Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach
spracovaná v zmysle Zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Stredná zdravotnícka škola
Školská 230, Považská Bystrica

za školský rok 2016/2017

Predkladá:
PhDr. Mária Jandová, PhD.
riaditeľka

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
a podľa §2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, riaditeľstvo
Strednej zdravotníckej školy Považská Bystrica vypracovalo nasledujúcu správu.

Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy:

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230,
Považská Bystrica

2. Adresa školy:

Školská 230, 017 01 Považská Bystrica

3. telefónne číslo:

042/4321446, 042/4326825

4. Internetová adresa: http://szspovb.edupage.org/
e-mailová adresa: maria.jandova@szspb.tsk.sk
5. Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
6. Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko
PhDr. Mária Jandová, PhD.

Funkcia

PhDr. Erika Michálková

riaditeľka
zástupkyňa riaditeľky pre výchovu a
vzdelávanie
zástupkyňa riaditeľky pre odbornú zložku
vzdelávania

Ing. Jana Ragimová

vedúca úseku TEČ

Ing. Vlasta Sokolová

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
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Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici pracovala počas školského
roku v nasledovnom zložení:

Meno a priezvisko

Funkcia

PhDr. Katarína Podolanová

predseda

PhDr. Mária Klabníková

Zvolený/delegovaný / za
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov

Ing. Mária Gáboríková

podpredseda
tajomník

Michaela Jahodová

člen

zástupca študentov

p.Mohyláková Anna

člen

p.Šamajová Alica

člen

zástupca rodičov
zástupca rodičov

p. Roman Jahoda
doc. PhDr., PaedDr. Karol
Janas, PhD.

člen

zástupca rodičov

MUDr. Igor Steiner

člen

delegovaný poslanec za VÚC

Mgr. Juraj Smatana

člen
člen

delegovaný poslanec za VÚC

Ing. Viera Zboranová

člen

nepedagogických zamestnancov

delegovaný poslanec za VÚC

delegovaný poslanec za VÚC

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/ 2017
Počet zasadnutí: 3
Rada školy sa vyjadrovala a odsúhlasovala:
- správu o hospodárskej činnosti školy
- schvaľovala plán výkonov pre školský rok 2017/2018
- schvaľovala plán hlavných úloh výchovy a vzdelávania
- schvaľovala správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti.
- schvaľovala dodatok k Školskému vzdelávaciemu programu
Pribežne bola informovaná o pedagogicko-organizačnom

a materiálnom

zabezpečení

výchovno-vzdelávacieho procesu.
Odborová organizácia ZO OZ PŠaV pri SZŠ Považská Bystrica mala 18 členov.
Predsedom ZO OZ PŠaV je PhDr. Monika Kremeňová, výbor základnej organizácie tvoria 3
členovia + 3 členná revízna komisia.
ZO OZ PŠaV uzatvorila s Riaditeľstvom SZŠ Považská Bystrica Kolektívnu zmluvu.
Odborová organizácia sa vo svojej činnosti zameriava na udržanie dobrých pracovnoprávnych
a kolektívnych vzťahov.
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Údaje o počte žiakov

počet žiakov
ročník
1.
2.
2.
3.
4.

Trieda
I.A
II.A
II.B
III.A
IV.A

k 15.9.2016
25
29
28
32
34

k 31.8.2017
25
28
28
27
32

31
27
24
230

24
25
16
205

večerné

I.VS2
II.VS2
I.S
SPOLU

-----

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka
Druh
štúdia

Dĺžka
štúdia

Počet
prihlásených
žiakov

Počet
prijatých
uchádzačov

Počet
zapísaných
žiakov

denné
večerné
večerné

štvorročné
dvojročné
jednoročné

43
31
24

38
31
24

25
31
24

Študijný odbor
5356 M zdravotnícky
asistent
5356 N zdravotnícky asistent
5371 H sanitár

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Hodnotenie prospechu za školu podľa tried – denné štúdium
I.A

II.A

II.B

III.A

III.B

IV.A

Spolu

vyznamenaní

4

6

7

4

5

2

28

PVD

6

7

5

12

12

7

49

Prospeli

14

15

16

11

11

20

87

neprospeli

1

0

0

0

0

3

4

neklasifikovaní

0

0

0

0

0

0

0

Hodnotenie prospechu za školu podľa tried – večerné, diaľkové štúdium
I.VS2

I.S

II.VS2

Spolu

vyznamenaní

12

11

15

46

PVD

6

1

7

25

prospeli

5

3

3

11

4

1

neprospeli

1

0

0

Hodnotenie správania za školu podľa tried – denné štúdium
I.A

II.A

II.B

III.A III.B IV.A

1. stupeň

21

27

28

26

28

31

2. stupeň

0

1

0

0

0

0

3. stupeň

1

0

0

0

0
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4. stupeň

3

0

0

0

0

0

Spolu

Hodnotenie prospechu podľa predmetov a tried - denné štúdium
Predmety

I.A

II.A

II.B

III.A

III.B

IV.A

Slovenský jazyk a lit.
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná a športová
výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a
profesijná komunikácia
Preventívne lekárstvo
Sociálna starostlivosť
Organizácia zdravotníctva
Zdravotnícka etika
Zdravie a klinika chorôb
Základy ošetrovania a
asistencie
Administratíva a
zdravotnícka dokumentácia
Odborná klinická prax

2,6
2,52
2,75
2,48
1,76
2,48
2,44
1,96
2,28
1,68

2,43
2,54

2,3
2,38
2,79

2,25
2,5

3,31
3,06
3,5

2,32
1,43

2,64
2,22
2,9
2,25
1,32

2,18
1,21
2,11
1,36

2,11
1,14
2,32
1,36

1,26

1,36

2,47

1,43
2,28
2,84

1,3

1,35

1,33

1,04

1,58

2,43
2,39
1,71

2,36
2,71
1,75

1,54

2,21

1,78
2,37

1,39
2,68

1,94

Celkový študijný priemer

2,32

2,13
2,07

2,11

2,76

1,68
2,32

1,79
2,32

2,41

2,14

3,09

2,68

2,29

2,14

1,89

2,21

2,75

2,21

2,21

1,63
1,81

1,89
1,5

1,75

1,95

1,95

2,5

1,98

2,03
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Hodnotenie prospechu podľa predmetov a tried - externé štúdium

Predmety
Latinský jazyk/Anatómia a fyziológia
Patológia
Preventívne lekárstvo/Organizácia zdravotníctva
/Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a
profesijná komunikácia
Zdravotnícka etika/Sociálna starostlivosť/Zdravie a klinika chorôb
Základy ošetrovania a
asistencie
Administratíva a
zdravotnícka dokumentácia
Zdravoveda
Sanitárstvo
Sanitárske činnosti
Odborná klinická prax
Seminár zo ZKC
Celkový študijný priemer

I.S

I.VS2

II.VS2

1,88
2

1,2

1,31
1

1,75

1,72

2

1,72
1,16

2,31
2,06
1,25
1,33
1,73

1,66

1,64
1,72
1,53

Výsledky maturitnej skúšky
Spolu

Počet žiakov prihlásených na MS

60

Počet žiakov, ktorí konali MS
(riadny termín)
Počet žiakov, ktorí konali MS
(mimoriadny termín- september,
február)
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili
MS (riadny termín)
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili
MS (mimoriadny termín)
Počet žiakov, ktorí majú povolené
opravné skúšky (február 2018)
Predmet
Slovenský jazyk a
literatúra

54
5
53
5
1

Počet žiakov
prihlásených na
MS 2017
33
6

Nemecký jazyk
Anglický jazyk
Teor. časť odb. zložky
Praktická časť
odb.zložky

16
17
60
60

Slovenský jazyk

priemer predmetu 3,07

Anglický jazyk

-

úroveň B1

-

priemer predmetu 2,87

Nemecký jazyk

-

úroveň B1

-

priemer predmetu 2,92

Teoretická časť odbornej zložky

-

priemer predmetu 2,02

Praktická časť odbornej zložky

-

priemer predmetu 1,54

Výsledky záverečnej skúšky
Počet žiakov prihlásených na ZS

15

Počet žiakov, ktorí konali ZS

15

S celkovým hodnotením:

Prospel s vyznamenaním

6

Prospel veľmi dobre

4

Prospel

5

Zoznam študijných odborov
Študijný odbor
5356 M zdravotnícky asistent

Typ štúdia

4-ročné denné štúdium Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod
pre
číslom SR pod číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013
absolventov základnej s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom.
školy
Externé štúdium:

5356 N zdravotnícky asistent

Učebný odbor

5371 H sanitár

Učebný plán vydaný MZ SR
Štátny vzdelávací program

Večerné pomaturitné
2--ročné kvalifikačné
štúdium

Typ štúdia

Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod
číslom SR pod číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013
s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom.

Štátny vzdelávací program

večerné
stredné Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod
odborné štúdium pre číslom Z35013- 2013- OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou
absolventov strednej od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom.
školy,
ukončenej
maturitnou
skúškou
alebo
záverečnou
skúškou
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Zamestnanci školy
počet zamestnancov
v šk. 2016/2017

Druh pracovného
pomeru
Spolu
Z toho :
PP na dobu určitú
PP na skrátený úväzok
Dohoda o prac. činnosti

pedagogickí
30

nepedagogickí
6

3
12
5

3

Odbornosť vyučovania bola 100% vo všetkých predmetoch okrem:
etická výchova – 100% - neodborne
občianska náuka – 100% - neodborne
fyzika - 100% - neodborne
telesná a športová výchova – 8,3% - neodborne
Zoznam učiteľov a ich aprobácia
interní učitelia:
Mgr. Júlia Srnková

Slovenský jazyk
Estetická výchova

PhDr. Mária Klabníková

Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích pred. - Ruský
jazyk a literatúra, Anglický jazyk

Mgr. Ivana Grbalová

Nemecký jazyk

Ing. Vlasta Sokolová

Vyučovanie matematiky na stredných školách,
Vyučovanie informatiky na stredných školách

RNDr. Viera Sláviková,PhD.

Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika, biológia

Mgr. Jana Plačková

Náboženská výchova

Mgr. Katarína Drápalová

Slovenský jazyk
Nemecký jazyk

Mgr. Jana Veliká

História, Latinský jazyk

Mgr. Zuzana Obšivanová

Učiteľstvo predmetov biológia a chémia

PhDr. Mária Jandová, PhD.

Učiteľstvo odborných predmetov Pedagogika Ošetrovateľstvo

MUDr. Stanislava Komorášová

Všeobecné lekárstvo
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PhDr. Monika Kremeňová

Ošetrovateľstvo

PhDr. Dana Krstičová

Ošetrovateľstvo

PhDr. Erika Michálková

Ošetrovateľstvo a rehabilitácia

Mgr. Ivana Pavlacová

Ošetrovateľstvo a rehabilitácia

PhDr. Mária Korintušová

Učiteľ odborných predmetov pedagogika a
starostlivosť o chorých

Mgr. Miriam Papíková

Ošetrovateľstvo

PhDr. Katarína Podolanová

Učiteľstvo odborných predmetov pre SZŠ

PhDr. Ľubomíra Šaržíková

Ošetrovateľstvo

PhDr. Viera Svítková

Ošetrovateľstvo a rehabilitácia

PhDr. Alena Zboranová

Ošetrovateľstvo a rehabilitácia

Mgr. Paulína Bakalová

Ošetrovateľstvo

Mgr. Zuzana Ligásová

Ošetrovateľstvo

Mgr. Zuzana Špániková

Ošetrovateľstvo

PhDr. Marcela Valášková

Ošetrovateľstvo

Mgr. Martina Paišová

Ošetrovateľstvo

Mgr. Jana Žalúdková

Ošetrovateľstvo

Mgr. Lukáš Demáček

Telesná výchova

Mgr. Milada Tršková

Fyzioterapia

Mgr. Mária Jurovčíková

Ošetrovateľstvo

Na dohodu o pracovnej činnosti:
MUDr. Ladislav Švejda, CSc.
Mgr. Ivana Liščáková
Mgr. Monika Tunegová
Mgr. Monika Bohunska
Ing. Mária Gaboríková

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

Forma
Doplňujúce pedagogické štúdium odb. zdrav. predmetov

Počet

Priebeh

1

ukončené
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Predmetové komisie pracovali v nasledovných vzdelávacích oblastiach:
 Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Predseda: PhDr. Mária Klabníková

 Človek a príroda a Matematika a práca s informáciami
Matematika
Informatika
Predseda: Ing. Vlasta Sokolová

Fyzika
Chémia
Biológia

 Človek, hodnoty a spoločnosť a Zdravie a pohyb
Dejepis
Občianska náuka
Telesná a športová výchova
Etická výchova
Náboženská výchova

Predseda:Mgr. Jana Veliká

 Odborné vzdelávanie
Latinský jazyk
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Psychológia a pedagogika
Psychológia,pedagogika a profesijná komunikácia
Zdravotnícka etika
Anatómia a fyziológia
Patológia
Prvá pomoc
Zdravie a klinika chorôb
Základy ošetrovania a asistencie
Preventívne lekárstvo
Praktické cvičenia
Organizácia zdravotnictva
Sociálna starostlivosť
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Zdravoveda
Sanitárstvo
Sanitárske práce

Predseda: PhDr. Katarína Podolanová

Vyhodnotenie práce predmetových komisií
Predmetová komisia jazykov
Dňa 10. marca 2017 sa v priestoroch Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici
uskutočnil 50. ročník regionálneho kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Súťaž usporiadala Okresná organizácia Únie žien Slovenska
v spolupráci s POS v Považskej Bystrici. Z našej školy sa súťaže zúčastnila Gabriela Šulyová
z II. A triedy, ktorá získala 3. miesto v kategórii prednesu slovenskej poézie.
Dňa 30. marca 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťažnej prehliadky
v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátorov prišli povzbudiť.
V prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Gabriela Šulyová z II. A triedy. V prednese
prózy sa na 1. mieste umiestnila Adriana Belušíková z III. A triedy, na 2. mieste Natália
Jurgošová z I. A triedy, 3. miesto obsadila Zuzana Mohyláková taktiež z triedy I. A.
Aktivity pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana. V marci bola umiestnená
informácia o výročí J. M. Hurbana na nástenných novinách vo vestibule školy. Pripravili sme
aj reláciu v školskom rozhlase k 200. výročiu narodenia autora. Žiaci 2. ročníkov sa
zúčastnili na dramaticko-hudobnom pásme – Život a dielo J. M. Hurbana, organizovanom
Považským osvetovým strediskom a Mestskou knižnicou v Považskej Bystrici.
V marci sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Napísali esej
o prečítanej knihe. Simona Matejková vyhrala 2. miesto a elektronickú čítačku kníh. Simona
Adamičková dostala 7 kusov beletrie.
Dňa 2. mája 2017, študenti III. A a III. B triedy sa zúčastnili v Mestskom divadle v Žiline
predstavenia talianskeho autora Alessandra Baricca, s názvom Smith & Wesson.
Divadelná hra pohybujúca sa na hrane absurdnej grotesky a existenciálnej drámy ich od
začiatku zaujala majstrovskými dialógmi odkrývajúcimi pravdu o dvojakej existencii človeka:
prežívaní života a jeho skutočnom žití. Námet hry môžu študenti uplatniť i v 4. ročníku
v tematickom celku Existencializmus, absurdná dráma
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Dňa 19. mája 2017 sa uskutočnila v priestoroch zdravotníckej školy v poradí už deviata
školská akadémia, na ktorej sa stretli študenti so svojimi pedagógmi, aby si pripomenuli
najúspešnejšie aktivity, počas školského roku. Všetky súťažné a víťazné

práce boli

prezentované autormi týchto prác pred ostatnými študentmi školy, s cieľom oboznámenia
a motivácie najmä pre mladších študentov. Nechýbalo ani tradičné odmeňovanie žiakov.
Záver akadémie patril už tradične študentom štvrtého ročníka. Vystúpenia žiakov boli
doplnené piesňami v podaní Dominiky Sedliačkovej a Jaroslava Gažúra – študentov IV.
A triedy.
etovej komisie jazrópsky deň jazykov

Predmetová komisia pre integrovanú vzdelávaciu oblasť: Človek, hodnoty a spoločnosť- DEJ,
OBN, ETV, NBV, Zdravie a pohyb - TEV
Predmetová komisia vychádzala z plánu školy, z školského zákona:
-

pracovala podľa predpísaných tematických plánov pre jednotlivé predmety

-

rozvíjala aktivity smerujúce k osobnostnému rozvoju každého žiaka, dôraz kládla na
individuálne osobitosti žiakov, rozvíjala ich samostatnosť, tvorivosť, aby žiak dokázal
robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy

-

rozvíjala schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a
organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života

-

usilovala sa formovať osobnú identitu jednotlivca vo vzťahu k životným podmienkam,
povolaniu, práci, životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a
ekonomickým inštitúciám

-

snažila sa v rámci výuky vytvárať priaznivú sociálno – emocionálnu atmosféru

-

rôznymi aktivitami pestovať u žiakov sociálne a estetické cítenie, výchovu
k aktívnemu občianstvu

-

smerovala žiakov k záujmu o verejné dianie, kultúru a životné prostredie

-

rozvíjala u žiakov princípy dobrovoľníctva

-

do jednotlivých tém zahŕňala aktuálnu problematiku, venovala intenzívnu pozornosť
najmä problematike násila, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie a ostatných
prejavov intolerancie v našej spoločnosti, v triednom kolektíve

-

výraznú pozornosť venovala problematike rôznych foriem a druhov závislostí,
venovala sa aj „novodobým formám závislostí“/internet, mobilné telefony, počítačové
hry, gamblerstvo…/
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-

reagovala na aktuálne ekonomicko – politické udalosti /aktuálne problémy vo svete,
imigrácia, problémy Eurozóny, ščítanie ľudu…/

-

viedla žiakov k finančnej gramotnosti, k lepšej orientácii v svete peňazí, bankových a
finančných inštitúcii v snahe pripravovať ich na samostatné hospodárenie s financiami

-

smerovala žiakov k chápaniu a osvojovaniu základných práv a povinností a ich
uplatňovaniu v praxi

- viedla žiakov k rozvoju fyzických síl a zdatností, k osvojeniu si radosti z pohybu,
športu, k aktívnemu životnému štýlu
- -viedla žiakov k poznaniu a ochrane kultúrneho dedičstva našich predkov, najmä
v najbližšom okolí
- aktívne spolupracovala s ostatnými vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, vedením školy,
rodičmi
1. V predmete Dejepis sa snažila:
- vysvetliť významné udalosti v dejinách ľudskej spoločnosti s dôrazom na naše dejiny.
- predstaviť najvýznamnejšie osobnosti dejín.

