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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

 

 

 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 Povaţská Bystrica vypracovalo nasledujúcu správu.   

 

Základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy:      Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Povaţská Bystrica 

 

2. Adresa školy:     Školská 230, 017 01 Povaţská 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. Katarína Podolanová riaditeľka školy 

Ing. Vlasta Sokolová 

zástupkyňa riaditeľky školy  pre výchovu 

a vzdelávanie 

PhDr. Erika Michálková 

zástupkyňa riaditeľky školy pre odbornú 

zloţku 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 Povaţskej Bystrici  pracovala  počas školského 

roku 2019/2020 v nasledovnom zloţení: 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný / za 

PhDr. Mária Klabníková    podpredseda, od 

23.04.2019 

zastupuje predsedu 

pedagogických zamestnancov 

Ing. Mária Gáboriková tajomník nepedagogických zamestnancov 

Zuzana Mohyláková člen zástupca študentov 

p. Anna Mohyláková  člen zástupca rodičov 

p. Alica Šamajová  člen zástupca rodičov 

p.  Iveta Dánková 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 2019/ 2020 

Počet zasadnutí: 4  

Rada školy sa vyjadrovala a odsúhlasila: 

- správu o hospodárskej činnosti školy, 

- schvaľovala kritéria pre prijímacie skúšky pre dennú a externú formu štúdia   

- schvaľovala plán výkonov  pre školský rok 2021/2022, 

- schvaľovala plán hlavných úloh výchovy a vzdelávania, 

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

- schvaľovala Dodatok č 1. k ŠkVP Praktická sestra . 

Priebeţne 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 Povaţská Bystrica Kolektívnu zmluvu.  
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Odborová organizácia sa vo svojej činnosti zameriava na udrţanie dobrých pracovnoprávnych 

a kolektívnych vzťahov.  

 

Údaje o poradných orgánoch vedenia školy. 

V škole pracovali  viaceré poradné orgány školy:  

- pedagogická rada (PR)  

- gremiálne porady (GP)  

- pracovná porada (PP)  

- výchovná komisia (VK)  

- predmetové komisie (PK)  

- ţiacka školská rada (ŢŠR)  

 

Údaje o počte žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka 

Študijný odbor 
Druh 

 štúdia 

Dĺţka 

 štúdia 

Počet  

prihlásených 

 ţiakov 

Počet  

prijatých 

uchádzačov 

Počet  

zapísaných 

ţiakov 

53 61 M praktická sestra           denné štvorročné 93 60 60 

53 70 M masér denné štvorročné 27 18 15 

53 61 N praktická sestra večerné dvojročné 31 31 31 

53 71 H sanitár večerné jednoročné 22 22 22 

ročník Trieda 

počet žiakov  

k 15.9.2019 k 31.8.2020 

1. I.A 31 30 

 I.B 25 25 

2. II.A 24 25 

 II.B 24 24 

3. III.A 21 21 

 III.B 20 20 

4. IV.A 25 0 

večerné I.VS2 31 28 

 II.VS2 27 0 

SPOLU 228 173 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov  

 

Hodnotenie prospechu za školu podľa tried – denné štúdium 

 

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

vyznamenaní 7 3 4 7 6 4 8 39 

PVD 8 3 7 8 7 7 5 45 

Prospeli 12 17 13 9 6 9 10 76 

neprospeli 3 2 1 0 2 0 0 8 

neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Hodnotenie prospechu za školu podľa tried – večerné, diaľkové štúdium 

 

  I.VS2  II.VS2 Spolu 

vyznamenaní 22  21 43 

PVD 6  4 10 

prospeli 0  0 0 

neprospeli 0  0 0 

 

Hodnotenie správania za školu podľa tried – denné štúdium 

 

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

1. stupeň 30 24 24 24 21 20 23 166 

2. stupeň 0 0 1 0 0 0 0 0 

3. stupeň 0 1 0 0 0 0 0 1 

4. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Hodnotenie prospechu podľa predmetov a tried - denné štúdium  

 

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

Slovenský jazyk a lit. 2,0 2,72 2,56 1,92 2,1 1,55 2,09 

Anglický jazyk 2,4 2,47 2,32 1,94 2,17 2,45 2,43 

Nemecký jazyk  2,63  2,38 3,0  1,5 

Dejepis 2,37 2,6 1,84 1,71    

Občianska náuka 1,53 1,72 1,44 1,46    

Fyzika 2,03 2,36      

Chémia 2,43 2,72 2,44 1,96    

Biológia 1,87 2,12 1,4 1,25    

Matematika 2,5 2,96 2,2 1,83 2,43 2,35 2,61 

Informatika neklasifikovaná    

Telesná a športová výchova neklasifikovaná 

Latinský jazyk 2,1 2,72      
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Anatómia a fyziológia 2,63 2,72 2,84 2,71    

Patológia    1,76 1,46    

Preventívne lekárstvo     2,14 1,9  

Organizácia zdravotníctva     2,05 1,6  

Prvá pomoc   1,28 1,08    

Psychológia, pedagogika a 

profesijná komunikácia  

 

1,88 1,38 2,1 1,55 1,17 

Zdravotnícka etika   1,88 1,25    

Sociálna starostlivosť       1,3 

Zdravie a klinika chorôb 2,17 2,44 2,16 2,42 2,71 2,9 2,43 

Základy ošetrovania a 

asistencie   2,28 2 2,1 2,55 2,09 

Ošetrovateľstvo 2,53 3      

Ošetrovateľské techniky 2,41 2,6      

Administratíva a zdravotnícka 

dokumentácia  

 

2,52 1,71 1,67 1,45  

Ošetrovanie asistencia, 

administratíva a zdravotnícka 

dokumentácia  

 

  1,76 1,45 1,91 

Celkový študijný priemer 2,23 2,55 2,06 1,75 2,16 1,98 2 

 

Hodnotenie prospechu podľa predmetov a tried - externé štúdium 

 

 Predmety I.VS2 II.VS2 

Latinský jazyk/-   

Anatómia a fyziológia 1,39  

Patológia  1,04  

Preventívne lekárstvo 1  

Organizácia zdravotníctva 1  

Prvá pomoc  1,16 

Psychológia, pedagogika 

a profesijná komunikácia/- 
  

Zdravotnícka etika/-   

Zdravie a klinika chorôb 1,21 1,36 

Ošetrovateľstvo 1,71  

Ošetrovateľské techniky 1,25  

Základy ošetrovania a 

asistencie 
 1,24 

Administratíva a 

zdravotnícka dokumentácia 
1,29 1 

Ošetrovanie asistencia, 

administratíva 

a zdravotnícka dokumentácia 

1,29 1,16 

Celkový študijný priemer 1,24 1,18 
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Výsledky  maturitnej skúšky  

 

 Spolu 

Počet ţiakov prihlásených na MS 50 

Počet ţiakov, ktorí konali MS  

mimoriadným spôsobom 
48 

Počet ţiakov, ktorí konali MS  

(mimoriadny termín- september, 

február) 

1 

Počet ţiakov, ktorí úspešne ukončili 

MS (riadny termín) 
48 

Počet ţiakov, ktorí úspešne ukončili 

MS (mimoriadny termín) 
1 

Počet ţiakov, ktorí majú povolené 

opravné skúšky (september 2020, 

február 2021) 

0 

 

Predmet  Počet žiakov prihlásených 

na MS 2020 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
23 

Nemecký jazyk 2 

Anglický jazyk 21 

Teor. časť odb. zloţky 50 

Praktická časť 

odb.zloţky 
50 

 

Slovenský jazyk a literatúra                     priemer predmetu  2,25 

Anglický jazyk  úroveň B1  priemer predmetu  2,52 

Nemecký jazyk  úroveň B1  priemer predmetu  2,33 

Teoretická časť odbornej zloţky                    priemer predmetu  1,80 

Praktická časť odbornej zloţky                      priemer predmetu  1,39 

 

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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5361 M praktická sestra 

4-ročné denné štúdium 

pre  

absolventov základnej 

školy 

 

Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod 

číslom S11246-2019-OZdV-1 zo dňa 16.07.2019 s 

účinnosťou od 1. septembra 2019 začínajúc 1. ročníkom. 

5361 N praktická sestra 

Externé štúdium: 

Večerné pomaturitné  

 2—ročné kvalifikačné 

štúdium 

 

Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod 

číslom S11246-2019-OZdV-1 zo dňa 16.07.2019 s 

účinnosťou od 1. septembra 2019 začínajúc 1. ročníkom 

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 

Spolu: 36 

Z toho pedagogickí: 31 

 na dohodu o pracovnej činnosti 6 

Z toho nepedagogickí: 5 

 účtovníčka, personalistka a mzdárka: 2 

 upratovačky: 2 

 vrátnik- informátor, školník 1 

 

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 
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Mgr. Jana Plačková             Náboţenská výchova                                 

Mgr. Katarína Drápalová      Slovenský jazyk 

                                             Nemecký jazyk 

Mgr. Jana Veliká História, Latinský jazyk 

Mgr. Zuzana Obšivanová Učiteľstvo predmetov biológia a chémia 

Mgr. Lukáš Demáček                      Učiteľstvo telesnej výchovy 

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 Šarţíková   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 

Mgr. Martina Paišová          Ošetrovateľstvo 

Mgr. Jana Ţalúdková  Ošetrovateľstvo 

Mgr. Milada Tršková                       Fyzioterapia 

Mgr. Mária Jurovčíková   Ošetrovateľstvo 

Na dohodu o pracovnej činnosti: 

MUDr. Ladislav Švejda, CSc. 

MUDr. Martina Wallenfelsová 

PhDr. Marcela Valášková 

Mgr. Monika Bohunská 

Mgr. Martina Bieliková 

Ing. Milan Chovanec 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

Forma Počet 

Predatestačné vzdelávanie 3 

Atestačné vzdelávanie 1 

 
Prehľad aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov v školskom roku 

2019/2020 

Garant programu: PhDr. Katarína Podolanová, riaditeľka školy 

 

 

Názov vzdelávania Lektor: Realizácia Rozsah 

Právna zodpovednosť učiteľov 

počas  odbornej klinickej praxe 

PhDr. Katarína Podolanová 

MUDr. Igor Šteiner, riaditeľ 

NsP Povaţská Bystrica 

3.9. 2019 4 hod. 

Participácia zamestnancov na 

procesoch riadenia školy 

PhDr. Katarína Podolanová 

externý facilitátor Tomáš 

Pešek 

14.10.2019 4 hod. 

Antistresový program PhDr. Katarína Podolanová 

Pracovníci CPPPaP Pov. 

Bystrica 

3.2. 2020 4 hod. 

Profesijné štandardy a profesijné 

vzdelávanie PZ. 

PhDr. Katarína Podolanová 17.2. 2020 2 hod. 

Participatívny rozpočet v škole Ing. Vlasta Sokolová 

Mgr. Katarína Drápalová 

2.3. 2020 2 hod. 

Komunikácia na pracovisku PhDr. Katarína Podolanová 1.7. 2020 2 hod. 

 

 

 

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,  

Náboţenská výchova)                                         

Vedúci predmetovej komisie: PhDr. Mária Klabníková 
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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)                                            

 Vedúci predmetovej komisie: PhDr. Monika Kremeňová             

 

 

 

 

Vyhodnotenie práce predmetových komisií 

 

 Predmetová komisia  všeobecno-vzdelávacích predmetov 

 

V prvom polroku školského roka 2019/2020 boli plnené úlohy podľa plánu práce predmetovej 

komisie. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu, členovia PK zorganizovali veľa pekných 

podujatí v rámci mimoškolskej činnosti/viď príloha č. 3/. V druhom polroku bola výuka 

narušená epidémiou koronavírusu COVID-19. Z tohto dôvodu neboli realizované všetky 

podujatia a akcie. 

Európsky týţdeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity 

v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „Be Active―, ktorá má nabádať k pohybu, a 

to nielen počas Európskeho týţdňa športu, ale po celý rok. Európsky týţdeň športu sa koná v 

40 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. 

