Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen

SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

ŠKOLSKÝ ROK: 2016/2017

..................................
Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
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 podľa § 2 ods. 1
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 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 Zvolen vypracovalo
nasledujúcu správu:

A.

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy:

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen

Adresa školy:

J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen

Telefónne čísla:

ústredňa:

045/5203711

riaditeľ:

045/5203712

e-mail školy:

Fax: 045/5203746

szszv@post.sk - riaditeľ školy
szszvolen@post.sk, szszv@szszv.eu

web:

www.szszv.eu

Zriaďovateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,
974 01 Banská Bystrica

Vedúci pracovníci školy:

Meno a priezvisko

Funkcia

Telefón

riaditeľ

045/5203712

zástupkyňa riaditeľa

045/5203729

zástupkyňa riaditeľa pre TEČ

045/5203741

vedúca praktického vyučovania

045/5203728

výchovný poradca

045/5203744

Mgr. Jozef Vallašek
Mgr. Jana Kopčanová
Ing. Jana Kmeťová
PhDr. Jozefína Suchomelová
Mgr. Milan Kotlárik

Predsedovia predmetových komisií:
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Názov predmetovej komisie

Predseda PK

PK všeobecnovzdelávacích predmetov

PaedDr. Zuzana Tretiaková

PK prírodovedných predmetov

PaedDr. Elena Valentýniová

PK odborných predmetov

PhDr. Lýdia Hrivnáková

Rada školy:
Funkcia

Meno a priezvisko

Predseda

PaedDr. Zuzana Tretiaková

Členovia:

za rodičov

Mgr. Janka Cibulová - do 20.3.2016
Ľubica Mesiariková - od 21.3.2016
Ivana Oršulová - do 20.3.2016
Alžbeta Zošiaková - od 21.3.2016

za rodičov

Lenka Konôpková

za rodičov

za BBSK

MUDr. Peter Časnocha
Mgr. Peter Gogola - do 20.3.2016
MUDr. Jozef Ježík - od 21.3.2016

za BBSK

Mgr. Marianna Kemková

za BBSK

Ing. Beata Gažúrová

za pedagogických zamestnancov

Mgr. Mária Víglaská

za Nemocnica Zvolen

za ostatných zamestnancov

Ing. Ľubica Michalíková
Paulína Tonhauserová - do 30.3.2016
Filip Očenáš - od 31.3.2016

za žiakov

3

B.

ročník

Údaje o počte žiakov

trieda

1.

I. A
I. B
I. ZAk A
I. ZAk B
I. ZAk C
I.S A
I.S B
I.S C
2.
II.A
II.B
II. ZA k A
II. ZAk B
3.
III. A
III. B
4.
IV. A
IV. B
SPOLU

počet žiakov
k 15.9.2016
k 31.8.2017
23
20
23
21
30
21
28
19
26
21
31
29
26
20
28
23
24
22
24
24
21
21
22
21
21
18
21
21
18
18
20
20
386
339

C.

-----

D.

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka

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

Forma
štúdia

Dĺžka
štúdia

Počet
prihlásených
uchádzačov

Počet
prijatých
uchádzačov

Počet
zapísaných
žiakov

denná
externá
večerná
externá
večerná

4 - ročné

69

61

46

2 - ročné

88

84

-

1 - ročné

86

85

-
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

E.

Hodnotenie prospechu za školu podľa tried


denné štúdium
I. A
1
5
11
2

vyznamenaní
PVD
prospeli
neprospeli


I. B
3
1
17
0

II. A
5
10
7
0

II. B
12
9
3
0

III. A III. B IV. A IV. B Spolu
5
4
2
6
38
6
6
6
8
51
7
9
10
3
67
0
2
0
1
5

externé večerné štúdium

I.ZAk I.ZAk I.ZAk
A
B
C
I. SA
vyznamenaní
PVD
prospeli
neprospeli

12
6
2
0

16
2
0
0

10
6
4
0

I. SB

I. SC

II.ZAk
A

II.ZAk
B

9
4
6
0

15
4
4
0

12
7
2
0

16
3
1
0

19
3
5
0

Spolu
109
35
24
0

Hodnotenie správania za školu podľa tried


denné štúdium

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň



I.A
19
0
0
0

I.B
20
1
0
0

externé večerné štúdium
– správanie sa nehodnotí

Celkový priemer školy v prospechu je:
 v dennej forme štúdia
2,04
 v externej forme štúdia
1,46
 SPOLU
1,75
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II.A
22
0
0
0

