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1

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

Stredná zdravotnícka škola

Adresa školy

Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Telefón

+421 51 7733304

E-mail

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

WWW stránka szspo.sk
Zriaďovateľ

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Vedúci zamestnanci školy
Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ PhDr. Eva Novotná, PhD.

051/7733304

0911 170 184

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

ZRŠ

PhDr. Slavka Dorinová

051/7733304

0911 170 184 zastupca.op @szspo.sk

ZRŠ

Mgr. Lenka Sabolová

051/7733304

0911 170 184 zastupca.prax@szspo.sk

ZRŠ

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

051/7733304

0911 170 184 zastupca.vvp@szspo.sk

Priezvisko, meno

Rada školy
Rada školy v školskom roku 2018/2019 uskutočnila zasadnutia v súlade so zákonom
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Titl., meno a priezvisko
Mgr. Katarína Modranská
Mgr. Zuzana Gomoľová
Eva Raďaková
Mgr. Katarína Anderková
Zuzana Skolodová
Monika Uličná
zástupcovia zriaďovateľa PhDr. Marián Damankoš, PhD.
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA
Zuzana Tkáčová
JUDr. Lýdia Budziňáková
Tatiana Šarová
zástupca žiakov
predseda
pedagogickí zamestnanci
ostatní zamestnanci
zástupcovia rodičov
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1.1

Poradné orgány školy – predmetové komisie
Na

jednotlivých

zasadnutiach

členov

predmetových

komisií

jazykov

a prírodovedných a spoločenskovedných predmetov sa riešili otázky týkajúce sa činnosti
záujmových útvarov, časopisu VITA, exkurzií a ďalších aktivít. Plánovala sa a následne
hodnotila aplikácia inovatívnych prvkov do výučby, SOČ, projekty v predmetoch
informatika, matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký a ruský
jazyk. Predmetová komisia schvaľovala maturitné zadania na ÚFIČ MS zo SJL, ANJ, NEJ,
RUJ a kritériá na prijímacie konanie na nasledujúci šk. rok. Priebežne sa riešili vyskytnuté
problémy vo výchovno-vzdelávacej oblasti.
Priebeh zasadnutí členov predmetovej komisie odborných predmetov sa niesol
v plánovaní exkurzií a projektov, v riešení skvalitnenia výučby odborných predmetov zosúladenie tém v teórii a cvičeniach a odbornej praxe - vypracovanie dohôd o spolupráci
s pracoviskami zdravotníckych, sociálnych a kúpeľných zariadení, príprava dohôd
so zubnými ambulanciami na nasledujúci šk. rok na vykonávanie OKP, vypracovanie
kompetencií zdravotníckeho asistenta, zubného asistenta, maséra, rozdelenie šatní
a plánovaní súvislej odbornej praxe žiakov. Členovia PK spracovali na základe Štátneho
vzdelávacieho programu ŠkVP pre nový študijný odbor praktická sestra.
Na pedagogických poradách boli prerokované výsledky žiakov za jednotlivé
hodnotiace obdobia, riešili sa nedostatky spojené s edukačným procesom, situácie
ohľadom nedodržiavania Školského poriadku žiakmi. Pedagogická rada udelila pochvaly
žiakom za výborný prospech, vzornú dochádzku a reprezentáciu školy.
Súčasťou pracovných porád bolo určovanie zodpovednosti za krátkodobé úlohy
pre zamestnancov školy, zhodnotenie plnenia úloh za jednotlivé obdobia. Prerokovali sa
aktuálne problémy a navrhovali spôsoby ich vyriešenia.
Názov PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

PK jazykov

Mgr. Erika Polohová

SJL, CUJ

PaedDr. Júlia Geletičová

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

Mgr. Mária Kaliňaková

LAT, ANF, PAT, PVL, OZH, PPS,
PYJ, ZDE, SIL, ZKC, ZOE, AZD,
OAZ, ZDR, SNO, SIX, SIQ

Mgr. Terézia Kočišová

LAT, ANF, ZAX , ZNL

Mgr. Lukáš Novotný

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

PK prírodovedných
a spoločenskovedných predmetov
PK pre študijný odbor 5356 M
a 5356 N zdravotnícky asistent,
pre učebný odbor 5371 H sanitár
externé štúdium
PK pre študijný odbor 5358 M
zubný asistent denné štúdium
PK pre študijný odbor 5370 M
masér denné štúdium
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1.2

Žiacka školská rada

V školskom roku 2018/2019 pracovala žiacka školská rada pod vedením
koordinátorov: Mgr. Zuzana Repaská, Mgr. Zuzana Gomoľová v nasledujúcom zložení:
ŽŠR 2018/2019
I.A

Klaudia NÁROŽNÁ

I.B

Gabriela BOSÁKOVÁ - predsedníčka

I.C

Radka PASSIOVÁ

I.D

Jana MICHALENKOVÁ

I.E

Lívia DŽUBÁKOVÁ

II.A

Adriana FRANKOVÁ

II.B

Nikola LEŠKOVÁ

II.C

Klaudia ANGUŠOVÁ

II. D

Patrícia JANÍKOVÁ

II.E

Juliana BAŠISTOVÁ

III.A

Michaela IMRICHOVÁ

III.B

Laura DEMOVÁ

III.C

Tatiana ŠAROVÁ

III.D

Anna KAČMÁROVÁ

III.E

Martina LIPÁKOVÁ

IV.A

Matej PČOLKA

IV.B

Marianna PETROVÁ

IV.C

Lenka ŠVEDOVÁ

IV.D

Adam BATÍK

IV.E

Šimon MIČKANIN
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2

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV
stav k 15. 09. 2018
§ 2. ods. 1 b
Počet žiakov školy: 657
Počet tried:
25
Podrobnejšie informácie:
denná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent
denná forma štúdia - študijný odbor zubný asistent
denná forma štúdia - študijný odbor masér
večerná forma štúdia - študijný odbor masér
večerná forma štúdia - študijný odbor zdravotnícky asistent
Trieda Počet žiakov
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
I.F
I.G
I.H
II.A
II.B
II.C
II.D

3

z toho
ŠVVP

26
29
29
30
32
19
25
21
27
28
27
31

323
122
114
19
79

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

z toho
ŠVVP

31
15
18
24
23
27
27
31
28
26
29
26
28

ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA SŠ
§ 2. ods. 1 d
5356 M zdravotnícky asistent
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
152
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
1
Prijímacích skúšok sa zúčastnilo:
142
Prijímacích skúšok sa nezúčastnilo:
9
Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2018:
86
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2018:
84
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5358 M zubný asistent
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
Prijímacích skúšok sa zúčastnilo:
Prijímacích skúšok sa nezúčastnilo:
Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2018:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2018:
5370 M masér
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
Prijímacích skúšok sa zúčastnilo:
Prijímacích skúšok sa nezúčastnilo:
Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2018:
Skutočný počet žiakov v 1. ročníku k 15. 09. 2018:
4

90
5
81
4
30
32
51
4
37
10
30
30

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
§ 2. ods. 1 e
4.1

Klasifikácia tried

Trieda AZD ANF ANJ AZB BIO DEJ FYZ FYT
1,08 1,58
2,12 1,96 2,27
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
I.F
I.G
I.H
II.A
II.B
II.C

1,05
1
1,04
1,04
1,25

II.D
II.E

1,06

II.F

III.B
III.C

1,5
1,5
1,67

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

1,92
2,06
2,33
2,3

1,73
2,24
2,39
2,19

2,14
1,82
2,4
2,33
1,75

1,68
1,61
1,5
2,07
1,45

1,77
1,97
2,14
1,53

2,19
2,59
2,82 2,07
1,72
1,44

2,33 1,7

CHE

INF

2,15
1,92
2,59
2,43
1,84

1,5
1,42
1,34
1,54
1,28

1,46
1,57
1,82
2,03
1,52

1,5
1,14
1,43
1,33
1,23

1,07
1,39

II.H
III.A

1,31
1,79
2,11
1,34
1,88
1,05
1,06
1,82
1,75
1,57
1,67

HUD

1,45

2,67
2,54
2,25
2,61
1,85 1,55
2,48
2,42
3
2,67
2,47 1,37

2,32
1,81

2,36
1,74
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Trieda LAT MAZ MFB MAT NEJ OBN ORZ OAZ PAT
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
I.F

1,27
1,54
2,17
2,04
1,59

2,27
2,5
2,55
3,29
2,16
1,31 1,19

1
1

I.H
II.A
II.B
II.C
II.E

1,3

1,96
1,18
1,82
1,36
2,18 2,25 1,43
2,13 3 1,53
1,77 3 1,29

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

PPS

1,15
1,19
1,72
1,79
1,13

I.G

II.D

PVL

2,58
2,32
2,89
1,48 1,2 2,64
2,58
2,48
2,15
2,45
1,76 2,96
2,78

2,22
3,5
3
3,33

3,15
3,5
2,43

1,14
1,11
1,63 1,17
1,5 1,27
2,15 1,26
2,4

1
1
1,04
1,04
1
2,03
1,29

1,39
1,43
1,39
1,03
1,36
1,5
1
1,18
1
1,24
1,61

1,44
1,08
1,55
2,24
1,89
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Trieda PGQ PYJ RRC RUJ SJL SIL SPR TSV ZAX ZOE ZKC ZET ZNL
2,38
1 1,05
1,46 1,96
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
I.F
I.G
I.H
II.A
II.B
II.C
II.D
II.E

1,13 1,06
1
1
1,11
1,32
1,07
1,13

2,31
2,64 2,93
2,5 2,82
2,5 2,13

1
1
1
1

2,21
2,21
2,5
2,1
1,9

1
1
1
1
1

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

1,33
2,63
1,18
2,59
1,22
2,2 2,85
1,44 1,48 3 2,88
1,74
3 2,52
1,41
2,59 1,22
1,31
2,23 1,38
1,24
3,11 3,07 1,21
2,48 1,28 3 3,36
2
2 2,78

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,12
1,92 1,77
1,21
1,83 2,03
1,16
2,25
1
1,5
2,13
1,11 1
1,44 1,13
1,11
1,32 1,71
1,22
1,57 1,36
1,11
1,36 1,54
1,03
1,6
1,07 1,71
1,48
1,43 1,14
1,78 1,78
1,21
2,13 1,54
1,05
1,64 1,73
1,38
1,78 1,89
1,16
1,68
1,44 1,68
1,77
1,27
1,81 1,48
1,13
1,58 1,62
1,42
2,66 1,55
1,36
2,64
1,5 1,96

1,81

1,29
1,29
1,39
1,42

1,23 1,74

2,52
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Prospech žiakov
Trieda Počet

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

26
26
29
28
32
16
19
16
28
28
28
30
31
14
18
24
22
27
25
31
27
26
29
25
27

Vyznamena Veľmi
Správanie Správanie Správanie
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
ní
dobre
2
3
4

9
9
4
2
10
8
19
14
12
20
12
13
19
11
12
9
8
4
6
8
9
9
1
3
2

8
10
9
7
15
6
0
2
10
5
11
6
11
3
4
5
7
9
7
12
6
11
10
4
13

9
7
16
19
7
2
0
0
6
3
4
11
1
0
2
10
7
14
12
10
12
6
18
17
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Dochádzka žiakov
Trieda Počet
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
I.F
I.G
I.H
II.A
II.B
II.C
II.D
II.E
II.F
II.H
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
IV.E

26
26
29
28
32
16
19
16
28
28
28
30
31
14
18
24
22
27
25
31
27
26
29
25
27

Zamešk.
hod.

Zam. na
žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na
žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na
žiaka

2061
2180
1522
2126
2287
502
45
84
2141
2282
3062
2564
2396
122
83
2848
1519
3393
1791
2805
2891
2410
2395
2738
2847

79,27
83,85
52,48
75,93
71,47
31,38
2,37
5,25
76,46
81,50
109,36
85,47
77,29
8,13
4,61
118,67
69,05
125,67
68,88
90,48
107,07
92,69
82,59
109,52
101,68

2061
2180
1522
2125
2286
502
45
84
2141
2282
3062
2561
2394
122
83
2848
1519
3393
1788
2805
2888
2394
2395
2726
2841

79,27
83,85
52,48
75,89
71,44
31,38
2,37
5,25
76,46
81,50
109,36
85,37
77,23
8,13
4,61
118,67
69,05
125,67
68,77
90,48
106,96
92,08
82,59
109,04
101,46

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
3
0
3
16
0
12
6

0,00
0,00
0,00
0,04
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,11
0,62
0,00
0,48
0,21
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4.2 Maturitná skúška
4.2.1 Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň Počet

(M/Ž)

Anglický
jazyk

B1

92

(16/76)

Anglický
jazyk

B2

3

(0/3)

Nemecký
jazyk

B1

25

(7/18)

Nemecký
jazyk

B2

1

(0/1)

Praktická
časť
odbornej
zložky
Ruský
jazyk
Slovenský
jazyk a
literatúra
Teoretick
á časť
odbornej
zložky

EČ EČ
priem poč
er
et

45,5
8%
64,1
3%
43,8
7%
55,0
0%

PFIČ
priemer

PF
1
2
3
4
5
Ústna Ústn
IČ
Ústn Ústn Ústn Ústn Ústn prieme a
po
a
a
a
a
a
r
počet
čet

92 63,10% 92 22
3 90,00% 3

29

35

6

2,27 92

3

1,00

25 59,60% 25 3

6

1 85,00% 1

1

14

2

3

2,60 25
2,00

1

165 (32/133)
B1

52,4
11 66,36% 11 3
1%

4

4

132 (25/107)

44,3 13
13
63,23%
25
9% 2
2

40

50

14

165 (32/133)

69

47

26

22

11

(2/9)

2,09 11
3

2,47 132

2,01 164

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet

Praktická
časť
odbornej
zložky

Úroveň Počet

(M/Ž)

165 (32/133)

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

95

53

15

1

1,52

164
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5

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

5.1

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Trieda Študijný (učebný) odbor

5356 M zdravotnícky asistent

I.A

II.F

5356 N zdravotnícky asistent

II.H

5356 N zdravotnícky asistent

III.A

5356 M zdravotnícky asistent

III.B

5356 M zdravotnícky asistent

5356 M zdravotnícky asistent

I.B
I.C

5356 M zdravotnícky asistent

I.D
I.E
I.F

5370 M masér
5358 M zubný asistent
5370 N masér

I.G

5356 N zdravotnícky asistent

III.C

5356 M zdravotnícky asistent

I.H

5356 N zdravotnícky asistent

III.D
III.E

5370 M masér
5358 M zubný asistent

II.A

5356 M zdravotnícky asistent

IV.A

5356 M zdravotnícky asistent

II.B

5356 M zdravotnícky asistent

IV.B

5356 M zdravotnícky asistent

II.C

5356 M zdravotnícky asistent

IV.C

5356 M zdravotnícky asistent

II.D
II.E

5370 M masér
5358 M zubný asistent

IV.D
IV.E

5370 M masér
5358 M zubný asistent

5.2 Zoznam študijných odborov a učebných plánov
5.2.1 Študijný odbor 5356 M, 5356 N zdravotnícky asistent
Študijný odbor bol aktivovaný v nasledujúcich formách:
▪

4-ročné denné štúdium pre absolventov základných škôl

▪

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ s maturitou

▪

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený zabezpečiť plánované výkony
základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského
procesu, spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej
starostlivosti, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
poskytovať prvú pomoc, vykonávať administratívne práce a viesť zdravotnícku
dokumentáciu. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti.
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Uplatňované učebné plány:
-

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 207431/2008 OZdV zo dňa 26. 08. 2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008 - 4. ročník

-

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z34707-2013OZdVzo dňa 30. 07. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 – 1. – 2. a 3. Ročník

5.2.2 Študijný odbor 5370 M masér
Študijný odbor bol aktivovaný vo forme:

4-ročné denné štúdium pre absolventov základných škôl

-

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený vykonávať na základe ordinácie lekára
klasickú masáž za liečebným účelom, vykonávať športovú masáž, reflexnú masáž, reflexnú
masáž

chodidiel,

akupresúru

a manuálnu

lymfodrenáž

podľa

ordinácie

lekára,

zabezpečovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry fototerapie, hydroterapie,
termoterapie a balneoterapie, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
poskytovať odbornú prvú pomoc. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej
starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme
pod vedením fyzioterapeuta.
Uplatňované učebné plány:
-

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 208061/2008-OZdV zo dňa 26.8.2008 s účinnosťou od 1. septembra 2008 – 4. ročník

-

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z34982-2013-OZdV zo dňa 30. 07. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 – 1.- 2. a 3. ročník

5.2.3 Študijný odbor 5358 M zubný asistent
Študijný odbor bol aktivovaný vo forme:
-

4-ročné denné štúdium pre absolventov základných škôl

Absolvent študijného odboru je pripravený zabezpečovať (plniť) asistentské úlohy
v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti,
podieľať sa na prevencii v ústnej dutine, pripraviť ambulanciu pre ošetrenie pacienta
zubným lekárom, zabezpečiť plynulý chod práce ambulancie zubného lekára, vykonávať
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administratívne práce a viesť dokumentáciu ambulancie zubného lekára, poskytovať
odbornú prvú pomoc.
Uplatňované učebné plány:
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych

-

školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z35009-2013OZdV zo dňa 30. 7. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 – 1. a 2.ročník
5.2.4 Učebný odbor 5371 H sanitár
Učebný odbor bol aktivovaný vo forme:
1-ročné externé štúdium pre absolventov strednej školy ukončenej záverečnou skúškou
alebo maturitnou skúškou.
Absolvent tohto učebného odboru je pripravený vykonávať sanitárske činnosti
v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.
Uplatňované učebné plány:
-

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z350132013- OZdV zo dňa 30.7.2013s účinnosťou od 1. septembra 2013.

6

ZAMESTNANCI
§ 2. ods. 1 g
6.1 Pracovný pomer - priemer za školský rok 2018/2019
Pracovný pomer
Celkom
Z toho:
TPP
TPP (MD+RD)
DPP
Znížený úväzok
ZPS
Na dohodu

Počet pedag. Počet nepedag.
pracovníkov pracovníkov
136
14
39
2
5
52
2
36

10
0
2
2
0
0
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6.2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
Počet Pracovný pomer Dohoda o vykonaní práce Spolu
45
36
81
začínajúci
30
0
30
samostatní
17
0
17
1. atestácia
8
0
8
2. atestácia
100
36
136
spolu

Predmety vyučované nekvalifikovane
Všetky predmety boli v školskom roku 2018/2019 vyučované kvalifikovane.
6.3 Vzdelávanie zamestnancov
§ 2. ods. 1 h
Ďalšie vzdelávanie
Počet študujúcich
4
1. atestácia
4
2. atestácia
1
štúdium školského manažmentu
0
rozširujúce štúdium
0
doplňujúce pedagogické
3
vzdelávanie pre vedúcich PK
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7

AKTIVITY A PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI
7.1

Škola

Dňa 03. 09. 2018 o 8. 30 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka
2018/2019. Súčasťou tejto slávnosti bola aj imatrikulácia žiakov prvého ročníka dennej
formy štúdia.
Dňa 06. a 07. 09. 2018 sa pre žiakov štvrtých ročníkov a II.C triedu uskutočnila
prednáška rozvoj finančnej gramotnosti, ktorú viedol PhDr. Pavol Leto. Týkala sa
starostlivosti o osobné údaje, ktoré sú k dispozícií na platobnej karte, ale aj v mobiloch.

V dňoch 11. 09. 2018 až 14. 09. 2018 sa uskutočnil povinný „Kurz ochrany života
a zdravia“ pre žiakov 3. ročníka v priestoroch LK Delňa. Žiaci boli rozdelení do 10
družstiev, ktoré cirkulovali po stanovištiach pod vedením odborných inštruktorov.
Frekventanti nadobudli

nové vedomosti a precvičovali zručnosti v odborných

a športových činnostiach.
Dňa 22. 09. 2018 žiačky školy absolvovali tréningové a súťažné jazdy na motokárach
na dráhe pri Amfiteátri v Košiciach. Akcia bola súčasťou Projektu The Girls on Track –
Karting Challenge, ktorý vypísala FIA s podporou programu Erazmus + zameraného na
výber talentovaných dievčat vo veku 13 – 18 rokov.
Od 23. do 30. 09. 2018 sa žiaci 2.ročníka sa zapojili do „Európskeho týždňa športu“,
ktorého hlavným cieľom je motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu.
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej
aktivity v Európe. Témou kampane ostáva #BeActive, teda „buď aktívny“. Vyučujúci TSV
pripravili pre našich druhákov športovo-vedomostnú súťaž Športové všeličo.

26. 09. 2018

sme si

pripomenuli Svetový deň mlieka v školách,

ktorý je

medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000
Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. V spolupráci so ŽŠR sme pripravili
prezentáciu spojenú s ochutnávkou mliečnych výrobkov
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Dňa 26. 09. 2018 sa uskutočnila športovo- vedomostná súťaž Športové všeličo,
prostredníctvom ktorej si žiaci 2. ročníka vyskúšali svoju šikovnosť a vytrvalosť. V úvode
sa žiaci rozcvičili a pripravili na jednotlivé disciplíny: volejbal na čas, prenos zraneného,
test- šport, slalomová dráha, puzzle, vytvorenie hada z odevov a v závere volejbalový
turnaj.
ŽŠR v spolupráci so žiakmi školy v týždni od 01. 10. – 05. 10. 2018 si v rámci akcie
„Farebný október“ spestrili svoje outfity týmito módnymi farbami: pondelok – black and
white utorok – rifľová, streda – vzory, štvrtok –maskáčová/army, piatok – ružová.
09. 10. 2018 sa žiaci II.B triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu
v Košiciach. Expozícia bola zameraná na staré remeslá, historickú komunikačnú techniku
a priemysel na Slovensku. Žiaci sa po návšteve priestorov aktívne zapojili do
interaktívnych pokusov rôznych vedných zameraní, z anatómie, chémie, biológie, fyziky.
Pri príležitosti „Dňa zdravej výživy“ (16. 10.) ŽŠR vyzvala žiakov, aby pripravovali
pre svojich spolužiakov aj učiteľov malé pohostenie, pozostávajúce z ovocia a zeleniny.
Žiaci priniesli rôzne pochúťky z úrody z ich záhrad.
V dňoch 15. 10. 2018 – 19. 10. 2018 sa žiaci I.C, I.D a I.E v rámci hodín informatiky
zapojili do podujatia Code Week. Európsky týždeň programovania, ktorý predstavuje
nezávislú iniciatívu nadšencov programovania, ktorí každoročne od roku 2013 toto
podujatie organizujú. Jeho cieľom je priniesť poznatky z kódovania a digitálnu gramotnosť
každému zábavným a pútavým spôsobom. Vytváraním algoritmov z bežného života či
ovládaním svetelného robota si overili svoje logické myslenie a rozvinuli digitálne
zručnosti.
Dňa 18. 10. 2018 sa v našej škole uskutočnil workshop firmy Philips a prezentácia
sonických zubných kefiek. Odbornú prednášku viedla Mgr. Marta Brachová. Škola získala
do odborných učební sponzorský dar - sonické zubné kefky a ústnu sprchu. Všetky
pomôcky budú veľkým prínosom pre vyučovanie v odbornom predmete hygiena dutiny
ústnej.
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Dňa 19. 10. 2018 sa žiaci 4. ročníka odboru zubný asistent zúčastnili akcie Prešovské
stomatologické dni, kde si vypočuli prednášky pre zubných asistentov a dentálne
hygieničky, ktoré boli organizované súbežne s prednáškami pre zubných lekárov. Toto
sympózium má každoročne vysokú návštevnosť a prináša inovatívny prístup k práci
zubného lekára a asistenta v zubnej ambulancii. Súčasťou tohto kongresu je aj prezentácia
firiem, ktoré zabezpečujú potrebné vybavenie ambulancie. Prínosom tohto podujatia pre
žiakov študijného odboru zubný asistent sú nielen odborné informácie, ale aj začlenenie sa
do odbornej spoločnosti, ktorá má jeden spoločný cieľ – orálne zdravie.
22. 10. 2018 a 23. 10. 2018 absolvovali žiaci študijných odborov masér - IV.D a zubný
asistent - III.E, v rámci vyučovacieho predmetu prvá pomoc exkurziu na Krajskom
operačnom stredisku ZZS v Prešove. Vedúci operátor ZZS im vysvetlil systém práce na
KOS a tiež poukázal na najčastejšie chyby pri privolaní a poskytovaní prvej pomoci.

26. 10. 2018 sa konalo Účelové cvičenie prvých a druhých ročníkov v areáli LK
Delňa. V súčinnosti s príslušníkmi PZ SR bol pre žiakov pripravený pestrý program. V
úvode sa konala prednáška a beseda na zaujímavú tému – Obchodovanie s ľuďmi.
Prednášala policajtka z úseku prevencie Krajského riaditeľstva PZ SR. Po besede psovodi
predviedli ukážky.
Dňa 15. 11. 2018 sa žiaci I.C, I.E a II.E zapojili do informatickej súťaže iBobor, ktorej
hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce
iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom
používaní moderných technológií pri učení sa.

Dňa 15. 11. 2018 v našej škole prebehla pod záštitou ŽŠR akcia Deň diabetu. Jej
cieľom bolo zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a
komplikáciách. Tento deň sme v škole spestrili súťažou o najlepší koláč alebo zákusok zo
surovín vhodných pre diabetikov.
Dňa 16. 11. 2018 sa žiaci III.D triedy zúčastnili súťažno-zábavného podujatia pre
stredné školy „ Nie drogám 2018“, ktoré organizovalo ABC- Centrum voľného času
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Prešov. Hlavnou myšlienkou podujatia bola dôležitosť trávenia voľného času
prostredníctvom športu a zábavy, čím sa má predísť nevhodnému alebo „prázdnemu“
tráveniu voľného času (drogy, alkohol....) Naši žiaci si zasúťažili, zabavili sa a vybojovali
si 5. miesto v skupine obvodného kola.
Dňa 25. 11. 2018 sa konalo edukačné stretnutie v MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove.
Zúčastnili sa ho vybraní žiaci III. ročníka študijného odboru zubný asistent. Cieľom
edukácie bolo u detí predškolského veku formou hry a praktických ukážok vzbudiť záujem
o ústne zdravie. Počas stretnutia sa deti oboznámili s témou zubný kaz, spoznali zubožrúta
a naučili sa, ako ho dostať von z úst pomocou zubnej kefky.

Dňa 26. 11. 2018 sa konala pre žiakov 2. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky
asistent odborná prednáška, ktorú prezentovalo občianske združenie „Dar života“ v
spolupráci s pracovníkmi transplantačného tímu UN L. Pasteura v Košiciach.
Prednášajúcimi boli: MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. – primár Transplantačného oddelenia
UN L. Pasteura v Košiciach, predseda Slovenskej transplantologickej spoločnosti a
Slovenskej lekárskej spoločnosti  Mgr. Marek Popovič – koordinátor Transplantačného
centra UN L. Pasteura v Košiciach  Ing. Miloš Petráš – moderátor a mediálny koordinátor
aktivít  Ing. Janka Guráňová – pacientka po transplantácii pľúc Komplexnosť
problematiky si vyžaduje všestranný pohľad na jednu z mimoriadne dôležitých tém
súvisiacou so životom samotným i kvalitou života pacientov s nevyliečiteľným ochorením.
Interaktívna prednáška spojená s prezentáciou témy – darcovstvo orgánov, ako
medicínskeho problému v súčinnosti s etickými východiskami každodennej reality života
jednotlivcov, skupín i celej spoločnosti, bola popretkávaná filmovými ukážkami,
odbornými stanoviskami a hypotézami, umeleckým prednesom i výpoveďou pacientky,
ktorej genéza ochorenia vniesla do témy reálne prvky.
Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Jeho
cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej
šírení a najmä prevencii. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane
boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou kancelárie WHO na Slovensku a
pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk
na Slovensku a v zahraničí. Naša škola sa tiež zapojila do tejto kampane viacerými
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aktivitami: tvorbou pohľadníc s danou problematikou, tvorbou a nosením červených
stužiek, vytvorením živej červenej stužky na školskom dvore, premietaním krátkych videí
o spôsobe prenosu a šírení vírusu HIV. Cieľom bolo uvedomiť si závažnosť tejto
problematiky, ktorá sa dotýka aj nás.
Dňa 03. 12. 2018 sa žiaci III.D triedy v študijnom odbore masér v rámci predmetu
rekondično-relaxačné cvičenia zúčastnili exkurzie vo fitnescentre Olymp na Sabinovskej
ulici v Prešove. Po krátkej ukážke priestorov fitnesscentra a oboznámením sa so strojmi a
pomôckami na cvičenie si žiaci vyskúšali tzv. kruhový tréning.
06. 12. 2018 - Deň sv. Mikuláša. Sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelikmi a
čertmi. navštívili žiakov a zamestnancov školy a obdarovali ich.

