Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Strednej zdravotníckej školy , Lipová 32, Humenné jej
výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2016/2017
spracovaná v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006
Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.

Humenné, september, 2017

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov školy

Stredná zdravotnícka škola

Adresa

Lipová 32, 066 83 Humenné

Telefón a fax

00421 57 7754339

Webové sídlo

www.szshe.sk

E-mailová adresa

skola@szshe.sk

Zriaďovateľ

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, PREŠOV

Riaditeľka školy

PhDr. Marcela Griščíková

Zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Alžbeta Fedorjaková

Manažérka praktického vyučovania

Mgr. Nataša Sivulková

RADA ŠKOLY

Predseda

Mgr. Slávka Knapčoková

volený zástupca za pedagogických zamestnancov

Podpredseda Mária Vasiľková

volený zástupca za pedagogických zamestnancov

Tajomník

Ing. Anna Vovčková

volený zástupca za nepedagogických zamestnancov

Členovia

MVDr. Ján Ferko

delegovaný zástupca za zriaďovateľa

MUDr. Tibor Focko

delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Ing. Michal Druga

delegovaný zástupca za zriaďovateľa

MUDr. Eva Juskaničová

delegovaný zástupca za zriaďovateľa

Marek Hudák

volený zástupca za rodičov

František Marcinčin

volený zástupca za rodičov

Mgr. Mária Riskalčíková

volený zástupca za rodičov

Adela Molokáčová

volený zástupca za žiakov

ČINNOSŤ RADY ŠKOLY
V prvom polroku zasadala Rada školy dňa 5.10.2016. Predmetom rokovania bol rozbor
hospodárenia školy a ŠI za I. polrok 2016,
a ŠI za školský rok 2015/2016,

schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy

informácie o Pláne práce na šk. rok 2016/2017.

V druhom polroku zasadala Rada školy dvakrát. Na zasadnutí dňa 8.2.2016
rozbor hospodárenia školy a ŠI za 2. polrok šk. roku 2016,

bol prednesený

bola schválená výročná správa o činnosti

Rady školy za rok 2016, schválené kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018
pre dennú aj externú formu štúdia. Druhé zasadnutie Rady školy sa konalo 23.5.2017 a bol na ňom

prejednaný návrh počtu tried na školský rok 2018/2019 a rozbor hospodárenie školy a ŠI za prvý štvrťrok
roku 2017.

ŽIACKA RADA
Koordinátorom Žiackej rady je za pedagogických zamestnancov Mgr. Slávka Kráľová.
Predseda
trieda ZA II.A
Jaroslava Bobeničová
Podpredseda Dagmar Rošková

Členovia

trieda ZA II.B

Tatiana Marcinová

trieda ZA I.A

Lenka Harakaľová

trieda ZA I.B

Ivona Schlimbachová

trieda ZA III.A

Karolína Kohutová

trieda ZA III.B

Katarína Ferjaková

trieda ZA IV.A

Adam Labanc

trieda ZA IV.B

ÚDAJE O ČINNOSTI
V prvom polroku zasadala Žiacka rada 4 -krát. Na septembrovom zasadnutí boli zvolení členovia
predsedníctva a bol vypracovaný plán práce Žiackej rady na šk. rok 2016/2017. Žiaci mali možnosť
pripomienkovať Školský poriadok školy a ŠI. V októbri 2016 sa žiačky Tatarková a Petrová zúčastnili
na konferencii Žiackych školských rád vo Vranove nad Topľou. V novembri pripravovali žiaci tretích
ročníkov imatrikuláciu prvákov , pomáhali pri organizácii Dňa otvorených dverí. V decembri žiaci
druhých ročníkov pripravili kultúrny program pri príležitosti rozsvietenia jedličky v aule školy. Žiaci
prvých ročníkov zabezpečili vianočnú výzdobu tried a školy. Žiaci štvrtého ročníka zorganizovali
volejbalový turnaj zmiešaných družstiev.
V druhom polroku zasadala Žiacka rada 4 –krát . Žiacka rada zorganizovala Školský ples pre
žiakov školy . Taktiež zorganizovala turnaj vo vybíjanej, rozlúčku so žiakmi 4. ročníkov. Na každom

zasadnutí ŽR mali žiaci možnosť pripomienkovať Školský poriadok a predsedovia tried informovali
o problémoch a situácii v triedach. Účasť predsedov tried na zasadnutiach Žiackej rady bola pravidelná.

RODIČOVSKÁ RADA
Koordinátorom Rodičovskej rady je za pedagogických zamestnancov Mgr. Jana Kalábová
Predseda

Mgr. Mária Riskalčíková

koordinátor za triedu ZA IV.A

Hospodár

Mgr. Mária Riskalčíková

koordinátor za triedu ZA IV.A

Mária Jevčáková

koordinátor za triedu ZA I.A

Mária Zarembová

koordinátor za triedu ZA I.B

František Marcinčin

koordinátor za triedu ZA II.A

Marek Hudák

koordinátor za triedu ZA II.B

Viera Bobaľová

koordinátor za triedu ZA III.A

Martin Kuľha

koordinátor za triedu ZA III.B

Ľubomír Labanc

koordinátor za triedu ZA IV.B

ÚDAJE O ČINNOSTI
Na prvom zasadnutí Rodičovskej rady 15.11.2016 bol prejednaný a schválený rodičovský
príspevok vo výške 23,- EUR na žiaka s výnimkou polosirôt a žiakov poberajúcich sociálne štipendium.
Rodičia týchto žiakov prispeli polovičnou sumou.

Rodičovská rada pripravila mikulášske balíčky pre

žiakov. Aktívne podporila fotenie žiakov jednotlivých tried.

Prispela na novú aktivitu pre žiakov

v rámci finančnej gramotnosti Euráčik. Taktiež prispela na odmeny pre súťažiacich v rámci ukončenia
lyžiarskeho výcvikového kurzu a na cestovné žiakom, ktorí sa zúčastnili rôznych súťaží.
V druhom polroku Rodičovská rada finančne podporila Školský ples pre žiakov školy. Zakúpila
knižné a vecné odmeny pre víťazov v školskom kole súťaží v prvej pomoci,

obväzovej technike,

Asistent v akcii, volejbalový turnaj, Matboj. Finančne prispela na

cestovné náklady pre žiakov na

olympiády, odborné exkurzie a konferencie.

PORADNÝ ZBOR RIADITEĽKY ŠKOLY V ZLOŽENÍ


riaditeľka školy



zástupkyňa riaditeľky školy



vedúca vychovávateľka



vedúca ekonomických a hospodárskych činností

zasadal jedenkrát mesačne. Riešili sa aktuálne problémy školy a ŠI, hodnotil sa uplynulý mesiac
a pripravoval sa plán práce na ďalší mesiac. Zasadnutí vedenia školy sa pravidelne zúčastňoval
predseda Rady školy a zástupca odborovej organizácie.
Poradnými orgánmi riaditeľky školy sú aj pedagogická rada, predmetová komisia pre odborné
predmety – vedúca PK Mgr. Nataša Sivulková a predmetová komisia pre všeobecno-vzdelávacie
predmety – vedúca PK PhDr. Jana Šafránová.