II.B
24
0
0
0

III.A
16
2
0
0

III.B
21
0
0
0

IV.A
18
0
0
0

IV.B Spolu
18
158
0
3
0
0
0
0

Maturita 2017 - vyhodnotenie výsledkov:



počet žiakov prihlásených na maturitnú skúšku 2017
počet žiakov, ktorí maturitnú skúšku vykonali

81
76

Externá časť maturitnej skúšky


slovenský jazyk a literatúra

vykonalo
38 žiakov
úspešne
26 žiakov
neúspešne 12 žiakov
úspešnosť 55,8 %



anglický jazyk (úroveň B1)

vykonalo
29 žiakov
úspešne
17 žiakov
neúspešne 12 žiakov
úspešnosť 50,2 %



nemecký jazyk (úroveň B1)

vykonalo
úspešne
neúspešne
úspešnosť

9 žiakov
2 žiaci
7 žiakov
32 %

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky


slovenský jazyk a literatúra

vykonalo

38 žiakov



anglický jazyk (úroveň B1)

vykonalo

29 žiakov



nemecký jazyk (úroveň B1)

vykonalo

9 žiakov

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky


slovenský jazyk a literatúra

vykonalo
prospelo
priemer

35 žiakov
35 žiakov
2,20



anglický jazyk (úroveň B1)

vykonalo
prospelo
priemer

28 žiakov
28 žiakov
2,53



nemecký jazyk (úroveň B1)

vykonalo
prospelo
priemer

7 žiakov
7 žiakov
2,28



teoretická časť odbornej zložky MS

vykonalo
prospelo
priemer

76 žiakov
76 žiakov
1,50
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praktická časť odbornej zložky MS

vykonalo
prospelo
priemer

76 žiakov
76 žiakov
1,22

Celkový priemerný prospech maturitných skúšok je 1,94.
Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období (september 2017) úspešne
vykonala 1 žiačka.
Maturita 2017 prebehla v súlade s platnou legislatívou.
Záverečná skúška 2017 – vyhodnotenie výsledkov:
Podmienky pre pristúpenie k záverečnej skúške splnilo 69 žiakov učebného odboru
5371 H sanitár:


písomná časť záverečnej skúšky

vykonalo
priemer

69 žiakov
1,15



praktická časť záverečnej skúšky

vykonalo
priemer

69 žiakov
1,07



ústna časť záverečnej skúšky

vykonalo
priemer

69 žiakov
1,56

Celkový priemerný prospech záverečných skúšok je 1,26.
Škola patrí medzi 18 najlepších stredných odborných škôl na Slovensku, ktoré
sú v pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry
dlhodobo nad úrovňou očakávania v rokoch 2015, 2016, 2017.

F.

Zoznam študijných a učebných odborov
Študijný odbor

5356 M zdravotnícky asistent

5356 N zdravotnícky asistent

5371 H sanitár

Typ štúdia

Učebný plán / Štátny vzdelávací program

denné štúdium pre
absolventov základnej
školy

večerné pomaturitné
kvalifikačné štúdium

ŠVP pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách
vydalo MZ SR pod číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 30. 7. 2013
s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom

ŠVP pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách
vydalo MZ SR pod číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 30. 7. 2013
s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom

večerné studium pre
absolventov minimálne
stredného odborného
vzdelania
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ŠVP pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách
vydalo MZ SR pod číslom Z35013-2013-OZdV zo dňa 30. 7. 2013
s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom

G.

Zamestnanci školy
počet zamestnancov k 31. 8. 2017

Druh pracovného
pomeru

pedagogickí

nepedagogickí

28
0

8
0

TPP
PP na dobu určitú

Počet

Spolu

Kvalifikovaných

28

učiteľov

Nekvalifikovaných

28

Dopĺňajúcich si
kvalifikáciu

0

0

Pedagogickí zamestnanci:

Meno a priezvisko

pracovné
zaradenie kvalifikácia

odbornosť

Balážová Iveta, Mgr.

učiteľka

áno

UMB PgF BB

ANJ - SJL

Barnová Vlasta, Mgr.

učiteľka

áno

RKCMBF + DPŠ

NAV

Gelienová Denisa, Mgr.

učiteľka

áno

FF UK Bratislava

pedagogika-ošetrovateľstvo
klasické jazyky;
učiteľstvo všeobecnovzdel.pred.
História-náuka o spoloč.

iné
zapojenie

Gondová Danica, Mgr.

učiteľka

áno

Trnavská univerzita
fakulta humanistiky
FiF UKF Nitra

Gubková Katarína, Mgr.

učiteľka

áno

PgF BB

SLJ - ANJ

Hrivnáková Darina, PhDr.

učiteľka

áno

FF UK Bratislava

pedagogika-ošetrovateľstvo

Hrivnáková Lýdia, PhDr.

učiteľka

áno

FF UK Bratislava

pedagogika-ošetrovateľstvo

Chabada Ján, Ing.

učiteľ

áno

VŠT inf.techn. DPŠ

INF

Imrovičová Viera, Mgr.

učiteľka

áno

PgF UMB BB

všeobecná pedagogika

Kamenická Anna, PhDr.

učiteľka

áno

FF UK Bratislava

pedagogika-STOCH

Kmeťová Jana Ing.

