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Základné identifikačné údaje o škole:
Zriaďovateľ školy:

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Názov školy:

Stredná zdravotnícka škola

Adresa školy:

Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

Tel:

048/4135655, 048/4139985-6, 048/47243+kl.

Fax:

048/4724343

web školy:

www.szsbb.edu.sk

e-mail školy:

skola@szsbb.edu.sk

Riaditeľ školy:

PaedDr. Straka Michal

Zástupcovia riaditeľa školy:

Mgr. Tomková Šárka
PhDr. Kováč Karol

Vedúca ekonomického úseku:
Mgr. Jarmila Oslancová

Výchovný poradca:

PaedDr. Betková Ľubica

Špeciálny pedagóg:

Mgr. Vallová Valéria

Koordinátor pre primárnu prevenciu drogových závislostí:
RNDr. Daxnerová Oľga, PhD.

Koordinátor enviromentálnej výchovy:
Mgr. Kolimárová Katarína

Koordinátor pre otázky manželstva, rodičovstva a neplánovaného tehotenstva:
PhDr. Bibiana Chovancová

Metodik stredoškolskej odbornej činnosti:
RNDr. Oľga daxnerová, PhD.
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Rada školy:

Funkčný orgán pracujúci v nasledovnom zložení
od 23. marca 2006

Zloženie rady školy:
Predseda rady školy:

Zuzana Kováčová

Ostatní členovia rady školy:
Dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.
Mgr. Marta Výbohová
Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:
Mgr. Andrea Šariková
Traja zvolení zástupcovia rodičov:
Zuzana Kováčová
Bc. Róbert Melicherčík
Alena Šimová
Jeden zvolený zástupca žiakov školy:
Zuzana Fafaľáková
Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy:
Bc. Ivana Bernáthová
h. doc. MUDr. Peter Bielik, PhD.
Mgr. Karin Fidlušová
MUDr. Ján Šulaj, PhD.

Rada rodičov

Zloženie rady rodičov:
Predseda:

Kováčová Zuzana

Tajomník:

Kolimárová Katarína
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Ostatní členovia rady rodičov:
Jana Murínová
Andrej Ott
Janka Víroková
Alena Pavlovská
Pavol Pyšný
Elena Kretová
Magdaléna Giertlová
Alena Šimová
Erika Sanitrová
Zlatica Ondrejková
Ľubica Filipková
Slávka Beracková
Zuzana Kováčová
Hana Pančíková
Tatiana Hudáková
Gabriela Ursínyová
Stanislav Tichý
Eva Mlyneková
Poradné orgány riaditeľa školy:

pedagogická rada
gremiálna rada
predmetová komisia humanitných vied
predmetová komisia prírodných vied
predmetová komisia predmetu telesná výchova
predmetová komisia odborných predmetov odboru
farmaceutický laborant
predmetová komisia odborných predmetov odboru
zdravotnícky laborant
predmetová komisia odborných predmetov odboru
masér
predmetová komisia odborných predmetov odboru
zdravotnícky asistent a zdravotnícky záchranár

6

Počet žiakov školy:

585/ 21 tried

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
21 žiakov
Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2009/2010

Spolu:

142 žiakov

Po jednotlivých odboroch:

farmaceutický laborant

30 žiakov / 1 trieda

zdravotnícky laborant

30 žiakov / 1 trieda

masér

29 žiakov / 1 trieda

zdravotnícky asistent

21 žiakov / 1 trieda

zdravotnícky záchranár

30 žiakov / 1 trieda
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k 15.9.2009

Prehľad klasifikácie podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

z toho
Počet
prospeli

neprospeli
so zníženým stupňom
z toho z

zo správania
neklasifikovaní žiaci

3 a viac

dvoch

jedného

spolu

ostatní

predmetu
veľmi dobre

s vyznamenaním

spolu

žiakov

tried

Ročník

z toho

stupňom

2

3

4

Druh štúdia - úplné stredné 4-ročné s maturitou
1

4

112

105

33

22

50

7

2

1

4

0

3

1

0

2

5

146

144

39

37

68

2

1

0

1

0

3

1

0

3

4

112

108

35

18

55

4

2

1

1

0

3

1

2

4

5

150

148

30

39

79

2

0

1

1

0

3

0

0

Spolu 18

520

505

137

116

252

15

5

3

7

0

12

3

2

1

1

30

30

8

15

4

1

1

0

0

2

0

0

0

2

1

29

29

7

18

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu 2

59

29

15

33

8

1

0

0

0

2

0

0

0

Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky po
ukončení riadneho skúšobného obdobia (máj 2010)

Známky
Predmet
SJL
ANJ B1
NEJ B1
PČOZ
TČOZ

Spolu
žiakov
145
87
58
173
173

1

2

3

4

5

Priemer
predmetu

53
28
17
63
41

55
24
13
60
51

30
33
22
34
44

7
2
6
13
27

0
0
0
3
10

1,93
2,1
2,29
2,09
2,5
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Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky po
ukončení mimoriadneho skúšobného obdobia (september 2010):
Známky
Predmet

Spolu
žiakov
148
89
59
176
176

SJL
ANJ B1
NEJ B1
PČOZ
TČOZ

1

2

3

4

5

Priemer
predmetu

53
28
17
63
41

55
24
14
61
51

32
36
25
37
52

8
1
3
15
32

0
0
0
0
0

1,96
2,11
2,23
2,02
2,42

Skratky:
SJL

slovenský jazyk a literatúra

ANJ B1

anglický jazyk, úroveň B1

NEJ B1

nemecký jazyk, úroveň B1

PČOZ

praktická časť odbornej zložky

TČOZ

teoretická časť odbornej zložky

Zoznam študijných odborov a zoznam uplatňovaných učebných plánov:
5311 6 farmaceutický laborant
denné štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ
číslo učebného plánu (CD - 2004 – 10298/20643 – 1:092)
5308 6 zdravotnícky laborant
denné štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ
číslo učebného plánu (CD - 2004 – 10298/20643 – 1:092)
5370 6 masér

denné štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ
číslo učebného plánu (CD - 2004 – 10298/20643 – 1:092)