Naša škola sa dňa 26.09. 2019 zapojila do 5. ročníka tohto projektu. Ţiaci prvého aţ tretieho 

ročníka boli rozdelení do 5 skupín po 20 študentov a v trvaní 120 minút sa venovali 

športovým aktivitám. Aktivity tvorili: driblovanie s hodom na kôš, hod medicinbalom, 

preskoky cez švihadlo znoţmo v trvaní 30 sekúnd, beh po lavičke na koordináciu a beh okolo 

školy v trvaní 10 minút. Študenti spoločne ako škola, napr. zabehli 6,73 km a ďalej zaskákali 

spolu úctyhodných 4983 preskokov. Výsledky boli naozaj tesné, no napokon vyhrala skupina 

číslo 2. Tento deň bol výhrou pre kaţdého zúčastneného, nakoľko kaţdý jeden niečo v tento 

deň urobil pre svoje zdravie 
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. 

Dňa 27.09. 2019 sa na našej škole uskutočnil uţ 8. ročník medzitriednej projektovej súťaţe, 

ktorá sa kaţdoročne koná pri príleţitosti Európskeho dňa jazykov. Akcie sa zúčastnili ţiaci 

prvého aţ tretieho ročníka. Kaţdá trieda predstavila ostatným študentom a vyučujúcim počas 

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 Talianska, Francúzska, Slovinska, Rakúska, Španielska 

a Írska a vidieť tak známych športovcov, hercov, spevákov, hudobných skladateľov a iné 

slávne osobnosti. Ochutnali sme napríklad Sacherovu tortu, tapas, pizzu, morské plody a iné 

dobroty. Samozrejme sme sa naučili aj zopár cudzích slovíčok. 

Cieľom projektov bolo upozorniť ţiakov na dôleţitosť 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 celoţivotné jazykové vzdelávanie ţiakov nielen v škole. 

Vďaka náročnosti a prepracovanosti projektov boli ocenené všetky triedy. Tretie a druhé 

miesto si delili s rovnakým počtom bodov triedy II. A  a III. A, ktoré predstavili Rakúsko 

a Írsko. Zvíťazila trieda III. B, ktorá všetkých študentov zobrala na poznávaciu cestu do 

Španielska. Za víťazstvo v súťaţi sa študenti III. B zúčastnia jazykovej exkurzie vo vybranom 

slovenskom meste. 

V dňoch 26.- 29.09. 2019 sa v našom meste opäť konal uţ 11. ročník  úspešného festivalu 

hôr, cestovania a športu s jedinečnou atmosférou- Horomil Fest. Naši študenti sa vo štvrtok 

26.9. zúčastnili premietanie historického dokumentu z dielne Tomáša Hulíka- „Cesty 

Slovenskom 2 ―. Tento dokument zachytáva známe i menej známe kúty Slovenska, historické 

pamiatky od čias Veľkej Moravy aţ po súčasnosť na území Slovenska. Divákom sprístupňuje 

zaujímavé historické lokality, ktoré sa určite oplatí vidieť a navštíviť pri spoznávaní našej 

histórie. Po skončení dokumentu si pre prítomných pripravil krátku prednášku o jaskyniarstve 

na Slovensku a v okrese Povaţská Bystrica pán Bohuslav Kortman- predseda 

z Jaskyniarskeho klubu Stráţovské vrchy, počas ktorej pozval všetkých baţiacich po 

dobrodruţstve na návštevu do podzemia jednej z najstarších známych jaskýň na Slovensku –

 Pruţinskej Dúpnej jaskyne. 

  

http://szspovb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=268
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Dňa 1.10.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu na DSA Rozkvet v Povaţskej 

Bystrici. Našu školu reprezentovali ţiačky Natália Haladejová z II.B a Katarína 

Martinková z II.A. Dievčatá museli odbehnúť 1500m. Umiestnili sa na peknom 4. miesto.  

 

Dňa 15.10. 2019 sa uskutočnilo na SOŠ strojníckej okresné kolo v stolnom tenise. Našu školu 

reprezentovalo druţstvo chlapcov a dievčat. Dievčatá v zloţení Timea Jakubíková, Anna 

Strapková, Veronika Ragulová a Alexandra Pelikánová sa po vyrovnaných zápasoch 

s obchodnou akadémiou a nešťastnou prehrou s gymnáziom, kde sa bojovalo aţ do poslednej 

loptičky umiestnili na peknom 3. mieste. Chlapci v zloţení Ján Mozsi, Daniel 

Pastorek, Juraj Andráško a Daniel Čupec po prehrách so SOŠ stavebnou a gymnáziom 

nepostúpili zo skupiny, a tak uţ o konečné medailové priečky nehrali. 

 

Dňa 23.10. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone ţiakov a ţiačok v telocvični 

gymnázia. Našu školu reprezentovali ţiačky Valéria Várošová a Lucia 

Mračníková a ţiaci Juraj Andráško a Ján Mozsi. Chlapci sa umiestnili  len na 4. mieste. 

Dievčatá si vybojovali si  krásne 3. miesto. 

 

4.11.2019 mal protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN zastávku v Povaţskej Bystrici. 

V jeho vagónoch boli predstavené mechanizmy, ako drogová závislosť vzniká aj dôsledky, 

ktoré závislého čakajú. Našim ţiakom sa expozícia veľmi páčila. V jednom z vagónov ţiaci 

našej školy realizovali ukáţky poskytovania prvej pomoci s moţnosťou precvičiť si tieto 

činnosti účastníkmi program, takţe sme boli jeho súčasťou. Zároveň  prezentovali zdravý 

ţivotný štýl, v  poradni zdravia záujemcom odmerali krvný tlak, zistili hmotnostný index, 

zmerali obsah CO vo vydychovanom vzduchu. 

 

29.10 2019 sa uskutočnila odborná prednáška na tému Extrémizmus v Osvetovom stredisku, 

ktorej sa zúčastnili ţiaci 2. ročníka. 

7.11. 2019 sa uskutočnila prednáška pre 1. ročníky p. Podhorského Závislosti 

11.11.2019 sa ţiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili premietania dokumentárnej inscenácie 

November 1989 

 

14. 11. 2019 sa ţiaci 1. aţ 3. ročníka zúčastnili premietania filmu „Kto je ďalší?“, ktorý 

rozoberal témy šikanovania na školách, extrémom na internete, kyberšikany 
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„30 rokov slobody- 17. november 1989“ 

Pod týmto názvom sa ukrývala úvaha alebo esej, ktorú mali študenti, ak sa chceli zapojiť 

do súťaţe, písomne vypracovať. Jej usporiadateľom bol MsÚ v Povaţskej Bystrici. Z našej 

školy sa do súťaţe zapojilo 5 študentov:   

Natália Michalíková  z I. A triedy,  Miriama Danková z  II. A triedy a z III. B triedy 

študenti: Jana Jurkemíková, Lucia Haviarová a Matúš Strinka. 

 Uţ teraz sa môţu tešiť na ocenenie v prípade výhry a ak aj medzi víťazmi nebudú, je ešte 

moţnosť publikovať úryvky z ich prác prostredníctvom panelovej výstavky, či spôsobom 

iným, podľa rozhodnutia usporiadateľa. 

 

Projekt –„Záložka do knihy spája slovenské školy“ 

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili v poradí uţ do 8. ročníka projektu „Záložka do 

knihy spája slovenské školy“, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi strednými 

školami, zvýšenie aktivity čítania, a to prostredníctvom výmeny záloţiek medzi strednými 

školami. Témou zadania obsahu záloţiek boli „Osobnosti, ktoré sa zaslúţili o rozvoj 

demokracie―. Pri hľadaní a určovaní jednotlivých autorov boli sme milo prekvapení, ako sa 

ich okruh neustále zväčšoval o autorov nielen našej, ale i svetovej histórie. Tentoraz, tou 

náročnejšou časťou bolo správne „vypátrať― vhodných autorov. A tak záloţky okrem 

uplatnenia tvorivosti a estetického cítenia ţiakov, boli aj pekným príkladom prepojenia 

s hodinami dejepisu a občianskej náuky. 

     Na záver sme realizovali malú výstavku s vyhodnotením najkrajších. Potešili nás aj pekné 

záloţky z partnerskej SZŠ na Strečnianskej ulici v Bratislave, a tak sme nechali otvorenú 

cestu k ďalšej spolupráci. 

 

Dňa 13.11. 2019 sa v Trenčíne konalo krajské kolo v maratón aerobiku. Našu školu 

reprezentoval Ján Mozsi z 1.A. Spolu 55 dievčat a 5 chlapcov si zmeralo sily v 4 kolách, kde 

kaţdé trvalo 40 minút. Náš ţiak  sa bohuţiaľ nedostal do prvej 10-tky,  a tak nepostúpil na 

MS SR.  

 

Dňa 19.11. 2019 sa uskutočnilo na obchodnej akadémii okresné kolo vo volejbale dievčat. 

Našu školu reprezentovalo druţstvo dievčat v zloţení Sophia Kubišová, Sára Podstráska 

1.A, Kristína Kučmová, Valéria Várošová, Natália Haladejová, Paulína Čižmárová, 

Kristína Jahodová 2.B a Natália Jurgošová 4.A. Dievčatá si zmerali sily proti ţiačkam 
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z obchodnej akadémie, gymnázia a strednej priemyselnej školy. Po dramatických a 

vyrovnaných zápasoch nakoniec obsadili 4. miesto.  

 

22. 11. 2019 sa  konalo školské kolo olympiády z cudzích jazykov. Študenti a študentky 

druhých, tretích a štvrtých ročníkov overili svoje vedomosti z nemeckého a anglického 

jazyka. Súťaţ prebiehala písomnou a ústnou formou. Písomná časť obsahovala 3 časti: 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatickú časť. V ústnej časti ţiaci 

pracovali s vizuálnym podnetom a rozprávali na voľnú tému. 

Najúspešnejší boli napokon títo študenti: 

Anglický jazyk: 

    1. miesto: Radovan Tlaskal, IV. A 

    2. miesto: Mária Bačíková, II. B 

    3. miesto: Juraj Andráško, III. B 

Nemecký jazyk: 

    1. miesto: Anna Strapková, IV. A 

    2. miesto: Simona Belásová, III. A 

    3. miesto: Daniel Čupec, IV. B      

Všetci účastníci boli odmenení sladkosťou a umiestnení si spolu s víťazmi naviac odniesli 

cudzojazyčnú literatúru. Víťazi oboch kategórií sa v januári zúčastnili okresného kola 

olympiády. Radovan Tlaskal sa umiestnil na peknom treťom mieste spomedzi siedmich 

účastníkov. Anna Strapková bola jediná vo svojej kategórii, a preto porota tieto kategórie 

zlúčila do jednej. Naša ţiačka neprešla uţ testami, takţe v súťaţi skončila predčasne. 

 

 9.12.2019 sa uskutočnila pre ţiakov 1. ročníka beseda s numizmatikom p. Janechom  

 

Tridsať ţiakov našej školy sa dňa 5. 12. 2019 zúčastnilo divadelného predstavenia TNT 

theatre Britain and the American Drama Group Europe, ktoré kaţdý rok hosťuje na 

Slovensku. Tentokrát naštudovali hru Tom Sawyer podľa rovnomenného  románu  

spisovateľa Marka Twaina (vlastným menom Samuel Langhorn Clemens (1835 – 1910,ktorý 

získal celosvetovú povesť ako prednášateľ, satirik a humorista. Bol ocenený ešte viac po smrti 

ako priekopník americkej fikcie vo svojich literárnych dielach. 

Príbeh ţiakov zaujal. A aj slabší ţiaci mohli pochopiť dej. Predstavenie sa ţiakom páčilo. 

Niektorí prvýkrát zaţili atmosféru divadelného predstavenia a boli nadšení. 
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Do našej školy zavítali niektorí naši úspešní absolventi, aby ţiakov motivovali a oboznámili 

ich so svojimi úspechmi. 