„Vianočná burza“ je obľúbená akcia organizovaná ŽŠR. Uskutočnila sa 10. 12. 2018.
Každá trieda si pripravila zaujímavý tovar, ktorý ponúkala spolužiakom. Nechýbali doma
upečené medovníčky, muffiny a rozličné koláčiky. Žiaci tiež predávali rôzne vlastnoručne
vyrobené ozdoby a dekorácie, maséri ponúkali masáž rôznych častí tela za symbolickú
cenu.
V dňoch od 06. 11. 2018 do 07. 12. 2018 žiaci študijného odboru masér navštevovali
wellness v Aquaparku Delňa na okraji Prešova. Žiaci vykonávali a rovnako absolvovali
procedúry mechanoterapie, termoterapie, hydroterapie a fototerapie.
Dňa 13. 12. 2018 sme zrealizovali školské kolo Ekonomickej olympiády elektronickou
formou. Zúčastnili sa ho žiaci druhých ročníkov. Ekonomická olympiáda prispieva k
prehĺbeniu ekonomických znalostí stredoškolákov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť,
verejné financie, monetárna politika, dejiny ekonómie a ďalšie.
Dňa 17. 12. 2018 sa žiaci II. D triedy zúčastnili exkurzie v súkromnej nemocnici
OÁZA, Mineral – Slovakia, s.r.o. v Prešove. Cieľom exkurzie bolo vytvorenie kladného
vzťahu k samotnej práci maséra v zdravotníckom zariadení. Žiaci boli oboznámení s
organizáciou práce, s priestorovým usporiadaním, materiálnym vybavením a pracovnými
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postupmi v danom zariadení. Exkurzia pozostávala z prehliadky ambulantnej aj lôžkovej
časti zariadenia.
Žiaci externej formy študijného odboru masér sa dňa 18. 12. 2018 zúčastnili exkurzie v
súkromnom zariadení OÁZA – Mineral Slovakia s.r.o. v Prešove. Zariadenie je
špecifické svojím odborným prístupom a profesionalitou zdravotníckeho personálu. Úroveň
zdravotnej starostlivosti je nadštandardná a poskytované služby sú založené na
individuálnom prístupe ošetrujúceho personálu s klientom.
Žiacka školská rada vyhlásila v mesiaci december celoškolskú súťaž o najkrajšiu
nástenku, ktorú bolo potrebné vytvoriť v termíne 10.12 - 13.12.2018. Motív a inšpiráciu
pri jej tvorbe sme prenechali samotným žiakom. Musíme skonštatovať, že žiaci boli veľmi
kreatívni a nápadití. Nástenky obsahovali zväčša zimnú a vianočnú tematiku.
V čase od 19. 11. 2018 do 23. 01. 2019 sa žiaci našej školy zapojili do I. kola
Finančnej olympiády, ktoré bolo realizované online formou. Žiaci niektorých tried 1. a 2.
ročníka vypracovali test na hodine informatiky. Test obsahoval 20 úloh, ktoré mali žiaci
zvládnuť za 40 minút. Boli to výpočtové úlohy, ale aj otázky, ktoré sa týkali finančnej
gramotnosti potrebnej v bežnom živote.
27. 01. 2019 získala naša škola ocenenie od Slovenskej asociácie životného prostredia
za rôzne akcie a projekty s ekologickou tematikou.
15. 02. 2019 sa na pôde Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity konalo krajské
kolo Ekonomickej olympiády v Prešove. Zúčastnil sa na nej aj žiak našej školy. Na
olympiáde si odskúšalo svoje vedomosti 75 študentov, ktorí dosiahli najlepší výsledok v
školskom kole a presadili sa v konkurencii 1021 študentov.
V dňoch 04. a 08. 02. 2019 sa konalo Vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi
záchranármi

na vyučovacích hodinách prvej pomoci pre žiakov študijných odborov

zdravotnícky asistent, masér a zubný asistent. Z dôvodu neustálej aktualizácie postupov (ERC
Guedelines 2015) ako aj aktivizácie žiakov na vyučovaní, sme už tretí rok zabezpečili
vyučovacie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi Bc. Krausom a Bc. Pištejovou zo
stanice ZZS a RZP Košickej záchranky.
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V dňoch 04. 02. – 08. 02. 2019 sa 55 žiakov a žiačok prvého a druhého ročníka SZŠ
zúčastnilo lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch. Lyžiarsky kurz prebiehal v dňoch
pondelok až piatok, kde boli žiaci rozdelení do piatich skupín, pod vedením inštruktorov. Žiaci
absolvovali výcvik na svahu, kde si osvojili a zdokonalili činnosti a zručnosti z metodiky
lyžovania. Posledný deň bol pretek, kde ukázali, čo sa naučili. Počas kurzu vo večerných
hodinách žiaci absolvovali prednášky z vybraných tém lyžovania ako Biely kódex, História
lyžovania, Prvá pomoc na horách. Po prednáškach bol kultúrny program, kde si každá skupina
pripravila program pre ostatné skupiny.
V týždni od 04. 02. – 12. 02. 2019 ŽŠR vyzvala žiakov, aby vhadzovali svoje
„Valentínske pozdravy“ adresované spolužiakom a učiteľom do krabice oproti riaditeľni.
Naši šarmantní asistenti z III.D navštívili jednotlivé triedy a odovzdali pozdravy ich
adresátom. Veríme, že milé slová na pozdravoch potešili našich žiakov i učiteľov a že sme
si týmto spôsobom pripomenuli, že je potrebné šíriť lásku a priateľstvo medzi ľuďmi okolo
nás.
11. 02. 2019 - Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992. Ustanovil ho pápež
Ján Pavol II. Je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie
podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných
podmienkach. Tento deň sme si na našej škole pripomenuli školskou akciou, pri ktorej si dvaja
vybraní zástupcovia z každého študijného odboru pripravili pre žiakov krátky vstup. Zástupcovia
študijného odboru zdravotnícky asistent ponúkli žiakom a vyučujúcim možnosť dať si zmerať
krvný tlak a BMI. Zástupcovia študijného odboru masér v krátkosti poinformovali o správnom
držaní tela – škole chrbta. O správnej technike čistenia zubov poinformovali zástupcovia
študijného odboru zubný asistent.
Lyžiarsky kurz – II. termín sa uskutočnil v termíne od 25. 02. 2019 do 01. 03. 2019 v
lokalite Vyšné Ružbachy, konkrétne v Doškoľovacom stredisku Hotela Ružbachy. Kurzu sa
zúčastnili žiaci prvého ročníka v počte 52. Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa svojich
lyžiarskych schopností, kde následne inštruktor pracoval so skupinkou počas celého týždňa.
Kurz prebiehal v doobedňajších a popoludňajších hodinách. Vo večerných hodinách mali žiaci
odbornú prednášku, po ktorej nasledoval voľný program (družstvo baví družstvo, predstavovanie
sa, karneval).
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04. 03. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili akcie Stretnú sa kresťan, moslim a žid,
kde sa stretli s rabínom Miša Kapustinom, evanjelickým farárom Ondrejom
Prostredníkom, katolíckym kňazom - františkánom Felixom Mária a riaditeľom Islamskej
nadácie na Slovensku Mohamadom Hasna na workshope, kde mali možnosť zažiť
priateľstvo medzi pozvanými hosťami, dostať odpovede na svoje zvedavé otázky a
ochutnať niečo z cudzokrajnej kuchyne.
7. 03. 2019 vedenie školy symbolicky rozstrihlo „červenú stužku“ pri príležitosti
otvorenia novozriadenej odbornej učebne pre potreby vyučovania študijného odboru
masér. Ide o prvú odbornú učebňu svojho druhu, ktorá bude slúžiť na výučbu hydroterapie
a termoterapie žiakov denného aj externého štúdia v študijnom odbore masér. Novou
učebňou sa skvalitní príprava žiakov v odborných činnostiach pri práci s klientmi.
13. 03. 2019 sa žiaci druhého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent zúčastnili
exkurzie na Krajskom operačnom stredisku ZZS v Prešove. Exkurzia na centrálnom
dispečingu zdravotnej záchrannej služby žiakov našej školy výrazne obohatila a spestrila
vyučovanie prvej pomoci, pretože mali možnosť vidieť, ako sú prijímané a vybavované
telefonické hovory na núdzové linky v našom kraji aj v rámci celej republiky. Vedúci
operátor strediska ZZS im vysvetlil systém práce pri poskytovaní pomoci v núdzových
situáciách, poukázal na špecifické aspekty volania na núdzové linky a ďalšieho postupu pri
súčinnosti jednotlivých zložiek a volajúcich, diskutoval so žiakmi o najčastejších chybách
pri privolaní a poskytovaní prvej pomoci pri záchrane života a informoval aj o mobilnej
aplikácii 155.sk, ktorá bola spustená začiatkom marca.
13. 03. 2019 sa žiaci druhého ročníka v študijnom odbore masér a zubný asistent
zúčastnili exkurzie na pracovisku HaZZ Prešov. Stretli sa s ľuďmi, ktorí nasadzujú svoje
životy, aby zachránili iných. Oboznámili sa s náplňou ich práce a dozvedeli sa množstvo
zaujímavých informácií súvisiacich s prácou hasičov.
Dňa 13. 03. 2019 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a
planetáriu v Prešove. Zamestnanci planetária pripravili pre žiakov dvojhodinový program.
Zaujímavosti a informácie o slnečnej sústave nám pútavou formou demonštroval a
reprodukoval Mgr. Ján Sadiv. Druhou časťou programu bolo pozorovanie hviezdnej
oblohy z rôznych miest našej planéty sprevádzané hudbou. Zaujímavá koláž obrazu a
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zvuku priniesla možnosť oddychu a relaxácie, ale aj predstavu o tom, ako vyzerá hviezdna
obloha pri pohľade z rovníka, našej geografickej polohy, severného či južného
zemepisného pólu.
Deň 20. 03. 2019 - Svetový deň ústneho zdravia si žiaci pripomenuli formou
zaujímavých aktivít. Pri výrobe zubov sa presvedčili, že skvelý výsledok je možné
dosiahnuť len vďaka tímovej práci, rovnako ako v zubolekárskej praxi pracuje
zubolekársky tím.
Dňa 20. 03. 2019 navštívili našu školu predstavitelia Karlovarskej krajskej
nemocnice. Ide o nemocnicu, s ktorou má Stredná zdravotnícka škola v Prešove
nadviazanú dlhodobú a intenzívnu spoluprácu. Naši žiaci každoročne absolvujú časť
súvislej odbornej klinickej praxe nielen v prostredí klinických výučbových pracovísk FNsP
Prešov, ale časť odbornej praxe nadobúdajú aj v tejto nemocnici. S predstaviteľmi
Karlovarskej krajskej nemocnice sa stretli všetci žiaci štvrtého a tretieho ročníka
študijného oboru zdravotnícky asistent. Niektorí zo žiakov štvrtého ročníka už prax v
Karlovarskej krajskej nemocnici absolvovali a niektorí zo žiakov tretieho ročníka sa práve
v tomto čase na túto prax začínajú pripravovať. Spoločné stretnutie s hosťami z českej
nemocnice tak prinieslo zaujímavé zdieľanie spoločných skúseností, ale aj rôznych
profesijných plánov našich žiakov v kontexte tejto medzinárodnej spolupráce.
Dňa 27. 03. 2019 žiaci IV.D triedy študijného odboru masér absolvovali Exkurziu
zameranú na klimatoterapiu vo vysokohorskom prostredí vo Vysokých Tatrách. Počas
celého pobytu vo Vysokých Tatrách, ktorý trval približne jednu hodinu žiaci nielen
prevádzali dychové cvičenia, ale aj získavali informácie o samotnom Štrbskom plese,
zložení ovzdušia a jeho liečivom vplyve na ľudský organizmus.
Dňa 27. 03. 2019 sa žiaci I.D triedy zúčastnili súdneho pojednávania Okresného súdu v
Prešove. Pojednávalo sa v trestnej veci vedenia motorového vozidla mladistvou osobou
pod vplyvom alkoholu. Po pojednávaní si na otázky žiakov vyhradil čas JUDr. Marián
Vorobel.
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Dňa 09. 04. 2019 sa žiaci I.A triedy zúčastnili aktivity Jarné upratovanie. Žiačky
preukázali svoju zručnosť, usilovnosť. Odmenou pre nás všetkých bolo čisté a pekné
okolie školy, v ktorej trávime veľa času.
10. 04. 2019 žiaci našej školy prezentovali vybrané postupy prvej pomoci žiakom
základnej školy a žiakom osemročného gymnázia Evanjelickej spojenej školy v Prešove.
Prostredníctvom modelových situácií mohli žiaci získať informácie, vidieť ale hlavne si aj
vyskúšať na modeloch a simulátore vyšetrenie vedomia, dýchania, krvného obehu,
kardiopulmonálnu resuscitáciu s použitím AED u dospelého, prvú pomoc pri aspirácii
cudzieho telesa u dospelého, Rautekovu zotavovaciu polohu a privolanie odbornej prvej
pomoci.
11. 04. 2019 sa konala verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov.
Ulice miest a obcí v jediný deň v roku zaplavili žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na
svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s
rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa
narcisov sme pomohli vyzbierať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom
a ich rodinám na celom Slovensku.
11. 04. 2019 sa konala v Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici Celoslovenská
konferencia na tému STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S CHOROBAMI PEČENE A
PANKREASU. S aktívnou účasťou sa na nej zúčastnili žiačky III.B triedy v študijnom
odbore zdravotnícky asistent.
Dňa 09. 04. 2019 sa vybraní reprezentanti našej školy zúčastnili na Okresnom
majstrovstve SŠ v atletike. Žiaci v konkurencií všetkých SŠ obsadili umiestnenia do 10.
miesta, pričom medailu - 3. miesto vo vrhu guľou vybojovala naša prváčka.
12. 04. 2019 sa žiačky odboru zdravotnícky asistent zúčastnili regionálneho kola
súťaže SZŠ v poskytovaní prvej pomoci v Strednej zdravotníckej škole Štefana Kluberta
v Levoči. Súťažné družstvá jednotlivých škôl mali možnosť preukázať svoje vedomosti a
praktické zručnosti na 5 stanovištiach, kde boli pripravené náročné modelové situácie s
viacerými zraneniami, napr. nehoda slepého chodca a cyklistu, uštipnutie hadom, hmyzom,
cudzie teleso v rane na bruchu, poranenie oka v lese, topiaci sa, ktorý nedýcha, teroristický
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útok v škole s hypoglykémiou a hyperventiláciou, vedomostný test a iné. Odbornosť
súťaže garantovali profesionálni záchranári z Falck Záchranná a.s. V rámci sprievodného
programu si súťažiaci prezreli historické centrum mesta Levoča s radnicou. Našu školu
reprezentovali 3 žiačky a získali krásne 2. miesto, čím si zaručili postup na celoslovenské
kolo súťaže.
Dňa 15. 04. 2019 sa žiaci III.D triedy v rámci predmetu Rekondično-relaxačné cvičenia
zúčastnili plaveckej exkurzie v priestoroch ZŠ Mirka Nešpora. Žiaci si osvojili rôzne
plavecké techniky a základy pohybovej liečby vo vodnom prostredí. Pohyb vo vode
vzbudzuje kladné emócie, zdravotný stav sa zlepšuje zdanlivo bez väčšej námahy.
Zlepšenie zdravotného stavu sa dosahuje bez bolesti a zábavnejším spôsobom.

Dňa 28. 05. 2019 sa žiaci II.A a II.C zúčastnili exkurzie v Bardejovských Kúpeľoch.
Zariadenie využíva tradičné overené postupy so zavedením najmodernejších fyziatrických,
balneologických a rehabilitačných metód. Komplexný liečebný program pozostáva z pitnej
kúry, vodoliečebných, fyzikálnych, elektro – magneto – svetloliečebných metód, ktoré sa
priebežne dopĺňajú a upravujú na základe nových lekárskych poznatkov. Všetky liečebné
procedúry sú sústredené v budove kúpeľného domu – Balneoterapii.
Dňa 28. 05. 2019 sa žiaci II.A, II.B a II.E triedy zúčastnili odbornej exkurzie –
Sanatórium Tatranská Kotlina (Odborný liečebný ústav a prírodné liečebné kúpele).
Zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť ako špecializovaná nemocnica – odborný
liečebný ústav a ako prírodné klimatické kúpele. Hlavnou činnosťou sanatória je
komplexná ústavná starostlivosť o dospelých pacientov s diagnózou priedušková astma,
chronická obštrukčná choroba pľúc a iné nešpecifické (netuberkulózne) ochorenia
dýchacieho ústrojenstva. Zariadenie poskytuje okrem komplexnej lekárskej diagnostiky aj
komplexné laboratórne vyšetrenia a súbor rehabilitačných procedúr. Žiakom boli
predstavené jednotlivé rehabilitačné procedúry - vodoliečba, masáže, termoterapia,
elektroliečba, dýchacie cvičenia.
Dňa 28. 05. 2019 sa žiaci II.B a II.D triedy zúčastnili odbornej exkurzie v kúpeľoch
Lučivná, ktoré sa nachádzajú v malebnom podtatranskom prostredí. Hlavným zameraním
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kúpeľov je poskytovanie kúpeľnej liečby deťom s netuberkulóznymi chorobami dýchacích
ciest, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti o deti s respiračnými
ťažkosťami.
Dňa 29. 05. 2019 žiaci tretieho ročníka študijného odboru zubný asistent pripravili
edukácie zamerané na starostlivosť o chrup pre žiakov základnej školy a pre seniorov v
sociálnych zariadeniach. Starostlivosť o chrup od detského veku až po dôchodkový vek
patrí k odbornej príprave žiakov na hodinách hygieny dutiny ústnej. Možnosť postaviť sa
pred reálne publikum a edukovať ich v oblasti zdravia, priniesla žiakom skúsenosti, ktoré
budú využijú pri maturitnej skúške, ale predovšetkým v pracovnom živote. Počas tohto dňa
žiaci navštívili CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Denný stacionár Mintaka a Denný stacionár Fidea.
03. 06. 2019 ŽŠR potešila žiakov našej školy malým prekvapením v podobe sladkých
keksíkov, ktoré dostali pri príležitosti Dňa detí. Deti sú pre každého rodiča tým
najcennejším. A prvý júnový deň patrí práve im.
Dňa 04. 06. 2019 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov externého študijného odboru
masér. Žiaci navštívili multifunkčné fitness centrum Olymp, mali možnosť si vyskúšať
rôzne posilňovacie stroje a pomôcky na cvičenie.
05. 06. 2019 sa naše žiačky zúčastnili celoštátnej súťaže v poskytovaní Prvej pomoci
v SZŠ Lučenec. Súťažiace poskytli Prvú pomoc v rôznych situáciách - na okoloidúcu
skupinku mladých ľudí sa zrútilo lešenie, pod troskami ležali štyria ťažko zranení, jediná,
ktorú padajúce lešenie nezasiahlo bola v ťažkom psychogénnom šoku, v neďalekej dielni
došlo k výbuchu plynu, prvému z robotníkov odtrhlo palec na ruke, ďalšiemu črepina
roztrhla brucho a priateľku tlaková vlna vymrštila z dielne, krvácala z ucha a nakoniec
upadla do bezvedomia. Pri parku sa zrazilo auto s motorkárom a boli štyria zranení, v
telocvični pri florbale sa zranili tri hráčky a manželský pár skončil nešťastne, manžela
resuscitovali a manželka bola popálená. Okrem toho si

súťažiace zmerali sily aj na

stanovišti fyzickej zdatnosti, stanovišti šikovnosti, čakalo ich aj edukačné stanovište so
záchranármi pri vozidle RZP a vedomostný test. Žiačky, ktoré nás reprezentovali obsadili
9. miesto.
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05. 06. 2019 sa uskutočnilo Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení našim
čerstvým absolventom. Konalo sa v konferenčnej sále Bieleho domu, Krajského úradu, na
Námestí mieru v Prešove. Napätie našich maturantov sa skončilo, jedna kapitola v ich
živote je uzavretá, zostáva len prevziať doklad o úspešnom štúdiu. V tento deň už tváre
absolventov zdobil úsmev a vyžaroval z nich spokojnosť. Urobili dôležitý krok k svojej
budúcnosti. Odbornej komisii za zeleným stolom ukázali, že vedomostne i prakticky sú
pripravení ísť ďalej. Zavŕšili jeden úsek svojho života – štúdium na Strednej zdravotníckej
škole. Tento deň bol výnimočný nielen pre našich štvrtákov, ktorí úspešne ukončili
štúdium, ale aj pre ich hrdých rodičov a pedagógov.
Dňa 14. 06. 2019 absolvovali žiaci II. ročníka študijného odboru masér, ktorí v tomto
školskom roku majú vyučovací predmet masáže, odbornú exkurziu na oddelení úrazovej
chirurgie vo FNsP J. A. Reimana v Prešove. V rámci ústavnej pohotovostnej služby mali
žiaci možnosť vidieť ambulanciu na ošetrenie zatvorených poranení a ambulanciu s
vybavením pre ošetrenie otvorených úrazov.
„Účelové cvičenie“ prvého a druhého ročníka sa uskutočnilo dňa 29. 05. 2019 na LK
Delňa. ÚC bolo spojené s Olympijským dňom kde žiaci prezentovali projekty k tejto akcii.
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Slovenskej republiky zabezpečilo prednášku a
besedu na témy kriminalita mládeže, závislosť na návykových látkach, ochrana osobných
údajov.
Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej 36 v Prešove tradične v júni organizuje
akciu „Asistent v akcii“ – vedomostno-športovú súťaž v poskytovaní prvej pomoci žiakov
stredných zdravotníckych škôl. Dňa 07. 06. 2019 sa v lokalite Cemjata – Kvašná voda
konal 12. ročník tejto súťaže, na ktorom sa zúčastnilo 15 družstiev zo stredných
zdravotníckych škôl z celého Slovenska: Na tomto mieste sa vzájomne stretli domáca SZŠ
Prešov spolu so SZŠ sv. Bazilav Prešove, SZŠ Dolný Kubín, SZŠ Považská Bystrica, SZŠ
Kukučínova Košice, SZŠ sv. Alžbety Košice, SZŠ Lučenec, SZŠ Čadca, SZŠ Poprad, SZŠ
Banská Bystrica, SZŠ Humenné, SZŠ Levoča, SZŠ Rožňava, SZŠ Michalovce a SZŠ
Žilina. Súťažné družstvá pozostávali zo 4 členov – žiakov druhého ročníka denného štúdia
študijného odboru zdravotnícky asistent. Pre súťažiacich bola pripravená trasa so šiestimi
stanovišťami. Hodnotenie žiackych záchranárskych výkonov prebiehalo pod odborným
dohľadom profesionálnych záchranárov z Košickej záchrannej služby, ktorí boli priamo
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členmi hodnotiacich tímov. Okrem samotnej súťaže boli všetkým k dispozícii záchranári z
Košickej záchrannej služby aj na nesúťažnom stanovišti. Žiaci sa tak oboznámili s
vybavením vozidla záchrannej zdravotnej služby, ktoré bolo ten deň „výučbovým
vozidlom“, kde boli k dispozícii ďalší dvaja profesionálni záchranári. Tí, ktorí inklinujú k
horskej záchrannej službe sa mohli oboznámiť s prácou tejto záchrannej zložky
prostredníctvom prítomnosti dobrovoľného záchranára Horskej služby Bachureň Buče v
sprievode akreditovaných záchranárskych psov. Súťaž pomohli zabezpečiť tiež vojaci rpv
1018 z 2. mechanizovanej brigády v Prešove. Najlepšie výkony predviedli žiaci SZŠ
Považská Bystrica, ktorí sa umiestnili na prvom mieste. Druhé miesto získala domáca SZŠ
Prešov a tretie miesto SZŠ Dolný Kubín.