ZR pre TEČ

áno

VŠE Bratislava OF

ekonomika VO

ZR pre TEČ

Kopčanová Jana Mgr.

ZR

áno

FF UK Bratislava

pedagogika - STOCH

Kotlárik Milan, Mgr.

učiteľ
učiteľka

áno
áno

TEV - Branná výchova

ZR
výchovný
poradca

učiteľka

áno

učiteľka

áno

predseda PK

Mužíková Petra, Mgr.

učiteľka

áno

Rybanská Silvia, Mgr.

učiteľka

áno

PgF BB
Trnavská univerzita,
FZaSP
UK BA, Jesseniova
LF Martin
Trnavská univerzita,
FZaSP
UK BA, Jesseniova
LF Martin
VŠ ZaSP sv.
Alžbety v Bratislave

Sekerešová Ružena, PaedDr.

učiteľka

áno

PgF UMB BB

všeobecná pedagogika

Suchomelová Jozefína, PhDr.

vedúca OP

áno

FF UK Bratislava

pedagogika-ošetrovateľstvo

vedúca PV

Tretiaková Zuzana PaedDr.

učiteľka

áno

SLJ - DEJ

predseda PK

Ťavodová Karin, Mgr.

učiteľka

áno

PgF BB
VŠ ZaSP sv.
Alžbety v Bratislave

Uhrinová Ľubica, PhDr.

učiteľka

áno

FF UK Bratislava

pedagogika-ošetrovateľstvo

Valentýniová Elena PaedDr.

učiteľka

áno

PgF BB

MAT - FYZ

predseda PK

Vallašek Jozef Mgr.

riaditeľ

áno

Prírodoved. fa UK

MAT - deskriptívna geometria

riaditeľ školy

Vénová Milada, Mgr.

učiteľka

áno

PgF BB

RUJ - NEJ

Víglaská Mária, Mgr.

učiteľka

áno

FF UK Bratislava

pedagogika-ošetrovateľstvo

Záchenská Miriam, Mgr.

učiteľka

áno

FF UK Bratislava

pedagogika-ošetrovateľstvo

Kurčíková Marianna, Mgr.
Lupová Jakabová Žaneta, Mgr.
Medeková Xénia, PhDr.
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ošetrovateľstvo
ošetrovateľstvo
ošetrovateľstvo
ošetrovateľstvo
ošetrovateľstvo

ošetrovateľstvo

H.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
-

I.

Aktivity školy

1. Záujmové krúžky


Klub anglického jazyka pre maturantov

Mgr. Gubková



Klub nemeckého jazyka pre maturantov

Mgr. Vénová



Zaujímavosti z anatómie a fyziológie

PhDr. Kamenická



Sanitárstvo v praxi

Mgr. Lupová Jakabová



Prvá pomoc

Mgr. Kurčíková,
PhDr. Uhrinová

2. Aktívna prezentácia školy na verejnosti
a) spolupráca s organizáciami a organizáciami tretieho sektoru


spolupráca so zariadeniami zdravotnej a sociálnej starostlivosti



aktívna spolupráca s Ligou proti rakovine SR



spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene



spolupráca s Mestskou políciou Zvolen



spolupráca s materskými a základnými školami



spolupráca s mestom Zvolen a Podpolianskym osvetovým strediskom
Zvolen



spolupráca s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra



spolupráca s CPPPaP Zvolen



spolupráca s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského Zvolen



spolupráca so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou



spolupráca so Slovenským inštitútom vzdelávania, agentúrou INTER
Study



spolupráca s lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene



spolupráca s NÚCEM



spolupráca s lekárňami



spolupráca s občianskym združením „ Slovensko Bez Drog “



spolupráca s finančnými ústavmi

b) olympiády, súťaže
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on-line informatická súťaž iBobor – 7.- 11.11.2016 – kategória „Junior“
– 9 žiakov II.A triedy, Sebastián Dadík – úspešný riešiteľ



e-testovanie JESEŇ 2016 (akcia NÚCEM) – 10.10. - 11.11.2016 – 15
žiakov IV.A triedy, 15 žiakov IV.B triedy, 15 žiakov I.A triedy, 12 žiakov
I.B triedy – testovanie bolo zamerané na overenie čitateľskej
gramotnosti žiakov



e-testovanie (akcia NÚCEM) - „Čo vieš o Európskej únii“ – 1.12. –
5.12.2016 – žiaci 1. a 2. ročníka, úspešné riešiteľky v 1. ročníku
Kučerová, Michnová, Kollárová a v 2. ročníku Kňažková, Lenhardtová,
Krausková



