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3       VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

 
 Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice bola zriadená s účinnosťou od 

1.9.1988 Východoslovenským krajským národným výborom – odborom zdravotníctva 

v Košiciach. Vznikla rozdelením Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, Košice, ktorej 

súčasťou bola plných 39 rokov. 

 Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice bola Ministerstvom zdravotníctva  

SR s účinnosťou od 1.1.1991 zriadená ako štátna rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou, zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom MZ SR.  

 Zriaďovateľom školy od 1.7.2002 je Košický samosprávny kraj. 

 Rozvoj každej školy závisí od viacerých činiteľov: 

 od množstva finančných prostriedkov, s ktorými môže škola  hospodáriť, 

 od kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 od uplatnenia jej absolventov v praxi alebo prijatia na vysokoškolské štúdium, 

 od kvality riadiacej práce, 

 od aktivity pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, 

 od spolupráce s výchovno-vzdelávacími  a inými inštitúciami v regióne i v rámci SR. 

 

Predmetom činnosti školy je výchovno – vzdelávacia činnosť, v rámci ktorej  sa  budú 

plniť úlohy, ktoré súvisia s výchovou, vzdelávaním a odbornou prípravou pracovníkov 

v zdravotníctve so stredným odborným vzdelaním, úplným stredným odborným vzdelaním 

a vyšším odborným vzdelaním pre výkon ich budúceho povolania v súlade s pedagogicko-

organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR, OŠ ÚKSK-Košice, stratégiou rozvoja výchovy 

a vzdelávania v stredných školách v KSK a programového vyhlásenia vlády SR 

rozpracovaného na podmienky rezortu zdravotníctva a školstva. 

 Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti školy je pripraviť vysokokvalifikovaných 

odborníkov pre výkon zdravotníckeho povolania. Dôležitou úlohou je zosúladiť obsah 

vzdelávania s aktuálnymi požiadavkami pedagogickej praxe a potrebami trhu práce. 

V odbornom vzdelávaní a príprave je našim cieľom umožniť plynulý prechod zo vzdelávania 

na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov v praxi dosiahnutím vyššej kvality 

podmienok štúdia. 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť v škole je zameraná na realizáciu projektu Milénium, 

so zreteľom na uskutočnenie zásadnej reformy školstva v zmysle Národného programu 

rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ a na plnú akceptáciu školského zákona 

v praxi.  



3 
 

 Trh práce v súčasnosti vyžaduje od absolventov školy kreativitu, mobilitu, pružnosť, 

t.j. adaptabilitu na meniace sa podmienky. V rámci školy nového typu budeme vytvárať také 

podmienky, aby naši žiaci mohli dosiahnuť optimálny stupeň vzdelania podľa svojich 

individuálnych schopností.  

 Transformácia zdravotníctva i školstva predpokladá i zásadné zmeny v príprave 

kategórie zdravotníckych povolaní. Zmeny v systéme vzdelávania ovplyvňujú vo veľkej 

miere požiadavky zdravotníckej praxe, na ktoré naša škola aj v budúcnosti bude pružne 

reagovať. 

 Vzhľadom na meniace sa podmienky a na potreby spoločnosti i potreby praxe sa škola 

bude naďalej podieľať na reforme školstva,  ktorej hlavným cieľom je premeniť školstvo na 

tvorivo humánnu výchovu a vzdelávanie. Dôraz sa bude klásť na aktivitu a slobodu osobnosti. 

 Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na 

povolanie a získanie kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich 

k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať 

mladých ľudí pre ušľachtilé zdravotnícke povolanie, pripraviť ich na tvorivú prácu a odbornú 

činnosť vo svojej profesii. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych 

partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   

 Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom 

a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie 

k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, sebaregulácie ako 

vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. V oblasti 

výchovy a vzdelávania sa pozornosť sústreďuje na realizáciu úloh súvisiacich s výchovou 

a vzdelávaním v duchu humanizmu a to vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, 

predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Zvýšená 

pozornosť je venovaná  uplatňovaniu tolerancie, ľudským právam, spolupráci s európskymi  

národmi, zvyšovaniu národného povedomia, kultúrnym hodnotám či finančnej a čitateľskej  

gramotnosti. Výchovno – vzdelávacou činnosťou škola plní úlohy a opatrenia vyplývajúce 

z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, 

Koncepcie rozvoja športu KSK, Koncepcie rozvoja práce  s mládežou KSK a koncepcie 

rozvoja kreatívnej ekonomiky.  

 Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme 

identifikovali  pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo 

ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitatívnu úroveň. 

 Vychádzajúc zo SWOT analýzy: 

Silné stránky školy  na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

 kvalifikovaný a zanietený pedagogický kolektív, ktorý je pripravený pružne reagovať 

na meniace sa podmienky a na potreby spoločnosti v príprave budúcich 

zdravotníckych pracovníkov podľa požiadaviek praxe, 

 posilnené pozície a právomoci predmetových komisií, 

 relatívne dobré materiálno-technické vybavenie školy (názornosť vo vyučovaní),  

 veľmi dobrá spolupráca s odberateľmi, zdravotníckymi zariadeniami a inštitúciami, 

v ktorých sa realizuje praktické vyučovanie a odborná klinická prax žiakov,  

 uzavretie dohôd  o zriadení výučbových základní a o praktickom vyučovaní žiakov 

školy na dobu neurčitú, 

 počas praktického vyučovania a súvislej odbornej klinickej praxe možnosť spoznania 

viacerých systémov práce jednotlivých zdravotníckych zariadení a zariadení 

sociálnych služieb (lepšia možnosť výberu zamestnania), 

 možnosť využívania fondu odbornej literatúry a beletrie zo školskej knižnice, 

 škola  má 114 PC a notebookov pripojených na internet a 13 interaktívnych tabúľ,  

 vo výchovno-vzdelávacom procese sa využíva 16 setov pre virtuálnu realitu pre 

ľudské telo v 3D priestore, 
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 absolventi školy získaním úplného stredného vzdelania majú možnosť pokračovať na 

škole vo vyššom odbornom štúdiu v študijných odboroch diplomovaná všeobecná 

sestra, diplomovaný fyzioterapeut, resp. v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu 

v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, 

 odmeňovanie najlepších absolventov a žiakov školy (za najlepší prospech 

a dochádzku), 

 veľmi dobrá spolupráca so stavovskými organizáciami: Slovenskou komorou sestier 

a pôrodných asistentiek, Slovenskou komorou medicínsko – technických pracovníkov, 

Slovenskou komorou fyzioterapeutov a Slovenskou komorou zdravotníckych 

záchranárov,  

 veľmi dobrá spolupráca s radou školy a  radou rodičov rodičovského združenia, 

 veľmi dobrá spolupráca s ostatnými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, so 

zriaďovateľom,  

 sídlo školy, 

 história školy, 

 aktivity žiakov a pedagógov školy, 

 zabezpečovanie zdravotníckych hliadok pri akciách v meste,  

 škola získala Medzinárodný certifikát IES (Internacional Education Society)           

máj 2008. Úspešná recertifikácia prebehla k 13.05.2019. Naši budúci absolventi 

každého odboru budú mať aj naďalej možnosť získať certifikát IES. Škola obhájila 

raiting BB-kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, 

 nadobudnutie certifikátu QMS–Systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2008 

dňa 25.03.2010. Používanie značky bolo ukončené k septembru 2018,  avšak škola sa 

aj naďalej snaží pracovať na zdokonaľovaní svojej výchovnej, vzdelávacej a riadiacej 

činnosti, 

 žiaci školy môžu využívať výhody študentskej karty ISIC/EURO 26. 