V stredu 11.12.2019 Barbora Letková-Hendrichová so svojím manţelom rozprávala o  misii 

v Jakutsku na Sibíri a v Keni v Afrike. Vo štvrtok 12.12. MUDr. Hunčíková hovorila o svojej 

kľukatej ceste za vysnívaným povolaním lekárky.  Bc. Lutišanová a Bc. Badíková hovorili 

o práci pôrodnych asistentiek.  Ţiakov určite zaujala prednáška Bc. Kadleca o uplatnení 

zdravotníckych asistentov v praxi a moţnostiach ich ďalšieho vzdelávania. Veľmi pozorne 

počúvali najmä  rozprávanie o jeho namáhavom, ale krásnom  povolaní záchranára, ktoré 

vykonáva uţ desať rokov. 

 

13.12.2019 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv pre 1. a 2. ročník 

 

Dňa 17.12. 2019 sa uskutočnilo na SOŠ stavebnej okresné kolo vo florbale chlapcov.  Našu 

školu reprezentoval Ján Mozsi, Daniel Pastorek, Daniel Čupec, Juraj Andráško a Matúš 

Strinka.  

V  predvianočnom období  -  dňa 18. 12. 2019  si pre našu školu  našiel čas i  p. Mgr. 

Vladimír Šnídl, ktorý zaujímavou, ale zvlášť v súčasnom období veľmi aktuálnou témou, 

priblíţil študentom druhých a tretích ročníkov, rôzne formy podávania informácií, ich 

interpretácie, a to predovšetkým na  sociálnych sieťach. 

V tejto súvislosti ide najmä o vyuţívanie fotomontáţe s cieľom skresliť skutočnosť, šírenie 

hoaxov. Objasnil študentom, na akom princípe fungujú algoritmy Facebooku a predovšetkým 

upozornil na to, aby si dávali pozor, či sú dané informácie hodnoverné a z akého konkrétneho 

zdroja sú sprostredkované.  To znamená všímať si, kto je vydavateľ, či sú uverejnené mená 

redaktorov a pod.  V tejto súvislosti podčiarkol rozdiel medzi štandardnými a alternatívnymi 

médiami.  Svoju profesionalitu spojil s konkrétnymi príkladmi z overenej praxe. Nenúteným 

prirodzeným prejavom si získal pozornosť študentov, pre ktorých bola jeho prednáška 

s nasledovnou diskusiou veľkým prínosom.   

 

Dňa 8. januára 2020 vybrala odborná komisia na základe stanovených kritérií 4 ţiakov a 

jedného náhradníka, ktorí sa zúčastnia dvojtýţdňovej zahraničnej odbornej praxe na Clinike 

Corachan v Barcelone v Španielsku v rámci projektu ERASMUS+:: 

1. Veronika Poličková 

2. Vanesa Macáková 

3. Natália Kriţanová 



17 

 

4. Juraj Andraško 

5. Veronika Koyšová- náhradník 

 

V dňoch 27.1. – 31.1. 2020 sa uskutočnil lyţiarsky kurz pre ţiakov prvého ročníka 

v lyţiarskom stredisku Kubínska hoľa. Tí, ktorí prichádzali ako začiatočníci, sa naučili 

lyţovať alebo snowboardovať a tí, ktorí prichádzali ako pokročilí, sa viditeľne zlepšili. Okrem 

samotného lyţiarskeho kurzu mali ţiaci aj rôzne prednášky, napríklad prednáška prvá pomoc 

na svahu a prednáška správania sa na svahu (tzv. Biely kódex). Študenti sa teda aj oboznámili 

ako poskytovať prvú pomoc a správať sa na svahu.  

 

Deň vody v marci bol na našej škole realizovaný na sociálnych sieťach/FB/ a na školskej 

stránke Edupage prostredníctvom náučno- populárneho článku  o význame a dôleţitosti vody 

pre ľudský organizmus a pre všetky ţivé organizmy. Všetci boli vyzvaní, aby si doplnili pitný 

reţim a  dali pohár vody alebo nesladeného bylinkového čaju a fotku vloţili do komentárov 

pod príspevok. 

 

 V apríli vyšlo nové číslo školského časopisu Endorfín v elektronickej podobe. 

Deň Zeme v apríli bol na našej škole realizovaný na sociálnych sieťach/FB/ a na školskej 

stránke Edupage prostredníctvom náučno- populárneho  článku poukazujúceho na dôleţitosť 

ochrany prírody a ţivotného prostredia.Všetci boli vyzvaní, aby urobili fotku toho, čo ich na 

prírode najviac teší a robí im radosť,a fotku vloţili do komentárov pod príspevok. 

 

V apríli sa naša škola pod patronátom Mgr. Grbalovej zapojila do projektu Nursing care in 

nursing schools in Europe v rámci portálu eTwinning. Naším partnerom je francúzska škola 

LEAP Cestac La Gardiole.  Cieľom projektu je spoznať školu, školský systém a zdravotnícku 

starostlivosť v partnerskej krajine a moţnosť porovnať ju s našou. Ţiaci budú mať moţnosť 

nadviazať nové kontakty, spoznať novú kultúru, zistiť ako prebieha prax ich rovesníkov 

v zdravotníckych zariadeniach vo Francúzsku a samozrejme aj zdokonaliť sa v angličtine 

a v IKT technológii. 

V jeseni školského roku 2019/2020 vyhlásila Slovenská pedagogická kniţnica pilotný 

projekt pre študentov stredných škôl pod názvom „Rodný môj kraj“ zameraný na 

prezentáciu regiónu, mesta či obce, prostredníctvom krátkeho audiovizuálneho dokumentu. 

Do súťaţe sa mohli zapojiť jednotlivci i kolektívy. Téma práce oslovila z našej školy Jána 

Mozsiho, ţiaka I. A triedy, ktorý si dal za cieľ predstaviť v časovo určenom dokumente svoje 
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rodné mesto Púchov, t.j. okolie, načrieť do jeho histórie, a z časti priblíţiť aj kultúrny ţivot. 

Nielenţe s nadšením na projekte pracoval, ale v práci vytrvalo pokračoval aj počas 

prerušeného vyučovania, zásluhou čoho sa podarilo projekt do určeného termínu odovzdať. 

Podľa vyhodnotenia dňa 1. júna 2020, sme síce neobsadili najvyššie stupne víťazov, zato 

však Ján Mozsi získal za svoje umelecky spracované dokumentárne pásmo špeciálne ocenenie 

poroty. Výsledok pekný a povzbudzujúci. Máme na škole ţiakov, ktorí popri študijných 

povinnostiach, venujú voľný čas i na rozvíjanie svojich vedomostí a záľub a svojou 

tvorivosťou obohacujú nielen vedomosti spoluţiakov a študentov, ale robia i dobré meno 

našej škole. 

 

Predmetová komisia  odborných predmetov  

 
 

V mesiaci august 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 2019/2020 

 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 na školský rok 2019/2020 

 bol prerokovaný a schválený plán kontinuálneho vzdelávania 

 bol prerokovaný a schválený plán testovania ţiakov 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 krúţková činnosť 

 členovia boli informovaní o organizácii teoretického a praktického vyučovania 

 členovia boli informovaní o školeniach počas školského roku 

 učitelia maturitných ročníkov boli poţiadaní o prehodnotenie maturitných zadaní 

 

V mesiaci september  PK OP: 

 realizácia školenie BOZP a PO v NsP  Povaţská Bystrica  
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 v rámci programu „Výuka prvej pomoci― pri príleţitosti Svetového dňa PP sa 

uskutočnila rozhlasová relácia a info panel a prezenčná akcia pre ţiakov 1. ročníka 

pod vedením Mgr. Pavlacovej a PhDr. Svítkovej 

 v rámci programu "Podpora zdravia na SZŠ― sme sa zapojili do Európskeho týţdňa 

športu organizáciou športových súťaţí. Zodp.: Mgr. Ţalúdková 

 ţiaci 4. ročníka absolvovali exkurziu v Hospic Trenčín pod vedením  PhDr. Krstičovej 

a Mgr. Bakalovej 

 ţiaci 4. ročníka absolvovali exkurzie v CSS Slávnica a ZS Dubina v Dubnici  nad 

Váhom        pod vedením PhDr. Krstičovej  a Mgr. Paišovej 

 ţiaci 4. ročníka sa zúčastnili verejnej zbierky „Biela pastelka― 

 členovia PK OP sa zúčastnili školenia „Právne zodpovednosť pedagogických 

zamestnancov SZŠ počas praktického vyučovania v NsP 

 

V mesiaci október  PK OP: 

 ţiaci 3. ročníka absolvovali exkurzie v spaľovni a patologickom  laboratóriu                

Zodp.: PhDr. Šarţíková a Mgr. Ligásová 

 pri príleţitosti mesiaca úcty k starším pripravili ţiaci  kultúrny program pre 

obyvateľov ZS Katka, program pripravili ţiaci pod vedením PhDr. Svítkovej 

 členovia krúţku prvej pomoci  realizovali výuku prvej pomoci pre ţiakov špeciálnej 

základnej školy pod vedením Mgr. Pavlacovej  

 vybraní ţiaci  s vyučujúcimi prezentovali školu na výstave „Stredoškolák – hrdina 

remesla― v Trenčíne pod vedením Mgr. Paišovej, Mgr. Špánikovej a Mgr. Paišovej 

 ţiačky školy sa aktívne zapojili pri zbierke „Modrá nezábudka― 

 ţiaci 2. ročníka absolvovali exkurziu na pracovisku leteckej záchrannej sluţby 

v Ţiline, organizovala Mgr. Pavlacová a PhDr. Zboranová 

 ţiaci 2. ročníka absolvovali  exkurziu v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke pod 

vedením  PhDr. Kremeňovej, Mgr. Bakalovej a Mgr. Velikej 

 ţiaci 3. ročníka absolvovali exkurzie  v nemocničnej lekárni, hematologickom 

laboratóriu, oddelení funkčnej diagnostiky, RDG pracovisku a na FRO 

            Zodp.: Mgr. Jurovčíková, Mgr. Špániková a PhDr. Zboranová 

 

Na svojom zasadaní PK  OP: 

 boli podané informácie z porady riaditeľov a odborných zástupcov SZŠ 
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 bola prerokovaná konzultačná činnosť SOČ 

 bola navrhnutá  organizácia PČOZ MS 

 

V mesiaci november  PK OP: 

 ţiaci 3. ročníka realizovali ukáţky prvej pomoci a prezentovali zdravý ţivotný štýl  

v protidrogovom vlaku „Revolution train― pod vedením Mgr. Pavlacovej 

 vybraní ţiaci školy realizovali ukáţky prvej pomoci na 7. ZŠ, 5. ZŠ a v Hokejovom 

klube Povaţská Bystrica pod vedením Mgr. Pavlacovej 

 

Na svojom zasadaní PK  OP: 

 kontrolovala plnenie plánu práce PK 

 zhodnotila  praktické a teoretické vyučovanie za prvý štvrťrok šk. r. 2019/20, 

adaptáciu ţiakov prvých ročníkov na štúdium a ţiakov tretích ročníkov na praktické 

vyučovanie 

 organizačne pripravila DOD 

 

V mesiaci december  PK OP: 

 ţiaci si pripomenuli Svetový deň AIDS pripnutím červených stuţiek, rozhlasovou 

reláciou  s tematikou prevencie AIDS  

 realizovala „Deň otvorených dverí SZŠ― 

 v rámci programu "Podpora zdravia na SZŠ― pri príleţitosti Svetového dňa výţivy 

a DOD  sa realizovala  akcia „Zdravý týţdeň― Zodp.. Mgr Ţalúdková 

 ţiaci 4. ročníka pripravili „ Mikuláša― pre deti detského oddelenia, polikliniky a celej 

NsP pod vedením PhDr. Krstičovej 

 doplnila odborné učebne materiálom a pomôckami 

 uskutočnilo sa  testovanie ţiakov všetkých ročníkov z predmetu OSE, ZOE a ţiakov 4. 

ročníkov z odborných predmetov (ANF, ZKC, PPS) 

 ţiaci 3. ročníka absolvovali exkurziu v mikrobiologickom laboratóriu  Zodp.: Mgr. 