„Zelený objektív“ – súťaž mladých fotografov, ktorú organizujú Lesy SR,
š.p. – zúčastnili sa žiačky Diana Valášková III.B a Barbora Cesnaková
II.B trieda - 6.12.2016



„Súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu“ – 6.12. – 15.12.2016 – víťazom sa
stala I.B trieda. Pochvalu hodnotiacej komisie získala II.B trieda.



Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo XXVII. ročníka –
18.1.2017 – školu reprezentoval žiak IV.B triedy Eduard Bublinec



Olympiáda ľudských práv – XIX. ročník krajského kola – 8.2.2017, školu
reprezentovala žiačka III.B triedy Martina Krajčovová – úspešná
riešiteľka



„Drogy, to teda nie – 22.3.2017 – vedomostný kvíz pre žiakov II.
ročníkov SŠ, školu úspešne reprezentovali žiaci II.A triedy Šimko,
Dadík,

Bartošová,

Chabanová

a II.B

triedy

Janšto,

Hudáková,

Jamberová, Horníčeková – obsadili 4. miesto


„ Biblická olympiáda “ – 22.3.2017 – dekanátne kolo, žiačky I.B triedy
Stankovičová, Kučerová, Hajduová obsadili 3. miesto



školské kolo súťaže v prvej pomoci – 29.3.2017:
1. miesto: II.B – Kováčiková, Jaďuďová, Danielisová
2. miesto: III.B – Mitterová, Skladanová, Šprlová
3. miesto: III.A – Zošiaková, Antalová, Ferkó

 IT Fitness Test 2017 – 4.4.2017 – zapojilo sa 40 žiakov školy, najlepšie
výsledky – Šepetková, Kréthová, Malatincová, Majerská II.A trieda

10

 regionálna súťaž v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín
2017“ – 5.4.2017 Zvolenský zámok – školu reprezentovala Katarína
Konôpková II.A
 celoslovenská konferencia žiakov št. odboru zdravotnícky asistent na
SZŠ Banská Bystrica – 5.4.2017 – súťažná prezentácia prác na tému:
„Ochorenia

hornej

časti

tráviaceho

traktu“

–

školu

aktívne

reprezentovali žiačky III.B triedy Bršelová, Krahulcová
 krajské kolo SOČ – 7.4.2017 – zúčastnili sa žiačky III.B triedy Martina
Krajčovová, Zuzana Psotková s prácou „Laktóza v potravinách“,
s ktorou obsadili III. miesto
 vedomostná súťaž „Mladý Európan“ – 12.4.2017 – zúčastnili sa žiačky
III.B triedy Švingálová, Valášková, Hroncová
 regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci – 27.4.2017 –
zúčastnilo sa 8 SZŠ (Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Žilina, Čadca,
B. Bystrica, Lučenec, Zvolen, Rožňava). Družstvo našej školy:
Hudáková, Petáková, Kružliaková – II. ročník – mimo súťaž, dosiahli
1992 bodov a postúpili do celoslovenského kola súťaže
 E-testovanie v rámci vedomostnej súťaže „Mladý digitálny Európan“ pre
žiakov 2. a 3. ročníkov – 9.5.2017 – zúčastnilo sa 9 žiakov. Úspešnosť
školy 35,0 % ( SR 55,5 %)
 „Fullova ruža 2017“ –„Možno aj veci majú dušu“ – 1.2.-31.3.2017 –
súťaž zameraná na počítačovú grafiku – žiačka Jana Kružliaková II.B
trieda – najúspešnejšia účastníčka celoslovenskej súťaže v kategórii D,
získala ocenenie Zlatá ruža, Bronzová ruža a čestné uznanie za
odoslané práce
 II. ročník medzitriednej súťaže „Poznaj svoje telo“ – 8.6.2017 –
zúčastnili sa žiaci II.A Cmarková, Bartošová, Kňažková a II.B triedy
Hudáková, Gretchová, Janšto. Zvíťazil tím II.A triedy.
 celoštátna súťaž v poskytovaní prvej pomoci – 13.-14.6.2017 – SZŠ
Žilina – školu reprezentovali žiaci Ivaničová II.A, Kňažková II.B,
Kružliaková II.B trieda. Obsadili 11. miesto.
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c) besedy, prednášky, výstavy, exkurzie, výlety


