuzana Repaská
Mgr. Lenka Sokol
PaedDr. Jana Tverdíková
Mgr. Erika Višňovská

ANJ – BIO
ANJ
RUJ – TSV
SJL – BIO
SJL – NEJ

Ciele činnosti PK

7.1

















Sledovať metodické pokyny MŠVVaŠ, pedagogicko-organizačné pokyny pre školy na daný školský rok.
Dodržiavať metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov č. 21/2011 a internú smernicu.
Spolupracovať s vedením školy.
Sledovať materiálno-technického vybavenia jazykových učební a ich využívanie a predkladať vedeniu
školy návrhy na doplnenie didaktickej techniky.
Zabezpečiť pracovné zošity pre všetkých žiakov na výučbu cudzích jazykov.
Podieľať sa na dopĺňaní a realizácii školského vzdelávacieho programu.
Koordinovať prácu členov PK, vymieňať si skúsenosti pri vzájomných hospitáciách a konzultáciách.
Podporovať profesijný rast pedagogických zamestnancov v rámci kontinuálneho vzdelávania účasťou
na seminároch a podujatiach organizovaných MPC a inými vzdelávacími inštitúciami. Využívať
poznatky a zručnosti nadobudnuté v rámci kontinuálneho vzdelávania organizovaného MPC a štúdiom
vo výchovno-vzdelávacom procese.
Využívať možnosť vzdelávania z ponuky vzdelávacích aktivít Metodicko-pedagogického centra
(ďalej len „MPC“) v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre vedúcich
pedagogických zamestnancov škôl s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvíjania
čitateľskej gramotnosti. Metodické materiály pre učiteľov všetkých stupňov škôl sú dostupné
na webovom sídle MPC http://www.mpc-edu.sk/publikacie.
Kontrolovať výchovno-vzdelávaciu prácu v jednotlivých ročníkoch a predmetoch (zjednocovaním
kritérií hodnotenia a klasifikácie žiakov, vzájomnou hospitáciou, diagnostikovaním úrovne vedomostí
žiakov formou testov, dotazníkov, previerok, kontrolou plnenia školského vzdelávacieho programu
a kontrolou pedagogickej činnosti jednotlivých členov PK).
Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej
hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby
pedagogickým zamestnancom. Zistenia z hospitačnej činnosti využívať pri plánovaní kontinuálneho
vzdelávania pedagogických zamestnancov.
Zamerať činnosť metodických orgánov na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti
pedagogických zamestnancov, na identifikovanie silných a slabých stránok výchovno-vzdelávacej
činnosti pedagogických zamestnancov, na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, na realizovanie interného vzdelávania
podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov a na monitorovanie úrovne vzdelávacích
výsledkov detí a žiakov.
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Do ŠkVP zapracovať prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu
humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným
postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie,
antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu, rasizmu a nenávistných prejavov.
Inovatívnymi metódami a formami realizovať prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj,
environmentálna výchova, mediálna 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.
Sledovať, propagovať a uplatňovať nové metódy a efektívne vyučovacie postupy. Využívať informačné
technológie na hodinách a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese.
Uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj a jazykovej gramotnosti. Na rozvíjanie
čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk
v rámci všetkých predmetov.
Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti. Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej
gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP; dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých
vyučovacích hodinách (t.j. nielen na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry).
Rozvíjať slovnú zásobu a odbornú terminológiu u žiakov. Rozvíjať a podporovať čitateľskú gramotnosť
žiakov v slovenskom jazyku a literatúre a cudzích jazykoch.
Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať čitateľské a literárne súťaže (Literárny
Kežmarok, Za krásu slova) a olympiády. Zapájať žiakov do literárnych a umeleckých súťaží, autorských
literárnych súťaží. Rozvíjať jazykový prejav žiakov a tvorivé písanie.
Podporovať voľno-časové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné, literárne
súťaže, školské časopisy). Využívať služby školskej knižnice, virtuálnej knižnice na www.zborovna.sk.
Riešiť slabo prospievajúcich žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi a výchovným poradcom.
Pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky k nim,
aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venovať pozornosť
inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.
Zapájať žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak jazykovú
zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj
viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného
vzdelávania a webovom sídle ECML http://edl.ecml.at.
Organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží.
Informácie sú zverejnené na www.iuventa.sk.
Priebežne sledovať informácie na webovom sídle ŠPÚ, na ktorom sú zverejnené odborné články
a publikácie, napr. aj slovenské preklady odborných publikácií ECML: učiteľmi cudzích jazykov
http://www.statpedu.sk/sk/.
Sledovať aktuálne knižné publikácie. Časopis Jazyk a literatúra ponúka učiteľom slovenského jazyka
a literatúry a cudzích jazykov priestor pre publikovanie článkov a štúdií domácim odborníkom
a učiteľom zameraným na problematiku vyučovania jazykov (materinské, vyučovacie a cudzie)
a literatúry. V digitálnej forme je prístupný na webovom sídle ŠPÚ http://www.statpedu.sk.
Organizovať školské exkurzie (historické pamiatky mesta Prešov) a navštíviť divadelné predstavenia
(DJZ v Prešove, Štátne divadlo Košice, SND v Bratislave, Divadelné centrum v Martine – predstavenie
v kine Scala v Prešove). V súvislosti s vyhlásením roka 2020 za Rok slovenského divadla
si pripomenieme 100. výročie vzniku Slovenského národného divadla návštevou divadelného
predstavenia alebo kultúrneho podujatia pripomínajúce si toto výročie.
Realizovať rôzne aktivity pre žiakov a pedagógov napr. besedy, súťaže, návštevy expozícií,
publikovanie témy v školskom časopise a využiť podporné metodické materiály a vzdelávacie aktivity
realizované MPC, Slovenskou pedagogickou knižnicou a ŠPÚ, zverejnené na ich webových sídlach,
pripomínajúc si význam a mimoriadne postavenie osobnosti generála M. R. Štefánika v novodobých
dejinách Slovenska.
Využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc (Knižnica P. O. Hviezdoslava, oddelenie
cudzojazyčnej literatúry knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, Univerzitná knižnica PU).
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7.2

Plán činnosti PK

Časový harmonogram zasadnutí PK
September 2019
- dopracovanie a schválenie plánu práce PK na šk. rok 2019/2020 (hlavné úlohy, konkrétne úlohy členov
PK, aktivity),
- TVVP v Edupage (elektronická triedna kniha) – súlad s cieľovými požiadavkami pre oblasť Jazyk
a komunikácia,
- aktualizácia ŠkVP jednotlivých predmetov v jednotlivých učebných odboroch, zjednotenie kritérií
hodnotenia žiaka,
- kontrola zabezpečenie učebníc a pracovných zošitov pre cudzie jazyky,
- prehľad záujmových útvarov pre žiakov,
- návrhy na doplnenie didaktickej techniky,
- návrhy školení pedagogických zamestnancov do Plánu profesijného rozvoja vzdelávania (do 14. 09.
2019),
- organizácia aktivít Európsky deň jazykov, Športové všeličo, Medzinárodný Dňa mlieka,
- aktuálne problémy.
Január 2020
- zhodnotenie študijných výsledkov žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch, vyhodnotenie
podkladov na klasifikáciu podľa Metodického pokynu č. 21/2011 a internej smernice na klasifikáciu
žiakov,
- zhodnotenie plnenia plánu práce PK za 1. polrok školského roka 2019/2020, kontrola stavu plnenia
ŠkVP,
- kontrola maturitných zadaní,
- vyhodnotenie hospitácií,
- výsledky školského kola olympiády v cudzích jazykoch,
- schvaľovanie kritérií na prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021,
- aktuálne otázky.
Marec 2020
- zhodnotenie stavu pripravenosti žiakov na EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo SJL, ANJ, NEJ a RUJ
a na ústnu formu internej časti MS z jazykov,
- organizačné zabezpečenia EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo SJL, ANJ, NEJ a RUJ,
- prerokovanie a schválenie maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky,
- organizačné zabezpečenie ústnych maturitných skúšok zo SJL, ANJ, NEJ, RUJ,
- akcie organizované v mesiaci marec – mesiaci knihy,
- divadelné predstavenie – Jack and Joe (17. 03. 2020), informácie o organizácii dňa a aktivity zamerané
na žiakov učiacich sa nemecký a ruský jazyk,
- aktuálne problémy.
Júl 2020
- celkové zhodnotenie výsledkov MS zo SJL, ANJ, NEJ a RUJ,
- hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov v školskom roku 2019/2020,
vyhodnotenie exkurzií, výsledkov v súťažiach a iných aktivít realizovaných počas školského roka,
- stav úrovne vedomostí žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch,
- vyhodnotenie plnenia plánu práce PK jazykov.
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Plán aktivít a konkrétne úlohy členov PK
1. Rozvoj čitateľskej gramotnosti
Aj v tomto školskom roku sa vyučujúci zamerajú na rozvoj čitateľskej gramotnosti, čítania
s porozumením z dôvodu slabej slovnej zásoby žiakov, ako dôsledok nedostatočnej práce žiakov
s knihou mimo vyučovania.
Termín: priebežne počas školského roka
Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci
2. „Daruj knihu škole“ pokračujeme v aktivite, ktorá zameraná na budovanie knižnice s vlastným
výpožičnými pravidlami a čitateľského kútika pre žiakov formou zbierky kníh, ktoré už doma
nepotrebujú alebo ich už viac čítať nebudú. Žiaci môžu doniesť knihy v priebehu šk. roka.
Termín: priebežne počas celého roka
Zodpovedný: Mgr. Jaroslava Fedorková
3. Záujmové útvary
 Túry do kultúry – vedúci ZÚ: PaedDr. Martina Dudaščíková
 Konverzácia v anglickom jazyku – vedúci ZÚ: Mgr. Jaroslava Fedorková
 Angličtina hravo – vedúci ZÚ: Mgr. Peter Kilian
 Angličtina prakticky – vedúci ZÚ: PaedDr. Ivana Klimovská
4. Práca s nadanými žiakmi
Počas školského roka 2019/20 sa žiaci budú zapájať do rôznych umeleckých súťaží a predmetových
olympiád.
 Best in English
Termín: november
Zodpovedný: Mgr. Erika Polohová
 Olympiáda v anglickom jazyku
Termín: november
Zodpovedný: Mgr. Jaroslava Fedorková
 Olympiáda v nemeckom jazyku
Termín: december
Zodpovedný: Mgr. Erika Višňovská
5. Spolupráca s knižnicami
 Prešov číta rád – Piknikové čítanie
Termín: september
Zodpovední: vyučujúci jazykov
 Návšteva oddelenia cudzojazyčnej literatúry knižnice P. O. Hviezdoslava
Termín: šk. r. 2019/2020
Zodpovední: Mgr. Jaroslava Fedorková, Mgr. Zuzana Repaská
 Návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava
Termín: marec
Zodpovední: PaedDr. Martina Dudačšíková, Mgr. Gomoľová, Mgr. Višňovská
 Návšteva knižnice PU
Termín: marec
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Gomoľová
6. Besedy





Literárna beseda
Termín: jún
Zodpovedný: Mgr. Erika Višňovská
Maratón v čítaní v ruskom jazyku
Termín: marec
Zodpovední: Mgr. Lenka Sokol, PaedDr. Martina Dudaščíková
Posedenie pri samovare
Termín: marec
Zodpovedný: Mgr. Lenka Sokol
„Čaj o piatej“ – literárny večierok v ANJ
Termín: marec
Zodpovední: vyučujúci ANJ

7. Informačný panel
Žiaci pod vedením vyučujúcich pripravia informačné panely k aktuálnym udalostiam.
 Európsky deň jazykov
Termín: september
Zodpovedný: Mgr. Erika Polohová
 Marec mesiac knihy
Termín: marec
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Gomoľová
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4 ročné obdobia
Termín: priebežne počas šk. roka

Zodpovedný: Mgr. Lenka Sokol

8. Súťaže








9.

Za krásu slova
Termín: február
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Gomoľová
Literárny večierok
Termín: november
Zodpovedný: Mgr. Peter Kilian
Best In English
Termín: november
Zodpovedný: Mgr. Erika Polohová
Súťaž v čítaní s porozumením odborných textov (v rámci čitateľskej gramotnosti a v spolupráci
s odbornými učiteľmi)
Termín: február
Zodpovedný: Mgr. Erika Višňovská
Vedomostný kvíz o nemecky hovoriacich krajinách
Termín: apríl
Zodpovedný: Mgr. Erika Višňovská
Súťaž v ruskom jazyku
Termín: február
Zodpovedný: Mgr. Lenka Sokol

Prezentácie
V priebehu školského roka žiaci pripravujú prezentácie na rôzne témy, ktoré sú im zadané vyučujúcimi
podľa TVVP jednotlivých predmetov.
Viď. Plánované aktivity jednotlivých vyučujúcich realizované počas VH.
 Európsky deň jazykov
Žiaci 3. ročníka budú prezentovať krajiny, ktorých jazyky sa vyučujú na našej škole. Vytvoria
prezentácie, hry a kvízy. Pripravia tradičné jedlá na ochutnávku pre žiakov 1. ročníka.
Pre žiakov 2. ročníka je pripravené športové všeličo, kde budú mať príležitosť ukázať svoju
šikovnosť v rôznych športoch.
Termín: september
Zodpovedný: Mgr. Erika Polohová

10. Projekty
 Záložka spája slovenské školy
Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými
školami a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré
žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Základné školy a stredné školy mohli výmenu
záložiek využiť na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života
žiakov v rôznych kútoch Slovenska.
Termín: október
Zodpovedný: PaedDr. Martina Dudaščíková
 „Prečo čítam“ – komparácia prečítaných diel povinnej literatúry (J. Kollár – Slávy dcera,
M. Kukučín – Dom v strání, B. S. Timrava – Ťapákovci) a mimočítankovej literatúry a následná
diskusia so žiakmi II.C triedy
Zodpovedný: Mgr. Zuzana Gomoľová
11. SOČ
Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých perspektívnych ľudí.
Podporuje experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému
pokroku. Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať spoločne
v tíme. Napomáha sociálnemu, emocionálnemu i morálnemu vývinu ako jednej zo stratégií rozvoja
osobnosti žiaka. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností,
skúseností a talentu mladých ľudí.
Termín: priebežne
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci, konzultanti, oponenti
12. Pracovné listy a texty na rozvoj čitateľskej gramotnosti
Vyučujúci jednotlivých predmetov pripravia texty a cvičenia k textom na rozvoj čitateľskej gramotnosti
podľa jazykov úrovne žiakov alebo ročníkoch.
Termín: priebežne
Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci
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13. Exkurzie a návšteva divadelných predstavení
V školskom roku žiaci navštívia divadelné predstavenia.
 Divadlo Jonáša Záborského v Prešove / Štátne divadlo v Košiciach (predstavenie podľa
aktuálnej ponuky).
Termín: priebežne počas školského roka 2019/2020
Zodpovedný: PaedDr. Martina Dudaščíková
 Jack and Joe, Divadelné centrum v Martine, Scala v Prešove
Termín: marec
Zodpovedný: Mgr. Erika Polohová
 Filmové predstavenie v nemeckom jazyku
Termín: január
Zodpovedný: Mgr. Erika Višňovská
 Divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky, DAD v Prešove
Termín: priebežne počas školského roka 2019/2020
Zodpovedný: Mgr. Sokol
 Literárna exkurzia spojená s návštevou divadelného predstavenia v SND v Bratislave
Termín: marec
Zodpovedný: PaedDr. Martina Dudaščíková
 Metropolitný Londýn a univerzitný Oxford
Termín: máj
Zodpovedný: Mgr. Erika Polohová
˗ „Ťapákovci“ DAD Prešov
Termín: jún
Zodpovedný: PaedDr. Martina Dudaščíková
Plán exkurzií
Predmet

Tematický
celok

Mesto Prešov –
historické pamiatky
mesta

ANJ

Mestá a miesta

počas školského
roka 2019/2020

4. ročník
1. ročník

Katedra rusistiky PU

RUJ

Krajina, ktorej
jazyk sa učím

december 2019

vybraní žiaci
všetkých ročníkov

Návšteva knižnice
P.O.Hviezdoslava

SJL

Komunikácia
a jej formy

marec – máj 2020

1. ročník

ANJ

Krajina, ktorej
jazyk sa učím

jún 2020

1. a 2. ročník

ANJ

Kultúra a
umenie

17. marec 2020

Literárna exkurzia

SJL

Kultúra a
umenie

marec – apríl
2019

Metropolitný Londýn
a univerzitný Oxford –
exkurzia

ANJ

Krajina, ktorej
jazyk sa učím

máj 2020

žiaci 1., 2. a 3.
ročníka

Mgr. Polohová

Spolupráca s ruským
centrom PU

RUJ

Krajina, ktorej
jazyk sa učím

počas školského
roka 2019/2020

žiaci učiaci sa
ruský jazyk

Mgr. Sokol

Názov / miesto

Návšteva oddelenia
cudzojazyčnej
literatúry knižnice
P.O.Hviezdoslava
Divadelné predstavenie
Jack and Joe

Plánovaný
termín
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Trieda/
Ročník

žiaci všetkých
ročníkov
žiaci z
jednotlivých
ročníkov

Zodpovední za
koordináciu
Mgr. Polohová
Mgr. Repaská
Mgr. Fedorková
Mgr. Fiamčik
Mgr. Repaská
PaedDr. Geletičová
Mgr. Sokol
PaedDr. Dudačšíková
Mgr. Višňovská
Mgr. Gomoľová
PaedDr. Dudačšíková,
PaedDr. Tverdíková
Mgr. Fedorková
Mgr. Repaská
PaedDr. Geletičová
Mgr. Polohová
PaedDr. Dudaščíková

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
7.3

Kritériá hodnotenia žiakov

Žiaci sú hodnotení podľa metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenia a klasifikáciu žiakov stredných škôl.
Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti s váhou 1 pre obidve zložky. Výsledná známka
sa vypočíta ako vážený aritmetický priemer uvedených čiastkových známok.
Slovenský jazyk
a) Väčšia váha
- ústne skúšanie
1x
- kontrolná slohová práca
1x
- diktát
1,5x
- test z tematického celku
2x
- interpretácia umeleckého diela 1x
b) Menšia váha
0,5x
- aktivita na hodine
- pribežné testovanie
- hodnotenie domácej úlohy
- vlastná tvorba
Hodnotenie písomných prác
1. Vonkajšia forma
2. Vnútorná forma
3. Kompozícia
4. Jazyk
5. Pravopis
6. Štýl
7. Celkové vyznenie
Za každú časť je možné získať 0 – 4 body (spolu 28 bodov).
Stupnica

100 – 90 %
89 – 75 %
74 – 60 %
59 – 45 %
44 – 0 %

=1
=2
=3
=4
=5

Anglický/Nemecký/Ruský jazyk
a) Väčšia váha
- kontrolné slohové práce
2x
- test z tematického celku
2x
- ústne skúšanie
1x
b) Menšia váha
0,5x
- dialógy
- aktivita na vyučovacej hodine
- domáce úlohy
- projekty
- prezentácie
- priebežné testovanie
Hodnotenie školských písomných prác
1. Obsah a dĺžka (O)
2. Stavba a členenie (Č)
3. Gramatika (G)
4. Slovná zásoba – lexika (L)
Za každú časť je možné získať 0 – 5 bodov (spolu 20 bodov).
Stupnica

100 – 90 %
89 – 75 %
74 – 60 %
59 – 45 %
44 – 0 %

=1
=2
=3
=4
=5
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Plán práce jednotlivých členov PK
Plán aktivít pedagogických zamestnancov PK jazykov
Pedagogický zamestnanec

Kariérová pozícia/ Kariérový stupeň

Aktivity

Triedna učiteľka

Literárna exkurzia – spojená s divadelným predstavením – SND Bratislava
(podľa aktuálnej ponuky)
Divadelné predstavenie Ťapákovci – DAD Prešov
Literárny večierok, Literárna beseda
Literárna súťaž – Za krásu slova
Divadelné predstavenie – divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Štátne divadlo
v Košiciach ( podľa aktuálnej ponuky)
Európsky deň jazykov
Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy
Návšteva knižnice P. O. Hviezdoslav
Prešov číta rád – Piknikové čítanie
Posedenie pri samovare
Maratón v čítaní – ruský jazyk
Európsky deň jazykov
Exkurzia – historické pamiatky mesta Prešov
Návšteva filmového predstavenia v anglickom jazyku
Festival anglických filmov
Olympiáda v ANJ
Návšteva oddelenia cudzojazyčnej literatúry knižnice
P. O. Hviezdoslava v Prešove
Prešov číta rád – Piknikové čítanie
Európsky deň jazykov
Exkurzia – historické pamiatky mesta Prešov
Olympiáda v ANJ
Festival anglických filmov
Európsky deň jazykov
Exkurzia – historické pamiatky mesta Prešov
Olympiáda v ANJ
Návšteva oddelenia cudzojazyčnej literatúry knižnice
P. O. Hviezdoslava v Prešove
Festival anglických filmov
Návšteva filmového predstavenia v anglickom jazyku
Európsky deň jazykov
Literárna beseda, Literárny večierok
Literárna súťaž – Za krásu slova
Literárna súťaž – Literárny Kežmarok
Divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky
Návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava
Európsky deň jazykov
Články zo školských akcií do médií
Literárny večierok

1.

