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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 

 

 

 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 výchovno-

vzdelávacej 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:  https://szspovb.edupage.org 

    E-mailová adresa:   info@szspb.tsk.sk  

 

5. Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A,  911 01  Trenčín 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcia 

PhDr. Mária Jandová, PhD. riaditeľka školy 

Ing. Vlasta Sokolová 

zástupkyňa riaditeľky školy  pre výchovu 

a vzdelávanie 

PhDr. Erika Michálková 

zástupkyňa riaditeľky školy pre odbornú 

zložku vzdelávania 

Ing. Jana Ragimová vedúca úseku TEČ 
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7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici  pracovala  počas školského 

roku 2017/2018 v nasledovnom zložení: 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný / za 

PhDr. Katarína Podolanová predseda pedagogických zamestnancov 

PhDr. Mária Klabníková podpredseda pedagogických zamestnancov 

Ing. Mária Gáboriková tajomník nepedagogických zamestnancov 

Michaela Jahodová člen zástupca študentov 

p.Mohyláková Anna člen zástupca rodičov 

p.Šamajová Alica člen zástupca rodičov 

p.  Roman Jahoda člen zástupca rodičov 

doc. PhDr.,  PaedDr. Karol 

Janas, PhD. 
člen 

delegovaný poslanec za VÚC 

MUDr. Igor Steiner člen delegovaný poslanec za VÚC 

Mgr. Juraj Smatana člen delegovaný poslanec za VÚC 

Ing. Viera Zboranová člen delegovaný poslanec za VÚC 

 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/ 2018 

Počet zasadnutí: 4  

Rada školy sa vyjadrovala a odsúhlasovala: 

-  správu o hospodárskej činnosti školy, 

-  schvaľovala plán výkonov  pre školský rok 2019/2020, 

- schvaľovala plán hlavných úloh výchovy a vzdelávania, 

- schvaľovala správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, 

- schvaľovala dodatok k Školskému vzdelávaciemu programu. 

Priebežne bola informovaná o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Odborová organizácia ZO OZ PŠaV pri SZŠ Považská Bystrica mala 16 členov. 

Predsedom ZO OZ PŠaV je PhDr. Monika Kremeňová, výbor základnej organizácie tvoria 3 

členovia + 3 členná revízna komisia. 

ZO OZ PŠaV uzatvorila s riaditeľkou  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka 

Študijný odbor 
Druh 

 štúdia 

Dĺžka 

 štúdia 

Počet  

prihlásených 

 žiakov 

Počet  

prijatých 

uchádzačov 

Počet  

zapísaných 

žiakov 

5356 M zdravotnícky              

asistent denné štvorročné 61 56 38 

5356 N zdravotnícky 

asistent večerné dvojročné 31 31 31 

 

 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov  

 

Hodnotenie prospechu za školu podľa tried – denné štúdium 

 

  I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B Spolu 

vyznamenaní 5 1 5 7 6 4 2 30 

PVD 10 4 5 5 5 10 9 48 

Prospeli 5 15 14 15 17 14 16 96 

neprospeli 0 0 0 0 1 0 0 1 

neklasifikovaní 0 0 0 0 0 2 0 2 

 

 

 

ročník Trieda 

počet žiakov  

k 15.9.2017 k 31.8.2018 

1. I.A 20 20 

 I.B 18 20 

2. II.A 24 24 

3. III.A 28 25 

 III.B 30 29 

4. IV.A 32 1 

 IV.B 28 0 

večerné I.VS2 31 23 

 II.VS2 23 0 

SPOLU 234 142 
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Hodnotenie prospechu za školu podľa tried – večerné, diaľkové štúdium 

 

  I.VS2  II.VS2 Spolu 

vyznamenaní 8  15 46 

PVD 13  7 25 

prospeli 1  3 11 

neprospeli 0  0 0 

 

Hodnotenie správania za školu podľa tried – denné štúdium 

 

  I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B Spolu 

1. stupeň 19 20 20 25 28 27 25 164 

2. stupeň 1 0 3 1 1 0 1 7 

3. stupeň 0 0 0 1 0 1 1 3 

4. stupeň 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

Hodnotenie prospechu podľa predmetov a tried - denné štúdium 

 

Predmety I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B 

Slovenský jazyk a lit. 2,1 2,5 2,58 2,43 2,79 2,66 2,67 

Anglický jazyk 2,33 2,6 2,6 2,75 2,26 2,43 2,89 

Nemecký jazyk 2,5  3  3,1 3,13  

Dejepis 2,5 3,2 2,63     

Občianska náuka 1,65 2,2 1,92     

Fyzika 1,4 1,7      

Chémia 2,05 2,7 2,29     

Biológia 1,55 2,45 1,5     

Matematika 2 3 2,63 2,25 2,41 2,03 2,67 

Informatika 1,1 1,3 1,42     

Telesná a športová 

výchova 1,06 1,3 1,5 1,42 1,13 1,12 1,04 

Latinský jazyk 1,9 2,5      

Anatómia a fyziológia 1,9 2,75 2,54     

Patológia    2,46     

Prvá pomoc   1,67     

Psychológia, 

pedagogika a 

profesijná 

komunikácia  

 

1,96 2,32 1,86 1,52 1,52 

Preventívne lekárstvo    2,36 2,48   

Sociálna starostlivosť      2,03 2,04 

Organizácia 

zdravotníctva  

 

 1,89 1,83   

Zdravotnícka etika   1,58     

Zdravie a klinika 

chorôb 1,75 

2,9 

2,75 2,61 2,83 2,66 2,7 
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Základy ošetrovania a 

asistencie 2,2 2,6 2,63 2,32 2,31 2,86 2,37 

Administratíva a 

zdravotnícka 

dokumentácia  

 

2,29 1,96 1,86   

Odborná klinická prax    1,74 1,83 1,54 1,81 

Celkový študijný 

priemer 1,83 2,41 2,18 2,22 2,19 2,08 2,2 

 

 

Hodnotenie prospechu podľa predmetov a tried - externé štúdium 

 

 Predmety I.VS2 II.VS2 

Latinský jazyk/-   

Anatómia a fyziológia 1,77  

Patológia  1,59  

Preventívne 

lekárstvo/- 
  

Organizácia 

zdravotníctva /- 
  

Prvá pomoc  1 

Psychológia, 

pedagogika a 

profesijná 

komunikácia 

1,05  

Zdravotnícka etika/-   

Sociálna 

starostlivosť/- 
  

Zdravie a klinika 

chorôb 
1,68 1,57 

Základy ošetrovania a 

asistencie 
1,86 1,52 

Administratíva a 

zdravotnícka 

dokumentácia 

 1 

Zdravoveda   

Sanitárstvo   

Sanitárske činnosti   

Odborná klinická prax 1,64 1,65 

Celkový študijný 

priemer 
1,6 1,35 
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Výsledky  maturitnej skúšky  

 

 Spolu 

Počet žiakov prihlásených na MS 83 

Počet žiakov, ktorí konali MS  

(riadny termín) 
78 

Počet žiakov, ktorí konali MS  

(mimoriadny termín- september, 

február) 

1 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili 

MS (riadny termín) 
78 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili 

MS (mimoriadny termín) 
1 

Počet žiakov, ktorí majú povolené 

opravné skúšky (september 2018, 

február 2019) 

0 

 

Predmet  Počet žiakov prihlásených 

na MS 2018 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
60 

Nemecký jazyk 18 

Anglický jazyk 42 

Teor. časť odb. zložky 83 

Praktická časť 

odb.zložky 
83 

 

Slovenský jazyk a literatúra   úroveň B1   priemer predmetu  2,44 

Anglický jazyk  úroveň B1  priemer predmetu  2,20 

Nemecký jazyk  úroveň B1  priemer predmetu  2,50 

Teoretická časť odbornej zložky                    priemer predmetu  2,17 

Praktická časť odbornej zložky                      priemer predmetu  1,83 

 

Zoznam študijných odborov 

Študijný odbor Typ štúdia 

Učebný plán vydaný MZ SR 

Štátny vzdelávací program 

5356 M  zdravotnícky asistent 

 

4-ročné denné štúdium 

pre  

absolventov základnej 

školy 

 

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. 

5356 N  zdravotnícky asistent 

Externé štúdium: 

 

Večerné pomaturitné  

 2--ročné kvalifikačné 

štúdium 

 

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. 
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Učebný odbor Typ štúdia Štátny vzdelávací program 

5371 H sanitár 

večerné stredné 

odborné štúdium pre 

absolventov strednej 

školy, ukončenej  

maturitnou   skúškou 

alebo záverečnou 

skúškou 

Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod 

číslom Z35013- 2013- OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou 

od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom. 

 

Zamestnanci školy 

 

Druh pracovného  

pomeru 

počet zamestnancov  

v šk. 2017/2018 

 

pedagogickí nepedagogickí 

Spolu 35 6 

 Z toho : 

PP na dobu určitú 5  

PP na skrátený úväzok 9  

Dohoda o prac. činnosti 7  

 

Odbornosť vyučovania bola 100 % vo všetkých predmetoch okrem: 

etická výchova – 100 % - neodborne  

občianska náuka – 100 % - neodborne 

fyzika – 100 % - 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 

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 
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Mgr. Lukáš Demáček                       Učiteľstvo telesnej výchovy 

PhDr. Mária Jandová, PhD.  Učiteľstvo odborných predmetov Pedagogika - 

                                              Ošetrovateľstvo 

PhDr. Monika Kremeňová Ošetrovateľstvo  

PhDr. Dana Krstičová Ošetrovateľstvo 

PhDr. Erika Michálková Ošetrovateľstvo a rehabilitácia 

Mgr. Ivana Pavlacová Ošetrovateľstvo a rehabilitácia 

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. Milada Tršková                       Fyzioterapia 

Mgr. Mária Jurovčíková   Ošetrovateľstvo 

 

Na dohodu o pracovnej činnosti: 

MUDr. Ladislav Švejda, CSc. 