Ligásová  

 

V mesiaci január  PK OP: 

 členovia PK OP realizovali komisionálne a absenčné skúšanie ţiakov a klasifikáciu 

odborných predmetov a následne ju vyhodnotili 
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V mesiaci január na svojom zasadaní PK OP: 

 schválila organizáciu PČOZ MS 

 schválila spôsob hodnotenia TČOZ MS (počet čiastkových známok) 

 vyhodnotila testovanie OSE, ZOE a odborných predmetov (ZKC, ANF, PPS) 4. 

ročníka 

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

polrok školského roka 2019/2020 

 vyhodnotila prácu PK OP za I. polrok školského roka 2019/2020 

 zhodnotila dochádzku ţiakov na praktické vyučovanie 

 

V mesiaci február  PK OP: 

 pripravila a realizovala „Deň otvorených dverí SZŠ― pod vedením Mgr. Papíkovej 

 uskutočnila sa „Valentínska kvapka krvi―   pod vedením Mgr. Ligásovej 

 ţiaci 3. ročníka absolvovali exkurziu v biochemickom laboratóriu Zodp. Mgr. 

Špániková 

 ţiaci 4. ročníka absolvovali odbornú exkurziu v rámci vzdelávacieho grantu 

nemocnice Bory – Sestry novej generácie v Michalovciach pod vedením PhDr. 

Krstičovej a Mgr. Bakalovej 

 

V mesiaci marec členovia PK OP: 

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej epidemiologickej situácie od 10. marca 2020 

a nariadenia dištančného vzdelávania neboli realizované  ţiadne aktivity. 

  

V mesiaci marec na svojom zasadaní PK OP: 

 schválila maturitné témy TČOZ a PČOZ MS 

 analyzovala prácu PK OP 

 

V mesiaci apríl členovia PK OP: 

 realizovali komisionálne skúšky ţiakov individuálneho štúdia  

 zverejnili (podľa dosiahnutých výsledkov) zoznam účastníkov projektu „Erasmus+― 

    Z dôvodu dištančného vzdelávania neboli realizované iné aktivity. 
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V mesiaci apríl na svojom zasadaní PK OP: (zasadnutie  online cez Zoom) 

 zhodnotenie vzdelávania prostredníctvom online hodín 

 návrh  zmien v obsahu vzdelávania, presuny učiva 

 odsúhlasenie návrhu zmien v presunoch obsahu vzdelávania predmetov OST, ZOE cv. 

– 2. a 3 ročník, ZOE 3. ročník a OAZ pre 3. ročník  

 navrhla a odsúhlasila spôsob zápisu prebratého učiva do triednej knihy 

  

V mesiaci máj členovia PK OP: 

Z dôvodu dištančného vzdelávania neboli realizované ţiadne aktivity. 

 

V mesiaci jún členovia PK OP: 

 pripravili a realizovali súťaţ v poskytovaní prvej pomoci pre 2. ročník pod vedením 

Mgr. Pavlacovej 

 pripravili a realizovali kvíz odborných vedomostí ţiakov 1. a 2. ročníka pod vedením 

Mgr. Paišovej  a Mgr. Ţalúdkovej 

 zabezpečili nákup oblečenia na OKP pre ţiakov 2. ročníka  

 realizovali nahrádzanie ZOE cv. a OST 

 

V mesiaci jún na svojom zasadaní PK OP: (zasadnutie  online cez Zoom) 

 odsúhlasila harmonogram  vyučovania od 22. 06. – 26. 06. 2020 

 odsúhlasila spôsob koncoročného hodnotenia odborných predmetov 

 rozobrala pozitíva a negatíva dištančného vzdelávania 

 

V mesiaci jún na svojom zasadaní PK OP: 

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

polrok školského roka 2019/2020 

 vyhodnotila prácu PK OP za II. polrok školského roka 2019/2020 

 predloţila návrh na nákupu pomôcok  a vybavenia odborných učební 

 predloţila a schválila návrh nahrádzania vymeškaných hodín 

 

PK OP vysoko hodnotí dosiahnuté úspechy ţiakov (vyhodnotenie bez prezentácie ţiakov): 

 3. miesto v krajskom kole SOČ  Jany Švaňovej a Ivany Čelkovej z 3. A pod vedením 

Mgr. Paišovej 



23 

 

 6. miesto v krajskom kole SOČ Moniky Kuvikovej z 3. A triedy pod vedením Mgr. 

Pavlacovej 

 8. miesto v krajskom kole SOČ Radky Matoškovej, Vanessy Lodňanovej a Romany 

Kvasňákovej pod vedením Mgr. Ţalúdkovej 

 

V mesiaci júl členovia PK OP: 

 realizovali nahrádzanie vymeškaných hodín  z predmetu OAZ, OST a  ZOE  cvičenia 

 

Dištančné vzdelávanie 

Usmernením ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia 

vyučovania v školách a školských zariadeniach a na základe Príkazu predsedu TsK č. 5/2020 

k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom  bol prerušený  

vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v období od 

10.03.2020. 

Z tohto dôvodu sme  od 10. 3. 2020 prešli na dištančnú formu vzdelávania zadávaním 

materiálov a úloh prostredníctvom Edupage. 

Od 16. marca 2020 začali učitelia vyučovať online cez aplikáciu ZOOM. Mnohí tieto dve 

formy výuky kombinovali. Učitelia sa riadili Metodickým pokynom k realizácii dištančného 

vzdelávania na SZŠ. 

Boli vypracované a schválené kritériá hodnotenia a klasifikácie počas dištančného 

vzdelávania./Príloha 1 - Hodnotenie ţiakov počas mimoriadnej situácie /  Z dôvodu 

neuskutočnenej praxe tretích ročníkov v mesiaci jún sa pokračovalo vo výuke a v mesiaci jún 

bola z jednotlivých predmetov  odučená časť učiva a niektoré témy štvrtého ročníka/ Príloha 2 

- Dodatok k ŠkVP 2019-2020/. 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Strednej zdravotníckej  škole, Školská 

230, Považská Bystrica od 22. 6. 2020 do konca školského roku 2019/2020 

 

Podľa rozhodnutia ministra a po odporúčaní  zriaďovateľa sa Stredná zdravotnícka škola 

Povaţská Bystrica otvára  od 22. 6. 2020 v nasledovnom reţime. 

Vyučovací proces prebieha od 8.00 do 12.00 s viacerými krátkymi a jednou polhodinovou 

prestávkou. 

Vyučovanie slúţi na zmonitorovanie vedomostí, schopností a zručností ţiakov 

nadobudnutých počas dištančného vzdelávania a na vyhodnotenie dištančného vzdelávania, 
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navrhnutie krokov na zefektívnenie procesov v škole a zlepšenie spôsobu vzdelávania pre 

prípad druhej vlny koronavírusu. Ţiaci budú mať moţnosť precvičovať praktické zručnosti v 

odborných učebniach, ktoré sa nedali nacvičiť počas dištančného vzdelávania. Sú to: 

zručnosti z predmetov ošetrovateľstvo a prvá pomoc. Ďalej budú prebiehať súťaţe odborných 

vedomostí a súťaţ prvej pomoci. 

Učitelia budú  ţiakom  poskytovať v prípade záujmu konzultačné hodiny.  

Ţiaci 2. ročníka si budú koordinovať nákup uniforiem potrebných na budúci školský rok. 

Počas týchto dní bude tieţ prebiehať odovzdanie učebníc, odnesenie osobných vecí ţiakov zo 

školy, vydanie vysvedčenia. 

Ţiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania v škole, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. 

Ţiaci 3. ročníka budú v dňoch 22. 6. – 24. 6. 2020 absolvovať KOŢAZ s obsahom riešenie 

mimoriadnych udalostí - civilná obrana, pobyt a pohyb v prírode. 

Zákonní zástupcovia neplnoletého ţiaka a plnoletí ţiaci osobne predkladajú pri prvom nástupe 

ţiaka do školy, alebo po kaţdom prerušení dochádzky ţiaka do školy v trvaní viac ako tri dni 

písomné vyhlásenie o tom, ţe ţiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie. V prípade, ţe u ţiaka je podozrenie alebo potvrdené 

ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a 

riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak 

bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy 

vylúčené.  

Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave 

pred návratom do zamestnania. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 

19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí 

školu v najkratšom moţnom čase s pouţitím rúška. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, koţná vyráţka, hnačky, náhla strata 

chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby 

nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak ţiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z moţných 

príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 

škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení 

Vyučovací proces je zabezpečený v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými 

opatreniami prevencii pred nákazou COVID-19: 
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dôkladné čistenie a dezinfekcia priestorov školy  

 dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy  a následne umývanie podľa potreby 

beţným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými 

nariadeniami 

individualizácia písacích a iných kancelárskych potrieb, po pouţití spoločnej klávesnice je 

potrebné ju predezinfikovať 

ţiaci a učitelia počas výchovno-vzdelávacieho procesu nemusia nosiť rúško 

ďalší zamestnanci školy a iné osoby, vstupujúce do budovy  musia nosiť rúško v budove 

školy 

v miestnosti, kde sa zdrţujú osoby, je potrebné často a intenzívne vetrať  

toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk 

upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby 

dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa ţiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší 

zamestnanci školy a iné osoby nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne 

dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré pouţíva zvlášť 

veľký počet osôb, sa vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky 

dverí) 

 smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom 

upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o 

potrebe priebeţného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a 

predmetov.  

organizovať aktivity tak, aby bolo moţné väčšiu časť dňa tráviť vonku 

 

V období do 30.6.2020 zamestnanci popri vzdelávaní ţiakov pracujú na ukončení klasifikácie 

ţiakov, prebieha príprava záverečnej klasifikačnej a hodnotiacej porady, ktorá sa uskutoční 

26. 6. 2020 o 11.00 hodine. Zasadnú predmetové komisie, ktoré zhodnotia 2. polrok 

školského roka 2019/2020, vyhodnotia dištančné vzdelávanie počas mimoriadnej situácie 

(klady a zápory, problémy, ktoré museli riešiť),  

identifikujú plnenie/neplnenie tematických plánov za jednotlivé predmety v ročníkoch, v 

prípade časového sklzu a obsahového a rozsahového nesplnenia tematického plánu navrhnú 

moţnosti riešenia. Vhodnou formou zaevidujú učivo, ktoré bolo odučené dištančne. 

Vypracujú stručnú správu o priebehu výučby a hodnotenia na základe zápisníc z 
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predmetových komisií a priloţia ju ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu. 

Triedni učitelia skompletizujú triednickú dokumentáciu.  

 

 

 

Hlavné  úlohy  a  ciele  výchovného  poradenstva   

 

Hlavnou úlohou výchovného poradenstva na škole bola spolupráca v otázkach výchovy, 

vzdelávania a profesijnej orientácie ţiakov, ako aj v oblasti  problémového správania  

mládeţe. Pozornosť sa venovala aj ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Taktieţ výchovný poradca zabezpečoval komplexný poradenský servis- metodickú činnosť 

pre pedagogických zamestnancov, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických 

zamestnancov, rodičov a ţiakov. 

Počas celého školského roka sa poskytovalo  odborné poradenstvo pri riešení otázok 

osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu ţiakom a rodičom ţiakov, pri voľbe štúdia 

a povolania, monitorovali sa výchovno-vzdelávacie výsledky a problémy ţiakov. Výchovný 

poradca zaznamenával výsledky monitorovania zameraného na zisťovanie hodnotovej 

orientácie ţiakov. 

Výchovný poradca taktieţ pravidelne sprostredkúval prepojenie školy  s poradenskými 

zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zameranými na starostlivosť o deti a mládeţ. 

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 PKOP. 

Zúčastňoval sa pracovných porád, na ktorých informoval pedagogických zamestnancov školy 

o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie 

problémov ţiakov v prospechu a správaní, seminárov a školení organizovaných pre 

výchovných poradcov. 