beseda s aforistom, novinárom a publicistom Tomášom Ulejom –
21.9.2016 – zúčastnilo sa 62 žiakov II.A, II.B, III.A triedy, aktívne
s autorským čítaním vystúpila žiačka II.A triedy Katarína Konôpková



exkurzia na Okresnom súde – 30.9.2016 – II.A, II.B



10.10.2016 – prednáška v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene
na tému „Právna zodpovednosť a právne vedomie“ – I.A a I.B



prednáška v spolupráci s RÚVZ vo Zvolene na tému „Psychohygiena –
ako zvládať stres, zdravý životný štýl, ochrana duševného zdravia“ –
13.10.2016 – I.A, I.B trieda



17.10.2016 – „Finančná gramotnosť“ – prednáška pracovníkov
Všeobecnej zdravotnej poisťovne pre žiakov IV.A a IV.B triedy.



on-line beseda s problematikou pohlavných chorôb – interaktívna forma
besedy pre žiakov II.A a III.B triedy – 21.10.2016



zájazd do Vysokých Tatier – 27.10.2016 – výber žiakov školy
v počte 47



prednáška v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene na tému
„Šikana a kyberšikana“ – 21.11.2016 – II.A a II.B trieda



vzdelávacia akcia v rámci preventívneho programu „Obchod s ľuďmi“
v spolupráci s Mestskou políciou Zvolen – 9.12.2016 – III.A, III.B trieda



výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene „Obrázky
Vianoc“ a „Koledníci idú ...“ – 12.12.2016 – I.B trieda



prezentácia „História odevu“ – akcia v spolupráci s Krajskou knižnicou
Ľ. Štúra vo Zvolene – 16.12.2016 – I.A , I.B trieda



odborná exkurzia do Nemocnice s poliklinikou Zvolen – 16.12.2016 –
II.A, II.B trieda



zájazd do Viedne – 16.12.2016 – výber žiakov školy



beseda

s pracovníkmi

banky

venovaná

problematike

finančnej

gramotnosti – IV.A, IV.B – 1.2.2017, III.A a III.B – 2.2.2017


výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene venovaná
ochrane zvierat na Slovensku s názvom „Vlk dravý“ – 2.2.2017 – I.A,
I.B
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prednáška v spolupráci s MsP Zvolen na tému „Nenič! Nebuď vandal!
Sprejerstvo“ – 13.3.2017 – II.A, II.B trieda



14.3.2017 – exkurzia pre žiakov 1. ročníka do Úradu priemyselného
vlastníctva v Banskej Bystrici



odborná exkurzia do Nemocnice s poliklinikou Zvolen – 15.3.2017 – I.A,
I.B trieda



prednáška v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra Zvolen na tému
„Hudba a drogy“ – 15.3.2017 – II.A, II.B



prednáška v spolupráci s MsP Zvolen na tému „Zákon o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov“ – 6.4.2017 – I.A, I.B trieda



exkurzia do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici – III.A, III.B
– 16.5.2017



exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach – 31.5.2017 II.A, II.B trieda



prednáška v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene na
tému „Hudba a jej význam v historickom kontexte“ – 5.6.2017 – I.A
trieda, 12.6.2017 – I.B trieda



beseda s pracovníkmi Prima banky o finančnej gramotnosti – 26.6.2017
- II.A, II.B trieda



odborná exkurzia v ŠLÚ Marína Kováčová – I.A, I.B trieda – 27.6.2017



exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici – 27.6.2017 – II.A, II.B trieda



výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene – „Objavy
a vynálezy, ktoré zmenili náš život“ – 29.6.2017 – III.B trieda



odborná exkurzia v ŠLÚ Marína Kováčová – IV.A trieda – 29.6.2017

d) iné aktivity


kurz „Ochrana života a zdravia“ – 21. – 23.9.2016 – III.A a III.B



alternatívne vyučovacie hodiny:
-

26.9.2016 – DEJ – „Čo je múzeum“ (LaD múzeum vo Zvolene)
I.A, I.B trieda

-

15.5.2017 – DEJ – „Remeslá“ (LaD múzeum vo Zvolene) I.A,
I.B trieda. Žiaci mali premietaný film o výrobe ceruziek
v Českých Budějoviciach. Výstup: pracovný list
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vyučovanie metódou CLIL:
- november 2016:

Použitie inzulínového pera – III.B – NEJ/ZOA
Domáca lekárnička – IV.B – NEJ/ZOA
Podávanie inzulínu – III.A – ANJ/ZOA
Prvá pomoc – II.A – ANJ/ZOA
Starostlivosť o dojča – II.A – ANJ/ZOA