- veľkú pozornosť venovať dejinám 19. a 20. storočia, s cieľom poučiť sa z nich do
budúcnosti
- poukazovať na zložitý vývoj ľudských práv v minulosti a ich význam v súčasnosti
- upozorňovať na porušovanie ľudských práv a diskrimináciu niektorých vrstiev
obyvateľstva v minulosti na základe majetku, postavenia, vierovyznania, farby pleti,
pohlavia
- diskutovať so študentami o negatívnych dôsledkoch náboženskej, majetkovej, rasovej
diskriminácie
- upozorniť na veľké nebezpečenstvo lokálnych konfliktov, náboženských konfliktov,
vojen s ohľadom na ľudí, ekonomiku štátu
-

upozorniť na nebezpečenstvo neonacistických prejavov v súčasnosti, vytvárania
xenofóbnych a homofóbnych prejavov v spoločnosti – revolúcie, 1.sv. vojna, 2. sv.
vojna, terorizmus, náboženské vojny

-

predstaviť vývoj základných ekonomických teórií v minulosti / osvietenstvo, Mária
Terézia a Jozef II /a zvyšovať tým finančnú gramotnosť žiakov

-

rozvíjať u žiakov záujem o vlastnú históriu, národné povedomie, kultúru, estetické
cítenie

-

poznať základné historické pojmy, vedieť sa orientovať v čase

-

zoznámiť sa s niektorými etapami vývoja európskych krajín v rámci svetových dejín
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-

vedieť pracovať s historickým prameňom, poznať základné princípy práce historika

-

vedieť si vyhľadať základné informácie v odborných publikáciách, využívať IKT

-

vedieť reagovať aj na aktuálne problémy sveta, porovnaním s minulosťou vedieť
vyvodzovať prípadné dôsledky

-

rozvíjať myšlienkovú a rečovú tvorivosť študentov

2. V predmete Občianska náuka sa usilovala:
-

u študentov osvojiť si základné odborné pojmy z jednotlivých vedných odborov vedieť sa orientovať v základnej terminológii práva a demokracie, ekonomiky
a ekonómie, politológie, sociológie, pedagogiky a psychológie

-

oboznámiť študentov s trhom práce, s možnosťami využitia ich budúcej profesie pri
hľadaní práce v našej republike alebo v zahraničí

-

poučiť ich o fungovaní ekonomického systému v Slovenskej republike – vedieť
porovnať systém ekonomiky dnes a v minulosti

-

hovoriť o trhovom mechanizme a jeho fungovaní, predstaviť trh práce a svet práce –
vstup na trh práce, žiadosť o prijatie do zamestnania

-

sledovať vývoj zamestnanosti v našej krajine, nezamestnanosť a jej sociálnoekonomický dopad

-

hovoriť o úlohe peňazí a finančných inštitúcií, predstaviť systém fungovania
bankových inštitúcií

-

zvyšovať u žiakov finančnú gramotnosť v snahe viesť ich k samostatnému
hospodáreniu s financiami

-

vychovávať z nich aktívnych občanov zaujímajúcich sa o dianie v našej spoločnosti

-

poučiť študentov o ich základných právach a slobodách ako detí, žiakov, občanov
nášho štátu

-

prebrať s nimi základné ľudské, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva,
informovať ich o základných princípoch práva na súdnu a inú právnu ochranu /Ústava
SR, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd/

-

hovoriť o základných princípoch trestného, občianskeho, rodinného, pracovného práva
v duchu „neznalosť zákona neospravedlňuje“

-

rozvíjať prosociálne schopnosti a spôsobilosti / tolerancia, asertivita, empatia /

-

vedieť základné prejavy kultivovaného spoločenského správania
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-

zaoberať sa procesom socializácie, vplyvom rodiny a školy na ňu, voľným časom
a záujmovými aktivitami

-

spomenúť sociálne fenomény, deviácie, sociálne problémy – kriminalitu, extrémizmus

-

viesť študentov k tolerancii, k rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt, uznávaniu
ľudských práv a slobôd, osobitne vo vzťahu k menšinám a ľuďom odlišnej farby pleti.

-

viesť k zodpovednému vstupu do manželstva a plneniu rodičovských povinností –
výber a voľba vhodného životného partnera, riešenie konfliktných situácií.../

-

využívať aktuálne spoločenské a politické dianie na Slovensku s cieľom usmerniť
študentov a formovať ich názory správnym smerom

-

aktuálne reagovať na problémy týkajúce sa prejavov rasizmu, intolerancie,
porušovania ľudských práv v našej spoločnosti

-

podľa záujmu žiakov sa zapojiť do Olympiády ľudských práv

-

využívať audiovizuálnu techniku, internet

3. V predmete Telesná a športová výchova
-

pestovať u žiakov základnú pohybovú kultúru

-

rozvíjať pohybové zručnosti, viesť ich k radosti z pohybu

-

pestovať u žiakov zásady zdravého životného štýlu

-

vychovávať žiakov k vzájomnej ohľaduplnosti a kolektívnej súdržnosti

-

nedovoliť diskriminovať žiakov pohybovo menej nadaných, zamedziť rasistickým
prejavom

-

vychovávať žiakov k vzájomnej ohľaduplnosti a kolektívnej súdržnosti

-

viesť študentov prijať úspech druhého, potláčať závisť, hnev, tolerovať súpera

-

vychovávať v študentovi i kultúrneho športového fanúšika, bez prejavov diskriminácie
farby pleti, rasizmu a pod.

-

upozorňovať na stále rastúci problém obezity detí a mládeže u nás

-

dbať na dodržiavanie hygieny a správne oblečenie na hodinách TEV

-

vplývať na žiakov, aby nepoužívali alkoholické nápoje, nefajčili a nesiahali po
rôznych

-

omamných látkach

-

venovať individuálny prístup talentovaným študentom, viesť ich k zdravej
ctižiadostivosti,

-

k pestovaniu pevnej vôle, vytrvalosti, zapájaním do súťaží motivovať k vyšším
výkonom
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-

viesť študentov k zdvorilému správaniu voči sebe navzájom, k svojim vyučujúcim,
rodičom, starým rodičom

-

zúčastňovať sa mimoškolských akcií, zapájať žiakov do súťaží

-

navštíviť počas školského roka plaváreň, klzisko....

-

v rámci účelových branných cvičení pestovať u žiakov pozitívny vzťah k prírode,
ochranu prírody, pamiatok

-

rozvíjať záujem o turistiku, spoznávanie krás Slovenska

4. V predmete Etická výchova
-

rozvíjať u žiakov komunikačné schopnosti a zručnosti – verbálna, neverbálna
komunikácia

-

klásť dôraz na uplatňovanie empatie, asertivity vo vzťahoch, pri riešení každodenných
situácií

-

viesť žiakov k tradičnému systému rodinného života, k uvedomeniu si dôležitosti
fungujúcej rodiny pre správny vývoj každého jedinca, k rešpektovaniu rodičov,
starých rodičov, súrodencov

-

hovoriť o negatívnych dôsledkoch

predčasného sexuálneho života, promiskuity,

o ochrane pred pohlavne prenosnými chorobami
-

dbať na dôležitosť výberu partnera

-

hovoriť o dôležitosti uplatňovania základných etických zásad v svojom budúcom
povolaní

-

venovať sa témam vývoja ľudských práv, s dôrazom na práva chorých a zdravotne
oslabených, zvýrazniť základné ľudské právo – právo na život – diskusia k téme
interrupcia

-

vychovávať kritického diváka

-

prebúdzať záujem o kultúrne dianie v svojom okolí

-

viesť žiakov k estetizácii svojho prostredia, okolia

-

navštíviť galériu, výstavu, zúčastniť sa besedy....

5. V predmete Náboženská výchova sa zamerala:
-

na dôležitosť človeka, jeho dôstojnosť

-

učiť študentov k hodnotným vzťahom – desať Božích prikázaní.

-

viesť žiakov k láske a tolerancii k blížnemu
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-

k zachovávaniu zvykov a tradícií – vianočné sviatky, veľkonočné sviatky, ľudové,
kresťanské tradície

-

hovoriť o význame počiatkov kresťanstva

-

sledovať aktuálny vývoj v cirkvi, reagovať na aktuálne témy

-

Zvýrazniť základné ľudské právo – právo na život /premietanie filmu o interrupcii,
diskusia k interrupčnému zákonu/

Súťaže:
Školské :
– celoškolská súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu
– stolnotenisový turnaj o Majstra SZŠ
– Mikulášsky volejbalový turnaj
– školské kolo Olympiády ľudských práv
– školské kolo Biblickej olympiády
Školské aktivity:
-

vianočná výzdoba školy

-

príprava a realizácia „ Dňa sv. Mikuláša „

-

oslava dňa Sv. Valentína

-

výzdoba školy k Veľkonočným sviatkom

-

pomoc pri príprave Školskej akadémie

-

beseda s osobným asistentom

-

Roadshow 2016

-

prednášky o Svätej zemi

-

návštevy výstav, kultúrnych podjatí, výchovných koncertov

-

lyžiarsky kurz

Mimoškolské aktivity:
- zapojenie sa do kampane Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov, Biela pastelka
- Biblická olympiáda študentov stredných škôl
- Olympiáda ľudských práv
-

Majstrovstvá okresu stredných škôl vo volejbale

-

Majstrovstvá okresu stredných škôl vo florbale

-

Majstrovstvá okresu stredných škôl v atletike

-

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
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-

Majáles

-

Exkurzie, výlety

Relácie:
Realizovali sa aktuálne, v spolupráci s rozhlasovým krúžkom, ktorý pracuje na škole /
Deň študentstva, Medzinárodný deň ľudských práv, týždeň boja proti rasizmu, Deň vzniku
samostatného ČS štátu, Deklarácia slovenského národa/
Nástenky:
Boli aktualizované podľa potreby na chodbách v priestoroch školy, v jednotlivých
triedach v rámci Vianočnej výzdoby, Veľkonočnej výzdoby, dňa sv. Valentína,
prípadných súťaží, či zadaných tém.
E x k u r z i e:
Výstava Titanic Bratislava
Viedeň - Schonbrun
Krúžky:
Fitnes
Filmový klub II

Predmetová komisia pre integrovanú vzdelávaciu oblasť:
Človek a príroda - FYZ , CHE , BIO
Matematika a práca s informáciami - MAT , INF
-

sledovali metodické pokyny a usmernenia platné pre stredné školy a školské
zariadenia a uplatňovali ich v praxi.