 

Slabé stránky školy: 

 nedostatočné financovanie škôl, 

 tvorba školskej legislatívy, 

 motivácia a finančné odmeňovanie učiteľov, 

 priestorové problémy školy (nedostatočné kapacitné možnosti školy), 

 nepriaznivý demografický vývoj obyvateľstva, 

 škola nemá vlastnú jedáleň (žiaci majú možnosť stravovania v iných zariadeniach 

v blízkosti školy). 

 

Príležitosti  školy: 

 uplatnenie absolventov školy v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľných zariadeniach, 

pracoviskách záchrannej zdravotnej služby a zariadeniach sociálnych služieb, wellness 

a iných zariadeniach, 

 otvorenie nových študijných odborov, 

 dobrá spolupráca s podobnými školami v rámci regiónu i celého Slovenska, 

 dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, 

 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce. 

 

Prekážky v rozvoji školy: 

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 

 nedostatočný status zdravotníckeho pracovníka v našej spoločnosti, 

 nižšia vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

 slabšia spolupráca s rodičmi problémových žiakov, 

 mzdy pedagogických zamestnancov. 
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Charakteristika školy 

 
 Na pozemku, ktorý je majetkom Košického samosprávneho kraja sa nachádzajú dve 

budovy, a to jednoposchodová budova so suterénom a samostatne budova telocvične.  

           Na školskom dvore sú vybudované antukové športové ihriská, pieskové doskočisko, 

moderné multifunkčné ihrisko a priestory upravené zeleňou pre  oddych  žiakov počas 

prestávok. 

  V škole je zriadených 18 učební, z toho 12 odborných učební:  

- Virtuálna odborná učebňa pre vyučovanie anatómie a fyziológie 

- Odborné učebne ošetrovateľstva – 3 

- Odborné učebne fyzioterapie a masáží – 2 

- Odborná učebňa pre vyučovanie administratívy a zdravotníckej dokumentácie 

- Odborná učebňa psychológie, pedagogiky a sociológie 

- Odborná učebňa pre vyučovanie informatiky 

- Odborná učebňa záchrannej zdravotnej služby a prvej pomoci 

- Odborná učebňa pre vyučovanie jazykov 

- Odborná učebňa prírodných vied 

- Klasické triedy 

- Fyzikálno-chemické laboratórium 

- Telocvičňa 

  

 Všetky odborné učebne sú vybavené modernými  učebnými pomôckami, čím je 

zabezpečená maximálna názornosť vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 Škola má zariadenú VAU odbornú učebňu pre vyučovanie anatómie a fyziológie pre 

všetky študijné odbory so 16 setmi pre virtuálnu realitu (pre ľudské telo v 3D priestore). 

Pre študijný odbor  zdravotnícky záchranár máme vybudovanú   odbornú učebňu pre 

praktické vyučovanie s potrebnými učebnými pomôckami, ako sú   figuríny s elektronickou 

pamäťou a tlačiarňou pre poskytovanie prvej pomoci, EKG prístroj, figurína na nácvik 

uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest, figurína s traumatickými poraneniami, modelmi  

ľudského tela /plastické aj fotografické/ pre vyučovanie anatómie   a  ostatné pomôcky 

/elektronické digitálne tlakomery, fonendoskopy, infúzne  a injekčné  súpravy  a pod./  

potrebné pri poskytovaní prvej pomoci. Škola zakúpila automatický externý defibrilátor, ktorý 

slúži nielen na výuku, ale v prípade potreby záchrany  života žiaka aj zamestnancov školy či 

širokej verejnosti. 

Dve učebne fyzioterapie a masáží sú vybavené najmodernejšími učebnými 

pomôckami (prístroj na lymfodrenáž, oxygenoterapiu) a pomôckami na pohybovú liečbu 

a relaxačnými pomôckami na praktickú výučbu v študijnom odbore diplomovaný 

fyzioterapeut a masér.    

Tri učebne ošetrovateľstva sú  vybavené  na praktickú výučbu ošetrovateľstva   

učebnými pomôckami na meranie fyziologických funkcií, pomôckami na aplikáciu liekov, 

kyslíkovou fľašou, odsávačkami, pomôckami  pre starostlivosť o hygienu pacientov, modelmi 

dieťaťa a dospelého človeka, lekárničkami a špeciálnymi posteľami. Jedna učebňa 

ošetrovateľstva vybavením zodpovedá modernej jednotke intenzívnej starostlivosti vrátane 

vybavenia prístrojovou technikou. 

Odborné učebne sú  zariadené kompletnou  výpočtovou technikou s prístupom na 

internet a odborné učebne sú vybavené  audiovizuálnymi pomôckami a modernou 

videotechnikou (vrátane interaktívnych tabúľ). 

  Žiaci  aj  zamestnanci školy majú prístup k internetu , na ktorý je napojených  114 PC, 

s možnosťou využitia aj bezdrôtovej siete Wifi. Na škole sa využíva 13 interaktívnych tabúľ. 

Školská  knižnica je k dispozícii s odbornou zdravotníckou literatúrou, beletriou v jazyku 

slovenskom, aj v cudzích jazykoch  /anglickom, nemeckom a ruskom/. 
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Na zabezpečenie vyučovacieho procesu prenajímame  bazén od Mestskej časti 

Košice–Staré  mesto. 

 Okrem učební  sú v  hlavnej budove  zriadené aj riaditeľňa, zborovňa, kabinety, 

kancelárie pre zástupkyne riaditeľky školy  a ekonomicko-prevádzkový úsek, školská 

knižnica,  šatne žiakov, dielňa, registratúrne stredisko,  sklady učebníc, OOPP, chemikálií .   

 Škola nevlastní školský internát (ŠI), žiaci sú ubytovaní prevažne v ŠI na Považskej 7 

a Medickej 2. Stravovanie žiakov je zabezpečené v ŠI na Považskej 7 a v SOŠ technickej na 

Kukučínovej ulici č. 23. 

 
Plánované aktivity školy 
 

 Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality 

vzdelávania. Škola sa bude snažiť v ďalšom období naďalej vytvárať a zabezpečovať všetky 

podmienky pre skvalitnenie života na škole. 

 Zapájame sa do množstva kultúrnych a športových aktivít. Zameranie školy úzko 

súvisí aj s charitatívnou činnosťou, do ktorej sa škola v dostatočnej miere zapája. Plánované 

aktivity školy sú vždy priebežne dopĺňané podľa aktuálnych ponúk rôznych inštitúcií 

a potrieb verejnosti.  

            Škola je organizátorom Súťaže prvej pomoci pre stredné školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK.  