- december 2016: Obväzová technika a ľudské telo – IV.A – ANJ/ZOA
Ošetrovateľské intervencie – IV.A – ANJ/ZOA
- marec 2017:

Odber kapilárnej krvi - III.A – ANJ/ZOA

- jún 2017:

Podávanie stravy a komunikácia s pacientom – I.B
– ANJ/ZOA



27.9.2016

–

„Študentská

kvapka

krvi“

–

akcia

v spolupráci

s pracovníkmi NTS z Banskej Bystrice – zúčastnilo sa 11 žiakov
denného štúdia, 2 obyvatelia Zvolena


29.9.2016 – „Deň srdca“ – spolupráca s RÚVZ vo Zvolene a MsÚ
Zvolen

–

aktívne

sa

zúčastnili

žiačky

IV.A

triedy

Uhliarová

a Tonhauserová


Pochody v prírode:
25.10.2016 – Pochod v prírode na Pustý hrad – I.A, I.B
20.06.2017 – Pochod v prírode do dreveného artikulárneho kostola
v Hronseku – II.A, II.B



Projekt : „Živý bič - živá literatúra útočí na čítanky“ – autorské čítanie
s herečkou a spisovateľkou Zuzkou Cigánovou – 24.11.2016 – II.A, II.B,
III.B



6.12.2016 - „Mikuláš deťom a seniorom“ – III.A, III.B trieda a žiačky II.B
Kováčiková,

Nemčoková,

Sedliaková,

Štefková,

ktoré

vystúpili

s kultúrnym programom


16.12.2016 - „Deň otvorených dverí“ – prezentácia školy pre širokú
verejnosť – III.A, III.B trieda. Školu si prezrelo 67 záujemcov o štúdium.



2.2.2017 – 2. ročník študentskej konferencie na tému „Náhla cievna
mozgová príhoda“, určená žiakom 3. a 4. ročníkov. Aktívne vystúpili:
Kučerová, Konôpková – II.A
Ivaničová, Brestičová, Magulová, Šimko – II.A
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Bršelová, Zošiaková – III.A
Balážová, Šoučíková – IV.A
Herčútová, Krajčovová – III.B
Beláková, Zabáková – IV.A


5.3. – 10.3.2017 – výchovno-výcvikový lyžiarsky zájazd – Tále –
vybraní žiaci školy



kampaň „Týždeň mozgu“ – workshop v spolupráci s RÚVZ Zvolen,
výber žiakov školy – 33, 14.3.2017



kampaň „Diabetes 2017“ – akcia „Aj cukor môže chutiť horko“realizovaná

v spolupráci

s lekárňou

Dr.

Max

vo

Zvolene

–

20.-24.3.2017. Aktívna účasť Hlaváčová, Adamcová – III.A, Dávidová,
Staszáková – IV.B, Beláková, Gajdošová – IV.A – meranie TK, glukózy,
cholesterolu a edukácia verejnosti


7.4.2017 – 21. ročník „Deň narcisov“ - akcia organizovaná v spolupráci
s Ligou proti rakovine SR – aktívne sa zúčastnili žiačky IV.A a IV.B a
vyzbierali 2447,65 EUR.



„Deň zdravia“ – 7.4.2017 - akcia v spolupráci s RÚVZ Zvolen – 3 žiačky
IV.B triedy – Todáková, Mészarošová, Strapková merali fyziologické
funkcie a edukovali verejnosť v oblasti srdcového zdravia



2. vedecká konferencia pôrodných asistentiek „Matka a dieťa v centre
záujmu pôrodnej asistentky“ – 5.5.2017 – zúčastnilo sa 8 žiačok III.A
a 3 žiačky III.B triedy



„Deň prevencie“ – 27.5.2017 - škola bola spoluorganizátor akcie
s RÚVZ Zvolen



26.6.2017 – edukácia žiakov V. ZŠ vo Zvolene v prvej pomoci – žiačky
II.A Bartošová, Brestičová, Ivaničová, Magulová a II.B

Kucbeľová,

Kubaňová, Kružliaková.

J.


Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
V školskom roku 2016/2017 sme realizovali projekt financovaný z programu
Erasmus plus, v rámci ktorého 14 žiaci absolvovali odbornú stáž v Španielsku
v meste Malaga.
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Výsledky inšpekčnej činnosti

K.