-

konzultovali a vypracovali časovo - tematické plány pre jednotlivé predmety
podľa rozpisov učiva zverejnených v aktuálnom ŠkVP SZŠ pre príslušné ročníky
daného odboru,

-

riešili otázku rozvíjania kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti,

-

prerokovali časovo - tematické plány a schválili na PK,
koordinovali medzipredmetové vzťahy vo výučbe príbuzných predmetov,
používali IKT aj v ostatných predmetoch ( prezentácie, internet vo vyučovaní,
digitalizácia a pod. ),
viedli evidenciu inventáru a materiálneho vybavenia odborných učební a dopĺňali
učebnými pomôckami podľa ponukových listov v rámci finančných možností
školy.
zapájali sa do ďalších vzdelávacích aktivít –e-testovanie,
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-

-

-

tvorili didaktické testy po jednotlivých tematických celkoch v danom predmete .
venovali zvýšenú pozornosť slabým študentom pri získavaní zručností a vedomostí
v jednotlivých predmetoch.
sledovali a analyzovali učebné výsledky žiakov, ich vedomosti, zručnosti a návyky
,

-

-

v rámci medzipredmetových vzťahov sa zameriavali sa na kvalifikovanú prípravu
zdravotníckych pracovníkov pre oblasť ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych
zariadenia a zariadeniach sociálnej starostlivosti,.
Mgr. Obšivanová viedla krúžky: „Estetické zručnosti zdravotníckeho asistenta“
a „Príprava na VŠ z BIO a CHE“,
spracovali rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2017 s názvom „ Liečivé rastliny- správna
voľba pre zdravý život“.
Rozvíjali kľúčové avšeobecné
kompetencie vo všetkých prírodovedných
predmetoch.

V rámci školských projektov zrealizovali celoškolské akcie:
-

realizácia školského projektu“ Deň vody“

-

realizácia školského projektu "Tvorba vlastnej pohľadnice pre žiakov I. ročníka"

-

aktualizácia web. stránok školy

-

aktualizácia údajov v aSc agende

-

realizácia školského projektu“ Enviroaktivity ku dňu Zeme“

Predmetová komisia odborných predmetov
V mesiaci august členovia PK OP:
- doplnili odborné učebne pomôckami a spotrebným materiálom, inovovali nástenky
Na zasadnutí PK OP:
- prerokovala a schválila plán práce PK
-

jednotlivý členovia prezentovali tematické plány, ktoré boli následne prerokované a
schválené

-

bol prerokovaný a schválený harmonogram výuky OAZ, organizácia OAZ

-

bol prerokovaný a schválený postup pri hodnotení a klasifikácii odborných predmetov

-

bol prerokovaný a schválený plán exkurzií

-

bol prerokovaný a schválený plán kontinuálneho vzdelávania

-

bol prerokovaný a schválený plán testovania žiakov z odborných predmetov

-

boli naplánované školenia BOZP a PO

-

boli členovia oboznámení s hospitačnou činnosťou
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V mesiaci september:
- bolo školenie BOZP a PO v NsP a školenie o dezinfekčnom programe NsP
Považská Bystrica
-

sa konal mimoriadny termín TČ OZ MS

-

v rámci programu "Podpora zdravia na SZŠ“ sa konala akcia Deň mlieka

-

v rámci programu "Podpora zdravia na SZŠ“ žiačky IV.A spolupracovali s RUVZ
na akcii Deň srdca pri meraní rizikových faktorov

-

žiaci 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie v CSS Dolný Lieskov

-

žiaci 3. ročníka sa zúčastnili exkurzie v spaľovni NsP

V mesiaci október:
- vybraní žiaci školy sa zúčastnili DOD TSK, pripravili stánok „Poradňa zdravia“, kde
pripravili zdravé raňajky, vyšetrovali krvné skupiny, glykémiu a krvný tlak. 2 žiaci 3.
ročníka prezentovali našu školu v prednáške „Zdravotka za zelenú Považskú Bystricu“
-

v rámci programu "Podpora zdravia na SZŠ“ sa žiaci IV.A zúčastnili prednášky
Prevencia kardiovaskulárnych ochorení a vyšetrenia smokerlyzerom s Mgr. Bašovou
z RÚVZ

-

pri prípežitosti mesiaca úcty k starším pripravili žiaci kultúrny program pre
obyvateľov ZS Katka

-

členovia krúžku prvej pomoci realizovali výuku prvej pomoci pre žiakov VII. ZŠ
v rámci programu podpory zdravia pri príležitosti Svetového dňa výživy sa konala
akcia „Zdravý týždeň“

V mesiaci november:
- žiaci 4. ročníka boli darovať krv pri príležitosti Študentskej kvapky krvi
-

žiaci 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie na dialyzačnom pracovisku v Ilave

-

Mgr. Pavlacová realizovala prednášku o ochrane zdravia a prvej pomoci pre deti z MŠ
Považská Bystrica - Praznov spojenú s praktickým nácvikom zručností

-

žiaci 3. ročníka sa zúčastnili akcie Týždeň vedy a techniky na MsÚ

-

žiačky IV. A sa zúčastnili slávnostného odovzdávania Jánskeho plakety v kúpeloch
v Nimnici, žiačky odovzdávali plakety darcom

-

žiaci 3. a 4. ročníkov s vyučujúcimi prezentovali školu na akcii "Cesta k povolaniu"
poriadanej ÚP Považská Bystrica, Bytča

-

žiaci 3. a 4. ročníkov s vyučujúcimi prezentovali školu na výstave „Stredoškolák –
hrdina remesla“ v Trenčíne
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-

žiaci 3. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v nemocničnej lekárni a biochemickom
laboratóriu.

Na zasadaní PK:
-

boli schválené maturitné oddelenia

-

pripravila témy prác SOČ

-

analyzovala adaptáciu žiakov prvých ročníkov na štúdium a žiakov tretích ročníkov na
praktické vyučovanie

-

zhodnotila praktické a teoretické vyučovanie za prvý štvrťrok šk. r. 2016/17

-

analyzovala prácu PK OP za prvý štvrťrok šk. r. 2016/17

V mesiaci december:
- žiaci si pripomenuli Svetový deň AIDS pripnutím červených stužiek, rozhlasovou
reláciou s tematikou prevencie AIDS, vybraní žiaci s Mgr. Pavlacovou sa zúčastnili
celoslovenského stretnutia v Žiline
-

žiaci 2. ročníkov sa zúčastnili prednášky „Prevencia pohlavne prenosných ochorení
s Mgr.Bašovou, pracovníčkou RÚVZ

-

pripravila a realizovala "Deň otvorených dverí SZŠ"

-

žiaci 4. ročníkov pripravili "Návštevu Mikuláša" pre deti detského oddelenia,
polikliniky a celej NsP

-

žiaci III.B pripravili „Mikuláša“ pre žiakov a zamestnancov školy

-

Mgr. Pavlacová a PhDr. Svítková so žiakmi realizovali prezentačnú akciu pre širokú
verjnosť „Viete poskytnúť prvú pomoc?“ vo vestibule NsP

-

žiaci 3. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v fyziatricko- reahabilitačnom oddelení

-

doplnila knižnicu novou odbornou literatúrou a učebnicami

-

doplnila odborné učebne materiálom a pomôckami

-

realizovalo sa testovanie žiakov všetkých ročníkov z predmetu ZOE a žiakov 4.
ročníkov z predmetu ANF+ZKC

-

kontrolovala plnenie plánu práce PK

-

odsúhlasila používanie inštruktážnych videofilmov

-

bola informovaná o termínoch MS

-

analyzovala prácu PK

V mesiaci január:
- jednotlivý členovia realizovali klasifikáciu odborných predmetov a následne ju
vyhodnotili
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V mesiaci február:
- pripravila a realizovala "Deň otvorených dverí SZŠ"
-

uskutočnila sa „Valentínska kvapka krvi

-

žiaci IV. ročníka sa zúčastnili exkurzie na paliatívnom oddelení

-

žiaci IV. ročníka sa zúčastnili exkurzie na operačnom sále

-

žiaci 3. ročníka sa zúčastnili exkurzie v hematologickom laboratóriu.

-

členovia krúžku prvej pomoci realizovali výuku pre žiakov V. ZŠ

Na zasadnutí PK:
- vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov z odborných predmetov za I.
polrok školského roka 2016/2017
-

vyhodnotila prácu PK OP za I. polrok školského roka 2016/2017

-

zhodnotila dochádzku žiakov na praktické vyučovanie a pripravila harmonogram
nahrádzania vymeškaných hodín počas jarných prázdnin

V mesiaci marec:
- žiaci 3. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v mikrobiologickom laboratóriu
-

žiaci 3. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v CSS Slávnica

-

žiaci IV. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Hospic Trenčín

-

pri príležitosti „Týždňa mozgu“ bola pre žiakov III. ročníka usporiadaná beseda na
tému „Prevencia Alzheimerovej choroby“ s pracovníčkou RÚVZ

Na zasadnutí PK:
- schválila maturitné témy odbornej zložky maturitnej skúšky
-

schválila otázky na záverečné skúšky učebného odboru sanitár

-

schválila témy na písomnú časť záverečnej skúšky v odbore sanitár

-

schválila kritéria hodnotenia maturitnej a záverečnej skúšky

-

analyzovala prácu PK

V mesiaci apríl:
- žiačky 2. ročníka - sa zúčastnili regionálnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci
v Topoľčanoch, kde obsadili 2. miesto
-

žiačky 3. A sa zúčastnili celoslovenskej konferencie žiakov odboru ZA v Banskej
Bystrici, kde obsadili 3. Miesto

-

žiaci 4. ročníkov sa zapojili do verejnej zbierky „Deň narcisov“

-

žiaci 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie v detskom charitnom dome a krízovom centre
pre týrané ženy.