Mgr. Ivana Liščáková 

Mgr. Monika Tunegová  

PhDr. Jana Umrianová 

Mgr. Monika Bohunská 

MuDr. Martina Wallenfelsová 

Ing. Pavol Kňazík 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

Forma Počet Priebeh 

Doplňujúce pedagogické štúdium odb. zdrav. predmetov 1 prebieha 
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Predmetové komisie pracovali v nasledovných vzdelávacích oblastiach 
 

Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

 

 Jazyk a komunikácia  

(Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk)           

 Človek a príroda  a Matematika a práca s informáciami 

(Matematika, Informatika, Fyzika, Chémia, Biológia) 

 Človek, hodnoty a spoločnosť a Zdravie a pohyb 

(Dejepis, Občianska náuka, Telesná  a športová výchova, Etická výchova,  

Náboženská výchova)                                         

Predseda: PhDr. Mária Klabníková 

 

 

Predmetová komisia odborných predmetov: 

 

 Odborné vzdelávanie 

(Latinský jazyk, Administratíva a zdravotnícka dokumentácia,  Psychológia, 

pedagogika a profesijná komunikácia, Zdravotnícka etika, Anatómia a fyziológia, 

Patológia, Prvá pomoc, Zdravie a klinika chorôb,  Základy ošetrovania a asistencie, 

Preventívne lekárstvo, Odborná klinická prax, Organizácia zdravotnictva, Sociálna 

starostlivosť, Zdravoveda, Sanitárstvo, Sanitárske práce)                                                

 

       Predseda: PhDr. Katarína Podolanová             

 

 

 

Vyhodnotenie práce predmetových komisií 

 

 Predmetová komisia  všeobecno-vzdelávacích predmetov 

 

Dňa 27. 09. 2017 sa na našej škole uskutočnil už 6. ročník medzitriednej projektovej 

súťaže, ktorá sa každoročne koná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Akcie sa zúčastnili 

žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov. Každá trieda predstavila ostatným študentom a 

http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=161
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=161
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vyučujúcim počas cca 10 minútovej prezentácie jeden štát Európskej únie, napr. jazyk, 

zriadenie, mestá, národné symboly, jedlá a iné zvyklosti, typické pre jednotlivé krajiny. Tento 

rok tak mohli všetci zavítať do Belgicka, Rumunska, Luxemburska, Malty a Portugalska 

a vidieť tak belgického kráľa s kráľovnou, grófa Drakulu, ochutnať belgické pralinky, vafle 

alebo sa naučiť zopár cudzích slovíčok. Cieľom projektov bolo upozorniť žiakov na 

dôležitosť štúdia jazykov, aktivizovať ich na vyvinutie samostatnej aktivity podporujúcej 

štúdium jazykov, podporiť zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia, 

poukázať na jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy a podporiť celoživotné jazykové 

vzdelávanie žiakov nielen v škole. Vďaka náročnosti a prepracovanosti projektov boli 

ocenené všetky triedy. Tretie miesto obsadila trieda I. B, ktorá predstavovala Luxembursko, 

druhé miesto obsadila II. A s krajinou Belgicko a zvíťazila trieda III. A, ktorá všetkých 

študentov zobrala na okružnú jazdu po Malte. Za víťazstvo v súťaži sa študenti III. A 

zúčastnia jazykovej exkurzie vo vybranom slovenskom meste. 

Dňa 5.10. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu na DSA Rozkvet 

v Považskej Bystrici. Našu školu reprezentovali žiaci Matúš Strinka, Juraj Andráško, Monika 

Sakalová, Martina Čilíková a Erika Vraníková. Družstvo dievčat sa umiestnilo na peknom 2. 

mieste a družstvo chlapcov na 5. mieste. Erika Vraníková sa umiestnila na 1. mieste zo 

všetkých dievčat a postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 10.10. 2017 v Dubnici nad 

Váhom. 

Dňa 10. 10. 2017 sa uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu v Dubnici nad 

Váhom. Našu školu reprezentovala žiačka Erika Vraníková, ktorá sa umiestnila na krásnom 2. 

mieste.Okresné kolo v bedmintone 

Dňa 18. 10. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok 

v telocvični gymnázia. Našu školu reprezentovali žiačky Mária Slobodníková a Erika 

Kromková, ktoré sa umiestnili na 4. mieste a žiaci Michal Čiernik a Róbert Kurus, ktorí sa 

umiestnili tiež na 4. mieste. 

Dňa 25.10. 2017 sa uskutočnilo na obchodnej akadémii okresné kolo vo volejbale 

dievčat. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat v zložení Erika Vraníková, Martina 

Janíčková, Žaneta Staňová, Martina Čilíková, Lenka Štefanicová a Kristína Vavricová. 

Dievčatá sa umiestnili na 4. mieste. 

Dňa 10. 11. 2017 sa uskutočnilo na SOŠ strojníckej okresné kolo v stolnom tenise. 

Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat v zložení Mária Slobodníková, Klára 

Mehešová a Anna Strapková. Po vyrovnaných zápasoch s obchodnou akadémiou a 

http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=164
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=165
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gymnáziom a jednoznačnej výhre s priemyselnou školou sa dievčatá umiestnili na peknom 3. 

mieste.  

Pod  názvom Tam, kde sme našli domov uviedli svoje krátke rozprávanie 

o svojej, takmer 2-ročnej misii v africkej Keni, naši hostia: bývalá študentka p. Barborka 

Letková s manželom. Podujatie sa uskutočnilo dňa 14. 11. 2017 vo vestibule školy. Svoje 

rozprávanie zamerali na opustené deti a mladých ľudí, žijúcich na periférii hlavného mesta 

Nairobi: režim dňa, tých, ktorí navštevujú školu, ich spôsob života, a to väčšinou na ulici, 

napriek tomu, že niektorí  majú i rodičov. Rozprávali tiež o spôsoboch svojej pomoci týmto 

deťom: hygiene, vzdelávaní, trávení voľného času rôznymi hrami, športom, modlitbou a pod.  

Na ukážku priniesli aj niekoľko predmetov, ktoré zhotovujú africké ženy, ako ozdobené 

košíky, maľované misky, drevené hudobné nástroje a pod. 

Naši študenti s veľkým záujmom počúvali skutočné príbehy detí, ktoré boli umocnené 

autentickými zábermi filmového  dokumentu natočeného pre televíziu LUX, ako aj 

možnosťou vidieť pozvaných hostí, ktorí v ňom účinkovali, priamo pri práci v teréne.  

Cieľom projektu Záložka do kníh spája stredné školy bolo nadviazanie kontaktov 

medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek. 

Do projektu sa zapojili naši žiaci 1. – 3. ročníka. Zhotovené záložky v počte 100 ks, zaslali 

podľa pokynov organizátora súťaže, pridelenej partnerskej - Strednej zdravotníckej škole 

v Dolnom Kubíne.  V tomto roku námetom na zhotovenie záložky bol literárny autor regiónu. 

Študenti sa usilovali do obsahu záložky zahrnúť informácie o svojej obci, meste, životopisné 

údaje o autorovi, citáty z diel a pod. 

Súčasťou projektu bolo i zaslanie vyhodnotenia s fotografiami záložiek, pani Mgr. 

Cenigovej, ústrednej metodičke pre školské knižnice. Študenti z danej školy zhotovili pre 

našich žiakov veľmi pekné záložky. Spolu s nimi zaslali nám i svoj školský časopis, 

prospekty o svojej škole a okolí. Vyhodnotenie projektu prebehlo v mesiaci november. Na 

základe vyhodnotenia bola naša stredná zdravotnícka škola spomedzi 189 stredných 

škôl, ktoré sa do projektu zapojili, zaradená aj do celoslovenského výberu zverejnenom na 

internetovej stránke.   

Dňa 13. 11. 2017  žiaci 1. – 4. ročníka, s vyučovacím jazykom anglickým sa zúčastnili 

v kine Mier vystúpenia Mestského divadla ACTORES z Rožňavy. Účinkujúci sa predstavili 

divadelnou hrou s detektívnou zápletkou pod  názvom: 39 stupňov. Námet hry, jeho 

spracovanie, dobré herecké výkony a pod. študentov od začiatku hry zaujali. Aj keď sa 

dialógy odvíjali väčšinou v slovenskom jazyku, predsa, v niektorých pasážach si mali 

možnosť overiť i svoje znalosti z anglického jazyka. 

http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=176
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=176
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=176
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=175
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Dňa 22. 11. 2017 už po tretíkrát zorganizovalo  Krajské centrum voľného času v 

Trenčíne a SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne súťaž stredných škôl Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Majster Rétor a  Master of Rhetoric. Pre súťažiacich boli pripravené dve 

úlohy. Museli sa popasovať s vopred  pripraveným prejavom o významnej osobnosti nášho 

regiónu a v druhej úlohe spontánne vyjadriť v rámci jednej minúty svoj názor na obrázok 

s citátom. Najlepší musel zaujať celým svojím prejavom a improvizovať ako profesionálny 

rečník. Našu školu reprezentovala v anglickom jazyku v 2. kategórii Soňa Feješová zo 

IV.A triedy, v slovenskom jazyku v 1. kategórii Natália Jurgošová z triedy II.A a v 2. 

kategórii Gabriela Šulyová z III.A triedy.  Hoci boli ocenené iba prvé 3 miesta, pre všetkých 

žiakov aj pedagógov bola súťaž obohatením o mnohé zážitky, skúsenosti a nové poznatky. 

Dňa 27. 11. 2017 sa konala Olympiáda v cudzích jazykoch. Žiaci si vyskúšali svoje 

vedomosti z nemeckého a anglického jazyka. Súťaž prebiehala písomnou a ústnou formou. 

Písomná časť obsahovala 3 časti: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, 

gramatickú časť. V ústnej časti žiaci pracovali s vizuálnym podnetom. 

Vyhodnotenie 

Anglický jazyk: 

1. miesto: Nikola Šištíková, III.B 

2. miesto: Soňa Feješová, IV.A 

3. miesto: Ondrej Križan, IV.A 

Nemecký jazyk: 

1. miesto: Dominika Kuchtiaková, IV.A 

2. miesto: Renáta Oravcová, III.B 

3. miesto: Anna Strapková, II.A 

Žiaci boli odmenení sladkosťami a cudzojazyčnou literatúrou. 