V školskom roku 2016/2017 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia
zameraná

na

úroveň

dosiahnutých

kompetencií

v oblasti

čitateľskej

gramotnosti - testovanie žiakov končiaceho ročníka SOŠ. Inšpekciu dňa 13. 2.
2017 vykonala Oľga Konôpková, školská inšpektorka – ŠIC Banská Bystrica
so záverom: „Žiaci končiaceho ročníka strednej odbornej školy dosiahli
v teste lepšie výsledky v časti vyhľadávanie explicitných informácií,
horšie výsledky v časti vyhľadávanie implicitných informácií a horšie
výsledky aj v úlohách na integráciu a interpretáciu myšlienok ako bol
národný priemer.“

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

L.

Názov predmetu

počet učební

vybavenie učební

Klasické učebne

6 učební

Anglický jazyk

1 odborná učebňa

mapy, audio technika, slovníky,

Nemecký jazyk

1 odborná učebňa

mapy, audio technika, slovníky,

Fyzika

1 odborná učebňa

odborné učebné pomôcky

Chémia

1 odborná učebňa

odborné učebné pomôcky

Prvá pomoc

1 odborná učebňa

odborné učebné pomôcky

Informatika

2 odborné učebne

počítače 15 ks, projektor

Anatómia a fyziológia

1 odborná učebňa

anatomické modely, obrazy, zdravotnícke pomôcky,
audiovizuálna technika

Multimediálna učebňa

1 odborná učebňa

Základy ošetrovania a asistencie

3 odborné učebne
telocvičňa

Telesná výchova

Audiovizuálna technika
anatomické modely, obrazy, zdravotnícke pomôcky,
audiovizuálna technika

náradie na cvičenie, posilňovňa

Všetkým učiteľom sú k dispozícii interaktívne tabule, notebooky, dataprojektory,
video, CD prehrávače a pre všetkých žiakov aj neobmedzený prístup na internet a
kompletne zariadená multimediálna učebňa. K dispozícii je aj kopírovací stroj.
Knižnica, ktorú má škola k dispozícii, je dostatočne vybavená študijnou a
rozširujúcou literatúrou tak pre žiakov, ako aj pre pedagógov. Je prístupná aj širokej
verejnosti.
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej

M.

činnosti školy

Príjmy:
Zariadenie
škola

Dotácia zo ŠR

Daňové príjmy

Nedaňové príjmy

9-12/2016 1 - 8 / 2017 9-12/2016 1 - 8 / 2017 9-12/2016 1 - 8 / 2017

246 491

474 298

4327,82

5745,56

Výdavky:
Zariadenie

Prevádzkové
náklady

Mzdové náklady

9-12/2016 1 - 8 / 2017 9-12/2016 1 - 8 / 2017

škola

196 608

256 069

45 662

62 781

Vzdelávacie poukazy:
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob
ich využitia

N.

Spolu za 2016/2017: 2815,- EUR

odmeny za vedenie
krúžkov pre učiteľov

prevádzkové náklady a mater. vybavenie spojené s
činnosťou krúžkov, odvody za zamestnávateľa

1134

1681

Koncepčný zámer rozvoja školy

Z koncepčného zámeru rozvoja školy pre rok 2016/2017 sa nám podarilo splniť
nasledovné ciele:


zlepšiť spoluprácu s radou školy a radou rodičov



zabezpečiť nákup interiérového vybavenia učební a kabinetov a tým zlepšiť
pracovné podmienky žiakov i učiteľov



využívať vo vzdelávaní modernú počítačovú učebňu, ktorá bola vybavená
počítačmi, interaktívnou tabuľou a projektorom v rámci projektu NÚCEM
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania“



realizovať ciele školského vzdelávacieho programu vo všetkých formách
štúdia:
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1. cieľ

-

učiť sa poznávať

2. cieľ

-

učiť sa rozhodovať

3. cieľ

-

učiť sa existovať

4. cieľ

-

učiť sa žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými

Uvedené ciele sú koncipované s ohľadom na platnú legislatívu, ale
predovšetkým na potreby žiakov, ktorí sa po ukončení štúdia musia realizovať
na trhu práce alebo pokračovať vo vyšších formách štúdia.
Realizácia cieľov je postavená na rešpektovaní individuality každého žiaka,
s využívaním

moderných

metód

vyučovania,

najnovších

vedeckých

poznatkov, počítačovej techniky a kvality pedagogických pracovníkov, ktorí do
výchovy a vzdelávania vkladajú svoje pedagogické kompetencie a zručnosti
i ľudský rozmer


rozvíjať schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne
učebné zdroje



rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov



otvoriť školu širšej verejnosti



pozitívne prezentovať školu v regióne, aj v rámci Slovenska.

Ciele, ktoré sa nám nepodarilo splniť:


zriadenie a vybavenie študovne



vytvoriť žiacku radu.