V školskom roku 2019/2020 mal výchovný poradca kabinet, vybavený počítačom a 

pripojením na internet. Výchovný poradca mal skrátený úväzok na 19 hodín týţdenne a 

týţdenný rozvrh mal zostavený tak, ţe mal vyčlenený jeden deň v týţdni- štvrtok  na 

vykonávanie svojej činnosti.   
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Výchovný poradca pozitívne hodnotí  prácu ţiakov v rámci dobrovoľníckych aktivít ţiakov 

napr. Dobrovoľné darcovstvo krvi, spoluprácu s Ligou proti rakovine, Ligou za 

duševnézdravie, organizovanie Mikulášskej nádielky v NsP Povaţská Bystrica a kultúrneho 

programu v mesiaci október a december v  ZS Katka a ZS Lánska. 

Taktiež vníma ako pozitívum vznik a činnosť výchovnej rady ako poradného orgánu školy, 

ktorá zasadala pravidelne jedenkrát  za štvrťrok. 

V rámci charitatívnych projektov  sa ţiačky zapojili do akcie „Prinesme ľuďom Vianoce―,  

obdarovávali vianočným pečivom osamelých seniorov a ,, Koľko šťastia sa zmestí do 

krabice od topánok“.  

Počas celého  školského roka ţiaci našej školy poskytovali dobrovoľnícke sluţby v rámci 

prvej pomoci  priamo jej zabezpečením na rôznych podujatiach alebo edukačnými aktivitami  

pre rôzne vekové skupiny. 

Vzhľadom na dištančné vzdelávanie počas II. polroku sa nepodarilo zabezpečiť všetky 

plánované prednášky  s CPPPaP a ostatné aktivity. Počas celého dištančného vzdelávania sa 

realizovala individuálna aj hromadná komunikácia so ţiakmi formou edupage.  

Prehľad činnosti výchovného poradcu v šk. roku 2019/2020 

Dátum ročník aktivita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 

2019 

prvý - analýza ţiakov 1. ročníkov- štúdium   

  osobnej dokumentácie 

- doplnenie a vypracovanie evidencie 

  databázy problémových ţiakov 

- Eliminácia stresu ţiakov 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 ţiakov 

- zverejnenie smernice MŠ SR   

   č.36/2018 k prevencii a  

   riešeniu šikanovania detí a ţiakov  v školách 

a v školských zariadeniach 

- informácie pre  ţiakov o hlavných úlohách  

  a cieľoch výchovného poradcu- formou  

  nástenky VP 

- zverejnenie činností efektívneho vyuţívania  

  voľného času 

- - koordinácia prednášok  s CPPPaP 

- - štatistické spracovanie uplatnenia  
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-    minuloročných absolventov 

 

 

 

 

 

 

október 

2019 

prvý -THF I. ročník – diagnostika pracovnej klímy v   

  Kolektíve a monitorovanie hodnotovej orientácie 

-  zber informácii- motivačný dotazník pre   

   ţiakov 1. ročníkov 

štvrtý - individuálne konzultácie so ţiakmi ohľadne  

  ďalšieho profesijného rozvoja 

- priebeţné poskytovanie materiálov 

o VŠ-DOD 

- účasť na Veľtrhu vysokých škôl v Trenčíne 

všeobecne -individuálne konzultácie so ţiakmi   

  a zákonnými zástupcami 

- účasť na stretnutí sekcie VP v CPPPaP 

- plán propagácie školy a študijného odboru  

  praktická sestra 

- prezentácia školy na výstave stredných škôl   

  v Trenčíne s názvom Stredoškolák- hrdina   

  remesla 

- -celoškolský dotazník zameraný na 

prevenciu    

  šikanovania 

- AmCham BSCF workshop- Koučing 

 

 

 

 

 

november 2019 

prvý - imatrikulácie 

druhý - THF: Realistický  pohľad na seba samého. 

štvrtý - individuálne konzultácie so ţiakmi v oblasti      

  profesionálnej orientácie 

- priebeţné poskytovanie materiálov o VŠ-DOD 

- THF: Systém  štúdia a prijímacích skúšok na    

  vysokých školách na  Slovensku a v Čechách. 

 

všeobecne - individuálne konzultácie so ţiakmi 

- propagácia študijného odboru praktická sestra   

  na ZRŠ základných škôl 

- zasadnutie výchovnej rady 

- analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za  

  1. štvrťrok 

 

 

december 2019 

tretí - THF: Hodnotová orientácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

všetky ročníky -besedy  ţiakov s pracovníkmi vysokých škôl alebo   

 absolventmi VŠ-   prezentácia zdrav. profesií. 

-týţdeň otvorených dverí na škole /besedy,   

 prednášky pripravené ţiakmi pre veřejnost 

-účasť na charitatívnych projektech 

-Vianočná akadémia 

 

všeobecne - individuálne konzultácie so ţiakmi a rodičmi 

-  Deň otvorených dverí- organizácia 

- informácie na nástenka VP- doplnenie 
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január 

2020 

- propagácia študijného odboru praktická sestra 

  na ZŠ 

- ZRŠ- informácie rodičom na tému: Systém      

  štúdia a prijímacích skúšok na   vysokých   

  školách na  Slovensku a v Čechách 

- účasť na školení – Edupoint- Párty škola 

štvrtý - zosúladenie záujmu ţiakov s predpokladmi  

a moţnosťami – informácie o kritériách pre  

študijné programy na VŠ 

- informácie o vypisovaní elektronických  

 a printových prihlášok na VŠ 

-priebeţné poskytovanie materiálov o VŠ-DOD 

- beseda so zástupcami Paneurópskej univerzity 

o moţnostiach štúdia 

všeobecne -spolupráca s vedením školy na  kritériách  

prijatia na SZŠ a termíny  prijímacích skúšok,  

zaslanie kritérií na  ŠVS v elektronickej podobe 

-konzultácie s učiteľmi- ţiaci  s problémovým    

  správaním, neprospievajúci ţiaci 

- individuálne konzultácie so ţiakmi a rodičmi 

- zasadnutie výchovnej rady 

- polročná klasifikačná porada 

- revízia plánu práce VP 

- analýza výchovno- vzdelávacích výsledkov za     

  I. polrok 

-  

 

 

 

 

 

 

 

február 

2020 

štvrtý - - individuálne konzultácie  so ţiakmi:  zosúladenie 

záujmu ţiakov s predpokladmi  a moţnosťami 

- vypisovanie, kontrola, potvrdzovanie prihlášok     

  VŠ 

- priebeţné poskytovanie materiálov o VŠ-DOD 

- diskusia so študentkami Trnavskej Univerzity 

o moţnostiach štúdia 

 všeobecne - konzultácie s učiteľmi- ţiaci  s problémovým  

  správaním 

- propagácia študijného odboru praktická sestra 

  na ZŠ 

- Deň otvorených dverí- organizácia 

 

 

marec 

2020 

 

všeobecne - - konzultácie s učiteľmi- ţiaci  s problémovým  

-   správaním 

- - propagácia externého štúdia  na ÚPSVaR  

a pracoviskách NsP,DSS 

- individuálne konzultácie so ţiakmi počas 

dištančného vzdelávania 

- Účasť na školení Ţivica- Učiteľ ako sprievodca 

štvrtý - - vypisovanie, kontrola, potvrdzovanie prihlášok  

VŠ 



30 

 

- - Povinnosti absolventa na ÚPSVaR po    

  ukončení štúdia. /materiál na Edupage/ 

- informácie o moţnostiach uplatnenia sa v praxi 

a ponukách práce -   

-   ÚPSVaR 

 

 

 

máj 

2020 

všeobecne - -konzultácie s učiteľmi- ţiaci  s problémovým  

  správaním,  neprospievajúci ţiaci 

- prijímacie skúšky na školu I. kolo 

- individuálne konzultácie so ţiakmi počas   

  dištančného vzdelávania 

 

 

 

Prehľad o ďalšom vzdelávaní/ kariére absolventov  v šk. rok 2019/2020 

 
 Na aké VŠ si absolventi SŠ dali prihlášku 

IV. A VŠ IV.A VŠ IV. A VOŠ 

počet ţiakov v triede/ 

záujem o VŠ 

počet ţiakov v triede/ 

záujem o VOV 

počet ţiakov 

v triede/ 

záujem o VOV 

24/14 24/1 24/0 

 

 

 

Prehľad záujmu o VŠ podľa odborov : 

Odbory dievčatá/ 

chlapci 

v zdravotníckych odboroch: 

 ošetrovateľstvo 9/1 

 pôrodná asistencia 1/0 

 urgentná starostlivosť 1/0 

 psychológia 1/0 

mimo zdravotnícky odbor 

 predškolská a elementárna pedagogika 2/0 

 akadémia policajného zboru 1/0 

 15/1 

Prehľad záujmu o prácu : 

 dievčatá/ 

chlapci 

v zdravotníckych odboroch: 

 NsP PB 3/2 

 DSS v PB 3/0 

 Detské jasle 1/0 

mimo zdravotnícky odbor 

  7/2 
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Vyhodnotenie aktivít školského preventívneho programu   

„Radšej predchádzať ako riešiť...“ 

 

Preventívny program Strednej zdravotníckej školy, Školská ulica 230, 017 01 

Považská Bystrica je strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka, 

ktoré sú určené pre ţiakov 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 ţivota a optimalizácie sociálno-psychologickej klímy v školskom prostredí, projekty 

záujmovej a mimoškolskej činnosti detí a mládeţe, školské športové podujatia, vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov školy v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. 

Cieľom preventívnych aktivít bolo sprostredkovanie postupov proti zneuţívaniu 

návykových látok, zameraných na rozvíjanie osobnostných kvalít, vytvorenie priestoru pre 

zmysluplné vyuţívanie voľného času, výchovu k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravý 

ţivotný štýl a zníţenie výskytu sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 

Ciele preventívneho programu sa nám podarilo čiastočne splniť, nakoľko pandemická 

situácia nám nedovolila realizovať naplánované aktivity od marca 2020. 

 V preventívnom programe SZŠ v Povaţskej 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 
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 program prevencie závislostí a sociálno-patologických javov 

 

 

Program podpory zdravia    

 

zodpovedná: PhDr. Dana Krstičová, Mgr. Jana Ţalúdková 

 

Cieľom programu bolo predchádzať vzniku obezity a jej následkov, t. z. vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení, metabolického syndromu, ochorení pohybového aparátu a 

duševných porúch. 

 

 Návšteva Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke – september 2019 - sa ţiaci II.A a 

II.B zúčastnili na exkurzii v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke 

 

 Medzinárodný deň duševného zdravia – október 2019 - bola v našej škole rozhlasová 

relácia a k téme pripravená vo vestibule aktuálna nástenka 

 

 V spolupráci s Ligou pre duševné zdravie a OZ Zdravá duša pri psychiatrickom 

oddelení v NsP v Pov. Bystrici sa ţiaci IV.A zúčastnili celonárodnej finančnej zbierky – 

Modrá nezábudka 

 

 Deň srdca  - september 2019 - k téme prevencie kardiovaskulárnych ochorení bola 

naplánovaná prednáška s Mgr. Bašovou  z RÚVZ v Povaţskej Bystrici so ţiakmi                   

3. ročníka, avšak nebola realizovaná v danom termíne, nakoľko tento čas nebol 

vyhovujúci pre pracovníčky RÚVZ – termín je teda preloţený na budúci školský rok. 

K téme sme realizovali rozhlasovú reláciu. 

 

 Európsky týždeň športu – september 2019 – ţiaci 1., 2., a 3 ročníkov sa  počas 120 min 

aktívne venovali športu. Ţiaci boli rozdelení do 5 skupín po 20 študentov. Aktivity tvorili 

driblovanie s hodom na kôš, hod medicinbalom, preskoky cez švihadlo znoţmo v trvaní 

30 sekúnd, beh po lavičke na koordináciu a beh okolo školy v trvaní 10 minút.  

 

 Svetový deň ústneho zdravia – október 2019 - beseda s odborníkmi z dentálnej hygieny 
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       pre ţiakov 2. ročníkov bola realizovaná s cieľom edukácie správneho čistenia zubov a   

       starostliosti o dutinu ústnu.  Beseda na danú tému pre ţiakov 1. ročníkov uţ však nebola      

       realizovaná z dôvodu pandémie Covid - 19.  