PaedDr. Martina Dudaščíková

2.

Mgr. Jaroslava Fedorková

Samostatný pedagogický
zamestnanec

3.

Mgr. Tomáš Fiamčik

Samostatný pedagogický
zamestnanec

4.

PaedDr. Júlia Geletičová

5.

Mgr. Zuzana Gomoľová

6.

Mgr. Peter Kilian

Pedagogický zamestnanec
s I. atestáciou

Vedúci predmetovej komisie
prírodovedných a spoločenskovedných predmetov
Triedna učiteľka
Samostatný pedagogický
zamestnanec
Triedny učiteľ
Samostatný pedagogický
zamestnanec
Triedny učiteľ
Pedagogický zamestnanec
s I. atestáciou
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Záujmový útvar

Túry do kultúry

Konverzácia
v anglickom jazyku

Angličtina hrou

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

7.

PaedDr. Ivana Klimovská

Samostatný pedagogický
zamestnanec
Vedúci predmetovej komisie jazykov

8.

Mgr. Erika Polohová

9.

Mgr. Zuzana Repaská

Pedagogický zamestnanec
s I. atestáciou

Samostatný pedagogický
zamestnanec

Triedna učiteľka
10.

Mgr. Lenka Sokol

Samostatný pedagogický
zamestnanec
Triedna učiteľka

11.

PaedDr. Jana Tverdíková

Pedagogický zamestnanec
s II. atestáciou
Triedna učiteľka

12.

Mgr. Erika Višňovská

Pedagogický zamestnanec
s I. atestáciou
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Európsky deň jazykov, Divadelné predstavenie, Olympiáda v ANJ
Návšteva oddelenia cudzojazyčnej literatúry knižnice P. O. Hviezdoslava
v Prešove
Festival anglických filmov
Súťaž – projekt v ANJ – Angličtina do vrecka
Súťaž – Angličtina tímovo
Exkurzia – historické pamiatky mesta Prešov
Olympiáda v ANJ, Európsky deň jazykov
Prešov číta rád – Piknikové čítanie, Súťaž Best in English
Divadelné predstavenie Jack and Joe
Návšteva oddelenia cudzojazyčnej literatúry knižnice
P. O. Hviezdoslava v Prešove
Festival anglických filmov
Metropolitný Londýn a univerzitný Oxford – exkurzia do Veľkej Británie
Olympiáda v ANJ, Európsky deň jazykov
Exkurzia – historické pamiatky mesta Prešov
Návšteva filmového predstavenia v anglickom jazyku
Best in English
Prešov číta rád – Piknikové čítanie
Festival anglických filmov
Návšteva oddelenia cudzojazyčnej literatúry knižnice
P. O. Hviezdoslava v Prešove
Európsky deň jazykov – Športové všeličo
Prešov číta rád – Piknikové čítanie
Exkurzia Katedry rusistiky na PU v Prešove
Posedenie pri samovare, Maratón v čítaní – ruský jazyk
Divadelné predstavenie v DJZ alebo DAD Prešov- podľa aktuálnej ponuky
Spolupráca s ruským centrom PU v Prešove
Literárna súťaž v ruskom jazyku
Európsky deň jazykov
Literárna súťaž – Za krásu slova, Literárny večierok
Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy
Prešov číta rád – Piknikové čítanie
Návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava
Európsky deň jazykov
Literárna beseda
Literárna súťaž - Za krásu slova
Literárna súťaž – Literárny Kežmarok
Olympiáda v NEJ
Návšteva Univerzitnej knižnice PU a knižnice P. O. Hviezdoslava
Divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky
Vedomostný kvíz o nemecky hovoriacich krajinách
Súťaž v čítaní s porozumením odborných textov
Filmové predstavenie v nemeckom jazyku

Angličtina prakticky
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PREDMETOVÁ KOMISIA PRÍRODOVEDNÝCH A SPOLOČENSKO-VEDNÝCH
PREDMETOV

Vedúca PK

PaedDr. Júlia Geletičová

Členovia
Meno a priezvisko

Aprobácia

Mgr. Alexej Bayer

TSV – OBN

Mgr. Tomáš Fiamčik

TSV – ANJ

PaedDr. Júlia Geletičová

ANJ – DEJ – OBN

Mgr. Zuzana Gomoľová

SJL – B IO

PaedDr. Ivana Klimovská

ANJ – DEJ

PaedDr. Jana Krakovská

CHE – MAT

Mgr. Dávid Kulpa

FYZ – INF – TECH

Mgr. Miroslava Mazurová

TSV – ON

RNDr. Ivana Petrisková

FYZ – INF – MAT

Mgr. Lenka Sokol

RUJ – TSV

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

BIO – CHE

PaedDr. Jana Tverdíková

SJL – BIO

Vyučujúci so skráteným úväzkom
ThLic. Daniel Galajda, PhD. – NBV (gréckokatolícka)
Mgr. Ondrej Koč – NBV (evanjelická)
Mgr. Michaela Lendacká – CHE
Mgr. Silvia Lukáčová – NBV (rímskokatolícka) – SJL

8.1
-

-

-

-

-

Ciele činnosti PK
Sledovať metodické pokyny MŠVVaŠ SR a ŠPÚ, ako aj pedagogicko-organizačné pokyny pre školský
rok 2019/2020.
Dodržiavať metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov č. 21/2011 a internú smernicu.
Podieľať sa na realizácii ŠkVP študijného odboru praktická sestra, zubný asistent, masér.
Plniť obsahové a výkonové štandardy odborného vzdelávania.
Priebežne upravovať a dopĺňať tematické výchovno-vzdelávacie plány o medzipredmetové vzťahy.
Dodržiavať plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov.
Sledovať využívanie a úroveň materiálno-technického vybavenia odborných učební a predkladať návrhy
na doplnenie didaktickej a výpočtovej techniky (priebežne modernizovať odborné učebne a didaktické
pomôcky).
Vo vyučovacom procese uplatňovať inovatívne vyučovacie metódy s využívaním didaktickej techniky
a aktivizujúce metódy výchovno-vzdelávacej činnosti.
Riadiť vyučovací proces tak, aby odzrkadľoval najnovšie trendy a informácie z oblasti pedagogiky
a metodiky vyučovania.
Zvyšovať environmentálne povedomie žiakov pokračovať v separovaní odpadu, podporovať rozvoj
environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním sa do projektov a súťaží s environmentálnym
zameraním.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V rámci medzipredmetových vzťahov realizovať multikultúrnu, mediálnu, protidrogovú výchovu
a výchovu k manželstvu a rodičovstvu, (podporovať žiakov v participácii na projektoch a v účasti
na súťažiach v spomínaných oblastiach).
V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 venovať pozornosť výchove k zdraviu
a zdravému životnému štýlu.
Podieľať sa na osobnostnom rozvoji žiakov, formovať ich charakter, rozvíjať kladné morálne a vôľové
vlastnosti, podporovať samostatnosť, sebadisciplínu, cieľavedomosť, zodpovednosť, sebareflexiu.
Riešiť slabo prospievajúcich žiakov v spolupráci s rodičmi, triednymi učiteľmi a výchovným poradcom.
Viesť žiakov k aktívnemu prístupu k práci a profesijnej kariére, podporovať schopnosť kooperácie,
tímovej práce, empatie, rozvíjať pocit spolupatričnosti.
Venovať pozornosť problematike ľudských práv, predchádzať negatívnym javom diskriminácie
a rasizmu, predchádzať všetkým formám xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu
a nenávistných prejavov. Učiť žiakov vnímať spoločenské a politické dianie, vedieť k nemu zaujať
kritický a samostatný postoj.
V súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 využiť vo výchovno-vzdelávacom procese
informácie a metodické námety orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu vo výučbe rôznych
vyučovacích predmetov a odborno-metodický materiál Globalizácia, aktívne ľudské práva,
radikalizmus, extrémizmus, migračná kríza (www.statpedu.sk).
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Metodicky usmerňovať
výchovno-vzdelávací proces v oblasti napĺňania strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí
pred násilím. Využívať odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie
a zdroje dostupné na www.statpedu.sk.
Pripomínať si významné medzinárodné dni, aktualizovať informačné panely.
Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti, podieľať sa na zvyšovaní jazykovej kultúry žiakov
(rozširovať slovnú zásobu a odbornú terminológiu u žiakov, rozvíjať ich jazykový prejav). Rozvíjať
čitateľskú gramotnosť prierezovo vo všetkých predmetoch (na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
využívať okrem iného uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk).
Podporovať rozvoj finančnej gramotnosti. Koordinátor finančnej gramotnosti bude usmerňovať
jednotlivých členov PK pri plánovaní aktivít podporujúcich rozvoj finančnej gramotnosti (na podporu
výučby finančnej gramotnosti využívať centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR
http://www.minedu.sk/dalsie-informacne-zdroje/, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty,
pomocné materiály a odkazy).
Koordinovať formy a metódy práce členov PK, vzájomne si vymieňať skúsenosti o využívaní
konkrétnych inovatívnych metód vo vyučovacom procese.
Kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť (hospitačnou činnosťou, diagnostikovaním úrovne
vedomostí žiakov dostupnými formami, zjednotením kritérií hodnotenia a klasifikácie žiakov, kontrolou
plnenia Školského vzdelávacieho programu a práce jednotlivých členov).
Pravidelne analyzovať výsledky vzdelávania.
Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej
hospitačnej činnosti. Pedagogickým zamestnancom poskytovať objektívnu spätnú väzbu.
Riešiť aktuálne metodické, didaktické a organizačné otázky.
Aktívne spolupracovať s vedením školy.
Zabezpečiť a realizovať odborné exkurzie v zmysle tematických plánov.
Podporovať profesijný rast pedagogických zamestnancov v rámci profesijného rozvoja vzdelávania
v zmysle Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov účasťou na seminároch a podujatiach organizovaných MPC a inými
akreditovanými vzdelávacími inštitúciami.
Podporovať adaptačné vzdelávanie učiteľov, poskytnúť odbornú pomoc a vedenie začínajúcim učiteľom
prostredníctvom uvádzajúcich učiteľov.
Sledovať ponuku nových učebníc a odbornej literatúry.
Využívať portál www.zborovňa.sk, www.statpedu.sk, www.minedu.sk, www.siov.sk, www.mpc-edu.sk.
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DEJ
-

chronologicky a tematicky vyučovať národné a svetové dejiny, rozvíjať u žiakov kritické myslenie
a viesť ich k samostatnému hodnoteniu historických udalostí
vyučovať dejiny komplexne – politické, hospodárske, sociálne, cirkevné a kultúrne aspekty všetkých
historických období
vychovávať žiakov k demokracii a ľudskosti, a tak predchádzať negatívnym javom rasizmu,
diskriminácie
pripomínať si významné medzinárodné dni, realizovať odborné exkurzie doma aj v zahraničí

OBN
sprostredkovať žiakom základy viacerých spoločenskovedných disciplín – sociológie, ekonómie, práva,
politológie a filozofie
naučiť žiakov vnímať spoločenské a politické dianie a zaujať k nemu kritický a samostatný postoj
formovať osobnosť žiakov, ich hodnotovú orientáciu, zlepšovať medziľudské vzťahy
BIO
-

viesť žiakov k ochrane životného prostredia v okolí školy a bydliska
zapájať žiakov do súťaží s environmentálnou tematikou
viesť žiakov k ochrane života a zdravia, zvyšovať ich environmentálne povedomie
upriamiť pozornosť žiakov na minimalizovanie produkovaného odpadu a dôležitosť jeho recyklácie

MAT, INF
rozvíjať informačnú a finančnú gramotnosť u žiakov
zapájať sa do predmetových súťaží
viesť žiakov k logickému uvažovaniu, vedieť zdôvodniť postup a správnosť riešenia
využívať nadobudnuté vedomosti z predmetov v bežnom, každodennom živote
CHE, FYZ
pochopiť spätosť chémie, fyziky a bežného života
využívať vedomosti a zručnosti z oblasti chémie a fyziky v každodennom živote
uvedomiť si chemické aspekty racionálnej výživy, viesť žiakov k zdravému životnému štýlu
uvedomiť si negatívny vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus
organizovať odborné exkurzie, zapájať sa do predmetových súťaží
TSV
zvyšovať efektívnosť povinnej TSV
viesť žiakov k pravidelnému športovaniu, k fyzickej aktivite, bojovať tak proti obezite, srdcovocievnym ochoreniam
zapájať žiakov do aktivít, ktoré podporujú výchovu k zdraviu a zdravému životnému štýlu
zúčastňovať sa športových súťaží
organizovať športové súťaže

8.2

Kritériá hodnotenia žiakov

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov uplatňujeme metodický pokyn č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov stredných škôl.
Dejepis
a) Väčšia váha
- ústne skúšanie (váha známky 1)
- písomné skúšanie (váha známky 1)
- test (váha známky 2)
b) Menšia váha
- aktivita (váha známky 0,5)
- projekt (váha známky 0,5)
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Občianska náuka
a) Väčšia váha
- ústne skúšanie (váha známky 1)
- písomné skúšanie (váha známky 1)
- test (váha známky 2)
b) Menšia váha
- aktivita (váha známky 0,5)
- projekt (váha známky 0,5)
Biológia
a) Väčšia váha
- ústne skúšanie (váha známky 1)
- písomné skúšanie (váha známky 1)
- test (váha známky 2)
b) Menšia váha
- aktivita (váha známky 0,5)
- projekt (váha známky 0,5)
Chémia
a) Väčšia váha
- ústne skúšanie (váha známky 1)
- písomné skúšanie (váha známky 1)
- test (váha známky 2)
b) Menšia váha
- laboratórny protokol (váha známky 0,5)
- aktivita (váha známky 0,5)
Fyzika
a) Väčšia váha
- ústne skúšanie (váha známky 1)
- písomné skúšanie (váha známky 1)
- test (váha známky 2)
b) Menšia váha
- laboratórny protokol (váha známky 0,5)
- aktivita (váha známky 0,5)
Matematika
a) Väčšia váha
- ústne skúšanie (váha známky 1)
- písomné skúšanie (váha známky 1)
- test (váha známky 2)
b) Menšia váha
- aktivita (váha známky 0,5)
Informatika
a) Väčšia váha
- ústne skúšanie (váha známky 1)
- písomné skúšanie (váha známky 1)
- praktické skúšanie (váha známky 1)
b) Menšia váha
- aktivita (váha známky 0,5)
Telesná výchova
a) Väčšia váha
- praktické skúšanie (váha známky 1)
b) Menšia váha
- aktivita (váha známky 0,5)
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Stupnica

100 – 90% = 1
89 – 75% = 2
74 – 50% = 3
49 – 25% = 4
24 – 0% = 5

Hodnotenie žiakov počas komisionálnej skúšky
Počas hodnotenia žiakov postupujeme v zmysle platnej legislatívy.
Druh skúšky
1. písomná skúška (váha známky 1)
2. ústna skúška (váha známky 1)
3. praktická skúška (váha známky 2)
Pri výslednom hodnotení komisionálnej skúšky uplatňujeme matematické zaokrúhľovanie (smerom nahor).