Súťaže 

 Hviezdoslavov Kubín 

 Olympiáda v anglickom jazyku 

 Olympiáda v nemeckom jazyku 

 Olympiáda v anatómii a fyziológii 

 Súťaž o najkrajšiu Valentínku 

 SOČ 

 Súťaže v poskytovaní prvej pomoci 

 Červené stužky 

 Mladý záchranár CO 

 CLIL 

 

Športové akcie 

 Beh starostu MČ Košice -  Juh, MČ Košice - Staré mesto 

 Beh primátora mesta 

 Minimaratón v rámci MMM 

 Regionálne a krajské kolá v atletike a kolektívnych športoch 

 CITY RUN 

 

Spoločenské, kultúrne a charitatívne podujatia   

 

 Deň otvorených dverí – jedenkrát až dvakrát ročne 

 Prezentácia možností štúdia na stredných školách 

 PRO EDUCO 

 Akcie súvisiace  s programom  Terra Incognita 

 Deň narcisov 

 Týždeň modrého gombíka 

 Modrá nezábudka 

 Úsmev ako dar 

 Biela pastelka 
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 Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu 

 Štvorylka 

 Hodina deťom 

 Deň belasého motýľa 

 Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi 

 Záujmové útvary (podľa záujmu žiakov) 

 Zdravotnícke hliadky 

 Školský časopis 

 

Charakteristika pedagogického zboru 

 
 Pedagogický zbor tvorí 42 pedagogických zamestnancov, z toho 14 učiteľov 

vyučujúcich všeobecno-vzdelávacie predmety a 28 učiteľov vyučujúcich odborné predmety. 

Škola má v priemere 100 externých učiteľov (lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci)  

predovšetkým v oblasti odborného vzdelávania. Všetci interní učitelia spĺňajú požiadavky na 

odbornú a pedagogickú spôsobilosť.  

  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

     V rámci svetového trendu celoživotného vzdelávania sa manažment školy zameriava 

predovšetkým na to, aby všetci členovia pedagogického zboru mali základnú prípravu 

v oblasti kľúčových kompetencií (využívanie IKT, komunikácia v cudzom jazyku, schopnosť 

učiť sa a iné). Vedenie školy na začiatku školského roka i v priebehu celého školského roka, 

pravidelne informuje pedagogických zamestnancov školy na pedagogických poradách 

a radách o možnosti zapojiť sa do rôznych foriem priebežného vzdelávania (školiace akcie, 

semináre, workshopy a iné), ktoré sú organizované metodicko – pedagogickými centrami, 

Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, Ústavom stredoškolskej zdravotníckej 

edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov, MZ SR, MŠVVaŠ SR, 

Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou komorou fyzioterapeutov, 

Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov a ďalšími výchovno–vzdelávacími 

inštitúciami. V rámci možností sa pedagogickí zamestnanci zapájajú do ponúkaných foriem 

vzdelávania. 

 

Hlavné oblasti vzdelávania: 

 Motivácia učiteľov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie  a zdokonaľovanie 

profesijnej spôsobilosti a tvorivosti. 

 Zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilosti 

pre tvorbu efektívnych vzťahov, komunikáciu a riešenie konfliktov. 

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do praxe. 

 Príprava učiteľov na zvyšovanie si svojich kompetencií v oblasti jazykovej 

spôsobilosti a schopnosti efektívnej práce s IKT. 

 Zdokonaľovanie sa pedagogických zamestnancov v príprave školského vzdelávacieho 

programu. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií napr. 

výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, triedny učiteľ a pod. 

 Zdokonaľovanie pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 

prostriedkami : výpočtovou technikou, multimédiami, videotechnikou a pod. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

 Podrobný plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy je súčasťou 

ročného plánu práce školy. 
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Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je účinným nástrojom na 

zabezpečenie kvalitnej organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia. Vnútorný systém kontroly sa bude 

riadiť Plánom vnútornej a kontrolnej činnosti a zameriavať  na celkový priebeh výchovno-

vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie 

a plnenie prijatých plánov a nariadení. Ďalej našu pozornosť budeme venovať využívaniu 

zabezpečenej modernej didaktickej techniky a ostatného materiálno – technického vybavenia 

školy, na adekvátne hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny, na vystupovanie a rečový 

prejav učiteľov, na dodržiavanie pracovného a školského poriadku, ako aj na kontrolu činnosti 

školskej psychologičky výchovnej poradkyne školy, technicko- hospodárskych i ostatných 

zamestnancov. 

 Vnútorný systém hodnotenia zamestnancov školy využíva nasledujúce metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 

 Hodnotenie výsledkov práce. 

 Vzájomné hodnotenie pracovníkov. 

 Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, správanie, žiacke aktivity,   

výsledky didaktických  testov v paralelných triedach, úspešnosť absolventov v štúdiu  

na vyššom stupni školy a pod). 

 Hodnotenie výsledkov v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľa, aktivity v mimoškolskej 

činnosti a činnosti nad rámec vyučovacej povinnosti učiteľa. 

 Hodnotenie učiteľov žiakmi. 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov je činnosť obsahom ktorej je posúdenie 

výsledkov a kvalít činnosti zamestnanca v súlade s §70 zákona NR SR č. 

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci ktorej 

sa hodnotia: 

a) výsledky, 

b) kvalita, 

c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti,  

d) miera osvojenia si  a využívania profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov. 

Začínajúci pedagogický zamestnanec je hodnotený priebežne každé 2 mesiace 

uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom a za prítomnosti vedenia školy a adaptačné 

vzdelávanie je ukončené odučenou vyučovacou hodinou a záverečným pohovorom. 

   Ostatní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy sú hodnotení spravidla 

jednoročne, najneskôr do konca školského roka svojím priamym nadriadeným.   

 

Dlhodobé projekty 
 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu školy je aj zapájanie sa do projektov 

s rôznou časovou dĺžkou. Projekty kratších časových úsekov sú využívané v jednotlivých 

predmetoch a prispievajú k skvalitneniu výučby. Snažíme sa zapájať do projektov 

organizovaných MZ SR, MŠVV a Š SR a iných. 

Naša škola bola zapojená v projekte Otvorená škola zameranom na rozširovanie 

možností a schopností učiteľov školy vo využívaní IKT vo vyučovacom procese vo všetkých 

vyučovacích predmetoch. Našou snahou je pokračovať v realizácií projektov: Moderné 

vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Zvyšovanie kvality 
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vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania, 

EDUCATE Slovakia a iné. 

Výchova, vzdelávanie a odborná príprava prebieha v budove školy postavenej pred 

viac ako 100 rokmi. Vzhľadom k tomu máme prioritný záujem o zabezpečenie komplexnej 

opravy fasády budovy a to so zapojením sa do projektov financovaných zo zdrojov EÚ 

prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. 

Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF Národný projekt ďalšieho 

vzdelávania učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov v oblasti ukončovania 

štúdia na stredných školách, ktorého cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií 

hodnotenia pre maturitnú skúšku.   

V rámci vyhľadávania školských partnerov a vytvárania partnerstiev škôl na realizáciu 

Erasmus plus a ich mobility je škola zapojená do projektu eTwinning. 

- V roku 2015 bola škola zapojená do projektu Leonardo da Vinci RoboReha – 

Robotika v rehabilitácii. 

- V roku 2017 vypracovala škola úspešný projekt Pomáhame seniorom a bola 

zapojená v projekte English GO/Nové trendy vzdelávania učiteľov v anglickom 

jazyku na stredných školách. 

- V novembri 2017 sa škola zapojila do programu Euroscola 2018, ktorý vyhlásila 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. 