 

 Svetový deň zdravia – október 2019 - prednáška s Mgr. Bašovou z RÚVZ na tému 

závislosti alkoholového typu pre ţiakov 2. ročníkov. Beseda sa uskutečnila s cieľom 

poukázať na súčasný stav výskytu, liečby ale najmä prevencie vzniku závislosti.  

 

 „Svetový deň chorých“ -  február 2020 – pri príleţitosti bola rozhlasová relácia  

 

 Deň bez tabaku – máj 2020 - plánovaná beseda pre ţiakov 4. ročníka a aktivity pre  

       všetkých ţiakov na danú tému neboli realizované z dôvodu pandémie Covid - 19.  

 

 Zdravie a pohyb – tieto aktivity boli priebeţne plnené tak, ako boli naplánované počas 

       prezenčnej formy vzdelávania. Plánované krátke rozcvičky počas niektorých vyučovacích  

       hodín sa nám tento rok nepodarilo zaradiť. Počas dištančnej formy boli realizované   

       prostredníctvom online hodín telesnej výchovy.  

 

 Exkurzia na oddelení psychiatrie - marec 2020 - prednáška s odborníkmi v oblasti  

psychiatrie so ţiakmi 4. ročníka nebola realizovaná z dôvodu pandémie Covid - 19.  

 

 ,,Deň narcisov“ - marec 2020 - spolupráca s Ligou proti rakovine pri celonárodnej 

zbierke nebola realizovaná z dôvodu pandémie Covid - 19.  

 

 Exkurzia a prednáška v Krízovom centre v Pov. Bystrici - apríl 2020 - nebola 

realizovaná z dôvodu pandémie Covid - 19.  

 

 

Plnenie programu podpory zdravia sa nám počas roka darilo splniť iba sčasti vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu ohľadom pandémie Covid - 19. Aj do budúcnosti plánujeme pokračovať.  
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Program výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 

Zodpovedná : Mgr. Jana Veliká 

 

Cieľom programu bolo vplývať  na utváranie základných poznatkov, návykov, správnych 

postojov v oblasti predmanželského, manželského spolužitia a rodičovskej výchovy. 

  

Aktivity: 

 Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou Covid 19 sa v rámci VkMaR 

zrealizovali iba niektoré diskusie na uvedené témy na triednických hodinách. 

  „Čo viete o počatí. Rodina.― 

 „Predmanţelská sexualita.―  

 „Vlastnosti potrebné pre manţelstvo.―  

 „Objasnenie pojmov príťaţlivosť, láska, sex.―   

 

 Kvíz na OBN sa nerealizoval, ani odborná prednáška s gynekológom z dôvodu pandémie  

 

 Pri organizovaní aktivít boli pouţité rôzne informačné zdroje- knihy, letáky, videokazety, 

ústredná nástenka k VMR. 

 

 

Plnenie programu výchovy k manţelstvu a rodičovstvu sa realizovalo aj v rámci 

vyučovacích predmetov: biológia, anatómia a fyziológia, zdravie a klinika chorôb, sociálna 

starostlivosť, etická výchova a náboţenstvo. 
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Program environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety 

 

 

Zodpovedná : Mgr. Zuzana Obšivanová 

 

Cieľom programu bolo pestovať v ţiakoch najmä tieto postoje: váţiť si ţivotné prostredie, 

chrániť ho, starať sa o ţivé organizmy.  

 

Aktivity: 

 V ţiakoch sa formovali, utvárali a pestovali najmä tieto postoje : 

 váţili si ţivotné prostredie  

 CHE, BIO, formou ţiackych referátov – poznávanie chránených území Slovenska 

a chránených rastlín a ţivočíchov na území SR 

 diskusie na tému ŢP v triedach, v škole, mimo školy,  

 oboznámenie sa s rôznymi negatívnymi vplyvmi ohrozujúcimi ţivotné prostredie 

a spôsobmi eliminujúcimi tieto vplyv (problematika enormného nárastu odpadov 

v ţivotnom prostredí, riešenie tejto situácie prostredníctvom separácie a následnej 

recyklácie rôznych druhov odpadu). 

 od  septembra 2019 bol na škole zavedený zber papiera (do kaţdej triedy bol pridelený 

kôš na separovaný zber papiera) so zameraním na správne separovanie (triedenie) 

papiera v školskom, ale i domácom prostredí; poukázať na dôleţitosť zniţovania/ 

eliminovania environmentálnej záťaţe, ktorú práve odpad predstavuje pre ţivotné 

prostredie. 

 chápali význam racionálnych argumentov, dôkazov  

 v septembri 2019 bola pripravená relácia a ústredná nástenka venujúca sa separovaniu 

papiera a spustenie programu separácie papiera na našej škole. 

 pre ţiakov 1. ročníka bola pripravená a realizovaná beseda o odpadoch, hospodárení 

s nimi a ich spracovaní, a eliminovaní ich tvorby, ktorú si pripravili pre študentov 

zo spoločnosti MEGAWASTE (spoločnosťou, ktorá dlhoročne pôsobí v oblasti 

nakladania s ostatnými odpadmi). 

 rozoberanie aktuálnych klimatických zmien u nás i vo svete, problémy zaoberajúce sa 

témou trvalo udrţateľného rozvoja (Agenda 2030). 

 tolerovali a otvorene zmýšľali 

 prebehli diskusie medzi ţiakmi na THF. 
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 ţiaci navštívili program (festival) s enviro- tematikou- Horomil Fest (festival hôr 

a cestovania). Pre študentov bolo pripravené premietanie historického dokumentu 

z dielne Tomáša Hulíka- „Cesty Slovenskom 2 ―, ktorý zachytáva známe i menej 

známe kúty Slovenska, historické pamiatky od čias Veľkej Moravy aţ po súčasnosť 

na území Slovenska. Po skončení dokumentu si pre prítomných pripravil krátku 

prednášku o jaskyniarstve na Slovensku a v okrese Povaţská Bystrica pán Bohuslav 

Kortman, počas ktorej pozval všetkých na návštevu do podzemia jednej 

z najstarších známych jaskýň na Slovensku – Pružinskej Dúpnej jaskyne.  

 

 v júni 2020 prebehol  kurz na ochranu ţivota a zdravia  - environmentálne  témy (3. 

ročník). 

 

 Výchova ţiakov smerovala k ochrane ţivotného prostredia  : 

 kontrolovalo sa šetrné zaobchádzanie so školskými potrebami, 

 v dôsledku prebiehajúcej pandémie Covid-19 a realizovaní dištančného vzdelávania 

prebehli aktivity a informácie ku Dňu vody (marec) a  ku Dňu Zeme (apríl) na 

sociálnych sieťach (FB),  

 ţiaci 2. ročníkov si pripravili v rámci hodiny biológie prezentácie a projekty na tému 

ochrany ţivotného prostredia, rastlín a ţivočíchov vo svete a na území Slovenska, 

zaobchádzanie s odpadmi, spôsobmi separácie a recyklácie rôznych druhov 

odpadov, 

 v rámci hodín biológie si ţiaci 2. ročníka pripravili na záver školského roka plagáty na 

tému ,,Prečo chrániť prírodu a ţivotné prostredie―, 

 boli pripravené nástenky s environmentálnou tematikou. 

 

 V školskom prostredí sluţba denne kontrolovala : 

 osvetlenie 

 čistotu tried a ďalších miestností v škole 

 spotreba vody a saponátov 

 

 Prebehla spolupráca s rodičmi cestou RZ v oblasti starostlivosti o ţivotné prostredie      

a environmentálneho vzdelávania. 
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 Ţiaci boli podnecovaní  k ekologizácii prevádzky školy formou:  

 šetrenia energie, starostlivosťou o zeleň, zberom papiera, separáciou plastov a papiera, 

zberu elektroodpadu a alkalických batérií. 

 

Plnenie programu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety sa uskutočňovalo aj 

v rámci vyučovacích predmetov biológia, chémia, fyzika, etická výchova a na triednických 

hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Program výchovy k ľudským právam 

 

Zodpovedná : Mgr. Jana Veliká 

 

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 príleţitosti Svetových, Európskych, Medzinárodných dní sa konali plánované 

rozhlasové relácie, aktualizovali sa nástenky na dané témy. 

 

 V septembri 2019 bol v 1. ročníku realizovaný v spolupráci s CPPaP adaptačný kurz : 

Eliminácia stresu ţiakov I. ročníkov pri prechode na strednú školu, ktorého súčasťou bola 

aj téma prevencie šikanovania a týrania.  

 

 29. októbra sa ţiaci 2. ročníka zúčastnili odbornej prednášky na tému Extrémizmus, ktorá 

sa uskutočnila v Povaţskom osvetovom stredisku pod vedením odbornej lektorky – ţiaci 

boli poučení o nebezpečenstva šírenia extrémistických myšlienok, hnutí, o nacistickej 

symbolike, o moţnostiach právnej ochrany pred takýmito prejavmi. 

 

 11. novembra sa ţiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili v kine Mier premietania dokumentárnej 

inscenácie  - November 1989 venovanej 30. výročiu Neţnej revolúcie. 

 

 14. novembra sa ţiaci 1. - 3. ročníka zúčastnili premietania filmu „Kto je ďalší―, ktorý 

rozoberal otázky šikanovania v školách, extrémov na internete, kyberšikany... 

 

 V decembri 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv – víťazkou sa 

stala ţiačka II.B triedy Michaela Máliková. 

 

 6. marca sa ţiaci 3. ročníka zúčastnili v POS Povaţská Bystrica odbornej prednášky na 

tému  Obchodovanie s ľuďmi, násilia páchané na ţenách. Cieľom bolo upozorniť na 

porušovanie ľudských práv, diskrimináciu ţien, riziká pri hľadaní práce v zahraničí 

a moţnosti pomoci. 
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 V priebehu školského roka sa uskutočnilo monitorovanie dodrţiavania ľudských práv 

u našich ţiakov pod vedením výchovného poradcu, Mgr. Miriam Papíkovej s cieľom 

zmapovať šikanovanie na našej škole. Zapojení boli ţiaci I.- IV. ročníka. 

 

 V rámci dobrovoľníckych aktivít našich ţiakov sa v decembri uskutočnila dobrovoľnícka 

aktivita s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.― Zapojili sa do nej 

nielen naši ţiaci, ale na základe výzvy cez facebook aj široká verejnosť. Zúčastnení mali 

moţnosť rôznymi drobnými pozornosťami, ktoré zabalili do krabice obdarovať starých 

a osamelých ľudí v meste Povaţská Bystrica a Púchov.  

 

 V rámci dobrovoľníckych aktivít našich ţiakov sa v decembri uskutočnila dobrovoľnícka 

aktivita s názvom „Prinesme ľuďom Vianoce―. Naši ţiaci napiekli koláče, ktoré boli 

v predvianočnom čase porozdávať starým osamelým ľuďom. 

 

 V rámci triednických hodín boli podľa plánu realizované besedy, prednášky, pustené 

videofilmy na dané témy. 

 

 V mesiacoch marec – jún sa plánované aktivity nerealizovali, čo súviselo 

s epidemiologickými opatrenia v boji proti Covid 19 a s distančným vzdelávaním, ktoré 

v týchto mesiacoch prebiehalo. 

 

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, 

náboţenstvo, triednicka hodina.           
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Program mediálnej výchovy 

 

zodpovedná: Mgr. Júlia Srnková 

 

Cieľom programu bolo viesť ţiakov 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.  

 

Aktivity:  

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

spája slovenské školy“ a to v rámci mesiaca október vyhláseného za Medzinárodný 

mesiac kniţníc  (ţiaci 1. – 2. ročníkov) 

 

 V mesiaci november návšteva filmu Kto je ďalší  - o prevencii,  kyberšikane a rizikách 

dospievania 

 

 Príprava a realizácia nástenky vo vestibule školy, ku Dňu počítačovej bezpečnosti, 

dňa 30. 11. 2019. 

 

 V novembri sme realizovali workshop pre ţiakov II. Ročníka o kritickom myslení  

 

 V mesiaci december realizovaná prednáška s redaktorom Denníka N Vladimírom  

Šnídlom o šírení dezinformácií a hoaxov na internete 

 

 V mesiaci apríl – máj – príprava a realizácia   XII. ročníka školskej akadémie  on- line  

 

 Zapojenie sa do projektu Mladí pouţívatelia – nové médiá s názvom Rodný kraj – náš 

ţiak Ján Mozsi získal špeciálne uznanie poroty  
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 V mesiaci jún – príprava a realizácia slávnostného ukončenia školského roka.  