8.3

Plán zasadnutí PK

September 2019
- Vypracovanie a schválenie plánu práce PK
- Tvorba TVVP v Edupage (elektronická triedna kniha)
- Aktualizácia ŠkVP jednotlivých predmetov
- Zjednotenie kritérií hodnotenia žiakov (tzv. váha známky)
- Plán činnosti záujmových útvarov
- SOČ
- Návrhy na doplnenie didaktickej techniky do učební
- Návrhy realizácií odborných exkurzií a účasti na športových podujatiach
- Vyhodnotenie KOŽaZ pre žiakov 3. ročníka
- Realizácia environmentálnej, protidrogovej a multikultúrnej výchovy na vyučovacích hodinách
- Ponuka vzdelávacích seminárov, školení MPC Prešov a iných vzdelávacích organizácií
- Podávanie prihlášok do plánu kontinuálneho vzdelávania
- Organizácia DOD SZŠ Prešov
- Plán hospitačnej činnosti
- Implementácia interaktívneho vyučovania
- Riešenie aktuálnych problémov
Január 2020
Rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý polrok šk. roku 2019/2020
Kontrola stavu plnenia tematických plánov
Kontrola stavu plnenia ŠkVP
Priebežná informácia o príprave obhajoby SOČ
Vyhodnotenie realizovaných exkurzií
Priebežné výsledky žiakov z účasti na športových súťažiach
Hodnotenie stavu úrovne vedomostí žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch
Informácia o počte známok za jednotlivé predmety
Návrhy a opatrenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti pre druhý polrok šk. roku 2019/2020
Kontrola stavu hospitačnej činnosti
Schvaľovanie kritérií prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021
Riešenie aktuálnych problémov
Marec 2020
Športové zabezpečenie a spolupráca s odbornými učiteľmi pri príprave súťaže „Asistent v akcii“
Príprava letného účelového cvičenia (1. a 2. ročník)
Vyhodnotenie realizovaných exkurzií
Vyhodnotenie a priebeh súťaží žiakov
Kontrola stavu hospitačnej činnosti
Riešenie prospechu slabo prospievajúcich žiakov po klasifikačnej porade za 3. štvrťrok šk. roku
2019/2020
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-

Riešenie aktuálnych problémov

Júl 2020
Zhodnotenie dodržania ŠkVP
Vypracovanie hodnotiacej správy PK
Vyhodnotenie aktivít a podujatí realizovaných počas šk. roka 2019/2020
Stav úrovne vedomostí žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch
Príprava hodnotiacich správ za jednotlivé predmety
Vyhodnotenie plánu koordinátorov v záujmových útvaroch
Vyhodnotenie hospitačnej činnosti, zistené nedostatky
Návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacej činnosti pre školský rok 2019/2020
Riešenie aktuálnych problémov

8.4

Hlavné úlohy rozvoja čitateľskej gramotnosti

Na jednotlivých vyučovacích predmetoch v rámci predmetovej komisie budeme využívať inovačné metódy
a formy práce, porovnávať informácie z rôznych zdrojov, využívať multimediálne programy, zaraďovať
prácu s internetom s prepojením na bežný život, pracovať s nesúvislými textami akými sú mapy, grafy,
tabuľky a vyvodzovať vzťahy medzi informáciami. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením,
klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami.
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Plán práce jednotlivých členov PK

8.5

Meno

1.

Mgr. Alexej Bayer

2.

Mgr. Tomáš Fiamčik

3.

PaedDr. Júlia Geletičová

Kariérová pozícia/ Kariérový stupeň

Pedagogický zamestnanec s I. atestáciou

Samostatný pedagogický zamestnanec

Vedúci predmetovej komisie
prírodovedných a spoločensko-vedných
predmetov
Triedny učiteľ
Samostatný pedagogický zamestnanec
Triedny učiteľ

4.

Mgr. Zuzana Gomoľová

5.

PaedDr. Ivana Klimovská

Samostatný pedagogický zamestnanec

6.

PaedDr. Jana Krakovská

Pedagogický zamestnanec
s I. atestáciou

Samostatný pedagogický zamestnanec

Triedny učiteľ
7.

Mgr. Dávid Kulpa

Pedagogický zamestnanec
s I. atestáciou
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Aktivity
Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník, KOŽaZ
Lyžiarsky kurz
Asistent v akcii
Súťaž pre žiakov – Športové všeličo
Správca telocvične
Armwrestling
Reprezentácia školy v športových súťažiach
Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
KOŽaZ
Asistent v akcii
Lyžiarsky kurz
Správca posilňovne
Súťaž pre žiakov – Športové všeličo
Exkurzia „Fakulta športu PU“
Reprezentácia školy v športových súťažiach
Medziročníkový futsalový turnaj žiakov
Exkurzia prvákov v Židovskej synagóge v Prešove
Exkurzia „Historické centrum Prešova“
Zážitkové vyučovanie v Tatra banke
November ´89 – dokumentárna divadelná inscenácia
Beseda – „November ´89“
Kritickým myslením proti diskriminácii – vzdelávací projekt
Svet médií 2 – kultúrne podujatie
Eko-bio súťaže
Vychádzka/exkurzia – spoznávanie ekosystému a biotopu mesta
Deň Zeme – úprava areálu školy
Koordinátor ŽŠR
Správca kabinetu č. 119 a učebne č. 7
Rada školy – tajomníčka
Exkurzia prvákov v Židovskej synagóge v Prešove
Návšteva archeoparku v Hanušovciach
Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu v Prešove
Návšteva hradu a skanzenu Stará Ľubovňa
Spolupráca pri Finančnej olympiáde a Matematickom klokanovi
Koordinátor finančnej gramotnosti
Správca chemického laboratória č. 123
Európsky týždeň programovania
Informatická súťaž „iBobor“
Exkurzia – Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Školský časopis VITA
Správca školskej stránky na Facebooku
Deň počítačovej bezpečnosti
Správca počítačovej učebne č. 30 a učebne č. 101

Záujmový útvar

Zdravotnícky
žurnalista

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
Triedny učiteľ

8.

Mgr. Miroslava Mazurová

Samostatný pedagogický zamestnanec

Triedny učiteľ
9.

RNDr. Ivana Petrisková

Pedagogický zamestnanec s I. atestáciou
Triedny učiteľ

10.

Mgr. Lenka Sokol
Samostatný pedagogický zamestnanec

11.

12.

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

PaedDr. Jana Tverdíková

Zástupkyňa RŠ pre všeobecnovzdelávacie predmety
Pedagogický zamestnanec s II. atestáciou
Triedny učiteľ
Pedagogický zamestnanec s II. atestáciou
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Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
KOŽaZ
Lyžiarsky kurz
Asistent v akcii
Súťaž pre žiakov – Športové všeličo
Reprezentácia školy v športových súťažiach
DOD na Krajskom súde v Prešove
Účasť na súdnom pojednávaní
Olympiáda o EÚ
Ekonomická olympiáda
Školská webová stránka, prezentácia na monitor
Matematický klokan
Finančná olympiáda
Správca počítačovej učebne č. 27 a kabinetu 21a
Účelové cvičenie pre 1. a 2.ročník
KOŽaZ
Lyžiarsky kurz
Asistent v akcii
Reprezentácia školy v športových súťažiach
Súťaž pre žiakov – Športové všeličo
Exkurzia „Fakulta športu PU“
Medziročníkový volejbalový turnaj žiačok
Milujem svoj život, preto športujem! – beseda

Správca učebne č. 43 a 122
Koordinátor environmentálnej výchovy a separovaného zberu
Deň Zeme – úprava areálu školy
Spolupráca na projekte „Milujem svoje mesto“
Súťaž „November ´89 a my“

V zdravom tele
zdravý duch

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
9

PREDMETOVÁ KOMISIA ODBORNÝCH PREDMETOV PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR
5356 M/5356 N ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT, 5361 M/5361 N PRAKTICKÁ SESTRA
A UČEBNÉHO ODBORU 5371 H SANITÁR

Vedúca PK študijných odborov, učebného odboru
Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety
Koordinátorka pre odbornú klinickú prax
Členovia PK

Mgr. Mária Kaliňaková
PhDr. Slavka Dorinová
Mgr. Katarína Modranská

PaedDr. Bc. Vladimíra Beľaková

Mgr. Katarína Modranská

Mgr. Bc. Silvia Doľacká

Mgr. Slavomíra Mušinková

PhDr. Slavka Dorinová

PhDr. Eva Novotná, PhD.

PhDr. Zuzana Farbulová

PhDr. Silvia Odelgová

Mgr. Zuzana Giňovská

PhDr. Alena Olejňáková

PhDr. Monika Gorecká

Mgr. Alena Partilová

Mgr. Mária Kaliňaková

Mgr. Štefan Pekár

Mgr. Peter Kilian

PaedDr. Erika Provázková

Mgr. Eva Klačanská

PhDr. Dana Stachurová, PhD.

Mgr. Terézia Kočišová

Mgr. Martina Šomská

PhDr. Eva Konečná, MBA

PaedDr. Bc. Monika Timková

MUDr. Radomíra Magdolenová

PhDr. Andrej Uličný

PhDr. Ľubica Marcineková

PhDr. Andrea Zoričáková

PZ so zníženým pracovným úväzkom
Mgr. Ľudmila Beňová
Mgr. Renáta Čičátková
Mgr. Júlia Dobrovičová
Mgr. Renáta Gállová
PhDr. Miriama Gargalíková
Mgr. Katarína Gdovinová
Mgr. Jana Godlová
Mgr. Zuzana Haberová
Mgr. Oľga Haleková
Mgr. Marcela Harčárová
Mgr. Andrea Harčariková
Mgr. Marta Hudáková
Mgr. Martina Jakabčinová
Mgr. Marta Jendreková
PhDr. Jana Kandurová
Mgr. Mária Knišová
Mgr. Stanislava Kocová
Mgr. Ľubica Madejová
Mgr. Danka Madziková
Mgr. Božena Maťašová
Mgr. Lucia Miščíková

Mgr. Anita Oravcová
Mgr. Mária Petrová
Mgr. Mária Rákošová
Mgr. Andrea Semanová
Mgr. Mária Smolková
Mgr. Ľubica Staroňová
Mgr. Ivana Stašová
Mgr. Mária Sukovská
PhDr. Monika Szántová
Mgr. Ľudmila Župová

MUDr. Lenka Balogová
MUDr. Danka Biliková
MUDr. Oľga Girašková
MUDr. Tatiana Haláková
MUDr. Martin Kováč
MUDr. Katarína Kriš Malinovská
MUDr. Bibiána Paľová
MUDr. Tatiana Paňková
MUDr. Ivana Poradová
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Ciele činnosti PK

9.1

Plán práce PK pre školský rok 2019/2020 vychádza z
-

Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2019/2020,
Štátnych vzdelávacích programov študijných odborov zdravotnícky asistent, praktická sestra a učebného
odboru sanitár,
Školských vzdelávacích programov študijných programov zdravotnícky asistent, praktická sestra
a učebného odboru sanitár, ktorých súčasťou sú učebné osnovy,
Plánu práce na školský rok 2019/2020,
Hodnotiacej správy PK odborných predmetov v študijných odboroch zdravotnícky asistent, praktická
sestra a učebnom odbore sanitár v školskom roku 2018/2019,
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019.

Teoretické vyučovanie
-

-

-

-

Dodržiavať platnú legislatívu MZ SR a ŠVP pre študijný odbor zdravotnícky asistent a praktická sestra
pri vypracovaní ŠkVP a pri výchovno – vzdelávacom procese vo všetkých triedach denného a externého
štúdia.
Na úvodných hodinách informovať žiakov o prevádzkovom poriadku odborných učební a o pravidlách
vyučovania v odborných učebniach.
Dôsledne dodržiavať Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/2011 a internú smernicu, pravidelne
zaznamenávať študijné výsledky hodnotenia do elektronickej triednej knihy.
Využívať možnosti úprav učebných osnov v povolenom rozsahu v záujme inovácie a aktualizácie
obsahu – v študijnom odbore zdravotnícky asistent a praktická sestra.
Uplatňovať progresívne, inovatívne a aktivizujúce metódy a formy vyučovania, používať výučbové
modely, pomôcky a didaktickú techniku a IKT.
Pri vyučovaní aplikovať aktivity na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti.
Kontrolovať a usmerňovať učiteľov odborných predmetov prostredníctvom hospitačnej činnosti.
Podporovať ďalšie vzdelávanie odborných učiteľov v rámci kontinuálneho vzdelávania.
V spolupráci s triednymi učiteľmi sledovať absolvovanie 90 % hodinovej dotácie v profilujúcich
predmetoch jednotlivých študijných a učebnom odbore.
Spolupracovať s výchovnou poradkyňou v oblasti propagácie školy, napr. pri organizácii plenárneho
zasadnutia a triednych aktívov na ZŠ, Dňa otvorených dverí v našej škole, PSK, SOŠ – technickej
v Prešove.
Zorganizovať prezentáciu študijných odborov našej školy v ZOC MAX Prešov.
Pri príležitosti Svetového dňa chorých zapojiť žiakov jednotlivých študijných odborov a realizovať
v škole akciu spojenú s meraním BMI, TK, ukážkami techník správneho čistenia zubov a ukážkami
správneho držania tela.
Zorganizovať Študentskú kvapku krvi a Valentínsku kvapku krvi v spolupráci s Mobilnou jednotkou
NTS v Prešove.

Odborná klinická prax
Odbornú klinickú prax riadi a organizuje zástupkyňa riaditeľky školy pre OKP v spolupráci
s vedúcou PK.
-

Dôsledne dodržiavať Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/2011 a internú smernicu
o hodnotení, pravidelne zaznamenávať študijné výsledky hodnotenia do elektronickej triednej knihy.
Dodržiavať pokyny k záznamom priebehu OKP v denníku odbornej praxe žiaka.
Riadiť a podporovať spoluprácu medzi učiteľmi odborných predmetov a vedúcimi sestrami školiacich
pracovísk OKP.
Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v rámci profesijného rozvoja
vzdelávania.
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-

-

-

Pred nástupom na odbornú klinickú prax zabezpečiť poučenie žiakov o dodržiavaní mlčanlivosti
o údajoch pacientov v súlade so Zákonom MZ SR č. 578/2004 Z. z. a ochrane osobných údajov – Zákon
č. 18/2018 Z. z.
Pred nástupom na odbornú klinickú prax poučiť žiakov o pravidlách bezpečnosti práce na školiacich
pracoviskách OKP a oboznámiť žiakov s harmonogramom ošetrovateľskej starostlivosti a organizáciou
OKP.
Viesť žiakov k ochrane životného prostredia v zdravotníckom prostredí, aj mimo neho –
prostredníctvom obsahových prvkov environmentálnej výchovy v rámci medzipredmetových vzťahov.
Aplikovať aktivity na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti.
Počas OKP na školiacom pracovisku dodržiavať pravidlá etiky.
Plánovať a realizovať súvislú odbornú klinickú prax žiakov aj prostredníctvom projektov. Podporovať
vykonávanie OKP u žiakov denného štúdia prostredníctvom odborných stáží v zahraničí.
V spolupráci s triednymi učiteľmi kontrolovať 90 % dochádzku OAZ a zabezpečiť náhradu
vymeškaných hodín OKP.
Zabezpečovať upratovanie a kontrolu žiackych šatní na školiacich pracoviskách.

Správcovstvo odborných učebni
Odborná učebňa
11
12
14
16
17
18
19
110

9.2

Správca odbornej učebne
Mgr. Alena Partilová
PhDr. Monika Gorecká
PhDr. Eva Konečná, MBA
PaedDr. Erika Provázková
Mgr. Slavomíra Mušinková
PhDr. Alena Olejňáková
PaedDr. Bc. Monika Timková
MUDr. Radomíra Magdolenová

Kritériá hodnotenia žiakov

Pri hodnotení komisionálnej skúšky sa uplatňuje matematické zaokrúhľovanie (smerom nadol). Pri hodnotení
žiakov sa dodržiava Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/2011.
Kritéria hodnotenia žiaka v rámci odborných predmetov
Vyučovacie predmety teoretického zamerania
Ústne skúšanie 1x
Písomné skúšanie 1x
Aktivita 0,5x
Vyučovacie predmety praktického zamerania
Praktické skúšanie 1x
Ústne skúšanie 1x
Písomné skúšanie 1x
Aktivita 0,5x
Kritéria hodnotenia žiakov pri komisionálnom skúšaní
Praktické skúšanie 2x
Ústne skúšanie 1x
Písomné skúšanie 1x
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9.3

Plán činnosti PK

Harmonogram zasadnutí PK
September 2019
- Harmonogram a organizácia OKP v študijnom odbore zdravotnícky asistent, praktická sestra a učebnom
odbore sanitár.
- Rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé úseky v odbornej zložke vyučovania.
- Pokyny pre správcov a učiteľov odborných predmetov v odborných učebniach.
- Schválenie plánu práce PK.
- ŠVP v študijnom odbore praktická sestra.
- Riešenie aktuálnych úloh.
November 2019
- Návrh maturitných zadaní na TČ OZ MS a PČ OZ MS a zadaní na písomnú, praktickú a ústnu časť
záverečnej skúšky.
- Termíny náhrady vymeškaných hodín OKP počas Vianočných prázdnin.
- Riešenie aktuálnych úloh.
Január 2020
- Plánovanie termínov na náhradu vymeškaných vyučovacích hodín OKP žiakov 3. a 4. ročníka denného
štúdia, 2. ročníka externej formy štúdia študijného odboru zdravotnícky asistent a učebného odboru
sanitár.
- Analýza kontroly školiacich pracovísk OKP.
- Zabezpečenie vybavenia odborných učební pomôckami, spotrebným a propagačným materiálom.
- Hodnotenie výchovno – vzdelávacej činnosti PK za I. polrok školského roka 2019/2020.
- Riešenie aktuálnych úloh.
Marec/apríl 2020
- Priebežná kontrola a hodnotenie vyučovania odborných predmetov v triedach končiacich štúdium.
- Schválenie maturitných tém PČ OZ MS a TČ OZ MS študijného odboru zdravotnícky asistent.
- Schválenie tém písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky učebného odboru sanitár.
- Organizačné zabezpečenie súťaže ,,Asistent v akcii“.
- Príprava harmonogramu súvislej odbornej klinickej praxe žiakov 3. ročníka denného štúdia v študijnom
odbore ZA.
- Zabezpečenie pracovného odevu žiakom na OKP v školskom roku 2020/2021.
- Riešenie aktuálnych úloh.
Máj 2020
- Organizačné zabezpečenie súvislej odbornej klinickej praxe žiakov 3. ročníka denného štúdia študijného
odboru zdravotnícky asistent na školiacich pracoviskách.
- Organizačné pokyny pre učiteľov odborných predmetov a žiakov pred začiatkom súvislej odbornej
klinickej praxe.
- Organizačné zabezpečenie PČ OZ MS a TČ OZ MS.
- Organizačné zabezpečenie písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky učebného odboru
sanitár.
- Riešenie aktuálnych úloh.
Júl 2020
Hodnotenie priebehu súvislej odbornej klinickej praxe.
Hodnotenie TČ OZ MS, PČ OZ MS v riadnom termíne.
Hodnotenie záverečnej skúšky žiakov učebného odboru sanitár.
Hodnotenie práce PK v školskom roku 2019/2020.
Príprava spotrebného materiálu a učebných pomôcok do odborných učební na nasledujúci školský rok.
Zabezpečenie tlače denníka odbornej klinickej praxe na nasledujúci školský rok.
Návrhy inovácie výchovno – vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov na nasledujúci školský
rok.
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Návrhy inovácie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov na nasledujúci školský
rok.
Diskusia.