-

žiaci 1. ročníka sa zúčastnili prednášky „Prevencia civilizačných ochorení“
s pracovníčkou RÚVZ Mgr. Bašovou
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-

sa uskutočnil odborný seminár zdravotníckych škôl v Prešove s témou „Učíme pre
prax“, ktorého sa zúčastnili PhDr. Zboranová a Mgr. Žalúdková

V mesiaci máj:
- realizovali praktickú a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
-

realizovali tesovanie žiakov 3. ročníkov z predmetu ZOE

-

realizovala testovanie žiakov 4. ročníkov z predmetu ZOE a ANF+ZKC

-

Mgr. Ligásová realizovala otvorenú hodinu

-

žiaci 2. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v Hasičskom záchrannom zbore

-

žiaci 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie na psychiatrickom oddelení

-

žiaci krúžku prvej pomoci pod vedením Mgr. Pavlacovej realizovali výuku prvej
pomoci pre žiakov Súkromnej DSA ZŠ Rozkvet a ZŠ Záriečie

-

žiačky 3. ročníkov sa zúčastnili odovzdávania Jánskeho plakety darcom krvi

Na zasadnutí PK:
- organizačne zabezpečila teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky
-

organizačne zabezpečila záverečné skúšky v študijnom odbore sanitár

-

organizačne zabezpečila SOP

-

analyzovala prácu PK

-

organizačne zabezpečila exkurzie – kúpele Rajecké Teplice, NsP (1. roč.), Hasičský
záchranný zbor

-

organizačne zabezpečila akcie – kvíz odborných vedomostí, súťaž v poskytovaní prvej
pomoci

V mesiaci jún:
- zahájili a kontrolovali priebeh SOP
-

žiaci 2. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v kúpeľnom zariadení Rajecké Teplice

-

vybrané žiačky sa zúčastnili akcie „Policajti deťom“, kde predvádzali ukážky
prvej pomoci

-

žiaci 1. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v NsP – ošetrovacie jednotky, sadrovňa
a centrálna sterilizácia

-

družstvo žiakov 2. ročníkov sa pod vedením PhDr. Kremeňovej zúčastnilo
vedomostno-športovej súťaže v prvej pomoci „ Asistent v akcii“ v Prešove, kde
obsadili 11. miesto

-

družstvo žiakov 3. ročníkov sa pod vedením PhDr. Podolanovej zúčastnili
celoštátnej súťaže prvej pomoci v Žiline kde obsadili 11. miesto
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-

pripravila a realizovala testovanie žiakov 1.a 2. ročníkov z predmetu ZOE

-

žiaci 1. ročníka sa zúčastnili besedy na tému efektívne využívanie voľného času
s Mgr. Kadlecom

-

žiačky 3. ročníkov sa zúčastnili akcie beh nádeje ako členky hliadky prvej pomoci

-

PhDr Svítková a Mgr. Pavlacová pripravili a realizovali súťaž v poskytovaní prvej
pomoci pre 2. ročníky

-

pripravili a realizovali kvíz odborných vedomostí žiakov 1. a 2. ročníkov

-

realizovala nahrádzanie vymeškaných hodín z predmetu OAZ a ZOE a PPS

Na zasadnutí PK:
- vyhodnotila teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky
-

vyhodnotila priebeh SOP

-

vyhodnotila priebeh záverečných skúšok

-

vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov z odborných predmetov za II.
polrok školského roka 2016/2017

-

vyhodnotila výsledky testov ZOE a ANF+ZKC

-

vyhodnotila prácu PK OP za II. polrok školského roka 2016/2017

-

pripravila nahrádzanie ZOE a PSP cvičenia , SOP a OAZ

PK pozitívne hodnotila úspechy žiakov, ktorí reprezentovali školu:
 3. miesto na celoslovenskej konferencii žiakov odboru ZA v Banskej Bystrici
 1. miesto v krajskom kole a postup do celoslovenského kola SOČ s prácou
„Zachráňme spolu viac životov“
 2. miesto v regionálnej súťaži v poskytovaní prvej pomoci v Topoľčanoch
 2. miesto v celoslovenskej Roadshow

HLAVNÉ ÚLOHY A CIELE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA
Hlavnou úlohou výchovného poradenstva na škole bola spolupráca v otázkach výchovy,
vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov, ako aj v oblasti

problémového správania

mládeže. Pozornosť sa venovala aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
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Taktiež výchovný poradca zabezpečoval poradensku metodickú činnosť pre pedagogických
zamestnancov, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických zamestnancov, rodičov a
žiakov.
Počas celého školského roka sa poskytovalo

odborné poradenstvo pri riešení otázok

osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu žiakom a rodičom žiakov, pri voľbe štúdia
a povolania, monitorovali sa výchovno-vzdelávacie výsledky a problémy žiakov.
Výchovný poradca pravidelne sprostredkúval prepojenie školy s poradenskými zariadeniami
a inými odbornými zariadeniami zameranými na starostlivosť o deti a mládež. Podieľal sa na
realizácii prevencie sociálno-patologických javov s triednymi učiteľmi a vytváral kontrolný
systém na monitorovanie situácie v škole. Sledoval úspešnosť absolventov pri uplatnení v
praxi, prijímaní na VŠ a nadstavbové štúdium. Zapájal sa

do aktivít a projektov

realizovaných s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a predsedom PK OP.
Na pracovných poradach informovala pedagogických zamestnancov školy o poradenských
aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov
v prospechu a správaní, seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov.
Výchovný poradca mal skrátený úväzok na 21 hodín týždenne a týždenný rozvrh mal
zostavený tak, že mal vyčlenený jeden deň v týždni- štvrtok na vykonávanie svojej činnosti.
Počas školského roka sa doplňoval kabinet výchovného poradcu najnovšou odbornou
literatúrou.
Výchovný poradca pozitívne hodnotí najmä prácu žiakov v rámci dobrovoľníckych aktivít
žiakov napr. Dobrovoľné darcovstvo krvi, zbierka posteľnej bielizne pre NsP v Považskej
Bystrici, spoluprácu s Ligou proti rakovine, Ligou za duševné zdravie, organizovanie
Mikulášskej nádielky v NsP Považská Bystrica a ZS Katka a Lánska.
V rámci charitatívnych projektov

sa žiačky zapojili do aktivít OZ Zrniečka

pre sny,

z ktorého členmi obdarovávali vianočným pečivom osamelých seniorov.
Počas celého školského roka žiaci našej školy poskytovali dobrovoľnícke služby v rámci
prvej pomoci priamo jej zabezpečením na rôznych podujatiach alebo edukačnými aktivitami
pre rôzne vekové skupiny.

Prehľad činnosti výchovného poradcu
Dátum

ročník
prvý

aktivita
- analýza žiakov 1. ročníkov- štúdium
osobnej dokumentácie
25

-

všeobecne

september
2016

prvý

štvrtý
október
2016
všeobecne

prvý
druhý
štvrtý
november 2016

všeobecne

- doplnenie a vypracovanie evidencie
databázy problémových žiakov
- eliminácia stresu žiakov prvých ročníkov pri
prechode na strednú školu /Besedy
s metodikmi CPPPaP na témy Štýly učenia a
zoznamovanie sa v novom kolektívekoordinácia/
- stanovenie dňa a hodiny konzultácií podľa
potrieb žiakov
- zverejnenie metodického usmernenia MŠ SR
č.7/2006-12 z 28.3.2006 - prevencia a
riešenie šikanovania žiakov v školách v
spolupráci s vedením školy a s ostatnými
vyučujúcimi- pre nových triednych učiteľov
- informácie pre žiakov o hlavných úlohách
a cieľoch výchovného poradcu- formou
nástenky VP
- zverejnenie činností efektívneho využívania
voľného času
- - koordinácia prednášok s CPPPaP
- - štatistické spracovanie uplatnenia
- minuloročných absolventov
- THF I. ročník – diagnostika pracovnej klímy v
Kolektíve
- zber informácii- motivačný dotazník pre
žiakov 1. ročníkov
- individuálne konzultácie so žiakmi ohľadne
ďalšieho profesijného rozvoja
priebežné poskytovanie materiálov
o VŠ-DOD
- prednáška s vyučujúcimi JLF Martin –
nelekárske odbory- koordinácia
- individuálne konzultácie so žiakmi
a zákonnými zástupcami
- účasť na stretnutí sekcie VP v CPPPaP
- plán propagácie školy a študijného odboru
zdravotnícky asistent
- propagácia študijného odboru zdrav. asistent
na Dňoch profesie v Bytči
- imatrikulácie
- THF: Realistický pohľad na seba samého.
- individuálne konzultácie so žiakmi v oblasti
profesionálnej orientácie
- priebežné poskytovanie materiálov o VŠ-DOD
- THF: Systém štúdia a prijímacích skúšok na
vysokých školách na Slovensku a v Čechách.
- individuálne konzultácie so žiakmi
- propagácia študijného odboru zdrav. asistent
na ZRŠ ZŠ Lysá pod Makytou, Lednické
Rovne, Bytča
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štvrtý

január
2017
všeobecne

tretí
štvrtý
február
2017

-

všeobecne

všeobecne
marec
2017

-

- prezentácia školy na výstave stredných škôl
v Trenčíne s názvom Stredoškolák- hrdina
remesiel
- analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za
1. štvrťrok
- zosúladenie záujmu žiakov s predpokladmi
a možnosťami – informácie o kritériách pre
študijné programy na VŠ
- propagácia študijného odboru zdrav. asistent
na ZRŠ ZŠ Lysá pod Makytou, Lednické
Rovne, Bytča
- informácie o vypisovaní elektronických
a printových prihlášok na VŠ
- priebežné poskytovanie materiálov o VŠ-DOD
- ZRŠ- informácie rodičom na tému: Systém
štúdia a prijímacích skúšok na vysokých
školách na Slovensku a v Čechách
-spolupráca s vedením školy na kritériách
prijatia na SZŠ a termíny prijímacích skúšok,
zaslanie kritérií na ŠVS v elektronickej podobe
- konzultácie s učiteľmi- žiaci s problémovým
správaním, neprospievajúci žiaci
- polročná klasifikačná porada
- propagácia študijného odboru zdrav. asistent
na ZŠ a ZRŠ DSA Rozkvet Považská Bystrica
- revízia plánu práce VP
- analýza výchovno- vzdelávacích výsledkov za
I. polrok
- THF: Má význam mať svoje ciele
poskytovanie informácii o NPS SCIO meraní
- individuálne konzultácie so žiakmi:
zosúladenie záujmu žiakov
s predpokladmi
a možnosťami
- vypisovanie, kontrola, potvrdzovanie prihlášok
VŠ
- priebežné poskytovanie materiálov o VŠ-DOD
- účasť na školení MPC Trenčín ohľadom
maturít
- konzultácie s učiteľmi- žiaci s problémovým
správaním
- Deň otvorených dverí- organizácia
- propagácia študijného odboru zdrav. asistent
Sekcii výchovných poradcov CPPPaP
Púchov
- konzultácie s učiteľmi- žiaci s problémovým
správaním
- propagácia externého štúdia na ÚPSVaR
a pracoviskách NsP, DSS
- PFIČ a EČ maturitnej skúšky
- celoškolský dotazník zameraný na prevenciu
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prvý
apríl
2017