5356 6 zdravotnícky asistent
denné štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ
číslo učebného plánu (CD – 2005 – 17262/21603 – 1:093)
5315 6 zdravotnícky záchranár
diaľkové štúdium absolventov stredných škôl
číslo učebného plánu (5389/91-21)
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Údaje o počte zamestnancov:
Pedagogickí zamestnanci:

99

Interní učitelia:

52

Externí učitelia:

47

Nepedagogickí zamestnanci:

22

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:

Bc. Zuzana Sámelová

Ukončené magisterské štúdium v odbore andragogika,
UJAK Praha

Mgr. Jarmila Oslancová

Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich učiteľov,
MPC BB

Mgr. Ľubica Betková

Špezializačné inovačné štúdium, MPC BB a CPPPaP

Mgr. Marta Výbohová

Bakalárske štúdium v odbore fyzioteraia, SZU BB

Mgr. Šárka Tomková

Bakalárske štúdium v odbore fyzioteraia, SZU BB

Mgr. Zuzana Kostúrová

Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich učiteľov,
MPC BB
Doplnkové pedagogické štúdium, Centrum
celoživotného vzdelávania UMB BB

PhDr. Ján Žilka

2. kvalifikačná skúška, MPC BB
Nové hodnotenie a klasifikácia v predmete SJL -bodový
systém MPC BB
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Údaje o aktivitách žiakov a pedagógov školy
Žiaci:


Účasť žiakov na krajskom kole SOČ:

1. "Pestovanie, rozmnožovanie a využitie ruží"
2. "Skúmanie mikroflóry v horných cestách dýchacích"
3. "Dysplastické zmeny krčka maternice vplyvom HPV vírusov"


Účasť žiakov na literárnej súťaži – Kováčova Bystrica (Šagátová - laureátka
Kováčovej Bystrice)



Účasť žiakov na školskom a okresnom kole olympiády v anglickom, nemeckom
a slovenskom jazyku



Účasť žiakov na prezentačnom programe v aule školy pri príležitosti Európskeho dňa
jazykov, v ktorom študenti prezentovali svoje skúsenosti s využitím cudzích jazykov
pri projektovej práci v zahraničí i na Slovensku



Účasť žiakov na celoslovenskej matematickej súťaži "Matematický klokan"



Účasť žiakov z odboru zdravotnícky asistent na súťaži prvej pomoci v Dunajskej
Strede – 4. miesto



Účasť žiakov na odbornom seminári „Moderné trendy v školskom stravovaní“



Účasť žiakov na prezentácii a ochutnávke zdravých produktov firmy AlfaBio



Účasť žiakov na besede s MUDr. Očenášom o Burundi



Účasť žiakov na charitatívnej akcii „ Deň nezábudiek“



Účasť žiakov na charitatívnej akcii „ Deň narcisov“



Účasť žiakov na charitatívnej akcii „ Modrý gombík“



Účasť žiakov na charitatívnej akcii „ Ďakujem mama, že si…“



Účasť žiakov na charitatívnej akcii „ Kvapka krvi“



Účasť žiakov na projekte "Evička a deti"



Účasť žiakov z odboru farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant na odbornom
seminári v aule školy



Účasť žiakov z odboru zdravotnícky laborant na odbornom seminári STUDENTLAB
v Ústí nad Labem: 1. „Gynekologická cytológia /dysplastické zmeny krčka maternice"
Rondzíková (2. miesto)
2. „Akútna tonzilitída spôsobená Streptokokom pyogenes“ Danková (3. miesto)
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(Žiačky získali za reprezentáciu Banskobystrického samosprávneho kraja aj „Cenu
predsedu BBSK“ v kategórii predmetové olympiády a iné súťaže)


Účasť žiakov z odboru zdravotnícky laborant a zdravotnícky asistent na odbornom
seminári „Čarovanie v chémii“. Pokusy boli tematicky rozdelené do 4 oblastí:
a/ Oheň a chémia ( Ako zapáliť liehový kahan bez zápaliek, Čierne písmo, Zápalná
šnúra, Horiace mydlo),
b/ Kúzelné tekutiny ( Model dychovej skúšky, Výroba červeného vína, Kúzelné víno,
Premena vody na mlieko),
c/ Farby dúhy v chémii ( Slonia zubná pasta, Chemický chameleón) ,
d/ Na záver ( Železité atramenty, meniaci sa kvet, dymiaca kadička).



Účasť žiakov z odboru zdravotnícky asistent na workschope prvej pomoci na
Základnej škole u Filipa "Mladý záchranár"



Účasť žiakov z odboru zdravotnícky asistent na edukácii žiakov základných škôl
o zdravom životnom štýle, o prevencii ochorení a o študijnom odbore zdravotnícky
asistent



Účasť žiakov na prednáške o sociálnom poistení



Účasť žiakov na burze povolaní a burze stredných škôl v B. Bystrici



Účasť žiakov na podujatí VAPAC a AKADÉMIA 2009/2010



Účasť žiakov na besede „Som absolvent a čo ďalej?“



Účasť žiakov na besede „Sprievodca svetom povolaní"



Účasť žiakov na Dni otvorených dverí na SZŠ v B. Bystrici



Účasť žiakov na medzinárodnom mobilitnom projekte Leonardo da Vinci



Účasť žiakov na kurze ochrany človeka a prírody



Exkurzia žiakov z odboru masér v Národnom rahabilitačnom centre v Kováčovej



Exkurzia žiakov z odboru zdravotnícky laborant na oddeleniach klinickej biochémie,
klinickej mikrobiológie, hematológie ako aj v diagnostickom centre BB BIOCYT
s.r.o.