Harmonogram aktivít a podujatí
Svetový deň srdca
Termín: 29. – 30. september 2019
Zodpovedný: Mgr. Mária Kaliňáková
Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi
Termín: október 2019, február 2020
Zodpovedný: PhDr. Eva Konečná, MBA
Svetový deň chorých
Termín: február 2020
Zodpovedný: Mgr. Mária Kaliňaková
Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX Prešov
Termín: február 2020
Zodpovedný: Mgr. Mária Kaliňaková
Odborný seminár
Termín: apríl 2020
Zodpovedný: PhDr. Eva Novotná, PhD.
„Asistent v akcii“ – súťaž žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent zdravotníckych škôl SR
Termín: jún 2020
Zodpovedný: PhDr. Monika Gorecká
Plán odborných exkurzií
Zariadenie
Hospicové zariadenie sv. Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves
Transfúzne oddelenie
Hematologická a transfuziologická ambulancia FNsP Prešov
Ambulancia úrazovej chirurgie a sadrovňa
Pracovisko oxygenoterapie Prešov
Pracovisko dentálnej hygieny Prešov
Tabletizačná jednotka FNsP Prešov
Oddelenie centrálnej sterilizácie Prešov
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša Košice
Bardejovské kúpele
KOS záchranného systému v Prešove
Oddelenie rádiológie FNsP Prešov
MEDICAL – CRE s.r.o., dialyzačné stredisko, Sládkovičova 5982/25, Prešov
Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami a štatistiky FNsP Prešov
Oddelenie psychiatrie FNsP Prešov

Ročník
žiaci 1. ročníka
žiaci 3. ročníka, externé štúdium
žiaci 3. ročníka, externé štúdium
žiaci 1. ročníka, externé štúdium
žiaci 3. ročníka, externé štúdium
žiaci 2. ročníka
žiaci 1. ročníka, externé štúdium
žiaci 1. ročníka, externé štúdium
žiaci 3. ročníka
žiaci 2. ročníka
žiaci 2. ročníka, externé štúdium
žiaci 4. ročníka, externé štúdium
žiaci 4. ročníka, externé štúdium
žiaci 3. ročníka, externé štúdium
žiaci 2. ročníka, externé štúdium

Odborné exkurzie je možne meniť a prispôsobovať podľa aktuálnych požiadaviek a ponúk po schválení
zástupkyňou riaditeľky školy pre odborné predmety a riaditeľkou školy.
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10 PREDMETOVÁ KOMISIA ODBORNÝCH PREDMETOV PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR
5358 M ZUBNÝ ASISTENT
Vedúca PK a OKP študijného odboru zubný asistent
Riaditeľka školy
Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety

Mgr. Terézia Kočišová
PhDr. Eva Novotná, PhD.
PhDr. Slavka Dorinová

Členovia
Mgr. Bc. Silvia Doľacká
PhDr. Gorecká Monika

MUDr. Radomíra Magdolenová
PhDr. Ľubica Marcineková

Mgr. Peter Kilian

Mgr. Štefan Pekár

PhDr. Eva Konečná, MBA

Mgr. Martina Šomská

PZ so zníženým pracovným úväzkom
MUDr. Kolodžejová Beáta
MUDr. Koržová Mária
MUDr. Krajňáková Alena
MUDr. Lišková Zuzana
MUDr. Mlynár Daniel
MDDr. Mráz Marián
MUDr. Novotná Adriána
MUDr. Ondrušková Veronika
MUDr. Ortutová Ľudmila
Mgr. Pavliková Katarína
MDDr. Poľačeková Jana
Mgr. Rohaľová Silvia
MDDr. Sekeráková Miroslava
MUDr. Sivák Martin
MUDr. Šilla Richard
MUDr. Švajko Dávid
MUDr. Titko Jaroslav

MUDr. Bačo Marián
Bc. Balážova Jana
MUDr. Biliková Danka
MUDr. Danielová-Čarná Jana
MUDr. Dohňanská Adriana
MUDr. Dugasová Dana
MDDr. Baňasová Daniela
MUDr. Griger Martin
MDDr. Halajová Silvia
MUDr. Haláková Tatiana
MUDr. Halmiová Katarína
MUDr. Hanis Ladislav
MUDr. Hinďoš Martin
MUDr. Imrichová Adela
MUDr. Ivanová Stanislava
MUDr. Kačur Peter
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10.1 Ciele činnosti PK
-

-

Dodržiavať platnú legislatívu MZ SR, MŠVVaŠ SR a ŠVP pri vypracovaní vzdelávacích štandardov
jednotlivých predmetov ŠkVP.
Analyzovať ŠVP a vypracovať učebné osnovy ako súčasť ŠkVP.
Využívať možnosti úprav učebných osnov v povolenom rozsahu (30 %) v záujme inovácie
a aktualizácie obsahu v študijnom odbore zubný asistent.
Rešpektovať výkonový a obsahový štandard vytýčený v ŠkVP pri tvorbe tematického výchovnovzdelávacieho plánu a dodržiavať TVVP vo výchovno-vzdelávacom procese v študijnom odbore zubný
asistent.
Dôsledne dodržiavať metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/2011, internú smernicu
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.
Sledovať aktuálne informácie na web stránkach MŠVVaŠ SR, ŠIOV, NÚCEM.
Ovplyvňovať výchovno-vzdelávací proces (organizačne a metodicky) s akcentom na pragmatizáciu
odborných vedomostí a praktických zručností žiakov v jednotlivých predmetoch.
Uplatňovať progresívne metódy a formy vyučovania, používať modely, pomôcky a IKT vo výchovnovzdelávacom procese.
Poskytnúť žiakom odborné informácie a viesť k nácviku, upevňovaniu praktických zručností v oblasti
nových trendov súčasnej stomatológie.
Využívať medzipredmetové vzťahy.
Sledovať absolvovanie 90 % hodinovej dotácie v profilujúcich predmetoch praktického vyučovania.
Kontrolovať a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom hospitačnej činnosti.
Podporovať učiteľov odborných predmetov zvyšovať si odbornosť vzdelávacími aktivitami
a zúčastňovať sa na odborných konferenciách, kongresoch.
Spolupracovať s ostatnými PK na škole.
Podieľať sa na propagácii školy, študijných odborov.
Vyhľadávať a dopĺňať odbornú literatúru do školskej knižnice.
Dopĺňať, aktualizovať odbornú učebňu č. 115, 116, 121 pomôckami a prístrojovou technikou
v intenciách trendu modernej stomatológie.

10.2 Rozdelenie čiastkových úloh členov PK
-

Úprava interiéru, propagačný materiál na chodbách a v odborných učebniach.
Vyhľadávanie nových knižných titulov do školskej knižnice.
Zabezpečenie nových pomôcok na výučbu odborných predmetov.
Tvorba učebných textov k výučbe odborných predmetov AZD.
Realizácia naplánovaných aktivít, podujatí a odborných exkurzií.
Prenos informácií zo školení, kongresov a konferencií ostatným učiteľom.

Správcovstvo odborných učební
Odborná učebňa
115
121

Správca odbornej učebne
Mgr. Bc. Silvia Doľacká
Mgr. Terézia Kočišová
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10.3 Plán činnosti PK
September, október 2019
- Organizačno-metodická príprava výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2019/2020.
- Úprava tried a odborných učební.
- Príprava školskej dokumentácie.
- September – zasadnutie PK študijného odboru zubný asistent v šk. roku 2019/2020.
- Oboznámenie pedagogických zamestnancov a inštruktorov s organizáciou teoretického a praktického
vyučovania odbornej zložky vzdelávania.
- Príprava a zabezpečenie odbornej klinickej praxe (denník, harmonogram, pokyny OKP).
- Plán odborných exkurzií v šk. roku 2019/2020.
- Plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
- Kontakt s inštruktormi OKP v zubných ambulanciách.
- Organizačné zabezpečenie Workschopu Philips v SZŠ.
- Účasť na odbornej konferencii Prešovské stomatologické dni.
- Realizácia edukačných stretnutí MŠ a ZŠ.
November, december 2019, január 2020
- Realizácia naplánovaných aktivít, konferencií, odborných exkurzií.
- Kontrola tematického výchovno-vzdelávacieho plánu – dodržiavanie časového limitu a obsahovej
zložky.
- Referencie o študijných výsledkoch žiakov.
- Hospitačná činnosť vedúcej PK študijného odboru zubný asistent.
- Schvaľovanie kritérií pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021.
- Príprava teoretickej a praktickej časti maturitných zadaní.
- Január – zasadnutie PK študijného odboru zubný asistent v šk. roku 2019/2020.
- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za prvý polrok šk. roku 2019/2020.
- Klasifikácia žiakov za prvý polrok šk. roku 2019/2020.
- Realizácia edukačných stretnutí MŠ a ZŠ.
- Riešenie aktuálnych úloh.
Február, marec, apríl 2020
- Realizácia naplánovaných aktivít, konferencií, odborných exkurzií.
- Hospitačná činnosť vedúcej PK študijného odboru zubný asistent.
- Kontrola tematického výchovno-vzdelávacieho plánu – dodržiavanie časového limitu a obsahovej
zložky.
- Návrhy prednášok na odborný seminár.
- Kontrola vymeškaných hodín z profilujúcich predmetov 3. a 4. ročník.
- Referencie o študijných výsledkoch žiakov.
- Zabezpečenie súvislej odbornej klinickej praxe v zubných ambulanciách.
- Apríl – zasadnutie PK študijného odboru zubný asistent v šk. roku 2019/2020.
- Schvaľovanie teoretickej a praktickej časti maturitných zadaní.
- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za tretí štvrťrok šk. roku 2019/2020.
- Zabezpečiť normatív minimálneho materiálno-technického vybavenia odborných učební pre študijný
odbor zubný asistent.
- Zabezpečenie vybavenia odborných učební spotrebným a propagačným materiálom.
- Príprava prijímacieho konania do študijného odboru zubný asistent.
- Príprava maturitnej skúšky praktickej a teoretickej časti.
Máj, jún 2020
- Realizácia naplánovaných aktivít, odborných exkurzií.
- Kontrola tematického výchovno-vzdelávacieho plánu.
- Zabezpečiť ochranný pracovný odev a obuv pre žiakov I.E, II.E.
- Príprava k tlači – Denník odbornej klinickej praxe.
- Kontrola vymeškaných hodín z profilujúcich predmetov praktického vyučovania.
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Referencie o študijných výsledkoch žiakov.
Jún – hodnotiace zasadnutie PK študijného odboru zubný asistent v šk. roku 2019/2020.
Klasifikácia žiakov za druhý polrok šk. roku 2019/2020.
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za druhý polrok šk. roku 2019/2020.
Hodnotenie priebehu a výsledkov maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020.
Výsledky hospitačnej činnosti – hodnotenie aktuálneho stavu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Hodnotenie plánu práce PK študijného odboru zubný asistent v školskom roku 2019/2020.

Pracovná porada s členmi PK študijného odboru zubný asistent
Termín stretnutí:
september 2019, január 2020, apríl 2020, jún 2020
Zodpovedný:
Mgr. Terézia Kočišová
Harmonogram aktivít a podujatí
- Úprava interiéru propagačným materiálom na chodbách školy.
- Deň otvorených dverí v Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36, Prešov.
- Prezentácia študijného odboru zubný asistent ZOC MAX v Prešove.
- Deň ústneho zdravia 2020.
- Odborný seminár „Učíme pre prax“.
- Odborné podujatia – konferencie, kongresy, školenia.
- Spolupráca s koordinátomi školského časopisu Vita.
- Edukačné stretnutia v oblasti ústneho zdravia – MŠ, ZŠ.
- Spojená škola T. Ševčenka, Sládkovičova č. 4, Prešov
- ZŠ Mirka Nešpora, Prešov
- CMŠ Kráľovnej pokoja, Mukačevská, Prešov
- MŠ Elba, Moyzesova 45, Prešov
Plán odborných exkurzií
Zariadenie
Pravdivo o nepravých zuboch – Slovenské technické múzeum Košice
Zubná technika Prešov
Jozephinum – Múzeum Viedenskej lekárskej univerzity RZP KOS
záchranného systému Prešov
Registratúra SZŠ

Ročník
žiaci 2. a 3. ročníka
žiaci 2. a 3. ročníka
žiaci 2. a 3. ročníka
žiaci 2. a 3. ročníka

Odborné exkurzie je možné meniť a prispôsobovať podľa aktuálnych požiadaviek a ponúk po schválení
zástupkyňou riaditeľky školy pre odborné vyučovanie a riaditeľkou školy.

10.4 Kritériá hodnotenia žiakov
Pri hodnotení komisionálnej skúšky sa uplatňuje matematické zaokrúhľovanie (smerom nadol). Pri hodnotení
žiakov sa dodržiava Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/2011.
Kritéria hodnotenia žiaka v rámci odborných predmetov
Vyučovacie predmety teoretického zamerania
Ústne skúšanie
1x
Písomné skúšanie
1x
Aktivita
0,5x
Vyučovacie predmety praktického zamerania
Praktické skúšanie
2x
Ústne skúšanie
1x
Písomné skúšanie
1x
Aktivita
0,5x
Kritéria hodnotenia žiakov pri komisionálnom skúšaní
Praktické skúšanie
2x
Ústne skúšanie
1x
Písomné skúšanie
1x
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11 PREDMETOVÁ KOMISIA ODBORNÝCH PREDMETOV PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR
5370 M / 5370 N MASÉR
Vedúci PK a OKP študijného odboru masér

Mgr. Lukáš Novotný

Zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety

PhDr. Slavka Dorinová

Členovia
PaedDr. Bc. Beľaková Vladimíra

Mgr. Liptáková Zuzana

PhDr. Gorecká Monika

MUDr. Magdolenová Radomíra

PhDr. Grega Radoslav

PhDr. Marcineková Ľubica

Mgr. Kašpríková Anna

Mgr. Mušinková Slávka

Mgr. Kilian Peter

PhDr. Odelgová Silvia

Mgr. Kašpríková Anna

Mgr. Pekár Štefan

PhDr. Konečná Eva, MBA

PhDr. Stachurová Dana, PhD.

Mgr. Kovačíková Miroslava

PaedDr. Bc. Timková Monika

PZ so skráteným pracovným úväzkom
MUDr. Biliková Danka
MUDr. Katarína Gorbárová
PhDr. Haberová Zuzana
MUDr. Haláková Tatiana
Mgr. Kendrová Martina
MUDr. Katarína Kriš Malinovská
Mgr. Lukáč Matej
Mgr. Millá Michaella
Mgr. Pališin Pavol
Mgr. Sabolová Zuzana
Mgr. Šarišský Vladimír

11.1 Ciele činnosti PK
Teoretické vyučovanie

-

-

Dodržiavať platnú legislatívu MZ SR a ŠVP pri vypracovaní vzdelávacích štandardov odborných
predmetov študijného odboru masér.
Dodržiavať ŠkVP študijného odboru masér pri výučbe vo všetkých ročníkoch.
Informovať žiakov o pravidlách vyučovania v odborných učebniach.
Dôsledne dodržiavať metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/2011 a internú smernicu o hodnotení.
Využívať možnosti úprav učebných osnov v povolenom rozsahu v záujme inovácie a aktualizácie
obsahu. Uplatňovať progresívne metódy a formy vyučovania, používať aktuálne modely, pomôcky
a didaktickú techniku.
Kontrolovať a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom hospitačnej činnosti.
Koordinovať vzdelávanie odborných učiteľov.
Prostredníctvom triednych učiteľov sledovať absolvovanie vyučovania v profilujúcich predmetoch.
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Spolupracovať s výchovnou poradkyňou v oblasti propagácie školy (Deň otvorených dverí, prezentácia
školy v ZOC MAX, ZpS ulica Veselá č. 1, akcie zamerané na zdravý životný štýl atď.)

Praktické vyučovanie
- Preukázateľným spôsobom zabezpečiť poučenie žiakov o ochrane osobných údajov v súlade
so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pred nástupom na odbornú klinickú prax.
- Preukázateľným spôsobom zabezpečiť poučenie žiakov o BOZP pred nástupom na odbornú klinickú
prax.
- Preukázateľným spôsobom zabezpečiť poučenie žiakov s organizáciou odbornej klinickej praxe,
režimom práce na zadelených pracoviskách, vhodnom pracovnom odeve a správaním sa počas MFB.
- Dôsledne dodržiavať metodické pokyny na hodnotenie žiakov.
- Prehlbovať koordináciu a spoluprácu medzi vyučujúcimi a vedúcimi sestrami a fyzioterapeutmi
pracovísk odbornej klinickej praxe.
- Koordinovať ďalšie vzdelávanie odborných učiteľov.
- Viesť žiakov k ochrane životného prostredia v zdravotníckom prostredí, ale aj mimo neho
prostredníctvom obsahových prvkov environmentálnej výchovy zakomponovaných do tematickovýchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých odborných predmetov.
- Realizovať v zdravotníckom prostredí etické normy a cielene a upozorňovať na ne žiakov.
- Prostredníctvom triednych učiteľov kontrolovať absolvovanie 90 % profilujúcich odborných predmetov
(FYT, ZKC, PYJ, RRC, MAZ) a MFB. Zabezpečiť náhradu cvičení (MAZ, RRC cv., PYJ cv.) a MFB
pri vymeškaní viac ako 10  vyučovacích hodín.

11.2 Rozdelenie čiastkových úloh členov
Správcovstvo odborných učebni
Odborná učebňa
39
41
42
43
14
110
38 (sklad)

Správca odbornej učebne
Mgr. Miroslava Kováčiková
PhDr. Radoslav Grega
PhDr. Radoslav Grega
Mgr. Anna Kašpríková
PhDr. Eva Konečná, MBA
MUDr. Radomíra Magdolenová
Mgr. Zuzana Liptáková

Prehľad záujmových útvarov
Vedúci záujmového útvaru
Mgr. Lukáš Novotný
Mgr. Miroslava Kováčiková
PhDr. Radoslav Grega
Mgr. Anna Kašpriková
Mgr. Zuzana Liptáková

Názov záujmového útvaru
Masáže od A po Z
Terapia spúšťových bodov
Starostlivosť o športovcov z pohľadu maséra
Baby masáž
SM systém

11.3 Plán činnosti PK
September 2019
- vypracovanie harmonogramu pre odbornú klinickú prax,
- aktualizácia Denníka odbornej klinickej praxe pre študijný odbor masér,
- schválenie plánu práce PK,
- dohodnutie s manažmentom jednotlivých pracovísk odbornej klinickej praxe – zabezpečenie masážnych
roztokov, priestorov na vykonávanie odborných činností maséra,
- aktualizácia Manuálu pre učiteľov odborných predmetov študijného odboru masér,
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-

-

oboznámenie nových odborných pedagogických zamestnancov s internými postupmi organizácie
teoretického a praktického vyučovania (vnútorný školský poriadok, prevádzkový poriadok v odborných
učebniach, manuál pre odborných učiteľov SZŠ, dokumentácia žiakov jednotlivých študijných odborov
pre odbornú klinickú prax, pravidlá správania sa žiaka počas odbornej klinickej praxe, nahrádzanie
vymeškaných hodín, hodnotenie žiaka),
prehodnotenie a schválenie prevádzkových poriadkov jednotlivých odborných učební a pokynov
pre správcov a vyučujúcich v odborných učebniach,
záujmová činnosť pre žiakov zameraná na rozšírenie rozsahu odborných predmetov,
školenie o používaní prístroja na ohrev lavatermu, sauny, vírivky a prístrojovej lymfodrenáži v škole
pre nových pedagogických zamestnancov,
vypracovanie harmonogramu realizácie zdravotno-preventívneho projektu školy zameraného na správne
držanie tela a prevenciu plochonožia u detí,
výber témy odborného seminára pre učiteľov,
riešenie aktuálnych problémov.