Na okresnom kole Olympiády v ANJ a NEJ nás v januári 2018 reprezentovali žiačky 

Šištíková a Kuchtiaková, ktoré sa zhodne umiestnili na 3. mieste 

Dňa 8. 12. 2017 sa uskutočnilo na OA okresné kolo vo florbale dievčat. Našu školu 

reprezentovalo družstvo dievčat v zložení Simona Moravíková, Kristína Frolová, 

Slobodníková Gabriela, Slobodníková Mária, Mudráková Petra, Vraníková Erika, Mehešová 

Klára, Mračníková Lucia a Dvorská Adela. Po tesných prehrách 3:4 s OA, 4:5 s Gymnáziom 

a výhre 3:1 nad SPŠ sme sa umiestnili na peknom 3. mieste.   

Dňa 15. 12. 2017 sa konal tradičný vianočný turnaj vo volejbale o putovný pohár 

majstra SZŠ. Turnaj mal veľmi dobrú a najmä dramatickú úroveň. Najlepšie 3 družstvá boli 

odmenené, víťazné družstvo dostalo putovný pohár.            

http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=179
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Na 1. mieste sa umiestnila trieda IV.B, na 2. mieste III.A a na 3. mieste III.B. 

Dňa 16. 12. 2017 učiteľky NEJ zorganizovali jazykovo-poznávaciu exkurziu do 

Viedne. Jej súčasťou bola aj návšteva  a exkurzia v známej čokoládovni v Kittse a vianočných 

trhov vo Viedni. 

Celý december sa na škole niesol v duchu predvianočnej nálady. Študenti si v triedach 

zdobili vianočné stromčeky, vyrábali vianočné ozdoby, či inak skrášľovali priestory školy. 

Posledný deň vyučovania v kalendárnom roku si študenti aj pedagógovia spríjemnili 

krátkym posedením pri vianočných stromčekoch, spojeným s vianočným programom. 

Vianočnú akadémiu otvoril dievčenský spevácky zbor v ľudových krojoch. 

Moderátorky Adriana Belušíková a Dominika Kuchtiaková spomenuli dobročinnú akciu 

Prinesme ľuďom Vianoce, v rámci ktorej študentky roznášali vianočné pečivo osamelým 

seniorom. Túto akciu sme mohli vidieť aj na videu. Nasledovali ďalšie ľudové koledy, 

spomínali sa vianočné zvyky a obyčaje. Študentom a pedagógom sa ku koncu prihovorila pani 

riaditeľka, ktorá všetkým zaželala krásne a požehnané sviatky. 

Na záver si všetci spoločne zaspievali tradičnú vianočnú pieseň Tichá noc.  Po 

skončení akadémie sa išli žiaci ponúknuť teplým punčom. 

Dňa 18. 1. 2018 sa uskutočnilo na OA okresné kolo v basketbale dievčat. Našu školu 

reprezentovalo družstvo dievčat v zložení Renáta Oravcová, Tatiana Mičiníková, Simona 

Moravíková, Simona Matejková, Lucia Mračníková, Klára Mehešová, Mária 

Slobodníková a Gabriela Slobodníková. Dievčatá sa umiestnili na 4. mieste. 

Po minuloročnom úspechu si žiaci našej školy mohli opäť pozrieť  v Žiline dňa 5. 2. 

2018  divadelné predstavenie TNT Theatre Britain Oliver Twist od významného autora  

 Charlesa Dickensa. Oliver Twist je príbeh o ťažkom živote chlapca, siroty, v ktorom autor 

zobrazil všedný svet Londýna 19. storočia s jeho problémami. Hoci to nebola komédia, mohli 

sme postrehnúť aj prvky humoru. Herci komunikovali počas predstavenia so žiakmi, a tak 

boli aj oni vtiahnutí do deja. Žiaci mali možnosť zdokonaliť si svoju angličtinu.  

V dňoch 12. 2. – 16. 2. 2018  sa uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov prvého 

ročníka v lyžiarskom stredisku Kubínska hoľa. Tí, ktorí prichádzali ako začiatočníci, sa 

naučili lyžovať alebo snowboardovať a tí, ktorí prichádzali ako pokročilí, sa viditeľne zlepšili. 

Okrem samotného lyžiarskeho kurzu si žiaci v posledný deň počas krásneho slnečného dňa 

užili krásnu prírodu a vychutnali nádherný výhľad z Kubínskej hole.  

Dňa 7. 3. 2018 sa uskutočnilo na SOŠ stavebnej okresné kolo vo florbale chlapcov. 

Školy boli rozdelené do dvoch skupín. Naša škola bola v skupine spolu s obchodnou 

akadémiou a gymnáziom. S obchodnou akadémiou sme prehrali 4:7 a s gymnáziom 0:4. 
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Chlapci hrali bojovne, snažili sa, ale ani to nepomohlo k postupu zo skupiny. Našu školu 

reprezentovali Martin Šamaj, Daniel Čupec, Juraj Andráško, Matúš Strinka, Róbert Kurus, 

Michal Fujko, Ondrej Križan, Adam Veteška a Peter Stolaric. 

22. marec je od roku 1992 vyhlásený za Svetový deň vody . Vo štvrtok 22. marca  sa 

všetci obliekli do ,, modrého“. Z relácie a z nástenky vo vestibule školy  sa dozvedeli veľa 

zaujímavých informácií o tejto životodarnej tekutine, ktorú si na hodine chémie spracovali 

študenti prvého ročníka. Počas veľkej prestávky mohli študenti i vyučujúci ochutnať rôzne 

druhy minerálnych vôd s liečivým účinkom na organizmus a oboznámiť sa so zásadami 

správneho pitného režimu. Cez 5. vyučovaciu hodinu bola pre študentov pripravená prednáška 

a beseda na tému Význam vody pre život a voda v ľudskom organizme. 

22. 3. 208 sa v miestnom dekanáte konala Biblická olympiáda. Zúčastnili sa jej žiaci 1. 

ročníka Jurkemiková, Belásová a Strinka. 

Dňa 23. 3. 2018 sa konala v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici 

Regionálna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. 

Našu školu reprezentovala Adriana Belušíková, študentka IV. A triedy, a to v prednese prózy. 

Hoci do krajského kola nepostúpila, odborná porota jej udelila diplom za zaujímavú 

dramaturgiu.  Dané ocenenie zahŕňa:  vhodnosť výberu textu podľa veku a typu recitátora, 

jeho myšlienkovú a umeleckú náročnosť, správne pochopenie a vystihnutie jeho osobitostí. 

Dňa 28. 3. 2018 sa uskutočnil na našej škole veľkonočný turnaj SZŠ v stolnom tenise 

žiačok. Zúčastnilo sa ho 13 dievčat. Najlepšie 3 žiačky boli odmenené cenami. Na 1.mieste sa 

umiestnila Anna Strapková z 2.A, ktorá aj obhájila prvenstvo z minulého roka, na 2.mieste sa 

umiestnila Klára Mehešová z 3.A a na 3.mieste sa umiestnila Mária Slobodníková z 3.A. 

Dňa 22. 4. 2018 bola relácia ku Dňu Zeme. 

Dňa 10. 5. 2018 sa na štadióne v Považskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo 

v atletike žiakov a žiačok. Našu školu reprezentovali žiačky Sára Gregušová a Klaudia 

Kušnierová v disciplíne beh na 100m, Marika Slivková a Simona Matejková v behu na 400m, 

Tamara Majerská, Patrícia Hrušovská a Natália Jakubková v disciplíne vrh guľou, Erika 

Vraníkova v behu na 800m a Adam Veteška v disciplíne vrh guľou. Najúspešnejší žiaci 

z našej školy boli Klaudia Kušnierová v behu na 100m, ktorá obsadila krásne 3. miesto, 

v behu na 400m obsadila Marika Slivková pekné 2. miesto a Simona Matejková 3. miesto. 

Erika Vraníková v behu na 800m a Adam Veteška v disciplíne vrh guľou sa umiestnili na 

výbornom 1. mieste a obaja postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 24. 5. 2018 

v Trenčíne. ažeerárny Kežmarok 

Dňa 10. 5. 2018 sa uskutočnila beseda Proti drogám s p. Petrom Podhorským. 

http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=189
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=200
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=200
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Za našu školu sa do súťaže Literárny Kežmarok prihlásili dvaja študenti:  Monika 

Kuviková z I. A triedy tvorbou poviedok a Radovan Tlaskal  z II. A triedy básnickou tvorbou. 

Termín zaslania prác bol 11. apríl 2018. Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov celoslovenskej 

literárnej súťaže bolo v dňoch 7. – 8. júna 2018. 

Dňa 17. mája 2018  sa niektorí študenti zúčastnili exkurzie vo Viedni.  Videli  zámok 

Schönbrunn a jeho záhrady, cisárske letné sídlo Habsburgovcov. Pozreli si Dóm sv. Štefana a 

potom navštívili  zábavný park Prater. 

Dňa 14. 5. 2018 sme dostali oficiálne oznámenie, že nám prešiel projekt v 

rámci ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia1- Vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov- "Nové skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti." V rámci projektu sa 

žiaci v školskom roku 2018/2019 zúčastnia dvojtýždňovej odbornej praxe v Českej republike 

a v Bulharsku.  

Dňa 18. mája 2018 sa uskutočnila desiata školská akadémia, na ktorej sa stretli 

študenti so svojimi pedagógmi, aby si pripomenuli najúspešnejšie aktivity v školskom roku 

2017/2018.  Moderátorkami programu boli Gabriela Slobodníková a Erika Kromková  z III. 

A triedy. 

     V prvej časti sme si pripomenuli všetky dôležité podujatia, podľa jednotlivých oblastí: 

zdravotníckej, spoločensko – humanitárnej, kultúrnej, jazykovej a športovej. Program 

akadémie spestrilo vystúpenie študentky  Simony Imrichovej z I. B triedy s hrou  na saxofóne 

a študentov z I. A triedy, s piesňou, ktorá približovala učebnú látku z anatómie. 

      Nechýbalo ani tradičné odmeňovanie, a to za účasť na celoslovenskej súťažnej 

prehliadke SOČ, ako i ďalších súťaží v spomenutých oblastiach. Cenu riaditeľky školy, 

získali študentky: Dominika Kuchtiaková – zo IV. A triedy a Erika Vraníková študentka IV. 