Exkurzia žiakov z odboru farmaceutický laborant v banskobystrickej hvezdárni so
zameraním na témy: Slnko, slnečná sústava, slnečná koróna a pozorovalo slnečné
škvrny



Exkurzia žiakov z odboru farmaceutický laborant v Unifarme v Prievidzi



Exkurzia žiakov z odboru zdravotnícky laborant a farmaceutický laborant v pamätnom
dome J.G.Tajovského v Tajove
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Exkurzia žiakov z odboru masér v dome, v ktorom býval J.Botto i miesto jeho
posledného odpočinku a zároveň tiež miesta posledného odpočinku M.Rázusa i
Terézie Vansovej v banskobystrickom cintoríne



Exkurzia žiakov v historickom centre v B. Bystrici



Exkurzia žiakov 1. ročníkov v ŠVK v B. Bystrici



Exkurzia žiakov 1. ročníkov v anglickej jazykovej študovni v ŠVK v B. Bystrici



Exkurzia žiakov vo Viedni

Pedagógovia:


Účasť vyučujúcich z odboru masér na odbornom seminári organizovanom SZU v BA
na tému: „ Akupresúrna masáž“



Účasť vyučujúcej z odboru masér na kurze športovej fyzioterapie,

úvodný kurz

spiraldynamik a kurz kineziotapingu – Rehaspring Praha


Účasť vyučujúcich z odboru zdravotnícky laborant na VII. Pracovnom dni sekcie
biochemických laborantov so zameraním na molekulárnu biológiu, aterosklerózu a
diabetes



Účasť vyučujúcej z odboru zdravotnícky laborant na odbornom seminári na
oddelení BB Biocyt na tému: "Spracovanie respiračného epitelu po spevnení v želatíne
pri syndróme cílií“



Účasť vyučujúcej z odboru zdravotnícky laborant na odbornom seminári na
oddelení BB Biocyt na tému: „Význam spracovania telových tekutín do cytoblokov“.



Účasť vyučujúcej z odboru zdravotnícky laborant na odbornom seminári na
oddelení BB Biocyt na tému: „Vrodené defekty detí.“



Účasť vyučujúcej z odboru zdravotnícky laborant na Konferencii Slovenskej
spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve na tému: „Prevencia a diagnostika
civilizačných chorôb“



Účasť vyučujúcej z odboru farmaceutický laborant na Konferencii farmaceutických
laborantov v Poprade



Otvorená hodina vyučujúcej z odboru farmaceutický laborant o liekových formách pre
žiakov z odboru zdravotnícky asistent



Otvorená

hodina

vyučujúcej

z

odboru

farmaceutický

laborant

farmakognózia a fytoterapia pre žiakov z odboru farmaceutický laborant
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z predmetu

 Organizácia odborného semináru vyučujúcimi z odborov zdravotnícky laborant a
farmaceutický laborant v aule školy za spoluúčasti vyučujúcich zo SZŠ Košice a
odborníkov z praxe.


Účasť vyučujúcich predmetu klinická biochémia v spolupráci s VOŠZ a SZŠ Hradec
Králové na projekte „Spoločne tvoríme výukový program (Vybrané kapitoly
z klinickej biochémie). V rámci projektu bolo vytvorené CD, na ktorom sú spracované
témy: močový sediment, porfyríny, enzýmy, kreatinín, glukóza a bilirubín.



Účasť vyučujúcich z PK humanitných vied v krajskom výbore olympiády z
anglického jazyka



Účasť vyučujúcej z PK humanitných vied v krajskom výbore olympiády z nemeckého
jazyka



Účasť vyučujúcej z PK prírodných vied v krajskom výbore matematickej olympiády



Účasť

pedagógov

na

na

monitoringu

biologických

rizikových

faktorov

kardiovaskulárnych chorôb realizoveného pracovníkmi Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v B. Bystrici


Organizácia rekvalifikačného kurzu pre masérov v Dudinciach – medová masáž,
segmentová technika,

klasická masáž,

reflexná masáž

chodidla,

manuálna

lymfodrenáž vyučujúcimi z odboru masér


Prezentácia školy vyučujúcou z odboru masér na seminári Ligy proti rakovine –
na tému: "Lymfedém po operáciách prsníka, poriadala rekvalifikačné kurzy pre
masérov".



Prezentácia

školy

vyučujúcim

z

odboru

masér

v zjazdovom

lyžovaní

hendikepovaných na Paraolympiáde


Účasť pedagógov školy na súťaži halového veslovania pedagogogických pracovníkov
v B. Bystrici



Organizácia celoslovenskej odbornej konferencie študijných odborov zdravotnícky
laborant a farmaceutický laborant v aule školy v Banskej Bystrici



Účasť vyučujúcich z PK humanitných vied na školení s autormi novej učebnice zo
slovenského jazyka a novej učebnice literatúry



Účasť vyučujúcej z PK humanitných vied na školení k novým učebniciam Direkt.



Účasť vyučujúcich z PK humanitných vied na školení k učebniciam z vydavateľstva
Longman
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Publikačná činnosť pedagógov:
Mgr. Macková Viera: "Európa nás vyškolí". In: Farmaceutický laborant Február 2010
PhDr. Ištóková Mária: "Odišiel milovník hôr a života". In: Farmaceutický laborant
Február 2010
PhDr. Žilka Ján: "Kľúčové kompetencie žiakov v projektovom a tradičnom
vyučovaní". In: Pedagogické rozhľady 1/2010,2/2010.

Údaje o účasti žiakov školy na športových podujatiach a súťažiach
organizovaných v rámci školy:
Október

florbalový turnaj dievčat
florbalový turnaj chlapcov
volejbalový turnaj pre 2. ročníky
volejbalový zápas proti žiakom zo SPŠ J. Murgaša

November

volejbalový zápas proti žiakom zo SPŠ J. Murgaša
MS SR vo veslovaní

Február

futbalový turnaj dievčat

Apríl

florbalový turnaj chlapcov

Máj

športový deň školy

Jún

turnaj v plážovom volejbale

Údaje o účasti žiakov školy na športových podujatiach a súťažiach
organizovaných mimo školy:


okresné kolo SŠ a ZŠ v cezpolnom behu



okresné kolo SŠ – volejbal dievčatá



otvorené Majstrovstvá JGT – halové veslovanie



vedomostný kvíz – Olympizmus a slávni športovci



okresné kolo – halový futbal



majstrovstvá GAS – halové veslovanie



MMS – halové veslovanie – EURÓPA

15



krajské kolo – flórbal – dievčatá



okresné kolo – futbal – dievčatá



okresné kolo – futbal – chlapci



krajské kolo v atletike SŠ



vedomostný kvíz – História OH



vedomostný kvíz – Para OH

Údaje o účasti žiakov školy na športových kurzoch organizovaných školou:
LYŽIARSKE KURZY:

25.01.2010 – 29.01.2010

Hronec – I. FL B, I. MAS

01.02.2009 – 05.02.2009

Hronec - I. ZA, I. ZL

PLAVECKÝ KURZ:

September

kúpalisko Margita Ilona, III. FL B

KOČAP

11.05 – 13.05.2010

Laskomerská dolina, 3.ročníky

OČAP

10.10.2009

1. cvičenie, Laskomer – 1. ročník

14.10.2009

2. cvičenie, Laskomer - 2. ročník

29.04.2010

3. cvičenie, Laskomer - 1. ročník

06.05.2010

4. cvičenie, Laskomer - 2. ročník
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Hodnotenie činnosti špeciálneho pedagóga za školský rok 2009/ 2010:
V školskom roku 2009/2010 sa na SZŠ vzdelávalo spolu 21 žiakov so špeciálnymi
výchovno – vzdelávacími potrebami, ktorí postupovali podľa individuálneho výchovno –
vzdelávacieho programu a boli evidovaní ako individuálne začlenení žiaci.
Školský špeciálny pedagóg poskytoval poradenský servis nielen žiakom so ŠVVP, ale aj
učiteľom ( pomoc pri vypracovávaní individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu
a plánu v jednotlivých predmetov ) a rodičom ( informovanosť ohľadom vzdelávania dieťaťa
formou individuálneho začlenenia a úprave maturitnej skúšky, taktiež vypracovával odborný
posudok k úprave písomnej časti MS ).
Individuálne začlenení žiaci 4. ročníka v školskom roku 2009/2010 realizovali
maturitnú skúšku (MS) podľa vyhlášky MŠ SR č. 379/2005 Z. z., príloha V. Maturitná skúška
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Konzultantom bola PhDr.
Mikulášová zo ŠPÚ, ktorá má na starosti integráciu žiakov na stredných školách.
Pedagógovia, ktorí vyučovali týchto žiakov postupovali podľa individuálnych programov so
zachovaním platných učebných osnov a plánov pre intaktnú populáciu. Boli modifikované
formy a metódy práce, diferencovaný prístup ku žiakom, prispôsobenie textu a ďalšie
opatrenia uvedené v externých metodických pokynoch vypracovaných pre každého žiaka
individuálne.
Ústnu formu internej časti MS vykonalo spolu 8 žiakov so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami. Išlo o individuálne začlenených žiakov, z toho 2 žiaci boli
s vývinovými poruchami učenia zaradení pri realizácii externej časti MS a písomnej forme
internej časti do 1. skupiny – ľahký stupeň obmedzenia. Preto si pri realizácii ústnej formy
MS nevyžadovali žiadne uplatnenie špeciálno - pedagogických postupov a metód. Ostatní
žiaci boli zaradení pri realizácii externej časti MS a písomnej formy internej časti do 2.
skupiny - stredný stupeň obmedzenia, časť B. Žiaci so zrakovým postihnutím si vzhľadom na
zrakový postih vyžadovali uplatnenie špeciálno – pedagogických postupov a metód aj pri
realizácii ústnej formy MS. V priebehu realizácie MS sme u zrakovo postihnutých žiakov
uplatnili tieto špeciálno – pedagogické postupy: prítomnosť asistenta ( špeciálneho pedagóga),
ktorý asistoval pri príprave a zápise odpovedí a pri elektronickej verzii otázky ( zväčšenie
textu podľa individuálnych potrieb žiakov), v cudzom jazyku aj pri kvantitatívnom
a kvalitatívnom členení otázky a odpovedí na časti. To znamená, že zrakovo postihnutí žiaci
odpovedali po častiach, po častiach sa na odpovede aj pripravovali. Niektoré otázky zamerané
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na vizualizáciu obrázku mali slovne opísané, zamerali sa preto len na doslovný preklad
daného obrázku.

Hodnotenie činnosti výchovného poradcu za školský rok 2009/2010:
Pri optimalizácii a humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na pôde SZŠ B. Bystrici
vychádzala výchovná poradkyňa PaedDr. Ľubica Betková

v školskom roku 2009/2010

z aktuálne platnej legislatívy a požiadaviek vedenia školy:


Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.



Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva
a prevencie.



Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.



Zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve
a o poradenských zariadeniach a z Dohovoru o právach dieťaťa.



Vyhláška MŠ SR č. 6/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 145/1996 Z. z.
o prijímaní na štúdium na SŠ v oblasti profesionálnej orientácie.



Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,



Informačno – metodický materiál k integrácii žiakov so špeciálno – pedagogickými
potrebami



Vnútorný poriadok školy.

Hlavné strategické ciele práce výchovnej poradkyne, obsiahnuté v pláne práce boli zamerané
na:
1. Depistáž – mapovanie aktuálnych problémov v školskom i mimoškolskom prostredí.
Spočívala v efektívnom a včasnom vyhľadávaní žiakov s poruchami správania, poruchami
učenia a ich ďalšieho riešenia... bolo sprostredkované sociometrické vyšetrenie celej
triedy so zameraním na sociálno – patologické správanie.
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2. Informačno – metodickú činnosť, ktorej ťažiskom bolo vytvorenie preventívnych
programov, prezentácií a metodických materiálov na elimináciu patologického správania
sa žiakov. Tieto materiály boli určené pre prácu triednych učiteľov na triednických
hodinách,