Dňa 21. 06. 2019 žiaci reprezentovali našu školu na Behu Olympijského dňa v
Prešove. Behalo sa v rôznych kategóriách. Od najmladších predškolákov až po kategóriu
mužov, žien a veteránov, ktorí štartovali až vo večerných hodinách. Naši žiaci zožali
úspechy vo svojich kategóriách a umiestnili sa na popredných priečkach.
V mesiaci jún 2019 sa konala Súvislá odborná klinická prax žiakov tretích ročníkov
študijného odboru zdravotnícky asistent v Karlovarskej krajskej nemocnici. Realizovaná
bola v dvoch termínoch. 1. termín sa konal od 3. 6. 2019 - 14. 6. 2019 a 2. termín od 10. 6.
2019 - 21. 6. 2019. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín po 15 žiakov pod vedením
pedagogického dozoru. Účelom praxe bolo získanie nových praktických i teoretických
poznatkov. V prvý deň, po príchode do nemocnice námestníčka pre ošetrovateľstvo
oboznámila žiakov s jednotlivými nemocničnými oddeleniami aj s vedúcimi sestrami
jednotlivých úsekov. Žiaci pracovali na vybraných a špecializovaných pracoviskách, kde
mali možnosť získať množstvo nových odborných vedomostí a praktických zručností.
Žiaci pracovali vo dvojiciach v dopoludňajších aj popoludňajších službách na oddeleniach
OAIM, koronárnej jednotke a emergency. Pracovali aj na štandardných lôžkových
pracoviskách ORL, traumatologickom, urologickom a kardiologickom oddelení. Počas
klinickej praxe sa žiaci postupne každý deň vystriedali na centrálnych operačných sálach,
kde mohli vidieť priebeh, postupy alebo aj komplikácie určitej operácie podľa operačného
programu na daný deň. Niektorí žiaci mali možnosť pracovať na jednotlivých oddeleniach
nemocnice spolu so žiakmi Strednej zdravotníckej školy z Humenného a z Košíc. Prax a

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019
30/115

pobyt v tomto českom meste boli prínosom v rámci odbornosti aj rozvoja kultúrnej
informovanosti.
7.1.1 Kultúrne podujatia
V dňoch 13. a 21. 09. 2018 žiaci I.A, I.B, I.C, I.D a I.E navštívili židovskú synagógu v
Prešove. Exkurzie sa zúčastnili pri príležitosti „Dňa obetí holokaustu“. Prednášku viedla
PhDr. Mihoková, ktorá pútavo a zaujímavo predstavila dejiny Židov, s dôrazom na
udalosti spojené s mestom Prešov. Súčasťou prednášky boli aj tragické udalosti spojené s
deportáciou 6 400 Židov. Počas prehliadky exponátov, žiakom priblížila židovské zvyky,
tradície a činnosti spojené s každodenným životom.
Dňa 26. 09. 2018 sa žiaci II.A a III.A zúčastnili exkurzie na Kežmarskom hrade. Prvá
písomná zmienka o tomto hrade pochádza z roku 1447. Žiakov najviac zaujali a oslovili
expozície, ktoré súviseli so zdravotníckou tematikou – život a dielo Dr. Vojtecha
Alexandra, ktorý si ako 1. lekár na Slovensku zaobstaral RTG prístroj a vo významnej
miere prispel k výskumu „X“ lúčov. Nemenej zaujímavá bola expozícia venovaná spolku
spišských lekárov a lekárnikov, ktorej súčasťou bolo zariadenie a vybavenie lekárne z 19.
storočia. 28.10.2018 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR, pri tejto príležitosti sme
v Kežmarku navštívili výstavu venovanú tomuto dôležitému medzníku v našich dejinách.
26. 09. 2018 bol venovaný oslave európskych jazykov, ktorý sme si pripomenuli v
škole rôznymi aktivitami. Žiaci tretieho ročníka pripravili pre prvákov prezentácie spojené
s ochutnávkou tradičných jedál a nápojov krajín, ktorých jazyky sa vyučujú na našej škole
- Slovenska, Veľkej Británie, Nemecka a Rakúska, Ruska a v tomto roku sme prezentovali
Írsko.
26. 09. 2018 sa v škole konali aktivity súvisiace s rokom Európskeho kultúrneho
dedičstva, za ktorý bol vyhlásený rok 2018. Žiaci prvého ročníka si vylosovali krajinu –
člena EU a na hodinách cudzieho jazyka vyrobili plagáty, na ktorých prezentovali
pamiatky a lokality daného štátu zapísané do knihy Svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO.
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V dňoch 27. a 28. 09. 2018 sa žiaci I. A, I. C, II. A a II. E na hodinách slovenského
jazyka a literatúry zapojili do akcie „ Piknikové čítanie“. Heslom organizátora tejto akcie
(Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove) bolo „každý s knihou v ruke“. Klasické školské
lavice nahradili piknikové deky.
Dňa 11. 10. 2018 sa žiaci - priaznivci divadla z III. C a IV. B zúčastnili na večernom
predstavení v DJZ Prešov na predstavení

Nemé kráľovné, ktoré ponúka pohľad na

zlomové obdobie kinematografie. V predstavení je viacero životných príbehov –
najvýraznejším je život Mary Pickford, ktorá bola hviezdou nemého filmu, ale po príchode
zvuku s kariérou skončila.
„Návšteva Centra sociálnych služieb Vita Vitalis“ sa uskutočnila dňa 23. 10. 2018.
Skupinka žiakov IV.D a IV.C

tried svojím kultúrnym vystúpením spríjemnila deň

klientom v Centre sociálnych služieb Vita vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove. Keďže
október je mesiacom úcty k starším, tak aj žiaci tejto triedy chceli svojim spevom a tancom
vyjadriť úctu starším ľuďom.
Dňa 23.10.2018 sa žiaci I.A, III.B, IV.E pri príležitosti ,,Október – mesiac úcty k
starším“. pripravili kultúrny program pre klientov zariadenia ZpS Náruč, Veselá ul.
Prešov spojený so slávnostným príhovorom, básňami, ľudovými a modernými piesňami
sprevádzanými hrou na akordeóne a gitare. Žiaci pripravili aj malé prekvapenie v podobe
zdravého a sladkého darčeka.
23. 10.2018 sa brána našej školy sa otvorila v rámci dňa PSK našim milým hosťom
PhDr. Emílii Sidorovej Mgr. Hanke Pidanej MUDr. Mariánovi Krížovi bývalým
zamestnancom Strednej zdravotníckej školy v rámci besedy s našimi žiakmi na tému
aktuálnu ŠKOLA – UČITEĽ – ŽIAK.
Dňa 26. 10. 2018 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia
Rimanka v Štátnom divadle v Košiciach. Existencialistický román Alberta Moraviu
z čias mussoliniovského Talianska Rimanka rozpráva príbeh krásnej Adriany, ktorá sníva o
dokonalej rodine. Jej sen naruší túžba jej matky získať pre ňu dobré postavenie a
zabezpečenie. Moravia zachytáva rôzne sociálne vrstvy predvojnového Talianska a rôzne
pohľady na vzťahy a lásku. Divadelné predstavenie vhodne doplnilo teoretické poznatky
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získané na hodinách slovenského jazyka a literatúry.
Dňa 20. 11. 2018 sa predsedníčka, podpredsedníčka a koordinátorka Žiackej školskej
rady (ŽŠR) zúčastnili konferencie pre členov a koordinátorov ŽŠR, ktorá sa konala v
zasadačke Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Konferencia sa konala v spolupráci s
Prešovským samosprávnym krajom a pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana
Majerského, PhD. Súčasťou tejto konferencie bolo aj podpísanie Memoranda o spolupráci
Rady mládeže Prešovského kraja s PSK. Toto slávnostné podpisovanie sa uskutočnilo v
prítomnosti predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. a predsedníčky Rady
mládeže Prešovského kraja (RMPK) Mgr. Marianny Potanovičovej. Cieľom tohto
memoranda bolo zlepšiť spoluprácu medzi členmi Rady mládeže Prešovského kraja s PSK
a riešiť aktuálne problémy mládeže v Prešovskom kraji. Konferencia pozostávala z
množstva motivačných prednášok, diskusií, debát a zábavno-vedomostných súťaží.
Zámerom tejto konferencie pre ŽŠR bolo prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít
prispieť k efektívnemu fungovaniu žiackych školských rád na stredných školách
Prešovského samosprávneho kraja. Celá konferencia sa riadila heslom „Zlepšime to.“ Tak
prispejme aj my k zlepšeniu fungovania ŽŠR, a to lepšou spoluprácou, aktivitami,
dobrovoľníctvom, kreativitou a podnikavosťou.
22. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Na
olympiáde sa zúčastnili 7 žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka, ktorých nemčina
chytila za srdce, a preto chceli prezentovať výsledky svojho štúdia a porovnať sa s
ostatnými súťažiacimi.
Dňa 07. 12. 2018 sa žiaci I.B a I.C zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom
múzeu v Prešove. Cieľom tejto netradičnej formy vyučovania bolo zatraktívniť vyučovací
proces, vzbudiť u žiakov záujem o históriu mesta Prešov, motivovať ich k snahe
prehlbovať a rozširovať vedomosti z regionálnych dejín. Prednášku na tému „Stredoveké
mesto Prešov“ viedol JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, ktorý pútavým a zaujímavým spôsobom
priblížil históriu slobodného kráľovského mesta, mestské výsady a práva, ako aj
každodenný život obyčajných ľudí. Počas výkladu bol žiakom sprístupnený a predstavený
vlastný zbierkový fond. Najväčšiu pozornosť vzbudila replika stredovekého Prešova s
hradbami a opevnením. Žiaci tak mali možnosť vidieť repliky, ako aj originály
vystavených predmetov. Druhú časť hodiny viedla PhDr. Viera Kačmaríková, ktorá pre
žiakov pripravila prezentáciu o poprave nekatolíkov – tzv. prešovské jatky. Súčasťou tejto
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interaktívnej hodiny bola aj podnetná diskusia a zaujímavý kvíz, ktorý preveril
nadobudnuté vedomosti.
Dňa 12. 12. 2018 žiaci II.B zúčastnili pútavej environmentálnej výchovy
EKOTOPFILM Junior festival –Na konci evolúcie nie je krása”. Na tento fakt sa snaží
upozorniť festival. Čaká nás budúcnosť, kde zvieratá nebudú krásne, ale adaptované
všemožnými spôsobmi, aby prežili v zničenom životnom prostredí? Môže, ale nemusí to
tak byť. Cieľom festivalu nie je vystrašiť, ale inšpirovať nás , aby sme na životné
prostredie brali väčší ohľad. V kine SCALA mohli pomocou filmového plátna uvidieť
filmy zamerané na environmentálnu výchovu.
21. 12. 2018 sa niesol už vo vianočnej atmosfére. Žiaci a zamestnanci našej školy sa
zúčastnili na Vianočnom koncerte v kine Scala v Prešove. Nádherné vianočné melódie
interpretovali predstavitelia občianského združenia Cultura Humana z Bratislavy. Do tejto
atmosféry prispeli aj naši žiaci, v podaní ktorých sme si vypočuli tradičné vianočné koledy.
Dňa 03. 02. 2019 sa konalo predstavenie v podaní sólistov donského kozáckeho
chóru VOLNIJ+DON v priestoroch PKO Prešov. Predstavenia sa zúčastnili žiaci 1., 3. a
4. ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk. Koncertný program pozostával z ruských melódií,
tradičných piesní donských kozákov, hry na tradičné ruské nástroje, hovoreného slova a
špecifického humoru.
25. 01. 2019 takmer 150 žiakov prijalo pozvanie Žiackej školskej rady a prišlo sa
zabaviť na Študentský ples. Popoludnie sa pre týchto žiakov nieslo v duchu elegancie,
hudby, tanca a dobrej zábavy. Ples sa už tradične konal v priestoroch jedálne UNIPO.
Študenti si mohli vychutnať večer s vynikajúcou hudbou a pochutnať si na skvelej večeri.
Dňa 28. 02. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Za krásu slova“, ktorého sa
zúčastnili 8 žiaci. Všetci žiaci najprv absolvovali písomnú časť – gramatický test.
Nasledovala ústna časť, pozostávajúca z rečníckeho prejavu na zvolenú tému. Všetci žiaci
prejavili istú gramatickú i rečnícku úroveň. Boli kreatívni a dokázali svojím vystupovaním
zaujať tak porotu, ako aj ostatných účastníkov.
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Dňa 12. 03. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia Nikola
Šuhaj v DJZ Prešov. Nikola Šuhaj je pôvodný slovenský muzikál v réžii Michala Náhlika,
s hudbou Martina Husovského. Príbeh je rámcovaný mottom: „Na konci sveta, v dedinke
učupenej v lone štítov, narodil sa zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým
ho zrada nepripravila o lásku aj o život.“
Dňa 16. 04. 2019 sa uskutočnila Literárna súťaž - Krásy ruskej literatúry pre žiakov
3. ročníka. Prostredníctvom prezentácií sa účastníci mohli preniesť od dávnej minulosti až
po súčasnosť. Tematická rôznorodosť prác a ich odprezentovanie bolo veľmi zaujímavé a
prínosné.
25. 04. 2019 sa žiaci všetkých ročníkov školy zúčastnili kultúrneho podujatia pod
názvom „Svet médií“. Išlo o dynamickú audiovizuálnu prednášku pod vedením filmového
kritika Petra Konečného, na ktorej sa žiaci dozvedeli ako vznikali prvé filmy, čo majú
spoločné so súčasnou kinematografiou. Súčasťou projektu bol aj prierez svetom reklamy.
Cieľom autora bolo poukázať na inteligentnú reklamu, čím sa vytvoril priestor pre rozvoj
mediálnej gramotnosti. Tohto podujatia sme sa zúčastnili so zámerom rozvíjať kritické
myslenie mladých.
21. 05. 2019 prebehol 3. ročník celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej
činnosti Milujem svoje mesto 2019. Zúčastnili sa ho žiaci druhého ročníka zubný asistent,
ktorí vykonali úpravu hlavného vstupu do nemocnice FNsP J. A. Reimana Prešov, úpravu
parkoviska I pred amfiteátrom a čistenie zábradlia.
Dňa 27. 05. 2019 žiaci tretieho ročníka študijného odboru masér navštívili Spojenú
základnú školu T. Ševčenku v Prešove. Dôvodom bola edukácia detí o škole chrbta
a zdravých nohách. Maséri poučili deti, ako majú správne sedieť, chodiť, nosiť školskú
tašku, ako sa správne obliekať, obúvať a umývať. Po názorných ukážkach správneho
držania tela pri rôznych aktivitách si deti zo ZŠ vyskúšali jednoduché cviky na chrbát. Na
záver po cvičení im naši maséri vykonali klasickú masáž dolných končatín a reflexnú
masáž chodidiel.
Dňa 27. 05. 2019 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili na Účelovom cvičení,
ktoré sa konalo na Delni. Členovia HaZZ predviedli žiakom niektoré činnosti, používané
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pri ochrane života, zdravia a majetku občanov. Následne žiaci súťažili v netradičných
pohybových činnostiach (chodúle, beh popri HULA-HU) a testovali svoje znalosti o
olympijských hrách.
Žiaci prvých ročníkov sa dňa 28. 05. 2019 zúčastnili výletu pod názvom ,,Exkurzia
Budapešť“, kde mali možnosť oboznámiť sa s hlavným mestom Maďarska, ktoré je
zaujímavé svojou dlhoročnou históriou a kultúrnymi pamiatkami. Program exkurzie
pozostával z návštevy Námestia hrdinov, kde sa pod odborným výkladom maďarských
sprievodcov žiaci dozvedeli množstvo užitočných poznatkov z historického obdobia,
následne navštívili Podzemnú nemocnicu, ktorá im priniesla mnoho pohľadov na možnosti
ošetrovania chorých v období počas druhej svetovej vojny. Prehliadka pokračovala
postupným oboznámením sa s mestom, historickou časťou a záverečným prechodom na
posledné atraktívne miesto, ktorým bola návšteva Tropicaria ako podmorského sveta
plného žralokov, rôznorodých rýb, koralov, obohatených exponátmi hadov, plazov a
dažďového pralesa. Žiaci tak mali možnosť zažiť a vidieť krásy hlavného mesta Maďarska
a priniesť si tak nové poznatkov z dejín mesta a ošetrovateľstva.
Žiaci tretích ročníkov sa dňa 29. 05. 2019 zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom
červenom kríži na Jarkovej ulici v Prešove, kde im pani riaditeľka ukázala priestory a
popísala konkrétne, ako funguje táto nadnárodná organizácia v našom krajskom meste.
Žiaci so záujmom diskutovali o možnej dobrovoľníckej pomoci. Po diskusii s pani
riaditeľkou a dobrovoľníkmi z SČK sa sami zapojili do činnosti- chlapci dobrovoľne
poumývali autá, ktoré používajú na rozvoz stravy pre starých a opustených ľudí. Dievčatá
presádzali kvety do truhlíkov, pohrabali práve pokosenú trávu, poupratovali miestnosti
určené na edukáciu a aktívne pomáhali pri balení obedov.
Žiaci prvých ročníkov absolvovali dňa 29. 05. 2019 vyučovanie v Krajskom múzeu
v Prešove v netradičnej forme – prostredníctvom zážitku. Pracovníci Krajského múzea v
Prešove žiakom priblížili históriu nášho národa zábavnou formou, kde si mohli žiaci
pozrieť rôzne artefakty, overiť svoje doterajšie vedomosti v tajničkách. Dozvedeli aj o
šarišskom nárečí a živote našich predkov, súčasťou programu bola aj expozícia hasičstva.
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Dňa 07. 05. 2019 sa žiaci štvrtého ročníka odboru zdravotnícky asistent zúčastnili
exkurzie v meste Prešov. Úlohou žiakov bolo pripraviť si krátku prezentáciu v anglickom
jazyku k zaujímavým pamiatkam mesta Prešov, ako napríklad Bosákova banka, Židovská
synagóga, Svätá trojica, konkatedrála sv. Mikuláša, Caraffova väznica, a podobne. Počas
exkurzie sa žiaci pristavili pri jednotlivých pamiatkach a daný žiak prezentoval informácie,
ktoré si pripravil. V závere exkurzie účastníci exkurzie zastavili v záhrade umenia, kde sa
žiaci zahrali na anglicky hovoriaceho turistu a sprievodcu. Úlohou sprievodcu bolo
vysvetliť turistovi cestu k danej pamiatke, správne ho navigovať.
Dňa 29. 05. 2019 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia
Ťapákovci v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Známy príbeh početnej rodiny
Ťapákovcov, ktorá je preslávená svojou lenivosťou a nevôľou k akejkoľvek aktivite, mohli
žiaci sledovať v podaní skvelých hercov v rusínskom jazyku.
Dňa 30. 05. 2019 žiaci druhého ročníka navštívili výstavu diel velikána dejín umenia,
Andyho Warhola. Rodičia Andyho Warhola sa presťahovali do USA z malej dedinky
Miková na severovýchodnom Slovensku. Žiaci si prezreli portréty Marilyn Monroe,
Goetheho, či Warholove diela s náboženskou tematikou. Pozornosť žiakov upútala
umelcova vosková figurína, v jeho typickom oblečení. Každý si po návšteve tejto unikátnej
expozície odniesol domov pekné zážitky.
V týždni od 17. 06. do 21. 06. 2019 sa uskutočnilo Sledovanie filmu v cudzom
jazyku. Táto metóda vo výučbe cudzieho jazyka je veľmi efektívna, nakoľko je pre
žiakov nielen zaujímavá, ale umožňuje im tiež sledovať použitie jazyka v prirodzenom
kontexte. Žiaci majú pri sledovaní možnosť vnímať výslovnosť a intonáciu hercov. Môžu
zachytiť použitie rôznych fráz, gramatických javov ba aj slangových a hovorových
výrazov. Film z prostredia anglicky hovoriacej krajiny im tiež priblíži zvyky, tradície a
kultúru danej krajiny. Navyše je to pre žiakov zaujímavá zmena v porovnaní s tradičnou
vyučovacou hodinou, je to určitá forma zážitkového vyučovania.
Dňa 28. 05. 2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia
„Ťapákovci“ v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Slovenská spisovateľka z
obdobia kritického realizmu, Božena Slančíková-Timrava, nás preniesla do minulosti, na
dedinu, do domu početnej rodiny Ťapákovcov, ktorá je preslávená svojou lenivosťou a
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nevôľou k akejkoľvek aktivite. Divadelné predstavenie je svojou témou aktuálne aj dnes,
nastavuje nám zrkadlo našej nečinnosti v rôznych oblastiach života.
7.1.2 Športové súťaže

1.

Prehľad telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou

11. 09. – 14. 09. 2018 KOŽaZ, žiaci tretieho ročníka, areál LK Delňa
26. 09. 2018

Športové všeličo SZŠ (Európsky týždeň športu)

26. 10. 2018

Účelové cvičenie, žiaci prvého a druhého ročníka, areál LK Delňa

04. 02. – 08. 02. 2019 Lyžiarsky kurz - 1. termín, žiaci prvého ročníka, Vyšné Ružbachy
25. 02. – 01. 03. 2019 Lyžiarsky kurz - 2. termín, žiaci prvého ročníka, Vyšné Ružbachy
13. 05. 2019

Medziročníkový futsalový turnaj chlapcov

27. 05. 2019

Účelové cvičenie, žiaci prvého a druhého ročníka, areál LK Delňa

27. 05. 2019

Olympijský deň SZŠ, areál LK Delňa

07. 06. 2019

Asistent v akcii, Cemjata, odborno-športová súťaž žiakov SZŠ SR

2.

Prehľad účasti družstiev a jednotlivcov školy na TV a šport. podujatiach
a súťažiach a dosiahnutých výsledkov:

24. 10. 2018

Futsal, obvodné kolo žiaci SŠ
3. miesto v skupine

09. 11. 2018

Silná ruka – okresné kolo
2. miesto (postup do finále SR), 5. - 6. miesto v hmotnostnej
kategórii

23. 11. 2018

Silná ruka, finále stredných škôl SR
2. miesto

19. 03. 2019

Hádzaná, obvodné kolo žiaci SŠ
2. miesto v skupine (postup do finále)
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19. 03. 2019

Florbal, obvodné kolo žiaci SŠ
4. miesto v skupine

22. 03. 2019

Florbal, obvodné kolo žiačky SŠ
2. miesto v skupine

01. 04. 2019

Futbal, obvodné kolo žiaci SŠ
4. miesto v skupine

03. 04. 2019

Hádzaná, obvodné kolo žiaci SŠ
3. miesto v skupine

04. 04. 2019

Hádzaná, obvodné kolo žiačky SŠ
4. miesto v skupine

09. 04. 2018

Atletika, okresné kolo žiaci a žiačky SŠ
Alexandra Lazorová 3. miesto – vrh guľou

21. 06. 2019

Beh olympijského dňa
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7.1.3 Stredoškolská odborná činnosť
Február na škole sa niesol nielen vo Valentínskom duchu, ale aj v duchu tvorivosti
a výskumnej práce žiakov - prebehlo školské kolo SOČ. Porota mala možnosť posúdiť
práce z oblastí:
Zdravotníctvo a farmakológia – „Vplyv nedostatočnej pohybovej aktivity na dospievajúci
organizmus“ - riešiteľky. Lucia Pavlíková a Petronela Maťašová, „Klasická masáž tváre“ riešiteľky Nelly Vaňová a Erika Stesňáková
Voľný čas – „Skauting“ - riešiteľka. Juliana Jakabčínová
Riešiteľky si odniesli pekné vecné ceny a postup do krajského kola.

7.1.4 Environmentálna výchova
Cieľom environmentálnej výchovy je rozvíjať u žiakov pozitívne hodnoty a viesť ich
k aktívnej participácii na ochrane životného prostredia. Žiaci boli vedení k zveľaďovaniu
životného prostredia, k zodpovednosti. Informovali sme žiakov o prebiehajúcich
aktivitách, tvorili sme plagáty, spolupracujeme s TSMP, a.s. v oblasti triedeného odpadu.
Zbierame použité batérie, žiarivky, vrchnáčiky z PET fliaš.
Činnosť prebiehala podľa Plánu práce:
September. Pripravili sme informačný panel ku Svetovému dňu ochrany ozónovej vrstvy
(16. 09. 2017) a ústredný informačný panel k triedenému odpadu. Prihlásili sme sa do
projektu ElektroODPAD – DOPAD2, avšak tento rok našu školu nevybrali.
Október: Pripravili sme informačný panel K Medzinárodnému dňu stromov 20.10.2018
a ku Svetovému dňu ochrany zvierat 04.10.2018.
November: V spolupráci so ŽŠR sme obnovili zber plastových uzáverov – pomoc
handicapovaným deťom v regióne Prešov. Pripravili sme edukačný informačný panel
Rozmýšľaj, čo piješ. Žiaci tretieho ročníka si pripravili diskusné príspevky na tému
Ochrana životného prostredia, separovanie odpadu.
December: Žiaci sa zapojili do výroby vianočnej burzy - vlastnoručne vyrobené ozdoby a
dekorácie z recyklovateľného a odpadového materiálu. Na hodinách biológie a etickej
výchovy

boli

aktivity

zamerané

na

zdravý

životný

štýl

(inšpirované

na

www.globalnevzdelavanie.sk,iuventa.sk).
12.12.2018 sme sa zúčastnili Juniorfestivalu Ekotopfilm – Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti
o odpadoch a recyklácii, ako chrániť stromy, alebo šetriť energiu a životné prostredie. Po
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filmovom programe bol pripravený náučný sprievodný program vo forme prednášky a
diskusie
Január: pripravili sme prezentáciu fotografií s názvom Premeny zimnej prírody
Koncom roka 2018 ocenila Slovenská Asociácia Životného Prostredia prácu riaditeľky
Strednej zdravotníckej školy na Sládkovičovej ulici v Prešove PhDr. Evy Novotnej, PhD.,
hlavnej koordinátorky aktivít smerujúcich k ochrane a obnove životného prostredia a
PaedDr. Jany Tverdíkovej, koordinátorky environmentálnej výchovy, organizátorky
triedeného zberu komunálnych odpadov a rôznych akcií a projektov s ekologickou
tematikou, napr.: Fotografická súťaž Voda a veda Tvorba fotoherbárov a projektov k
Medzinárodnému dňu stromov, informačného panelu k Svetovému dňu ochrany ozónovej
vrstvy, a ktivity pri príležitosti Dňa Zeme , zber plastových uzáverov, hliníkových fólií,
použitých batérií, žiariviek Zveľaďovanie prideleného úseku v meste Prešov – Milujem
svoje mesto. Škola sa zapojila do projektu separácie zberu komunálnych odpadov. V
jednotlivých triedach žiakov, kabinetoch učiteľov i vo verejných priestoroch školy boli
umiestnené zberné nádoby na triedenie odpadov – sklo, plasty, papier a komunálny odpad.
Žiaci 2. ročníka sa v rámci výberu témy seminárnej práce orientovali v širokom zábere tém
z rôznych oblastí spoločenských i exaktných vedeckých disciplín i z každodenného života.
Ocenení boli žiaci, ktorí v súvislosti s naštudovaním problematiky života, zdravia, prírody
a ochrany životného prostredia získali nové informácie a prostredníctvom prezentácií ich
sprostredkovali spolužiakom, čím prejavili svoj postoj k životnému prostrediu, ako
významnému fenoménu podieľajúcemu sa na vzniku i zachovaní života na Zemi.
Dominika Drábová - Prírodná kozmetika, Erika Dudušová - Antropológia, miesto človeka
vo svete, Juliana Jakabčinová- Skauting, Lívia Čechová - Recyklácia a ochrana životného
prostredia, Lívia Lejková - Liečivé účinky rakytníka, Ľudmila Majkutová - Liek od včiel,
Natália Nálepová - Pohyb zvierat, Diana Uličná - Recyklácia
Február: Pri príležitosti Svetového dňa mokradí 02.02.2019 žiaci II. C pripravili projekty
k danej problematike.
Marec: K Svetovému dňu vody bol pripravený informačný panel o význame vody,
zameranom aj na to, čo pijeme, t,j, zdravý životný štýl (obsah cukru v jednotlivých
nápojoch).
ZRŠ Adriana Sovičová,PhD. a PaedDr. Jana Tverdíková pripravili a podali projekt Zelené
AED – oddychová zóna , zachovanie biodiverzity. Zo 169 podaných projektov náš nebol
vybraný na realizáciu.
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Apríl: pripravili sme informačný panel ku Dňu Zeme – 22.04.2019, podieľali sme sa na
úprave areálu školy. Viacerí žiaci sa zapojili aj do výzvy Challenge – úprava svojho okolia
( Erika Stesňáková – II.D, Zuzana Olejárová – II.D danú aktivitu aj fotograficky
zdokumentovali.)
Máj: Naša škola sa zapojila do projektu Milujem svoje mesto 2019, žiaci II.E zveľaďovali
pridelení úsek mesta pri FNsP J. A. Raymama. Vyhodnotenie zberu batérií (19 kg žiačka
Zreľáková zo IV.A).
PhDr. E. Konečná MBA, PaedDr. J. Tverdíková sa so žiakmi

zapojili do súťaže

Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život. Úlohou bolo vytvoriť spotrebiteľský
časopis na tému: Nadmerná spotreba vedie ku ekologickej katastrofe. Akou cestou sa
uberáš ty? Dokážeš zmeniť svoju ekologickú stopu? Na tvorbe časopisu EKO CESTY sa
podieľali: Nora Brindzková, Juliana Jakabčinová, Lívia Čechová, Erika Dudušová, Ondrej
Kokolík, Lucia Pavlíková, Diana Uličná
Jún: pripravili sme informačný panel k Medzinárodnému dňu životného prostredia, žiaci
si prezreli video s ekologickou problematikou Je s nami koniec – na hodinách biológie.

7.1.5 Finančná gramotnosť
Na pôde Strednej zdravotníckej školy sme okrem vzdelávania žiakov na vyučovacích
hodinách, zorganizovali tieto prednášky a súťaže na prehĺbenie vedomostí z finančnej
oblasti. Prehľad predmetov, v ktorých sú zapracované témy v každom odbore
(zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér) z FG a presne uvedené v ŠkVP
Zoznam aktivít:

September 2018
Prednáška na rozvoj finančnej gramotnosti
Žiaci štvrtých ročníkov a žiaci II.C triedy sa zúčastnili prednášky, ktorú viedol PhDr. Pavol
Leto. Prednáška sa týkala starostlivosti o osobné údaje, ktoré sú k dispozícií na platobnej
karte, ale aj v mobiloch.
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Návšteva synagógy
Žiaci I.A, I.B, I.C, I.D a I.E navštívili židovskú synagógu v Prešove. Exkurzie sa zúčastnili
pri príležitosti Dňa obetí holokaustu. Prednášku viedla PhDr. Mihoková, ktorá pútavo a
zaujímavo predstavila dejiny Židov. Uviedla aj príklady domáceho rozpočtu židov a
hospodárenia s financiami.

November 2018
iBobor – informatická súťaž
Žiaci I.C, I.E a II.E sa zapojili do informatickej súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je
podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Zámerom súťaže bolo
iniciovať využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, posmeliť žiakov v
intenzívnom a kreatívnom používaní moderných technológií pri učení sa. Počas súťaže
žiaci aplikovali svoje poznatky z informatiky a matematiky, čím rozvíjali svoje logické
myslenie.
November – február 2018
Finančná olympiáda
Žiaci niektorých tried 1. a 2. ročníka sa zapojili do I. kola Finančnej olympiády, ktorá sa
uskutočnila online formou. Test bol realizovaný na hodine informatiky, obsahoval 20 úloh,
ktoré mali žiaci zvládnuť za 40 minút. Boli to výpočtové úlohy, ale aj otázky, ktoré sa
týkali finančnej gramotnosti potrebnej v bežnom živote. Žiaci sa s nimi popasovali viac či
menej úspešne. Do II. kola, teda medzi 500 najlepších, však nepostúpil nik.
Ekonomická olympiáda
INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pripravil druhý ročník
celoslovenskej súťaže z ekonómie a financií pre stredoškolákov – Ekonomickú olympiádu.
Ekonomická olympiáda prispieva k prehĺbeniu ekonomických znalostí stredoškolákov v
oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna politika, dejiny
ekonómie a ďalšie. Školské kolo bolo zrealizované elektronickou formou, zúčastnili sa ho
žiaci druhých ročníkov. Najlepšie hodnotenie získali žiaci Dominik Bujnovský a Svetlana
Imrichová z II.B triedy. Súťažiaci zo škôl naprieč celýmprešovským krajom sa zišli na
krajskom kole Ekonomickej olympiády v Prešove. Medzi nimi aj žiak našej školy, Dominik
Bujnovský z II.B. Na pôde Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity otestovalo svoje
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vedomosti 75 žiakov, ktorí dosiahli najlepší výsledok v školskom kole a presadili sa v
konkurencii 1021 žiakov. Štyria z nich postúpili do celoslovenského finále.