O.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých
sú nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:


pretrvávajúci záujem o štúdium na našej škole (denná forma, externá forma
štúdia)



kvalifikovaný pedagogický zbor



podmienky pre ďalšie vzdelávanie učiteľov



vlastná budova školy



dostatok priestorov na vyučovanie
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vybavenie školy učebnicami, učebnými pomôckami a didaktickou technikou
(vrátane prostriedkov IKT a internetu)



vytvorenie odbornej učebne prvej pomoci



vybavenie jazykových učební, chemickej laboratórnej učebne a učebne fyziky
novým zariadením a učebnými pomôckami



knižnica vybavená počítačovou technikou



zabezpečenie kvalitnej praktickej prípravy na povolanie (rozšírenie počtu
výučbových zariadení)



uplatnenie absolventov v praxi



prijímanie absolventov na vysokoškolské štúdium



poskytnutie kvalitných mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:


finančné zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu



nižšia atraktivita štúdia (po aktivácii odboru 5356 M zdravotnícky asistent)



jedno-odborovosť denného štúdia



absentujúca študovňa



nezáujem žiakov o stredoškolskú odbornú činnosť

Opatrenia:


usilovať sa o získavanie vlastných príjmov školy a následne ich využiť na
financovanie

takých

skutočností,

ktoré

zlepšujú

podmienky

výchovnovzdelávacieho procesu


zabezpečiť priestory a finančné prostriedky na vytvorenie študovne



zvýšiť atraktívnosť stredoškolskej odbornej činnosti pre žiakov školy.
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Silné stránky:

Slabé stránky:

* 100% kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov
* úroveň VVP v podmienkach školy
* kvalitné vedenie školy
* činnosť školy riadená systémom
manažérstva kvality
* efektívna modernizácia priestorov školy
dobrá spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami
zariadeniami sociálnej starostlivosti, rodičmi
a verejnosťou
* vysoká odbornosť vo vyučovaní
cudzích jazykov
* informatizácia školy, napojenie na
internet, internetová žiacka knižka
* dobré medziľudské vzťahy medzi
zamestnancami, ako aj kladný vzťah k
žiakom
* vyššia úroveň počítačovej gramotnosti
všetkých učiteľov
* stabilizácia pedagogických zamestnancov
* zníženie priemerného veku pedagogických
zamestnancov
* prezentácia školy navonok
* vylepšovanie materiálnych podmienok školy
a jej vybavenosti učebnými pomôckami
* sebarealizácia žiaka
* progresívne reakcie na zmeny a požiadavky
doby
* sebavzdelávanie a rozširovanie si kvalifikácie
zamestnancami školy
* ochota zamestnancov vypracovať projekty na
vyhlásené výzvy
* široké zapojenie do najrôznejších mimoškolských
a humanitárnych akcií
* vlastná telocvičňa, posilňovňa
* dodržiavanie platnej legislatívy
* efektívne využívanie pracovného času

Príležitosti:

* nedostatok finančných prostriedkov na
materiálno technické vybavenie
* nedostatočná komunikácia niektorých rodičov
s učiteľmi
* zapojenie sa do SOČ
* stagnácia vo vzdelávaní a publikovaní
učiteľov
* problémy s kvalitnými učebnicami
* sieť stredných škôl v rámci VÚC

Ohrozenie:

* vhodné podmienky pre vzdelávanie
žiakov
* výborné podmienky na zavádzanie
informačno-komunikačných technológií
* kompatibilita pracovných príležitostí v rámci
štátov EÚ
* zatraktívnenie krúžkovej činnosti
* propagácia školy, jej študijných odborov
* zvýšená potreba absolventov školy na trhu práce
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* zhoršovanie sociálneho zázemia
* demografický pokles populácie
* jednoodborovosť štúdia
* ohodnotenie zamestnancov školstva

P.

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania
V školskom roku 2016/2017 ukončilo štúdium na našej škole maturitnou

skúškou 76 absolventov v študijnom odbore zdravotnícky asistent – z toho
v dennej forme 35 a 69 absolventov odboru sanitár.
Výsledkom zisťovania uplatnenia 35 absolventov dennej formy štúdia v praxi
boli nasledovné informácie:


Počet absolventov zamestnaných v zdravotníctve:

10



Počet absolventov pokračujúcich v štúdiu:
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Počet absolventov v evidencii nezamestnaných:



Iné ( práca v zahraničí ):



Nezistené informácie:

4

3

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Strednej zdravotníckej školy vo
Zvolene , jej výsledkoch a podmienkach bola prerokovaná na pedagogickej rade
dňa 16. 10. 2017.
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