tretí

štvrtý

-

všeobecne

-

druhý

-

tretí

-

prvý

-

máj
2017

jún
2017
všeobecne

-

šikanovania- vyhodnotenie
- edukačné podujatie pre deti a mládež
k sociálnej prevencii organizované Osvetou v
Pov. Bystrici na tému: Domáce násilie a jeho
prevencia
- edukačné podujatie pre deti a mládež
k sociálnej prevencii organizované Osvetou v
Pov. Bystrici na tému: Násilie v škole a jeho
prevencia a Nelátkové návykové choroby schoppingholizmus
- vypisovanie, kontrola, potvrdzovanie prihlášok
VŠ
- Povinnosti absolventa na ÚPSVaR po
ukončení štúdia. /Beseda s pracovníkmi
ÚPSVaR/
- informácie o možnostiach uplatnenia sa v praxi
a ponukách práce ÚPSVaR, ZS Tulipán, Vamed- mediterra
- PČ MS
- individuálne konzultácie so žiakmi
- konzultácie s učiteľmi- žiaci s problémovým
správaním, neprospievajúci žiaci
- prijímacie skúšky na školu I. kolo
- Ako riešiť problémy- prevencia
šikanovania. /Beseda s metodikom CPPPaP/
- Vzájomná pomoc a spolupráca pri
prekonávaní prekážok. /Beseda s metodikom
CPPPaP/
- Efektívne využitie voľného časubeseda
s metodikom Osvetového strediska
v Považskej Bystrici
- TČ MS
- prijímacie skúšky na školu II. kolo
- konzultácie s učiteľmi- žiaci s problémovým
správaním, neprospievajúci žiaci
- koncoročná klasifikačná porada
- analýza prospechu a správania v II. polroku
šk. roka 2016 / 2017
- vypracovanie výročnej správy výchovného
poradenstva
- štatistický prehľad o podaných prihláškach na
VŠ

Prehľad o ďalšom vzdelávaní/ kariére absolventov
Prehľad záujmu o VŠ podľa odborov :
Odbory

dievčatá/

Spolu

chlapci
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v zdravotníckych odboroch:

19

 všeobecné lekárstvo

1/0

1

 ošetrovateľstvo

17/0

17

 fyzioterapia

1/0

1

v príbuzných odboroch

1

 psychológia
Spolu:
Prehľad záujmu o VŠ podľa fakúlt :
Názov VŠ
Fakulta

študijný program

1/0

1

20/0

20

D/CH

Spolu

UK Bratislava

5
Filozofická fakulta

psychológia

1/0

1

Jesseniova lekárska fakulta

ošetrovateľstvo

3/0

3

UK Martin

všeobecné lekárstvo

1/0

1

SZU Bratislava

3
Fakulty ošetrovateľstva a

ošetrovateľstvo

3/0

3

zdravotníckych odborných
štúdií a Fakulty
zdravotníctva
TU Trnava

10
Fakulta zdravotníctva a

ošetrovateľstvo

10/0

10

sociálnej práce
UCM Trnava

1
Inštitútfyzioterapie,

fyzioterapia

1/0

1

balneológie a liečebnej
rehabilitácie v Piešťanoch
KU Ružomberok

5
Fakulta zdravotníctva

ošetrovateľstvo

4/0

4

fyzioterapia

1/0

1

UAD Trenčín

3
Fakulta zdravotníctva

ošetrovateľstvo

Počet podaných prihlášok spolu:

3/0

3
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Vyhodnotenie aktivít školského preventívneho programu
„Radšej predchádzať ako riešiť...“
Preventívny program Strednej zdravotníckej školy strategický plán realizácie preventívnych
aktivít počas školského roka, ktoré sú určené pre žiakov a pedagogických zamestnancov
školy.
Preventívny program obsahuje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu
drogových závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie, podporné preventívne projekty v oblasti zdravého
spôsobu života a optimalizácie sociálno-psychologickej klímy v školskom prostredí, projekty
záujmovej a mimoškolskej činnosti detí a mládeže, školské športové podujatia, vzdelávanie
pedagogických zamestnancov školy v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.
Cieľom preventívnych aktivít bolo sprostredkovanie postupov proti zneužívaniu návykových
látok, zameraných na rozvíjanie osobnostných kvalít, vytvorenie priestoru pre zmysluplné
využívanie voľného času, výchovu k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravý životný štýl a
zníženie výskytu sociálno-patologických javov v školskom prostredí.
Ciele preventívneho programu sa nám podarilo čiastočne splniť.
V preventívnom programe sú integrované nasledovné preventívne programy, ktoré sme
osobitne vyhodnotili:


program podpory zdravia,



program výchovy k manželstvu a rodičovstvu,



program environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety,



program výchovy k ľudským právam,



program prevencie závislostí a sociálno-patologických javov

Program podpory zdravia
Cieľom programu bolo predchádzať vzniku obezity a jej následkov, t. z. vzniku
kardiovaskulárnych ochorení, metabolického syndromu, ochorení pohybového aparátu a
duševných porúch.
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 Pri príležitosti Medzinárodnej výzvy poukazujúcej na vplyv alkoholu na zdravie a vznik
FAS

- fetálneho alkoholového syndrómu u detí sme poukázali na tento problém

v mesiaci september formou informačno – propagačného materiálu pre žiakov 4. ročníka
 Deň srdca - v mesiaci september
o

27.a 29.9.2016 Slovenská nadácia srdca organizovala 10. ročník DŇA SRDCA v
rámci kampane MOST / mesiaca o srdcových témach. Naša škola sa zapojila
formou Hliadok zdravia a v spolupráci s RÚVZ – Mgr. Bašovou aktívnou účasťou
na stanoviskách v meste a RUVZ, kde žiaci IV. ročníka merali hodnoty TK, obvod
pása a cholesterol. Cieľom bolo poukazovať na riziká srdcovocievnych ochorení
a ich prevenciu,

o

11.10.2016 pripravila pre žiakov 4. ročníka Mgr. Bašová z RUVZ prednášku o
prevencii KVS ochorení, zároveň im smokerlyzerom zmerala hodnoty CO vo
vydychovanom vzduchu.

 Deň mlieka – 28.9.2016 sa uskutočnila celoškolská akcia, cieľom ktorej bolo poukázať
na význam mlieka v našej strave.
o

jednotlivé triedy mali možnosť nielen vidieť ale aj ochutnať rôzne druhy mlieka
a mliečnych výrobkov,

o

každá trieda napísala báseň o mlieku.

 Svetový deň výživy - V

mesiaci október sme si v týždni od 17. do 21.10.2016

pripomenuli svetový deň výživy.
o

uskutočnili sme akciu „Zdravý týždeň“, cieľom bolo poukázať na hodnotu
správneho stravovania a riziká vzniku obezity,

o

prostredníctvom rozhlasovej relácie sme hovorili o energetickej hodnote potravín
a jej vhodné zloženie pre vekovú kategóriu 15-19 rokov,

o

„Ochutnaj a prines niečo z domu“ - prinesením potravín dopestovaných v našom
regióne sme podporili domácu produkciu,

o

realizovaná anketa „Prečo nechodíš na obed?“

 Svetový deň prevencie AIDS - 1.12.
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o

2.12.2016 Mgr. Bašová pripravila pre žiakov 2. ročníka prednášku na tému
prevencie pohlavne prenosných ochorení.

 „Týždeň mozgu“
o

7.3.2017 sa uskutočnila plánovaná prednáška na tému prevencie Alzheimerovej
choroby s Mgr. Bašovou z RUVZ pre žiakov 3. ročníka.

 Svetový deň zdravia – 7.4. 2017
o

rozhlasová relácia na tému zdravie a jeho hodnota, osobná

zodpovednosť za

zdravie a jeho ochranu.
 Deň bez tabaku –v spolupráci s Mgr. Bašovou z RUVZ v Považskej Bystrici sme dňa
11.4.2017 usporiadali besedu, ktorá pre žiakov prvého ročníka pripravila prezentáciu
a videoukážku o vplyve fajčenia na ľudské zdravie, zmerala im hodnoty CO vo
vydychovanom vzduchu, poukázala na riziká pasívneho fajčenia, žiaci pripravili nástenku
a propagačný materiál poukazujúci na riziká fajčenia.
 Zdravie a pohyb -na hodinách TEV, počas prestávok, v popoludňajších hodinách sme
podporovali záujem o pravidelný šport a pohybové aktivity,s cieľom predchádzať
obezite, nesprávnemu držaniu tela a rozvíjaniu pohybovej gramotnosti. Na našej škole
mali žiaci

možnosť navštevovať športové krúžky, zapojiť sa do športových súťaží

a využívať fitnes telocvičňu. Počas prestávok si mohli zahrať stolný tenis v určených
priestoroch.
Plnenie programu prevencie civilizačných ochorení – obezity sa realizovalo aj v rámci
vyučovacích predmetov: základy ošetrovania a asistencie, zdravie a klinika chorôb,
psychológia.
Program výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Cieľom programu bolo vplývať na utváranie základných poznatkov, návykov, správnych
postojov v oblasti predmanželského, manželského spolužitia a rodičovskej výchovy.

Aktivity:
 Triedni učitelia zaradili do plánu triednických hodín tieto témy:
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December - Názory na manželstvo



Február- Zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa



Apríl- Vývoj vzťahov medzi dvoma ľuďmi (chodenie, dvorenie, láska)

 Pri organizovaní aktivít boli použité rôzne informačné zdroje- knihy, letáky, videokazety,
ústredná nástenka k VMR.
Plnenie programu výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizovalo aj v rámci vyučovacích
predmetov: biológia, anatómia a fyziológia, zdravie a klinika chorôb, sociálna starostlivosť,
etická výchova a náboženstvo.
Program environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety
Cieľom programu bolo pestovať v žiakoch najmä tieto postoje: vážiť si životné prostredie,
chrániť ho, starať sa o živé organizmy.