7.1.6 Čitateľská gramotnosť
Program školy bol zameraný na začlenenie a rozvoj čitateľskej gramotnosti do
všetkých vyučovacích hodín. Dôkazom je množstvo realizovaných akcií priamo
súvisiacich s rozvojom čitateľskej gramotnosti u žiakov
Práca koordinátora sa riadila plánom práce, ktorý bol vypracovaný na začiatku
školského roka 2018/2019 a zahŕňal aktivity v jednotlivých predmetových komisiách,
ktoré sa vyučujúcim jednotlivých predmetov v PK podarilo veľmi úspešne realizovať.
Prehľad splnenia jednotlivých úloh je uvedený podľa predmetových komisií.
Realizované akcie:

September:
Európsky deň jazykov – prezentácia krajín, ktorých jazyk sa vyučuje na škole
(Slovensko, Anglicko, Nemecko, Rakúsko, Rusko a Írsko) formou prezentácií, kvízov,
súťaží, ochutnávky tradičných jedál, v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva žiaci na
hodinách CUJ vytvorili plagáty, na ktorých prezentovali pamiatky UNESCO členských
krajín EÚ.
„Daruj knihu škole knižnica pre žiakov i učiteľov našej školy.
Anglická knižnica – aktivita zameraná na vybudovanie knižnice s dielami anglických a
amerických autorov v rámci podpory čitateľskej gramotnosti u žiakov.
Piknikové čítanie – žiaci sa zapojili do akcie v rámci 13.ročníka festivalu Prešov číta rád
organizovaného knižnicou P.O. Hviezdoslava.
Október
Záložka spája slovenské školy – žiaci sa zapojili do projektu, ktorý spája slovenské školy,
vyrábali záložky do kníh, ktoré si vymenili so žiakmi partnerskej školy SOŠ technická,
Čadca.
Deň otvorených dverí - príprava na propagáciu školy v rámci jazykového vyučovania –
prezentácie, interaktívne cvičenia.
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November
Best In English – 26 žiakov školy 1. – 4. ročníka sa 30. 11. 2018 zúčastnili online súťaže
pre študentov stredných škôl a gymnázií Angličtinár roka, najúspešnejší bol Tomáš
Skreptáč z I.B.
Olympiáda v anglickom jazyku – víťazkou školského kola sa tento školský rok
2018/2019 stala Anna Mária Balážová zo IV.D triedy.
Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto obsadila Jana Kalistová zo IV. E triedy.
Literárny večierok– podujatie zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.
Február
Súťaž Za krásu slova –žiačka IV.B triedy Marianna Petrová obsadila 1.miesto
a reprezentovala nás v krajskom kole.

Marec
Marec mesiac knihy – informačný panel.
Návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove so žiakmi I.A a I.C triedy v rámci
mesiaca knihy.
Apríl
Literárna exkurzia spojená s návštevou divadelného predstavenia Vojna a mier v SND
v Bratislave. (03- 04.04.2019)
Krásy ruskej literatúry - literárna súťaž pre žiakov 3.ročníka, ktorý prezentovali diela
ruských autorov
Vedomostný kvíz o nemecky hovoriacich krajinách – 30.04.2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka
zúčastnili kvízu o nemecky hovoriacich krajinách. Víťazom sa stal tím III.B triedy.
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Máj
November´89 a MY – žiaci našej školy sa zapojili do literárnej súťaže, ktorá bude
pokračovať v nasledujúcom šk. roku 2019/2020.
Posedenie pri samovare a maratón v čítaní - žiaci 1. ročníka (počúvanie a čítanie
ruských rozprávok a ochutnávka tradičných ruských lievancov a čaju)
Literárna beseda spojená s návštevou knižnice P. O .Hviezdoslava so žiakmi I.E a I.D
triedy.
Exkurzia v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove - žiaci I.C, D triedy oddelenie
inojazyčnej literatúry.
Najviac aktivít zameraných na čitateľskú gramotnosť realizovala PK SJL a cudzích
jazykov, čo vyplýva z jej cieľových požiadaviek na zručnosti žiakov, ale konštatujeme, že
všetky predmetové komisie plnili úlohy implementácie prvkov čitateľskej gramotnosti
podľa pripraveného plánu nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v mimovyučovacom
čase. Vytýčené ciele boli splnené, činnosť všetkých členov predmetových komisií bohatá
a pestrá a sme presvedčení, že prispela k väčšiemu poznaniu žiakov, k ich rozvoju
a rozvoju ich čitateľských schopností a zručností.
7.1.7 Školský časopis VITA
Školský časopis VITA počas školského roka 2018/2019 vyšiel dvakrát.
Koordinátorom školského časopisu bola PhDr. Dana Stachurová, PhD. Grafickú úpravu
zabezpečoval Mgr. Dávid Kulpa a jazykovú úpravu Mgr. Peter Kilian. Tvorba školského
časopisu bola súčasťou záujmového útvaru Zdravotnícky žurnalista. Prvé číslo časopisu
vyšlo v mesiaci december 2018 v rozsahu 50 strán a druhé číslo v mesiaci máj v rozsahu
72 strán. Časopis vychádzal v novej a rozšírenej verzii. Jeho súčasťou boli v úvodných
stranách

príspevky

žiakov

z jednotlivých

školských

a mimoškolských

akcií

a v nasledujúcich stranách skúsenosti žiakov z odbornej klinickej praxe, taktiež reportážne
príspevky z ich

dobrovoľníckych činností, ktoré žiaci realizovali vo FNsP Prešov.

Reflexie žiakov k rôznym aspektom života boli súčasťou obidvoch čísel časopisu. Ďalšou
súčasťou časopisu boli

ilustrácie žiakov, ktoré dotvárali kontext jednotlivých

spracovaných tém. Novým prvkom v školskom časopise VITA boli rozhovory s internými
učiteľmi SZŠ Prešov, rozhovory s predstaviteľmi rôznych zdravotníckych profesií, a so
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študentmi vysokoškolských zdravotníckych profesií. Najaktívnejšími prispievateľmi do
školského časopisu boli Martina Dreveňáková z III.C, Martin Ziemba z III. C, Marianna
Pončáková z III. A, Daniela Cicoňová z III.A., Anna Mária Balážová z IV. E, Simona
Lukáčová z IV. B. Obsahové zameranie časopisu VITA sa nieslo v aspekte výchovy
budúcich zdravotníckych pracovníkov k prehĺbeniu vnímania svojho budúceho povolania
ako jednej z pomáhajúcich profesií.
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7.1.8 Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologického správania
Akcie v školskom roku 2018/2019
September :


Vytvorenie harmonogramu

plánovaných aktivít,

preventívnych programov

v spolupráci s CPPPaP v Prešove,


Vytvorenie informačného panela na tému: Základné informácie o primárnej
prevencii drogových závislostí.



Žiakov tretieho ročníka na KOŽaZe sme edukovali

o drogovej problematike,

vyskúšali si okuliare simulujúce opitosť.


Naplánovanie a zabezpečenie prednášky (besedy) pre žiakov podľa aktuálnych
problémov a potrieb školy.


Október:


Svetový deň bez násilia (2. októbra 2018) – vytvorenie informačného panelu.



Organizačné zabezpečenie preventívno – bezpečnostnej akcie s policajným psom
na vyhľadávanie drog v rámci spolupráce s OR PZ v Prešove

November:


Európsky týždeň boja proti drogám (tretí novembrový týždeň), vytvorenie
informačného panela.



NIE DROGÁM – účasť našich žiakov na súťažno – zábavnom podujatí pre
študentov SŠ v telocvični SOŠ Lesníckej v Prešove pod záštitou ABC – Centra
voľného času v Prešove. V celkovom hodnotení sa naše družstvo umiestnilo na 3.
mieste.



Preventívno – bezpečnostná akcia s policajným psom na vyhľadávanie drog
v rámci spolupráce s OR PZ v Prešove – akcia skončila negatívne.



Charitatívna zbierka žiakov štvrtých ročníkov v podobe trvanlivých potravín
a drogérie pre zariadenie DORKA - Centrum pre obnovu rodiny v Prešove na
Lomnickej ulici.

December:


„Živá červená stužka“ – na školskom dvore - v rámci zapojenia sa do kampane
„Červené stužky - Medzinárodný deň boja proti AIDS.
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Žiaci si pripravili červené stužky ako symbolický znak medzinárodného dňa boja
proti AIDS , ktoré pripínali žiakom a zamestnancom našej školy.



Príprava informačného panela k danej problematike.

Apríl:


Svetový deň zdravia (7. apríla 2019) – vytvorenie informačného panela.

Máj:


Svetový deň bez tabaku (31. mája 2019) – vytvorenie informačného panela na
tému: Negatívny vplyv fajčenia v období adolescencie.



V spolupráci s výchovnou poradkyňou organizácia besedy na tému obchodovanie s
ľuďmi

Jún:


Vzbudenie záujmu mladých ľudí o športové aktivity – plán na letné prázdniny –
téma na triednických hodinách a vyučovacích hodinách telesnej výchovy.



26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
s nimi – vytvorenie informačného panela.

8

PREDMETOVÉ KOMISIE

8.1 Predmetová komisia jazykov
Zasadnutia PK jazykov prebehli podľa časového harmonogramu zasadnutí PK, ktorý bol
schválený na začiatku šk. roka v pláne práce PK. Zasadnutia sa konali : 17. 09. 2018, 14.
02. 2019, 27. 02. 2019,17. 06. 2019, mimoriadne zasadali členovia PK 07. 11. 2018.
Vyučujúci postupovali podľa ŠkVP a schválených časovo-tematických plánov, na
hodinách využívali inovačné vyučovacie metódy a IKT.
Vyučujúci jazykov sa aj v tomto školskom roku zamerali na rozvíjanie čitateľskej
a finančnej gramotnosti žiakov. Členovia PK v šk.r.2018/2019:
-

zúčastnili sa na vzdelávaniach organizovaných MPC,

-

získané poznatky sprostredkovali ostatným členom na zasadnutiach PK,

-

rozvíjali čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov na vyučovaní rôznymi
inovatívnymi metódami a formami,

-

pravidelne dopĺňali publikácie a výukové programy do knižnice,

-

využili služby a podujatia knižnice P.O. Hviezdoslava a inojazyčného
oddelenia knižnice P. O. Hviezdoslava,
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-

venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, na hodinách kládli
dôraz na vlastnú tvorbu, rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosť žiakov
argumentovať a na prácu s informáciami,

-

žiaci našej školy sa zúčastnili na literárnych súťažiach (Za krásu slova,
November ´89 a MY),

-

na hodinách a záujmových útvaroch pracovali s časopismi (Friendship,
Hello, Gate, Bridge) a pracovnými listami.

Súčasťou obsahu vzdelávania boli tieto prierezové témy, ktoré vyučujúci rozvíjali
inovatívnymi metódami a formami: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna
výchova, multikultúrna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, ochrana života
a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, regionálna výchova a tradičná ľudová
kultúra, finančná gramotnosť.

Realizované exkurzie a akcie.
september
Európsky deň jazykov – prezentácia krajín, ktorých jazyk sa vyučuje na
škole(Slovensko, Anglicko, Nemecko, Rakúsko, Rusko a Írskoformou prezentácií, kvízov,
súťaží, ochutnávky tradičných jedál, žiaci 2.ročníka prostredníctvom športových a
vedomostných súťaží si žiaci vyskúšali svoju šikovnosť a zdatnosť v rámci Európskeho
dňa športu,v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva žiaci na hodinách CUJ vytvorili
plagáty plagáty, na ktorých prezentovali pamiatky UNESCO členských krajín EÚ.
Anglická knižnica – aktivita zameraná na vybudovanie knižnice s dielami anglických a
amerických autorov v rámci podpory čitateľskej gramotnosti u žiakov,
Piknikové čítanie – žiaci sa zapojili do akciev rámci13.ročníka festivalu
Prešov číta rád organizovaného knižnicou P.O.Hviezdoslava sa naši žiaci.
október
Záložka spája slovenské školy – žiaci sa zapojili do projektu, ktorý spája slovenské školy,
vyrábali záložky do kníh, ktoré si vymenili so žiakmi partnerskej školy SOŠ technická,
Čadca.
Deň otvorených dverí - príprava na propagáciu školy v rámci jazykového vyučovania –
prezentácie, interaktívne cvičenia.
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Rimanka – divadelné predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach pre žiakov 4.ročníka
(26.10.2018)
Nemé kráľovné- divadelné predstavenie v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, ktorého
sa zúčastnili žiaci III.C a IV.B

november
Best In English – 26 žiakov našej školy 1. – 4. ročníka sa 30.11. zúčastnili online súťaže
pre študentov stredných škôl a gymnázií Angličtinár roka, najúspešnejší bol Tomáš
Skreptáč z I.B.
Olympiáda v anglickom jazyku – víťazkou školského kola sa tento školský rok
2018/2019 stala Anna Mária Balážová zo IV.D triedy.
Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto obsadila Jana Kalistová zo IV. E triedy.
Literárny večierok– podujatie zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.
Obchod na Korze – divadelné predstavenie v DJZ Prešov – odmena pre žiakov, ktorí sa
zúčastnili Projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“.
február
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku The ONLINES.
Návšteva divadelného predstavenia „Nikola Šuhaj“ v DJZ Prešov.
Súťaž Za krásu slova –žiačka IV.B triedy Marianna Petrová obsadila 1.miesto
a reprezentovala nás na krajskom kole.
Balalajka tour–žiaci, ktorí sa učia ruský jazyk sa zúčastnili divadelného predstavenia
v sále PKO Čierny orol.

marec
Marec mesiac knihy – informačný panel.
Návšteva knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove so žiakmi I.A a I.C triedy v rámci mesiaca
knihy.
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Apríl
Literárna exkurzia spojená s návštevou divadelného predstavenia Vojna a mier v SND
v Bratislave. (03- 04. 04. 2019)
Krásy ruskej literatúry - literárna súťaž pre žiakov 3.ročníka, ktorý prezentovali diela
ruských autorov
Vedomostný kvíz o nemecky hovoriacich krajinách – 30.04.2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka
zúčastnili kvízu o nemecky hovoriacich krajinách. Víťazom sa stal tím III.B triedy.
máj
November´89 a MY – žiaci našej školy sa zapojili do literárnej súťaže, ktorá bude
pokračovať v nasledujúcom šk. roku 2019/2020
Divadelné predstavenie Ťapákovci v DAD v Prešove.
jún
Posedenie pri samovare a maratón v čítaní - žiaci 1. ročníka (počúvanie a čítanie
ruských rozprávok a ochutnávka tradičných ruských lievancov a čaju)
Literárna beseda spojená s návštevou knižnice P.O.Hviezdoslava so žiakmi I.E a I.D
triedy.
Exkurzia v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove - žiaci I.CD triedy oddelenie
inojazyčnej literatúry.
Filmový festival filmov v anglickom jazyku- vyučujúci anglického jazyka vybrali filmy
v anglickom jazyku s vhodnou tematikou pre žiakov 1. a 2.ročníka. Následne prebehli
diskusie o filmoch.

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019
52/115

Exkurzia na Prešovskej univerzite v Prešove – žiaci II. B triedy sa oboznámili
s tlmočníckou technikou a vyskúšali si tlmočenie v tlmočníckych kabínkach.
Slovenský jazyk a literatúra.
Vyučovanie prebiehalo podľa ŠkVP a schválených TVVP. V každom ročníku boli
napísané 2 diktáty a školské práce klasifikované percentuálne ako PFIČ.
Na hodinách SJL sa využívali rôzne metódy:
1.

klasické výučbové metódy – slovné, názorno-demonštračné, praktické,

2.

aktivizujúce metódy – diskusné, situačné, inscenačné, riešenie problémov,

didaktické hry,
3.

komplexné výučbové metódy – frontálna výučba, skupinová a kooperatívna

výučba, brainstorming, projektová výučba, výučba podporovaná počítačom.
Žiaci využívali aj tieto metódy samostatnej práce:
- práca s knihou (rozvoj čitateľskej gramotnosti, zostava osnovy prečítaného,
reprodukcia textu. ),
- štúdium rôznej literatúry (slovníky, encyklopédie, odborné časopisy),
- samostatné štúdium s využitím techniky (televízia, počítač, dataprojektor,).
Ďalej sa využívali rôzne formy vyučovania – skupinové, projektové a kooperatívne
vyučovanie. Žiaci mali možnosť prezentovať svoje názory, uvádzať argumenty, zvyšovať
komunikatívne zručnosti, rozvíjať kritické myslenie, kreativitu, čitateľskú gramotnosť. Na
hodinách SJL sa využívali aj inovatívne metódy, brainstorming, brainwriting, t-schémy,
myšlienkové mapy, I.N.S.E.R.T., riadené čítanie.
Súčasťou literárnej zložky bola dramatizácia literárnych diel vo všetkých triedach.
Veľký dôraz sa kládol na prácu s textom, slovníkmi, interpretáciu textov
a mimočítankovej literatúry. Vytvárali sa aj informačné panely s rôznou tematikou – motív
lásky v literatúre, marec – mesiac knihy, zaujímavosti zo života literárnych autorov.
V školskom roku 2018/2019 sme systematicky formovali, rozvíjali a prehlbovali zručnosti
a vedomosti v oblasti rečových zručností a jazykových kompetencií. Vyučovanie bolo
založené na podnecovaní vnútornej motivácie žiakov a sústredené na komunikatívnu
zložku, to znamená, že sa žiakom poskytol dostatočný priestor na samostatnú realizáciu a
prezentáciu svojej práce. Tým si žiaci vytvorili pozitívny postoj k predmetu.
Dňa 28. 02. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže – „Za krásu slova“, na ktorom sa
zúčastnili 8 žiaci - Jana Michalenková z I. D triedy, Juliana Jakabčinová z II. A triedy,
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Viktória Havrilová z II. C, Laura Krausová z II. D, Mária Matvijová z II. D triedy,
Katarína Gallová z III. B triedy, Tatiana Šárová z III. C triedy, Marianna Petrová zo IV. B
triedy. Všetci žiaci najprv absolvovali písomnú časť – gramatický test. Nasledovala ústna
časť, pozostávajúca z rečníckeho prejavu na zvolenú tému. Po záverečnom spočítaní bodov
za jednotlivé časti a posúdenia ich rečníckych zručností sa porota zhodla na týchto
výsledkoch: 1. miesto obsadila Marianna Petrová zo IV. B triedy, 2. miesto obsadila
Tatiana Šárová z III. C triedy a 3. miesto zaslúžene patrilo Jane Michalenkovej z I. D
triedy.
Anglický jazyk
Vyučoval sa z učebníc EnglishFile3 vydanie (1.a 2.ročník) úroveň mierne pokročilí
a EnglishFile 3 vydanie úroveň pokročilí (3. a 4.ročník). Okrem učebníc sa využívali aj
rôzne iné materiály ako napríklad slovníky, pracovné listy alebo on-line cvičenia na
počítači, iTools na interaktívnu tabuľu. Na hodinách sme využívali aj doplnkový materiál,
pracovné listy a texty z časopisov Hello, Friendship a Bridge, učebnicu YES!, ako aj
anglické noviny. Rozšírili sme knižnicu anglickej a americkej literatúry, do ktorej sme
zakúpili zjednodušené verzie literárnych diel klasickej literatúry anglických a amerických
autorov.
Počas vyučovacích hodín sme využívali texty na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov.
Žiaci štvrtého ročníka pracovali so zjednodušenými verziami literárnych diel klasickej
literatúry anglických a amerických autorov a prezentovali svoje obľúbené dielo formou
referátu alebo prezentácie.
Využitie inovatívnych a aktivizujúcich metód vo vyučovaní anglického jazyka:
Súčasťou hodín anglického jazyka boli tieto metódy:
- tvorba projektov a prezentácií,
- využívanie interaktívnej tabule, práca s elektronickou učebnicou,
- práca s počítačmi, on-line cvičeniami, CD ROM,
- hranie rolí,
- dramatizácia dialógov,
- počúvanie a nácvik piesní v anglickom jazyku,
- pozeranie cudzojazyčných filmov.
Všetci vyučujúci pracovali s digitálnym materiálom, ku ktorému získali prístup v rámci
národného projektu MPC EnglishGO, ktorý je zameraný na využívanie nového digitálneho
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vzdelávacieho obsahu na hodinách anglického jazyka. Okrem toho Vyučujúci využívali
IKT na hodinách ANJ.
Dňa 30. novembra 2019sa 26 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej on-line súťaže
pre študentov stredných škôl a gymnázií Angličtinár roka (Best in English), v ktorej si mali
možnosť porovnať svoje vedomosti z anglického jazyka s ostatnými školami v rámci SR a
v Európe. Najúspešnejším žiakom našej školy bol Tomáš Skreptáč z I.B triedy.
Dňa 19.novembra 2018 sa uskutočnili školské kolo olympiády v anglickom jazyku,
ktorého sa zúčastnilo 22 žiakov z 1. až 4. ročníka. Zo zúčastnených postúpila do
obvodného kola žiačka IV.E triedy Anna Mária Balážová.
Nemecký jazyk
Na výučbu nemeckého jazyka boli v prvom, druhom a treťom ročníku používané učebnice
„Ideen 1“ , „Ideen 2“ a „Ideen 3“. A v maturitnom ročníku sa využívali aj iné doplnkové
učebnice a materiály.
Vo vyučovaní sme často aplikovali prácu v skupinách (predovšetkým v dvojiciach) – napr.
pri tvorení dialógov alebo pri vypracovávaní projektových úloh.
Pre zefektívnenie výučby a zvýšenie záujmu o NEJ využívame čoraz viac moderné IKT.
(predovšetkým interaktívnu tabuľu a osobné počítače). Počas tohto roku sme na hodinách
vytvorili mnohé projektové úlohy (napr. na tému – Moje povolanie, Rodina, Môj obľúbený
športovec, Skúsenosti z praxe). Pri tvorbe projektov sme prepájali teóriu s praxou
prostredníctvom informácií z iných predmetov (napr. dejepis, občianska náuka,
informatika).
Dňa 22. 11. 2018 sa konalo školské kolo olympiády v NEJ. Zúčastnili sa žiačky 2. a 3.
ročníka, 1. miesto obsadila Jana Kalistová zo IV. E triedy. Na maturitnú skúšku sa
pripravovalo 26 študentov. 25 študentov absolvovalo MS úspešne.
Ruský jazyk
Na výučbu cudzieho jazyka boli používané Raduga 2,3,4 pracovný zošit Raduga 2,3,4.
Okrem učebníc sa využívali aj rôzne iné materiály ako napríklad slovníky, pracovné listy
alebo videá.
Podľa spoločenského európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní
a učení jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Väčší dôraz sa kládol na využívanie
rečových činností ako sú rolové hry, ruské piesne, čítanie textu- rôznych ruských
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rozprávok, pozeranie filmov, čítanie ruských novín a časopisov s porozumením, simulácia
reálnych situácií, dialógy. Vyučovanie bolo založené na podnecovaní vnútornej motivácie
žiakov. Na zefektívnenie hodiny sme využívali IKT- internet a interaktívnu tabuľu. Okrem
frontálnej formy vyučovania sme aplikovali skupinovú formu, pri ktorej žiaci tvorili
dialógy na rečové situácie, interview, projekty, informačné panely. Žiakom sa poskytol
dostatočný priestor na samostatnú realizáciu a prezentáciu svojej práce. Všetky aktivity
realizované na vyučovacích hodinách boli zameraná na čítanie s porozumením. Tým si
žiaci vytvorili pozitívny postoj k predmetu.
Súčasťou hodín ruského jazyka boli aplikované tieto inovatívne a aktivizujúce metódy:
projektové vyučovanie (jednotlivé projekty sú uvedené v prierezových témach), využívanie
interaktívnej tabule, práca s počítačmi, hranie rolí, dramatizácia dialógov.
Dňa 03. 02. 2019 sa uskutočnilo divadelné predstavenie Balalajka tour, ktoré bolo pre
milovníkov ruskej literatúry, kultúry a tradícii. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci všetkých
ročníkov učiacich sa ruský jazyk.
Dňa 16.04.2019 sa uskutočnila literárna súťaž- Krásy ruskej literatúry pre žiakov
3.ročníka, ktorý prezentovali autorov ruskej literatúry. Prvé miesto získal M. Ziemba z
III.C za najkreatívnejšiu prácu.
Dňa 21.06.2019 sa uskutočnilo „Posedenie pri samovare a maratón v čítaní“ pre žiakov 1.
ročníka, kde žiaci spoznávali tradičné jedlo ruskej kuchyne (lievance, čierny čaj) a
spoznávali históriu Ruska. Žiaci si po ochutnávke jedál vypočuli text a následne ho čítali.
Najrýchlejší 3 žiaci v čítaní boli ocenení ruskými publikáciami.