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV
Denná forma štúdia
Počet žiakov školy k 15. 9.2016
A

Počet žiakov školy k 31.8.2017
A
B

B

1. ročník

28

25

1. ročník

24

22

2. ročník

20

21

2. ročník

19

21

3. ročník

25

21

3. ročník

25

21

4. ročník

21

16

4. ročník

19

16

Externá forma štúdia
Počet žiakov školy k 15. 9.2016
ZA
C
D

Počet žiakov školy k 31.8.2017
ZA
C
D

1. ročník

31

25

1.ročník

25

17

2. ročník

21

21

2. ročník

21

20

ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ DO 1. ROČNÍKA
Študijný odbor zdravotnícky asistent 53 56 M
1. termín
47
42

Počet prihlásených

Počet úspešných

4-ročné denné štúdium

2. termín
30
16

2 kolo
2
2

Študijný odbor zdravotnícky asistent 5356 N 2-ročné štúdium externá forma
Počet prihlásených:
Počet úspešných:
Počet prijatých:

48
48
48

Učebný odbor sanitár 5371 H 1-ročné štúdium externá forma
Počet prihlásených:
Počet úspešných:
Počet prijatých:

27
27
27

Spolu
79
60

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA

ZA Denná
Zoradenie podľa dochádzky
Poradie Trieda

Počet
žiakov

Vymeškané hodiny
Ospr. Neospr. Celkom

Priemer na
žiaka

Dochádzka
%

Žiaci
s neosp.
hod.

1.

ZA I.B

26

879

7

886

34.08

94.50

K55ôl

2.

ZA IV.B

16

669

43

712

44.50

92.82

6

3.

ZA II.B

21

976

3

979

46.62

92.48

2

4.

ZA III.A

25

1277

6

1283

51.32

91.72

1

5.

ZA I.A

28

1645

6

1651

58.96

90.49

6

6.

ZA III.B

21

1305

0

1305

62.14

89.98

0

7.

ZA IV.A

21

1381

13

1394

66.38

89.29

4

8.

ZA II.A

20

1561

2

1563

78.15

87.40

1

Celkom

178

9693

80

9773

54.90

91.14

25

Dochádzka za ročníky
Ročník Počet žiakov

Vymeškané hodiny
Ospr. Neospr. Celkom

Priemer na žiaka

Dochádzka
Žiaci
%
s neosp. hod.

1

54

2524

13

2537

46.98

92.42

11

2

41

2537

5

2542

62.00

90.00

3

3

46

2582

6

2588

56.26

90.93

1

4

37

2050

56

2106

56.92

90.82

10

Zoradenie podľa priemeru tried
Trieda

Por

Prospeli
Neprospeli
Počet
Neklasi- Nezaz1
z3a
žiako
PV
z2
fikovaní radení
VZ
P
Celkom
predm
viac
Celkom
v
D
predm.
.
predm.

Správanie

1

2 3 4

Priemer
triedy

1. ZA II.A

19

3

4

9

16

2

0

1

3

0

0

19 0 0 0

2.00

2. ZA III.B

20

3

6

7

16

3

1

0

4

0

0

19 1 0 0

2.16

3.

26

5

5 14

24

0

1

0

1

0

1

25 0 0 0

2.16

4. ZA III.A

25

3

7 13

23

2

0

0

2

0

0

25 0 0 0

2.18

5. ZA II.B

21

2

6 10

18

3

0

0

3

0

0

21 0 0 0

2.21

6. ZA IV.A

19

2

7

9

18

0

0

1

1

0

0

18 1 0 0

2.23

7.

ZA I.B

26

2

7 13

22

1

0

1

2

0

2

24 0 0 0

2.28

8. ZA IV.B

16

1

2

9

12

2

0

2

4

0

0

13 2 1 0

2.71

Celkom 172 21 44 84

149

13

2

5

20

0

3

16
4 1 0
4

2.21

ZA I.A

Prospech jednotlivých ročníkov
Ročník Klasifik. Neklasifik. Prospelo Vyznamen. Pr.v.dobre Prospeli Neprospeli Priemer
1.

100.0%

0.0%

93.9%

14.3%

24.5%

55.1%

6.1%

2.22

2.

100.0%

0.0%

85.0%

12.5%

25.0%

47.5%

15.0%

2.11

3.

100.0%

0.0%

86.7%

13.3%

28.9%

44.4%

13.3%

2.17

4.

100.0%

0.0%

85.7%

8.6%

25.7%

51.4%

14.3%

2.47

Triedy
P.č.

Priemer
predmetu

Predmet
ZA I.A ZA I.B ZA II.A ZA II.B ZA III.A ZA III.B ZA IV.A ZA IV.B

1.

administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

-

-

2.33 2.81 2.20 2.19

-

-

2.35

-

-

2.21

2.83

3.12

2.63

2. anatómia a fyziológia

2.54 2.23 1.84 2.29

3. anglický jazyk

2.60 2.05 2.33 2.86 2.69 2.33

4. biológia

2.20 2.00 2.00 2.19

-

-

-

-

2.10

5. chémia

2.08 2.27 1.83 2.29

-

-

-

-

2.12

6. dejepis

1.44 2.00 1.63 2.10

-

-

-

-

1.80

7. etická výchova

1.00 1.40 1.00 1.00

-

-

-

-

1.13

8. finančná gramotnosť

1.96

-

-

-

-

1.96

9. fyzika

2.52 2.18 1.50 1.52

-

-

-

-

1.89

10. informatika

2.12 2.00 2.17 2.38

-

-

-

-

2.18

11. latinský jazyk

2.32

-

-

-

-

2.32

12. matematika

2.48 2.14 1.67 2.33 1.76 1.90

2.42

2.56

2.13

-

-

-

-

-

-

-

-

13. nemecký jazyk

3.07

14. náboženská výchova
15. občianska náuka
16. organizácia zdravotníctva

-

2.20

-

2.33

-

2.57

-

2.53

1.00 1.18 1.17 1.00

-

-

-

-

1.08

1.96 1.82 1.61 1.86

-

-

-

-

1.81

-

-

-

1.64

1.89

1.81

1.71

-

-

-

-

1.64

-

-

-

-

1.68 1.50

18. patológia

-

-

19. preventívne lekárstvo

-

-

17.

ošetrovanie, asistencia, administratíva
a zdravotnícka dokumentácia

20. prvá pomoc
21.

psychológia, pedagogika a profesijná
komunikácia

22. slovenský jazyk a literatúra
23. sociálna starostlivosť

2.16 2.62

-

-

-

-

2.40

1.96

-

-

-

1.96

-

-

-

-

1.93

2.48 2.00 1.28 2.10 2.00 2.00

1.84

1.88

1.95

2.96 2.14 2.33 2.62 2.44 2.48

2.32

3.25

2.56

1.79

2.19

1.97

-

-

1.76 1.82 1.94 2.14

-

-

-

-

-

-

24. telesná a športová výchova

1.26 1.33 1.12 1.10 1.00 1.00

1.13

1.07

1.10

25. zdravie a klinika chorôb

2.12 2.23 1.47 2.38 2.96 2.43

2.63

3.12

2.49

-

-

1.72

26. zdravotnícka etika

-

-

1.67 1.76

-

-

27. základy ošetrovania a asistencie

2.21 2.32 1.89 2.57 2.20 2.30

2.63

2.81

2.37

Priemery za triedu (povinné a voliteľné
predmety)

2.13 1.99 1.79 2.16 2.07 2.02

2.18

2.43

2.08

ZA externé štúdium
Zoradenie podľa dochádzky
Poradie

Trieda Počet žiakov

Vymeškané hodiny
Ospr. Neospr. Celkom

Priemer na žiaka

Dochádzka
Žiaci
%
s neosp. hod.

1.

ZA I.D

27

1517

0

1517

56.19

90.94

0

2.

ZA I.C

30

2001

0

2001

66.70

89.24

0

3.

ZA II.C

21

1621

0

1621

77.19

87.55

0

4.

ZA II.D

21

1912

0

1912

91.05

85.31

0

Celkom

99

7051

0

7051

71.22

88.51

0

Dochádzka za ročníky
Ročník Počet žiakov

Vymeškané hodiny
Ospr. Neospr. Celkom

Priemer na žiaka

Dochádzka
Žiaci
%
s neosp. hod.