- Vo februári 2018 SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie 

a odbornú prípravu, kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  prijala 

prihlášku školy do projektu s názvom Odborné jazykové vedomosti zaručia úspech 

v živote. 

- V marci 2018 škola podpísala PARTNERSHIP CONTRACT BETWEEN 

s Powislanski College in Kwidzyn za účelom zabezpečiť obojstranný výmenný 

pobyt žiakov. 

- V júni 2018 vypracovala projekt Efektívna podpora Kardio zdravia a zapojila sa do 

Grantovej výzvy Slovenského Červeného kríža, územný spolok Košice-mesto.  

- V decembri 2018 sa škola zapojila do vzdelávacieho programu Ambasadorská 

škola Európskeho parlamentu. 

- V decembri 2018 a máji 2019 bola škola prijímacou organizáciou v rámci projektu 

Erazmus + Key Action 1 – Mobility for learners and staff  Higher education 

Student and Staff Mobility. 

- V apríli 2019 škola vyhrala virtuálnu anatomickú učebňu. Súťaž organizovala sieť 

nemocníc Svet zdravia, spoločnosť Samsug a Virtual Medicine. 

- V auguste 2020 škola podpísala Zmluvu o poskytnutí grantu na projekt v rámci 

programu ERASMUS+ ; projekt 2020-1-SK-01KA102-078051 Žiaci v odbore 

zdravotnícky asistent a masér získajú odborné zručnosti v Španielsku. 

 

Spolupráca so sociálnymi partnermi 
 

 Za účelom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu škola úzko spolupracuje 

so žiakmi, ich rodičmi, zamestnávateľmi i verejnosťou. 

 

Žiacka školská rada (ďalej ŽŠR) 

 

      Ako samospráva žiakov bola ŽŠR zriadená s cieľom chrániť a hájiť záujmy žiakov. 

Žiaci prostredníctvom nej majú možnosť upozorňovať a spolupodieľať sa na riešení 

vzniknutých problémov, ktoré sa týkajú žiakov školy. Prepojenosť  s vedením školy 
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a otvorenosť pri riešení problémov je zaručená aj tým, že zástupca ŽŠR je členom Rady 

školy. Žiacka školská rada spolupracuje s predsedami jednotlivých tried na škole a pôsobí 

preventívne na svojich spolužiakov pri dodržiavaní  Školského poriadku. 

 Tradične pomáha pri organizovaní Dňa otvorených dverí či prezentácií školy na 

verejnosti. 

 

Rada školy (ďalej RŠ) 

 

     Rada školy má 11 členov a jej činnosť sa riadi prijatým Štatútom RŠ. Pracovné 

stretnutia sa konajú podľa schváleného plánu zasadnutí a vždy podľa potreby. Jednotlivých 

zasadnutí sa pravidelne zúčastňuje aj riaditeľka školy. V prípade pozvania aj ďalší 

zamestnanci školy. Členovia Rady školy sú tak pravidelne a podrobne informovaní 

o všetkých otázkach týkajúcich sa činnosti školy, o aktuálnych problémoch i o spôsoboch 

riešenia, či o výsledkoch práce školy, jej úlohách a cieľoch. 

 Rada školy je priebežne informovaná o: 

 pláne práce školy 

 pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu, 

 materiálno-technickom vybavení školy, 

 personálnych otázkach, 

 návrhu rozpočtu školy, 

 čerpaní finančných zdrojov, 

 výchovno-vzdelávacích výsledkoch, dochádzke a správaní  žiakov školy, 

 aktivitách školy v mimoškolskej činnosti. 

 

Spolupráca s rodičmi 

 

      Rodičovské združenie je členom Slovenskej rady rodičovských združení. Má 

vypracovaný vlastný štatút rodičovského združenia, na základe ktorého je realizovaná 

spolupráca s vedením školy. Pravidelne sa konajú triedne aktívy rodičovského združenia, kde 

majú rodičia žiakov možnosť konzultovať s vyučujúcimi výchovo - vzdelávacie výsledky 

svojich detí a sú informovaní o aktuálnom dianí na škole, plánoch školy i jej problémoch. 

Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme prístupní všetkým pripomienkam a 

návrhom. Rodičia troch našich žiakov sú volenými členmi Rady školy. 

 Rada rodičov spolu s vedením školy posudzuje výchovno-vzdelávacie výsledky, 

vyjadruje  sa k metodike tejto práce a neraz aktivizovala rodičov  k spolupráci s učiteľmi 

školy pri prekonávaní vzniknutých problémov a ťažkostí. Materiálno-technické vybavenie 

školy je aj výsledkom snahy pomoci rodičov škole. Aj za ich finančnej pomoci sa škola mohla 

zapojiť   do  medzinárodnej   certifikácie  IES.  Škola  získala  Medzinárodný   certifikát   IES 

(International Education Society) – máj 2008. Úspešná recertifikácia  - máj 2019. Škola  

obhájila raiting BB (kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni). 

 

Zamestnávatelia 

 

      Škola má tradične dobrú spoluprácu so všetkými zmluvnými zamestnávateľskými 

organizáciami. Zmluvnými partnermi školy sú zdravotnícke a kúpeľné zariadenia a zariadenia 

sociálnych služieb. Dohody o spolupráci má škola uzavreté na dobu neurčitú so všetkými 

zmluvnými partnermi. Spolupráca je zameraná predovšetkým na vytvorenie adekvátnych 

podmienok pre realizáciu odbornej klinickej praxe vrátane materiálno-technického 

zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu, sprostredkovanie exkurzií a odborných 

seminárov. Mnoho vedúcich sestier, námestníčok pre ošetrovateľstvo, zdravotníckych 

záchranárov, fyzioterapeutov či lekárov zo zmluvných zariadení, sa priamo podieľa na 

praktickej aj teoretickej výučbe našich žiakov. Zástupca zamestnávateľov sa zúčastňuje 



11 
 

zasadnutí Rady školy ako jej člen. Väčšina zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych 

služieb v meste zamestnáva našich absolventov. Mnoho absolventov našej školy pracuje vo 

vedúcich funkciách týchto zariadení. 

 

Iní partneri 

 

     Niektoré odborné učiteľky školy sú zapísané do registra Slovenskej komory sestier 

a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a sú jej členmi. Iné sú členmi Slovenskej komory 

fyzioterapeutov. Spolupráca s Regionálnymi komorami sestier a pôrodných asistentiek  

Košice I a Košice II je na veľmi dobrej úrovni. Odborní učitelia majú možnosť získavať 

ďalšie poznatky na odborných seminároch. Rovnako dobrú spoluprácu máme  s Regionálnou 

komorou medicínsko–technických pracovníkov, s Regionálnou komorou fyzioterapeutov či 

Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov. 

      Naša škola je členom Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR (ďalej ASZŠ SR) 

od roku 1995.  Asociácia poskytuje priestor každej  škole vyjadriť svoj názor a podieľať sa na 

tvorbe návrhov pre úspešnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v zdravotníckom 

školstve a aktívne sa podieľať na jeho ďalšom vývoji a smerovaní.  ASZŠ SR je partnerom pri 

rokovaniach o zdravotníckom školstve v SR na MZ SR , resp.  MŠVVaŠ SR. 