B triedy, a to za reprezentáciu školy a výborné študijné výsledky počas celého štúdia.  

      Záver akadémie patril už tradične študentom štvrtých ročníkov. Za končiacich 

maturantov vyslovili poďakovanie vedeniu školy a svojim učiteľom Mária Gardianová 

a Dominika Kuchtiaková -  študentky IV. A triedy a  Simona Kuzmuková, ktorá predniesla 

príhovor v mene študentov IV. B triedy. Krátke hudobné prezentácie, ktoré ďalej nasledovali,  

boli  peknou spomienkou na prierez veselých a nezabudnuteľných chvíľ našich „štvrtákov“, 

od začiatku štúdia. 

Dňa  22. mája 2018 sa študenti II. A, III. A  a  III. B triedy zúčastnili v Mestskom 

divadle v Žiline,  divadelného predstavenia Anna Franková. Na pozadí emocionálne silného 

príbehu 13 – ročnej Anny, bola divadelná hra varovaním pred nebezpečnými ideológiami, ako 

http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=209
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je rasizmus, xenofóbia, fašizmus a iné. Študentom a ich pedagógom priniesla hlboké citové 

prežitie a zamyslenie. 

Dňa 24. 5. 2018 sa na športovom gymnáziu v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo 

v atletike žiakov a žiačok. Našu školu reprezentovala Erika Vraníková, ktorá sa umiestnila 

v disciplíne beh na 800m na výbornom 2. mieste a Adam Veteška, ktorý sa umiestnil 

v disciplíne vrh guľou na peknom 3. mieste. 

V stredu 6. júna 2018 sa študenti 1. ročníka zúčastnili exkurzie v atómovej elektrárni 

Jaslovské Bohunice. Počas exkurzie si študenti prezreli 3D film o vyraďovaní JE V1, modely 

JE V1, reaktora VVER 440, lokality Bohunice a ďalšie zaujímavé exponáty. Dozvedeli sa, čo 

je to rádioaktivita, ako vznikajú rádioaktívne odpady, ako sa o ne dokážeme postarať, aby 

nebolo ohrozené životné prostredie a zdravie ľudí. Študenti sa mohli oboznámiť s niekoľkými 

technickými hračkami, na ktorých si vyskúšali výrobu elektriny na rotopédoch, otestovali sa 

na teste stresu, poskladali prevodovku, osvojili si princíp magnetizmu, preverili si odolnosť 

budov pri zemetrasení, poučili sa o ochrane pred ionizujúcim žiarením, či o dobe polpremeny 

rádioaktívnych prvkov. Na záver exkurzie sa uskutočnila prehliadka autobusom okolo areálu, 

pričom najväčším lákadlom bol pohľad na 120 metrové chladiace veže z bezprostrednej 

blízkosti. 

Dňa 3. 6. 2018 odišiel prvý turnus našich žiakov na zahraničnú odbornú prax do 

Vítkovickej nemocnice a.s., ktorá sa realizuje vďaka úspešnému projektu ERASMUS+. 

Dňa 10. 6. 2018 sme v rámci projektu ERASMUS+ vyslali v druhom turnuse žiakov 

na zahraničnú odbornú prax do Anglicka, Nemecka a Českej republiky.  

Dňa 13. 6. 2018 sa Mgr. Drápalová a Radovan Tlaskal, zástupca šéfredaktorky 

školského časopisu zúčastnili súťaže Stetoskop stredných zdravotníckych škôl o najlepší 

časopis. Náš časopis získal ocenenie Skokan roka za najvýraznejšie zlepšenie. 

Bola zhodnotená práca Mgr. Grbalovej a PhDr. Klabníkovej, ktoré v spolupráci 

s odbornými učitelkami PhDr. Podolanovou a PhDr. Pavlacovou pripravovali žiačky, ktoré sa 

chceli zúčastniť odbornej stáže v Nemecku a Anglicku, po jazykovej a odbornej stránke.  

Dňa 26. 6. 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie odbornej stáže žiačok v Českej 

Republike, Anglicku a Nemecku, ktorej sa zúčastnili v rámci projektu Erasmus +. Žiačky boli 

ohodnotené mentormi v zdravotnických zariadeniach, v ktorých vykonávali stáž. Žiačky 

Mičiníková, Hviždíková a Mamisová sa zúčastnili stáže v Nemecku a Štrbová, Daňová a 

Mehešová – stáže v Anglicku. Žiačky popísali priebeh odbornej stáže a  vysoko ohodnotili jej 

prínos.  

Dňa 26. 6. 2018 bolo vydané 2. číslo školského časopisu. 

http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=211
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=211
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=206
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=208
http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=207
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V dňoch 25. 6. – 27. 6. 2018 žiaci 3. ročníka absolvovali KOŽaZ/Kurz na ochranu 

života a zdravia/. 

Dňa 27. 6. 2018 bola vyhodnotená súťaž Mladý talent. Medzi troma jej finalistami 

v kategórii šport bola  aj naša žiačka Erika Vraníková. 

 

Predmetová komisia  odborných predmetov  

 
 

V mesiaci august 2017  členovia PK OP: 

 doplnili odborné učebne pomôckami a spotrebným materiálom, inovovali nástenky 

Na svojom zasadaní PK  OP: 

 prerokovala a schválila plán práce PK na školský rok 2017/2018 

 jednotliví 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 na školský rok 2017/2018 

 bol prerokovaný a schválený plán kontinuálneho vzdelávania 

 bol prerokovaný a schválený plán testovania žiakov z odborných predmetov 

 boli naplánované školenia BOZP a PO 

 členovia boli oboznámení s hospitačnou činnosťou 

 bol prerokovaný a schválený harmonogram ošetrovateľských seminárov vyučujúcich 

 bola naplánovaná krúžková činnosť 

 boli pripravené organizačne maturitné skúšky 

V mesiaci september 2017  PK OP: 

 bolo realizované školenie BOZP a PO v NsP a školenie o dezinfekčnom programe 

NsP Považská Bystrica  

 sa konal mimoriadny termín TČ OZ MS 

 pri príležitosti svetového dňa prvej pomoci žiaci krúžku Mladý záchranár pripravili 

ukážky prvej pomoci pre žiakov 1. ročníka 

 žiaci krúžku Mladý záchranár sa zúčastnili Simulačného seminára SIM DAY V NsP                   

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

 v rámci programu "Podpora zdravia na SZŠ žiačky 4. ročníka spolupracovali s RÚVZ 

na akcii Deň srdca pri meraní rizikových faktorov  

 žiaci 3. ročníka sa zúčastnili exkurzie v spaľovni NsP  
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 žiaci 2. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke  

V mesiaci október  2017 PK OP: 

 žiaci IV.B sa zúčastnili DOD TSK 

 žiaci 2. ročníka sa zúčastnili exkurzie na pracovisku leteckej záchrannej služby 

v Žiline 

 žiaci 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie v CSS Dolný Lieskov  

 žiaci 3. ročníka sa zúčastnili exkurzie na RDG a  FRO  oddelení a v nemocničnej 

lekárni 

 pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravili žiaci  kultúrny program pre 

obyvateľov ZS Katka 

 členovia krúžku prvej pomoci  realizovali výuku prvej pomoci pre žiakov špeciálnej 

základnej školy   

 žiaci 3. a 4. ročníkov s vyučujúcimi prezentovali školu na výstave „Stredoškolák – 

hrdina remesla“ v Trenčíne  

 žiačky IV. A, III.A a III.B  sa zúčastnili slávnostného odovzdávania Jánskeho plakety 

v kúpeloch v Nimnici, žiačky odovzdávali plakety darcom 

 žiačky školy sa aktívne zapojili pri zbierke „Modrá nezábudka“ 

 realizovala sa akcia „Zdravý týždeň“  

V mesiaci november 2017  PK OP: 

  žiaci 4. ročníka boli darovať krv pri príležitosti Študentskej kvapky krvi  

 členovia krúžku Mladý záchranár realizovali výuku prvej pomoci pre žiakov 7. ZŠ. 

a učiteľov ZŠ sv. Augustína 

 žiaci 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie na paliatívnom oddelení  

Na svojom zasadaní PK  OP: 

 boli schválené maturitné oddelenia 

 boli podané informácie z porady odborných zástupcov SZŠ 

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

praktické vyučovanie 

 zhodnotila  praktické a teoretické vyučovanie za prvý štvrťrok šk. r. 2017/18 

 analyzovala prácu PK OP za prvý štvrťrok šk. r. 2017/18 

V mesiaci december 2017 PK OP: 

 žiaci si pripomenuli Svetový deň AIDS pripnutím červených stužiek, rozhlasovou 

reláciou  s tematikou prevencie AIDS, rozdávali informačné letáky, žiaci 2. ročníka si 
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pozreli film a uskutočnila sa prednáška s pracovníčkou RÚVZ, vybraní žiaci  sa 

zúčastnili celoslovenského stretnutia v Žiline 

 v spolupráci s RÚVZ sa uskutočnila prednáška na tému Prevencia pohlavne 

prenosných  ochorení.  

 pripravila a realizovala "Deň otvorených dverí SZŠ" 

 žiaci 4. ročníkov pripravili "Návštevu Mikuláša" pre deti detského oddelenia, 

polikliniky a celej NsP 

 odborné vyučujúce sa zúčastnili odbornej konferencie v Trenčíne pri príležitosti 70. 

výročia vzniku školy 

 doplnila sa knižnica novou odbornou literatúrou a učebnicami 

 doplnili sa odborné učebne materiálom a pomôckami 

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

ročníkov z predmetu ANF+ZKC 

 žiaci IV. ročníka sa zúčastnili exkurzie na paliatívnom oddelení 

Na svojom zasadaní PK  OP: 

 kontrolovala plnenie plánu práce PK 

 schválila zmeny v ošetrovateľských štandardoch 

 analyzovala prácu PK OP 

V mesiaci január  2018 PK OP: 

 jednotliví  členovia realizovali komisionálne a absenčné skúšanie žiakov a klasifikáciu 

odborných predmetov a následne ju vyhodnotili 

 vybraní žiaci školy realizovali výuku prvej pomoci pre žiakov 9. ročníka V.ZŠ 

 žiaci 3. ročníka sa zúčastnili exkurzie na RDG oddelení 

 žiaci 3. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v mikrobiologickom laboratóriu  