1

57

3518

0

3518

61.72

90.05

0

2

42

3533

0

3533

84.12

86.43

0

Zoradenie podľa priemeru tried
Prospeli
Pora
Počet
Trieda
z1
die
žiakov VZ PVD P Celkom
predm.

Neprospeli
z2
predm.

z3a
viac
predm.

Neklasi Neza- Správanie Prieme
fikovan raden
r
Celkom
1 2 3 4 triedy
í
í

1.

ZA I.D

17

5

8

4

17

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

1.55

2.

ZA I.C

25

11 8

6

25

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

1.65

3.

ZA II.D

20

8 10

2

20

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

1.71

4.

ZA II.C

21

8

6

21

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

1.83

Celkom

83

32 33 18

83

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

1.66

7

Prospech jednotlivých ročníkov
Ročník Klasifik. Neklasifik. Prospelo Vyznamen.

PVD

Prospeli Neprospeli Priemer

1.

100.0%

0.0%

100.0%

38.1%

38.1%

23.8%

0.0%

1.60

2.

100.0%

0.0%

100.0%

39.0%

41.5%

19.5%

0.0%

1.77

Prospech podľa predmetov
Triedy
P.č.

Predmet

ZA I.C ZA I.D ZA II.C ZA II.D

Priemer
predmetu

1. administratíva a zdravotnícka dokumentácia

2.32

2.29

-

-

2.31

2. anatómia a fyziológia

1.96

1.41

-

-

1.74

3. latinský jazyk

1.72

2.24

-

-

1.93

1.68

1.24

2.10

1.60

1.67

-

-

1.71

2.00

1.85

6. prvá pomoc

1.76

1.76

-

-

1.76

7. psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

1.52

1.76

1.57

1.05

1.47

8. zdravie a klinika chorôb

1.44

1.65

1.67

1.40

1.53

9. základy ošetrovania a asistencie

1.52

2.12

2.05

2.35

1.98

1.74

1.81

1.82

1.68

1.76

4.

ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

5. patológia

Priemery za triedu (povinné a voliteľné predmety)

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH MATURITNEJ SKÚŠKY
Denná a externá forma 5356 M a 5356 N zdravotnícky asistent
EČ

Predmety
počet
žiakov

slovenský jazyk
a literatúra

úspešnosť
%

PFIČ

ÚFIČ

neúspešní
žiaci

počet
žiako
v

úspešnosť
%

neúspešní
žiaci

počet
žiakov

priemer

neúspešní
žiaci

36

45,2

6

36

53,0

0

40

2,38

0

29

51,8

1

29

59,7

0

27

2,74

1

7

47,1

0

7

47,6

0

7

2,43

0

teoretická časť odbornej
zložky

75

2,17

1

praktická časť odbornej
zložky

75

1,74

0

anglický jazyk
nemecký jazyk

B1
B1

Jeden žiak maturitnú skúšku nekonal z dôvodu neukončenia 4. ročníka.
Po vykonaní maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne september 2017 boli úspešní dvaja
žiaci .

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, V KTORÝCH ŠKOLA
ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE
názov odboru

kód študijného

dĺžka štúdia

forma štúdia

odboru
Zdravotnícky asistent

5356 M

4 roky

denná

Zdravotnícky asistent

5356 N

2 roky

externá večerná

Sanitár (učebný odbor)

5371 H

1 rok

externá večerná

V študijných odboroch a v učebnom odbore škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie
v súlade so Štátnym a Školským vzdelávacím programom.

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU
Fyzické osoby
kvalifikovaní
nekvalifikovaní

Pedagogickí

Prepočítaný
stav
24,55
0

31
0

Nepedagogickí

9

7,86

Nad
65

Spolu

Priemerný
vek

Veková štruktúra zamestnancov v školskom roku 2016/2017
pedagogickí zamestnanci
Vek

Do 30
rokov

31-40

41-50

51-60

61-65

Počet

0

10

9

8

4

0

32

47,56

Z toho
mužov

0

1

2

2

1

0

5

48,80

Spolu
9

Priemerný
vek
52,78

2

46,50

nepedagogickí zamestnanci
Vek
Počet
Z toho
mužov

Do 30
rokov
0
0

31-40

41-50

51-60

61-65

0

5

1

3

Nad
65
0

0

2

0

0

0

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v študijnom odbore
5356 M a 5356 N zdravotnícky asistent

Premet

Odborná spôsobilosť

slovenský jazyk a literatúra

učitelia sú

odborne spôsobilí

anglický jazyk

učitelia sú odborne spôsobilí

nemecký jazyk

učitelia sú odborne spôsobilí

etická výchova

učiteľ nemá odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

náboženská výchova

učitelia majú odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

dejepis

učitelia majú odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

občianska náuka

učitelia nemajú odbornú
spôsobilosť pre výuku predmetu

fyzika

učiteľ nemá odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

chémia

učiteľ má odbornú spôsobilosť pre
výuku predmetu

biológia

učiteľ nemá odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

matematika

učiteľ má odbornú spôsobilosť pre
výuku predmetu

informatika

učiteľ má odbornú spôsobilosť pre
výuku predmetu

telesná a športová výchova

učiteľ má odbornú spôsobilosť pre
výuku predmetu

latinský jazyk

učiteľ nemá odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

anatómia a fyziológia

učitelia majú odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

patológia

učiteľ má odbornú spôsobilosť pre
výuku predmetu

preventívne lekárstvo

učitelia majú odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

organizácia zdravotníctva a

učitelia majú odbornú spôsobilosť

sociálnej starostlivosti

pre výuku predmetu

prvá pomoc

učitelia majú odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

psychológia, pedagogika

učitelia majú odbornú spôsobilosť

profesijná komunikácia

pre výuku predmetu

zdravotnícka etika

učitelia majú odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

sociálna starostlivosť

učitelia majú odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

zdravie a klinika chorôb

učitelia majú odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

základy ošetrovania a asistencie

učitelia majú odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

administratíva a zdravotnícka dokumentácia

učitelia majú odbornú spôsobilosť
pre výuku predmetu

ošetrovanie, asistencia, administratíva a

učitelia majú odbornú spôsobilosť

zdravotnícka dokumentácia

pre výuku predmetu

ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
Prehľad kontinuálneho vzdelávania, ktoré absolvovali pedagogickí zamestnanci
od roku 2011
Priezvisko, meno, titul
Baníková Slavomíra, PhDr.

Program kontinuálneho vzdelávania
 Tvorba maturitných tém z odborných predmetov
 Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ
 Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných
predmetov
 Microsoft Office 2007 v edukačnom procese
 Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom
procese
 Podpora duševného zdravia v školskom prostredí
 Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích
programov
 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka

Csomosová Miroslava , Mgr.

 Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre
učiteľov SOŠ – odborná zložka – frekventanti
 Projektové vyučovanie v edukačnom procese
 Ľudské práva v edukačnom procese

Doležiová Jana, Mgr.

 Ľudské práva v edukačnom procese
 Maturitná skúška z odborných predmetov na
stredných odborných školách
 Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích
programoch
 Praktické uplatňovanie kreativizujúcich metód
a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie
kooperatívnych zručností žiakov
 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka

Fedorjaková Alžbeta, Mgr.

 Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre
učiteľov SOŠ – odborná zložka – frekventanti
 Projektové vyučovanie v edukačnom procese
 Ľudské práva v edukačnom procese
 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
 NSK a NKR a ich aplikovanie do ŠKvP – uznávanie
výsledkov vzdelávania v SR

Griščíková Marcela , PhDr.

 Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre
učiteľov SOŠ – odborná zložka – frekventanti
 Obsluha interaktívnej tabule
 Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom
procese
 Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve
 Semafor zvládania agresie žiakov
 Sociálno-psychologické aspekty efektívneho
správania učiteľa
 Cvičný pedagogický zamestnanec
 Profesijné kompetencie vedúcich predmetových
komisií , metodických združení a študijných odborov

Chocholová Anna, Mgr.

 Projektové vyučovanie v edukačnom procese
 Ľudské práva v edukačnom procese
 Finančná gramotnosť do škôl
 Praktické uplatňovanie kreativizujúcich metód
a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie
kooperatívnych zručností žiakov
 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka

Kalábová Jana, Mgr.

 Projektové vyučovanie v edukačnom procese
 Ľudské práva v edukačnom procese
 Finančná gramotnosť do škôl

 Praktické uplatňovanie kreativizujúcich metód
a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie
kooperatívnych zručností žiakov
 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
Knapčoková Slávka , Mgr.

 Projektové vyučovanie v edukačnom procese
 Ľudské práva v edukačnom procese
 Finančná gramotnosť do škôl
 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
 Praktické uplatňovanie kreativizujúcich metód
a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie
kooperatívnych zručností žiakov
 Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove
 Základný zjazdový výcvik pre pedagogických
zamestnancov – inštruktor lyžovania

Kowalská Adriána, Mgr.

 Projektové vyučovanie v edukačnom procese
 Ľudské práva v edukačnom procese
 Finančná gramotnosť do škôl
 Praktické uplatňovanie kreativizujúcich metód
a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie
kooperatívnych zručností žiakov
 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
 Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove

Kráľová Slávka, Mgr.

 Praktické uplatňovanie kreativizujúcich metód
a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie
kooperatívnych zručností žiakov
 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
 Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove
 Kreativizácia osobnosti učiteľa

Leško Ján , Mgr.

 Projektové vzdelávanie v edukačnom procese
 Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese
 Premena školy: cesta od tradičného vyučovania
k aktívnemu učeniu sa žiakov
 Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania
 Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok
zážitkového učenia

Mačošková Adriána, RNDr.

 Ľudské práva v edukačnom procese
 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
 Kreativizácia osobnosti učiteľa

Sivulková Nataša, Mgr.

 Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre
učiteľov SOŠ – odborná zložka – frekventanti
 Ľudské práva v edukačnom procese
 Príprava vedúcich predmetových komisií
 Projektové vyučovanie v edukačnom procese
 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka

Sochaničová Ľubica, Mgr.

 Projektové vyučovanie v edukačnom procese
 Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom
procese
 Environmentálna výchova vo vyučovacom procese
 Powerpoint v edukačnom procese
 Využitie myšlienkových máp

Šafranová Jana, PhDr.

 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
 Praktické uplatňovanie kreativizujúcich metód
a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie
kooperatívnych zručností žiakov
 Kreativizácia osobnosti učiteľa

Švigárová Ivana, Mgr.

 Koordinátor drogovej prevencie
 Projektové vyučovanie v edukačnom procese
 Ľudské práva v edukačnom procese

Tovarňák Marián, Ing.

 Základná obsluha počítača
 Textový editor Word pre začiatočníkov
 Textový editor Word pre pokročilých
 Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov
 Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých
 Internet a bezpečnosť
 Modernizácia vyučovania informatiky na stredných
a základných školách

Weisová Dana, Mgr.

 Interaktívna tabuľa v edukačnom procese
 Premena školy: cesta od tradičného vyučovania
k aktívnemu učeniu sa žiakov
 Využitie myšlienkových máp

Zavadská Gabriela , PaedDr.

 Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry
v rámci nových pedagogických dokumentov
 Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT
 Základná obsluha počítača
 Externé testovanie v oblasti vzdelávania , tvorba
testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia
 Aktívne využívanie čítania s porozumením vo
vyučovacom procese v základnej a strednej škole
 Aplikácia moderných vyučovacích metód
a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk
a literatúra

Iné absolvované vzdelávacie aktivity v školskom roku 2016/2017:
Priezvisko, meno , titul

Absolvovaná vzdelávacia aktivita

Griščíková Marcela, PhDr.

Účasť na seminári Čitateľská gramotnosť ako súčasť práce
vedenia školy
Účasť na konferencii Budúcnosť zdravotníckych škôl na
Slovensku
Účasť na seminári Práca s elektronickými schránkami na
školách
Účasť na odbornom seminári k projektu Erasmus+
Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ
Vedecko-odborná konferencia – súčasná medicína
a zdravotníctvo v starostlivosti o človeka a jeho životné
prostredie
Porada riaditeľov SŠ v pôsobnosti PSK
Účasť na zasadnutí Snemu SČK v Bratislave
Účasť na zasadnutí Snemu Asociácie SZŠ v Banskej
Bystrici
Účasť na seminári Učíme pre prax ( SZŠ Prešov)
Účasť na seminári k novele zákona o sťažnostiach v
Košiciach

Fedorjaková Alžbeta, Mgr.

Odborný seminár zástupcov SZŠ v Bratislave
13. Humenský deň ošetrovateľstva
Účasť na seminári Práca s elektronickými schránkami na
školách
Účasť na zasadnutí Snemu Asociácie SZŠ v Banskej
Bystrici

Kowalská Adriána, Mgr.

Workschop Monitoring vo vzdelávaní, ÚPSK Prešov
Krajská konferencia predsedov odborových organizácií
ZO SOZZaSS
Školenie vedúcich programu DofE

Knapčoková Slávka, Mgr.

Workschop Monitoring vo vzdelávaní, ÚPSK Prešov
Krajská konferencia predsedov odborových organizácií
ZO SOZZaSS

Seminár Učíme pre prax SZŠ Prešov
Školenie vedúcich programu DofE
Sivulková Nataša, Mgr.

Účasť na odbornom seminári Erasmus+
Účasť na seminári Učíme pre prax

Zavadská Gabriela, PaedDr.

Seminár Čitateľská gramotnosť ako súčasť práce vedenia
školy
Seminár - slovenský jazyk SAUS Bratislava
Vedecko-odborná konferencia Učiteľ nie je Google

Baníková Slavomíra PhDr.

Seminár – Učíme pre prax – SZŠ Prešov

Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali preventívne psychologické poradenstvo a tréning
v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov dňa 3. júla 2017.
Všetci zamestnanci absolvovali školenie BOZP a CO.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI
V školskom roku 2016/2017 sme realizovali aktivity v týchto oblastiach:
SPOLOČENSKO-VEDNÁ A KULTÚRNA OBLASŤ
1. polrok


Program pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc Z: Chaľová



Zapojenie žiakov do medziškolského projektu Záložka do knihy spojuje školy
Z: Zavadská



Historický prameň – hodina dejepisu realizovaná v spolupráci s Krajským múzeom v
Prešove

Z: Weissová



Návšteva Vihorlatskej knižnice

Z: Zavadská



Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Z: Šafranová
Blaha



Školské kolo olympiády v slovenskom jazyku

Z: Zavadská



Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku - žiačka Juhasová Z: Blaha



Obchod na korze – filmové predstavenie pre žiakov 3. ročníkov
Z: Šafranová
Blaha



Imatrikulácia žiakov prvých ročníkov

Z: Kráľová
TU 3. roč.



Príprava a organizácia Dňa otvorených dverí
Z: Chocholová



Rozsvietenie jedličky - kultúrny program pre žiakov školy

Z: TU 2 roč.



Príprava a organizácia Európskeho dňa rodičov a škôl

Z: Doležiová
Galajdová



Vianočný výchovný koncert Tichá noc, svätá noc

Z: Zavadská



Mikulášske návštevy zdravotníckych a sociálnych zariadení žiakmi školy
Z: TU



Stužkové slávnosti žiakov štvrtých ročníkov

Z: TU IV. roč.