 Škola spolupracuje s Územným spolkom SČK Košice-mesto. Boli sme 

spoluorganizátormi, resp. žiaci školy sa zúčastňujú rôznych humanitných, charitatívnych aj 

odborných podujatí. Odborní pedagogickí zamestnanci školy a žiaci školy pracujú ako 

rozhodcovia súťaží v prevej pomoci organizovaných SČK. Škola každý rok vykazuje 

dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi vrátane prvodarcov. 

 Veľmi dobrá spolupráca je aj s MČ Košice-Juh, s Centrom pedagogicko–

psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP) na Zádielskej 1 v Košiciach. 

Zamestnanci CPPPaP nám prostredníctvom nášho školského psychológa, výchovnej 

poradkyne pomáhajú pri riešení výchovných a vyučovacích problémov žiakov. Pri riešení 

problémov úzko spolupracujeme aj s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. Na 

škole pôsobí aj kariérový poradca. 
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Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40,  

041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5361 M praktická sestra 

5361 N praktická sestra 

Stupeň vzdelania 1. úroveň SKKR/EKR – 4             

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 354 

2. úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1)   4 roky 

2)   2 roky 

Forma štúdia 1)  denná 

2)  externá - večerná 

 

 

4  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO   

PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE PRAKTICKÁ SESTRA 
 

4.1  Popis  školského vzdelávacieho programu 

 
Vzdelávací program je určený pre študijný odbor: praktická sestra 

 

 Zameriava sa na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov, pre oblasť 

ošetrovateľskej starostlivosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti služieb. Jeho obsah 

a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných 

vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v oblasti ošetrovateľskej 

starostlivosti. 

 Vzdelávací program a príprava žiakov má široký záber a umožňuje pripraviť žiakov na 

komplexné riešenie odborných problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie 

sa pre prácu v nových podmienkach (v závislosti od trhu práce), pre uplatňovanie nových 

koncepcií, metód, foriem, postojov, činností. 

 Príprava v školskom vzdelávacom programe v študijnom odbore  praktická sestra 

zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je  organizované 

v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou praktických cvičení 

v odborných učebniach v škole a tiež formou odbornej klinickej praxe  zdravotníckych 

zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. 

 Na základe Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na školách  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, Koncepcie rozvoja športu Košického 

samosprávneho kraja, Koncepcie práce s mládežou Košického samosprávneho kraja 

a Koncepcie rozvoja kreatívnej ekonomiky Košického samosprávneho kraja a stratégia 

výučby školy  vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 

kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka 

vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 

V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, 

ovládanie oznamovacieho odborného prejavu  v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa 

v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež 

oboznamujú  s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 

spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy fyziky, chémie, biológie, 

matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornej zložke 
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vzdelávania žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku ošetrovateľských, 

asistentských a administratívnych činností v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti. 

 Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú 

k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život 

v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód  

hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy 

dialogické, ktoré naučia žiakov komunikovať s inými ľuďmi na báze slušnosti 

a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na 

osobnom úsudku. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov 

jednotlivých predmetov. 

 Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku uvedeného v školskom zákone. 

Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou 

a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním 

výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami 

hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného 

poradcu, rozhovormi so žiakom. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na 

zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení. 

 Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich 

realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. 

 Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom.  

 Z hľadiska jeho použitia pre cieľové skupiny vzdelávacej sústavy Slovenskej 

republiky je určený pre absolventov základných škôl formou štvorročného denného štúdia 

a dvojročného externého-večerného pomaturitného kvalifikačného štúdia (PKŠ) pre 

absolventov strednej  školy s maturitou. 

 Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné 

školy. 

 Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú úplné stredné odborné vzdelanie. 

 Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je maturitné vysvedčenie spolu 

s dodatkom k maturitnému vysvedčeniu. 

Štúdium sa bude realizovať dennou formou a v externom štúdiu večernou formou. 

 

 

4.2 Základné údaje 
 

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra 

5361 N praktická sestra 

Odborné zamerania: ––––––  

Vzdelávacie oblasti 

v odbornom vzdelávaní: 

Teoretické vzdelávanie a praktická príprava 

Odborná  klinická prax 

Forma, spôsob 

a organizácia štúdia: 

1. Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

2. Externé  - večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium 

 

Vyučovací jazyk Štátny jazyk 

Dĺžka vzdelávania 

a prípravy: 

1. 4 roky 

2. 2 roky 

Študijný odbor je 

určený pre: 

1. Absolventov základnej školy 

2. Absolventov strednej školy s maturitou 

Podmienky na prijatie 

do študijného odboru: 

Do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí 

žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore.  

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí 

byť pripojené k prihláške.  

1. Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí 
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absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky 

prijímacieho konania. 

2. Do prvého ročníka denného a externého – večerného 

pomaturitného kvalifikačného štúdia môžu byť prijatí 

absolventi strednej školy s maturitou, ktorí splnili 

podmienky prijímacieho konania 

Profilové predmety na prijímacie skúšky: 

 slovenský jazyk a literatúra, 

 biológia. 

Spôsob ukončenia 

vzdelávania a prípravy: 

      1.Maturitná skúška  

2.Maturitná skúška  

Doklad o dosiahnutom 

vzdelaní: 

Vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu 

o maturitnej skúške 

Absolvent školy sa môže uchádzať o získanie medzinárodne 

platného certifikátu IES (International Education Society) . 

Poskytnutý stupeň 

vzdelania: 

Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie.  

Klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 354 a ISCED  454 

Pracovné uplatnenie 

absolventa: 

Praktická sestra je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní  

v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a v zariadeniach 

poskytujúcich sociálnu službu. 

Nadväzná odborná 

príprava: 

Vyššie odborné štúdium. 

Vysokoškolské štúdium. 

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa platnej 

legislatívy MZ SR. 

 

 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy 

 

 Výchova a vzdelávanie v zdravotníckom odbore 5361 M praktická sestra sa zameria 

na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov pre oblasť ošetrovateľskej 

starostlivosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  

Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládali všeobecné  a odborné 

poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni. Tomu zodpovedá štruktúra 

a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane odbornej klinickej praxe. 

 Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického 

zamerania, najmä ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, zdravie a klinika chorôb, 

psychológia, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, administratíva 

a zdravotnícka dokumentácia, zdravotnícka etika a odborná klinická prax.  

 Tieto predmety prehlbujú vzťah  medzi teoretickými  vedomosťami a praktickým 

osvojovaním si profesionálnych zručností. 

              

 

4.3  Organizácia výučby 
 

 Teoretické i praktické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov je organizované 

v priestoroch školy na Kukučínovej ulici 40, Košice. V jazykovej oblasti je vzdelávanie 

a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného 

prejavu v slovenskom jazyku a literatúre na vyjadrovanie sa v bežných situáciách 

spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom 

ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania 
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a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky, ktoré sú 

nevyhnutné pre výkon povolania. Pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov sú 

vytvorené vhodné podmienky – odborná učebňa pre vyučovanie jazykov, odborná učebňa pre 

praktické vyučovanie fyziky a chémie, dve odborné učebne na vyučovanie informatiky, 

odborná učebňa na vyučovanie prírodovedných predmetov a tiež telocvičňa s posilňovňou 

a školský dvor na vyučovanie telesnej výchovy. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti 

žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej 

orientácie. 