8.2 Predmetová komisia prírodovedných a spoločenskovedných predmetov
MŠVVaŠ SR aj v šk. roku 2018/2019 odporúčala ako prioritnú úlohu intenzívny rozvoj
finančnej a čitateľskej gramotnosti. Z tohto dôvodu vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od
1. septembra 2017 Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý sme zapracovali do
ŠkVP. Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov sme cielene rozvíjali vo
všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, snažili sa vzbudiť u žiakov záujem
o spoločenské dianie, o prírodu, získavať informácie nielen z rôznych informačných
zdrojov a rozumieť im, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v
prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjali zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami,
obrázkami, náčrtmi.
Dôraz sme kládli na medzipredmetové vzťahy, aktívnu participáciu všetkých členov
predmetovej komisie na plnení stanovených cieľov. Na pracovných stretnutiach členov
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predmetovej komisie sme si vzájomne vymieňali informácie, vzdelávali sa v oblasti tvorby
štandardizovaných pracovných listov na podporu čitateľskej a finančnej gramotnosti,
priebežne vyhodnocovali jednotlivé aktivity a navrhovali zlepšenia.
Nemenej dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bol osobnostný a
sociálny rozvoj žiakov, úcta a rešpekt k demokratickým hodnotám, výchova k
ochrane ľudských práv. Cieľom tejto výchovy v duchu humanizmu je predchádzať
všetkým formám diskriminácie, intolerancie, extrémizmu. Život v globálnej spoločnosti si
tiež vyžaduje potrebu zvyšovať globálne povedomie žiakov, s cieľom rozvíjať ich kritické
uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo
svete. V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sme venovali pozornosť aj
výchove k zdravému životnému štýlu a to formou súťaží a pohybových aktivít, ktoré
podporovali telesné a duševné zdravie.
Na jednotlivých vyučovacích predmetoch v rámci predmetovej komisie sme využívali
inovatívne metódy a formy práce, porovnávali informácie z rôznych zdrojov, využívali
multimediálne programy, portál zborovňa.sk, zaraďovali prácu s internetom s prepojením
na bežný život, pracovali s nesúvislými textami akými sú mapy, grafy, tabuľky a
vyvodzovali vzťahy medzi informáciami. Venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s
porozumením, kládli dôraz na prezentáciu vlastných projektov, referátov, rozvíjanie
jazykového prejavu, prácu s informáciami. Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k
celoživotnému učeniu sme rozvíjali na princípe medzipredmetových vzťahov. Našim
cieľom bolo u žiakov rozvíjať schopnosť čítať s porozumením a spracovávať texty
rozličných typov s obsahom z rozmanitých oblastí. To sme realizovali v rámci všetkých
vyučovacích predmetov kognitívneho zamerania (napríklad matematika, dejepis, biológia,
fyzika, chémia, občianska náuka).
Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej a finančnej gramotnosti boli
uskutočňované nasledovné aktivity:
-

informačné

panely

(k

významným

sviatkom

a udalostiam)

-

priebežne

aktualizované
-

používanie pracovných listov - členovia PK PVaSVP v rámci jednotlivých
predmetov tvorili štandardizované pracovné listy s otvorenou aj zatvorenou
odpoveďou na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov v rámci vyučovacích hodín
zameraných na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti
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-

laboratórne protokoly - práca s informačným textom- teoretický princíp
problematiky k jednotlivým

úlohám,

spracovanie

celistvého

laboratórneho

protokolu v rámci predmetov chémia a fyzika, žiaci sa učia správne vyhotoviť
protokol a formulovať závery k úlohám.
-

vytváranie projektov na zadané témy a ich prezentácia (dejepis, občianska náuka,
biológia, chémia a iné)

-

kooperatívne a skupinové vyučovanie, simulácia, zážitkové vyučovanie

-

práca s nadanými žiakmi - zapájanie sa do predmetových súťaží

-

realizácia odborných prednášok, exkurzií - spolupráca so Štátnou ochranou prírody,
s príslušníkmi odboru CO Prešov, s vodnými záchranármi, s príslušníkmi HaZZ,
spolupráca s PZ SR, spolupráca s OSSR pri organizácii účelových cvičení, Okresný
súd v Prešove, Krajské múzeum v Prešove, Židovská synagóga, Hvezdáreň
a planetárium v Prešove, Šarišská galéria v Prešove,

-

využívanie školskej a mestskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností

Vyučovacie predmety PK PVaSVP:
Informatika
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov,
postupov a techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch.
Výchovno – vzdelávací proces v šk. roku 2018/2019 bol zameraný na efektívne využívanie
informačných technológií v procese získavania informácií. Žiaci sa naučili pracovať v
prostredí bežných aplikačných programov, efektívne vyhľadávať informácie uložené na
pamäťových médiách alebo na sieti a komunikovať cez sieť. Zo strany pedagógov boli
vedení k tomu, aby rešpektovali intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických
produktov, systémov a aplikácií.
V rámci predmetu informatika žiaci 2. ročníka tvorili projekty v programe Power Point na
témy z prírodovednej, ale aj odbornej oblasti. Pri práci s internetom bolo do vyučovania
zaradené zoznámenie sa so stránkami, na ktorých sa žiaci môžu dozvedieť o bezpečnosti
na internete, kde hľadať pomoc v ohrození (napr. zodpovedne.sk, ovce.sk), diskusné fóra
o ľudských právach, názoroch na život (napr. ted.sk). Na niektorých hodinách pracovali
žiaci na stránke školy v časti digitálna knižnica, kde sa oboznámili s učebnými materiálmi,
interaktívnymi testami z rôznych všeobecnovzdelávacích predmetov. Výchovno –
vzdelávací proces rozvíjal myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,
zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie
to k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a k ich zaznamenaniu vo formálnych
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zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Žiaci druhého ročníka sa
15.11.2018 zapojili do informatickej súťaže iBobor, v ktorej riešili online zadané úlohy.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné
technológie (IKT).
Fyzika
Cieľom výchovno – vzdelávacieho procesu bolo poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti
potrebné na správne pochopenie a vysvetlenie prírodovedných javov, ako aj hľadanie
zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov,
ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Získať prírodovedné poznatky je možné len
prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím
prostriedkov IKT. Žiaci získali informácie o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s
rozvojom techniky a technológií. Výučba fyziky prehĺbila u žiakov aj hodnotové a morálne
aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. Pri
skúmaní fyzikálnych javov sme sa snažili o čo najväčšiu názornosť. Pokusy sme
predvádzali na alternatívnych, svojpomocne vyrobených pomôckach. Pri výučbe elektriny
a magnetizmu sme využili pomôcky, ktoré sú súčasťou kufríka Elektrina a magnetizmus.
Využívali sme metódu názornosti. Pri každom jave alebo zákone sme sa snažili nájsť
príklad z bežného života. So žiakmi 2. ročníka študijného odboru masér sme sa na
hodinách fyziky venovali nielen teoretickým poznatkom, ale v rámci laboratórnych cvičení
aj praktickým meraniam a spracovaniu výsledkov. Námety na laboratórne práce sme
čerpali zo stránky www.infovek.sk a prispôsobovali sme ich možnostiam, ktoré vyplývali
z dostupnosti pomôcok.
Matematika
Finančná gramotnosť v spojení s čitateľskou gramotnosťou zahŕňa používanie matematiky
v rôznych situáciách, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v bežnom živote. Pomocou
problémového, skupinového vyučovania sme sa snažili aktivizovať žiakov k väčšiemu
záujmu o matematiku. V rámci predmetu sme kládli dôraz na riešenie slovných úloh
z oblasti percentá, promile, pomer, mierka, kurzy, elementárna finančnú gramotnosť,
podobnosť a zhodnosť trojuholníkov – žiak musel porozumieť zadanému textu úlohy,
urobiť jej matematický zápis a vedieť štylizovať správnu odpoveď, žiaci vyjadrovali
slovné úlohy matematickými vzťahmi, vytvárali tabuľky a vzťahy znázorňovali graficky.
Po vzájomnej konzultácii s vyučujúcimi fyziky a chémie sme sa vo väčšej miere venovali
najmä počítaniu s mocninami, premene jednotiek, počítaniu rovníc a vyjadrovaniu zo
vzorcov. Nezabudli sme ani na praktické využitie matematiky v bežnom živote (ide o
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oblasť finančnej matematiky, výpočet povrchov a objemov geometrických útvarov,
štatistika). Vhodné úlohy na riešenie sme získavali aj z internetových stránok. (napr.
oskole.sk, hackmath.net, planetavedomosti.sk, szs.edupage.sk – digitálna knižnica). V 2.
ročníku sme sa venovali riešeniu kvadratických rovníc, vlastnostiam funkcií. Naším
cieľom naučiť žiakov čítať informácie z grafu. Tieto všeobecné poznatky o funkciách sme
neskôr aplikovali na konkrétnej funkcii – kvadratickej. V 3. ročníku sme sa okrem
tematických celkov Obsahy a obvody, Objemy a povrchy telies venovali aj témam z
Finančnej matematiky. Vedomosti z tejto oblasti by mali pomôcť žiakom hospodáriť
s peniazmi, vyhnúť sa nezvládnuteľnému zadlženiu, správne sa rozhodnúť pri výbere
pôžičiek, pochopiť význam sporenia a poistenia a už od nástupu do prvého zamestnania si
zabezpečovať peniaze na dôchodok výberom vhodných pilierov dôchodkového systému.
Biológia
Výchovno – vzdelávací proces v školskom roku 2018/2019 umožnil žiakom získať
poznatky o živej prírode, čím vytvoril predpoklad formovania prírodovednej gramotnosti.
Na vyučovacích hodinách biológie boli žiakom poskytnuté možnosti na rozvíjanie
čitateľskej gramotnosti v oblasti odborného biologického textu, prípravy vlastnej
prezentácie a vystúpenia, rozvíjanie schopnosti využívať informačné a komunikačné
technológie, schopnosť diskutovať, argumentovať, kooperovať v skupine. Na vyučovacích
hodinách biológie sme využívali e-learning (nezkreslenaveda.cz, online e-učebnice,
múdrapríroda2018.sazp.sk, snaturou2000sk.) Pomocou úloh spracovaných v ActiveInspire
žiaci interaktívne riešili zadané otázky z biológie formou hier.
Viedli sme diskusie na rôznorodé témy a problematiku súčasnej spoločnosti – drogy,
omamné látky, separácia odpadov. Žiaci rozvíjali rečnícke a prezentačné schopnosti –
vytvárali projekty na rozličné témy – liečivé rastliny, rodokmene, genetické ochorenia,
geneticky modifikované potraviny. Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu bola aj
edukácia žiakov o triedení

odpadov

a ekológii

–

spolupráca

s koordinátorom

environmentálnej výchovy a so ŽŠR. Žiaci pracovali s odbornou literatúrou a pracovnými
listami, aktívne spolupracovali pri tvorbe projektov. Ochrane prírody boli venované žiacke
práce formou prezentácií – Mokrade Slovenska, tvorbou foto herbára – Stromy. Ku
Svetovému dňu životného prostredia bol premietnutý film Najväčšie ekologické katastrofy,
Je s nami koniec s následnou diskusiou. Žiaci sa aktívne podieľali na environmentálnej
výchove – úprava okolia školy, Milujem svoje mesto (dobrovoľnícka pomoc mestu),
Zúčastnili sme sa festivalu EKOTOPFILM Junior festival – pútavá environmentálna
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výchova. K významným sviatkom boli pripravené informačné panely: Deň Zeme, Svetový
deň životného prostredia a i.

Chémia
V školskom roku 2018/2019 v rámci učiva predmetu chémia boli využívané viaceré
aktivizujúce metódy vyučovania s dôrazom na aktívny a samostatný prístup žiakov
k riešeniu úloh – napr. tvorba prezentácií v PowerPointe, projektov, referátov. Žiaci
v prvom ročníku získali vedomosti predovšetkým zo všeobecnej a anorganickej chémie a v
druhom ročníku z organickej chémie. Laboratórne cvičenia v druhom ročníku v študijnom
odbore masér zdravotnícky asistent a zubný asistent boli zamerané na získavanie
manuálnych zručností v laboratórnych podmienkach s cieľom viesť žiakov k samostatnosti
pri práci a schopnostiam vyvodiť a správne formulovať závery k praktickým cvičeniam.
Na vyučovaní bola používaná bádateľská metóda, hlavne na laboratórnych cvičeniach, kde
žiaci tvorili experimenty samostatne a aktívne pracovali v skupinách, kde sme rozvíjali ich
schopnosti kooperatívnou metódou. Žiaci s použitím IKT prezentovali vlastné projekty na
zadané témy. Pri vypracovaní protokolov sa kládol dôraz na odbornú správnosť,
samostatnosť, hľadanie informácií, schopnosť formulovať závery a dbať na formálnu
úhľadnosť protokolu. Na konci školského roka boli žiaci schopní samostatne a správne
používať chemickú terminológiu, ako aj správnu úpravu protokolov.

Dejepis
V školskom roku 2018/2019 sa na hodinách dejepisu systematicky formovalo historické
vedomie žiakov s dôrazom na poznávanie takých historických udalostí a procesov, ktoré
zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj celosvetovej ale aj slovenskej spoločnosti a viedli
sme žiakov k úcte a rešpektovaniu iných národov, etník a kultúrnych odlišností. Takým to
spôsobom sme prispeli k formovaniu demokratických hodnôt u žiakov. V procese
vyučovania sme kládli osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. storočia a pracovali sme
s učebnicami Dejepis pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia (1.- 4.).
Vyučovanie bolo založené na podnecovaní vnútornej motivácie žiakov a sústredené na
komunikatívnu zložku. Tým si žiaci vytvorili pozitívny postoj k predmetu.
Realizovali sme aktivity zamerané na čítanie s porozumením spojené s využitím odbornej
literatúry. Žiaci vytvárali kreatívne projekty na zadané témy zo svetových aj národných
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dejín s dôrazom na významné osobnosti a udalosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa
uplatňovalo kooperatívne, skupinové a zážitkové vyučovanie, a tým sa žiakom poskytol
dostatočný priestor na samostatnú realizáciu a prezentáciu svojej práce. Cieľom bolo
vyhľadávanie adekvátnych informácií, ich vyhodnocovanie a samostatné interpretovanie.
Súčasťou vyučovacieho procesu boli aj odborné exkurzie. Sledovaním dokumentov sa
žiaci bližšie oboznámili s najvýznamnejšími udalosťami našej a svetovej histórie.
Občianska náuka
Výchovno-vzdelávací proces bol koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom
orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a
väzieb. Umožnili sme žiakom realistické sebapoznávanie a poznávanie osobnosti druhých
ľudí, viedli sme ich k pochopeniu vlastného konania i konania druhých v kontexte rôznych
životných situácií. Oboznámili sme žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťami
dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa
jednotlivcov do občianskeho život. Rozvíjali sme občianske a právne vedomie žiakov,
posilnili sme zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivovali sme
žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Žiaci sa oboznámili so
základným kategoriálno-pojmovým aparátom z oblasti sociológie, ekonómie, práva,
filozofie a politológie.
Na vyučovaní sme vytvárali také úlohy, ktoré u žiakov rozvíjali logické myslenie a prispeli
k riešeniu situácií z bežného života. Súčasťou vyučovacieho procesu bola aj tvorba
projektov, prostredníctvom ktorých sme overovali plnenie edukačných cieľov, zisťovali
sme, či žiaci pochopili učivo, rozvíjali sme ich kreativitu. Žiaci samostatne vyhľadávali
informácie z rôznych zdrojov, učili sa riešiť problémy a spolupracovať v skupine, riešením
zadaných problémových úloh boli rozvíjané ich myšlienkové operácie. Pri výučbe žiaci
dostali priestor na diskusiu a vzájomný dialóg, čím sme rozvíjali ich schopnosť
komunikovať, akceptovať názor druhého, nachádzať kompromisy, robiť ústupky
a argumentovať v prospech svojho názoru.
Etická výchova
Učivo v rozsahu predpísaných týždenných vyučovacích hodín bolo odučené podľa
schváleného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pre školský rok 2018/ 2019.
Žiaci si osvojili vedomosti z oblasti komunikácie, sebaovládania a sebavýchovy, spoznali
svoje silné a slabé stránky. Prevažná časť hodín mala diskusný charakter. Žiaci uvažovali o
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životných témach, nachádzali odpovede na základné ľudské otázky, poznávali svet,
uvažovali o sebe a svojom vzťahu k iným ľuďom. Vyjadrovali sa k témam ako je ľudská
dôstojnosť, rešpekt a úcta k iným rasám, etika sexuálneho života, dobré vzťahy v rodine,
empatia a asertivita, prosociálne správanie. Do vyučovania sme zaradili rôzne inovatívne
metódy ako hranie rolí, inscenácie, pantomíma, pojmové mapovanie, psychologické testy.
Na hodinách sme zvyšovali finančnú gramotnosť žiakov, pričom sme využívali hru
Finančná odysea. Pomocou premyslenej stratégie investovania, úverov, zakladania firiem,
prenájmu nehnuteľností žiaci nadobudli vedomosti o pasívnom príjme, učili sa finančne
hospodáriť. Žiaci sa zapojili aj do projektu Ži a mysli ekologicky, v rámci ktorého si
uvedomili dôsledky správania sa človeka na životné prostredie. V rámci tematického celku
Etika práce diskutovali o hodnote ľudskej práce, detskej práci vo svete, finančnom
ohodnotení mladých počas štúdiá. Počas vyučovacích hodín boli využívané materiálnodidaktické prostriedky: PC, interaktívna tabuľa, internet, filmy, knihy. Prostredníctvom
filmov a dokumentov sa žiaci stotožnili a zamysleli sa nad existenčnými problémami
v súčasnosti (Nedotknuteľní, Ostrov a iné). Žiaci na vyučovacích hodinách spolupracovali
a prejavovali záujem o daný predmet, ocenili priestor na vyjadrenie svojich názorov.
Telesná a športová výchova
Predmet telesná a športová výchova vytvára priestor na získanie teoretických vedomostí a
praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom športových aktivít. V šk.
roku 2018/2019 žiaci získali kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o
vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v
dospelosti. Žiaci si osvojili metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej
výkonnosti, princípy prevencie civilizačných ochorení. Získali spôsobilosti v cvičeniach a
činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Žiaci sú vedení k pochopeniu kvality
pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja. Do vyučovania boli zaradené aj
aktivity pre necvičiacich žiakov - spracovanie referátu na zadanú tému súvisiacu so
športom, zdravým životným štýlom, správnou životosprávou. V rámci povinných
účelových cvičení pre žiakov prvých a druhých ročníkov sa žiaci naučili orientovať
v teréne podľa mapy, na kurze ochrany života a zdravia pracovali žiaci tretích ročníkov na
viacerých tematických stanovištiach- aplikácia teoretických vedomostí v praxi - viazanie
uzlov, poskytnutie prvej pomoci. Žiaci sa pravidelne zúčastňovali športových súťaží.
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Realizované exkurzie a akcie PK PVaSVP:

September 2019
Prednáška na rozvoj finančnej gramotnosti
Žiaci štvrtých ročníkov a žiaci II.C triedy sa zúčastnili prednášky, ktorú viedol PhDr. Pavol
Leto. Sprostredkovala ju PhDr. S. Dorinová v spolupráci s RNDr. I. Petriskovou a PaedDr.
J. Krakovskou. Prednáška sa týkala starostlivosti o osobné údaje, ktoré sú k dispozícií na
platobnej karte, ale aj v mobiloch.
Návšteva synagógy
Žiaci I.A, I.B, I.C, I.D a I.E navštívili židovskú synagógu v Prešove. Exkurzie sa zúčastnili
pri príležitosti Dňa obetí holokaustu. Prednášku viedla PhDr. Mihoková, ktorá pútavo a
zaujímavo predstavila dejiny Židov, s dôrazom na udalosti spojené s mestom Prešov.
Súčasťou prednášky boli aj tragické udalosti spojené s deportáciou 6 400 Židov.
Exkurzia na Kežmarskom hrade
Žiaci II.A a III.A sa zúčastnili exkurzie na Kežmarskom hrade. Súčasťou hradu sú mnohé
stále expozície (expozícia zbraní, cechy a remeslá, hladomorňa, vyhliadková veža a iné).
Žiakov však najviac zaujali a oslovili tie, ktoré súvisia so zdravotníckou tematikou – život
a dielo Dr. Vojtecha Alexandra, ktorý si ako 1. lekár na Slovensku zaobstaral RTG prístroj
a vo významnej miere prispel k výskumu „X“ lúčov.
Október 2018
Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu
Žiaci II.B sa zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu, kde si prezreli
expozície zamerané na staré remeslá, historickú komunikačnú techniku a priemysel na
Slovensku. Po prehliadke sa žiaci zapojili do interaktívnych pokusov rôznych vedných
zameraní – anatómia, fyzika, chémia a biológia.
Európsky týždeň programovania
Žiaci I.C, I.D a I.E sa v rámci hodín informatiky zapojili do podujatia, ktoré organizujú
nadšenci programovania. Jeho cieľom je priniesť poznatky z kódovania a zvýšiť digitálnu
gramotnosť zábavným a pútavým spôsobom. Vytváraním algoritmov z bežného života či
ovládaním svetelného robota si žiaci overili svoje logické myslenie a rozvíjali digitálne
zručnosti.
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Deň Prešovského samosprávneho kraja – otvorená vyučovacia hodina OBN
23. október 2018 sa niesol v znamení PSK. Úrad PSK so sídlom na Námestí mieru 2 v
Prešove, tak ako každoročne, aj tentokrát otvoril svoje brány verejnosti. V tento Deň
Prešovského kraja sa prezentovali aj inštitúcie a organizácie, ktoré sú v pôsobnosti kraja.
Výnimkou nebola ani naša škola. Pre verejnosť sme si pripravili otvorené hodiny
občianskej náuky zamerané na predstavenie kompetencií vyšších územných celkov,
zaujímavosti regiónu a školy. Išlo o zábavnú, interaktívnu a netradičnú formu vzdelávania

November 2018
iBobor – informatická súťaž
Žiaci I.C, I.E a II.E sa zapojili do informatickej súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je
podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Zámerom súťaže bolo
iniciovať využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, posmeliť žiakov
intenzívnom a kreatívnom používaní moderných technológií pri učení sa. Počas súťaže
žiaci aplikovali svoje poznatky z informatiky a matematiky, čím rozvíjali svoje logické
myslenie.

Finančná olympiáda
Žiaci niektorých tried 1. a 2. ročníka sa zapojili do I. kola Finančnej olympiády, ktorá sa
uskutočnila online formou. Test bol realizovaný na hodine informatiky, obsahoval 20 úloh,
ktoré mali žiaci zvládnuť za 40 minút. Boli to výpočtové úlohy, ale aj otázky, ktoré sa
týkali finančnej gramotnosti potrebnej v bežnom živote. Žiaci sa s nimi popasovali viac či
menej úspešne. Do II. kola, teda medzi 500 najlepších, však nepostúpil nik.

December 2018
Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu v Prešove
Žiaci I. B a I. D sa zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove.
Cieľom tejto netradičnej formy vyučovania bolo vzbudiť u žiakov záujem o históriu mesta
Prešov, motivovať ich k snahe prehlbovať a rozširovať vedomosti z regionálnych dejín.
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Prednášku na tému „Stredoveké mesto Prešov“ viedol JUDr. Mgr. Jozef Kušnír. Popravy
nekatolíkov - tzv. prešovské jatky odprezentovala PhDr. Viera Kačmariková
EKOTOPFILM Junior festival – pútavá environmentálna výchova
Žiaci II.B sa v kine SCALA pomocou filmového plátna dozvedeli zaujímavosti o
odpadoch a recyklácii, o spôsoboch ako chrániť stromy, šetriť energiu a životné prostredie.
Po filmovom programe bol pripravený náučný sprievodný program vo forme prednášky a
diskusie.
Ekonomická olympiáda
INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pripravil druhý ročník
celoslovenskej súťaže z ekonómie a financií pre stredoškolákov – Ekonomickú olympiádu.
Ekonomická olympiáda prispieva k prehĺbeniu ekonomických znalostí stredoškolákov v
oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna politika, dejiny
ekonómie a ďalšie. Školské kolo bolo zrealizované elektronickou formou, zúčastnili sa ho
žiaci druhých ročníkov. Najlepšie hodnotenie získali žiaci Dominik Bujnovský a Svetlana
Imrichová z II.B triedy.
Február 2019
Ekonomická olympiáda – krajské kolo
Prešov, Poprad, Stará Ľubovňa, Svit, Humenné, Bardejov, Vranov nad Topľou - súťažiaci
zo škôl naprieč celým krajom sa zišli na krajskom kole Ekonomickej olympiády v Prešove.
Medzi nimi aj žiak našej školy, Dominik Bujnovský z II.B. Na pôde Fakulty manažmentu
Prešovskej univerzity otestovalo svoje vedomosti 75 žiakov, ktorí dosiahli najlepší
výsledok v školskom kole a presadili sa v konkurencii 1021 žiakov. Štyria z nich postúpili
do celoslovenského finále.

Marec 2019
Exkurzia HaZZ
Žiaci II.D a II.E sa zúčastnili exkurzie na pracovisku HaZZ Prešov. Stretli sa s ľuďmi,
ktorí nasadzujú svoje životy, aby zachránili iných. Oboznámili sa s náplňou ich práce a
dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií súvisiacich s prácou hasičov, ktorí často
spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri
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riešení núdzovej situácie (okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných
haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok).

Exkurzia vo hvezdárni a planetáriu
Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.
Zamestnanci planetária im pripravili dvojhodinový program. Zaujímavosti a informácie o
slnečnej sústave im pútavou formou demonštroval a reprodukoval Mgr. Ján Sadiv. Druhou
časťou programu bolo pozorovanie hviezdnej oblohy z rôznych miest našej planéty
sprevádzané hudbou. Zaujímavá koláž obrazu a zvuku im priniesla možnosť oddychu a
relaxácie, ale aj predstavu o tom, ako vyzerá hviezdna obloha pri pohľade z rovníka, z
našej geografickej polohy, zo severného či južného zemepisného pólu.

Súdne pojednávanie
Žiaci I.D sa zúčastnili súdneho pojednávania Okresného súdu v Prešove. Pojednávalo sa v
trestnej veci vedenia motorového vozidla mladistvou osobou pod vplyvom alkoholu. Po
skončení pojednávania nasledovala diskusia, na otázky žiakov reagoval JUDr. Marián
Vorobel.
Apríl 2019
Environmentálna výchova v praxi
Žiaci I.A triedy sa v rámci environmentálnej výchovy podieľali na skrášľovaní a úprave
okolia našej školy. Dievčatá si vyhrnuli rukávy a s chuťou sa pustili do jarnej úpravy
okolia, kde preukázali svoju zručnosť a usilovnosť. Odmenou pre nás všetkých bude čisté a
pekné okolie školy, v ktorej trávime veľa času.

Svet médií
Žiaci všetkých ročníkov sa zúčastnili kultúrneho podujatia pod názvom „Svet médií“. Išlo
o dynamickú audiovizuálnu prednášku pod vedením filmového kritika Petra Konečného,
na ktorej sa žiaci dozvedeli ako vznikali prvé filmy, čo majú spoločné so súčasnou
kinematografiou. Súčasťou projektu bol aj prierez svetom reklamy. Cieľom autora bolo
poukázať na inteligentnú reklamu, čím sa vytvoril priestor pre rozvoj mediálnej
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gramotnosti. Tohto podujatia sme sa zúčastnili so zámerom rozvíjať kritické myslenie
mladých.
Máj 2019
Projekt „Milujem svoje mesto 2019“
Tento šk. rok prebiehal už 3. ročník celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej
činnosti „Milujem svoje mesto 2019“. Žiaci II.E sa zhostili týchto prác: úprava hlavného
vstupu do nemocnice FNsP J. A. Reimana Prešov – parkovisko I pred amfiteátrom –
čistenie zábradlia. Žiaci II. D sa v rámci projektu podieľali na zveľaďovaní areálu FNsP J.
A. Reimana Prešov a žiaci I. A triedy pokračovali v dobrovoľníckych prácach na ul.
Šafárikovej a Sládkovičovej.
Z akcie všetci odchádzali s dobrým pocitom, že sa pričinili o zveľadenie nášho mesta
Prešov

Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu v Prešove
Žiaci prvých ročníkov absolvovali vyučovanie v netradičnej forme – prostredníctvom
zážitku. Pracovníci Krajského múzea v Prešove im priblížili históriu nášho národa
zábavnou formou, žiaci si prezreli rôzne artefakty, overili si svoje doterajšie vedomosti v
tajničkách. Veľa sa dozvedeli aj o šarišskom nárečí a živote našich predkov. V programe
nechýbala ani expozícia hasičstva a prednáška o dejinách hasičskej techniky.
Návšteva Šarišskej galérie
Žiakom prvých ročníkov sa otvorili dvere Šarišskej galérie v Prešove, kde žiaci mali
možnosť vidieť nádherné obrazy a ikony pop artu - Andyho Warhola a dozvedieť sa niečo
o jeho živote.
Jún 2019
Múzeum na kolesách
Žiaci I.A a I.B sa zúčastnili zážitkového vyučovania, kde im nadšenci histórie priblížili 2.
svetovú vojnu, život vojakov, partizánov, ale aj všetkých, ktorých sa vojna dotýkala. Žiaci
mali možnosť vyskúšať si dobové uniformy, zbrane a ďalšie artefakty.
Historické centrum mesta Prešov
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Etická výchova
Žiaci spoznávali históriu mesta, kultúrny odkaz našich predkov a svoje miesto doma i vo
svete.
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Predmetová komisia odborných predmetov
8.3 Predmetová komisia odborných
zdravotnícky asistent a sanitár

predmetov

-

študijný

odbor

.
Plán práce PK pre školský rok 2018/2019 vychádzal z :
 Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok
2018/2019,
 Štátneho vzdelávacieho programu študijného odboru zdravotnícky asistent,
 Školského vzdelávacieho programu študijného programu zdravotnícky asistent,
ktorých súčasťou sú učebné osnovy,
 Plánu práce školy na školský rok 2018/2019,
 Plánu práce PK odborných predmetov v študijnom odbore zdravotnícky asistent
a učebnom odbore sanitár v školskom roku 2018/2019,
 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch za školský rok 2017/2018.
Teoretické vyučovanie
-

Dodržiavali sme platnú legislatívu MZ SR a ŠVP pre študijný odbor zdravotnícky
asistent. Vo výchovno – vzdelávacom procese sme vychádzali z revidovaného
ŠkVP podľa vyhlášky č. 28/2017 MZ SR z 13.02.2017, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z.
o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 01.03.2017.

-

Pri hodnotení žiakov sme dodržiavali Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č.
21/2011 a internú smernicu. Súčasťou hodnotenia bolo aj sebahodnotenie žiaka,
prostredníctvom ktorého sme

posilňovali

sebaúctu a sebavedomie žiakov.