Vianočná výzdoba školy

Z: TU I. roč.



Súťaž stredoškolských časopisov – školský časopis získal ocenenie



SKOKAN ROKA

Z: Zavadská

A slovo bolo u Boha – recitačná súťaž – žiačka Bačinská

Z: Zavadská

2. polrok


Active Englisch Week – vybraní žiaci – týždeň s anglickým lektorom
Z: Šafranová



Krajské kolo olympiády v SJL Prešov - žiak Marcičin



Vansovej Lomnička – okresné kolo-

Z: Zavadská

žiačky Bačinská, Ivanová, Sivá

Z: Zavadská



Za krásu slova , žiačka Bačinská

Z: Zavadská



Vansovej Lomnička – krajské kolo Prešov
žiačka Bačinská

Z: Zavadská



Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, žiačky Bačinská,Sivá

Z: Zavadská



Anglické divadlo Peter Black pre žiakov 3.a 4.ročníkov

Z: Šafranová



Návšteva Múzea židovskej kultúry - žiaci 2. ročníkov

Z: Weisová,
Sochaničová



Filmové predstavenie Chatrč - žiaci 1.a 2. ročníkov

Z: Zavadská



Divadelné predstavenie Revízor v DJZ Prešov celoškolská akcia



Návšteva Bratislavy spojená s prehliadkou pamiatok
a návštevou Slovenskej pedagogickej knižnice - vybraní žiaci



Z. Zavadská

Divadelné predstavenie v MsKS Humenné Rómeo a Júlia
-



Z: Zavadská

žiaci 1. a 2. ročníkov

Školský ples

Z. Šafranová
Z: Kráľová

V uplynulom šk. roku boli vydané v elektronickej podobe dve čísla časopisu Sestrička
Z: Zavadská
ODBORNÁ OBLASŤ
1. polrok


Prezentácia našej školy na základných školách v regióne

Z: Chocholová



Chráň svoje srdce – prezentačný stánok a meranie krvného tlaku a BMI u záujemcov
z verejnosti

Z: Švigárová



Zapojenie žiakov do kampane Most v spolupráci s RÚVZ

Z: Švigárová



Ukážky prvej pomoci v rámci projektu Evička nám ochorela – MŠ Třebíčska
Z: Bigová



Diseminačná konferencia programu Erasmus + Remeslo má zlaté dno v Brne, aktívna
účasť na workshope – praktické využitie nástroja ECVET, hodnotenie a využitie
jednotiek učenia



Branno-športová a vedomostná súťaž študentov stredných škôl pri príležitosti 75.
výročia SNP v objekte VVP Kamenica nad Cirochou



Z: Sivulková

Z: Knapčoková

Beseda Návod na prežitie – antropometrické merania žiakov v spolupráci s RÚVZ
Z: Švigárová



5. ročník súťaže v Prvej pomoci pre žiakov 9. ročníkov základných škôl
Z: Kráľová
Sklenčárová



Súťaž v obväzovej technike v externej forme štúdia

Z: Sklenčárová
Bigová



Beseda na tému Diabetes mellitus – rizikové faktory a životospráva v spolupráci
s RÚVZ



Z: Švigárová

Celoškolský odborný seminár pre žiakov a učiteľov školy – diseminačná akcia projektu
v programe Erasmus + ( prezentácia projektových výstupov žiakov, ktorí sa zúčastnili
5. turnusu mobility v Ostrave a 1. turnusu mobility v Třebíči.



Z: Sivulková

Preventívno-edukatívny program na tému Hrou proti AIDS v spolupráci s RÚVZ
Z: Švigárová



ZOAlympidáda - 1. ročník súťaže pre žiakov 4. ročníka
Z: Švigárová
Chaľová

2. polrok


Ukážky prvej pomoci žiakom Špeciálnej základnej školy Podskalka
Z: Švigárová



Súťaž v obväzovej technike pre žiakov I. ročníka

Z: Galajdová
Pekalová





Účasť žiakov na Valentínskej kvapke krvi
ZOAlympiáda pre žiakov 4. ročníka

Z: Bigová
Z: Švigárová
Chaľová



Odborná exkurzia pre žiakov 1. ročníka v DSS Amos Rokytov pri Humennom
Z: Galajdová



Odborná exkurzia pre žiakov 2. ročníka Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová
Ves



Z: Kráľová

Odborná exkurzia žiakov 3. ročníka DD sv. Nikolaja v Medzilaborciach
Z: Doležiová



Odborná exkurzia žiakov 4. ročníka Psychiatrická nemocnica Michalovce
Z: Bigová



Účasť žiakov na celoslovenskej konferencii žiakov v odbore zdravotnícky asistent
v Banskej Bystrici



Štvrtá školská odborná konferencia na tému Starostlivosť o pacienta s ochoreniami
tráviacej sústavy



Z: Švigárová

Účasť žiakov na regionálnej súťaži v poskytovaní prvej pomoci na SZŠ Bazila Veľkého
Prešov



Z. Baníková

Z: Knapčoková

Odborná exkurzia pre vybraných žiakov 3. ročníka do vo Viedni Diakoniewerks Die
Hausgemeinschaften Erdbergstrase a v Centrum chirurgie prsníka v NOÚ v Bratislave
Z: Knapčoková
Kowalská



Zážitkové vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi Bc. Pištejovou
a Bc. Krausom

Z: Švigárová



Súťaž v prvej pomoci pre žiakov 2. ročníka

Z: Baníková



Odborná exkurzia Falc Academy pre žiakov 2. ročníka
Z: Baníková



Asistent v akcii – 9. ročník branno-vedomostnej súťaže v prvej pomoci pre žiakov SZŠ
v Prešove

Z: Knapčoková

ŠPORTOVÁ OBLASŤ

Z: Griščík

1. polrok


Kurz na ochranu života a zdravia – žiaci 3. ročníka Sninské rybníky



Futsal žiaci – okresné kolo



Okresné kolo v stolnom tenise – účasť žiaci



Okresné kolo v stolnom tenise – účasť žiačok



Medzitriedny volejbalový turnaj – celoškolská akcia



Cezpoľný beh - okresné kolo účasť žiakov



Zimné účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka



Futsal medzi strednými školami PSK - účasť



Lyžiarsky výcvikový kurz Krompachy Plejsy

2. polrok


Plavecký výcvik žiakov 1.ročníka



Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev na GJZ Humenné



Okresné kolo vo volejbale – žiačky – 3.miesto



Atletika žiakov a žiačok stredných škôl – okresné kolo



Challenge day – medzitriedny turnaj vo vybíjanej



Krajské kolo v atletike – žiak Kuľha 1.miesto beh na 800 metrov



Celoštátne kolo v atletike – žiak Kuľha



Olympijský festival Slovenska – bedminton



Letné účelové cvičenie pre žiakov 1.a 2. ročníka

OBLASŤ DROGOVEJ PREVENCIE

Z: Švigárová

V oblasti drogovej prevencie aktívne spolupracujeme s RÚVZ v Humennom pri
organizovaní besied a výchovných programov.