 Príprava v školskom vzdelávacom programe v študijnom odbore 5361 M praktická 

sestra je koncipovaná tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky a zručnosti na 

požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie úplného všeobecného vzdelania 

a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. 

Uvedenému zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátene odbornej 

klinickej praxe. 

 V teoreticko-praktickej príprave v triedach, laboratóriách, špecializovaných odborných 

učebniach žiaci získajú základné poznatky, vždy však v súvislosti s ich praktickou aplikáciou 

a praktickým využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní slúžia 

predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov. 

 Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné 

zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením odborných učiteľov alebo 

odborníkov z praxe s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Odbornú prípravu umocňuje 

absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách. 

  

 

Odborná zložka vzdelávania 

 

 V prvých dvoch ročníkoch prevažuje teoretické vyučovanie prepojené s praktickým 

vyučovaním v  škole. V uvedených ročníkoch vyučovanie prebieha v budove školy na 

Kukučínovej 40 v Košiciach.  

 Od prvého ročníka sa žiaci zoznamujú s obsahom učiva odborných predmetov. Pre 

efektívne nadobúdanie poznatkov žiakmi, má škola vybudované odborné učebne, ktoré sú 

vybavené potrebnými pomôckami a účelným zariadením tak, aby každý žiak mal možnosť si 

na praktickom vyučovaní nacvičiť v odborných učebniach ošetrovateľské úkony, ktoré musí 

ovládať po príchode na klinické pracovisko. 

 Odborné učebne sú vybavené okrem interaktívnej tabule aj TV prijímačom a DVD 

prehrávačom a dataprojektorom. Na vyučovaní sa vo veľkej miere využíva PC a interaktívne 

tabule. Každý vyučujúci má možnosť využívať spoluprácu s asistentkou – dokumentátorkou, 

ktorá zodpovedá za prípravu a vydávanie učebných pomôcok, obrazov, modelov 

orgánov, tkanív a iné pomôcky. 

 Všetky ošetrovateľské úkony žiaka vychádzajú z poznania anatómie a fyziológie 

ľudského tela, rozpoznania patologických stavov, ľudských ochorení. Žiaci získavajú 

informácie o možnostiach preventívnych opatrení pri zamedzovaní negatívnych dopadov na 

ľudské zdravie, postupne získavajú prehľad o organizácii zdravotníctva a sociálnej 

starostlivosti, o spôsobe poskytovania prvej pomoci. Zoznamujú sa s etickou stránkou 

poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to všetko pri využívaní poznatkov zo psychológie, 

pedagogiky, sociológie i profesionálnej komunikácie. Dôležitou súčasťou profilu absolventa 

sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, 

z ošetrovateľskej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a 

z oblasti bezpečnosti práce.  

 Žiaci spoznávajú metódy spracovania údajov v zdravotníctve, informačné systémy, 

dokumentáciu i základy štatistiky, účtovníctva a registratúry v zdravotníctve.  
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Jedným z profilujúcich predmetov je predmet základy ošetrovania a asistencie. Predmet má 

teoretickú časť a časť praktickú - realizovanú v odborných učebniach v budove školy 

(ošetrovateľské techniky). Teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v uvedenom 

predmete žiaci musia dokázať pretransformovať do praktickej činnosti na školiacom 

klinickom pracovisku. 

 Odborná klinická prax sa realizuje v 3. a 4. ročníku štúdia. Škola má podpísané 

dohody o zriadení výučbových základní a o praktickom vyučovaní na dobu neurčitú so 

všetkými väčšími zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami sociálnych služieb. 

 Praktické vyučovanie prebieha spravidla na internom, chirurgickom, detskom 

a gynekologicko – pôrodníckom, geriatrickom, neurologickom oddelení nemocníc,  či 

v ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých a všeobecného lekára pre deti a dorast 

podľa učebných osnov platných pre jednotlivé ročníky. Striedaním zdravotníckych zariadení 

a zariadení sociálnych služieb počas štúdia škola poskytuje žiakom možnosť spoznávať 

organizáciu a chod jednotlivých pracovísk, podmienky práce a pracovné kolektívy, čím 

uľahčuje žiakovi výber vhodného zariadenia pre jeho pracovné zaradenie.  

 V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. 

Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, je komunikatívny, zručný 

v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Má 

predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce 

i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam 

v danej profesii. 

 Obsahovou náplňou odbornej klinickej praxe je spolupráca so zdravotníckymi 

pracovníkmi pri diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činnostiach podľa 

kompetencií praktickej sestry v rozsahu prebratého učiva (podľa jednotlivých ročníkov). 

 Pre elimináciu rutinného vykonávania činnosti žiakmi je precvičovanie praktických 

zručnosti  vždy doplňované aj precvičovaním teoretických poznatkov viažucich sa na 

konkrétnu praktickú činnosť. Žiaci sa učia rozvíjať pozorovacie schopnosti a zaznamenávať 

pozorované javy do ošetrovateľských záznamov. O svojej aktivite na odbornej klinickej praxi 

si žiak vedie Záznamník odbornej klinickej praxe. Žiak pracuje pod dozorom odborného 

učiteľa. 

 Vo štvrtom ročníku učiteľ necháva väčší priestor pre spoluprácu žiaka s personálom 

a snaží sa byť žiakovi spolupracovníkom. 

 Organizácia odbornej klinickej praxe v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach 

sociálnych služieb prebieha podľa vypracovanej stratégie pre odborných učiteľov praktického 

vyučovania.  

 V mesiaci jún v treťom ročníku žiaci absolvujú počas 4 týždňov po 7 hodín denne 

súvislú odbornú klinickú prax na základných pracoviskách nemocníc. V uvedenom čase žiaci 

nemajú teoretické vyučovanie, sú zadelení do ranných a popoludňajších zmien. Súvislá 

odborná klinická prax vytvára podmienky a priestor pre samostatnú prácu žiakov 

v prevádzkových podmienkach. Štruktúru a obsah odbornej klinickej praxe tvoria činnosti, 

ktoré sú pre odborný profil praktickej sestry nevyhnutné. Na klinickom pracovisku nemocnice 

pracujú pod dozorom vedúcej sestry oddelenia a kolektívu zamestnancov. Súvislú odbornú 

klinickú prax žiaci vykonávajú striedavo v dopoludňajších a odpoludňajších službách. 

Absolvovanie súvislej odbornej klinickej praxe sa hodnotí známkou a je  podmienkou pre 

postup do ďalšieho ročníka. 

 Výchova a vzdelávanie v externej-večernej forme štúdia sú zamerané na odbornú 

zložku prípravy zdravotníckych pracovníkov. 

 Štúdium končí úspešným vykonaním maturitnej skúšky. Jednou z jej častí je aj 

praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá sa realizuje na klinických 

pracoviskách nemocníc a v ambulanciách všeobecného lekára.      

 Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške 

v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvuje minimálne 90 % praktickej prípravy 
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v predmetoch ošetrovateľské techniky (1.,2.,3. ročník), ošetrovateľská starostlivosť (odborná 

klinická prax – 3., 4. ročník) a splnil výborný štandard odborných zručností. 

 

 V období mimoriadnej situácie (v súvislosti s pandémiou COVID a pod.) škola 

organizuje vyučovanie podľa usmernení MŠVVaŠ SR, MZ SR, RÚVZ. 