Pravidelne sme zaznamenávali študijné výsledky hodnotenia do elektronickej
triednej knihy.
-

Na úvodných hodinách učitelia odborných predmetov informovali žiakov
o prevádzkovom

poriadku

odborných

učební

ao

pravidlách

vyučovania

v odborných učebniach.
-

Vo vyučovaní odborných predmetov sme využívali okrem odporúčanej literatúry aj
interné učebné texty z predmetov ORZ, PVL, PPS, ZOE, PYJ a AZD, ktoré sme
v záujme

inovácie

a aktualizácie

obsahu

v povolenom

rozsahu

upravili.
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Uplatňovali sme progresívne metódy a formy vyučovania. Podľa plánu sme na
vyučovacích hodinách rozvíjali finančnú a čitateľskú gramotnosť.
-

Kontrolovali a usmerňovali sme učiteľov odborných predmetov prostredníctvom
hospitačnej činnosti, ktorú sme realizovali podľa plánu.

-

Podporovali sme ďalšie vzdelávanie odborných učiteľov v rámci kontinuálneho
vzdelávania.

-

V spolupráci s triednymi učiteľmi sme sledovali absolvovanie 85 % hodinovej
dotácie v profilujúcich predmetoch jednotlivých študijných a učebných odboroch.

- Spolupracovali sme s výchovnou poradkyňou v oblasti propagácie školy pri
organizácii plenárneho zasadnutia a triednych aktívov na ZŠ, Dňa otvorených
dverí na našej škole, PSK, SOŠ – technickej v Prešove, Gymnáziu a ZŠ Tarasa
Ševčenka v Prešove.
- Vo výučbe učitelia odborných predmetov využívali aktivizujúce metódy napr.
zážitkové učenie, didaktické hry a pod. Dôraz kládli na demonštráciu a praktické
precvičovanie. Na lepšie porozumenia a názorné predvedenie používali učebné
pomôcky napr. zdravotnú dokumentáciu, výučbové anatomické modely a plagáty,
odborné zdravotnícke pomôcky a iné. U žiakov večerného štúdia vzhľadom na
rôznorodú vekovú štruktúru a profesijné skúsenosti kládli dôraz na prepojenie
teórie s praxou.
-

V odborných učebniach sme pravidelne dopĺňali zdravotnícky materiál.

-

V učebni č. 16 sme vymenili dva nové nočné stolíky a postele – 1 ks elektrickú
a 1 ks mechanickú. V učebni č. 17 sme vymenili nočný stolík a 1 ks posteľ
hydraulickú.

-

Odbornú učebňu č. 19 sme pripravili na vyučovanie prvej pomoci pre študijný
odbor praktická sestra. Doplnili sme figuríny na nácvik KPR a 2 ks figuríny pre
nácvik odstraňovania cudzích predmetov z DC. Do tejto učebne sme doplnili aj
plne vybavený preväzový vozík.

-

Okrem iného sme zakúpili aj 3 ks paže pre demonštráciu i. v. kanylácie, vozíky na
bielizeň, dvojstupňové schodíky, nočné stolíky, sety na ABR, deky, diagnostické
súpravy ABO.

-

Na žiadosť zamestnávateľov zdravotníckych zariadení, v súlade s vyhláškou č.
28/2017 MZ SR z 13.02.2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých
zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
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01.03.2017 sme realizovali preškolenie ZA v dňoch: 10. - 14. 09. 2018 a 24. 09.
2018 záverečné preskúšanie, 14.- 23. 01. 2019, 06. - 07. 05., 13. - 15. 05. 2019
o týchto témach:
 aplikácia liekov i. m,
 odber intravenóznej krvi z periférneho cievneho systému,
 podávanie stravy sondou,
 odsávanie sekrétov z HDC u osoby z nezaistenými DC,
 odber spúta,
 aplikácia nízkomolekulárneho heparínu,
 aplikácia inzulínu.
- Pripravili sme RUP a učebné plány pre nový študijný odbor praktická sestra 53 61 M, 53
61 N - denné štúdium pre absolventov strednej školy, externé – večerné štúdium pre
absolventov strednej školy. Tieto odbory boli zaradené do siete SZŠ a budú aktivované od
školského roku 2019/2020 počnúc prvým ročníkom.
Odborná klinická prax
-

OKP prebiehala podľa vypracovaného a schváleného harmonogramu v súlade so
ŠVP.

-

Pred nástupom na odbornú klinickú prax bolo preukázateľným spôsobom
zabezpečené

poučenie žiakov o dodržiavaní mlčanlivosti o údajoch pacientov

v súlade so zákonom MZ SR č. 578/2004 a ochrane osobných údajov - zákon č.
122/ 2013 p. Ševčíková a poučenie o BOZP Ing. Gerší z FNsP Prešov.
-

Pred nástupom na odbornú klinickú prax boli žiaci poučení odbornými
vyučujúcimi o pravidlách bezpečnosti práce na OKP ako aj s harmonogramom
školiacich pracovísk a organizáciou OKP.

-

Dôsledne sme dodržiavali Metodický pokyn na hodnotenie žiakov č. 21/2011 a
internú smernicu, vyučujúci odborných predmetov pravidelne zaznamenávať
študijné výsledky hodnotenia do elektronickej triednej knihy.

-

Učitelia odborných predmetov dodržiavali pokyny k záznamom priebehu OKP
v denníku odbornej praxe žiaka.

-

Zástupkyňa riaditeľky školy pre OKP riadila a podporovala spoluprácu medzi
učiteľmi odborných predmetov ako aj vedúcimi sestrami školiacich pracovísk
OKP.
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-

Podporovali sme ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v rámci
kontinuálneho vzdelávania.

-

Odborní vyučujúci počas OKP na školiacom pracovisku dbali na dodržiavanie
etických princípov.

-

Zástupkyňa riaditeľky školy pre OKP v

spolupráci s triednymi učiteľmi

kontrolovala 90% dochádzku OAZ a zabezpečila náhradu vymeškaných hodín
OKP.
-

Odborní učitelia podľa harmonogramu zabezpečovali upratovanie a

kontrolu

žiackych šatní na školiacich pracoviskách.
-

Na školský rok 2018/2019 zástupkyňa riaditeľky školy pre OKP v spolupráci
s triednymi učiteľmi druhých ročníkov zabezpečila pracovný odev a obuv potrebné pre nasledujúci školský rok v rámci vyučovania OKP.

-

Pred nástupom žiakov na súvislú OKP bolo zabezpečené poučenie žiakov.

-

V tomto školskom roku sa žiaci študijného odboru zdravotnícky asistent zúčastnili
štvortýždňovej súvislej odbornej klinickej praxe vo FNsP Prešov, Karlovarskej
krajskej nemocnici v Karlových Varoch a Nemocnici sv. Jakuba v Bardejove.

AKCIE PREDMETOVEJ KOMISIE

-

Október – mesiac úcty k starším

Dňa 23.10.2018 skupinka žiakov IV.D a IV.C triedy svojím kultúrnym vystúpením
spríjemnila deň klientom v Centre sociálnych služieb Vita vitalis na Volgogradskej ulici v
Prešove. Keďže október je mesiacom úcty k starším, tak aj žiaci týchto tried chceli svojim
spevom a tancom vyjadriť úctu staršiemu človeku.

-

Deň otvorených dverí na SZŠ

Dňa 26. októbra 2018 sme sa podieľali na príprave Dňa otvorených dverí na SZŠ
v spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. Katarínou Modranskou.

-

Dar života

PhDr. Eva Konečná, MBA., zorganizovala odbornú prednášku, ktorú prezentovalo
občianske združenie „Dar života“ v spolupráci s pracovníkmi transplantačného tímu UN L.
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Pasteura v Košiciach. Prednáška sa realizovala v priestoroch školy dňa 26.11.2018 pre
žiakov 2. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent.
-

Svetový deň chorých

Dňa 11. februára 2019 sme si na škole pripomenuli SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH
školskou akciou, pri ktorej si dvaja vybraní zástupcovia z každého študijného odboru
pripravili pre žiakov krátky vstup. Zástupcovia študijného odboru zdravotnícky asistent
ponúkli žiakom a vyučujúcim možnosť zmerať krvný tlak a BMI. Zástupcovia študijného
odboru masér v krátkosti informovali o správnom držaní tela – škole chrbta. O správnej
technike čistenia zubov informovali zástupcovia študijného odboru zubný asistent.
-

Prezentácia študijných odborov v ZOC MAX Prešov

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa od roku 1992 každoročne slávi 11.
februára, si naša škola pripravila pre verejnosť akciu, ktorá bola spojená s prezentáciou
študijných odborov. Prezentácia sa konala v dňoch 11. - 13. februára 2019 v čase od 12.00
- 17.30 hod. v ZOC MAX Prešov. Žiaci našej školy prezentovali tieto študijné odbory:
zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér.

-

Valentínska kvapka krvi

V školskom roku 2018/2019 sa 48 žiakov všetkých tried tretieho a štvrtého ročníka
zúčastnili odberov Valentínskej kvapky krvi, čím prispeli k záchrane životov pacientov s
rôznym ochorením i ľudí postihnutých úrazom. Odbery sa konali na pracovisku Národnej
transfúznej služby, so sídlom na Hollého ulici č. 14 v Prešove.

-

Celoslovenská konferencia na tému STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S
CHOROBAMI PEČENE A PANKREASU

VII. celoslovenská konferencia na tému STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S
CHOROBAMI PEČENE A PANKREASU sa konala dňa 11. 04. 2019 v Strednej
zdravotníckej škole v Banskej Bystrici. Aktívna účasť žiačok III.B triedy v študijnom
odbore zdravotnícky asistent Alexandry Andrijkovej a Laury Demovej pod vedením PhDr.
Evy

Konečnej,

MBA.

bola

v

podobe

prezentácie

„ETICKÝ

ROZMER

TRANSPLANTÁCIÍ PEČENE“.
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-

ODBORNÝ SEMINÁR „UČÍME PRE PRAX“ Detský pacient v ošetrovateľskej,
zubnej a ortopedickej starostlivosti

Tím učiteľov odborných predmetov pod vedením pani riaditeľky školy PhDr. Evy
Novotnej, PhD. pripravil a zorganizoval už tretí ročník odborného seminára s názvom
„Učíme pre prax“. Odborný seminár sa konal dňa 25. apríla 2019 v kongresových
priestoroch hotela Lineas v Prešove.

-

Asistent v akcii

Dňa 07. 06. 2019 sme spolupracovali pri príprave a realizácii 12. ročníka celoslovenskej
športovo – vedomostnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci SZŠ, ktorý sa uskutočnil na
Cemjate – Kvašnej vode, ktorej koordinátorkou bola PhDr. Monika Gorecká.
Členovia PK sa aktívne podieľali na organizovaní, príprave a realizácií rôznych akcií
školy.
Zasadnutia predmetovej komisie odborných predmetov v študijnom odbore
zdravotnícky asistent, praktická sestra a učebnom odbore sanitár
Predmetová komisia odborných predmetov študijného odboru zdravotnícky
asistent, praktická sestra a učebného odboru sanitár sa stretávala pravidelne podľa plánu
práce.
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 30. 08. 2018 a bolo zamerané na prerokovania
a schválenie učebných osnov v súlade so ŠVP a ŠkVP. Na tomto zasadnutí bol schválený
plán práce PK a odborným vyučujúcim boli odovzdané harmonogramy vyučovania OKP
a organizačné pokyny vrátane rozdelenia zodpovednosti za jednotlivé úseky pri vyučovaní
odborných predmetov.
05. 11. 2018 sa konalo druhé zasadnutie PK. Na tomto zasadnutí bol predložený
návrh maturitných tém na TČ OZ MS a PČ OZ MS. Boli rozdelené úlohy pre tvorbu
ŠkVP pre študijný odbor 53 61M,N praktická sestra. Na tomto zasadnutí sa členovia PK
dohodli, že žiacke práce, ktorá sa budú archivovať budú: Denník OKP a maturitná ZOS.
Dňa 13. 02. 2019 sa PK zišla na svojom treťom zasadnutí. Na tomto zasadnutí sme
schválili maturitné zadania TČ OZ MS a PČ OZ MS. Riešili sme aktuálne úlohy –
plánovanie termínov na náhradu vymeškaných vyučovacích hodín OKP, prípravu
odborného seminára, prezentáciu študijných odborov v ZOC MAX . Vytvorili sme
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pracovnú skupinu pre tvorbu interných učebných textov pre študijný odbor PS a predmety
ošetrovateľstvo a ošetrovateľské techniky.
Dňa 06. 05. 2019 zasadala PK štvrtý krát. Hlavným bodom tohto zasadnutia bola
príprava a organizačné zabezpečenie PČ OZ MS a TČ OZ MS.
Dňa 18. 06. 2019 sa uskutočnila hodnotiaca porada PK študijného odboru
zdravotnícky asistent, praktická sestra a učebného odboru sanitár.
Na zasadnutiach sme riešili otázky organizačného zabezpečenia odborného
vyučovania, bola koordinovaná tvorba a dodržiavanie Vzdelávacích štandardov ŠkVP. Na
každom zasadnutí PK sme riešili aktuálne úlohy vyplývajúce z plánu práce školy a z plánu
práce PK.
Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov nemali vyučujúci vážne
problémy, vedomostná úroveň žiakov bola pravidelne sledovaná a konzultovaná. Prípadné
problémy riešili vyučujúci priebežne v spolupráci s ostatnými členmi predmetovej komisie.
Realizované odborné exkurzie v školskom roku 2018/2019
Transfúzne oddelenie – žiaci III. roč., externé štúdium
Sadrovňa – žiaci I. ročníka, externé štúdium
Pracovisko oxygenoterapie Prešov, žiaci II. roč. externé štúdium
Pracovisko dentálnej hygieny Prešov – žiaci II. roč.
Tabletizačná jednotka FNsP Prešov – žiaci I. ročníka
Oddelenie centrálnej sterilizácie Prešov – žiaci I. roč., externé štúdium
Bardejovské kúpele – žiaci II. ročníka
KOS záchranného systému v Prešove – žiaci II. roč.
Sanatórium Tatranská kotlina – žiaci II. roč.
Kúpele Lučivná – žiaci II. roč.
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8.4 Predmetová komisia odborných- študijný odbor masér.
Ciele predmetovej komisie odborných predmetov na školský rok 2018/2019 v rámci
praktického a teoretického vyučovania boli splnené.

Odborné učebne
V školskom roku 2018/2019 boli učebne pre vyučovanie predmetov RRC a MAZ
vybavené ďalšími pomôckami – paličky na cvičenie, akupresúrne pomôcky, loptičky.
Bola zakúpená biolampa spolu so stojanom. Vybudovala sa nová odborná učebňa
vodoliečby a teploliečby č.41 a rovnako aj sklad učebných pomôcok č.38A.
Predmetová komisia odborných predmetov študijného odboru masér
Predmetová komisia odborných predmetov študijného odboru masér sa stretávala
pravidelne
počas roka /4 krát/. Na zasadnutiach bolo riešené organizačné zabezpečenie vyučovania
odborných predmetov,

metódy hodnotenia žiakov, vzťahy medzi vyučujúcimi MFB,

organizačné zabezpečenie praktickej a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky,
vybavenie odborných učební MAZ a RRC, umiestnenie pomôcok pre potreby RRC,
prevádzkové poriadky odborných učební, bola koordinovaná tvorba a dodržiavanie
tematických výchovno-vzdelávacích plánov predmetov FYT, MAZ, RRC, ANF a ZKC a
MFB. Zvláštna pozornosť bola venovaná vyučovaniu MFB. Predmetová komisia sa
podieľala na prezentácii školy v laickej a odbornej verejnosti, ako aj riešila aktuálne
vzniknuté problémy.
Odborná klinická prax
Vyučovanie OKP prebiehalo podľa harmonogramu. Na zasadnutiach PK bola
zvláštna pozornosť venovaná vyučovaniu OKP. Za týmto účelom bol prepracovaný manuál
pre učiteľov OKP, ktorý obsahoval všetky informácie od rozpisu OKP, metodického
pokynu na hodnotenie, vzoru zápisov vyučujúceho do denníka praxe žiakov po povinnosti
vyučujúcich OKP. Za účelom získania skúseností s prácou maséra vo wellness centre žiaci
III.D a IV.D triedy absolvovali od 6.11.2018 do 7.12.2018 pod vedením vyučujúcich vo
wellness Delňa.
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Súvislá odborná klinická prax prebiehala v zdravotníckych zariadeniach v Prešove,
na rehabilitačnom úseku sociálneho zariadenia a v prírodných liečivých kúpeľoch podľa
harmonogramu.
Odborné exkurzie
V školskom roku 2018/2019 absolvovali žiaci študijného oboru masér nasledovné odborné
exkurzie:
Zariadenie
Welness Aquapark
delňa
Krajské operačné
stredisko ZZS
v Prešove
Exkurzia vo fitness
centre Olymp
Exkurzia
v zariadení
OÁZA
Exkurzia na pracovisku
HaZZ Prešov
Exkurzia
klimatoterapia
na
Štrbskom plese
Plavecká
exkurzia
v bazéne na ZŠ Mirka
Nešpora
Odborná
exkurzia
Kúpele Lúčivna
Exkurzia vo fitness
centre Olymp
Exkurzia na oddelení
OUCHA vo FNsP
v Prešove

Obdobie
6.11.2018
7.12.2018
22.10.2018

Trieda
IV.D, III.D

Predmet
MFB

IV.D

PPS

3.12.2018

II.D

RRC

18.12.2018

I.F

MFB

13.3.2019

II.D

PPS

27.3.2019

IV.D

FYT

15.4.2019

III.D

RRC

28.5.2019

II.D

MFB

4.6.2019

I.F

RRC

14.6.2019

II.D

MAZ

Prezentácia študijného odboru masér
Predmetová komisia sa podieľala sa na prezentácii školy v laickej a odbornej verejnosti.
Zariadenie
Deň otvorených dverí SZŠ Sládkovičova 36
ZOC MAX
Welness Aquapark Delňa

Obdobie
26.10.2018
11.9. - 13.9.2018
6.11.2018 - 7.12.2018
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Olympiáda z ANF – Olympiáda sa konala 26. 03. 2019. Cieľom súťaže bolo povzbudiť
žiakov študijného odboru masér do štúdia anatómie ľudského tela. Akciu zorganizovala
MUDr. Magdolenová Radomíra, organizačne pomohla MUDr. Biliková Danka.
Kurz tapingu bol realizovaný v dňoch od 05. 02. 2019 do 06. 02. 2019. Konal sa
v priestoroch školy pre žiakov štvrtého ročníka študijného odboru masér. Kurz tapingu bol
v dĺžke 16 hodín a stretol sa s pozitívnym ohlasom od všetkých zúčastnených.
Edukácie na Spojenej ZŠ T. Ševčenka v Prešove. V edukačnom procese žiakov boli
orientované pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Edukácie vykonávali žiaci tretieho
ročníka študijného odboru masér. Dôležitý bol nie len správny výber obsahu, ale najmä
správny výber metód, prístupov a stratégii, ktoré žiakom sprostredkovali obsah
vzdelávania a tiež ich maximálny rozvoj v danej oblasti. Edukácie na tému „Škola chrbta“
prebehla dňa 27. 05. 2019.
Projekt s názvom „Zdravé nôžky“ prebiehal v nasledovných dňoch: 14.3.2019, 9.5.2019 a
27.5.2019.
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8.5 Predmetová komisia odborných predmetov - študijný odbor zubný
asistent
V školskom roku 2018/2019 sme plnili úlohy na základe cieľov, vyplývajúcich z plánu
práce na šk. rok 2018/2019.
Pri vypracovaní výkonových a obsahových vzdelávacích štandardov jednotlivých
predmetov ŠkVP v študijnom odbore zubný asistent sme dodržiavali platnú legislatívu MŠ
SR, MZ SR a revidovaný ŠVP.
Upravili sme maturitné zadania pre odbor zubný asistent z teoretickej a praktickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky.
Doplnili sme a vyučovali podľa interných učebných textov predmety základy asistencie
v zubnej ambulancii a hygiena dutiny ústnej.
Vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania sme využívali progresívne metódy a formy
vyučovania, modely, pomôcky, IKT a didaktickú techniku.
Žiakom boli poskytnuté kvalitné teoretické vedomosti v oblasti nových trendov súčasného
zubného lekárstva a dentálnej hygieny.
Prostredníctvom triednych učiteľov bolo sledované absolvovanie 90% hodinovej dotácie v
profilujúcich predmetoch a 70% hodinovej dotácie v neprofilujúcich predmetoch.
Prostredníctvom hospitačnej činnosti vedúcej študijného odboru sme kontrolovali a
usmerňovali výchovno-vzdelávací proces jednotlivých vyučujúcich odborných predmetov.
Harmonogram činností PK študijného odboru zubný asistent v jednotlivých mesiacoch bol
dodržaný.
Organizačno-metodická príprava výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2018/2019.
Aktívna účasť odborných učiteľov na pracovných stretnutiach so zástupcami PK zubný
asistent z iných škôl. Spolupráca na inovatívnych zmenách v odbornej zložke vzdelávania.
Zrealizovanie pracovných porád s odbornými učiteľmi študijného odboru zubný asistent
podľa plánu sa uskutočnil v mesiacoch september, november, február a jún v školskom
roku 2018/2019.
Oboznámenie pedagogických zamestnancov a inštruktorov s organizáciou teoretického
a praktického vyučovania odbornej zložky vzdelávania.
Poverenie odborných učiteľov vypracovaním praktického a teoretického zadania odbornej
zložky maturitnej skúšky.
Schválenie zadania teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
Príprava materiálno-technického zabezpečenia maturitnej skúšky v odbore zubný asistent.
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Realizácia maturitnej skúšky v odbore zubný asistent
Realizácia naplánovaných aktivít, konferencií, odborných exkurzií.
Kontrola tematického výchovno-vzdelávacieho plánu – dodržiavanie časového limitu
a obsahovej zložky.
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za šk. rok 2018/2019.
Čiastkové úlohy členov PK študijného odboru zubný asistent
Prebehla úprava interiéru na chodbách:
Nástenky s odbornou tematikou – chodba v budove A.
Vitrína na spojovacej chodbe (pomôcky k ústnej hygiene).
Spolupráca s koordinátorkou školského časopisu Vita.
V oblasti propagácie školy sme spolupracovali pri organizácii:
-

Deň PSK prezentácia študijných odborov na Spojenej škole Tarasa Ševčenka
23.10.2018

-

Deň otvorených dverí SZŠ Sládkovičova 36 v Prešove - 26. 10. 2018

-

Prezentácia školy v nákupnom centre Max Prešov – 11. – 13. 02. 2019

-

Prezentácia odborov na V. ročník súťaže DHZ o Pohár riaditeľa SOŠ technickej –
24.06.2019

Realizácia edukačných stretnutí v oblasti ústnej hygieny pre MŠ a ZŠ asociálne zariadenia:
-

Spojená škola Tarasa Ševčenka 23. 10. 2018, 11. 04. 2019, 29. 05. 2019

-

MŠ Včielka 25. 11. 2018

-

CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Solivarská, Prešov 29.05.2019

-

DS Mintaka a DS Fidea 29. 05 . 2019

Realizácia odbornej exkurzie
-

Zubná technika Šimko, Prešov – 05. 03. .2018

Realizácia odborných prednášok pre žiakov študijného odboru zubný asistent:
-

Workshop sonické kefky Philips 18. 10. 2018

-

Prešovské stomatologické dni 19.10.2018

Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia 20. marca 2019 sa uskutočnil „Deň ústneho
zdravia na SZŠ“, pre žiakov druhého a tretieho ročníka. Žiaci pripravili edukačné pomôcky
z rôznych materiálov, svoje vedomosti si overili a doplnili v súťaži. Najúspešnejší si
odniesli hodnotné ceny potrebné pre dokonalú ústnu hygienu.
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9

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA – ČINNOSŤ
V školskom roku 2018/2019 sme pod záštitou ŽŠR realizovali tieto akcie:
1. Deň mlieka (september) – žiaci pripravili občerstvenie pozostávajúce z mliečnych
výrobkov a informačný panel o benefitoch mlieka pre ľudské zdravie.
2. Farebný október (október) – žiaci chodili počas celého týždňa oblečení každý deň
v inej farbe.
3. Ponožkový október (október) – žiaci sa zapojili do výzvy charitného centra Charity
Shop Prešov a vyzbierali niekoľko párov ponožiek, ktoré následne centrum venovalo
ľuďom bez domova.
4. Deň zdravej výživy (október) – žiaci pripravili zdravé občerstvenie pre spolužiakov
pozostávajúce z ovocia a zeleniny.
5. Deň diabetu (november) – každá trieda pripravila výrobok zo surovín vhodných pre
diabetikov. Víťazom sa stala
6. Konferencie ŽŠR (november, december) – koordinátorka Mgr. Gomoľová
s predsedíčkou a podpredsedníčkou ŽŠR sa zúčastnili konferencie pre ŽŠR v zasadačke
PSK v Prešov. Cieľom konferencie bolo zlepšiť spoluprácu medzi členmi Rady mládeže
Prešovského kraja s PSK a riešiť aktuálne problémy mládeže v Prešovskom kraji. Mgr.
Repaská sa zúčastnila konferencie pre koordinátorov ŽŠR v Bardejove, ktorej cieľom bolo
vymeniť si skúsenosti a diskutovať o efektívnom fungovaní ŽŠR na školách.
7. Mikuláš (december) – Mikuláš a jeho pomocníci navštívili jednotlivé triedy
a obdarovali ich sladkosťami.
8. Vianočná burza (december) – žiaci predávali vlastnoručne vyrobené produkty. Spolu
vyzbierali eur. Výťažok z burzy v sume 100 eur sme venovali dievčatku z Pavloviec
trpiacemu onkologickým ochorením.
9. Študentský ples (január) – 4. ročník plesu sa konal v priestoroch jedálne UNIPO za
účasti 150 žiakov. Žiaci si vychutnali dobré jedlo a spoločne sa zabavili pri tanci.
10. Valentínske pozdravy (február) – žiaci vhadzovali do schránky pozdravy pre
spolužiakov, tie sa následne rozriedili a doručili adresátom v deň sv. Valentína.
11. Veľká noc (apríl) – šibači a speváčky v ľudových krojoch so sprievodom harmoniky
navštívili každú triedu, kde zaspievali a vyšibali dievčatá, za čo dostali odmenu v podobe
kraslíc, kresieb alebo básničiek. Pripomenuli sme si zvyky a tradície našich predkov.
12. Deň učiteľov (marec) – žiaci vyjadrili svoje poďakovanie učiteľom za ich prácu
v školskom rozhlase.
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13. Medzinárodný deň žien (marec) – žiaci vyjadrili svoje poďakovanie všetkým ženám
prostredníctvom príhovoru v školskom rozhlase.
14. Spolupráca s časopisom VITA (marec) – žiaci sa zapájali do súťaže o najlepšiu
recenziu knihy, filmu, alebo divadelného predstavenia v slovenskom, ale aj cudzom
jazyku. Najlepšie recenzie boli zverejnené v školskom časopise.
15. Deň detí (jún) – každý žiak dostal k svojmu sviatku odmenu v podobe sladkosti.
16. Zber vrchnáčikov z PET fliaš (počas celého šk. roka) – za účelom pomôcť
hendikepovanému dieťaťu získať invalidný vozík.
17. Teambuilding pre členov ŽŠR (jún) – na základe videa prezentujúceho našu školu,
členovia ŽŠR vyhrali teambuilding, ktorý im pripravili členovia RMPK
10 PROJEKTY
Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu,
mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na
Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC a Iuventa.
Stredná zdravotnícka škola v Prešove na Sládkovičovej ulici č. 36 bola úspešná pri
získaní financovania z programu Erasmus+.
Vďaka programu a type mobility KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov
v OVP sme zrealizovali inšpiratívny projekt pod názvom:
„Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast učiteľov odborných predmetov v
zahraničí“
Projektu sa zúčastnili 5 pedagogickí zamestnanci vyučujúci v študijnom odbore
zdravotnícky asistenta a 1 pedagogický zamestnanec vyučujúci v študijnom odbore
masér v rámci Výzvy 2018.
Prijímajúcou organizáciou bola Karlovarská nemocnica
poskytovateľom akútne
starostlivosti

pre

i

následnej, lôžkovej

pacientov

a. s., ktorá

a ambulantnej

Karlovarského kraja, v

špecializovaných a super špecializovaných odboroch v

maximálne

je

zdravotnej
základných,
možnom

rozsahu, kvalite a dostupnosti.
Stáž po vzájomnej dohode námestníčky pre nelekárske povolania a kvalitu a
pod vedením vedúcich sestier sa realizovala na internom, chirurgickom, detskom,
gynekologicko - pôrodníckom oddelení, urgentnom príjme – Emergency a
fyziatricko - rehabilitačnom oddelení.
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Nadviazali sme medzinárodnú spoluprácu so Strednou zdravotníckou školou
v Karlových Varoch, kde sme si mohli porovnať školské vzdelávacie programy
v odbore zdravotnícky asistent a masér. Spoznať históriu a súčasnosť pracovného
života zdravotníckej školy.
Taktiež sa nám ponúkla možnosť začleniť sa do kultúrneho a sociálneho prostredia v
danom štáte a v meste s dlhoročnou tradíciou v kúpeľníctve a rehabilitácii, navštívili
sme Mariánske Lázne, Františkove Lázne, Jáchymov.
Celkový prínos projektu pre našu školu hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko zvýši prestíž
našej školy, záujem o štúdium týchto odborov a o výkon tohto neľahkého ale humánneho
povolania aj realizáciou tohto projektu. Pedagogickí zamestnanci získali hodnotné
pedagogické

a praktické

skúsenosti

v oblasti

európskeho

školského

odborného

vzdelávania, ktoré môžu následne aplikovať v praxi.
11 VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
§ 2. ods. 1 k
Vnútorná kontrolná činnosť
Hospitačná činnosť bola vykonávaná na všetkých úsekoch školy.
11.1.1 Vyučovacia činnosť
V rámci vyučovacieho procesu bola vykonávaná hospitačná činnosť zo strany
vedenia školy, vedúcich predmetových komisií a vedúcej odbornej klinickej praxe podľa
vopred stanoveného plánu.
Na vyučovacích hodinách sme pozorovali priebeh, obsah, aktivitu žiakov, kontakt učiteľa
so žiakmi, používanie pomôcok, didaktickej

techniky, využívanie metód a foriem

vyučovania.