Zapojenie sa do Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme



Chráň svoje srdce – prezentačný stánok – meranie TK žiakom a zamestnancom školy



Beseda Návod na prežitie – zameraná na zásady správneho životného štýlu, doplnená
o meranie telesných parametrov ( hmotnosť, BMI, TK)




Beseda pri príležitosti Svetového dňa diabetu
Zapojenie sa do aktivít pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS – preventívno edukatívny program Hrou proti AIDS



4.školská odborná konferencia na tému Ochorenia tráviaceho traktu a vplyv
nadmerného užívania alkoholu a liekov na zdravie ľudí

OBLASŤ ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY


Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka



Environmentálny hudobno-vzdelávací program Voda nad zlato v spolupráci
s vzdelávacou agentúrou Amos



Z: Mačošková

Zapojenie žiakov do informačnej kampane - Chráňte lesy spolu s nami v spolupráci
s lesoochranárskym zoskupením VLK



Z: Griščík

Z: Mačošková

Zber použitých batérií a akumulátorov na škole počas celého šk. roka
Z: Mačošková



Návšteva Vihorlatského múzea pri príležitosti svetového dňa vody
Z: Mačošková



Návšteva Vihorlatskej hvezdárne pre žiakov 2. ročníkov
Z: Mačošková



Návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove – vybraní žiaci

Z: Mačošková



Eko dni 2017, žiaci prvých ročníkov

Z: Mačošková



Beseda z pracovníkom LZ VLK pre žiakov 1. ročníka

Z: Mačošková

OBLASŤ VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
Z: Chaľová


Beseda pre žiakov prvého ročníka na tému Láska a jej podoby, Základné druhy citových
vzťahov



Beseda pre žiakov druhého ročníka na témy Pohlavný vývin muža a ženy , Tehotenstvo,
Umelé prerušenie tehotenstva – násilie



Beseda pre žiakov tretieho ročníka na témy Pohlavná identita, Pohlavné choroby a ich
príznaky



Beseda pre žiakov štvrtého ročníka na tému Práva sexuálnych menšín

OBLASŤ – ĽUDSKÉ PRÁVA

Z: Kowalská



Nástenné noviny na tému Ľudské práva



Kvíz o ľudských právach pre žiakov I. ročníka

Z: Mačošková



Návšteva Múzea židovskej kultúry v Prešove

Z: Weisová

žiaci 2. ročníkov



Sochaničová

Výchovný koncert pre žiakov Buďme ľudia - antidiskriminačný program
Z: Kowalská



Premietanie troch dokumentárnych filmov v rámci medzinárodného festivalu
„Jeden svet“: Nora spieva pre Síriu, Aj my sme tu doma, Človek v Afganistane humanitárne pracovníčky neziskovej organizácie Človek v ohrození, ktoré pracujú pre
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) predstavili žiakom prácu
a poslanie organizácií pre ktoré pracujú.

Z: Kowalská

DOBROVOĽNÍCTVO ŽIAKOV


Aktívna účasť žiakov pri darcovstve krvi

Z: Kalábová



Potravinová zbierka

Z: Zavadská



Verejná finančná zbierka Biela pastelka

Z. Kalábová



Verejná finančná zbierka Hodina deťom

Z: Kalábová



Zapojenie sa do dobrovoľníctva v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburdu
DofE

Z: Knapčoková
Kowalská



Verejná finančná zbierka Deň narcisov - zapojenie žiakov

Z: Kalábová



Verejná finančná zbierka Krok s SM

Z: Kalábová



Verejná finančná zbierka Úsmev ako dar

Z: Kalábová

Niektorí žiaci školy vykonávali dobrovoľnícku činnosť v Nemocnici A. Leňa, a.s.
Humenné na detskom oddelení a v oddelení pre dlhodobo chorých, ako dobrovoľníci
vypĺňali čas chorým klientom.
V deň Svetového dňa Červeného kríža na slávnostnom podujatí v Primaciálnom paláci
v Bratislave riaditeľka školy prevzala z rúk prezidenta SČK Viliama Dobiáša ďakovný list za
dlhoročnú spoluprácu so Slovenským červeným krížom. Ďakovný list je prejavom vďaky

vedeniu školy a jej pedagógom za 47 rokov spolupráce pri šírení myšlienok Červeného kríža
a mimoškolských aktivít. Ocenených prijal i prezident SR Andrej Kiska.
MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGU DofE

Mgr. Knapčoková
Mgr. Kowalská

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je vzdelávací program pod záštitou britskej
kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúci s mladými ľuďmi, ktorý ich
pripravuje na život a zamestnanie. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil
životy viac ako 8 mil. mladých ľudí na celom svete.
V tomto šk. roku sa Stredná zdravotnícka škola stala miestnym centrom pre činnosť programu
DofE. Certifikát pre činnosť koordinátora a hodnotiteľa a činnosť vedúceho programu
a školiteľa získali Mgr. Slávka Knapčoková a Mgr. Adriána Kowalská.
Do programu sa zaregistrovalo 11 žiakov školy . V decembri si žiaci stanovili ciele pre oblasť
dobrovoľníctvo, talent a športová aktivita. V januári 2017 začali žiaci realizovať svoje aktivity
v jednotlivých oblastiach v súlade s cieľmi, ktoré si stanovili. 18. až 19.6.2017 žiaci
s koordinátormi programu absolvovali cvičnú expedíciu na Viniansky hrad s prenocovaním
v stanoch na Vinianskom jazere. Žiaci zvládli okrem turistiky aj prácu v tíme pri stavaní stanu
a príprave teplej večere v prírode. 26.6.-27.6.2017 sa uskutočnila kvalifikačná expedícia
v Slovenskom raji – Kláštorisko - Podlesok kde žiaci zvládli náročnú túru pri Prielome
Hornádu, vyšli cez Kláštornú roklinu na Kláštorisko a zvládli stanovanie v kempingu.
Dodržaním 20 podmienok dobrodružnej expedície ( napr. 6 hodín denne cieleného úsilia, dĺžka
trasy počas dvoch dní 24 km, príprava teplej stravy, stanovanie....) žiaci splnili podmienky pre
získanie ocenenia bronzovej úrovne Medzinárodnej ceny vojvody z Edinburgu.
ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ



Z: Zavadská

Zapojenie žiakov do medziškolského projektu Záložka do knihy spojuje školy
Zapojenie žiakov 2. a 4. ročníka do testovania čitateľskej gramotnosti a čítania
s porozumením ( testy pripravil NÚCEM)



Návšteva Vihorlatskej knižnice – žiaci 1.ročníka



Zriadenie čitateľského kútika so sedacím vakom v učebni slovenského jazyka



Návšteva Krajského múzea v Prešove – Škola v múzeu



Návšteva Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave



Súťaž v čitateľskej gramotnosti pre žiakov 1. ročníka

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
Z: Mačošková


Euráčik – aktivita v rámci finančnej gramotnosti v spolupráci s Finančnou akadémiou
pre žiakov I. ročníka



Beseda pre žiakov IV. ročníka



Beseda pre žiakov II. ročník



Školské kolo matematickej súťaže MATBOJ

ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE
V školskom roku 2016/2017 žiaci pracovali v týchto záujmových útvaroch:


Ľudské telo

Z: Griščíková



Slovenčina

Z: Zavadská



Anglický jazyk 1

Z: Šafranová



Anglický jazyk 2

Z: Šafranová

ÚČASŤ ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017
Druh súťaže

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské
kolo

Jazykové

Olympiáda v NEJ
– 1. miesto žiačka
Juhásová
Z :Blaha

Olympiáda v NEJ
– žiačka Juhásová -2.miesto
Z :Blaha

Vansovej Lomnička žiačka Bačinská
Z: Zavadská

Olympiáda v anglickom
jazyku
1.miesto – žiak Matlák
Z: Šafránová

A slovo bolo u Boha –
žiačka Bačinská –účasť
Z: Zavadská

Olympiáda
v slovenskom jazyku žiak Marcinčin
Z: Zavadská

Olympiáda v slovenskom
jazyku 1.miesto žiak Marcinčin
Z: Zavadská

Vansovej Lomničkažiačky Bačinská, Ivanová
Sivá
Z: Zavadská

Stolný tenis žiačky 1. miesto Z: Griščík

Športové

Volejbal žiačky – 3. miesto
Z. Griščík
Atletika - beh na 100 metrov
- žiak Kuľha – 1.miesto
Z: Griščík
Atletika - beh na 200 metrov
- žiak Kuľha – 2.miesto
Z: Griščík