 

 Počas školského roka tvorba vlastných mediálnych produktov: Realizácia násteniek vo 

vestibule, námety, výber, fotografie, popisky.  

 

 V júni tvorba vlastných mediálnych produktov – tvorba krátkych videí: Naša škola 

očami študentov 

 

 Vydávanie školského časopisu s názvom Endorfín, pod vedením Mgr. K. Drápalovej. 

príprava vlastných mediálnych produktov 

 

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.  
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Program prevevencie šikanovania 

 

zodpovedná: Mgr. Miriam Papíková, Mgr. Ivana Pavlacová 

 

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

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

ţiakov, poskytnúť tieţ metodický materiál, ktorý pomôţe riešiť problematické situácie 

pedagógom, rodičom, ale aj samotným ţiakom. 

Náš program prevencie šikanovania vychádzal z odporúčaní Pedagicko-organizačných 

pokynov pre školský rok 2019/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, kde sa odporúča školám vypracovať program v súlade so smernicou č. 

36/2018  k prevencii a riešeniu šikanovania detí a ţiakov v školách a školských zariadeniach 

 

Aktivity: 

 Smernica č. 36/2018  k prevencii a riešeniu šikanovania detí a ţiakov v školách a 

školských zariadeniach: Pedagogická rada školy vo vnútornom poriadku školy  

schválila zverejnenie  Smernice č. 36/2018 , 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 ţiakov  s úplným znením smernice usmernenia 

a stanoviskom školy ako aj prípadnými sankciami a opatreniami vyplývajúcimi z jeho 

porušenia. Taktieţ  oboznámili s usmernením rodičov ţiakov na triednych ZRŠ.  

 

 Školský poriadok, ktorého súčasťou je Smernica č. 36/2018  je zverejnený na 

webovej stránke školy. 

 

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

prvé prejavy šikanovania u ţiakov. 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), ţiaci 
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oboznámení s umiestnením a fungovaním Schránky dôvery na škole, ktorej chod 

zabezpečuje ţiacka školská rada. Ţiaci boli oboznámení s moţnosťou upozorniť na 

akékoľvek prejavy šikanovania prostredníctvom žiackej poradne, ktorej zástupcom 

bol Radoslav Tlaskal, ţiak IV.A triedy 

 

 Monitorovanie psycho-sociálnej klímy v triednych kolektívoch- koordinátori 

projektu počas vstupov do tried na triednických hodinách realizovali aktivity 

zamerané na monitorovanie správania ţiakov podľa plánu aktivít výchovného poradcu 

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

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 

sluţieb 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. 

 

 Vo februári 2020 sa uskutečnila beseda s Ing. Petrom Samekom, pracovníkom 

mestskej policie a kyberšikanovaní pre ţiakov III. ročníka 

 

 Dozor pedagogických zamestnancov  cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po 

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

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

zabezpečil zástupca  školy. 

 

 Počas dištančného vzdelávania prebiehala hromadná komunikácia so ţiakmi 

prostredníctvom edupage ohľadne kyberšikanovania na sociálnych sieťach 

 

Plnenie programu prevencie šikanovania javov sa  uskutočňoval aj v rámci vyučovacích 

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

etická výchova, náboţenstvo, triednicka hodina.           
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Program prevencie  závislostí a sociálno-patologických javov 

zodpovedná: Mgr. Ivana Pavlacová 

Cieľom programu bolo oboznámiť ţiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu 

a iných drog na zdravie a správanie jednotlivca a najmä predchádzanie vzniku a šíreniu 

závislostí, oboznámiť ţiakov s dôsledkami protispoločenského správania, s preventívnymi 

opatreniami v oblasti kriminality, obchodovania s ľuďmi, bezpečného pouţívania internetu. 

V našom preventívnom programe sme sa zamerali najmä na konzumáciu legálnych drog 

(fajčenie, alkohol), bezpečnosťou pouţívania 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: 

 Udrţiavaná protidrogová klíma v škole,  realizácii opatrení v oblasti ochrany mládeţe 

pred negatívnymi javmi, monitorovaná situáciu v škole pravidelnými kontrolami areálu 

školy priebeţne počas celého roka. 

 

 Ţiaci  denného štúdia informovaní triednymi učiteľmi o ich právach a povinnostiach, 

preventívnych opatreniach zakotvených vo vnútornom poriadku školy. 

 

 Dôsledne dodrţiavaný  zákon o ochrane nefajčiarov 

 

 V rámci hodín informatiky vyučujúci poučili  ţiakov 1. a 2. ročníkov o bezpečnom 

pouţívaní internetu a komunikačných technológií. 

 

 V spolupráci s výchovným poradcom  ţiaci informovaní  v oblasti školského šikanovania, 

realizovaný prieskum, výsledky vyhodnotené. 

 

 Na plenárnom  rodičovskom zdruţení rodičia informovaní o opatreniach školy proti 

šíreniu legálnych a nelegálnych drog, o moţnostiach účinnej prevencie závislostí 

a poskytovania poradenstva, o  prevencii šikanovania a kriminality, tieto informácie 

dopĺňané priebeţne prostredníctvom triednych učiteľov. 
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 V septembri 2019 sa ţiaci 2.ročníka navštívili Diagnostické centrum v Lietavskej 

Lúčke. Absolvovali sme exkurziu a přednášku o poruchách správania a závislostiach. 

 

 Október 2019 - prednáška s Mgr. Bašovou z RÚVZ na tému závislosti alkoholového typu 

pre ţiakov 2. ročníkov. Beseda sa uskutečnila s cieľom poukázať na súčasný stav 

výskytu, liečby ale najmä prevencie vzniku závislosti.  

 

 V septembri 2019 ţiaci 4. ročníka navštívili Centrum sociálnych sluţieb Sloven 

v Slávnici, ktoré je určené pre ľudí s duševnými ochoreniami. 

 

 V rámci európskeho týţdňa boja proti drogám sme v mesiaci november zrealizovali 

anketu medzi ţiakmi 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 stuţky, tvorili sme pohľadnice na 

túto tému,  pri príleţitosti Svetového dňa prevencie AIDS (1.12.) usporiadali  informačnú 

kampaň s tvorbou červených stuţiek, zúčastnili sme sa celoslovenského stretnutia. Na 

hodinách Zdravie a klinika chorôb a Základy ošetrovania a asistencie sme realizovať 

prevenciu HIV/AIDS. 

 

 V novembri sa v rámci prevencie HIV/AIDS ţiačky II. ročníka zapojili do Národnej 

súťaţe HIV/AIDS prevencia, organizovanej Slovenským červeným kríţom. 

 

 14.11.2019 sme zúčastnili akcie REVOLUTION TRAIN venovanej prevencii drogových 

závislostí, zároveň sme na tejto akcii realizovali praktické ukáţky poskytovania prvej 

pomoci s moţnosťou nácviku na figuríne pre účastníkov programu a  návštevníkov. 

 

 14. novembra sa ţiaci 1. - 3. ročníka zúčastnili premietania filmu „Kto je ďalší―, ktorý 

rozoberal otázky šikanovania v školách, extrémov na internete, kyberšikany... 

 

 Na hodinách dejepisu a občianskej náuky sa ţiaci venovali  prevencii rasizmu 

a antisemitizmu, ţiaci oboznámení s antidiskriminačným zákonom.  Ţiaci 2. ročníka sa 

zúčastnili v decembri 2019 pod vedením Mgr. Velikej Olympiády ľudských práv. 
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 V mesiaci apríl Mgr. Papíková pripravila usmernenie k nástupu do zamestnania a rizikách 

práce v zahraničí pre ţiakov 4. ročníka, podľa pokynov ÚPSVaR 

 

 6. marca sa ţiaci 3. ročníka zúčastnili v POS Povaţská Bystrica odbornej prednášky na 

tému  Obchodovanie s ľuďmi, násilia páchané na ţenách. Cieľom bolo upozorniť na 

porušovanie ľudských práv, diskrimináciu ţien, riziká pri hľadaní práce v zahraničí 

a moţnosti pomoci. 

 

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

prevencii domáceho násilia, násilia páchanom na ţenách. 

 

 Spolupráca so ţiackou školskou radou pri riešení aktuálnych pripomienok a návrhov 

študentov, pri spravovaní schránky dôvery,  pri organizácii vianočnej súťaţe. 

 

 Podporované  športové činnosti v škole, zapájanie sa  do športových aktivít 

organizovaných pre ţiakov stredných škôl pod vedením Mgr. Demáčka priebeţne. 

 

 Návšteva  kultúrnych podujatí  - pre ţiakov denného štúdia školy. 

 

 Podporovaná záujmovú činnosť, rozvíjané tvorivosť a nadanie ţiakov pri práci 

v krúţkoch, realizácii SOČ. Ţiaci školy dosiahli významné úspechy, práce ţiačok III.A 

postúpili  do krajského kola SOČ  

 

 V rámci projektu výuky prvej pomoci sme aktívne pôsobili na základných školách , 

realizovali aktivity pre širokú verejnosť a zapojili ţiakov do týchto aktivít. 

 

 Spolupráca s MO SČK pri organizácii súťaţe prvej pomoci pre ţiakov 2. ročníka. 

 

 Pripravované rozhlasové vysielanie, relácie s protidrogovou tematikou, problematikou 

prevencie kriminality mládeţe, tolerancie, šikanovania, domáceho násilia, aktuálne 

pripravované nástenky. 

 

 Ţiaci aktívne spolupracovali pri tvorbe školského časopisu  

 

 Spolupráca  s  Ligou za duševné zdravie pri akcii Modré nezábudky. 
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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, náboţenstvo, triednicka hodina.           

 

Aktivity školy  

 

Záujmové krúžky 

 Aj keď sme iní, sme úţasní 

 Estetické zručnosti  

 Fitnes 

 Konverzácia v anglickom jazyku pre 4. ročník 

 Konverzácia v nemeckom jazyku 

 Maturitný seminár pre 4. ročník 

 Mladý záchranár 

 Potulky s bibliou 

 Príprava na VŠ z BIO, CHE 

 Rozhlasový krúţok 

 Seminár z ošetrovateľstva 

 Seminár zo ZOE 

 Tvorba školského časopisu 

 Zdravý ţivotný štýl 

 

Škola spolupracovala 

 Spolupráca s Občianskym zdruţením 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 podkoţného tuku, výpočet BMI). 

 Spolupráca so zariadeniami sociálnej starostlivosti - Domov pre seniorov Povaţská 

Bystrica, DSS Lieskov, Hospic Trenčín, DSS Slávnica, Alzheimerove zariadenie 

Dubina, Detský domov Hviezdička, Krízové centrum Povaţská Bystrica 

 Spolupráca so VšZP  v Povaţskej Bystrici. 
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 Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Povaţskej Bystrici. 

 Spolupráca s Povaţským osvetovým strediskom.   

 Spolupráca s Vlastivedným múzeom. 

 Spolupráca  s pedagogicko-psychologickou poradňou v Povaţskej Bystrici. 

 

Projektová činnosť školy 

 

Škola sa zapojila do nasledovných projektov: 

 Projekt Erasmus+-„Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce―, jeho 

realizácia sa pre COVID 2019 presunula z mája 2020 na školský rok 2020/2021 

 Projekt Erasmus+-„Zahraničná stáţ- cesta k skvalitneniu odbornej prípravy ţiakov―, 

 Projekt v rámci OPĽZ spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu: 

„Zodpovedná príprava pre prax― 

 Európsky týţdeň odborných zručností 

 Projekt „Záloţka do knihy spája slovenské školy― 

 

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 
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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 2019/2020 sa nám podarilo:  

 zapojiť sa do projektu ERASMUS+, 

 zapojiť sa do projektu OPĽZ 

 inovovať materiálno-technické vybavenie školy, 

 vyuţívať IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, 

 udrţiavať dobrú spoluprácu s tretím sektorom (občianske zdruţenia, charitatívne 

zdruţenia...), 

 podporovať kariérny rast profesionálneho rozvoja učiteľov, 

  viesť ţiakov k pokračovaniu štúdia na VŠ, 

 aktívne zapojiť školu do menších projektov, 

 prezentácia školy, 

 široká mimoškolská činnosť, 

 priebeţne inovovanie estetizácie školy, 

 rekonštrukcia priestorov podľa plánu verejného obstarávania, 

 zaradenie do siete nového štúdijného odboru „Masér―. 