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019
84/115

11.1.2 Dozor v zborovni školy
V zborovni školy sa vykonáva pedagogický dozor učiteľov 5 dní v týždni počas
vyučovacích hodín a prestávok. Vyučujúci sú v pohotovosti v prípade absencie ostatných
učiteľov, kontrolujú uzamknutie skriniek.
11.1.3 Dozor na chodbách školy a v jedálni
Pedagogickí zamestnanci počas prestávok vykonávali dozor aj na chodbách,
v triedach a cez obedňajšiu prestávku v jedálni. Záznamy o vykonaných dozoroch svedčia
o kontrolách bez problémov.
11.1.4 Kontrola na úseku prevádzky
V rámci kontrolnej činnosti bola kontrolovaná práca upratovačiek a školníka. Práca
bola vykonávaná svedomite s dôrazom na potreby školy pri prestavbe niektorých
priestorov (chodba a šatne v budove A a B, odborná učebňa č. 14,16, 116,43a, kabinet 119,
kabinet26, kabinet 111, učebňa č. 124, ...).
12 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
§ 2. ods. 1 l
Materiálno – technické podmienky sa prispôsobujú potrebám školy. Dokončila
a zrealizovala sa rekonštrukcia učební 9, 10, zakúpili sa dataprojektory do učební 10, 113,
114 a klasické popisovacie tabule. Prebehla rekonštrukcia kabinetu 21B, zakúpil sa nový
nábytok. Vo všetkých kmeňových učebniach sú dataprojektory s príslušenstvom.
V priestoroch telocvične je plne vybavená gymnastická miestnosť. Do uč. č. 19 boli
zakúpené nové figuríny pre predmet Prvá pomoc. Prebehlo rozšírenie učebne č. 39 a sklad
pre výučbové modely č. 38. V odbornej učebni č. 41 bola inštalovaná sauna a vírivka pre
výučbu v študijnom odbore Masér. Rekonštrukcia prebehla aj vo vstupnej chodbe do
jedálne. V spojovacej chodbe boli po rekonštrukcii doplnené: bezpečnostné zábradlie
a bezpečnostné fólie na okná, inštalované informačné panely. Pre študijný odbor ZuA bola
zriadená v poradí 3. odborná učebňa č. 116. Vo vonkajších priestoroch školy prebehla
úprava kvetinovej záhradky.
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13 FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE
§ 2. ods. 1 m
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:
Financovanie školy bolo realizované v zmysle Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na základe stanoveného normatívu.
V roku 2018 bol priemerný prepočítaný počet žiakov, na ktorý bola poskytnutá dotácia
v počte 596,20. Výška poskytnutej dotácie bez účelovo určených prostriedkov na jedného
žiaka bola v roku 2018 vo výške 2 915,47 €.
Schválený rozpočet na rok 2018 - bežné výdavky predstavuje 1 644 573 €, upravený
rozpočet na bežné výdavky 1 734 411 €.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť - naša škola takýto
príjem finančných prostriedkov v šk. roku 2018 nemala.
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy, spôsob ich použitia:
Na vzdelávacie poukazy v roku 2018 boli škole poskytnuté finančné prostriedky vo
výške 7 187,00 €, ktoré boli aj v takejto výške čerpané a to: nákup VT do učebne č. 8 –
1 378,00 €, ostatný materiál

– 1 387,20 €, náklady na prevádzku 110,80 €, odmeny

zamestnancom krúžkovej činnosti – 3 196,00 €, odvody do poisťovní – 1 115,00 €.
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických
osôb, alebo fyzických osôb – takéto finančné prostriedky škola nezískala.
5. Ostatné finančné prostriedky účelovo určené v roku 2018:
Na úhradu nákladov

spojených

s maturitnými skúškami – 3 559 €, úhradu

nákladov súvisiacich s opravnými maturitami v školskom roku 2017/2018
predstavujú 88,00 €.
Na financovanie kreditových príplatkov 3 334 €.
Na jubilejné odmeny vrátane poistného do poisťovní – 1 523 €.
Na lyžiarsky kurz – 8 250 €.
Na vzdelávacie poukazy – 7 187 €.
Na nákup učebníc cudzieho jazyka - 4 005 €.
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Na nákup materiálno-technického zabezpečenia (učebných pomôcok alebo
literatúry) pre výchovno-vzdelávací proces - 17 700,00 €.
Na odchodné - 2 495 €.
Na výmenu odkvapových zvodov a žľabov na budove - 9 249,97 €.
Na hmotnú zainteresovanosť (vrátane odvodov) boli účelovo určené finančné
prostriedky 21 693 €.
Finančné prostriedky na základe nárastu počtu žiakov k 15. 09. 2018 a normatívne
určených objemov finančných prostriedkov na rok 2018, a to v čiastke 434,00 €.

Mimorozpočtové zdroje:
Stredná zdravotnícka škola za rok 2018 disponovala s mimorozpočtovými
finančnými prostriedkami vo výške 850,08 €. Tieto boli vyplatené vo výplatnom období za
mesiac máj 2018 ako odmeny za realizáciu pedagogických praxi vo výške 266,40 €
odvody činili 93,60 €, finančné prostriedky na prevádzku 26, 40 € a vo výplatnom termíne
za mesiac november 2018 ako odmeny za realizáciu pedagogickej praxi vo výške 319,68 €,
odvody 112,32 €, na prevádzku 31,68 €.
Kapitálové výdavky:
Škola v roku 2018 nedisponovala kapitálovými finančnými prostriedkami.
Podnikateľská činnosť
Škola nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

14 PLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA
§ 2. ods. 1 n
Edukačný proces prebiehal v školskom roku 2018/2019 podľa platnej legislatívy
a revidovaných Štátnych vzdelávacích programov. Naďalej sa zohľadňovala príprava
žiakov v rámci prepojenia teórie s praxou uplatňovaním inovatívnych metód a foriem
vyučovania.
Odborná klinická prax bola realizovaná v zariadeniach sociálnych služieb
(Náruč na ul. Veselej v Prešove, DSS VITA VITALIS ul. Volgogradskej v Prešove). Na
oddeleniach a klinikách FNsP J. A. Reimana v Prešove. Žiaci študijného odboru masér
v rámci súvislej odbornej praxe pracovali v kúpeľných a rehabilitačných zariadeniach SPRÁVA
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Bardejovské Kúpele a. s., Nemocnica Poprad a. s , Medicínske centrum spol. s r. o.,
Biosana s. r. o., Mineral – Slovakia s. r. o. Kúpele Vyšné Ružbachy, PALACE Nový
Smokovec, Kúpele Štós, Tatranská Kotlina – SANATÓRIUM, krajská Karlovarská
nemocnica.
V rámci odbornej klinickej praxe sa žiaci, študijného odboru zdravotnícky asistent
a masér v tomto školskom roku zúčastnili pracovného pobytu v zahraničí v krajskej
Karlovarskej nemocnici.
Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sa nevyskytli výrazné
problémy. Vedomostná úroveň žiakov bola pravidelne sledovaná a konzultovaná. Prípadné
ťažkosti riešili vyučujúci priebežne v spolupráci s ostatnými členmi predmetovej komisie
a výchovnou poradkyňou, alebo v spolupráci so zákonným zástupcom žiaka.
Vzdelávanie

pedagogických

zamestnancov

sa

vykonávalo

podľa

Plánu

kontinuálneho vzdelávania zostaveného a schváleného v septembri 2018.
Kontrolná činnosť bola realizovaná prostredníctvom hospitačnej činnosti.
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15 ÚSPECHY A NEDOSTATKY
§ 2. ods. 1 o
15.1 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
V rámci vyučovania sa využívali interaktívne DVD a učebné texty vo všetkých
ročníkoch denného štúdia vo vyučovacom predmete základy ošetrovania a asistencie
(teória a cvičenia), pracovný zošit v predmete prvá pomoc a manuál v predmete
administratíva a zdravotnícka dokumentácia.
Škola aj naďalej aktívne spolupracuje s mnohými organizáciami, napr.:
▪

Policajný zbor Prešov (odborné prednášky pre žiakov), CPPPaP, MPC

▪

vedenie FNsP J. A. Reimana v Prešove, sociálne a kúpeľné zariadenia
(odborné exkurzie, vykonávanie odbornej klinickej praxe, pracovné stretnutia)

▪

15.2 Oblasti, v ktorých má škola nedostatky
Návrh opatrení:
V edukačnom procese naďalej využívať inovatívne metódy a formy vyučovania,
využívať dostupné pomôcky a didaktickú techniku, vyučovanie formou exkurzií
a zážitkové učenie.
Zakúpenie didaktickej techniky, interaktívnych tabúľ, vybavenie jazykového
laboratória.
V rámci prípravy na maturitnú skúšku u žiakov 4. ročníka dennej formy štúdia je
potrebné neustále priebežné hodnotenie vedomostí, zručností a návykov, skúšanie
prostredníctvom testov podobných písomnej forme maturitnej skúšky.
V oblasti priestorového usporiadania školy:
-

nedostatok učebných priestorov – žiaci 3. a 4. ročníka denného štúdia a žiaci
externého štúdia nemajú svoje kmeňové triedy

-

výdajná jedáleň v neupravených suterénnych priestoroch

-

žiakom, ktorí majú voľné hodiny počas vyučovania, chýba miestnosť, v ktorej by
mali možnosť stráviť daný voľný čas, preto sa zdržiavajú len na chodbách.
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16 UPLATNENIE ŽIAKOV
§ 2. ods. 1 p
Denné

Externé

štúdium

2-ročné

Počet absolventov

134

32

166

Prijatí na VŠ

69

0

69

Prijatí do zamestnania

49

22

71

Evidovaní na úrade práce

3

0

3

Nezistení

13

10

23

Prijatí na nadstavbové štúdium

0

0

0

Opakujú ročník

0

0

0

Uplatnenie žiakov

Spolu
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17 PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY
§ 2. ods. 2 a
Psychohygiena žiakov i učiteľov je zabezpečená v rámci prestávok počas edukačnej
činnosti, kde je možnosť občerstvenia v školskom bufete. Počas obedňajšej prestávky majú
žiaci i všetci zamestnanci školy možnosť stravovať sa vo výdajnej jedálni v priestoroch
školy.
MDŽ – 3. marec – pre zamestnankyne školy skrášľovacie kúry,
Deň učiteľov - pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy oslávili tento deň pobytom
v hoteli Permon v Podbánskom v termíne 29 – 31. 01. 2019.
V termíne od 01. do 03. júla 2019 pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy
absolvovali psychologicko - relaxačný tréning v hoteli Permon v Podbánskom v zmysle §
55 zákona č. 317/2009.
18 VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
§ 2. ods. 2 b
Názov
Angličtina hrou
Čaro ruštiny
Konverzácia v anglickom
jazyku
Kozmetika od A po Z
Masáže od A po Z
Nemčina pre zdravotníkov
Slovenčina v kocke
Terapia spúšťových bodov
Túry a cyklotúry
Túry do literatúry
V zdravom tele zdravý duch
Záchranárstvo ako hobby
Zdravotnícky žurnalista
Zdravý chrup v zdravom tele

Počet
žiakov
15
14

Mgr. Peter Kilian
Mgr. Lenka Sokol

16

Mgr. Jaroslava Fedorková

39
9
27
29
10
17
15
25
16
10
26

Mgr. Anita Oravcová
Mgr. Lukáš Novotný
Mgr. Erika Višňovská
Mgr. Zuzana Gomoľová
Mgr. Miroslava Kováčiková
Mgr. Tomáš Fiamčik
PaedDr. Martina Dudaščíková
Mgr. Miroslava Mazurová
PhDr. Ľubica Marcineková
PhDr. Dana Stachurová, PhD.
Mgr. Bc. Silvia Doľacká

Vedúci krúžku
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19 SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
§ 2. ods. 2 c
Predseda Rady rodičov: Mgr. Ivan ŠARO
Školský koordinátor: Mgr. Štefan PEKÁR
Trieda
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
II.A
II.B
II.C
II.D
II.E
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
VI.A
VI.B
VI.C
VI.D
VI.E

Priezvisko a meno
Blanka MIŇOVÁ
Lucia TALLOVÁ
Irena KANCÍROVÁ
Zuzana MAGDOVÁ
Sylvia DŽUBÁKOVÁ
Mariana SABOLOVÁ
Mgr. Zuzana GÁBOROVÁ
Mgr. Ivana VERBOVSKÁ
Bc. Jana HARTMANNOVÁ
Terézia POŠIVÁKOVÁ
Mgr. Katarína ANDERKOVÁ
Terézia TOMÁŠOVÁ
Beáta LEŠKOVÁ
Mgr. Ivan ŠARO
Alžbeta BRINDZKOVÁ
Lenka BARDÁKOVÁ
Juraj ŠEJIRMAN
Monika NOVICKÁ
Ján KANUŠČÁK
Marcela BARANOVÁ

Rada rodičov sa v školskom roku 2018/2019 stretla štyrikrát na riadnom zasadnutí
a jedenkrát na mimoriadnom zasadnutí, kde predseda Rady rodičov /ďalej RR/ objasnil
prítomným členom RR prerozdelenie finančných prostriedkov z fondu RR

v záujme

podpory a výchovy, výučby a aktivít žiakov. Poukázal na prevyšujúci dopyt pred možnou
ponukou finančných prostriedkov. Vzhľadom na to, navrhol zvýšenie jednorazového
príspevku žiakov jednotlivých tried do ZRPŠ a následne RR jednohlasne schválila peňažné
príspevky žiakov jednotlivých tried nasledovne:

I.

ročníky - 35 €

II.

ročníky - 30 €

III.

ročníky - 25 €

IV.

ročníky - 15 €
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RR na 1. riadnom zasadnutí spomedzi svojich členov zvolila zapisovateľky - Mgr. Ivanu
Verbovskú a p. Zuzanu Magdovú.

Stav finančných prostriedkov k 01. 09. 2018 – 1994,32€
Výška príspevkov do ZRPŠ v školskom roku 2018/2019

1.A

910 €

1.B

980 €

1.C

1015 €

1.D

1050 €

1.E

1085 €

2.A

840 €

2.B

810 €

2.C

840 €

2.D

540 €

2.E

930 €

3.A

575 €

3.B

550 €

3.C

650 €

3.D

625 €

3.E

775 €

4.A

405 €

4.B

360 €

4.C

420 €

4.D

360 €

4.E

390 €

Príjem spolu: 1 994,32 + 14 110 = 16 104,32 €
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Na 2. riadnom zasadnutí RR bolo prednesené, že 13 žiakov II. D triedy bezdôvodne
neuhradilo stanovený poplatok ZRPŠ. Navrhnuté bolo zaslať oficiálne oznámenie rodičom
o tejto skutočnosti, nakoľko aj oni sa zúčastňujú na akciách organizovaných školou a
financovaných RR.
RR schválila uvoľnenie finančných prostriedkov na základe prijatých žiadostí.
Prehľad čerpania finančných prostriedkov z fondu RR v školskom roku 2018/2019
Slávnostne otvorenie školského roku spojené s imatrikuláciou prvákov
310,97€
Kurz ochrany života a zdravia
69,22€
Zabezpečenie mimoriadnych MS
91,89€
Exkurzie na Kežmarský hrad – múzeum
200,00€
Európsky deň jazykov
291,63€
Mesiac úcty k starším – akcia v DSS
40,00€
12. Ročník celoslovenskej športovo-vedomostnej súťaže v poskytovaní PP
150,00€
Asistent v akcii
600,00€
Olympiáda v AJ
90,00€
Olympiáda v NJ
15,33€
Vianočná besiedka
25,77 €
Celodenné exkurzie pre žiakov 1. a 2. ročníkov
730,56€
Deň otvorených dverí PSK
38,40€
Deň otvorených dverí na SZŠ
100,00€
Príspevok pre školské akcie organizované učiteľmi TV
700,00€
Školské kolo SOČ
103,34€
Exkurzia fitnescentra
60,00€
Divadelné predstavenie Balalajka
164,00€
Lyžiarsky výcvik
150,00€
Výdavky spojené s usporadúvaním akcií organizovaných ŽŠR
500,00€
Prezentáciu študijných odborov našej školy v ZOC MAX PO
90,67€
Deň ústneho zdravia
273,80€
Literárna súťaž
130,00€
Anatomická súťaž
40,00€
Návštevu planetária
300,00€
Literárna exkurzia, divadelné predstavenie v SND v Bratislave
600,00€
Exkurziu do Dolného Kubína
150,00€
Zakúpenie cien pre žiakov školy, ktorí sa zúčastnili literárnych súťaží
103,54€
Súťaž v bowlingu
20,00€
Posedenie pri samovare
70,00€
Nákup zdravotníckych hodiniek pre žiakov
458,50€
Náklady spojené s MS
1159,34€
Školské trička pre žiakov I. ročníkov
1063,39€
Poistenie poisťovňou UNIQA, a.s.

626,08€
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Exkurzia Budapešť

2337,00€

,,Kritické myslenie“

180,00€

VII. celoslovenská. konferencia žiakov študujúcich odbor ZA

90,97€

Exkurzia ,,hasiči“

16,27€

Oceňovanie žiakov 4. roč.

153,20€

Oceňovanie absolventov

342,77€

Oceňovanie žiakov na konci šk. roka

560,00€

Výdavky spojené s prevádzkou RR
Vrátenie príspevkov ZRPŠ

70,41€
108,00€

Výška vyplatených príspevkov v školskom roku 2018/2019: 13 375,05 €

Stav finančných prostriedkov k 4.7.2019: 2 729,27 €
Na 4. riadnom zasadnutí, predseda RR Mgr. Ivan Šaro navrhol zakúpenie daru pre
školu (pomôcku na skvalitnenie vyučovacieho procesu) z finančných prostriedkov RR, no
z dôvodu absentovania nadpolovičnej väčšiny členov RR nebola uznášania schopná.
Dnes môžeme konštatovať, že sa všetky akcie podarilo uskutočniť a dovolíme si vysloviť
spokojnosť, že príspevky rodičov boli využité vo výchovno-vzdelávacom procese a
obohatili tak celý vyučovací proces. Zároveň sa chceme za uskutočnenie týchto akcií
poďakovať pedagógom tejto školy.

20 SPOLUPRÁCA ŠKOLY A VEREJNOSTI
§ 2. ods. 2 d
Dňa 21. 09. 2018 sa konala zbierka Biela pastelka, je to verejná akcia zameraná na
podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré
nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Dňa 26. 09. 2018 sa žiaci na pracovisku NTS v Prešove zúčastnili Študentskej kvapky
krvi. Odberov sa zúčastnilo 42 žiakov tretieho a štvrtého ročníka.
Dňa 13. 10. 2018 sa v priestoroch prírodného kúpaliska Delňa konala charitatívna akcia
,,Kotlík open 2018“. Išlo o súťaž vo varení kotlíkových špecialít pod vedením FNsP
J.A.Reimana v spolupráci s Prešovským Večerníkom. Výťažok bol venovaný detskej
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nemocnici a občianskemu združeniu, ktoré sa stará o choré a postihnuté deti. Súťaže sa
zúčastnilo viacero družstiev, ktorých úlohou bolo predať čo najviac porcií. Tejto akcie sa
zúčastnili aj šikovné žiačky tretieho ročníka našej školy, ktoré sa prezentovali ukážkami
prvej pomoci (KPR) a meraním fyziologických funkcií, čím prispeli ku efektivite tejto
charitatívnej akcie. Príjemnú atmosféru celej akcie dotvárali hudobné skupiny.
23. 10. 2018- Deň PSK. Úrad PSK so sídlom na Námestí mieru 2 v Prešove otvoril svoje
brány verejnosti. Pripravený bol bohatý interaktívny program v celej budove. Postupne sa
toto podujatie rozšírilo z priestorov sídla PSK do celého regiónu, ako Deň Prešovského
kraja, kde sa prezentujú všetky organizácie v pôsobnosti kraja. Výnimkou nebola ani naša
škola. Pre verejnosť sme si pripravili otvorené hodiny občianskej náuky zamerané na
predstavenie kompetencií vyšších územných celkov, zaujímavosti regiónu a školy,
zábavnou, interaktívnou a trošku netradičnou formou.
26. 10. 2018 sa otvorili brány našej školy žiakom základných škôl, ich rodičom, všetkým
záujemcom a priateľom školy, pre ktorých zamestnanci a žiaci pripravili Deň otvorených
dverí. Našim návštevníkom sme ponúkli možnosť nahliadnuť do učební a tried žiakov
všetkých študijných odborov zubný asistent, masér a od septembra 2019 praktická sestra.
Počas prehliadky školy sa návštevníci oboznámili s podmienkami výučby všeobecnovzdelávacích predmetov, názornými praktickými ukážkami odborných zručností a svoje
aktivity predstavili aj žiaci zo žiackej školskej rady. Odprezentovala sa výučba predmetu
anatómia a fyziológia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, prvá pomoc,
matematika, informatika a cudzie jazyky.
Dňa 06. 11. 2018 sa žiaci štvrtých ročníkov všetkých študijných odborov našej školy
zúčastnili akcie Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej
univerzity. Podľa záujmu o ďalšie štúdium v zdravotníctve si prezreli priestory katedry,
odborné učebne, prezentácie jednotlivých zdravotníckych odborov a dozvedeli sa
informácie ohľadom podmienok prijatia na štúdium.
Dňa 09. 11. 2018 sa konala v Prešovských uliciach charitatívna akcia Hodina deťom zameraná na podporu detí a mladých ľudí po celom svete. Zbierka sa realizuje pod záštitou
Nadácie pre deti Slovenska a prebiehala v priestoroch našej školy. Do projektu boli
zapojené žiačky III.B, ktoré aktívne oslovovali našich žiakov a zamestnancov, aby sa
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dobrovoľne zapojili do zbierky na pomoc a podporu mladých ľudí na Slovensku.
Vyzbieraná suma v našej škole bola v hodnote 75,20 Eur. Správa za akciu ,,Hodina
deťom”
Žiacka školská rada sa v mesiaci október obrátila na žiakov s výzvou: „Podaj ďalej
ponožky!“ Išlo o celoslovenskú iniciatívu charitatívnych centier zameranú na pomoc
ľuďom v núdzi. Na Slovensku žije približne 20 000 ľudí bez domova, ktorí stratili strechu
nad hlavou, niekedy aj nie vlastnou vinou. Pre týchto ľudí prichádza najhoršie obdobie
roka - zima. V tomto čase sú najdôležitejším kusom oblečenia práve ponožky, bez ktorých
sa človek nezaobíde. Často pomôžu zachrániť od omrzlín a podchladenia. Našim žiakom
nie je osud ľudí v núdzi ľahostajný, o čom svedčia desiatky párov ponožiek, ktoré sa
podarilo vyzbierať.
29. 11. 2018 žiačky IV.B triedy odboru zdravotnícky asistent predviedli postupy
neodkladnej prvej pomoci, žiakom III.A a VII.O Evanjelického kolegiálneho gymnázia
v Prešove. Žiačky predviedli ukážky kardiopulmonálnej resuscitácie s použitím AED, prvú
pomoc pri aspirácii cudzieho telesa, privolanie odbornej prvej pomoci či bezvedomie so
zachovaným dýchaním.
Dňa 07. 12. 2018 prebiehala v našej škole Vianočná charitatívna zbierka pod záštitou
UNICEF. Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na
dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Do projektu boli zapojené žiačky III.B, ktoré
aktívne oslovovali našich žiakov a zamestnancov, aby sa dobrovoľne zapojili do zbierky na
pomoc deťom trpiacich hladom. Celková vyzbieraná suma bola v hodnote 63,98 Eur.
V mesiaci Február 2019 sa 48 žiakov všetkých tried tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili
odberov Valentínskej kvapky krvi, čím prispeli k záchrane životov pacientov s rôznym
ochorením i ľudí postihnutých úrazom. Odbery sa konali na pracovisku Národnej
transfúznej služby.
V dňoch 11. - 13. 02. 2019 sa pri príležitosti Svetového dňa chorých konala Prezentácia
študijných odborov v ZOC MAX Prešov. Žiaci našej školy prezentovali študijné odbory:
zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér. Žiaci študijného odboru zdravotnícky asistent
merali záujemcom krvný tlak a pomocou prístroja vypočítali hodnoty indexu telesnej hmotnosti
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(BMI). Techniky jemnej masáže tváre, ramien a rúk predviedli záujemcom žiaci študijného
odboru masér. Žiaci študijného odboru zubný asistent informovali o prevencii zubného kazu
a správnej starostlivosti o ústnu dutinu. Pre verejnosť boli pripravené letáky s informáciami o
našej škole.
14. 03. 2019 skupinka žiakov 3. ročníka študijného odboru masér prezentovala projekt
„zdravé nôžky“ na Spojenej základnej škole T. Ševčenku v Prešove. Žiaci v rámci
odbornej klinickej praxe strávili čas s deťmi z rôznych ročníkov. Každej skupinke žiakov
základnej školy vysvetlili ako vyzerá a z čoho sa skladá zdravá noha, prečo je dôležitá pre
zdravie a aká je jej úloha pri držaní tela.
Dňa 11. 04. 2019 si žiaci odboru zubný asistent pripravili edukácie pre žiakov 5. a 6.
ročníka Spojenej školy Tarasa Ševčenka s pridanou hodnotou vyučovania v ukrajinskom
jazyku. Žiaci prezentovali témy týkajúce sa hygieny ústnej dutiny v období dieťaťa okolo
12. roku života. Počas edukácie spomenuli dôležitosť starostlivosti o ústnu dutinu,
upozornili na rast druhého trvalého molára, na modeli chrupu deti inštruovali správnou
technikou čistenia zubov, prerezávajúcej sa "sedmičky“ i medzizubných priestorov. Zubní
asistenti deti oboznámili aj s novými pomôckami ako sú jednozväzková kefka a škrabka na
jazyk.
Dňa 25. 04. 2019 sa konal ODBORNÝ SEMINÁR „UČÍME PRE PRAX“ ktorého
dominantnou

témou bol detský pacient v ošetrovateľskej, zubnej a ortopedickej

starostlivosti. Tím učiteľov odborných predmetov pod vedením pani riaditeľky školy PhDr.
Evy Novotnej, PhD. pripravil a zorganizoval už tretí ročník odborného seminára s názvom
„Učíme pre prax“. Odborný seminár sa konal v kongresových priestoroch hotela Lineas v
Prešove.
Dňa 14.05.2019 sa konala verejná charitatívna akcia pod záštitou nadácie Úsmev ako
dar zameraná na podporu detí v detských domovoch a sociálne znevýhodnené rodiny po
celom Slovensku. Zbierka prebiehala v priestoroch našej školy.
Dňa 09. 05. 2019 žiaci 3. ročníka študijného odboru masér navštívili spojenú základnú
školu T. Ševčenku v Prešove. Dôvodom bolo prezentovanie projektu „zdravé nôžky“.
Žiaci v rámci odbornej klinickej praxe strávili čas s deťmi z rôznych ročníkov. Deťom
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základnej školy maséri vysvetlili ako vyzerá a z čoho sa skladá zdravá noha, prečo je
dôležitá pre zdravie a aká je jej úloha pri držaní tela. Maséri deťom odporúčali zvýšenú
starostlivosť o svoje nohy a edukovali ich aj o tom, ako má vyzerať zdraviu vyhovujúca
obuv. V závere, po poctivom cvičení žiaci študijného odboru masér vykonali deťom
klasickú masáž dolných končatín a reflexnú masáž chodidiel.
V dňoch 09. 06. 2019 až 16. 06. 2019 sa naša škola zapojila do celonárodnej charitatívnej
ZBIERKY TRVANLIVÝCH POTRAVÍN, ktorá bola venovaná prostredníctvom
Gréckokatolíckej charity v Prešove ľuďom a rodinám v núdzi. Podujatie sa uskutočnilo aj
pod záštitou PaedDr. Milana Majerského, predsedu PSK, Ing. A. Turčanovej, primátorky
mesta Prešov, M. Ivančovej, primátorky mesta Svidník a Ľ. Tomku, primátora mesta Stará
Ľubovňa
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21 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

21.1 Zhodnotenie trvalých úloh
(1) Počas školského roka bola vedená dokumentácia výchovného poradenstva:
denník výchovného poradenstva a Zápis z formálneho pohovoru výchovnej poradkyne
(10x). Boli realizované 4 neformálne rozhovory žiaka s výchovnou poradkyňou, 4
neformálne rozhovory rodiča s výchovnou poradkyňou a 10 konzultácií triednych
učiteľov s výchovnou poradkyňou. Boli sprostredkované a zrealizované poradenské
rozhovory psychológa CPPPaP s 2 žiakmi našej školy. Monitoring - klíma v triede
prebehol v 3 triedach. Monitoring - šikana prebehol plošne v spolupráci s triednymi
učiteľmi vo všetkých triedach denného štúdia všetkých študijných odborov (výstup –
vedenie školy, triedni učitelia a žiaci). Problémy s povinnou školskou dochádzkou
žiakov prvého ročníka neboli evidované.
(2) Podkladom činností výchovného poradenstva bol Plán práce výchovného poradenstva
na šk. rok 2018/2019. Úlohy v pláne výchovného poradenstva boli plnené priebežne,
vzhľadom

na

aktuálnosť

problémov

a organizačné

zabezpečenie

výchovno-

vzdelávacieho procesu na škole.
(3) V spolupráci s triednymi učiteľmi som sa zúčastnila triednických hodín alebo
rozhovorov so žiakmi v triede v období október-január v triedach I.A, I.B, I.C, I.D,
I.E, II.A, II.E, III.C, III.D, IV.A.
(4) Zúčastnila som sa nasledujúcich stretnutí, porád a školení:
-

odborné školenie k národným porovnávacím skúškam SCIO testy ČR a SR
(CPPPaP, odbor školstva PSK a SCIO.CZ s. r. o., september 2018)

-

workshop Efektívny pomáhajúci rozhovor ( september 2018; Coachingplus).