November 2019
- aktualizácia vybavenia odborných učební pre MAZ a RRC,
- priebežné hodnotenie výučby podľa tematicko-výchovno-vzdelávacích plánov,
- realizácia zdravotno-preventívneho projektu – správne držanie tela a zdravého chodidla u detí,
- exkurzia krajského operačného strediska ZZS, HS a PZ v Prešove,
- odborná klinická prax žiakov tretieho a štvrtého ročníka vo wellness centre Delňa v trvaní
10 vyučovacích hodín (3. ročník) a 15 vyučovacích hodín (4.ročník),
- zabezpečenie prednášajúcich na odborný seminár pre učiteľov,
- riešenie aktuálnych problémov.
Január 2020
- kontrola pracovísk pre výučbu žiakov odbornej klinickej praxe,
- zabezpečenie vybavenia odborných učební spotrebným materiálom,
- príprava odborných exkurzií pre žiakov študijného odboru masér do prírodných liečivých kúpeľov
(Bardejovské kúpele, Sanatórium Tatranská Kotlina, Kúpele Lučivná),
- príprava maturitných otázok pre teoretickú a praktickú časť odbornej zložky študijného odboru masér,
- zabezpečenie prednášajúcich na odborný seminár pre učiteľov, spolupráca pri príprave programu,,
- riešenie aktuálnych problémov.
Marec 2020
- odsúhlasenie maturitných otázok predmetovou komisiou odborných predmetov študijného odboru
masér,
- spolupráca pri realizácii odborného seminára pre vyučujúcich,
- organizačné zabezpečenie a príprava odborného seminára „Učíme pre prax“,
- organizácia olympiády z ANF pre žiakov 2. ročníka,
- riešenie aktuálnych problémov.
Máj 2020
- organizačné zabezpečenie praktickej a teoretickej zložky maturitnej skúšky z odborných predmetov,
- príprava štvortýždňovej odbornej klinickej praxe pre 3. ročník študijného odboru masér,
- organizačné zabezpečenie štvortýždňovej odbornej praxe v zmluvných zdravotníckych, sociálnych
zariadeniach a prírodných liečivých kúpeľoch,
- príprava rozpisu odborného dozoru počas štvortýždňovej odbornej klinickej praxe,
- poučenie odborných učiteľov o povinnostiach počas dozoru,
- poučenie žiakov tretieho ročníka pred nástupom na štvortýždňovú odbornú klinickú prax,
- odborné exkurzie pre študijný odbor masér do prírodných liečivých kúpeľov (Bardejovské kúpele,
Sanatórium Tatranská Kotlina, Kúpele Lučivná),
- riešenie aktuálnych problémov.
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Jún 2020
- odborná exkurzia do prírodných liečivých kúpeľov,
- vyhodnotenie školského roku 2019/2020 z odborných predmetov,
- vyhodnotenie štvortýždňovej odbornej klinickej praxe 3. ročníka,
- návrhy pre školský rok 2020/2021.
Harmonogram aktivít a podujatí
Pracovná porada a zasadnutie PK – študijný odbor masér
Termín stretnutí: september 2019, december 2019, marec 2020, jún 2020
Zodpovedný:
Mgr. Lukáš Novotný
Deň otvorených dverí
Termín:
október 2019
Zodpovedný:
Mgr. Katarína Modranská
Edukácie na Spojenej ZŠ T. Ševčenka v Prešove
Termín:
október 2019, december 2019, február 2020, apríl 2020
Zodpovední:
Mgr. Anna Kašpriková, Mgr. Zuzana Liptáková, Mgr. Miroslava Kováčiková
Odborný seminár pre učiteľov odborných predmetov
Termín:
apríl 2020
Zodpovední:
vedenie školy a vedúce študijných odborov
Plán odborných exkurzií
Zariadenie
Welness Aquapark delňa
Krajské operačné stredisko ZZS v Prešove
Exkurzia vo fitness centre Olymp
Exkurzia v zariadení Mineral Slovakia
Exkurzia na pracovisku HaZZ Prešov
Exkurzia klimatoterapia na Štrbskom plese
Plavecká exkurzia v bazéne na ZŠ Mirka Nešpora
Odborné exkurzie Kúpele Lúčivna, Bardejovské Kúpele, tatranská Kotlina
Exkurzia vo fitness centre Olymp
Exkurzia na oddelení OUCHA vo FNsP v Prešove

Termín
November 2019
November 2019
December 2019
December 2019
Január 2020
Február 2020
Marec 2020
Máj 2020
Máj 2020
Jún 2020

Trieda
IV.D, III.D
IV.D
II.D
I.F
II.D
IV.D
III.D
II.D
I.F
II.D

11.4 Kritériá hodnotenia žiakov
Pri hodnotení komisionálnej skúšky sa uplatňuje matematické zaokrúhľovanie (smerom nadol). Pri hodnotení
žiakov sa dodržiava Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/2011.
Kritéria hodnotenia žiaka v rámci odborných predmetov
Vyučovacie predmety teoretického zamerania
Ústne skúšanie
1x
Písomné skúšanie
1x
Aktivita
0,5x
Vyučovacie predmety praktického zamerania
Praktické skúšanie
2x
Ústne skúšanie
1x
Písomné skúšanie
1x
Aktivita
0,5
Kritéria hodnotenia žiakov pri komisionálnom skúšaní
Praktické skúšanie
2x
Ústne skúšanie
1x
Písomné skúšanie
1x
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12 PRÁCA TRIEDNYCH UČITEĽOV (TU)
1. Triedni učitelia spracujú plán svojej činnosti v triede, ktorý obsahuje:
▪

Krátku charakteristiku triedy.

▪

Úlohy triednych učiteľov vyplývajúce z plánu práce školy.

▪

Rámcový program na jednotlivé triednické hodiny a triedne aktívy rodičovského združenia.

2. Na začiatku školského roka žiaci zvolia triednu samosprávu.
3. Triedni učitelia zabezpečujú bezprostredný kontakt so žiakmi a ich rodičmi. Spoznávajú postoje žiakov
svojej triedy.
4. Vážne problémy žiakov prerokujú s rodičmi a v prípade potreby oboznámia s nimi vedenie školy
a ostatných učiteľov.
5. Rešpektujú individuálny prístup k jednotlivým žiakom a napomáhajú pri riešení individuálnych
a študijných problémov.
6. Vedú žiakov k dodržiavaniu školského a klasifikačného poriadku.
7. Snažia sa o zníženie absencie v spolupráci s rodičmi a ošetrujúcimi lekármi.
8. V prípade neospravedlnenej absencie nadviažu kontakt s rodičmi podľa Školského poriadku.
9. Triedne aktívy rodičov zvolávajú podľa harmonogramu vedenia školy a individuálne podľa potrieb
jednotlivých tried. Triedne aktívy rodičov aspoň 2-krát za rok. Triednické hodiny aspoň raz za dva
týždne.
10. Triedni učitelia koordinujú prácu vyučujúcich v triede, včas informujú rodičov žiakov na ich
nevyhovujúci prospech – priebežne kontrolujú študentské preukazy.
11. Zavedú konzultačné hodiny pre rodičov.
12. V dobe neprítomnosti triednych učiteľov zastupuje určený zástupca.
13. Snažia sa o udržiavanie poriadku v triede a zástupkyni riaditeľka školy (ZRŠ) hlásia zistené nedostatky
na zariadeniach triedy.
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13 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU
Výchovný poradca
Mgr. Katarína Modranská
Konzultačné hodiny výchovného poradenstva
Streda
11.35 hod. – 12.35 hod.
Štvrtok
11.35 hod. – 12.35 hod.
Zákonní zástupcovia po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore.
Podklady
- Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 134
- Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR pre školský rok 2019/2020
- Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 325/ 2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
- Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach
- Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania – interný predpis platný od 01.09.2018
- informačný systém KomposyT (www.komposyt.sk)
- analýza práce výchovného poradcu v predchádzajúcom školskom roku

13.1 Hlavné úlohy a ciele výchovného poradcu
-

-

pozornosť venovať práci s problémovými žiakmi formou pravidelných konzultácií s triednymi učiteľmi
a so zákonnými zástupcami,
poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich
zákonným zástupcom,
spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove (ďalej
CPPPaP), triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, vedením školy, zákonnými zástupcami a so žiackou
školskou radou,
podieľať sa na skvalitňovaní a rozvíjaní pracovných vzťahov, pozitívnej klímy v triedach a na škole,
zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a zákonných zástupcov zameranú na elimináciu rizikového
správania v snahe klásť dôraz na výchovu k mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu,
sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania.

Trvalé úlohy
1. Vedenie dokumentácie výchovného poradcu (VP).
2. Vytvorenie plánu práce na nový školský rok.
3. Štúdium dostupnej pedagogickej a psychologickej literatúry.
4. Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi.
5. Účasť na pracovných poradách VP organizovaných CPPPaP.
6. Aktualizovať informačný panel VP.
7. Udržiavanie kontaktov a spolupráce s inštitúciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení
problémov, ktoré sú v pôsobnosti výchovného poradcu.

a) vo vzťahu k žiakom
 v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školský rok 2019/2020 a v súlade Celoštátnou
stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR, schválenou vládou SR uznesením číslo 71/2015
 zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, zákonných zástupcov, mimovládnych
organizácií a miestnej komunity v danej problematike,
 využívať pri práci so žiakmi v rámci návštev na triednických hodinách informácie
a metodické námety orientované na globálne témy, hodnotovú výchovu a ľudské práva
(www.statpedu.sk a www.iuventa.sk),
 zapojiť sa do programu „Škola bez nenávisti“, ktorého cieľom je prevencia šikany,
kyberšikany a nenávistných prejavov. Zapojením sa do programu škola získa odborné
konzultácie, overenie aktuálne nastavených procesov prevencie, vytvorenie akčného
plánu pre prevenciu a riešenie konfliktov v oblasti nenávistných prejavov, budovanie
pozitívnych hodnôt žiakov a certifikát po splnení štandardov kvality,
 pri výbere povolania ponúknuť žiakom tretieho a štvrtého ročníka internetovú stránku ISTP internetový
sprievodca trhom práce (www.istp.sk),
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 v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovať zmeny v správaní žiaka (záškoláctvo, zvýšené násilie,








fyzické alebo psychické týranie, šikanovanie alebo účasť žiaka na šikanovaní, začínajúca trestná
činnosť, užívanie drog a pod.),
monitorovať spôsob adaptácie žiakov prvého ročníka a prípadné problémy riešiť v spolupráci
s ostatnými vyučujúcimi v triede, triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami,
v spolupráci s vedením školy, žiackou školskou radou, koordinátorom primárnej prevencie,
koordinátorom pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátorom environmentálnej výchovy,
koordinátorom čitateľskej gramotnosti zabezpečovať osvetovo-preventívne aktivity pre žiakov
organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných a filmových
predstavení,
v súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 využiť metodické materiály
(www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.vudpap.sk) ,v spolupráci s koordinátorom primárnej
prevencie, pri zabezpečovaní vzdelávania v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
žiakom maturitných ročníkov byť nápomocná pri zorientovaní sa v ponuke ďalšieho vzdelávania alebo
zamestnania,
metodická pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na VŠ.

b) vo vzťahu k triednym učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom
 poskytovať poradenstvo pri riešení konfliktných alebo iných mimoriadnych situácií v triede,
 zabezpečiť pre školu sociometrickú metódu Triedny kompas (http://www.testcentrum.com/testy/tridni





kompas). Triedny kompas poskytne triednemu učiteľovi informácie o sociálnej dynamike v triede
a funguje ako indikátor ohrozených detí,
zabezpečiť spoluprácu s inštitúciami, ktoré je potrebné prizvať k riešeniu problémov – CPPPaP,
Policajný zbor a iné,
v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školský rok 2018/2019 využívať pri práci so žiakmi
v rámci triednických hodín informácie a metodické námety orientované na globálne témy, hodnotovú
výchovu a ľudské práva (www.statpedu.sk, www.iuventa.sk, http://www.minedu.sk/detske-a-ludskeprava/),
poskytovať poradenstvo pri príprave výchovných besied so žiakmi – preveriť ponúkané preventívne
aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít,
ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov,
priebežne evidovať vysokú neospravedlnenú neúčasť žiakov na vyučovaní a spolupracovať s triednymi
učiteľmi pri jej odstraňovaní.

c) vo vzťahu ku zákonným zástupcom žiakov
 sprostredkovávať pedagogické, psychologické, sociálne služby,
 informovať v spolupráci s koordinátorom primárnej prevencie Radu rodičov a Radu školy o aktuálnych
problémoch napr. o opatreniach proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí,
o prevencii v oblasti šikanovania a násilia,
 pri prerokovávaní závažných vecí rokovať so zákonnými zástupcami žiaka za prítomnosti ďalšieho
člena vedenia školy, z rokovania pripraviť písomný záznam.

d) v spolupráci s CPPPaP
 organizačne pripraviť plánované aktivity na škole,
 konzultovať závery a odporúčania z psychologického vyšetrenia u problémových žiakov,
 zúčastňovať sa na odborných seminároch.
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Aktivity výchovného poradenstva podľa ročníkov
1. ročník
- oboznámenie žiakov so službami výchovného poradcu,
- poradenstvo počas adaptačného procesu na nové školské prostredie,
- analýza adaptácie na nové školské prostredie,
- riešenie problémov vyplývajúcich z prechodu na iný typ školy,
- poradenstvo pre zákonných zástupcov pri vzdelávacích ťažkostiach ich detí,
- spolupráca v rámci školských akcií zameraných na výchovu zdravého životného štýlu a ochrany
fyzického, duševného a emočného zdravia,
- zvyšovanie povedomia o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového
správania v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.
2. ročník
- využívanie internetovej stránky ISTP (internetový sprievodca trhom práce)
- poradenstvo zamerané na klímu v triede,
- výchova k demokratickému občianstvu,
- individuálna i skupinová práca so žiakmi z hľadiska profesijnej orientácie,
- poradenstvo pre rodičov o možnostiach štúdia na VŠ alebo nadstavbového štúdia,
- poradenstvo pri riešení osobnostných problémov, problémov vo vzťahu žiak – žiak, žiak – učiteľ, dieťa
– rodič,
- zvyšovanie povedomia o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového
správania v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.
3.ročník
- využívanie internetovej stránky ISTP (internetový sprievodca trhom práce),
- poradenstvo zamerané na klímu v triede,
- výchova k demokratickému občianstvu,
- individuálna i skupinová práca so žiakmi z hľadiska profesijnej orientácie,
- poradenstvo pre rodičov o možnostiach štúdia na VŠ alebo nadstavbového štúdia,
- poradenstvo pri riešení osobnostných problémov, problémov vo vzťahu žiak – žiak, žiak – učiteľ, dieťa
– rodič,
- zvyšovanie povedomia o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového
správania v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.
4. ročník
- príprava na MS – racionálne rozdelenie voľného času,
- individuálna i skupinová práca so žiakmi z hľadiska profesijnej orientácie,
- poradenstvo pre rodičov o možnostiach štúdia na VŠ alebo nadstavbového štúdia,
- príprava na pracovný život – zmena školských povinností na pracovné.
- vypracovanie prehľadu o prijatí maturantov na vysoké školy alebo nadstavbové štúdium, prípadne o ich
uplatnení sa v pracovnom procese,
- zvyšovanie povedomia o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového
správania v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.
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13.2 Plán výchovného poradcu na jednotlivé mesiace
September 2019
- kontaktovanie metodika Oddelenia poradenstva soc. vývinu, prevencie a školskej psychológie
Mgr. Štofaňákovej a Mgr. Kuchtu metodika Oddelenia psychologického a špeciálneho pedagogického
poradenstva, psychoterapie a metodiky výchovného poradenstva CPPPaP ohľadom spolupráce
a vypracovania plánu preventívnych aktivít na šk. rok 2019/2020,
- informovať žiakov prvého ročníka o činnosti výchovného poradcu,
- informačný panel VP – sprostredkovanie informácií žiakom o plánovaných aktivitách VP, možnostiach
dobrovoľníctva, linkách pomoci, konaní veľtrhov vzdelávania a práce začiatkom školského roka,
- konzultačný servis pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov,
- príprava Dňa otvorených dverí (informovanosť výchovných poradcov základných škôl – pripraviť
propagačné materiály, aktualizovať prezentáciu o škole, aktualizovať pripravené prezentácie o výučbe
v odborných učebniach školy),
- preventívna aktivita „Efektívna tímová spolupráca“ v spolupráci s Katedrou andragogiky PU pre žiakov
tretieho ročníka.
Október 2019
- monitorovať problémy žiakov s adaptáciou na nové prostredie a systémom práce na strednej škole,
- konzultačný servis pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov (monitorovať a podchytiť žiakov
s problémami učenia, správania a predchádzať sociálno-patologickým javom),
- preventívna aktivita „Prezentačné zručnosti pre trh práce“ v spolupráci s Katedrou andragogiky PU
pre žiakov štvrtého ročníka,
- prezentácia školy na DOD ÚPSK v Prešove,
- realizácia Dňa otvorených dverí,
- ponuka dobrovoľníctva v spolupráci so ŽSR pre žiakov školy ako jeden zo spôsobov získavania
a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností (občianske združenie Centrum včasnej prevencie).
November 2019
- individuálne testovanie profesijnej orientácie u nerozhodných žiakov štvrtého ročníka – výber
a vyhodnotenie testovania, v spolupráci s CPPPAP v Prešove,
- tvorba informačného panela VP s problematikou: Kam po maturite? (typy na VŠ a možnosti uplatnenia
v praxi – pracovné ponuky pre absolventov SZŠ),
- v spolupráci s koordinátorom pre manželstvo a rodičovstvo zorganizovať besedu o prirodzených
metódach rodičovstva občianske združenie Liga pár páru pre žiakov štvrtého ročníka,
- monitorovanie klímy dotazníkovou metódou v jednotlivých triedach,
- konzultačný servis pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov,
- účasť na triednych aktívoch podľa požiadaviek triednych učiteľov.
December 2019
- individuálne konzultácie žiakom štvrtého ročníka o možnostiach štúdia na VŠ a prípravných kurzoch,
vypisovanie prihlášok,
- zverejniť na web stránke školy v sekcii VP VZOR vypísanej prihlášky na VŠ,
- konzultačný servis pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov (so zameraním na žiakov v školských
internátoch),
- v spolupráci s vyučujúcimi informatiky alebo AZD ponúknuť žiakom tretieho ročníka internetovú
stránku ISTP,
- beseda s hosťom výchovnej poradkyne v spolupráci s MUDr. Bilikovou pre žiakov druhého ročníka
o životnom štýle, záujmoch a hodnotách.
Január 2020
- monitorovanie šikany dotazníkovou metódou v spolupráci s triednymi učiteľmi,
- prekonzultovať doterajšie výchovné problémy žiakov s ostatnými pedagogickými pracovníkmi
a pripraviť materiály na polročnú klasifikačnú poradu,
- účasť na triednických hodinách podľa požiadaviek triednych učiteľov,
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-

individuálne konzultácie žiakom štvrtého ročníka o možnostiach štúdia na VŠ a prípravných kurzoch,
vypisovanie prihlášok,
zabezpečiť účasť pedagogických pracovníkov na zasadnutiach rodičov žiakov deviateho ročníka,
preventívna aktivita „Adaptácia a adjustácia na podmienky školy“ s vyhodnotením adaptácie
dotazníkovou formou CPPPaP pre žiakov prvého ročníka.