V mesiaci február 2018 členovia PK OP: 

 pripravila a realizovala "Deň otvorených dverí SZŠ"  

 uskutočnila sa „Valentínska kvapka krvi“ 

 žiaci 3. ročníka sa zúčastnili exkurzie v hematologickom laboratóriu 

 uskutočnila sa rozhlasová relácia pri príležitosti Svetového dňa chorých 

Na svojom zasadaní PK OP: 

 vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov z odborných predmetov za I. 

polrok školského roka 2017/2018 

 vyhodnotila prácu PK OP za I. polrok školského roka 2017/2018 
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 zhodnotila dochádzku žiakov na praktické vyučovanie a pripravila harmonogram 

nahrádzania vymeškaných hodín počas jarných prázdnin 

V mesiaci marec 2018 členovia PK OP: 

 žiaci 3. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v  CSS Dolný Lieskov  

 žiaci 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Hospic Trenčín  

 žiačky 3. A sa zúčastnili celoslovenskej konferencie žiakov odboru ZA v Banskej 

Bystrici  

 realizovalo sa nahrádzanie OAZ počas jarných prázdnin 

Na svojom zasadaní PK OP: 

 schválila maturitné témy odbornej zložky maturitnej skúšky 

 schválila kritéria hodnotenia maturitnej skúšky 

 analyzovala prácu PK OP 

 pripravila harmonogram nahrádzania počas veľkonočných prázdnin 

V mesiaci apríl 2018 členovia PK OP: 

 vybraní žiaci sa zúčastnili regionálnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci v Trenčíne, 

kde obsadili 5. miesto  

 členovia krúžku prvej pomoci realizovali výuku pre žiakov 7. ročníka. ZŠ sv. 

Augustína    

 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 4. ročníkov sa zúčastnili exkurzie vo FN Brno 

 sa uskutočnil  odborný seminár zdravotníckych škôl v Prešove s témou „Učíme pre 

prax“ 

 pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa uskutočnila rozhlasová relácia  

 realizovalo sa nahrádzanie OAZ počas veľkonočných prázdnin 

Na svojom zasadaní PK OP: 

 analyzovala prácu PK OP 

 boli podané informácie zo zasadnutia asociácie SZŠ 

 uskutočnil sa ošetrovateľský seminár 

V mesiaci máj 2018 členovia PK OP: 

 realizovali praktickú a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

 realizovali testovanie žiakov 3. ročníkov z predmetu ZOE 

 realizovala testovanie žiakov 4. ročníkov z predmetu ZOE a ANF+ZKC 
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 odborná učiteľka realizovala otvorenú hodinu  

  pre žiakov III. ročníka bola usporiadaná beseda na tému „Prevencia Alzheimerovej 

choroby“ s pracovníčkou RÚVZ 

 žiaci 2. ročníkov sa zúčastnili exkurzie v Hasičskom záchrannom zbore 

 žiaci 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie na psychiatrickom oddelení  

 žiačky III.A zabezpečovali na akcii „Filantrop deťom“ poskytovanie prvej pomoci  

Na svojom zasadaní PK OP: 

 organizačne zabezpečila teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

 organizačne zabezpečila  SOP 

V mesiaci jún 2018 členovia PK OP: 

 zahájili a kontrolovali priebeh SOP 

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

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

a centrálna sterilizácia   

 družstvo žiakov 2. ročníkov sa zúčastnilo vedomostno-športovej súťaže v prvej 

pomoci „ Asistent v akcii“ v Prešove, kde obsadili 13. miesto 

 žiačky školy spolupracovali ako hliadky prvej pomoci pri organizovaní akcie „Beh 

nádeje“  

 žiačky školy spolupracovali ako hliadky prvej pomoci pri organizovaní akcie „Detská 

tour Petra Sagana“ 

 pripravili a realizovali testovanie žiakov 1.a 2. ročníkov z predmetu ZOE 

 odborní učiteľka pripravila a realizovala súťaž v poskytovaní prvej pomoci pre 2. 

ročníky 

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

 zabezpečili nákup oblečenia na OKP pre žiakov 2. ročníkov  

V mesiaci júl 2018 členovia PK OP: 

 realizovali nahrádzanie vymeškaných hodín  z predmetu OAZ, SOP,  ZOE a PPS 

cvičenia 

Na svojom zasadaní PK OP: 

 vyhodnotila  teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

 vyhodnotila priebeh SOP 

 vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov z odborných predmetov za II. 

polrok školského roka 2017/2018 

 vyhodnotila výsledky testov ZOE a ANF+ZKC 



23 

 

 vyhodnotila prácu PK OP za II. polrok školského roka 2017/2018 

 realizovala nahrádzanie ZOE a PSP cvičenia , SOP a OAZ 
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Rámcový plán exkurzií odborných predmetov 

 
 

Exkurzia  Predmet Ročník Termín Zodpovedný Realizácia 

CSS Lieskov ZOE 

OAZ 

IV.A 

IV.B 

september 2017 PhDr. Kremeňová 

Mgr. Pavlacová 

18.10.2017 

11.10.2017 

Diagnostické centrum 

Lietavská Lúčka 

PYJ II.A september 2017 PhDr. Krstičová 14.9.2017 

Spaľovňa NsP OAZ III.A 

III.B 

september 2017 PhDr. Podolanová 14.9.2017 

Letecká  záchranná služba PPS II.A 

 

október  2017 Mgr. Pavlacová 23.10.2017 

Nemocničná  lekáreň ZOE 

OAZ 

III.A 

III.B 

november 2017 PhDr. Šaržíková 19.12.2017 

26.10.2017 

Laboratórium – 

biochemické 

OAZ 

ZOE 

III.A 

III.B 

 

november  2017 Mgr.Špániková 6.3.2018 

8.3.2018 

FRO ZOE 

OAZ 

ZKC 

III.A 

III.B 

december 2017 PhDr. Svítková 24.10.2017 

26.10.2017 

Laboratórium – 

hematologické 

OAZ 

ZOE 

III.A 

III.B 

december  2017 Mgr. Jurovčíková 6.2.2018 

8.2.2018 

Paliatívne oddelenie OAZ IV.A 

IV.B 

december 2017 Mgr. Paišová 6.,8. 12.2017 

11.,20. 

12.2017 

Laboratórium –  

mikrobiologické 

OAZ 

ZOE 

III.A 

III.B 

január  2018 Mgr. Ligásová 9.,11. 1. 2018 

16.,18. 1. 2018 

RDG odd.  OAZ 

ZKC 

III.A 

III.B 

február 2018 Mgr. Bakalová 18.1. 2018 

12.10. 2017 

DSS Slávnica ZOE 

OAZ 

III.A 

III.B 

marec 2018 PhDr. Svítková 

Mgr. Bakalová 

Pre vysokú 

chorobnosť 

preložené na 

september 

Hospic Trenčín 

 

ZOE 

OAZ 

IV.A 

IV.B 

marec 2018 PhDr. Kremeňová 

Mgr. Pavlacová 

21.3.2018 

16.3.2018 

Psychiatrické oddelenie OAZ IV.A 

IV.B 

marec 2018 PhDr. Krstičová 9.5.2018 

Krízové  centrum 

 

SIL IV.A 

IV.B 

apríl 2018 Mgr. Žalúdková 6.4.2018 

9.4.2018 

Pracovisko vyššieho typu – 

Brno/Bratislava 

ZKC 

ZOE 

OAZ 

IV.A 

IV.B 

apríl 2018 PhDr. Michálková 18.4.2018 

25.4.2018 

Detský domov Hviezdička SIL IV.A 

IV.B 

apríl 2018 Mgr. Žalúdková 6.4.2018 

9.4.2018 

Hasičský  záchranný  zbor PPS II.A 

 

m á j 2018 Mgr. Pavlacová 11.5.2018 

Ošetrovacia jednotka ZOE I.A 

I.B 

j ú n 2018  

Mgr. Papíková 

Mgr. Ligásová 

7.6.2018 

8.6.2018 

Centrálna sterilizácia ZOE I.A 

I.B 

j ú n 2018 

Sadrovňa  I.A 

I.B 

j ú n 2018 

Kúpeľné  zariadenie 

Rejecké Teplice 

ZKC ZOE II.A 

 

 

j ú n 2018 

PhDr. Podolanová 5.6.2018 

DSS Lieskov ZOE 

OAZ 

III.A 

III.B 

marec 2018 PhDr. Svítková 

Mgr. Bakalová 

14.3.2018 

13.3.2018 
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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. 

Taktiež výchovný poradca zabezpečoval komplexný poradenský servis- 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 taktiež 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 vyššie odborné štúdium. Zapájal sa  do 

aktivít a projektov realizovaných s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov  a 

predsedom PK OP. 

Zúčastňoval sa pracovných porád, na ktorých informoval 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. 

V školskom roku 2017/2018 mal výchovný poradca   kabinet, vybavený počítačom a 

pripojením na internet. Výchovný poradca mal skrátený úväzok na 20 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. 
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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 aktivita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 

2017 

prvý - analýza žiakov 1. ročníkov- štúdium   

  osobnej dokumentácie 

- 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 kolektíve- koordinácia/ 

druhý - exkurzia v diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke 

- všeobecne - 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 

 

 

 

 

 

 

október 

2017 

prvý -  THF I. ročník – diagnostika pracovnej klímy v kolektíve 

-  zber informácii- motivačný dotazník pre  žiakov 1.roč. 

štvrtý - individuálne konzultácie so žiakmi ohľadne  

  ďalšieho profesijného rozvoja 

- priebežné poskytovanie materiálov o VŠ-DOD 

- prednáška s vyučujúcimi JLF Martin –  

   nelekárske odbory- koordinácia 

- účasť na Veľtrhu vysokých škôl v Bratislave 

všeobecne - individuálne konzultácie so žiakmi  a zákonnými 

zástupcami 

- účasť na stretnutí sekcie VP v CPPPaP 

- plán propagácie školy a študijného odboru  

  zdravotnícky asistent 

- prezentácia v oblasti študijných odborov na  

  ÚPSVaR Pov. Bystrica 

- prezentácia školy na výstave stredných škôl   

  v Trenčíne s názvom Stredoškolák- hrdina  remesla  

 prvý - imatrikulácie 
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november 2017 

druhý - THF: Realistický  pohľad na seba samého. 