v rámci

prevencie šikanovania,

extrémizmu,

nedostatočnej

motivácie

a efektívnych formách, postupoch a metódach učenia sa. Pre učiteľov sú dostupné v
informačnej sieti školy na zdielanom priečinku Public/ Výchovný poradca.
3. Konzultačno – poradenská činnosť spočívala v komplexnom poradenskom servise pre
žiakov, rodičov triednych učiteľov a pedagogických zamestnancov. Najčastejšie sa
jednalo o transfer informácií od školského psychológa, o odporúčaných metódach,
postupoch, a formách vo výchovno - vzdelávacom procese u žiakov vyšetrených pre
poruchy správania a poruchy učenia, k jednotlivým učiteľom, prípadne rodičom.
4. Propagačno – osvetová činnosť predstavovala najmä aktualizované nástenné tabule
a Power Pointové prezentácie k jednotlivým podujatiam organizovaných výchovnou
poradkyňou, ďalej prezentáciou školy na Dni otvorených dverí.
5. Koordinačná činnosť predstavovala spoluprácu VP so školskými poradenskými
zariadeniami, CPPP a P v B.B. školským špeciálnym psychológom, ktorý v tomto roku
pracoval s VP v jednom kabinete, vedením školy, zákonnými zástupcami, ostatnými
pedagogickými pracovníkmi školy, ÚPSVaR a pracovnými agentúrami.
6. Kariérové poradenstvo v tomto roku predstavovalo ťažisko práce VP od zorganizovania
psychologických vyšetrení v CPPP a P, zájazdu na VAPAC a AKADÉMIA 2009/2010 až
po motivačné listy, prihlášky na VŠ a odvolania, beseda „Som absolvent a čo ďalej?“
VŠ/zamestnanie, práca... „Sprievodca svetom povolaní".
7. Krízová intervencia v školskom prostredí bola zameraná na prvú efektívnu podporu
žiakovi hľadajúcemu pomoc, s cieľom ukľudniť ho v čase krízy, stabilizovať jeho
správanie, znížiť riziko skratu a naznačiť mu možnosti ďalšieho riešenia.
8. Preventívna činnosť bola zameraná na besedy, rozhovory a vytvorenie preventívnych
programov, prezentácií a metodických materiálov na elimináciu patologického správania
sa žiakov.
9. Vedenie dokumentácie vyplývajúcej z platnej legislatívy.
10. Odborný rast zahŕňal v tomto školskom roku účasť na dvoch prednáškach a školeniach
organizovaných CPPP a P v B. Bystrici a Asociáciou výchovných poradcov Slovenska
v rámci vzdelávania a samovzdelávania.
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Hodnotenie Stredoškolskej odbornej činnosti za školský rok 2009/2010:
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) sa
uskutočňovala v súlade s Organizačným poriadkom SOČ č. 1251/2001 – 42 z 20. septembra
2001, so Smernicou Ministerstva školstva SR č. 537/2000-7 o organizovaní, riadení
a finančnom zabezpečení súťaží žiakov v rozsahu vyplývajúcom zo zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
príslušných ustanovení zákona č. 597/2003 Z.z. a s pokynmi a odporučeniami Metodickej
príručky SOČ z roku 2007.
V školskom roku 2009/2010 boli spracované pokyny k písaniu prác XXXII. ročníka
SOČ a spropagované na centrálnej nástenke. Pozornosť bola zameraná tiež na správne
zaradenie prác do súťažného odboru.
Do školského kola SOČ boli prihlásené tri práce, z toho dve v súťažnom odbore 06 Zdravotníctvo a jedna v súťažnom odbore 04 - Biológia.
Do krajskej prehliadky SOČ, ktorá sa konala 9. apríla 2010 v priestoroch Strednej
priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene postúpili:

Dve práce v odbore 06:
1. Skúmanie mikroflóry v horných cestách dýchacích.
Autorky: Katarína Báťová, Michaela Ďuricová ( konzultantka: RNDr. Elena Ollerová)
Trieda: III. ZL
2. Dysplastické zmeny krčka maternice vplyvom HPV vírusov.
Autorka: Katarína Rondzíková ( konzultant: MUDr. Dušan Kapusta, PhD.)
Trieda: IV. ZL

Jedna práca v odbore 04:
1. Pestovanie, rozmnožovanie a využívanie ruží.
Autorka: Renáta Šufliarska ( konzultantka: Mgr. Viera Macková)
Trieda: IV. FL

Stredoškolská odborná činnosť prebiehala na škole pod vedením metodika pre stredoškolskú
odbornú činnosť RNDr. Oľgy Daxnerovej, PhD.
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Hodnotenie činnosti koordinátorky primárnej prevencie drogových závislostí
v školskom roku 2009/2010:

Primárna prevencia drogových závislostí (PPDZ) na Strednej zdravotníckej škole
(SZŠ) sa uskutočňovala v súlade s uznesením Vlády SR č. 583 z 8. 8. 1995, ktorým prijala
Národný program boja proti drogám. PPDZ bola súčasťou systému preventívnych aktivít
zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných
dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa.
Vo vyučovacom procese sa PPDZ zaraďovala do výučby jednotlivých predmetov, čím
sa zabezpečovala najmä informatívna časť problematiky. Ťažiskom boli najmä tieto
vyučovacie predmety – biológia, chémia, farmaceutická botanika, chémia a analýza liečiv,
príprava liečiv, farmakológia, anatómia, biochémia, preventívne lekárstvo, v ktorých sa obsah
učiva dopĺňal konkrétnymi informáciami o návykových látkach a o ich fyziologických
účinkoch. Dôležité bolo tiež podporovať a viesť žiakov k zdravému spôsobu života
a životnému štýlu. V tomto školskom roku bola v rámci prevencie sústredená pozornosť na
žiakov 1. ročníka, aby sa relevantnou informovanosťou a rôznymi akciami predišlo vzniku
závislostí.
V rámci realizácie PPDZ boli podľa plánu pripravené a zrealizované nasledovné
školské i mimoškolské akcie podporujúce prevenciu drogových závislostí :
•

Spoluorganizácia a aktívna účasť žiačok III. ročníka odboru farmaceutický
laborant na odbornom seminári podporujúcom environmentálne zdravie
,,Diéty v podmienkach školského stravovania“.

•

V rámci triednických hodín prebehla prednáška a beseda so žiakmi 1.
ročníka všetkých odborov o návykových látkach, jednotlivých typoch
drogových závislostí, farmakokinetiky drog, fyziologických účinkoch týchto
látok, ako aj právnych postihoch pri prechovávaní a distribúcii týchto látok.