Február 2020
- individuálne konzultácie žiakom štvrtého ročníka – vypisovanie prihlášok,
- spolupráca s občianskym združením CeNef v problematike kritického myslenia žiakov/prevencie
kyberšikany,
- v spolupráci s vedúcimi PK jednotlivých odborov podieľať sa na prezentácii študijných odborov na PSK
a nákupnom centre ZOC MAX Prešov,
- zabezpečiť účasť pedagogických pracovníkov na zasadnutiach rodičov žiakov deviateho ročníka.
Marec 2020
- zážitkový workshop „Tak toto neprejde“ v spolupráci s občianskym združením Post Bellum
pre vybraných žiakov v spolupráci s učiteľmi OBN a DEJ,
- konzultačný servis pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov,
- účasť na triednických hodinách podľa požiadaviek triednych učiteľov.
Apríl 2020
- konzultačný servis pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov,
- priebežne evidovať vysokú neospravedlnenú neúčasť žiakov na vyučovaní a spolupracovať s triednymi
učiteľmi pri jej odstraňovaní,
- spolupráca s občianskym združením CeNef v problematike kritického myslenia žiakov/prevencie
kyberšikany.
Máj 2020
- konzultačný servis pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov,
- príprava materiálov slúžiacich na zistenie úspešnosti absolventov v prijatí na VŠ,
- konzultácia s triednymi učiteľmi so zameraním na zvládnutie vedenia triedy počas školského roku
(návrhy, pripomienky).
Jún 2020
- prekonzultovať výchovné problémy žiakov s ostatnými pedagogickými pracovníkmi a pripraviť
materiály na hodnotiacu poradu,
- vyhodnotenie práce VP za školský rok 2019/2020, návrhy na zlepšenie činnosti.
Plán práce sa v priebehu školského roka môže doplniť o ponúkané, resp. žiadané aktivity.
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14 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
Koordinátor

PaedDr. Jana Krakovská

14.1 Aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti
Na pôde Strednej zdravotníckej školy v Prešove v priebehu šk. roka 2019/2020 aplikujeme témy z finančnej
oblasti v rámci predmetových komisií prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov, aj v rámci
triednických hodín. Plán pre 1., 2., 3. ročník vychádza z verzie 1.2 a 4. ročník z verzie 1.1 Odborné texty
k jednotlivým témam Národného štandardu finančnej gramotnosti sú z 3. úrovne. Tieto čiastkové kompetencie
sú v Školskom vzdelávacom programe (ŠkVP) zvýraznené šikmým písmom pri obsahovom a výkonovom
štandarde, pri jednotlivých témach v rámci jednotlivých predmetov. Vyučujúci majú k dispozícií odborné texty
k jednotlivým témam, z ktorého vychádzajú pri plnení stanovených cieľov.
Predmetová komisia jazykov zastrešuje tieto predmety, v ktorých sa aplikujú témy z finančnej gramotnosti:
anglický jazyk, slovenský jazyk, nemecký jazyk ruský jazyk vo všetkých ročníkoch.
Predmetová komisia prírodovedných a spoločenskovedných predmetov realizuje aktivity z finančnej
gramotnosti v predmete matematika (1. - 4. ročník) náboženská výchova (1. ročník), etická výchova (1. ročník),
občianska výchova (1. a 2. ročník), dejepis (1. ročník).
Študijné odbory a odborné predmety zahŕňajúce témy z finančnej gramotnosti
5370 M masér
Organizácia zdravotníctva
(3. ročník)

5370 N masér
Organizácia zdravotníctva
(1. ročník)

-----

-----

5358 M zubný asistent
Administratíva a zdravotná dokumentácia
(2. ročník)
Zdravotnícka etika
(3. ročník)

5356 M zdravotnícky asistent
Administratíva a zdravotná dokumentácia
(2., 3. ročník)
Zdravotnícka etika
(2. ročník)
Organizácia zdravotníctva
(3. ročník)
Sociálna starostlivosť
(4. ročník)

5356 N zdravotnícky asistent
Administratíva a zdravotná dokumentácia
(1. ročník)
Zdravotnícka etika
(2. ročník)
Organizácia zdravotníctva
(2. ročník)
Sociálna starostlivosť
(2. ročník)

5361 M praktická sestra
Administratíva a zdravotná dokumentácia
(2. ročník)
Zdravotnícka etika
(3. ročník)
Organizácia zdravotníctva
(3. ročník)

5361 N Praktická sestra
Administratíva a zdravotná dokumentácia
(1. ročník)
Zdravotnícka etika
(1. ročník)
Organizácia zdravotníctva
(2. ročník)

Plnenie čiastkových cieľov
Informačné panely – koordinátor finančnej gramotnosti má na spojovacej chodbe a na chodbe na 2. poschodí
v budove A informačný panel a nástenku na ktorých sa venuje rozvoju finančnej gramotnosti. Témy
sa v priebehu roka menia. V počítačovej učebni č. 27 je informačný panel, ktorý je zameraný na tvorbu
domáceho rozpočtu.
Exkurzie sa realizujú pod vedením PaedDr. Júlie Geletičovej, žiaci absolvujú exkurziu do banky.
Práca s nadanými žiakmi – účasť na informatickej súťaži iBobor, na Matematickom klokanovi (zamerané
na riešenie slovných úloh), Finančná olympiáda.
Laboratórne protokoly – práca s informačným textom – čítanie z grafu, spracovanie celistvého laboratórneho
protokolu (chémia a fyzika), žiaci sa učia grafickému spracovaniu výsledkov vo forme tabuliek.
Školský časopis VITA – pravidelnou činnosťou pod vedením redakčnej rady a zodpovedných pedagógov
PhDr. Dany Stachurovej, PhD. a Mgr. Dávida Kulpu sa učia plánovať svoju činnosť, zodpovedne sa rozhodovať
pri stanovení strednodobých a dlhodobých cieľov.
Žiacka školská rada – žiaci sa zúčastňujú charitatívnych aktivít (zber vrchnáčikov z PET fliaš) a organizujú
Vianočnú burzu. Výťažok z Vianočnej burzy je venovaný na dobročinné účely.
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SOČ – v stredoškolskej odbornej činnosti ako dobrovoľnej, záujmovej činnosti mladých perspektívnych ľudí
sa snažíme podporovať experimentovanie a bádanie, hľadanie nových možností vo vzdelávaní v oblasti
finančníctva.
Odborné prednášky, besedy – spolupráca s odborníkmi z odboru bankovníctva a poisťovníctva a zabezpečenie
prednášok na vybranú tému.

14.2 Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti
September 2019
- tvorba nástenky na chodbe s témou finančnej gramotnosti
- tvorba plánu koordinátora finančnej gramotnosti
- vytýčenie cieľov FG z verzie 1.2, ktoré nie sú zachytené vo verzií 1.1
- spolupráca s kolegami a začlenenie čiastkových cieľov FG z verzie 1.2 do tematických plánov
pre jednotlivé učebné obory (3.ročník)
Október 2019
- sprostredkovanie prednášky s odborníkom v oblasti finančníctva pre žiakov
- sprostredkovanie prednášky na tému podnikateľský plán pre učiteľov
- spolupráca s kolegami, ktorí preberajú jednotlivé témy z FG
November 2019
- spolupráca pri zapojení sa žiakov do Finančnej olympiády
- aktualizovanie nástenky na chodbe
- spolupráca s kolegami, ktorí preberajú jednotlivé témy z FG
December 2019
- príprava na Finančnú olympiádu-rozposlanie učebného materiálu žiakom cez edupage
- spolupráca s kolegami, ktorí prichádzajú do kontaktu s touto problematikou v rámci predmetových
komisií
- spolupráca s kolegami, ktorí preberajú jednotlivé témy z FG
Január 2020
- prednáška pre vyučujúcich na tému vypracovanie podnikateľského plánu
- spolupráca pri realizácií Finančnej olympiády
- spolupráca s kolegami, ktorí preberajú jednotlivé témy z FG
Február 2020
- beseda s profesionálnym pracovníkom z oblasti finančníctva pre žiakov
- spolupráca s kolegami, ktorí preberajú jednotlivé témy z FG
Marec 2020
- aktualizovanie nástenky – daňové priznanie
- spolupráca pri realizovaní súťaže: Matematický klokan
- spolupráca s kolegami, ktorí preberajú jednotlivé témy z FG
Apríl 2020
- hra: Cesta k finančnej slobode v rámci predmetu Etická výchova
- spolupráca s kolegami, ktorí prichádzajú do kontaktu s touto problematikou a realizujú prednášky
z oblasti finančnej gramotnosti v rámci svojho predmetu
Máj 2020
- získavanie informácií od kolegov, ktorí finančne vzdelávali žiakov v rámci svojho predmetu
- aktualizovanie nástenky
Jún 2020
- spolupráca s kolegami, ktorí prichádzajú do kontaktu s touto problematikou a diskusia o pozmeňovacích
návrhoch
- vyhodnotenie splnených cieľov z FG
- vypracovanie záverečnej správy z FG
Časový plán aktivít sa bude prispôsobovať aktuálnym problémom a požiadavkám školy.
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15 ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ
Koordinátor

Mgr. Erika Višňovská

Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu sa rozvíja na princípe medzipredmetových
vzťahov. Jej cieľom je schopnosť čitateľa čítať a spracovávať texty rozličných typov s obsahom z rozmanitých
oblastí. Možno to realizovať v rámci všetkých vyučovacích predmetov kognitívneho zamerania (napríklad
matematika, dejepis, biológia, fyzika, chémia a podobne). Snažiť sa nadviazať na dosiahnutú úroveň čitateľskej
a informačnej gramotnosti, umožniť žiakom prístup ku všetkým informačným zdrojom, využívať knižničnoinformačné služby a podujatia knižníc. Vzdelávať sa v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti, uplatňovať
získané vedomosti na hodinách slovenského jazyka a literatúry a formovať kladný vzťah žiakov ku knihe
a literatúre, organizovať súťaže.
Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti uskutočníme aktivity:
účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov organizovaných metodicko-pedagogickým centrom
odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach predmetových komisií
ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na zvýšenie odbornej spôsobilosti
otvorené hodiny orientované na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti
rozšírenie hodinovej dotácie cudzích jazykov
zlepšovanie kvality jazykového vyučovania, výstupných vedomostí a komunikačných
schopností žiakov v cudzom jazyku
používanie pracovných listov zameraných na rozvoj matematickej a čitateľskej gramotnosti
využívanie školskej a mestskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností
pravidelné dopĺňanie knižničných jednotiek a výučbových programov.
Vo vyučovacom procese vyčleníme podľa možnosti jednu vyučovaciu hodinu v mesiaci, ktorá bude venovaná
len rozvoju čítania s porozumením v jednotlivých predmetoch z dôvodu slabej slovnej zásoby žiakov,
ako dôsledok nedostatočnej práce žiakov s knihou mimo vyučovania.
Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti
Na pôde Strednej zdravotníckej školy v Prešove v priebehu šk. roka 2019/2020 realizujeme v rámci PK
PVaSVP aktivity:
Informačné panely – koordinátor environmentálnej výchovy, učitelia telesnej výchovy, dejepisu, informatiky,
koordinátor finančnej gramotnosti, pri príležitosti významných dní systematicky aktualizujú informačné panely,
uverejňujú novinky, správy, fotografie, grafy, výsledky športových zápasov, výsledky úspechov tried
a jednotlivcov, čo vedie k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti u žiakov.
Exkurzie – pod záštitou učiteľov spoločenskovedných predmetov žiaci prvého ročníka všetkých študijných
odborov absolvujú odborné exkurzie do Židovskej synagógy s odborným výkladom, kde sa okrem čitateľskej
rozvíja aj komunikačná gramotnosť žiakov, schopnosť interpretovať získané informácie na vyučovacích
hodinách a rozšíriť si vedomosti, návšteva Krajského múzea v Prešove za účelom zážitkového vyučovania,
Historické centrum Prešova.
Práca s nadanými žiakmi – účasť na športových súťažiach, informatická súťaž iBobor.
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.
Školský časopis VITA – žiaci pravidelnou činnosťou pod vedením redakčnej rady a zodpovedných PZ PhDr.
Dany Stachurovej, PhD. A Mgr. Dávida Kulpu pripravujú príspevky do školského časopisu, ktorý vychádza
štyrikrát ročne (vznikajú tak súvislé i nesúvislé texty o živote školy z pohľadu žiaka, ako aj zaujímavé
rozhovory).
Záujmová činnosť
V zdravom tele zdravý duch (Mgr. Miroslava Mazurová), Zdravotnícky žurnalista ( Mgr. Dávid Kulpa).
Práca s pracovnými listami – členovia PK PVaSVP budú v rámci jednotlivých predmetov tvoriť
štandardizované pracovné listy s otvorenou aj zatvorenou odpoveďou na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov
v rámci vyučovacích hodín.
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SOČ – v stredoškolskej odbornej činnosti ako dobrovoľnej, záujmovej činnosti mladých perspektívnych ľudí
sa snažíme podporovať experimentovanie a bádanie, prácu s odbornou literatúrou a všestranný rozvoj osobnosti.
Odborné prednášky, besedy
- biológia – spolupráca so Štátnou ochranou prírody
- telesná výchova – spolupráca s PZ SR, OSSR pri organizácii účelových cvičení
- fyzika – Hvezdáreň a planetárium v Prešove
- dejepis – Krajské múzeum v Prešove, Prešovská univerzita
- občianska náuka – zážitkové vyučovanie v banke, DOD na Krajskom súde

15.1 Aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti
Plán pre 1., 2., 3. ročník vychádza z verzie 1.2 a 4. ročník z verzie 1.1 Odborné texty k jednotlivým témam
Národného štandardu finančnej gramotnosti sú z 3. úrovne. Čiastkové kompetencie sú v Školskom vzdelávacom
programe (ŠkVP) zvýraznené šikmým písmom pri obsahovom a výkonovom štandarde, pri jednotlivých témach
v rámci jednotlivých predmetov.
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16 PRIMÁRNA PREVENCIA
Koordinátor

PaedDr. Bc. Monika Timková, Mgr. Zuzana Giňovská

Konzultačné hodiny

streda 10:45 – 11:45 hod.

16.1 Tvorba a realizácia školského preventívneho programu
Drogy patria v súčasnosti k najzávažnejším sociálno-patologickým javom vo svete. Demokracia priniesla popri
pozitívach aj mnohé negatíva v podobe spomínaných drog. Otvorenie hraníc umožnilo nielen väčšiu distribúciu
drog cez Slovensko, ale aj rozšírenie trhu s drogami u nás.
Pracovná vyťaženosť a existenčné problémy spôsobujú, že rodičia nemajú čas na svoje deti a tie v snahe upútať
pozornosť siahajú po drogách. Aj samotní distribútori vyhľadávajú záujemcov práve v tejto vekovej kategórii,
pretože deti a mladiství sú najviac ovplyvniteľní.
Práve preto škola, ako druhý najsilnejší socializačný činiteľ musí taktiež vykonávať preventívne činnosti.
Netreba podceňovať toto nebezpečenstvo. Je potrebné vhodne zaradiť drogovú problematiku do výučby
predmetov, kde sú žiaci formou diskusií, výmenou názorov, hraním rolí, riešením problémov vedení k tomu
aby:
boli schopní poznať hodnotu seba samého,
boli schopní riešiť konflikty bez toho, aby sa utiekali ku konzumácií legálnych či nelegálnych
návykových látok,
boli schopní odolať nátlaku skupiny – vedeli povedať nie,
boli schopní prejaviť svoje pocity,
boli schopní a vedeli brániť svoje názory, byť asertívni,
boli schopní priblížiť sa k niekomu, aby vedeli prejaviť empatiu,
boli schopní nájsť alternatívy.
Základný postoj človeka k drogám sa vytvára už od jeho útleho detstva. Veľkú úlohu zohráva príklad rodičov,
celková rodinná atmosféra, náboženské i kultúrne tradície rodiny, množstvo poskytovaných informácií, vplyv
rovesníkov i celej spoločnosti.
Je potrebné poskytnúť žiakom našej školy dostatok informácií o drogách. Musia vedieť, aké nebezpečenstvo
pre nich znamenajú, ako môže prostredie viesť k užívaniu drog. Je na nás, aby sme im vštepili postoje,
ktoré ich budú od užívania drog odrádzať a zároveň im ponúknu všestranné možnosti využívania voľného času
aj v prostredí školy. Treba mať neustále na pamäti záujmy žiakov a ich vekovú primeranosť.

16.2 Priebežné úlohy koordinátora primárnej prevencie
-

spolupracovať s CPPPaP v Prešove,
sledovať projekty drogovej prevencie,
sledovať www.drogy.sk a iné informačné portály,
aktívne pracovať s mládežou v oblasti primárnej prevencie,
spolupracovať o pedagogickým tímom,
spolupracovať s rodičmi a zákonnými zástupcami,
spolupracovať s koordinátormi z iných stredných škôl.