-

školenie Kritické myslenie (november 2018; CeNef)

-

školenie Plná škola. Marketing pre stredné školy (december 2018; Než zazvoní s. r.
o)

-

školenie pre VP – Q odbory vo vyššom odbornom vzdelávaní (marec 2019; PSK)

-

seminár pre VP SŠ Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR (marec 2019;
CPPPaP, Národné podnikateľské centrum Prešov)
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21.2 Zhodnotenie plánovaných úloh
(1) V mesiaci september som vypracovala Plán výchovného poradenstva, aktualizovala
som informačný panel a kontaktovala metodika CPPPaP z Oddelenia poradenstva soc.
vývinu, prevencie a školskej psychológie pre stredné školy Mgr. Štofaňákovú, s ktorou
som odkonzultovala plán preventívnych aktivít v šk. roku 2018/2019 a možnosti
spolupráce s psychológom Mgr. Kuchtom CPPPaP pre potreby školy. V rámci
triednických hodín som informovala žiakov prvého ročníka o náplni práce,
konzultačných hodinách výchovnej poradkyne. Kontaktovala som koordinátora
primárnej prevencie a koordinátora pre manželstvo a rodičovstvo a Žiacku školskú
radu (ŽŠR) s ponukou spolupráce. Na základe analýzy práce výchovného poradenstva
v minulom školskom roku sa uskutočnili preventívne aktivity v spolupráci s CPPPaP
na tému „Interakčné vzťahy v školskej triede, moje miesto v skupine
spolužiakov“ (III.D., II.E) a na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na šk.
rok

2018/2019

MŠVVaŠ

SR

(inkluzívne

vzdelávanie

–

ľudské

práva,

antidiskriminácia, národnostné menšiny) prednáška „Význam demokracie a EÚ pre
kvalitu života“ v spolupráci s INEKO Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy pre
žiakov vybraných tried. Poskytla som materiály triednym učiteľom na aktivity počas
triednických hodín so zameraním na klímu triedy cez edu page. V rámci prípravy na
DOD SZŠ 26.10.2018 som pripravila propagačné materiály, aktualizovala prezentáciu
o škole a informovala o školskej aktivite formou pozvánky výchovných poradcov ZŠ
Prešovského kraja.
(2) V rámci výchovného poradenstva na škole boli určené konzultačné hodiny streda,
štvrtok 11:35 – 12:20 hod.
(3) V mesiaci október bola realizovaná preventívna aktivita na základe analýzy práce
výchovného poradenstva v minulom školskom roku „Učenie“ s pracovníkom CPPPaP
pre žiakov II.A, II.B. V rámci rozvoja dobrovoľníctva sa poskytol priestor pre
prezentáciu svojej činnosti

gréckokatolíckej Charite Prešov a Centru včasnej

intervencie, n. o Prešov. V spolupráci s vedením školy výchovná poradkyňa
participovala na DOD PSK organizovaním besedy s bývalými učiteľmi SZŠ na
pôde školy. Uskutočnil sa DOD SZŠ, kde sme návštevníkom zo 60 základných škôl
predstavili názornými ukážkami v odborných učebniach obsah odborného vzdelávania
na škole v jednotlivých študijných odboroch, činnosť Žiackej školskej rady a výučbu
vybraných všeobecno-vzdelávacích predmetov. Prebiehala účasť výchovnej poradkyne
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na triednických hodinách žiakov prvého ročníka a konzultačný servis pre žiakov
a triednych učiteľov.
(4) V mesiaci november bola realizovaná preventívna aktivita na základe analýzy práce
výchovného poradenstva v minulom školskom roku „Učenie“ s pracovníkom CPPPaP
pre žiakov II.C, II.D, II.E. Žiaci štvrtého ročníka denného štúdia všetkých študijných
odborov sa zúčastnili DOD FZO PO. V spolupráci s koordinátorom MUDr.
Magdolénovou

pre

manželstvo

a rodičovstvo

sa

uskutočnila

prednáška

o Prirodzených metódach rodičovstva u žiakov tretieho ročníka s prednášajúcim
z občianskeho združenia Ligy pár páru. Prezentovali sa možnosti štúdia na našej škole
na triednych aktívoch žiakov deviateho ročníka ZŠ Československej armády
v Prešove. Prebiehala účasť výchovnej poradkyne na triednických hodinách žiakov
školy a konzultačný servis pre žiakov, triednych učiteľov a rodičov.
(5) V mesiaci december a január prebiehal konzultačný servis v kariérnom poradenstve
pre žiakov štvrtého ročníka všetkých študijných odborov na základe individuálnych
požiadaviek. Na webstránke školy a sociálnej sieti Facebook mali žiaci sprístupnené
pokyny k vypĺňaniu prihlášok na VŠ v tlačenej i elektronickej podobe a vzorovú
prihlášku. Realizovalo sa testovanie profesijnej orientácie u žiakov 4.B na základe
ich individuálneho záujmu v CPPPaP v spolupráci s psychológom Mgr. Kuchtom.
V spolupráci s kolegami sme prezentovali možnosti štúdia na našej škole na
triednych aktívoch žiakov deviateho ročníka základných škôl (ZŠ Šrobárová, ZŠ
Lesnícka, ZŠ Važecká, ZŠ Kúpeľná, ZŠ V. Šariš, ZŠ Ľubotice, ZŠ Májové námestie)
v Prešove. V spolupráci s MUDr. Bilikovou sa uskutočnila Mikulášska beseda
s hosťom výchovnej poradkyne v triede II.A na otázky zo života dospievajúcich.
V spolupráci s CPPPaP prebehla preventívna aktivita Adaptácia a adjustácia na
podmienky školy spojená s dotazníkovým prieskumom stavu adaptácie žiakov prvého
ročníka všetkých študijných odborov. Pod záštitou Rady rodičov pri SZŠ sa začala
spolupráca so združením pre neformálne vzdelávanie CeNef, ktorú požiadala
výchovná

poradkyňa

myslenia/bezpečného

o realizáciu
internetu.

preventívnej

Prebiehala

aktivity

účasť

v oblasti

výchovnej

kritického

poradkyne

na

triednických hodinách žiakov školy a konzultačný servis pre žiakov, triednych
učiteľov a rodičov.
(6) V mesiaci február prebiehal konzultačný servis v kariérnom poradenstve pre žiakov
štvrtého ročníka všetkých študijných odborov na základe individuálnych požiadaviek.
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Na pôde školy počas triednickej hodiny prebehla prezentácia možnosti štúdia na
Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity pre žiakov štvrtého
ročníka.
(7) V mesiaci marec a apríl sa výchovná poradkyňa zúčastnila stretnutia ŽŠR
a odprezentovala ponuku spolupráce s CeNef – rovesnícka mediácia. Na základe
Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2018/2019 MŠVVaŠ SR (inkluzívne
vzdelávanie – ľudské práva, antidiskriminácia, národnostné menšiny sa na pôde školy
uskutočnila beseda s vybranými žiakmi všetkých študijných odborov denného štúdia
v spolupráci s Fórum náboženstiev Slovenska a INEKO beseda „Stretnú sa kresťan,
moslim a žid.“ Pod záštitou Rady rodičov pri SZŠ sa uskutočnila preventívna aktivita
„Kritické myslenie-bezpečný internet-kyberšikana“ CeNef pre žiakov druhého
ročníka všetkých študijných odborov (výstup Príloha 1). Prebiehal konzultačný servis
v kariérnom poradenstve pre žiakov všetkých študijných odborov na základe
individuálnych žiadostí.
(8) V mesiaci máj a jún: Konzultácia s metodikom CPPPaP z Oddelenia poradenstva soc.
vývinu, prevencie a školskej psychológie pre stredné školy Mgr. Szirmaiovou
o výsledkoch prieskumu adaptácie žiakov prvého ročníka a o možnostiach
preventívnych aktivít v šk. r. 2019/2020. Prebiehal konzultačný servis v kariérnom
poradenstve pre žiakov všetkých študijných odborov na základe individuálnych
žiadostí.
(9) Vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva.

ZÁVER
Vypracoval: PhDr. Eva Novotná, PhD.
V Prešove, dňa 23. septembra 2019
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26. septembra 2019
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PRÍLOHY
1. Vyjadrenie Rady školy pri SZŠ Prešov, Sládkovičova 36
2. Vyjadrenie zriaďovateľa školy.
3. Správa o hospodárení za rok 2018.
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VYJADRENIE RADY ŠKOLY
pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019.

V Prešove, 23. 10. 2019
...................................................................
Mgr. Katarína Modranská
predsedníčka Rady školy
pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov
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Vyjadrenie zriaďovateľa školy
Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Strednej zdravotníckej
škole Prešov, Sládkovičova 36 za školský rok 2018/2019.

V Prešove,
...........................................................
PaedDr. Ján Furman
vedúci odboru školstva ÚPSK
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Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Správa o hospodárení za rok 2018
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov zabezpečuje v zmysle zriaďovacej
listiny formou výchovnovzdelávacej činnosti prípravu žiakov na výkon budúceho
zdravotníckeho povolania podľa Štátneho vzdelávacieho programu MZ SR a MŠVVaŠ SR
v študijných odboroch zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér.
V školskom roku 2018/2019 je počet žiakov k 15. 09. 2018 spolu 657. V dennom štúdiu je
559 žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent, masér, zubný asistent. V externej
forme štúdia je 98 žiakov. V dennom štúdiu je 20 tried a v externom štúdiu 5 tried.
Priemerný prepočítaný počet pracovníkov za rok 2018 je 75,0 z toho 62,3
pedagogických pracovníkov a 12,7 nepedagogických pracovníkov. Ku koncu roka 2018 je
v organizácii

56

fyzických

osôb,

z toho

44

pedagogických

pracovníkov

a 12

nepedagogických pracovníkov.
Škola nemá zriadenú podnikateľskú činnosť. Stravovanie žiakov a zamestnancov
zabezpečuje Súkromná školská jedáleň, Volgogradská 3, Prešov na základe Zmluvy
o dielo a to v priestoroch suterénu budovy A, kde bola zriadená Výdajná školská jedáleň.
Príjmy
Príjmy za I. – IV. štvrťrok 2018 predstavujú 3 152 €, a to:
z prenajatých priestorov (bufet, kávomat, nájom oplotenia)

755 €

z prenájmu hnuteľného majetku

261 €

z dobropisov (vrátené za plyn, el. energiu, zo SP)
transfery od ostat. subj. mimo VS (PU)

1 286 €
850 €

Výdaje
Škola v roku 2018 mala schválený rozpočet na bežné výdavky vo výške 1 644 573 €.
Rozpočet prešiel niekoľkými zmenami a po posledných úpravách predstavoval 1 734 411
€, čo sú bežné výdavky (KZ 111).
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Finančné prostriedky vo výške 850,08 € - KZ 72c boli získané na základe Zmluvy o
spolupráci s Prešovskou univerzitou, predstavuje príspevok za vykonanú pedagogickú prax
študentov na našej škole.
Schválený grant v rámci programu Erasmus+ vo výške 9 420 € na realizáciu projektu
„Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast učiteľov odborných predmetov v zahraničí“
bol v plnej výške vyčerpaný. Finančné prostriedky vo výške 7 536,00 € - KZ 11O5, 80 %
grantu určené na financovanie projektu Erasmus+ a 20 %-né dofinancovanie vo výške
1 884,00 € - KZ 41 boli pre šiestich účastníkov stáže v Karlových Varoch v dňoch 11. 10.
– 19. 10. 2018 čerpané nasledovne: na individuálnu podporu vo výške 945 EUR (z toho
8,91 € - poistenie) a 275 EUR na cestu, celková čiastka na individuálnu podporu tvorí
7 320,00 €, organizačná podpora bola vo výške 2 100,00 €.

Rozpočet podľa zdrojov financovania:
Bežné výdavky /111/ 610 /mzdy/ 978 684,76 €
620 /odvody/ 375 634,31 €
630 /tovary a služby/ 356 752,98 €
640 /transféry/ 13 919,03 €
Bežné výdavky zdroj /72c/ 610 / mzdy/ 586,08 €, 620 /odvody/ 205,92 €, 630 /tovary a
služby/ 58,08 €.
Bežné výdavky zdroj /41/ 630 /tovary a služby/ 1 884 €.
Čerpanie miezd spolu za rok 2018 predstavuje 978 558 € zo všetkých zdrojov. Pre
pedagogických pracovníkov bolo čerpanie vo výške 850 722 €, pre nepedagogických
pracovníkov vo výške 127 836 €.
Priemerná mzda z vyplatených miezd za rok 2018 je 1169,70 €, priemerná mzda
pedagogických pracovníkov je 1231,70 €, priemerná mzda nepedagogických pracovníkov
je 877,30 €.
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Podstatné položky na úseku tovarov a služieb:
- cestovné – 3 890,45 € - za sledované obdobie sa uskutečnilo 337 služobných ciest, a to na
exkurzie, porady, maturitné skúšky, súťaže, školské akcie a pod., z toho tuzemské –
2 903,63 €, zahraničné – 986,82 €,
- plyn – 11 765,67 € ,
- elektrická energia – 9 045,67,97 €,
- vodné stočné – 5 085,33 €,
- poštové - 1 373,84 €,
- telekomunikačné poplatky – 6 196 €,
- interiérové vybavenie – 9 793,90 € – zakúpené taburetky, kancelárske kreslá, kancelárske
stoly, lavičky, linkový systém do odborných učební,
- výpočtová technika – 9 748,60 € - zakúpené počítače HP, tlačiareň EPSON, MFZ Epson,
Seagate-Maxtor, kábel USB, karta WIFI, podložky pod myš ergonom., čistiace
médium pre CD a DVD,
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – 3 442,08 € - vysávač, ozvučovacie zariadenie,
fínska sauna, chladnička,
- kancelárske potreby 10 056,59 – kancelársky papier, tonery ...
- čistiace prostriedky - 2 411,46 €,
- zdravotnícky materiál – 8 657,29 €,
- ostatný všeobecný materiál – 17 518,33 €, zakúpené podložky, utierky, uteráky, plachty,
žiarivky, dezinfekčné roztoky, košíky, nožnice, nože, obrusy, obväzy, zámky,
rukavice, kefky, kanvice, kvetináče, meter, predĺžovačky, zásobníky, materiál na
údržbu a pod.
- knihy, časopisy, učebnice – 6 220,25 €,
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- učebné pomôcky 17 987,93 € - pracovné listy Prvá pomoc, dentálny materiál, masér,
postele do odborných učební, nočné stolíky, vybavenie do telocvične,
- pracovné prostriedky – 1 312,42 € - pre upratovačky, školníka,
- PHM, PZP, havarijné poistenie a údržba motorového vozidla – 1 026,57 €,
- oprava prevádzkových strojov – 4 386,71 € - oprava kotla, demontáž a montáž
signalizácie,
- oprava budov, priestorov a objektov – 62 003,61 €,
stavebné úpravy kabinetu č. 111, maľovanie kabinetu č. 4,

stavebné úpravy

učebne č. 9 €, oprava brány €, stavebné úpravy učebne č. 10, vonkajšie úpravy –
zámková dlažba, gymnastická miestnosť, výmena dažďových okapov a zvodov,
– školenia, semináre – 1 384,63 € - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl, seminár „Špecifiká
modernej správy registratúry, školenie – „Nový zákon o ochrane osobných
údajov a GDPR“, školenie „Mzdový účtovník“, propagácia a reklama,
- všeobecné služby 25 617,48 € – ide o pranie, revízie a kontroly,

čistiace služby

hygienických zariadení, servis bezpečnostnej rohožky, zhotovenie kľúčov,
zhotovenie pečiatok, úprava web stránky, služby virtuálnej knižnice,
monitorovanie odpadovej šachty, doprava tovaru, orez a tvarovanie drevín,
odvoz biomasy, a pod.
- softvér a licencie, programové vybavenie – 3 811,20 € - služby Asseco Solutions –
spracovanie účtovníctva, Magma, Clavius, aSc agenda,
– špeciálne služby – právne 301,00 €,
– poplatky 315,55 €, za znečisťovanie ovzdušia (kotolňa na ul. Dilongovej), poplatok
banke,
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- stravovanie zamestnancov – 8 746,35 €,
- poistenie – 1 814,41 € - poistenie majetku, zodpovednosť za škodu,
- prídel do SF – 8 719,14 €,
- dohody – 91 168,72 € – formou dohody o pracovnej činnosti a o vykonaní práce je
v niektorých

prípadoch

zabezpečené

praktické

vyučovanie,

vyučovanie

lekárskych predmetov, tiež odborná klinická prax v študijnom odbore zubný
asistent,
- poplatok za komunálny odpad – 3003 €,
- služby v oblasti IKT – 8 464,80 €,
- členské príspevky – 233,00 €,
- odchodné - 3 742,50 €,
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 9 943,53 €.

Účelové prostriedky
Účelovo určené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy predstavujú 7 187,00 €,
z toho 3 744,00 € predstavujú finančné prostriedky na financovanie krúžkovej činnosti za
január – jún 2018, za september – december 2018 finančné prostriedky v čiastke 3 443,00
€. K 31. 12. 2018 boli finančné prostriedky čerpané nasledovne: nákup VT do učebne č. 8
– 1 378,00 €, ostatný materiál – 1 387,20 €, náklady na prevádzku 110,80 €, odmeny
zamestnancom krúžkovej činnosti – 3 196,00 €, odvody do poisťovní – 1 115,00 €.
Účelovo určené finančné prostriedky na lyžiarsky kurz predstavujú 8 250,00 €, ktoré
boli čerpané nasledovne: 550,00 € - preprava žiakov, 2 750,00 € - skipasy pre žiakov,
4 950,00 € - stravovanie a ubytovanie pre žiakov.
Účelovo určené finančné prostriedky na učebnice cudzieho jazyka na školský rok
2018/2019 predstavujú 4 005,00 € boli vyčerpané v plnej výške.
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Účelovo určené finančné prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s maturitami
v školskom roku 2018/2019 predstavujú 3 559,00 € boli čerpané nasledovne:
zastupovanie 1 675,00 €, odmeny 1 679,00 € a 205,00 € cestovné výdavky. Účelovo
určené finančné prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s opravnými maturitami
v školskom roku 2018/2019 predstavujú 88,00 € boli čerpané nasledovne: zastupovanie
67,00 €, odmeny 11,70 € a 9,60 € cestovné výdavky.
Účelovo určené finančné prostriedky na nákup materiálno-technického zabezpečenia
(učebných pomôcok alebo literatúry) pre výchovno-vzdelávací proces, predstavujú
17 700,00 €, ktoré boli k 31. 12. 2018 vyčerpané v plnej výške.
Účelovo určené finančné prostriedky na jubilejné odmeny 2018 predstavujú 1 523,00 €
boli na tento účel vyčerpané.
Účelovo určené finančné prostriedky na odchodné predstavujú čiastku 2 495,00 € boli
na tento účel použité.
Účelovo určené finančné prostriedky na výmenu odkvapových zvodov a žľabov na
budove školy predstavujú čiastku 9 300,00 € boli na tento účel použité vo výške 9 249,97
€, na zvyšné finančné prostriedky vo výške 50,03 € bola rozpočtovým opatrením
2940/V/2018 zo dňa 21. 12. 2018 vykonaná zmena účelu použitia na materiálno-technické
zabezpečenie odbornej učebne masér. Finančné prostriedky v tejto výške boli na tento účel použité.

Finančné prostriedky na základe nárastu počtu žiakov k 15. 09. 2018 a normatívne
určených objemov finančných prostriedkov na rok 2018, a to v čiastke 434,00 €.
Na hmotnú zainteresovanosť (vrátane odvodov) boli účelovo určené finančné
prostriedky vo výške 21 693,00 €.
Na dofinancovanie osobných nákladov (kreditové príplatky) boli účelovo
určené finančné prostriedky vo výške 3 334,00 €.
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Mimorozpočtové prostriedky
Stredná zdravotnícka škola za rok 2018 disponovala s mimorozpočtovými finančnými
prostriedkami vo výške 850,08 € (KZ - 72c). Tieto boli vyplatené vo výplatnom období za
mesiac máj 2018 ako odmeny za realizáciu pedagogických praxi vo výške 266,40 €
odvody činili 93,60 €, finančné prostriedky na prevádzku 26, 40 € a vo výplatnom termíne
za mesiac november 2018 ako odmeny za realizáciu pedagogickej praxi vo výške 319,68 €,
odvody 112,32 €, na prevádzku 31,68 €.
Finančné prostriedky vo výške 7 536,00 € (KZ

11O5), 80 % grantu určené na

financovanie projektu Erasmus+ a 20 %-né dofinancovanie vo výške 1 884,00 € (KZ 41)
boli pre šiestich účastníkov stáže v Karlových Varoch v dňoch 11. 10. – 19. 10. 2018
čerpané nasledovne: na individuálnu podporu vo výške 945 EUR (z toho 8,91 € poistenie) a 275 EUR na cestu, celková čiastka na individuálnu podporu tvorí 7 320,00 €,
organizačná podpora vo výške 2 100,00 €.

Pohľadávky
Škola k 31. 12. 2018 nevykazovala žiadne pohľadávky po lehote splatnosti. Vykazuje
poskytnuté preddavky na pohonné látky vo výške 113,35 €.

Záväzky

záväzky voči zamestnancom - výplaty

69 359,14 €

odvody do poisťovní

44 880,63 €

dane

12 488,97 €

záväzky zo SF
transféry a ostatné zúčtovanie so subjektami VS

4 369,74 €
0,00 €
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Mimorozpočtové účty
Počiatočný stav SF k 01. 01. 2018 bol vo výške 3 892,74 €. Tvorba sociálneho fondu
v zmysle KZ je 1,05 % z miezd.
Za sledované obdobie tvorba SF predstavuje

8 719,14 €,

Čerpanie SF bolo vo výške

8 242,14 €

- na stravovanie

1 562,86 €

- ostatné čerpanie podľa KZ

6 679,28 €

- psychologicko-relaxačný tréning zamestnancov

2 000,00 €

- preprava osôb Prešov - Podbanské
- psychologicko-relaxačný tréning zamestnancov

3 197,00 €
360,00 €

- príspevok pri narodení dieťaťa

100,00 €

- prenájom priestorov pri ukončení kal. roka 2018

z toho:

399,60 €

- preprava osôb Prešov - Demänová
- tričká na reprezentáciu školy

z toho:

51,48 €
571,20 €

Zostatok SF k 31. 12. 2018 je 4 369,74 €.

Depozit
Počiatočný stav k 01. 01. 2018 bol 125 652,39 €. Tieto finančné prostriedky boli
vyčerpané v januári 2018 na mzdy pre zamestnancov a odvody za mesiac december 2017.
K 31. 12. 2018 je stav na depozitnom účte 127 106,70 €, čo predstavujú mzdy a odvody za
mesiac december 2018. Uvedené finančné prostriedky budú v mesiaci január 2019 v plnej
výške vyplatené zamestnancom.
Darovací účet
Na darovacom účte bol k 31. 12. 2018 nulový zostatok, za sledované obdobie bol na
účte pohyb 09. 05. 2018 vo výške 386 € a 5. 12. 2018 vo výške 463,68 € na realizáciu
pedagogických praxi. Tieto boli následne prevedené na príjmový účet.
Účet projektu Erasmus
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Na účte projektu Erasmus bol k 31. 12. 2018 zostatok 0,00 €. Schválený grant v rámci
programu Erasmus+ vo výške 9 420 € na realizáciu projektu „Rozvíjajme a podporujme
profesionálny rast učiteľov odborných predmetov v zahraničí“ bol v plnej výške
vyčerpaný.
Projekty
Vo výberovej procedúre na rok 2018 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, nám bol na
základe prihlášky, zaregistrovanej pod číslom 2018-1-SK01-KA102-046050 (10. 5. 2018)
schválený grant vo výške 9 420 € na realizáciu projektu „Rozvíjajme a podporujme
profesionálny rast učiteľov odborných predmetov v zahraničí“.
Finančné prostriedky vo výške 7 536,00 €, 80 % grantu určené na financovanie
projektu Erasmus+ a 20 %-né dofinancovanie vo výške 1 884,00 € boli pre šiestich
účastníkov stáže v Karlových Varoch v dňoch 11. 10. – 19. 10. 2018 čerpané nasledovne:
na individuálnu podporu vo výške 945 EUR (z toho 8,91 € - poistenie) a 275 EUR na
cestu, celková čiastka na individuálnu podporu tvorí 7 320,00 €, organizačná podpora vo
výške 2 100,00 €.

Škola neprevádzkuje školské stravovanie a nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

Vypracovala: Ing. Mária Straková
PhDr. Eva Novotná, PhD.
riaditeľka školy
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