 

4.4  Zdravotné požiadavky na žiaka 
 

 Na štúdium do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí uchádzači, ktorých 

zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo 

všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí žiaci, 

ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu zdravotníckeho povolania , vrátane opatrení pre 

pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych 

predpisov MZ SR. 

 Na štúdium nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo 

telesné postihnutie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia 

alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu. 

 Vhodnosť študijného odboru pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami 

učenia je potrebné konzultovať  so školskými zariadeniami výchovného poradenstva 

a prevencie. 

 

4.5  Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce 
 

 

 Súčasťou celého vyučovacieho procesu v budove školy i mimo nej je vytváranie 

podmienok bezpečnej a hygienickej práce. Požiadavky vychádzajú zo všeobecne platných 

predpisov, nariadení a vyhlášok. 

 Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrane pred požiarom je 

neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania, praktickej prípravy a odbornej klinickej 

praxe. 

 V priestoroch určených na vyučovanie žiakov sú vytvorené podľa platných predpisov 

podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné preukázateľne poučiť 

žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov vyžadovať. 

 V priestoroch určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických 

predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť 

žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, 

s technickými predpismi a technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi, 

s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov 

a dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať. Pracovná činnosť v danom 

študijnom odbore si vyžaduje stále a priame vedenie odborného učiteľa povereného vedením 

nácviku a upevňovania odborných činností. 

 V  priebehu praktických činností sa musia používať predpísané osobné ochranné 

pracovné prostriedky a pomôcky, technika a prístroje v bezchybnom stave. 

 Odborná klinická prax v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb 

(a ďalších zariadeniach) prebieha v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov rovnako ako 

aj z hľadiska zdravotníckej etiky, ochrany zdravia pacientov a hygieny v skupinách s počtom 

žiakov podľa platnej legislatívy a charakteru činností. 

 Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podrobne popísaná v 

školskom poriadku, ktorý je verejne dostupný. Žiaci sú s ním oboznámení vždy  na začiatku 

školského roka triednym učiteľom. 

 S požiadavkami na správanie a konanie žiakov počas vyučovania v odborných 

učebniach, laboratóriu či v telocvični alebo školskom ihrisku je oboznámený každý žiak na 
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úvodnej hodine z daného predmetu. Pravidlá správania sa, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci majú žiaci spísané vo svojich zošitoch. Do odborných učební žiak vstupuje po náležitej 

úprave svojho zovňajška, v bielom plášti a v prezuvkách. Do odborných učební, laboratórií 

a telocvične môžu  žiaci vstupovať a zdržiavať sa iba v prítomnosti učiteľa. 

 Vytvorenie podmienok pre bezpečnú prácu žiakov a učiteľov je predmetom dohody 

o praktickom vyučovaní žiakov školy, o zriadení výučbových základní a o ďalšej spolupráci s 

jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami sociálnych služieb.  

 Pri nástupe na praktické vyučovanie v zdravotníckom zariadení alebo zariadení 

sociálnych služieb každý žiak pred nástupom na pracovisko je povinný si vypracovať 

harmonogram praktických cvičení a pred príchodom na konkrétne pracovisko absolvovať 

poučenie o BOZP vedúcim zamestnancom pracoviska resp. zodpovedným pracovníkom. 

Účasť na poučení žiak potvrdí svojím podpisom na osobitnom tlačive. Osobitne žiak svojim 

podpisom potvrdzuje pučenie o mlčanlivosti. 

 Zásady správania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má každý žiak spísané 

v úvode zošita pre odbornú klinickú prax a v záznamníku odbornej klinickej praxe. 

Oboznámenie sa so zásadami BOZP žiak (zákonný zástupca žiaka) potvrdzuje svojím 

podpisom v záznamníku odbornej klinickej praxe. Odborná klinická prax  v zdravotníckych 

zariadeniach  a zariadeniach  sociálnych služieb  prebieha   v záujme  bezpečnosti a ochrany 

zdravia žiakov a pacientov rovnako, ako aj z hľadiska  zdravotníckej etiky a hygieny  

v skupinách  s počtom žiakov  najviac 6.  

 Vyučovanie prebieha za stáleho a priameho vedenia odborného interného alebo 

externého učiteľa. V priebehu praktických cvičení je žiak povinný mať na sebe osobné 

ochranné pracovné prostriedky a menovku. 

 

Pracovné oblečenie   

 

 Každý žiak  potrebuje pre výuku jeden biely pracovný plášť s dlhým rukávom 

a osobné ochranné pracovné prostriedky: 

   

 biele nohavice – 2 ks 

 košeľa – 2 ks 

 pevná zdravotná obuv bielej farby (nie vsuvky) 

 menovka žiaka (umiestnená na viditeľnom mieste) 

 

 

4.6  Hodnotenie žiaka 
 

 Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu, 

ktorou sa zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania. Musí spĺňať tieto funkcie: 

 

 diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich 

nedostatkov, 

 prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti a potreby 

ďalšieho vývoja žiakov, 

 motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov, 

 výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov, 

 informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania, 

 rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 

 spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie procesu výučby. 
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 ŠVP odporúča v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu akceptovať tieto 

funkcie a na základe nižšie uvedených kritérií využívať nasledovné formy hodnotenia: 

 

1) podľa výkonu žiaka 

a) výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov, 

b) hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného 

kritéria (norma, štandard). Hodnotia sa vzdelávacie výstupy priamo na vyučovacej hodine 

a po ukončení vzdelávacieho programu maturitné témy, zadania a úlohy na maturitnej 

skúške, 

c) individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka s jeho 

predchádzajúcim výkonom. 

 

2) podľa cieľa vzdelávania 

a) sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách pri ukončení štúdia 

(maturitná skúška), 

b) formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. Hodnotí sa 

ústne a využíva sa najmä pri hodnotení kľúčových kompetencií. 

 

3) podľa času 

a) priebežné hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia, na 

vyučovacej hodine, 

b) záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorazovo na konci vyučovacieho 

obdobia. 

 

4) podľa informovanosti 

a) formálne hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň 

pripraviť, 

b) neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom 

procese. 

 

5) podľa činnosti 

a) hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod., 

b) hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod. 

 

6) podľa prostredia 

a) interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi, 

b) externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z 

praxe, inšpektor a pod. 

 

Hodnotenie v OVP je založené na hodnotiacom štandarde. Je to súbor kritérií, 

organizačných a metodických postupov na overovanie vzdelávacích výkonov – výkonových 

štandardov. Zisťuje, či žiak predpísaný vzdelávací výstup zvládol. Hodnotiaci štandard 

zahŕňa: 

Kritériá hodnotenia zisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, ako 

stanoviť dôkaz o tom, že učenie bolo ukončené a preukázané pre požadovaný výkonový 

štandard. Je dôležité aby kritériá hodnotenia boli definované na jeden výkon, aby boli 

konkrétne, jasné, stručné, zamerané buď na proces (činnosť) alebo na výsledok činnosti. 