Cieľom práce koordinátora primárnej prevencie je vhodnou formou pôsobiť pri prevencii drogových závislostí
a patologického správania u žiakov a apelovať na rodičov a zákonných zástupcov pri zistení nevhodného
správania sa žiakov.
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16.3 Plán práce koordinátora primárnej prevencie
September 2019
Vytvorenie harmonogramu plánovaných aktivít, preventívnych programov v spolupráci s CPPPaP
v Prešove a výchovnou poradkyňou školy.
Vytvorenie informačného panela na tému: 23. 9 – Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu
a obchodu so ženami a deťmi
V rámci Kurzu na ochranu života a zdravia žiakov tretieho ročníka edukovať o drogovej problematike,
vyskúšať si okuliare simulujúce opitosť.
Zabezpečenie prednášky (besedy) pre žiakov – Svetový deň fetálneho alkoholového syndrómu.
Prevencia voči rasizmu, xenofóbii a intolerancii – návšteva židovskej synagógy v Prešove
pri príležitosti pamätného dňa holokaustu spojená s odbornou prednáškou žiakov pre 1. ročníka.
Október 2019
Svetový deň bez násilia (2. októbra 2019) – vytvorenie informačného panelu.
Prihlásenie sa do kampane „Červené stužky“.
Anonymný dotazníkový prieskum na zistenie skúseností s užívaním drog.
November 2019
Zapojenie sa do kampane „Červené stužky,“ výroba pohľadníc s tematikou boja proti AIDS – výtvarná
súťaž.
Tvorba červených stužiek.
Európsky týždeň boja proti drogám (tretí novembrový týždeň), vytvorenie informačného panela, súťaž
o najkrajší plagát o drogovej problematike, umiestnenie plagátov v priestoroch školy, vyhodnotenie
súťaže. Spolupráca s Políciou SR – Obvodné oddelenie PZ Prešov – juh.
Dopad užívania alkoholických nápojov a iných návykových látok na organizmus mladého človeka“ –
prednáška v spolupráci s „Mojsej clinic“.
Medzinárodný deň bez fajčenia – 19.11, Svetový deň nefajčenia - aktualizácia nástenky, workshop.
Prevencia drogových závislosti (predchádzanie užívaniu drog a vzniku závislostí) – odborná prednáška
spojená s premietaním filmu Katka a následná diskusia.
December 2019
„Živá červená stužka“ – na školskom dvore – v rámci zapojenia sa do kampane „Červené stužky –
Medzinárodný deň boja proti AIDS – 01. decembra 2019 – vytvorenie informačného panela.
Zorganizovať odbornú prednášku na tému HIV/AIDS, spoločne si pozrieť film Príbehy anjelov
a odborné DVD na tému HIV/AIDS, a diskutovať o nich.
Január 2020
Prednáška v spolupráci s CPPPaP a výchovným poradcom na tému: Monitoring, šikanovanie
v školskom prostredí pre žiakov všetkých tried prvého ročníka.
Prevencia voči rasizmu, xenofóbii a intolerancii (iracionálna podstata predsudkov a negatívnych
etnických postojov) – pozeranie filmu Rytmus – sídliskový sen s následnou diskusiou na tému predsudky
v spolupráci s vyučujúcimi predmetov NBV, ETV.
Marec 2020
Prednáška v spolupráci s CPPPaP a výchovným poradcom na tému: Zhubné kulty a sekty v spolupráci
s CPPPaP, Prešov pre žiakov 3. ročníka.
Vytvorenie informačného panela.
Apríl 2020
Svetový deň zdravia (07. apríl 2020) – beseda s lekárkou na tému: Vplyv zdravej výživy na mladý
organizmus a o poruchách príjmu potravy u mladých ľudí: Anorexia, bulímia.
V rámci projektu OZ Športom proti drogám s názvom „Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá...“
sledovanie DVD a beseda o danej problematike – pre žiakov druhého ročníka.
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Máj 2020
Svetový deň bez tabaku (31. máj 2019) – vytvorenie informačného panela na tému: Negatívny vplyv
fajčenia v období adolescencie.
Exkurzia: Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora pre žiakov druhého ročníka.
Jún 2020
Vzbudenie záujmu mladých ľudí o športové aktivity – plán na letné prázdniny – téma na triednických
hodinách a vyučovacích hodinách telesnej výchovy.
Vyhodnotenie plánu činnosti v školskom roku 2019/2020.
Časový plán aktivít sa bude prispôsobovať aktuálnym problémom a požiadavkám školy.
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17 VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
Koordinátor

MUDr. Radomíra Magdolenová

Rodina má nenahraditeľné miesto v sociálnom systéme a podľa kvality fungovania jej vzťahov možno
identifikovať jej vplyv na človeka, ktorý v nej vyrástol a bol ňou formovaný. Výsledkom života rodiny
je v mnohých prípadoch rodičovstvo. Rodičovstvo ako jedna z najdôležitejších sociálnych funkcií človeka má
v našej spoločnosti stále väčší význam. Rodič svojím pôsobením na vlastné dieťa rozhoduje o osobnosti dieťaťa
– budúceho rodiča.
S rastom životnej úrovne, vzdelania, vplyvom emancipačného a demokratizačného procesu a vplyvom médií
sa rodinné vzťahy stávajú zložitejšími, rastú nároky na životného partnera, manželské spolužitie je náročnejšie
a všetko toto ovplyvňuje spôsob života rodiny.
Skúsenosti, štatistické a iné výskumy poukazujú na vzrastajúcu rozvodovosť, častú nefunkčnosť rodiny,
neúplnosť alebo na zlé výchovné štýly v rodine, a tým aj na súvislosť s narastajúcou kriminalitou mládeže,
jej negatívnym správaním, smerujúcim často až k ľahostajnosti, arogancii a popieraniu základných ľudských
hodnôt. Vzrastá tiež agresivita mládeže a znižuje sa veková hranica vstupu do sexuálneho života či k pitiu
alkoholu. Škola má osobitné možnosti poskytnúť systematické vzdelávanie na odbornej úrovni a orientovať
mladých ľudí na pravé hodnoty života, pomôcť im zorientovať sa v širokej škále informácií
z masovokomunikačných prostriedkov a z celkového kontaktu so životom.
Súčasťou pôsobenia školy je i výchova k manželstvu a rodičovstvu a teda aj k rodine. Mladý človek má prejsť
poznávaním seba, sociálnych vzťahov medzi ľuďmi a poznávaním spoločnosti i jej multikultúrnej formy.
Vhodne zvolenou výchovnou formou môže škola docieliť zvýšenie emocionálnej inteligencie, ktorá človeku
zvyšuje šance rozumieť sebe, iným, zvyšuje mu šance konať správne a teda, vybrať si správne i životného
partnera. Nutnosť a dôležitosť výchovy k manželstvu a rodičovstvu deklarovala prijatými dokumentmi aj vláda
SR.
Na svojom zasadnutí 4. júna 1996 schválila uznesením č. 389 Koncepciu štátnej rodinnej politiky, kde v časti
Základné princípy štátnej rodinnej politiky v bode C sú zahrnuté aj princípy výchovy k manželstvu
a rodičovstvu.

17.1 Úlohy a ciele pre ďalšie skvalitnenie výchovy k manželstvu a rodičovstvu
-

Naučiť žiakov chápať v pravom zmysle slova pojmy ako priateľstvo, láska, sex, manželstvo, rodina.

-

Vysvetliť žiakom dôležitosť rodinnej atmosféry súladu a harmónie rodičov pre zdravý vývoj dieťaťa.

-

Oboznámiť žiakov s priebehom tehotenstva, narodením dieťaťa, poukázať na nenahraditeľnosť rodiny
pre zdravý vývoj dieťaťa po narodení i počas prenatálneho vývinu.

-

Oboznámiť žiakov s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie a ich vplyvu na zdravotný
stav, zoznámiť ich aj s prirodzenými metódami regulácie počatia.

-

Vysvetliť význam dodržiavania vernosti v manželstve, zdôrazniť vlastnosti potrebné na manželstvo
(láska, tolerancia, vzájomné pochopenie, vzájomná úcta).

-

Poukazovať na poslanie rodičovstva, pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať
vlastné deti a tieto s láskou vychovávať, zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa.

-

Objasniť žiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a iných pohlavných ochorení
a spôsoby prevencie.

-

Priebežným výchovným pôsobením zvyšovať emočnú inteligenciu žiakov, učiť ich tvorivej rodinnej
diskusii, umeniu klásť otázky a počúvať odpovede, umeniu zodpovednosti za seba a svoje konanie,
umeniu pomoci iným a lásky k ľuďom, umeniu predchádzať konfliktom a umeniu riešiť ich asertívne
a s kľudom.

-

Priebežne počas celého školského roka organizovať besedy, mítingy, prednášky, celoškolské podujatia,
filmové predstavenia na dané témy.
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17.2 Plán práce na jednotlivé mesiace
September 2019
˗ Vytvorenie plánu práce koordinátora Výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
Október 2019
˗ Október – mesiac úcty k starším – návšteva zariadenia DSS na Volgogradskej ulici a prezentácia
kultúrneho programu žiakov.
˗ 13. október – Deň starých rodičov – vytvorenie informačného panela a výzva k aktivite: navštív svojich
starých rodičov, porozprávaj sa s nimi a poďakuj im za všetko malým darčekom, ktorý sám vyrobíš
(pohľadnica, ozdobná krabička, kytička kvetov).
November 2019
˗ Prednáška na tému: Neúplné rodiny, ich negatívny vplyv na deti, po prednáške diskusia o význame
rodiny, osobné skúsenosti žiakov a učiteľa.
˗ 17. 11. Deň predčasne narodených detí – informačný panel a výroba fialových stužiek, ktoré si žiaci
budú môcť pripnúť ako symbol solidarity s predčasne narodenými deťmi.
December 2019
˗ Film s tematikou Vianoc podľa výberu žiakov, spojený s diskusiou o význame Vianoc ako sviatkov
rodiny.
Január 2020
˗ Prezentácia spojená s besedou na tému: Zdravotné a psychologické predpoklady pre manželstvo
a rodičovstvo (riešenie konfliktov, vzťahy v rodine, tolerancia, dvojgeneračné rodiny).
Február 2020
09. február – Svetový deň manželstva – vytvorenie informačného panela.
14. február deň sv. Valentína – podaruj Valentínku.
Beseda so zástupkyňou občianskeho združenia Liga pár páru na tému: Prirodzené metódy plánovaného
rodičovstva – žiaci druhého ročníka.
Marec 2020
˗ 25.marec Deň počatého života – príprava informačného panela, bielych stužiek a plagátika
so základnými údajmi o tomto dni.
˗ Beseda s PhDr. ThDr. Máriou Slivkovou, PhD. na tému: Základné informácie o gender ideológii – žiaci
tretieho ročníka.
Apríl 2020
˗ Prednáška na tému: Mali by ženy skrývať svoju krásu? – hranice v ženskom obliekaní.
˗ Panelová diskusia na tému: Rizikové správanie a jeho dôsledky (pohlavné choroby, narkománia,
nežiadúce tehotenstvo).
˗ Veľká noc – rodinné sviatky.
Máj 2020
˗ Deň rodiny – informačný panel so základnými informáciami o tomto dni.
˗ Čím je pre mňa moja rodina? – beseda.
˗ Deň matiek – vytvorenie informačného panela s nápadmi na darčeky pre naše mamy.
Jún 2020
˗ 17. jún – Deň otcov – informačný panel, tipy na darčeky pre našich otcov.
˗ Vyhodnotenie plánu činnosti za školský rok 2019/2020.
Časový plán aktivít sa bude prispôsobovať aktuálne vzniknutým situáciám a požiadavkám školy.
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18 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Koordinátor

PaedDr. Jana Tverdíková

Environmentálna výchova je výchova o životnom prostredí, učí ako poznávať lokálne alebo širšie životné
prostredie. Najzávažnejším problémom súčasnosti je globálna ekologická kríza. Je potrebné pripraviť žiakov
pre život v spoločnosti, ktorej prvoradou úlohou je obnoviť narušenú rovnováhu a vytvoriť optimálne prostredie
pre rozvoj ľudskej spoločnosti, ale aj ostatných živých organizmov a spoločenstiev.

18.1 Cieľ dokumentu
Rozvíjať u žiakov pozitívne hodnoty a viesť ich k aktívnej participácii na ochrane životného prostredia.
Vychovávať žiakov pre životné prostredie a naučiť ich zveľaďovať prostredie a viesť ich k zodpovednosti.
Minimalizovať negatívne správanie sa žiakov a prispievať k ochrane životného prostredia. Do enviroaktivít
zapájať čo najviac študentov. Informovať žiakov o prebiehajúcich enviro akciách, súťažiach, tvoriť plagáty,
oznamy. Udržiavať kontakt s organizáciami pôsobiacimi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a pomáhať
tak žiakom a kolegom v rozvíjaní environmentálneho povedomia.
Spolupracovať s Technickými službami mesta Prešov, a. s. – Triedený zber komunálnych odpadov. Využívať
zážitkové vyučovanie a podporné materiály zverejnené na www.globalnevzdelavanie.sk a www.iuventa.sk
(projekt PRAKTIK/Metodický portál)

18.2 Plán aktivít environmentálnej výchovy
September 2019
- tvorba ústrednej nástenky,
- informačný panel na tému – 16. 09. Svetový deň ochrany ozónovej vrstvy,
- spolupracovať s TSmP, a. s. – Triedený zber komunálnych odpadov.
Október 2019
- fotografická súťaž Voda a veda,
- informačný panel na tému – 04. 10. Svetový deň ochrany zvierat, 20. 10. – Medzinárodný deň stromov.
November 2019
- foto nástenka „Rozmýšľaj, čo piješ“,
- zber plastových uzáverov – pomoc handicapovaným deťom v regióne Prešov.
December 2019
- „Nevyhadzuj – RECYKLUJ“ – burza.
- www.globalnevzdelavanie.sk, www.iuventa.sk (projekt PRAKTIK/Metodický portál) – zdravý životný
štýl – aktivity na hodinách biológie a etickej výchovy.
Január 2020
fotosúťaž „Zimná krajina“ spojená s výstavou fotografií.
Február 2020
Svetový deň mokradí 02. 02. – príprava projektov – prezentácie.
Marec 2020
- informačný panel – 22. 03. Svetový deň vody,
- beseda pre žiakov o význame vody pre život.
Apríl 2020
- ekoaktivita ku Dňu Zeme 22. 04. – čistenie a úprava areálu školy a najbližšieho okolia.
Máj 2020
- zachovanie biodiverzity – rozmanitosti života na našej planéte – Ekoprojekt – rozmanitosť liečivých
rastlín, ochutnávka jednozložkových čajov s popisom liečivých účinkov na chodbách školy.
- Spolupráca Milujem svoje mesto – úprava okolia mesta Prešov.
Jún 2020
- informačný panel – Medzinárodný deň životného prostredia 05. 06.,
- skleníkový efekt, úbytok ozónovej vrstvy, kyslé dažde, smog, hromadenie odpadov – tvorba posterov,
- vyhodnotenie zberu použitých batérií a spolupráce s TSmP, a. s.
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19 CHARITATÍVNA ČINNOSŤ
Koordinátor

PaedDr. Erika Provázková

19.1 Plánované charitatívne akcie
V školskom roku 2019/2020 máme v pláne zúčastniť sa niekoľkých charitatívnych akcií. Žiaci a učitelia
sa aktívne zúčastňujú takýchto podujatí a dobrovoľným finančným príspevkom pomáhajú ľuďom v ich neľahkej
životnej situácii.
September 2019
Biela pastelka - verejná akcia zameraná na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
Október 2019
Akcia v DSS – pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starým ľuďom.
Študentská kvapka krvi – dobrovoľné darcovstvo krvi žiakov našej školy prostredníctvom Mobilnej
jednotky Transfúznej služby Prešov.
Liga za duševné zdravie – pomoc našich žiakov pri predaji Modrej nezábudky, výťažok zbierky poputuje
na pomoc pre psychicky chorých ľudí.
December 2019
Charitatívna zbierka nadácie Úsmev ako dar – výťažok poputuje pre sociálne slabšie rodiny a pomoc
matkám s deťmi a rodinám v neľahkej sociálnej situácii.
Unicef – predaj pohľadníc.
Február 2020
Valentínska kvapka krvi – dobrovoľné darcovstvo krvi žiakov našej školy prostredníctvom Mobilnej
jednotky Transfúznej služby Prešov.
Apríl 2020
Deň narcisov – verejnoprospešná zbierka pod záštitou Ligy proti rakovine – pomoc onkologickým
pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.
Časový plán aktivít sa bude prispôsobovať aktuálne prebiehajúcim akciám a požiadavkám školy.

20 STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
Koordinátor

PaedDr. Erika Provázková

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) – je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické,
humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných
žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti
a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka
do súťaže. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.
Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch,
vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne
úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy.
Školské kolo SOČ je naplánované na február 2020.
Úspešné práce postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli 2020.
Časový plán aktivít sa bude prispôsobovať aktuálne prebiehajúcim akciám a požiadavkám školy.
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21 SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI
Koordinátor

PhDr. Monika Gorecká

21.1 Úlohy a ciele
-

-

Poslaním a cieľom súťaží v poskytovaní prvej pomoci je predovšetkým rozšíriť teoretické a praktické
vedomosti a zručnosti žiakov, zvýšiť odborné kompetencie žiakov v poskytovaní prvej pomoci, udržať
si schopnosť rýchlo a účelne reagovať v kritických situáciách a v neposlednom rade pracovať v tíme.
Priebežne počas školského roku organizovať prednášky, ukážky prvej pomoci profesionálnymi
záchranármi a exkurzie.
Motivovať a aktivizovať žiakov k prehlbovaniu zručností a vedomostí v oblasti poskytovania prvej
pomoci.
Prehlbovať u žiakov morálne vlastnosti potrebné nielen u zdravotníckych pracovníkov.
Prezentovať školu na súťažiach prvej pomoci a na ukážkach postupov prvej pomoci ZŠ v Prešove.
Spolupracovať s KOS v Prešove a zúčastňovať sa prebiehajúcich akcií.