Aktivity:
 V žiakoch sa formovali, utvárali a pestovali najmä tieto postoje :
o

vážili si životné prostredie
 CHE, BIO, formou žiackych referátov – poznávanie chránených území Slovenska
 v rámci záujmového krúžku Poznaj a chráň životné prostredie ( vedúca krúžku RNDr.
Viera Sláviková, PhD.)
 diskusie na tému ŽP v triedach, v škole, mimo školy, v rámci záujmového krúžku
Poznaj a chráň životné prostredie

o

chápali význam racionálnych argumentov, dôkazov
 rozoberanie príčin aktuálneho počasia vo svete, u nás,
 bola pripravená relácia a ústredná nástenka pri príležitosti 31. výročia jadrovej
katastrofy v Černobyle

o
o

tolerovali a otvorene zmýšľali
 prebehli diskusie medzi žiakmi na THF
prebehol kurz na ochranu života a zdravia - environmentálne témy( 3. ročník)

 Výchova žiakov smerovala k ochrane životného prostredia :
o

naďalej žiaci triedili odpad ( papier, plasty, sklo )
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o

kontrolovalo sa šetrné zaobchádzanie so školskými potrebami

o

prebehla relácia v školskom rozhlase – Apríl – mesiac lesov, Deň Zeme

o

boli pripravené nástenky s environtematikou

o

žiaci 2. ročníkov si pripravili v rámci hodiny biológie prezentácie na tému Deň Zeme

 V školskom prostredí služba denne kontrolovala :
o

osvetlenie

o

čistotu tried a ďalších miestností v škole

o

spotreba vody a saponátov

 Prebehla spolupráca s rodičmi cestou RZ v oblasti starostlivosti o životné prostredie
a environmentálneho vzdelávania.
 Žiaci boli podnecovaní k ekologizácii prevádzky školy formou:
o

šetrenia energie, triedením odpadu, starostlivosťou o zeleň, zberom papiera.

 Bol spracovaný projekt v rámci sekcie Enviroprojekt 2017 s názvom Liečivé rastliny –
správna voľba pre zdravý život

Plnenie programu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety sa uskutočňovalo aj
v rámci vyučovacích predmetov biológia, etická výchova a na triednických hodinách.
Pogram výchovy k ľudským právam
Cieľom programu bolo zvýšenie rešpektovania ľudských práv a základných slobôd,
propagácia tolerancie, rešpektu medzi jednotlivými národmi a etnickými skupinami, podpora
ľudskej dôstojnosti a vytvorenie všeobecnej kultúry v oblasti ľudských práv.

Aktivity:
 Pri príležitosti Svetových, Európskych, Medzinárodných dní sa konali plánované
rozhlasové relácie, aktualizovali sa nástenky na dané témy.
 Na hodinách občianskej náuky a dejepisu sa konali besedy na plánované témy, žiaci boli
upozorňovaní na nebezpečenstvo množstva zavádzajúcich informácií na internete. Na
konkrétnych príkladoch boli dokumentované účelové informácie, ktorých úlohou je
zámerne podávať nepravdivé alebo skreslené informácie na internete – „Nie všetko, čo
nájdeš na internete, je pravdivé!“
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 Na hodinách OBN boli uskutočnené besedy a prezentácie v II. ročníku na tému
„Globálne problémy súčasného sveta“/ terorizmus, utečenci, krajiny tretieho sveta, detská
práca, HIV/AIDS, studená vojna, lokálne vojnové konflikty súčastného sveta/
 Na hodinách občianskej náuky sa využívali metodické príručky – Kompas, Vybrané texty
k ľudským právam, Krátky slovník rasizmu, Slovník ľudských práv, pracovné zošity –
Každý iný všetci rovní, Imigrácia v Európe a na Slovensku, Nie som rasista, ale..., Vývoj
pravicového extrémizmu na Slovensku v rokoch 1989-2012, Cyberhate – nenávisť na
internete, Vieme, že... – pracovný zošit, Nemaj trému z extrému – pracovné listy
 22.11.2016 sa v spolupráci s CPPPaP uskutočnila beseda so psychológom „Realistický
pohľad na seba samého“ pre žiakov II. ročníka.
 V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv – víťazkou sa stala
žiačka II.A triedy Gabriela Šulyová
 Dňa 21.3.2017 zorganizovaná beseda pre žiakov 1. ročníka „Bezpečné používanie
internetu, kyberšikana, ktorú realizovala kpt. JUDr. Adela Ďurkechová, príslušníčka PZ
SR.
 Dňa 24.3.2017

zorganizovaná prednáška pre žiakov 2. a 3. ročníka Domáce násilie,

násilie páchané na ženách, obchodovanie s ľuďmi, ktorú realizovala kpt. JUDr. Adela
Ďurkechová, príslušníčka PZ SR.
 6.4.2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili v rámci predmetu SIL/sociálna starostlivosť/
exkurzií v Krízovom centre pre týrané ženy v Považskej Bystrici, kde sa prostredníctvom
sociálnych pracovníkov dozvedeli o porušovaní práv žien, o ich právach a možnostiach
pomoci.
 V priebehu školského roka sa uskutočnilo monitorovanie dodržiavania ľudských práv
u našich žiakov pod vedením výchovného poradcu s cieľom zmapovať šikanovanie na
našej škole. Zapojení boli žiaci 1.- 4. ročníka.
 V rámci triednických hodín boli podľa plánu realizované besedy, prednášky, pustené
videofilmy na dané témy.
Plnenie programu výchovy k ľudským právam sa uskutočňovalo vo všetkých vyučovacích
predmetoch, najmä : občianska náuka, dejepis, psychológia, základy ošetrovania a asistencie,
zdravotnícka etika, sociálna starostlivosť, etická výchova, náboženstvo, triednicka hodina.
Program prevencie závislostí a sociálno-patologických javov
Cieľom programu bolo oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu
a iných drog na zdravie a správanie jednotlivca a najmä predchádzanie vzniku a šíreniu
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závislostí, oboznámiť žiakov s dôsledkami protispoločenského správania, s preventívnymi
opatreniami v oblasti kriminality, obchodovania s ľuďmi, bezpečného používania internetu.
V našom preventívnom programe sme sa zamerali najmä na konzumáciu legálnych drog
(fajčenie, alkohol), bezpečnosťou používania komunikačných technológií, prevenciou
obchodovania s ľuďmi, nakoľko tieto v rámci prieskumu na našej škole vidíme ako najväčší
problém, venovali sme sa aj nelátkovým závislostiam.
Aktivity:
 Udržiavaná protidrogová klíma v škole, realizácii opatrení v oblasti ochrany mládeže
pred negatívnymi javmi, monitorovaná situáciu v škole pravidelnými kontrolami areálu
školy priebežne počas celého roka.
 Žiaci denného štúdia informovaní triednymi učiteľmi o ich právach a povinnostiach,
preventívnych opatreniach zakotvených vo vnútornom poriadku školy.
 Dôsledne dodržiavaný zákon o ochrane nefajčiarov
 V rámci hodín informatiky vyučujúci poučili

žiakov1. a 2. ročníkov o bezpečnom

používaní internetu a komunikačných technológií.
 V spolupráci s výchovným poradcom žiaci informovaní v oblasti školského šikanovania,
realizovaný prieskum, výsledky vyhodnotené.
 Na plenárnom

rodičovskom združení rodičia informovaní o opatreniach školy proti

šíreniu legálnych a nelegálnych drog, o možnostiach účinnej prevencie závislostí
a poskytovania poradenstva, o prevencii šikanovania a kriminality, tieto informácie
dopĺňané priebežne prostredníctvom triednych učiteľov
 Pri príležitosti Medzinárodnej výzvy poukazujúcej na vplyv alkoholu na zdravie a vznik
FAS

- fetálneho alkoholového syndrómu u detí sme poukázali na tento problém

v mesiaci september formou informačno – propagačného materiálu pre žiakov 4. ročníka
 16.9.2016 žiaci 4. ročníka navštívili Centrum sociálnych služieb Nádej v Dolnom
Lieskove, 13. a 15.3.2017 sme navštívili Centrum sociálnych služieb Sloven v Slávnici,
ktoré sú určené pre ľudí s duševnými ochoreniami.
 V spolupráci s RUVZ 11.10.2016 uskutočnená beseda o prevencii KVS ochorení
a škodlivosti fajčenia pre žiakov 4. ročníka a 11.4.2017 besedu o škodlivosti fajčenia
s meraním množstva CO vo vydychovanom vzduchu pre žiakov prvých ročníkov.
V mesiaci máj pripravené zdravotnovýchovné materiály, informačný panel a rozhlasová
relácia o škodlivosti fajčenia.
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 V rámci európskeho týždňa boja proti drogám sme v mesiaci november zrealizovali
anketu medzi žiakmi prvého ročníka „Drogy a ja“ s následným vyhodnotením na
triednických hodinách a prednáškami na tému prevencie závislostí aj v iných ročníkoch
počas celého školského roka, pripravili sme informačný panel.
 Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky, tvorili sme pohľadnice na
túto tému, pri príležitosti Svetového dňa prevencie AIDS (1.12.) usporiadali informačnú
kampaň s tvorbou červených stužiek, zúčastnili sme sa celoslovenského stretnutia. Na
hodinách Zdravie a klinika chorôb a Základy ošetrovania a asistencie sme realizovať
prevenciu HIV/AIDS, 2.12.2016 Mgr. Bašová z RUVZ realizovala besedu o prevencii
pohlavných ochorení.
 Na hodinách dejepisu a občianskej náuky sa žiaci venovali