•

Oboznámenie žiakov 1. ročníka všetkých odborov o resocializačnom
zariadení

,,Návrat“

pre

liečbu

prostredníctvom spracovanej

závislostí

v Královej

pri

Zvolene

PWP prezentácie žiačok, ktoré osobne

navštívili toto zariadenie. Následne prebehla beseda o liečbe drogových
závislostí.
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•

Organizácia školskej akcie ,,Deň zdravia“, kde boli prezentované produkty
racionálnej výživy, literatúry o zdravom životnom štýle, poradenstvo
v otázkach zdravia, meranie krvného tlaku, meranie telesného tuku,
poradenstvo ohľadom fajčenia.

•

Účasť žiakov na ukážke Mestskej polície pri vyhľadávaní drog pomocou
cvičených psov.

•

Beseda so žiakmi I. FL triedy o návykových látkach – základné pojmy,
psychická, fyzická závislosť, abstinenčné príznaky, jednotlivé typy
drogových závislostí, fyziologické účinky drog, vyplnenie dotazníka žiakmi
(viedol poslucháč Pedagogickej fakulty, ktorý bol na praxi u koordinátora
prevencie DZ na SZŠ BB).

•

,,Svetový deň zdravia“ – aktualizácia informovanosti o environmentálnom
zdraví a zdravom životnom štýle.

O dané akcie žiaci prejavili záujem, počas besedy sa zapájali do diskusie, dávali rôzne
otázky.
Podľa plánu neboli ešte uskutočnené dve akcie, ktoré sa uskutočnia v budúcom
školskom roku.
Taktiež bola priebežne aktualizovaná centrálna nástenka k danej problematike
a školské poradenstvo v otázkach prevencie drogových závislostí.

Hodnotenie činnosti koordinátora environmentálnej výchovy za školský rok
2009/2010:

Koordinátorka environmentálnej výchovy pracovala počas školského roka podľa plánu
práce vypracovaného na začiatku školského roka.
Žiaci školy mali možnosť sledovať informácie o dianí v prírode i o dôležitých udalostiach,
ktoré súvisia so životom v prírode i s ochranou prírody

cez informačné materiály

sprístupňované pravidelne každý mesiac na informačnej nástenke.
Pútavým informačným zdrojom bol i materiál, ktorý koordinátorka sprostredkovala
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žiakom od známeho prírodovedca Miroslava Sanigu, ktorý pôsobí na Starých Horách a je
dokonalým znalcom prírody.
Vybraní študenti z tried I. FL, II. FLA, II. FLB a II. ZA sa zúčastnili šiestich kôl
korešpondečnej školy ekológie, ktorú viedla Mgr. Kolimárová spolu s Mgr.Martvoňovou. Tu
mali možnosť študenti hlbšie načrieť do poznatkov, ktoré sa týkajú možností ochrany prírody
a do informácií o následkoch znečisťovania životného prostredia.

Pravidelne sa venovali

vypracúvaniu stanovených úloh v termíne od septembra 2009 do marca 2010. Všetci
zúčastnení žiaci sa stali úspešnými absolventmi tejto súťaže a získali certifikát.
Žiaci I. ZA triedy sa v júni 2010 zúčastnili exkurzie po náučnom chodníku Jakub,
ktorý je súčasťou Národného Parku Nízke Tatry. Cez informačné tabule i cez samostatné
pozorovania sa oboznámili s faunou i flórou tejto oblasti. Zaujímavosťou bolo oboznámenie
sa s našimi slovenskými orchideami - rastlinami z čeľade vstavačovitých. Dôležitou súčasťou
exkurzie bolo i ponaučenie o správaní sa v prírode i o potrebe ochrany prírody, ktorá je
nevyhnutná, ak chceme bohatstvo prírody zachovať i naďalej.
Žiaci I.MAS triedy spoznávali v júni 2010 prírodné pomery Zvolenskej kotliny i bióm
listnatého lesa počas pochodu cez náučný chodník Pustý hrad vo Zvolene. Cez informačné
tabule i vlastným pozorovaním spoznali zastúpenie fauny a flóry v tejto lokalite i podobu
mokraďových spoločenstiev v blízkosti Hrona a Slatiny.

Hodnotenie činnosti koordinátora pre pre sexuálnu výchovu a plánované
rodičovstvo v školskom roku 2009/2010:
Činnosť koordinátorky bola rozdelená na 4 etapy:

1.štvrťrok:
Vzťahy v sociálnej skupine ( Interpersonálne vzťahy v skupine – sexualita, vodca)
2.štvrťrok:
Zdravý životný štýl ( Antikoncepcia, jednotlivé druhy, beseda na danú tému)
3. štvrťrok:
Rakovina – Deň narcisov ( Beseda o varovných príznakoch, pravidlá prevencie)
4. štvrťrok:
Poznaj sám seba! ( Beseda pre študentky prvých ročníkov FL, ZA o biológii ženy,
vzorky vložiek a tampónov)
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Hodnotenie činnosti žiackej školskej rady za školský rok 2009/2010:
Žiacka školská rada pracovala v školskom roku 2009/2010 s pohyblivým počtom
svojich členov: 11 – 25 žiakov. V súčasnosti sú jej právoplatne zvolenými členmi nasledovní
žiaci, ktorí boli zvolení v celoškolských voľbách:
Žiacka školská rada sa pravidelne stretávala minimálne raz týždenne. Zúčastnila sa
a pomáhala s prípravou Dňa jazykov. Taktiež sa zapojila do prípravy dňa sv. Mikuláša nielen
pre žiakov školy ale i pre deti zamestnancov školy. Žiacka školská rada tiež pripravovala
Vianočnú besiedku.
Žiacka školská rada reagovala v školskom roku 2009/2010 taktiež na požiadavku
urobiť zaujímavé pútače k jednotlivým odborom, ktoré sa dajú študoať na našej škole. Pútače
sú umiestnené vo vstupnej chodbe školy. V decembri sa traja členovia žiackej školskej rady
zúčastnili školenia zameraného na prípravu projektov, poznatky z ktorého potom využili pri
tvorbe projektu „Oddychová zóna“. V súčasnosti sme podali podobný projekt, ktorý nesie
názov „Pomôž sebe aj iným“. Tento projekt je zameraný na boj proti obezite (športové
aktivity) a rozvíjanie pocitu spolupatričnosti akciou „študentská kvapka krvi“.
Február sa niesol v znamení Valentína a tak žiacka rada zorganizovala podujatie „Valentínska
pošta“, kde žiaci aj učitelia mohli posielať a dostávať lístočky od ľudí, na ktorých im záleží.
V marci 2010 sa konali celoškolské voľby do žiackej školskej rady prostredníctvom
prezentácie jednotlivých kandidátov a priamej voľby budúcich členov. Po voľbách si už platní
členovia žiackej rady zvolili svojho predsedu (Marek Filipko), podpredsedu (Lucia
Kokošíková) a zástupcu do školskej rady (Anna Borošová). V tom istom čase Žiacka školská
rada prehodnotila a pozmenila svoj štatút a pravidlá členstva v nej.
Žiacka školská rada pripravila tiež zaujímavý deň masiek, ktorý tentokrát prebehol
14. apríla, keďže 1. apríl bol pre študentov prázdninovým dňom.
Žiacka školská rada sa tiež zúčastnila na organizovaní rozlúčky s maturantmi, ktorá sa
uskutočnila 1. júna.
Členovia žiackej školskej rady taktiež dobrovoľne niekoľkokrát poupratovali
príjazdovú cestu k našej škole a od marca pravidelne dozerali pri hlavných vchodových
dverách na prezúvanie sa spolužiakov počas obedovej prestávky.
Počas celého školského roka sa žiacka školská rada snažila a pracovala na projekte
spustenia žiackeho rádia, pričom prebehli prvé skúšky a tiež zaučenie moderátorov
a technikov.
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Vzdelávacie krúžky na škole v školskom roku 2009/2010:

Názov krúžku:

Vedúca krúžku:

Anglický jazyk pre začiatočníkov

Mgr. Zuzana Kostúrová

Chemické výpočty

RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.

Krúžok prvej pomoci

Mgr. Martina Štibraná

Náboženská výchova

Mgr. Cecília Ivanecká

Odborná príprava na MS z predmetov ZOA a ZKC

PhDr. Bibiána Chovancová

Príprava na maturitu z anglického jazyka

Mgr. Katarína Kolimárová

Príprava na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry

PaedDr. Žaneta Michalíková

Profesionál

Mgr. Marta Výbohová

Turistický krúžok ZZ 1.

Mgr. Miroslava Rúžičková

Turistický krúžok ZZ 2.

Mgr. Alexandra Tauferová

Volejbal mix

PaedDr. Ľubica Betková

Celkový počet prihlásených žiakov:
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Projektová činnosť na škole v školskom roku 2009/2010

Projektová činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu na Strednej zdravotníckej škole
v Banskej Bystrici. Škola sa dlhodobo zapája do medzinárodných projektov predovšetkým
v rámci Programu celoživotného vzdelávania

a podprogramov Leonardo da Vinci

a Comenius. Cieľom tejto spolupráce je:



prenos a implementácia poznatkov a skúseností zo zahraničia v rámci odbornej prípravy
žiakov na ich budúce povolanie,



posilnenie a skvalitnenie jazykovej prípravy žiakov,



posilnenie a skvalitnenie odbornej prípravy žiakov,
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prezentácia školy, mesta a krajiny,



spoznávanie inej kultúry, histórie, životného štýlu a pracovnej morálky,



nadviazanie nových kontaktov v rámci kariérového rastu.

Realizované projekty v školskom roku 2009/2010:
1. „Európa – náš domov a naša škola“

Program:

Leonardo da Vinci (IVT)

Lipsko

14 žiakov
2 učitelia

Trvanie:

4 týždne ( apríl 2010)

cieľová skupina:

žiaci z odborov masér, farmaceutický laborant, zdravotnícky
laborant, zdravotnícky asistent

charakter aktivít:

mesačná

odborná

prax

v podmienkach

nemeckých

zdravotníckych zariadení (nemocnice, domovy dôchodcov,
lekárne,

zdravotnícke

laboratóriá,

wellness

centrá,

fyzioterapeutické zariadenia, strediská odbornej prípravy)
vytvorené a pretrvávajúce výstupy projektu:
skúsenosť z fungovania a systému zdravotníckej starostlivosti
zahraničí
výsledky a vplyvy projektu:
úspešná účasť na stáži a spoznanie nových metód a postupov
používaných
zlepšenie

v podmienkach
sociálnych,

zahraničného

zdravotníctva,

interkulturálnych

a jazykových

kompetencií účastníkov stáže, podporné a pozitívne hodnotenia,
certifikáty, europasy mobilita
využitie zahraničných skúseností a postupov:
v podmienkach slovenského zdravotníctva a výučby odborných
predmetov na škole
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V školskom roku 2009/2010 sa Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici
pokračovala v realizácii projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu
prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pod názvom:
„Inovujme, aby sme zachránili a pomohli.“ Do vyššie menovaného projektu sa škola
zapojila ešte v školskom roku 2008/2009.
Predpokladané trvanie projektu je naplánované do januára 2011. Cieľom projektu je
transformácia obsahu a metód vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód za účelom
skvalitnenia vzdelávania pre potreby trhu práce. Súčasťou projektu je nákup didaktických
pomôcok určených na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

V septembri 2009 sa škola zapojila i do projektu realizovaného Ústavom informácií a
prognóz školstva pod názvom "Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných
školách". Projekt je finacovaný z prostriedkov Európskej únie. Jeho cieľom je inovovať a
modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v
modernej škole 21. storočia a zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch
ďaľšieho vzdelávania

s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre

vedomostnú spoločnosť.