21.2 Plán práce na jednotlivé mesiace
September 2019
- Svetový deň prvej pomoci 9.9.2019 – beseda s dobrovoľným záchranárom, ukážka práce
- Svetový deň prvej pomoci 9.9.2019 – informačný panel
- Koordinácia exkurzií a aktivít zameraných na prvú pomoc
- Plán prezentácií postupov prvej pomoci na ZŠ v Prešove – dohody o spolupráci
Október 2019
- Aktivizácia žiakov k vyučovaniu prvej pomoci – spolupráca s vyučujúcimi PPS
- Exkurzia pre žiakov III. E a IV.D triedy v rámci vyučovania PPS na KOS HS, PZ a ZZZ v Prešove
- Prezentácia vyučovania postupov prvej pomoci na Dni otvorených dverí SZŠ Prešov – promovideá
zo súťaží a aktivít v rámci PPS, ukážky modelových situácií
November 2019
- Prezentácia postupov prvej pomoci podľa plánu
December 2019
- Príprava súťaže – Asistent v akcii 2020, plán pre spoluorganizátorov,
- Koordinácia výberu žiakov na reprezentáciu školy
Február 2020
- Výber a príprava žiakov regionálne kolo súťaže v prvej pomoci
- Koordinácia vyučovania prvej pomoci profesionálnymi záchranármi
Marec 2020
- Exkurzia pre žiakov II.A, II.B a II.C triedy v rámci vyučovania PPS na KOS HS, PZ a ZZZ v Prešove
- Finálny výber a príprava žiakov regionálne kolo súťaže Prvej pomoci
- Príprava súťaže – Asistent v akcii 2020
Apríl 2020
- Regionálne kolo súťaže – východ súťaže prvej pomoci
- Príprava súťaže – Asistent v akcii 2020 – zabezpečenie súťažných stanovíšť
- Prezentácia postupov prvej pomoci podľa plánu
Máj 2020
- Príprava súťaže – Asistent v akcii 2019 – materiálne zabezpečenie
- Prezentácia postupov prvej pomoci podľa plánu
- Celoslovenská súťaž v prvej pomoci
Jún 2020
- Asistent v akcii 2020
Časový plán aktivít sa bude prispôsobovať aktuálne prebiehajúcim akciám a požiadavkám školy.
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22 PLÁN ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
Koordinátori

Mgr. Zuzana Gomoľová, Mgr. Zuzana Repaská

Žiacka školská rada bude zasadať pravidelne podľa harmonogramu akcií. Členovia rady sa budú zaoberať
aktuálnymi udalosťami a pomáhať pri organizovaní rôznych aktivít.
V priebehu úvodných hodín sa vytvorí plán nových akcií na školský rok 2019/2020. Podajú sa návrhy na voľbu
predsedu ŽŠR a následne prebehne voľba. U žiakov sa bude rozvíjať samostatnosť, tvorivosť a sebadôvera.
Žiaci budú zdokonaľovať svoje komunikačné schopnosti, naučia sa verejne vystupovať, vhodne argumentovať
a prezentovať svoje názory i názory spolužiakov.
Hlavným cieľom práce ŽŠR bude aktívna spolupráca pedagógov a žiakov pri realizácii spoločných akcií
a odstránenie bariér vo vzťahu učiteľ – žiak. Väčší dôraz sa bude klásť na dochádzku a zapájanie sa žiakov
do činností a akcií uskutočňovaných ŽŠR.
Akcie a aktivity žiakov
Mesiac
september
október
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún

Akcie
Svetový deň mlieka
Farebný október
Deň zdravej výživy
Deň diabetu
Mikuláš
Študentský večierok
Valentínske pozdravy
Deň učiteľov
Súťaž v spolupráci s časopisom VITA
Veľká noc
Deň celiakie
Deň detí
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23 KALENDÁR PORÁD
Termín
17. 09. 2019

Čas
11:00

26. 09. 2019

12:50

13. 11. 2019

12:50

11. 12. 2019

14:30

Druh porady
klasifikačná

Otvorenie
Zhodnotenie výsledkov MS v mimoriadnom termíne

zasadnutie pedagogickej
Otvorenie
rady
pracovná
Informácie z porady riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK
Spresnenie spracovania osobných údajov žiakov v aSc agende,
triedne aktívy
elektronickej triednej knihe,
plenárne zasadanie
Príprava plenárneho zasadnutia ZRPŠ, príprava triednych aktívov
Schválenie Správy o výsledkoch profesijného rozvoja vzdelávania
za šk. rok 2018/2019
Schválenie Plánu práce
Príprava osláv 70. výročia SZŠ
Príprava Dňa otvorených dverí
Príprava plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti
Príprava jesenného účelového cvičenia
Kontrola plnenia úloh
Úlohy na nasledujúce obdobie
Rôzne
Uznesenie, záver
zasadnutie pedagogickej
Otvorenie
rady
Prehľad výsledkov žiakov v prospechu, správaní a dochádzke za I.
klasifikačná a pracovná
štvrťrok 2019/2020
Schvaľovanie plánu profesijného rozvoja
Kontrola plnenia úloh – príprava osláv 70. výročia SZŠ
Úlohy na nasledujúce obdobie
Kontrola priebehu záujmovej činnosti a počtu žiakov
Príprava triednych aktívov
Organizácia Vianočnej akadémie, Vianočnej burzy, Mikulášskej
nádielky pre žiakov
Rôzne
Diskusia
Uznesenie, záver
pracovná
Úvod
Kontrola plnenia úloh
Úlohy na nasledujúce obdobie
Návrh kritérií pre prijímacie konanie do 1. ročníka v študijných
odboroch dennej a externej formy a učebnom odbore externej
formy
Príprava lyžiarskeho kurzu
Príprava Vianočnej akadémie a slávnostného obeda
pre zamestnancov školy
Rôzne
Diskusia
Uznesenie, záver
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27. 01. 2020

12:50

04. 03. 2020

14:30

15. 04. 2020

12:50

zasadnutie pedagogickej
Otvorenie
rady
Hodnotenie výsledkov žiakov v prospechu, správaní a dochádzke za
klasifikačná a pracovná
I. polrok 2019/2020
Hodnotenie činnosti za I. polrok 2019/2020
Kontrola plnenia úloh
Informácie o organizácii EČ a PFIČ MS 2020
Úlohy na nasledujúce obdobie
Hodnotenie záujmovej činnosti za I. polrok 2019/2020
Príprava odborného seminára
Diskusia
Uznesenie, záver
pracovná
Úvod
Rozbor hospodárenia za rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2020
Organizačné zabezpečenie talentovej skúšky pre študijný odbor
5370 M masér podľa záujmu uchádzačov do 1. ročníka 2020/2021
Príprava talentovej skúšky pre záujemcov dennej formy štúdia
v študijnom odbore masér
Spresnenie organizácie EČ a PFIČ MS 2020
Odborný seminár – organizácia a zabezpečenie
Príprava triednych aktívov
Príprava slávnostného obeda pri príležitosti Dňa učiteľov
Diskusia
Rôzne
Uznesenie, záver
zasadnutie pedagogickej
Otvorenie
rady
Prehľad výsledkov žiakov v prospechu, správaní a dochádzke za III.
klasifikačná a pracovná
štvrťrok 2019/2020
Kontrola plnenia úloh
Úlohy na nasledujúce obdobie – prijímacie konanie, PČOZ MS,
ÚFIČ MS
Rôzne
Diskusia
Uznesenie, záver

04. 05. 2020

14:30

zasadnutie pedagogickej
Otvorenie
rady
Hodnotenie výsledkov v prospechu, správaní a dochádzke žiakov
klasifikačná a pracovná
končiacich ročníkov za II. polrok 2019/2020
Organizačné zabezpečenie – pokyny k ÚFIČ MS
Organizačné zabezpečenie – pokyny k prijímaimj skúškam
Informácie o rozlúčke s maturantmi
Informácie o súvislej 4-týždňovej OKP 3. Ročníka a prijímacieho
konania
Kontrola plnenia úloh
Úlohy na nasledujúce obdobie
Rôzne
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Diskusia
Uznesenie, záver
25. 06. 2020

11:30

zasadnutie pedagogickej
Otvorenie
rady,
Hodnotenie výsledkov žiakov v prospechu, správaní a dochádzke za
klasifikačná
II. polrok 2019/2020
Organizácia komisionálnych skúšok za II. polrok školského roku
2019/2020
Žiadosti o opakovanie ročníka, žiadosti o vykonanie komisionálnej
skúšky
Organizácia slávnostného ukončenia školského roka 2019/2020
Informácie o ukončení elektronickej triednej knihy, tlač
z elektronickej triednej knihy
Rôzne
Diskusia
Uznesenie, záver

30. 06. 2020

08:30

hodnotiaca a pracovná

Otvorenie
Hodnotenie činnosti školy a jednotlivých úsekov PK v školskom
roku 2019/2020
Organizačné pokyny k čerpaniu dovoleniek PZ a THP, nástup do
zamestnania po dovolenke
Organizácia komisionálnych skúšok za II. polrok školského roku
2019/2020 – kontrola pripravenosti
Organizácia opravného termínu EČ a PFIČ MS 2020 – kontrola
pripravenosti
Rôzne
Diskusia
Uznesenie, záver

26. 08. 2020

09:00

zasadnutie pedagogickej
Otvorenie
rady
Hodnotenie komisionálnych skúšok za II. polrok školského roku
klasifikačná a pracovná
2019/2020
Schvaľovanie žiadostí o opakovanie ročníka neprospievajúcich
žiakov v školskom roku 2019/2020
Organizačné pokyny pre školský rok 2020/2021
Pridelenie učebných úväzkov a triednictva
Informácie o práci záujmových útvarov a návrh záujmových útvarov
pre školský rok 2020/2021
Návrhy do plánu práce 2020/2021
Rôzne
Uznesenie, záver

Porady vedenia školy sa budú konať prvý. týždeň v mesiaci (vo štvrtok) so začiatkom o 13.40 hod. za účasti
riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky školy, vedúcich PK, ekonómky, výchovnej poradkyne a podľa
potreby predsedu OO OZ a predsedníčky Rady školy pri SZŠ.
Pracovné porady s nepedagogickými zamestnancami školy v prvý štvrtok v mesiaci so začiatkom o 13.00
hod.
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24 DOZOR V PRIESTOROCH ŠKOLY
24.1 Povinnosti dozor konajúceho
▪

nástup pred 1. vyučovacou hodinou od 07.45 hod. – 08.10 hod. – dozor v budove A vykonáva školník,
dozor v budove B vykonáva upratovačka – kontrola prezutia žiakov,

▪

dbá o dodržiavanie vnútorného poriadku školy v obidvoch budovách,

▪

kontroluje žiacke šatne pre žiakov externého štúdia a priestor so šatňovými skrinkami určenými
pre žiakov denného štúdia počas vyučovacích hodín a prestávok (kľúče od šatní musia byť uložené
na vrátnici, šatňové skrinky musia byť uzamknuté),

▪

kontroluje vyučovanie, v prípade neprítomnosti vyučujúceho na vyučovacej hodine – hlási to zástupkyni
riaditeľky školy, príp. riaditeľke školy,

▪

počas neprítomnosti vyučujúceho zabezpečuje dozor v triede,

▪

počas dozoru (mimo kontroly šatní) sa zdržiava v zborovni školy,

▪

zistené nedostatky zapisuje do knihy a svojím podpisom potvrdí vykonanie dozoru,

▪

náhradný dozor vykonáva vyučujúci na 0, 1. a 2. hodine (určí zástupkyňa riaditeľky školy) v prípade
neprítomnosti dozor konajúceho učiteľa,

▪

náhradný dozor preberá všetky práva i povinnosti počas neprítomnosti službukonajúceho učiteľa.
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24.2 Plán pedagogického dozoru v zborovni školy
Pedagogický dozor v zborovni v školskom roku 2019/2020
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

1
Mgr. Farbulová
Mgr. Bc. Doľacká
PhDr. Konečná, MBA
Mgr. Šomská
PhDr. Uličný

2
PaedDr. Klimovská
Mgr. Kilian
Mgr. Mazurová
Mgr. Višňovská
Mgr. Fedorková

3
Mgr. Fiamčik
Mgr. Repaská
Mgr. Mušinková
Mgr. Sokol
MUDr. Magdolenová

4
PhDr. Olejňáková
PhDr. Gorecká
Mgr. Pekár
PaedDr. Bc. Beľáková
Mgr. Partilová

5
PhDr. Grega
PaedDr. Dudaščíková
PhDr. Marcineková
PaedDr. Krakovská
RNDr. Petrisková

6
PaedDr. Provázková
Mgr. Kulpa
PaedDr. Tverdíková
Mgr. Gomoľová
Mgr. Kováčiková

7
Mgr. Bayer
Mgr. Klačanská
Mgr. Liptáková
Mgr. Kašpríková
PhDr. Odelgová

Budova A prízemie + suterén a Budova B suterén – dozor konajúci v zborovni

24.3 Plán pedagogického dozoru v budovách školy
pondelok

utorok

PaedDr. Provázková

Mgr. Klačanská

PaedDr. Krakovská

PhDr. Marcineková

streda
Budova A 2. poschodie
PhDr. Odelgová
Budova A 1. poschodie
PhDr. Stachurová, PhD.

štvrtok

piatok

Mgr. Šomská

Mgr. Bc. Doľacká

PaedDr. Beľaková

PhDr. Grega

PhDr. Zoričáková

Mgr. Pekár

Budova A prízemie
Mgr. Mazurová

PhDr. Gorecká

Mgr. Fedorková

Mgr. Fiamčik

Budova B 2. poschodie
PaedDr. Klimovská

Mgr. Repaská

Mgr. Polohová

PaedDr. Dudaščíková

MUDr. Magdolenová

Budova B 1. poschodie
Mgr. Lukáčová

Mgr. Sokol

PaedDr. Tverdíková

Mgr. Kočišová

Mgr. Gomoľová

Budova B prízemie
Mgr. Kilian

Mgr. Višňovská

Mgr. Gomoľová

PaedDr. Provázková

PaedDr. Klimovská

RNDr. Petrisková

Mgr. Repaská

Mgr. Kulpa

Dozor v jedálni
PhDr. Dana Stachurová, PhD.
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25 PLÁN KONTROLNEJ A HOSPITAČNEJ ČINNOSTI V ŠK. R. 2019/2020
25.1 Kontrolná činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti
▪

Hospitácia na vyučovacích hodinách teoretického a praktického charakteru, kontrola dodržiavania
vyučovacej hodiny, metodický postup, vedomostná úroveň žiakov.
Termín: do 30. 06. 2020
Zodpovední: RŠ, ZRŠ, vedúci PK

▪

Metodicko-odborná hospitácia na vyučovacích hodinách u začínajúcich PZ.
Termín: do 30. 06. 2020
Zodpovední: RŠ, ZRŠ, uvádzajúci PZ

▪

Uskutočnenie vzájomných hospitácií medzi PZ
Termín: do 30. 06. 2020

Zodpovední: vedúci ŠPK, vyučujúci

▪

Hospitačná činnosť zameraná na uplatnenie didaktických zásad a metód výučby, na dodržiavanie
a uplatňovanie pedagogicko-psychologického prístupu k žiakom.
Termín: do 30. 06. 2020
Zodpovední: RŠ, ZRŠ, vedúci PK

▪

Organizačné zabezpečenie komisionálnych skúšok.
Termín: do 31. 08. 2020

Zodpovední: RŠ, ZRŠ

▪

Organizačné zabezpečenie plynulého priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľov a žiakov, rozvrh
hodín, pridelenie úväzkov, triednictva, kontrola pedagogickej dokumentácie, vyhotovenie náplne práce
pre novoprijatých učiteľov.
Termín: do 31. 08. 2020
Zodpovední: RŠ, ZRŠ

▪

Kontrola Školského vzdelávacieho programu.
Termín: do 31. 08. 2020

Zodpovední: RŠ, ZRŠ, vedúci PK

25.2 Kontrolná činnosť v oblasti BOZP, CO a Požiarnej ochrany
▪

Kontrolná činnosť v oblasti BOZP a PO sa bude uskutočňovať v spolupráci so ZO OZ a bezpečnostným
technikom priebežne. Komplexná previerka sa uskutoční v mesiaci apríl 2020.

▪

V septembri 2019 sa uskutoční školenie BOZP, CO a PO. S novými zamestnancami sa uskutoční vstupné
školenie pri nástupe do pracovného pomeru.

▪

Jedenkrát v priebehu školského roka sa uskutoční revízia hasiacej techniky, telocvičných a ostatných
zariadení podľa platných bezpečnostných predpisov.

25.3 Kontrolná činnosť v ekonomickej oblasti a v oblasti správy majetku
▪

▪

▪

▪

▪

▪

25.4

Kontrola čerpania mzdových prostriedkov.
Termín:
raz mesačne
raz štvrťročne

Zodpovední: pracovníčka PaM
ekonómka

Kontrola čerpania rozpočtu.
Termín:
stály

Zodpovedný: ekonómka

Inventarizácia pokladne.
Termín:
raz štvrťročne

Zodpovedný: ekonómka

Kontrola platového zaradenia zamestnancov.
Termín:
raz štvrťročne
raz štvrťročne

Zodpovední: pracovníčka PaM
ekonómka

Prehodnotenie pridelenia osobných príplatkov.
Termín:
2 x ročne

Zodpovední: RŠ, ZRŠ

Rozbor čerpania rozpočtu.

Termín:

raz štvrťročne

Zodpovedný: ekonómka
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Tlač inventarizačných listov.
Termín: do 15. 10. 2019

▪

Uskutočnenie inventarizácie.
Termín: do 20. 11. 2019

▪

Vyradenie neupotrebiteľného materiálu.
Termín: do 20. 12. 2019

▪

▪

▪

Zodpovedný: referentka hospodárskeho úseku
Zodpovední: ekonómka
referentka hospodárskeho úseku
správcovia zverených úsekov
Zodpovední: likvidačná komisia
referentka hospodárskeho úseku

Návrh rozpočtu na nasledujúci rok 2020.
Termín: do 31. 01. 2020

Zodpovedný: ekonómka

Kontrola stavu budov a zariadení.
Termín:
raz denne
raz štvrťročne

Zodpovední: školník
ekonómka

25.5 Kontrolná činnosť v oblasti školskej dokumentácie
▪

Kontrola mesačných výkazov učiteľov.
Termín: najneskôr do 31. dňa každý mesiac

Zodpovedný: ZRŠ

▪

Kontrola vedenia triednej dokumentácie, vysvedčení, protokolu o MS, ZS.
Termín: do 31. 08. 2020
Zodpovedný: ZRŠ

▪

Organizácia a príprava prijímacích skúšok, EČ, PFIČ a IČ maturitnej skúšky.
Termín: do 31. 08. 2020
Zodpovední: RŠ, ZRŠ, vedúci PK

▪

Plnenie ďalších úloh podľa pokynov vedenia školy.
Termín: do 31. 08. 2020
Zodpovední: RŠ, ZRŠ, vedúci PK
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26 PLÁNOVANIE ODBORNÝCH EXKURZIÍ A ŠKOLSKÝCH VÝLETOV
V tomto školskom roku v rámci odborných predmetov budú tematicky zamerané na zdravotnícke, sociálne
a kúpeľné zariadenia, na ktorých žiaci školy nevykonávajú povinnú odbornú klinickú prax.
V rámci všeobecnovzdelávacích predmetov sa budú organizovať exkurzie do knižníc v rámci podujatia Prešov
číta rád, múzeí a galérií v súlade s učebnými osnovami.
Organizovanie školského výletu nahlási triedny učiteľ minimálne 5 pracovných dní pred jeho konaním
a zároveň predloží riaditeľke školy plán školského výletu na schválenie.
Plán školského výletu musí obsahovať všetky náležitosti tak, ako sú uvedené v Školskom poriadku.

27 ZÁVER
Plán práce pre školský rok 2019/2020 bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 26. septembra 2019.

Vypracovala: PhDr. Eva Novotná, PhD.
V Prešove, 26. septembra 2019

.......................................................................

PhDr. Eva Novotná, PhD.
riaditeľka školy
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28 PRÍLOHA – ROVRH HODÍN V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
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