Atletika beh 800 m -

Atletika – beh

žiak Kuľha -1.miesto

žiak Kuľha – účasť

Z: Griščík

Z: Griščík

Stolný tenis – žiačky
Z: Griščík

Futsalový turnaj o pohár GJZ účasť žiakov
Z. Griščík
Atletika žiakov a žiačok
stredných škôl
Kuľha beh 100m a 200m –
1. miesto
Vrh guľou - žiak Koščo-3.
miesto
Vrh guľou - žiačka Buríková
3.miesto
Beh na 800m - žiačka
Hegedusová – 3. miesto
Z: Griščík

Odborné

Súťaž v obväzovej technike
v externej forme štúdia
v ZA I.D
Z: Sklenčárová
Pekalová
Súťaž v obväzovej technike
pre žiakov I. ročníka
Z: Galajdová

Súťaž v prvej pomoci
na SZŠ Kukučínova
Košice – účasť žiakov
Z: Knapčoková
Kowalská
Branno – vedomostná
súťaž žiakov SZŠ
Asistent v akcii
Z: Knapčoková

Súťaž v prvej pomoci pre
žiakov I. ročníka
Z: Baníková
Súťaž stredoškolských
časopisov PSK
Ocenenie – skokan
roka
Z: Zavadská

Iné

ÚDAJE O PROJEKTOCH

V školskom roku 2016/2017 sme boli zapojení do týchto projektov:

 Projekt Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy – kľúčová akcia 1
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (výzva 2016) pod názvom Mobilita – súčasť
vzdelávacieho programu v odbore zdravotnícky asistent na SZŠ v Humennom .
Škola získala grant vo výške 39 628,- EUR. Projekt bude trvať dva roky v termíne od
1.7.2016 do 30.6.2018.

Prvý turnus sa uskutočnil v období od 17.9. 2016 do 1.10.2016. Absolvovali ho
štyria žiaci štvrtého ročníka. Žiaci Mária Buriková a Simona Bartková dva týždne
praxovali v Domove pre seniorov, Koutkova Třebíč na oddelení so špeciálnym
režimom. Odborná stáž bola zameraná na nácvik špeciálnych zručností pri uspokojovaní
bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov s Alzheimerovou demenciou a na spoznanie
postupov v rámci sociálno-terapeutických a aktivizačných činností. Žiaci Tibor Murín
a Alexandra Romaniuková praxovali v Domove pre seniorov, manželov Curieových
Třebíč. Cieľom odbornej stáže bol nácvik špeciálnych zručností pri uspokojovaní biopsycho -sociálnych potrieb u geriatrických pacientov podľa stupňa sebestačnosti
a spoznanie postupov pri využívaní prvkov bazálnej stimulácie a v rámci využívania
ergoterapeutických rehabilitačných programov. V obidvoch zariadeniach žiaci získali
vedomosti o organizácii práce v zariadeniach a upevňovali si zručnosti pri plnení
liečebného a diagnostického plánu.
Počas odborných exkurzií spoznali špecifiká starostlivosti vo fakultnej
nemocnici sv. Anny v Brne na kardioangiologickej klinike a na centrálnych operačných
sálach v Nemocnici Třebíč na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, detskom,
rehabilitačnom , chirurgickom oddelení. V Zookontakte Rebeka v Pokojoviciach sa
žiaci mohli zoznámiť s postupom realizácie hipporehabilitácie detí materských škôl.
Vo voľnom čase žiaci navštívili hrad Špilberg a Katedrály sv. Petra a Pavla
v Brne, Baziliku sv. Prokopa v Třebíči, Židovskú štvrť a mestskú vežu v Třebíči,
zámok Telč, štátny zámok v Jaroměřiciach nad Rokytnou, Dalešickú priehradu,
informačné centrum jadrovej elektrárne Dukovany a Mahénovo divadlo v Brne. Boli
prijatí riaditeľom prijímajúcej školy a na radnici mesta.
1.12.2016 sa uskutočnil celoškolský odborný seminár – Diseminačná aktivita
projektu, na ktorej žiaci prezentovali získané vedomosti a zručnosti z odborných stáží.
Druhý turnus sa uskutočnil od 4.6.2017 do 17.6.2017. Prijímajúcou školou bola
SZŠ a VOŠ Ostrava. Odbornú stáž absolvovalo 6 žiakov tretieho ročníka (Ivona
Schlimbachová, Barbora Zarembová, Kristián Knap, Denisa Hudnerová, Karolína
Kohútová, Jakub Kuľha). Žiaci po jednom stážovali na internom, chirurgickom,
urologickom, ortopedickom, neurologickom a neurochirurgickom oddelení Mestskej
nemocnice Ostrava. Exkurzne žiaci navštívili onkologickú kliniku vo Fakultnej
nemocnici Ostrava, očné centrum Agel sídliace vo Vítkovickej nemocnici, zúčastnili sa
prednášky o podtlakovej terapii rán a o larvoterapii na chirurgickom oddelení
v Mestskej nemocnici Ostrava. Žiaci sa zúčastnili na špecializovaných odborných

výkonoch a odborných zákrokoch – laparoskopická nefrektómia, atroskopická operácia
ramenného kĺbu, operácia nervu ulnáris, lumbálna punkcia, endoskopické vyšetrenie
GITu, perkutánna koronárna angioplastika. Žiaci za absolvovanie tejto odbornej stáže
získali Europass Mobilita.


Projekt Erasmus+ prijímajúca škola pre žiakov z Českej republiky.
V rámci programu Erasmus+ absolvovali na SZŠ Humenné 16 dní odbornej stáže
v termíne od 29.3.2017 do 13.4.2017 ôsmi žiaci zo SZŠ a VOŠ

Ostrava. Žiaci

absolvovali odbornú prax v ZSS Slnečný dom v Humennom. Upevňovali si zručnosti
pri starostlivosti o bio-psycho-sociálne potreby klientov podľa stupňa sebestačnosti.
V rámci odborného programu exkurzne navštívili Zariadenie pre seniorov na Mierovej
ulici v Humennom, ORL v Humennom, VÚSCH v Košiciach, FALC Academy s.r.o.
Košice ( zážitkové vyučovanie). V rámci kultúrno-spoločenského programu navštívili
divadelné predstavenie v Košiciach, filmové predstavenie, Thermalpark na Zemplínskej
Šírave, Vihorlatské múzeum a skanzen v Humennom.
V termíne od 4.6.2017 do 16.6.2017 absolvovali šiesti žiaci VOŠ a SŠ VZaZ Třebíč
odbornú stáž v programe Erasmus+. Žiaci praxovali jeden týždeň na internom,
chirurgickom, neurologickom oddelení Nemocnice A. Leňa, a.s. Humenné a jeden
týždeň v ZSS Slnečný dom. V rámci kultúrno-spoločenského programu navštívili
muzikál Jana z Arku v DJZ v Prešove, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
v Medzilaborciach, humenský kaštieľ a skanzen.

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU NA ŠKOLE

V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná na SZŠ , Lipová 32 Humenné inšpekčná
činnosť Štátnou školskou inšpekciou.

ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
Kapacita školy bola v školskom roku 2016/2017 využitá na 92 %.
Budova Strednej zdravotníckej školy postavená v 90 – tych rokoch dvadsiateho storočia má
vlastné priestory.
V učebňovej časti je 8 kmeňových učební a 8 šatní, 9 odborných učební.
Jednotlivé podlažia , prízemie, 1. poschodie a 2. poschodie sú rozdelené nasledovne:
Prízemie:

učebne pre výučbu jazykov a spoločenskovedných predmetov /4 učebne/

1. poschodie: učebne pre vyučovanie prírodovedných predmetov / 6 učební/
2. poschodie: učebne pre vyučovanie odborných /zdravotníckych/ predmetov /7 učební/
Kapacita učební v kmeňových triedach je približne 34 miest, v učebniach pre delené
skupiny 12-17 miest.
Vybavenosť učební je na dobrej úrovni, keďže v každej učebni je ovládací pult pre
vyučujúceho s didaktickou technikou . Na škole máme dve interaktívne tabule ( v učebni
č. 105 a v učebni č. 307). V rámci projektu škola získala 9 ks notebookov pre žiakov a 11 kusov
notebookov pre učiteľov. V učebni výpočtovej techniky je 15 ks počítačov. V učebniach č. 314
304 ,307, 206, 213, 202 A a 105 sú k dispozícii pre vyučujúcich dataprojektory.
Vo veľkej miere sa na hodinách využíva počítačová technika.
Pre vyučujúcich je vypracovaný zoznam - katalóg učebných pomôcok pre odborné
predmety a všeobecnovzdelávacie predmety.
Škola vlastní videozáznamy a DVD záznamy pre odborné predmety cca 300 ks a pre
všeobecnovzdelávacie predmety cca 170 kusov. V odbornej učebni pre výuku predmetu
anatómia a fyziológia sú k dispozícii modely – uložené priamo v triede, obrazy a optikarové
fólie , ktoré znázorňujú pohyb, čiže činnosť jednotlivých orgánov.
V učebni prvej pomoci sa nachádza resuscitačný model – dospelý, resuscitačný model
– dieťa, pomôcka na nácvik Heimlichovho manévru, defibrilátor, model na ošetrovanie rán
a iné odborné pomôcky.
Odborné učebne pre výuku predmetu základy ošetrovania a asistencie sú vybavené na
spôsob nemocničných izieb s pomôckami, ktoré sú uložené v tzv. prípravovniach a sú zamerané
na jednotlivé ošetrovacie výkony, atď.

Na stenách chodby II. poschodia sú umiestnené náučné obrazy z anatómie človeka – všetky
sústavy: kostra, svalstvo, krvný obeh, dýchacia sústava, tráviaca sústava, vylučovacia sústava,
nervová sústava, zmyslové orgány atď. .
Na škole je sklad učebníc pre odborné aj všeobecnovzdelávacie predmety. Učebnice sú
evidované v programe Libris. Škola má aj učebnice, ktoré momentálne si občasne
vypožičiavajú študenti fakúlt ošetrovateľstva.
Na škole sa nachádza aj knižnica s množstvom odbornej literatúry s počtom kusov cca
1060, celkový knižničný fond obsahuje 6019 knižničných jednotiek.
AVT sa využíva primerane podľa potreby vyučujúcich.

Učebné pomôcky, hlavne

videozáznamy a DVD záznamy sú uložené v audiovizuálnom centre, odkiaľ si ich vyučujúci
na základe požiadavky vypožičajú. V audiovizuálnom centre sa nachádza aj rozhlasová
ústredňa.
Na 1. poschodí sa nachádza aula, viacúčelový priestor pre väčší počet poslucháčov.
Využíva sa na kultúrne a spoločenské stretnutia so žiakmi, rodičmi, atď. .

ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

pozri príloha číslo 1

CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE
ROZVOJA

ŠKOLY

NA

PRÍSLUŠNÝ

ŠKOLSKÝ

ROK

A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA
V koncepčnom zámere pre školský rok 2016/2017 si škola určila viacero cieľov:
1. Vytvárať dobré meno školy - propagáciou školy v regionálnej tlači, regionálnej TV
a výjazdmi učiteľov na základné školy , verejnoprospešnými aktivitami, humanitárnymi
zbierkami. Tento cieľ sa nám podarilo

splniť.

2. Naďalej spolupracovať so strednými školami v zahraničí - tento cieľ sa nám
podarilo splniť škola aktívne spolupracuje so strednými zdravotníckymi školami
v Českej republike.
3. Zapojiť sa do projektov a rozvojových programov – tento cieľ sa nám podarilo
splniť.
4. Skvalitňovať webové sídlo školy – tento cieľ sa nám podarilo splniť, webové sídlo
školy je pravidelne aktualizované .

5. Zvyšovať čitateľskú gramotnosť – učitelia zadávali žiakom tvorbu referátov ,
prezentácií, seminárnych prác. Bola zorganizovaná súťaž pre žiakov školy v čitateľskej
gramotnosti. Cieľ sa podarilo čiastočne splniť.
6. Rozvíjať environmentálnu výchovu – v rámci účelových cvičení a plánu práce
koordinátora environmentálnej výchovy. Tento cieľ sa nám poradilo splniť.
7. Výchova k poznaniu a rešpektovaniu ľudských práv, odmietaniu prejavov,
intolerancie, diskriminácie a rasizmu - tento cieľ sa nám podarilo splniť.

OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY
A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY

SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

« Tradícia školy
« Kvalitná

«
úroveň

výchovno-

vyučovacieho procesu

« Vybavenosť odborných učební
školiacich

učebníc

výučbových

« Nižšia atraktivita štúdia ( nízke platy
« Chýbanie niektorých pracovísk vo
výučbových

« Spolupráca predmetových komisií
« Otvorená škola pre verejnosť
žiakov

samostatnosti

v zdravotníctve)

základni

stáže

odborných

a profesionálneho sebavedomia žiaka

« Dobré vybavenie školskej knižnice

« Výmenné

kvalitných

« Úroveň

« Materiálne vybavenie školy

« Pestrosť

Nedostatok

v rámci

programu Erasmus +

základniach

/

napr.

rehabilitačné oddelenie/
« Malý počet pracovných príležitostí
v regióne
« Nedostatok kvalitných počítačov pre
žiakov

« Kvalifikovaný pedagogický kolektív
MOŽNOSTI- PRÍLEŽITOSTI

« Uplatnenie

absolventov

RIZIKÁ - OBAVY

odboru

zdravotnícky asistent v krajinách EÚ
« Zapájanie žiakov do mimoškolskej
činnosti, olympiád, súťaží
« Možnosť kontinuálneho vzdelávania
pedagógov
« Možnosť

využitia

štrukturálnych

fondov
«

Odborné stáže žiakov v zahraničí

« Využívanie interaktívnych tabúľ vo
vyučovacom procese

« Nepriaznivý demografický vývoj
« Zlá ekonomická situácia v rodinách

VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON
POVOLANIA

Ročník

počet žiakov, ktorí úspešne
ukončili štúdium

IV. (A,B)
zdravotnícky asistent
denná forma -štvorročný

II. (C,D)
Zdravotnícky asistent
externá forma
dvojročný

34

%
100

41

%
100

18

53%

0

0

0

0

0

0

11

32%

36

88 %

4

12%

5

12%

1

3%

0

0

počet žiakov prijatých na VŠ

počet žiakov prijatých na NŠ
/
PMŠ
počet žiakov, prijatých do
zamestnania

počet žiakov evidovaných na
ÚPSVaR

Nezistení

ZÁVER
Vypracovala: PhDr. Marcela Griščíková
riaditeľka školy

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 2. októbra 2017.

Vyjadrenie Rady školy:
Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa

11. 10. 2017.

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju schváliť Správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017.

.................................................................
Mgr. Slávka Knapčoková
predseda Rady školy pri SZŠ
v Humennom

Schválenie zriaďovateľom školy:
Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy , jej výsledkoch a podmienkach na Strednej zdravotníckej škole
v Humennom za školský rok 2016/2017.

..................................................................
Ing. Karol Lacko PhD.
vedúci odboru