štvrtý - 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  

všeobecne - individuálne konzultácie so žiakmi 

- propagácia študijného odboru zdrav. asistent  

  na ZRŠ Bytča, Domaniža a DSA Rozkvet Pov. Bystrica 

- analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za  1. štvrťrok 

 

 

december 2017 

štvrtý - prednáška s vyučujúcou Truni FZaSP Trnava  

všeobecne - individuálne konzultácie so žiakmi 

-  Deň otvorených dverí- organizácia 

- informácie na nástenka VP- doplnenie 

- propagácia študijného odboru zdrav. asistent   na ZŠ 

- účasť na stretnutí sekcie VP SŠ a ZŠ    

   organizované  CPPPaP 

- Vianočná akadémia- organizácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

január  

2018 

štvrtý - zosúladenie záujmu žiakov s predpokladmi  

  a možnosťami – informácie o kritériách pre  

  študijné programy na VŠ 

- 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 

všeobecne -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 

- celoškolský dotazník zameraný na prevenciu    

  šikanovania- vyhodnotenie 

 

 

 

 

február 

2018 

tretí - THF: Má význam mať svoje ciele  

poskytovanie informácii o NPS SCIO meraní    

štvrtý - individuálne konzultácie  so žiakmi:  

 zosúladenie záujmu žiakov s predpokladmi  

 a možnosťami 

- vypisovanie, kontrola, potvrdzovanie prihlášok   VŠ 

- priebežné poskytovanie materiálov o VŠ-DOD 

všeobecne - propagácia študijného odboru zdrav. asistent  

  na Dňoch profesie v Bytči 

- konzultácie s učiteľmi- žiaci  s problémovým   správaním 

- Deň otvorených dverí- organizácia 

- účasť na školení organizovanom  CPPPaP na   

  tému Kyberšikana  

 

 všeobecne - - konzultácie s učiteľmi- žiaci  s problémovým     
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marec  

2018 

-   správaním 

- propagácia externého štúdia  na ÚPSVaR 

  a pracoviskách NsP, DSS 

- PFIČ a EČ maturitnej skúšky 

- účasť na školení organizovanom  CPPPaP na   

  tému Poruchy príjmu potravy u detí 

- účasť na školení organozovanom  ÚPSVaR  

  v Trenčíne na tému Kariérny poradca na SŠ 

-  

 

 

 

apríl  

2018 

druhý - - Ako riešiť problémy- prevencia šikanovania.   

-   /Beseda s metodikom CPPPaP/ 

tretí - - Vzájomná pomoc a spolupráca pri  

-   prekonávaní prekážok. /Beseda s metodikom  

-   CPPPaP/ 

štvrtý - - vypisovanie, kontrola, potvrdzovanie prihlášok     

-   VŠ 

-  informácie o možnostiach uplatnenia sa   

-   v praxi a ponukách práce -   

  ÚPSVaR, ZS Tulipán, Vamed- mediterra 

 

 

 

máj  

2018 

všeobecne - - PČ MS  

- - individuálne konzultácie  so žiakmi 

- konzultácie s učiteľmi- žiaci  s problémovým  

  správaním,  neprospievajúci žiaci 

- prijímacie skúšky na školu I. kolo 

štvrtý - Povinnosti absolventa na ÚPSVaR po    

  ukončení štúdia. /Beseda s pracovníkmi    

  ÚPSVaR/ 

- informácie o možnostiach uplatnenia sa   

 v praxi a ponukách práce  

 

 

 

 

Jún 

2018 

všeobecne - 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 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



29 

 

Prehľad o ďalšom vzdelávaní/ kariére absolventov  SZŠ 

 
Na aké VŠ si absolventi SŠ podali prihlášku 

IV. A VŠ IV.A VOŠ IV. B VŠ IV. B VOŠ 

počet žiakov v triede/ 

záujem o VŠ 

počet žiakov v triede/ 

záujem o VOV 

počet žiakov v triede/ 

záujem o VŠ 

počet žiakov v triede/ 

záujem o VOV 

28/25 28/1 28/21 28/0 

 

 

Prehľad záujmu o VŠ podľa odborov  

 

Odbory dievčatá/chlapci Spolu 

v zdravotníckych odboroch:                 65 

 ošetrovateľstvo 46/0 46 

 pôrodná asistencia 3/0 3 

 liečebné vyšetrovacie metódy 1/0 1 

 fyzioterapia 1/4 5 

 verejné zdravotníctvo 1/0 1 

 rádiologická technika 2/4 6 

 urgentná starostlivosť 3/0 3 

v príbuzných odboroch                 5 

 psychológia 3/0 3 

 zubné lekárstvo 1/0 1 

 všeobecné lekárstvo 1/0 1 

mimo zdravotnícky odbor                14 

 predškolská a elementárna pedagogika 10/0 10 

 učiteľstvo  taliansky jazyk a anglický jazyk 1/0 1 

 biológia/chémia 

 biológia/telesná výchova  

1/0 

2/0 
3 

 76/8 84 

 

 

Prehľad záujmu o VŠ podľa fakúlt  

 

Názov VŠ Fakulta študijný program D/CH Spolu 

UK Bratislava    5 

 Fakulta telesnej výchovy a 

športu 

učiteľstvo TV/biológia 1/0 1 

Jesseniova lekárska fakulta 

UK Martin 

ošetrovateľstvo 3/0 3 

pôrodná asistencia 1/0 1 

SZU 

Bratislava 

   8 

 Fakulty ošetrovateľstva a 

zdravotníckych odborných 

štúdií a Fakulty zdravotníctva 

ošetrovateľstvo 5/0 5 

rádiologická technika 1/0 1 

urgentná starostlivosť 2/0 2 
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UPJŠ Košice    1 

 Lekárska fakulta zubné lekárstvo 1/0 1 

UKF Nitra    11 

 Sociálnych vied 

a zdravotníctva 

ošetrovateľstvo 3/0 3 

urgentná starostlivosť 1/0 1 

psychológia 2/0 2 

Prírodných vied biológia 1/0 1 

Pedagogická fakulta predškolská a elementárna 

pedagogika 

3/0 3 

učiteľstvo TV 1/0 1 

PU Prešov    2 

 Fakulta zdravotníckych 

odborov 

pôrodná asistencia 2/0 2 

TU Trnava  21 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce 

ošetrovateľstvo 10/0 10 

liečebné a vyšetrovacie 

metódy 

1/0 1 

verejné zdravotníctvo 1/0 1 

Pedagogická fakulta 

 

 

predškolská a elementárna 

pedagogika 

7/0 7 

učiteľstvo biológia/ chémia 1/0 1 

Filozofická fakulta psychológia 1/0 1 

UCM Trnava  2 

 Inštitút fyzioterapie, 

balneológie a liečebnej 

rehabilitácie v Piešťanoch 

fyzioterapia 0/1 1 

rádiologická technika 0/1 1 

KU Ružomberok  12 

 Fakulta zdravotníctva ošetrovateľstvo 6/0 6 

rádiologický technik 1/2 3 

fyzioterapia 1/0 1 

Pedagogická fakulta predškolská a elementárna 

pedagogika 

1/0 1 

 učiteľstvo talianskeho 

a anglického jazyka 

1/0 1 

UAD Trenčín  22 

 Fakulta zdravotníctva ošetrovateľstvo 19/0 19 

fyzioterapia 0/3 3 

Univerzita Palackého Olomouc                                                                                                     2 

 Lekárska fakulta všeobecné lekárstvo 1/0 1 

rádiologická technika 0/1 1 

Počet podaných prihlášok spolu:                     

86 

 

Aké % žiakov bolo prijatých na prioritnú  vysokú školu   (prioritnú z hľadiska žiaka)? 

záujemci o VŠ 2017/18 prijatí na prioritnú školu neprijatí na prioritnú školu 

N % n % n % 

46 100 41 89 5 11 
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Majú absolventi, ktorí sa po škole uplatnili na trhu práce, prácu v odbore, ktorý 

vyštudovali? 

absolventi na trhu 

práce 2017/18 

zamestnaní v odbore zamestnaní mimo 

odbor 

nezamestnaní 

N % n % n % n % 

10 100 6 60 4 40 0 0 

 

*Naši absolventi majú možnosť pracovať v odbore, ktorý vyštudovali, ale vzhľadom na nízke 

finančné ohodnotenie volia najmä chlapci prácu finančne zaujímavejšiu mimo odbor. 

 

 

Pracujú v blízkosti svojho bydliska, alebo sa za prácou presťahovali? 

absolventi na trhu práce 

2017/18 

zamestnaní blízko svojho 

bydliska  

zamestnaní, ktorí sa za 

prácou presťahovali  

N % n % n % 

10 100 5 50 5 50 

 

 

 

Vyhodnotenie aktivít školského preventívneho programu   

„Radšej predchádzať ako riešiť...“ 

 

Preventívny program Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Považská Bystrica je 

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. 
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V preventívnom programe SZŠ v Považskej Bystrici 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 mediálnej výchovy, 

 program prevencie šikanovania, 

 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. 

 

Aktivity: 

Deň srdca  - v mesiaci september 2017 

Dňa 24. 9. 2017 Slovenská nadácia srdca organizovala 11. 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,  

Dňa 20. 11. 2017  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 – 27. 9. 2017 sa uskutočnila celoškolská akcia,  cieľom ktorej bolo poukázať 

na význam mlieka v našej strave. Uskutočnil sa kvíz pre žiakov všetkých ročníkov na tému 

mlieko a mliečne produkty. Žiaci druhého ročníka si pripravili rozhlasovú reláciu a žiaci 

tretieho ročníka pripravili nástenku vo vestibule na tému „Veľký biologický význam mlieka 

a jeho mimoriadne nutričné vlastnosti“. Jednotlivé triedy mali možnosť nielen vidieť ale aj 

ochutnať rôzne druhy mlieka. 