 

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 ţiakov o zapojenie sa do 

predmetových olympiád 

skutočnosť, ţe na škole sa nevyskytli problémy s 

uţívaním drog,   

pomerne vysoká absencia ţiakov 

kvalitné vybavenie odborných učební rastie počet oslobodených ţiakov 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 ţiakom 

 

didaktická technika pre výchovnovzdelávací proces  
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odborne vybavená jazyková učebňa  

zrekonštruované a zmodernizované priestory školy  

uplatnenie absolventov v praxi  

vysoká úspešnosť ţiakov 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 s tretím sektorom  

spolupráca s CPPPaP  

poloha našej školy - pribliţne 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 ţiadanou profesiou 

v rámci Slovenska ako i mimo republiky. Škola má s NsP Povaţská Bystrica uzatvorené 

Memorandum o spolupráci medzi Strednou zdravotníckou školou v Povaţskej Bystrici 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Nemocnicou 

s poliklinikou v Povaţskej Bystrici. Na základe toho je pre kaţdého z absolventov našej školy 

vytvorená moţnosť pracovnej príleţitosti v NsP. 
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Príloha 1 

Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania 

 Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na hodnotenie 

ţiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 06. 04. 2020 

pedagogická rada Strednej zdravotníckej školy rozhodla  o spôsobe klasifikácie počas 

mimoriadnej situácie takto: 

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania: 

● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení kaţdého ţiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

● akceptovať jedinečnosť podmienok ţiakov na vzdelávanie. 

Zásady hodnotenia 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôţu byť hodnotenie a klasifikácia zníţené len na základe 

neplnenia poţiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin.  

2. Priebeţné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej ţiakom 

počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať ţiakom chyby, ktoré robia a 

navrhnúť postup pri ich odstraňovaní.  

3. Pri priebeţnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, moţnosti 

a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách 

(funkčnosť a dostupnosť internetového pripojenia, funkčnosť a dostupnosť výpočtovej 

techniky- mobil, PC, tablet, notebook, príp. iné dôvody, ktoré by mohli narušiť a obmedziť 

dištančnú formu vzdelávania konkrétneho študenta). 

Získavanie podkladov na hodnotenie 

 Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov počas prerušeného 

vyučovania v školách získava učiteľ najmä z portfólií ţiackych prác a rozhovormi so ţiakmi. 

Podkladmi môţu byť projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné 

praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných ţiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky kaţdého ţiaka. 

Pri koncoročnej klasifikácii  predmetov sa bude zohľadňovať: 

polročná klasifikácia z daného predmetu v tomto školskom roku, 

priebeţné hodnotenie pred dištančným vzdelávaním (známky do 9. 3. 2020), 
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plnenie dištančných úloh počas domácej prípravy  v dohodnutom čase s prihliadnutím na 

individuálne podmienky ţiaka, 

aktívna spolupráca ţiaka počas dištančnej prípravy (vypracovanie a zaslanie zadaných úloh, 

prác do stanoveného termínu) s prihliadnutím na individuálne podmienky ţiaka, 

účasť na online hodinách s prihliadnutím na individuálne podmienky ţiaka. 

V čase mimoriadnej situácie sa nebudú realizovať predpísané kontrolné písomné práce. 

 

Podmienky postupu do vyššieho ročníka 

Ţiaci, ktorí počas prezenčnej formy vyučovania neprospievali a zo subjektívnych príčin 

neplnili podmienky v dištančnej forme vyučovania podľa pokynov vyučujúcich budú konať 

komisionálne skúšky najneskôr do 31. 08. 2020. 

Podmienkou postupu do vyššieho ročníka je úspešné vykonanie komisionálnej skúšky. 

 

 

HODNOTENIE ODBORNÝCH PREDMETOV 

ţiaci denného aj večerného štúdia budú hodnotení zo všetkých odborných predmetov 

známkou. 

Odborné predmety denného štúdia v jednotlivých ročníkoch 

ročník - ANF, LAJ, OSE, OST, ZKC 

ročník - ANF, AZD, PAT, PYJ, PPS, ZET, ZOE, ZKC 

ročník- AZD, OZH, PVL, PYJ, ZOE, OAZ, ZKC 

ročník- OAZ, PYJ, SIL, ZKC 

Odborné predmety večerného štúdia v jednotlivých ročníkoch 

ročník – LAJ, ANF, PAT, PRL, OZS, PRP, PPK, ZDE, ZKC, OSE, OST, AZD, OŠS 

ročník – PPS, ZKC, ZOE, AZD, OAZ 

Hodnotiť sa budú: 

plnenie dištančných úloh počas domácej prípravy  v dohodnutom čase 

(vypracovanie zadaných úloh a prác na zadanú tému) 

 

HODNOTENIE VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH PREDMETOV  

predmety  náboţenstvo, etická výchova, telesná výchova a informatika sa hodnotia 

„absolvoval/a―, ostatné predmety sa hodnotia známkou 

Cudzie jazyky 

Hodnotiť sa budú: 

ústne odpovede počas online hodín -  komunikácia, konverzácia, dialógy 
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plnenie dištančných úloh počas domácej prípravy  v dohodnutom čase 

(projekty, prezentácie, slohové práce, samostatné práce, vypracované zadania z učebníc 

a pracovných kníh, vypracované pracovné listy) 

Dejepis, Občianska náuka 

Hodnotiť sa budú: 

plnenie dištančných úloh počas domácej prípravy  v dohodnutom čase 

(prezentácie, vypracovanie slovníka pojmov na  zadanú odbornú tému, krátky výstup na 

základe pozretého videa, spracovanie odborného textu na zadanú tému) 

 Slovenský jazyk a literatúra 

Hodnotiť sa budú: 

plnenie dištančných úloh počas domácej prípravy  v dohodnutom čase 

(samostatné práce, krátke slohové práce, úlohy súvisiace s preberaným učivom, projekty, 

prezentácie, pracovné listy)         

Biológia, Fyzika, Chémia  

Hodnotiť sa budú: 

plnenie dištančných úloh počas domácej prípravy  v dohodnutom čase 

(projektové práce, plnenie  a riešenie zadaných domácich úloh) 

Matematika 

Hodnotiť sa budú: 

plnenie dištančných úloh počas domácej prípravy  v dohodnutom čase 

(samostatné práce, riešenie príkladov, projekty, prezentácie) 
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Príloha 2  

Dodatok k ŠkVP – Zmeny ŠkVP v čase mimoriadnej situácie  

Ţiaci 3. ročníka majú podľa RUP v mesiaci jún plánovanú súvislú odbornú prax, ktorú 

z dôvodu dištančného vzdelávania nebolo moţné zrealizovať. Prebiehala dištančná výuka 

podľa plánov pre 4. Ročník. 

Manaţment organizácie vyučovania ţiakov v treťom ročníku v júni 2020 

Študijný odbor:         zdravotnícky asistent 

Trieda:                      III. A, III. B 

Počet žiakov:             41 

Obdobie:                   01. 06. – 19. 06. 2020 

 

Obsah vzdelávania:   Nemecký jazyk 

                                   Opakovanie gramatiky 

                                  Človek a príroda 

                                  Nákupy 

                                  Masmédiá 

                                  Mládeţ a jej svet  

Rozsah vzdelávania:  9 hodín 

Forma vzdelávania:  dištančná  

Metóda vzdelávania: on-line cez Zoom – výklad, dialóg, práca   s knihou 

 
Obsah vzdelávania:   Slovenský jazyk a literatúra 

                                  Medzivojnová avantgarda – svetová a slovenská poézia 

                                  Medzivojnové avantgardy – svetová a slovenská próza 

Rozsah vzdelávania:  9 hodín 

Forma vzdelávania:  dištančná  

Metóda vzdelávania: on-line cez Zoom – výklad, dialóg, práca   s knihou 

 
 
Obsah vzdelávania:   Anglický jazyk  

                                  Bývanie 

                                  Šport 

                                  Ročné obdobia 

                                  Kultúra a umenie 

                                  Nakupovanie a sluţby 

Rozsah vzdelávania:  9 hodín 

Forma vzdelávania:  dištančná  

Metóda vzdelávania: on-line cez Zoom – výklad, dialóg, textový výukový materiál,           

                                   prezentácie,  pracovné listy, on-line testy 
 

Obsah vzdelávania:   Matematika 
                                   Úvod do predmetu kombinatorika. Základné pojmy kombinatoriky 

                                   Kombinačné čísla 

Rozsah vzdelávania:  2 hodiny 

Forma vzdelávania:  dištančná  
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Metóda vzdelávania: on-line cez Zoom – výklad, výukový materiál-prezentácia, samostatná               

                                    práca ţiakov             

 

Obsah vzdelávania:   Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka      

                                   dokumentácia 
                                   (Ošetrovanie pacienta s diabetes mellitus – presun zo 4. ročníka) 

                                   (Ošetrovanie pacienta s CMP – presun zo 4. ročníka) 

Rozsah vzdelávania:  54 hodín 

Forma vzdelávania:  dištančná  

Metóda vzdelávania: on-line cez Zoom – výklad, dialóg – riešenie problémových úloh, práca   

s knihou, rozbor kazuistík 

 

Obsah vzdelávania:   Základy ošetrovania a asistencie 
                                   (Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb u pacienta pri vybraných 

                                    ochoreniach metabolického a endokrinního systému v rámci 

ošetrovateľskej starostlivosti – presun zo 4. ročníka 

                                    Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb u pacienta pri vybraných 

                                    ochoreniach nervového  systému v rámci ošetrovateľskej starostlivosti 

– presun zo 4. ročníka) 

Rozsah vzdelávania:  6 hodín 

Forma vzdelávania:  dištančná 

Metóda vzdelávania: vysvetľovanie a dialóg – on-line cez Zoom,  práca s knihou, kazuistiky, 

Brainstorming, on-line testy 

 

Obsah vzdelávania:   Zdravie a klinika chorôb 
(Náhle stavy ohrozujúce ţivot, Prvá pomoc, Príznaky náhlych stavov – 

presun zo 4. ročníka) 

Rozsah vzdelávania:  6 hodín 

Forma vzdelávania:  dištančná  

Metóda vzdelávania: vysvetľovanie a  dialóg – on-line cez Zoom, kazuistiky, práca s knihou,        

                                  on-line testy 

 

Obdobie:                    22. 06. – 26. 06. 2020 

Obsah vzdelávania:   Základy ošetrovania a asistencie /cvičenia/ 
(Druhy rán. Typy operačných rán vzhľadom na hojenie. Základné  

chirurgické inštrumentárium. Malé chirurgické výkony. Sterilný stolík 

                                   Preväz aseptickej rany. Asistencia pri preväze septickej rany.  

                                   Drenáţne systémy – drény, drenáţe. Drenáţne systémy – druhy drenáţí.  

                                   Odber spúta.  

                                   Prevencia komplikácií z imobility 

Aplikácia inhalácie – druhy inhalácie, druhy  inhalátorov, aplikácia  

inhalácie.   

                            Aplikácia kyslíka - aplikátory kyslíka. Špecifiká aplikácie inhalácie   a 

kyslíka u detí. 

                       Odsávanie sekrétov z horných dýchacích ciest u osoby s nezaisteným 

dýchacími cestami. Asistencia pri odsávaní sekrétov z horných 

dýchacích ciest u osoby so zaistenými dýchacími cestami). 

Rozsah vzdelávania:  5  hodín 

Forma vzdelávania:  prezenčná 

Metóda vzdelávania: demonštrácia, praktický nácvik dištančne prebratého učiva 