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou
inšpekciou v školskom roku 2009/2010:
Štátna školská inšpekcia vykonala v školskom roku 2009/2010 len jednu tematickú
inšpekciu dňa 17.03.2010 zameranú na realizáciu externej časti a písomnej formy internej
časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov. Inšpekciu vykonal PaedDr. Daniel Uhrík, školský
inšpektor zo ŠIC v Banskej Bystrici. Kontrola sa týkala kompletnej prípravy a realizácie EČ a
PFIČ MS z cudzích jazykov, administrácie oboch častí MS a zároveň aj zabezpečenia a
priebehu hodnotenia úloh s krátkou odpoveďou testov EČ MS z cudzích jazykov.
Realizácia EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov sa uskutočnila v súlade s právnymi
predpismi a pokynmi Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania – Maturita 2010.
Pripravenosť školy a práca predsedníčok

boli na dobrej úrovni. Správa o výsledkoch

inšpekčnej činnosti bola prorokovaná s riaditeľom školy dňa 31.03.2010 v Banskej Bystrici.
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Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Názov odbornej učebne
Odborná učebňa odboru masér č. 1
Odborná učebňa odboru masér č. 2
Odborná učebňa odboru masér č. 3
Posilňovňa
Multimediálna učebňa
Odborná učebňa somatológie
Galenické laboratórium č. 2
Galenické laboratórium č. 1
Odborná učebňa fyziky
Odborná učebňa JU I.
Odborná učebňa JU II.
Odborná učebňa farmakognózie
Odborná učebňa informatiky II.
Odborná učebňa informatiky I.
Chemické laboratórium I.
Chemické laboratórium II.
Chemické laboratórium III.
Laboratórium KLB
Odborná učebňa hygieny
Odborná učebňa ZA
Odborná učebňa ZZ
Telocvičňa
Aula
Klasická trieda s multimediálnou technikou
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Poschodie
suterén
suterén
suterén
suterén
prízemie
prízemie
prízemie
1. poschodie
1. poschodie
1. poschodie
1. poschodie
1. poschodie
2. poschodie
3. poschodie
3. poschodie
3. poschodie
3. poschodie
3. poschodie
3. poschodie
3. poschodie
3. poschodie
samostatná budova
prízemie
počet 10

Realizované ciele a úlohy za školský rok 2009/2010:
V školskom roku 2009/2010 sa nám podarilo naplniť nasledovné ciele a úlohy:



postupne implementovať myšlienky Národného programu výchovy a vzdelávania
MILÉNIUM do praxe



vytvárať optimálne podmienky na transformáciu postupného prechodu od tradičného
vyučovania

zameraného

na

reproduktívnu

pamäť

a na

odovzdávanie

encyklopedických vedomostí k vyučovaniu, ktoré rozvíja všetky kľúčové kompetencie
žiaka a prispieva ku komplexnému rozvoju osobnosti žiakov


informovať všetkých pedagogických zamestnancov školy o nástrojoch a metódach
merania a hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu (kvantitatívne,
kvalitatívne ukazovatele)



informovať

všetkých

pedagogických

zamestnancov

školy

o autoevalvačných

nástrojoch


zrealizovať výskumy formou dotazníkov zamerané na zisťovanie kvality vyučovacej
hodiny z konkrétnych predmetov, vyhodnotiť a prekonzultovať ich na úrovni vedenia
a vyučujúceho a prijať potrebné opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov
a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu



zrealizovať výskumy formou dotazníkov zamerané na zisťovanie klímy na škole,
vyhodnotiť a prekonzultovať ich na úrovni vedenia a vyučujúcich a prijať potrebné
opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov a zlepšenie klímy na škole



realizovať hospitácie na konkrétnych vyučovacích hodinách, vyhodnotiť ich a prijať
potrebné opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov a zlepšenie výchovnovzdelávacieho procesu



zrealizovať hodnotiace rozhovory so všetkými pedagogickými zamestanancami školy
na úrovni pedagóg - člen vedenia školy



pravidelne organizovať pedagogické, prevádzkové, hodnotiace, operatívne porady
(podľa schváleného harmonogramu a aktuálnych potrieb školy)



zrenovovať a nanovo zariadiť odbornú učebňu fyziky



zrenovovať a nanovo zariadiť kabinet fyziky



vytvoriť priestor pre nový kabinet telesnej výchovy v budove školy
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zorganizovať a zrealizovať účasť žiakov tretích ročníkov na medzinárodnom
mobilitnom projekte podporovaného Európskym spoločenstvom v rámci podprogramu
Leonardo da Vinci ( mesačná stáž v Nemecku)



v rámci pedagogických rád prehlbovať poznatky a právne povedomie pedagógov
o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch o ľudských
právach dieťaťa.



realizovať projekty drogovej prevencie, v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa
a priebežne zabezpečovať ochranu študentov pred drogovými závislosťami, fyzickým
alebo psychickým násilím, poškodením alebo zneužitím



oboznámiť rodičov študentov školy na triednych rodičovských aktívoch o opatreniach,
ktoré škola vymedzila v školskom poriadku proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog
v školskom prostredí. Podpísať dohodu medzi rodičom, resp. zákonným zástupcom
a riaditeľstvom školy o postupe vymedzenia právomocí riaditeľstva v smere ku
žiakovi v oblasti návykových látok



uskutočniť besedy a diskusie o prevencii, príčinách a opatreniach pri šikanovaní.



pokračovať v projektoch organizovaných Červeným krížom, Ligou proti rakovine,
Ligou za duševné zdravie a v projektoch podporujúcich deti v rozvojových zemiach
organizovaných UNICEFOM.



organizovať akcie podporujúce zdravý životný štýl. (Aktívna účasť na preventívnych
programoch napr: Boj proti hypertenzii, Deň nezábudiek, Deň narcisov atď.)



podporovať výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami



spolupracovať s KPPP v Banskej Bystrici a s Úniou nevidiacich a slabozrakých
v Banskej Bystrici a Levoči a Špeciálnou pedagogickou poradňou v Banskej Bystrici



prehĺbiť spoluprácu výchovnej poradkyne a špeciálnej pedagogičky vytvorením
spoločnej kancelárie



klásť dôraz na praktickú stránku vyučovania vo všetkých odboroch a predmetoch, aby
sa vytvorili podmienky pre rýchlu adaptáciu na prax



prepracovať dohody na jednotlivé výučbové pracoviská v odbore zdravotnícky
záchranár, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, zdravotnícky asistent
a masér podľa platnej legislatívy



prezentovať školu, študijné odbory, mimoškolskú činnosť na akciách organizovaných
pre žiakov základných škôl a ich rodičov
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