„Európsky týždeň športu“ - v dňoch od 23. do 30. 9. 2017 sa naši žiaci zapájali do 

športových šúťaží. Počas hodín telesnej výchovy v tomto týždni súťažili medzi sebou triedy 
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vo florbale, v atletike, v behu na 60 m a 100 m a hode kriketovou loptičkou. Veľké prestávky 

si žiaci spestrili zorganizovaním turnaja v stolnom tenise. Ostatní žiaci využívali ostatné 

možnosti vyžitia vo fitness ako napríklad rotoped, švihadlá, fitlopty, stacionárny bicykel, 

steper  a podobne. 

Svetový deň výživy - v  mesiaci október 2017 sme si v týždni od 16. do 20.10.2017 

pripomenuli svetový deň výživy. Uskutočnili sme akciu „Zdravý týždeň“, cieľom bolo 

poukázať na hodnotu správneho stravovania a riziká  vzniku obezity. Prostredníctvom 

rozhlasovej relácie sme hovorili  o energetickej hodnote potravín a jej vhodné zloženie pre 

vekovú  kategóriu  15-19 rokov. Bola pripravená nástenka zameraná na problematiku výživy. 

Svetový deň prevencie AIDS - 1. 12. 2017 Mgr. Bašová pripravila pre žiakov 2. ročníka 

prednášku na tému prevencie pohlavne prenosných ochorení. 

 „Týždeň mozgu“ - v máji 2018 sa uskutočnila plánovaná prednáška na tému prevencie 

Alzheimerovej choroby s Mgr. Bašovou z RUVZ pre žiakov 3. ročníka.  

Svetový deň zdravia – 6. 4. 2018 bola rozhlasová relácia na tému „Zdravie a jeho 

hodnota, osobná zodpovednosť za zdravie a jeho ochranu“.  

Deň bez tabaku – v priebehu apríla 2018 dostali žiaci za úlohu vytvoriť propagačné 

materiály o vplyve fajčenia na ľudské zdravie, a zvlášť na mladý ľudský organizmus. Dňa 31. 

mája 2018, teda na „Deň bez tabaku“ každá trieda vystavila svoj projekt na spoločnej chodbe.  

K tejto téme bolo naplánovaná aj beseda s Mgr. Bašovou z RÚVZ so žiakmi prvého ročníka. 

Vzhľadom na prebiehajúce projekty zo strany RÚVZ bola táto beseda preložená na september 

2018. 

Zdravie a pohyb - škola ponúka žiakom možnosť navštevovať počas celého roka 

športový krúžok Fitness, zapojiť sa do športových súťaží a využívať fitnes telocvičnu, a to 

nielen na hodinách TEV ale aj počas prestávok a v popoludňajších hodinách. Cieľom je 

podporovať záujem o pravidelný šport a pohybové aktivity, a tým predchádzať obezite, 

nesprávnemu držaniu tela a rozvíjaniu pohybovej gramotnosti.  

 

Plnenie programu prevencie civilizačných ochorení – obezity sa realizovalo  aj v rámci 

vyučovacích predmetov: základy ošetrovania a asistencie, zdravie a klinika chorôb, 

psychológia. 
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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: 

„Čo viete o počatí. Rodina.“ 

„Predmanželská sexualita.“  

„Vlastnosti potrebné pre manželstvo.“  

„Objasnenie pojmov príťažlivosť, láska, sex.“   

 Beseda s MUDr. Wallenfelsovou -  Naše telo. Gravidita, narodenie dieťaťa. 

Antikoncepcia, interrupcia. Význam plánovaného rodičovstva. Pre žiakov 4. ročníka 

 Na OBN realizovaný kvíz pre žiakov 1. ročníka: Čo viete o počatí.              

 

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 : 

 vážili si životné prostredie - CHE, BIO, formou žiackych referátov – poznávanie 

chránených území Slovenska a chránených rastlín a živočíchov na území SR, diskusie 

na tému ŽP v triedach, v škole, mimo školy,  
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 chápali význam racionálnych argumentov, dôkazov - rozoberanie príčin aktuálneho 

počasia vo svete, u nás, bola pripravená relácia a ústredná nástenka pri príležitosti 32. 

výročia jadrovej katastrofy v Černobyle, 

 tolerovali a otvorene zmýšľali - prebehli diskusie medzi žiakmi na THF, žiaci 1.-3. 

ročníka navštívili program (festival) s envirotematikou - Horomil Fest (festival hôr 

a cestovania). Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili spoznávacej exkurzie v jadrovej elektrárni 

Jaslovské Bohunice, počas ktorej sa oboznámili s princípom jadrovej energie, 

zneškodňovaním a uskladňovaním jadrového odpadu so zreteľom na ochranu 

životného prostredia. 

 Prebehol  kurz na ochranu života a zdravia  - environmentálne  témy (3. ročník). 

 

Výchova žiakov smerovala k ochrane životného prostredia: 

 kontrolovalo sa   šetrné  zaobchádzanie so školskými potrebami, prebehla relácia  

v školskom rozhlase – Apríl mesiac lesov, Deň Zeme, marec - Deň vody, Výročie 

Černobyľskej tragédie. 

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

životného prostredia, rastlín a živočíchov vo svete a na území Slovenska, 

zaobchádzanie s odpadmi, spôsobmi separácie a recyklácie rôznych druhov odpadov, 

 boli pripravené  nástenky s environtematikou. 

 

V školskom prostredí služba denne kontrolovala: 

 osvetlenie, 

 čistotu tried a ďalších miestností v škole, 

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

Prihlásili sme sa do projektu Eko Alarm so zameraním na triedenie odpadu, na jeho 

realizáciu však naša škola nebola vybratá. 

 

Plnenie programu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety sa uskutočňovalo 

aj v rámci vyučovacích predmetov biológia, etická výchova a na triednických hodinách. 
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Program 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!“ 

 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 súčasného 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. 

 V septembri v spolupráci s CPPP a P v Považskej Bystrici sa uskutočnila beseda so 

psychológom, ktorej sa zúčastnili žiaci I. ročníka. Bola realizovaná v rámci prevencie 

šikanovania a týrania na tému:“ Eliminácia stresu žiakov I. ročníkov pri prechode na 

strednú školu.“  

 V rámci dobrovoľníckych aktivít našich žiakov sa v decembri uskutočnila 

dobrovoľnícka aktivita s názvom „Prinesme ľuďom Vianoce, ktorá sa uskutočnila 

v spolupráci s OZ Zrniečka pre sny. Naši žiaci napiekli koláče, ktoré boli 

v predvianočnom čase porozdávať starým osamelým ľuďom. 

 V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv – víťazkou sa stala 

žiačka II.A triedy Anna Strapková. 
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 V januári 2018 bola realizovaná prednáška pre žiakov III. ročníka na tému „ Šikana, 

kyberšikana, násilné správanie“ s JUDr. Adelou Ďurkechovou, príslušníčkou PZ SR. 

 9.1.2018 sa v spolupráci s CPPPaP uskutočnila beseda so psychológom „Realistický 

pohľad na seba samého“ pre žiakov II. ročníka. 

 V apríli 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 máji 2018 sa žiaci II. a III. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia „Anna 

Franková“ v mestskom divadle v Žiline. 

 V priebehu školského roka sa uskutočnilo monitorovanie dodržiavania ľudských práv 

u našich žiakov pod vedením výchovného poradcu, Mgr. Papíkovej 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 mediálnej výchovy 

 

Cieľom programu bolo viesť žiakov ku kompetentnému zaobchádzaniu s médiami, t. j.: 

 

 k schopnosti orientovať sa v mediálnej ponuke - posúdiť kvalitu a význam informačných 

zdrojov a produktov, ich pozitív, negatív a ohrození,  

 k pochopeniu komerčnej podstaty médií, zaujatiu  kritického postoja k dezinformačným 

médiám, poznávať techniky ich manipulácie a vedieť sa proti nim efektívne brániť, 

 viesť  k praktickej schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať, verejne   

vystupovať a postupne viesť k vytváraniu vlastných mediálnych produktov.  
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Aktivity:  

 V mesiaci október prebiehala príprava a koordinácia projektu „Záložka do knihy spája 

slovenské školy“ s tematikou: Obľúbený autor môjho regiónu, a to v rámci mesiaca 

október vyhláseného za Medzinárodný mesiac knižníc  (žiaci 1. – 3. ročníkov). 

 Príprava a realizácia relácie v školskom rozhlase a nástenných novín vo vestibule školy, 

ku Dňu počítačovej bezpečnosti, dňa 30. 11. 2017.  

 V novembri sa pripravovali vybrané žiačky na krajskú súťaž v prednese prejavu: Majster 

rétor s dvoma verziami, a to v slovenskom a anglickom jazyku. V tomto školskom roku 

v prvej časti súťaže s názvom pripravenej témy: Významná osobnosť regiónu. Súťaže sa 

zúčastnili študenti: Soňa Feješová - ANJ,  SJL - Natália Jurgošová a Gabriela Šulyová. 

 Tvorba vlastných mediálnych produktov pri príležitosti besedy s účastníkmi kresťanskej 

misie v Keni (moderovanie podujatia a interview s účastníkmi besedy pre školský 

časopis). 

 V decembri prednáška v rámci hodín slov. jazyka v tem. celku publicistický štýl, téma:  

Mediálne produkty - kritériá pravdivosti ich posúdenia.  

 20. 12. 2017 návšteva divadelného predstavenia: My sme tu doma! – Divadelné centrum 

Martin, upozorňujúce na nástrahy mediálnej manipulácie v internetovom prostredí. 

 Rozhlasová relácia  k Svetovému dňu ochrany osobných údajov - dňa 26. 1. 2018. Téme 

venovaný priestor i na hodine informatiky.  

 V januári vydanie 1. čísla obnoveného školského časopisu Endorfín – pod vedením 

redačnej rady: Mgr. K. Drápalovej.  

 Deň pre bezpečný internet  vyhlásený  dňa  8. 2. 2018 - spolupráca so školským 

rozhlasom a príprava rozhlasovej relácie. 

 Myslime kriticky o médiách - orientácia v mediálnej ponuke (reklama, spravodajstvo, 

publicistika, zábavné relácie) - materiál na tried. hod.  