prevencii rasizmu

a antisemitizmu, žiaci oboznámení s antidiskriminačným zákonom. Žiaci 2. ročníka sa
zúčastnili v decembri 2016 Olympiády ľudských práv.
 V mesiaci február koordinátorka prevencie pripravila usmernenie „Hľadám si prácu
v zahraničí...“ pre žiakov 4. ročníka
 Dňa 21.3.2017 zorganizovaná beseda pre žiakov 1. ročníka „Bezpečné používanie
internetu, kyberšikana, ktorú realizovala kpt. JUDr. Adela Ďurkechová, príslušníčka PZ
SR.
 Dňa 24.3.2017 zorganizovaná prednáška pre žiakov a 3. ročníka Domáce násilie, násilie
páchané na ženách, obchodovanie s ľuďmi, ktorú realizovala, príslušníčka PZ SR.
 Na hodinách sociálnej starostlivosti sa žiaci oboznámili so zákonom o rodine, venovali sa
prevencii domáceho násilia, násilia páchanom na ženách, 6.4.2017 sme navštívili krízové
centrum v Považskej Bystrici.
 V spolupráci s POS sa 7.4.2017 žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnili edukačného podujatia
k sociálnej prevencii. Absolvovali prednášky na témy - Domáce násilie a jeho prevencia,
Násilie v škole a jeho prevencia, Nelátkové návykové choroby – shopoholizmus
s lektorkami Mgr. Barborou Kuchárovou, PhD. a PhDr. Ingrid Hupkovou, PhD.
 Aktualizovaná nástenku pri príležitosti „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a
nezákonnému obchodovaniu“(26.6.)
 Aktívna spolupráca s POS v Považskej Bystrici. 27.6.2017 Mgr. Kadlec realizoval
prednášku pre žiakov I. ročníka v rámci triednickych hodín na tému Efektívne využívanie
voľného času.
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 Spolupráca so žiackou školskou radou pri riešení aktuálnych pripomienok a návrhov
študentov, pri spravovaní schránky dôvery, pri organizácii vianočnej súťaže.
 V spolupráci s CPPPaP pripravené besedy a aktivity pre žiakov všetkých ročníkov,
spolupracovali sme pri diagnostike klímy v triedach v I. ročníku a realizovali aktivity pre
jej zlepšenie.
 Podporované

športové činnosti v škole, zapájanie sa

do športových aktivít

organizovaných pre žiakov stredných škôl pod vedením Mgr. Demáčka priebežne počas
celého polroka .
 Návšteva

kultúrnych podujatí

- pre žiakov denného štúdia školy, účasť žiakov

v literárnych súťažiach.
 Podporovaná záujmovú činnosť, rozvíjané tvorivosť a nadanie žiakov pri práci
v krúžkoch, realizácii SOČ. Žiaci školy dosiahli významné úspechy, práca „Zachráňme
spolu viac životov“ postúpila do celoslovenského kola SOČ, družstvo žiakov z III.A
a III.B triedy sa umiestnilo sa na 2. mieste v regionálnej súťaži poskytovania prvej
pomoci žiakov SZŠ , žiačky II.A získali 11. miesto v súťaži zdravotníckych škôl
„Asistent v akcii“ v Prešove.
 V rámci projektu výuky prvej pomoci sme aktívne pôsobili na základných školách ,
realizovali aktivity pre širokú verejnosť a zapojili žiakov do týchto aktivít.
 Spolupráca s MO SČK pri organizácii súťaže prvej pomoci pre žiakov 2. ročníka.
 Pripravované rozhlasové vysielanie, relácie s protidrogovou tematikou, problematikou
prevencie kriminality mládeže, tolerancie, šikanovania, domáceho násilia, aktuálne
pripravované nástenky.
 Žiaci aktívne spolupracovali pri tvorbe školského časopisu
 Spolupráca s Ligou za duševné zdravie pri akcii Modré nezábudky, spolupráca s Ligou
proti rakovine pri akcii Deň narcisov.
 5.5.2017 zorganizovaná besedu s vedúcou sestrou psychiatrického oddelenia pre žiakov
4. ročníka o rizikách dospievania a podpore duševného zdravia, spojená s exkurziou na
tomto oddelení.

Plnenie programu prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov sa
uskutočňoval aj v rámci vyučovacích predmetov: zdravie a klinika chorôb, základy
ošetrovania a asistencie, psychológia, etická výchova, náboženstvo, triednicka hodina.
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Aktivity školy
Záujmové krúžky


Estetické zručnosti zdravotníckeho asistenta



Filmový klub1



Filmový klub2



Fitnes



Konverzácia v anglickom jazyku I.



Konverzácia v nemeckom jazyku



Mladý záchranár



Nemčina pre pokročilých



Potulky s bibliou



Príprava na VŠ z chémie a biológie



Seminár z ANF pre maturantov

Škola spolupracovala


Spolupráca s Občianskym združením Zdravá duša - Deň nezábudiek.



Spolupráca s Úniou slabozrakých a nevidiacich "Biela pastelka".



Aktívna spolupráca s Ligou proti rakovine pri organizovaní Dňa narcisov.



Návšteva Poradne zdravia s cieľom besedy k prevencii kardiovaskulárnych ochorení
(meranie CO vo vydychovanom vzduchu, meranie hladiny glykémie a cholesterolu,
meranie podkožného tuku, výpočet BMI).



Aktívna spolupráca so Slovenským Červeným krížom.



Spolupráca so zariadeniami sociálnej starostlivosti - Domov pre seniorov Považská
Bystrica, DSS Lieskov, Hospic Trenčín, DSS Slávnica, Alzheimerove zariadenie
Dubina, Detský domov Hviezdička, Krízové centrum Považská Bystrica



Spolupráca so VšZP v Považskej Bystrici.



Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici.



Spolupráca s Považským osvetovým strediskom.



Spolupráca s Vlastivedným múzeom.



Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou v Považskej Bystrici.
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Projektová činnosť školy
Škola sa zapojila do nasledovných projektov:
 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania
 Projekt ERASMUS+- „Motivácia žiakov pomocou nových metód výučby v anglickom
jazyku“
 Projekt ERASMUS+- „Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ“
 Európsky týždeň odborných zručností
----

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Názov predmetu
Anglický jazyk

počet učební

vybavenie učební

jazyková učebňa

mapy, audiovizuálna technika, slovníky

Informatika

2 odborné učebne

Odborné zdravotnícke predmety

3 odborné učebne

počítače, dataprojektory
anatomické modely, obrazy, zdravotnícke
pomôcky, audiovizuálna technika, DVD
prehrávače- vybavenie podľa ŠVP

Nemecký jazyk

odborná učebňa

resuscitačné modely, mapy, didaktická technika,
zdravotnícky materiál

Anatómia a fyziológia

Odborná učebňa

Anatomické modely, obrazy, didaktická technika

Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

Odborná učebňa

Vybavená podľa ŠVP

Telesná výchova

posilňovňa

Prvá pomoc

náradie na cvičenie

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy
viď príloha

Koncepčný zámer rozvoja školy
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Z koncepčného zámeru školy v školskom roku 2016/2017 sa nám podarilo:
 zapojenie sa do národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách s využitím elektronického testovania
 zapojili sme sa do projektu ERASMUS+


inovovať materiálno-technické vybavenie školy



využívať IKT vo výchovno-vzdelávacom procese



udržiavať dobrú spoluprácu s tretím sektorom (občianske združenia, charitatívne
združenia...)



podporovať kariérny rast profesionálneho rozvoja učiteľov



viesť žiakov k pokračovaniu štúdia na VŠ



aktívne zapojiť školu do menších projektov



priebežne inovovať estetizáciu školy

Analýza úrovne výchovy a vzdelávania
Silné stránky - klady
Plná odbornosť vyučovania odborných predmetov

Slabé stránky - nedostatky
z priestorových dôvodov chýbajú kabinety pre
učiteľov

ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

nízky záujem žiakov o zapojenie sa do
predmetových olympiád

skutočnosť, že na škole sa nevyskytli problémy s
užívaním drog, šikanovanie

pomerne vysoká absencia žiakov

kvalitné vybavenie odborných učební

rastie počet oslobodených žiakov od telesnej
a športovej výchovy

dostatok modernej a aktuálnej odbornej literatúry

klesajúci záujem rodičov o spoluprácu so
školou

korektná tímová práca v rámci PK
uprednostňovanie inovatívnych metód v organizácií
vzdelávania, neustále zvyšovanie aktívneho a tvorivého
prístupu k žiakom
didaktická technika pre výchovnovzdelávací proces
odborne vybavená jazyková učebňa
zrekonštruované a zmodernizované priestory školy
uplatnenie absolventov v praxi
vysoká úspešnosť žiakov v pokračovaní štúdia na VŠ
organizácia rozmanitých školských akcií /exkurzie,
besedy, odborné prednášky, kultúrne a športové
podujatia/
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dobrá spolupráca so školiacimi pracoviskami
kladné hodnotenie školy verejnosťou
humanitárne akcie mesta, spolupráca s mestským
úradom, domovom dôchodcov, ...
spolupráca s Radou školy a ZRŠ
spolupráca s ÚPSV a R
spolupráca so základnými školami v regióne
spolupráca so strednými školami v regióne
spolupráca so zdravotníckymi školami SR
spolupráca so zdravotníckou fakultou v Trenčíne
spolupráca s tretím sektorom
spolupráca s CPPPaP
poloha našej školy - približne uprostred mesta,
čo zlepšuje jej dostupnosť dopravnými
prostriedkami

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania
Z hľadiska uplatnenia sa na trhu práce sú absolventi našej školy žiadanou profesiou
v rámci Slovenska ako i mimo republiky. Škola má s NsP Považská Bystrica uzatvorené
Memorandum o spolupráci medzi Strednou zdravotníckou školou v Považskej Bystrici
v zriaďovateľskej

pôsobnosti

Trenčianskeho

samosprávneho kraja

a Nemocnicou

s poliklinikou v Považskej Bystrici. Na základe toho je pre každého z absolventov našej
školy vytvorená možnosť pracovnej príležitosti v NsP.

Vyjadrenie

rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Trenčianskemu samosprávnemu kraju v Trenčíne

schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Strednej zdravotníckej
školy v Považskej Bystrici za školský rok 2016/2017.
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..........................................................
PhDr. Katarína Podolanová
predseda Rady školy
pri Strednej zdravotníckej škole
v Považskej Bystrici
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