 Prednáška kpt. JUDr. Adely Ďurkechovej, príslušníčky  PZ SR,  dňa 22. 1. 2018 na 

aktuálnu tému –Šikana a kyberšikana. 

 V mesiaci apríl - formovanie praktických zručností:  Príprava programu X. ročníka 

školskej akadémie  - nácvik vystupovania na verejnosti, v médiách. (Moderovanie – 

Erika Kromková a Mária Slobodníková a účinkujúci v programe) 

 Realizácia 10. ročníka školskej akadémie dňa 18. 5. 2018.  
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 Svetový deň masmédií  20. 5. 2018 – médiá a masmédiá v etickej výchove –rozhlasová 

relácia.  

 Vydanie 2. čísla obnoveného školského časopisu s názvom Endorfín, pod vedením 

redakčnej rady  Mgr. K. Drápalovej.  

 

Plnenie programu mediálnej výchovy sa uskutočňovalo v rámci vyučovacích 

predmetov: slovenský jazyk, informatika, občianska náuka, v rámci triednických hodín, 

rozhlasového vysielania, prednášok odborníkov z praxe, ako aj zverejňovania na nástenných 

novinách vo vestibule školy.    

 

 

Program prevevencie šikanovania 

 

Cieľom programu bolo predchádzať a  eliminovať násilie, agresivitu a šikanovanie na 

škole skvalitniť tak psycho-sociálnu klímu v triednom kolektíve a  podporiť duševné zdravie 

žiakov, poskytnúť tiež metodický materiál, ktorý pomôže riešiť problematické situácie 

pedagógom, rodičom, ale aj samotným žiakom. 

Náš program prevencie šikanovania vychádzal z odporúčaní Pedagicko-organizačných 

pokynov pre školský rok 2017/2018 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, kde sa odporúča školám vypracovať program v súlade s Metodickým 

usmernením č. 7/2006-R k realizácii aktivít zameraných na prevenciu a riešenie šikanovania 

žiakov v školách a školských zariadeniach. 

 

Aktivity: 

 Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v 

školách a školských zariadeniach: Pedagogická rada školy vo vnútornom poriadku 

školy  schválila zverejnenie  Metodického usmernenia  č. 7/20006-R , v ktorom sa 

jasne stanovujú pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušenie a  vedenie 

písomných záznamov o riešení konkrétnych prípadov šikanovania. Triedni učitelia na 

úvodných triednických hodinách oboznámili všetkých žiakov  s úplným znením 

metodického usmernenia a stanoviskom školy ako aj prípadnými sankciami 

a opatreniami vyplývajúcimi z jeho porušenia. Taktiež  oboznámili s usmernením 

rodičov žiakov na triednych ZRŠ.  
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 Školský poriadok, ktorého súčasťou je Metodické usmernenie  č. 7/2006- R je 

zverejnený na webovej stránke školy. 

 Metodické pokyny pre učiteľov - je nevyhnutné, aby každý učiteľ vedel včas zachytiť 

prvé prejavy šikanovania u žiakov. Pedagogickí zamestnanci oboznámení so 

systémom školy pre oznamovanie a vyšetrovanie šikanovania. Koordinátori projektu 

zabezpečili zverejnenie metodického materiálu pre učiteľov na pedagogickej rade 

školy. 

 Kontakty a telefónne čísla na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú 

umiestnené na prístupné miesto (nástenka výchovného poradenstva), žiaci oboznámení 

s umiestnením a fungovaním Schránky dôvery na škole, ktorej chod zabezpečuje 

žiacka školská rada. 

 Monitorovanie psycho-sociálnej klímy v triednych kolektívoch - koordinátori projektu 

počas vstupov do tried na triednických hodinách realizovali aktivity zamerané na 

monitorovanie správania žiakov podľa plánu aktivít výchovného poradcu 

a koordinátora prevencie závislostí a sociálno patologických javov. V triedach sa tiež 

budú realizovali anonymné dotazníky šikanovania – vyhodnotenie v správe 

výchovného poradcu.  

 Spolupráca s odborníkmi z príslušného Centra pedagogicko-psychologickej poradne 

a prevencie, resp. ďalšími odbornými pracoviskami poradenských a preventívnych 

služieb v regióne. Koordinátori projektu zabezpečili odborným pracovníkom  vstupy 

do tried, počas ktorých sa lektori   venovali prednáškovej činnosti na danú tému. 

V prpblematických situáciách koordinátori kontaktovali CPPPaP. 

 Dozor pedagogických zamestnancov  cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po 

jeho skončení i v čase mimo vyučovania žiakov v škole aj na pracovisku praktického 

vyučovania bol zaistený v súlade s pracovným poriadkom podľa rozpisu služieb, ktorý 

zabezpečil zástupca  školy. 

 

Plnenie programu prevencie šikanovania sa  uskutočňovalo v rámci všetkých  

vyučovacích predmetov a triednickych hodín.     
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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 

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  žiakov 1. 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. 

 11. 10. 2017 a 18. 10. 2017 žiaci 4. ročníka navštívili Centrum sociálnych služieb 

Nádej v Dolnom Lieskove, ktoré je určené pre ľudí s duševnými ochoreniami. 

 V spolupráci s RUVZ 20. 11. 2017 uskutočnená beseda o prevencii KVS ochorení 

a škodlivosti fajčenia pre žiakov 4. ročníka, meranie množstva vydychovaného CO pre 

žiakov 2. ročníka, beseda o škodlivosti fajčenia pre žiakov prvých ročníkov sa 

neuskutočnila z organizačných dôvodov. V mesiaci máj pripravené 
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zdravotnovýchovné materiály, informačný panel a rozhlasová relácia o škodlivosti 

fajčenia. 

 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, 4. 12. 2017 Mgr. Bašová z RÚVZ 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 2017  Olympiády ľudských práv. 

 V mesiaci február koordinátorka prevencie pripravila usmernenie „Hľadám si prácu 

v zahraničí...“ pre žiakov 4. ročníka, žiaci usmernení aj pracovníkmi ÚPSVaR. 

 Dňa 22. 1. 2018  zorganizovaná beseda  pre žiakov 3. ročníka „Šikana, kyberšikana, 

bezpečné používanie internetu, ktorú realizovala kpt. JUDr. Adela Ďurkechová, 

príslušníčka PZ SR. 

 Prednáška pre žiakov 3. ročníka Domáce násilie, násilie páchané na ženách, 

obchodovanie s ľuďmi s  kpt. JUDr. Adelou Ďurkechovou, príslušníčkou PZ SR sa 

neuskutočnilo z dôvodu zaneprázdnenosti, je naplánované v budúcom školskom roku. 

 Na hodinách sociálnej starostlivosti sa žiaci oboznámili so zákonom o rodine, venovali 

sa prevencii domáceho násilia, násilia páchanom na ženách, 6. 4. 2018 a 9. 4. 2018 

sme navštívili krízové centrum v Považskej Bystrici. 

 Aktualizovaná nástenku pri príležitosti „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a 

nezákonnému obchodovaniu“ (26. 6.).  

 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.  
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 Podporované  športové činnosti v škole, zapájanie sa  do športových aktivít 

organizovaných pre žiakov stredných škôl  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 žiačok 

III.A postúpila  do celoslovenského kola SOČ, družstvo žiakov z II.A a III.A triedy sa 

umiestnilo sa na 5. mieste v regionálnej súťaži poskytovania prvej pomoci žiakov 

SZŠ, žiačky II.A získali 13. 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. 

 9. 5. 2018 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 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 

 Cvičenia s z ANF pre maturantov 

 Estetické zručnosti zdravotníckeho asistenta 

 Filmový klub 

 Fitnes 

 Konverzácia v anglickom jazyku  

 Konverzácia v nemeckom jazyku 

 Krúžok pomoci handicapovaným 

 Mladý záchranár 

 Poradňa zdravia 

 Potulky s bibliou 

 Príprava na VŠ z chémie a biológie 

 Rozhlasový krúžok 

 Žurnalistický krúžok 

 

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: 

 Projekt ERASMUS+- „Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ“ 

 Projekt Erasmus+- „Nové skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti“ 

 Európsky týždeň odborných zručností 

 Projekt na podporu tematického zážitkového vzdelávania na rok 2018 

 Projekt Múzeum holokaustu v Seredi 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  

 

Názov predmetu počet učební vybavenie učební 

Anglický jazyk 
jazyková učebňa mapy, audiovizuálna technika, slovníky 

Nemecký jazyk 

Informatika 2 odborné učebne počítače, dataprojektory 

Odborné zdravotnícke predmety 3 odborné učebne  

anatomické modely, obrazy, zdravotnícke 

pomôcky, audiovizuálna technika, DVD 

prehrávače- vybavenie podľa ŠkVP 

Prvá pomoc 
odborná učebňa 

resuscitačné modely, mapy, didaktická technika, 

zdravotnícky materiál, interaktívna tabuľa 

   

Anatómia a fyziológia odborná učebňa 
anatomické modely, obrazy, didaktická technika, 

interaktívna tabuľa 

Administratíva a zdravotnícka 

dokumentácia 
odborná učebňa vybavená podľa ŠkVP 

Telesná výchova posilňovňa 
náradie na cvičenie 

 

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy  

 

viď príloha 
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Koncepčný zámer rozvoja školy 

 

Z koncepčného zámeru školy v školskom roku 2017/2018 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, 

 prezentácia školy, 

 široká mimoškolská činnosť, 

 priebežne inovovanie estetizácie školy, 

 rekonštrukcia priestorov podľa plánu verejného obstarávania, 

 zaslané materiály na zaradenie do siete nového štúdijného odboru „Maseér“. 

 

Analýza úrovne výchovy a vzdelávania 

 

Silné stránky - klady Slabé stránky - nedostatky 

plná odbornosť vyučovania odborných predmetov 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,   

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 
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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/ 

 

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. 
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V y j a d r e n i e    r a d y   š k o l y 

 

 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici odporúča 

zriaďovateľovi Trenčianskemu samosprávnemu kraju v Trenčíne 

 

s c h v á l i ť 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Strednej zdravotníckej 

školy, Školská 230, Považská Bystrica za školský rok 2017/2018.  

 

 

 

 

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

      PhDr. Katarína Podolanová, predseda Rady školy  

                                                              pri  Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici 

 