Spôsoby a postupy hodnotenia môžu byť rôzne. Pre OVP sa odporúča rozdeliť ich 

podľa nasledovných kritérií: 

 

a) podľa počtu skúšaných žiakov 

  individuálne, 
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  skupinové, 

  frontálne, 

 

b) podľa časového zaradenia 

  priebežné skúšanie (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín), 

  súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné 

obdobie), 

  záverečné skúšanie (maturitné alebo opravné skúšky). 

 

c) podľa spôsobu vyjadrovania sa 

  ústne hodnotenie (otázka – odpoveď), 

  písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie - určenie   

 niečoho, prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.), 

  praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.). 

 

d) podľa vzdelávacích výstupov  

 kognitívne (rozumové) kompetencie napr. pamäťové alebo aktuálne činnosti, 

  praktické kompetencie (výrobok, proces, postup).  

 

 

Zoznam štandardných nástrojov hodnotenia  

 

ODBORNÉ KOMPETENCIE  

 
KOGNITÍVNE KOMPETENCIE 

Praktické cvičenia Ústna odpoveď (krátke, súvislé 

Simulované situácie a obmedzené odpovede, doplnenia) 

Úloha hrou Písomné odpovede (testy) 

Ústne odpovede Projekt 

Projekt Zistenie 

Zistenie Stanovenie (niečo určiť) 

Stanovenie (niečo určiť) Porovnanie 

Prípadová štúdia Prípadová štúdia 

Zapisovanie do pracovnej knihy Školská práca 

Protokoly Úlohy a cvičenia 

Správy  

Osobný rozhovor  

Dotazník  

 

 

 Pri rozhodovaní o využití uvedených postupov platia tieto zásady: 

 praktické, ústne a písomné overovanie by sa malo používať vtedy, ak je možné overiť 

kompetencie na základe kritérií v určitom stanovenom čase, 

 písomné overovanie by sa malo použiť tam, kde sa dá predložiť vopred pripravený 

písomný materiál, 

 portfólio by sa malo použiť vtedy, keď ide o priebežné hodnotenie a nie je možné 

hodnotiť kompetencie podľa kritérií v stanovenom čase. 

 

 

 V oblasti OVP v systematickom hodnotení  žiakov využívame  kombináciu ústnej a 

písomnej formy, v praktickej príprave pestrú škálu praktických úloh a riešenie odborných 

problémových situácií. 
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6     UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU  PRAKTICKÁ    

SESTRA – EXTERNÁ - VEČERNÁ FORMA 
 

          Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40,  

041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5361 M praktická sestra 

5361 N praktická sestra 

Stupeň vzdelania 1. úroveň SKKR/EKR – 4             

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 354 

2. úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1)   4 roky 

2)   2 roky 

Forma štúdia 1)  denná 

2)  externá - večerná 

UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU  PRAKTICKÁ 

SESTRA – EXTERNÁ - VEČERNÁ FORMA 
(Platné od 1. 9. 2019 začínajúc 1. ročníkom) 

Škola (názov, adresa) Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice 

Kód a názov študijného odboru 5361 N praktická sestra 

Stupeň vzdelania 

úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia externá - večerná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. ročník 2. ročník Spolu 

Odborné predmety Skratky 15 (11) / 15 (11) 15 (11,5) / 15 (11) 30 (23) 

Latinský jazyk LAJ 0,5 (0,5) / - –– 0,25 (0,25) 

Anatómia a fyziológia ANF 2 / - –– 1 

Patológia PAT –– 0,5 / - 0,25 

Preventívne lekárstvo PRL –– 0,5 / - 0,25 

Organizácia zdravotníctva a sociálnych 

služieb 
OZS - / 0,5 –– 0,25 

Prvá pomoc PRP - / 0,5 (0,5) –– (0,25) 

Psychológia, pedagogika a profesijná 

komunikácia 
PPK –– 0,5 (0,5) / - (0,25) 

Zdravotnícka etika ZDE –– 0,5 / - 0,25 

Zdravie a klinika chorôb ZKC 1 1 / 2 2,5 

Ošetrovateľstvo OŠE 1 1 / 2 2,5 

Ošetrovateľské techniky OŠT 2 (2) –– 2 (2) 

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia AZD 0,5 (0,5) / - –– 0,25 (0,25) 

Odborná klinická prax     

Ošetrovateľská starostlivosť OŠS 8 (8) / 10 (10) 11 (11) / 11 (11) 20 (20) 
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          Prehľad využitia týždňov 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 34 30 

Súvislá odborná klinická prax - - 

Maturitná skúška - 2 

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a. i.) 
6 5 

Spolu týždňov 40 37 

 

Poznámky: 

 

a) Výučba sa realizuje v 1.ročníku PKŠ v rozsahu 34 

týždňov, v 2. ročníku PKŠ v rozsahu 30 týždňov. Do celkového počtu hodín za štúdium 

sa počíta priemer 32 týždňov. Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie 

učiva, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na absolvovanie 

maturitnej skúšky. 

 

b) Obsah učebných osnov predmetov odbornej zložky vzdelávania je záväzný pre všetky 

formy vzdelávania v študijnom odbore. 

 

c) V externej forme môže prebiehať vyučovanie kombinovanou formou, t. z. prezenčnou 

(priama účasť žiakov na vyučovaní) a dištančnou, v ktorej žiak podľa pokynov učiteľa 

realizuje samoštúdium, plní úlohy zadané učiteľom, realizuje autodiagnostiku  plnenia 

výkonových štandardov v jednotlivých predmetoch. 

Obsahový štandard vyučovacích predmetov môže byť realizovaný v blokoch, t. z. že 

v týždni s rozsahom max. 15 vyučovacích hodín, je možné na základe vypracovaných 

tematických plánov predmetov vytvárať rozvrhy na jednotlivé týždne. 15 vyučovacích 

hodín je možné rozšíriť o konzultačné hodiny v maximálnom rozsahu 4 hod. týždenne. 

Po ukončení výučby každého vyučovacieho predmetu v ročníku, ktorého obsah bol 

realizovaný blokovou výučbou prezenčnou formou, aj dištančnou formou, nasleduje 

sumarizačné hodnotenie a klasifikácia vedomostí žiaka. Okrem sumarizačného 

hodnotenia výkonu žiaka učiteľ využíva aj priebežné hodnotenie vedomostí, zručností 

a postojov žiaka. Počet hodín realizovaných v blokovej výučbe dopĺňa hodiny 

vybraného predmetu tak, aby bol dodržaný rozsah odučených hodín podľa ŠVP. 

 

d) Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci 

hodinovej dotácie v učebných osnovách predmetov odbornej zložky vzdelávania, ktoré 

sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, 10 %-nú úpravu učebného obsahu na 

inováciu a na zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb. 

 

e) Predmety pre odbornú zložku vzdelávania sa delia na skupiny: 

Maximálny počet žiakov v skupine na predmete: 

- latinský jazyk 24 žiakov, 

- prvá pomoc 12 žiakov, 

- psychológia a pedagogika a profesijná komunikácia 17 žiakov, 
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- ošetrovateľské techniky 10 žiakov, 

- administratíva a zdravotnícka dokumentácia 17 žiakov, 

- ošetrovateľská starostlivosť 6 žiakov. 

 

 

f) Praktická príprava sa realizuje podľa platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu 

vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 

praktických zručností a činností formou cvičení v laboratórnych podmienkach (v 

odborných učebniach, laboratóriách a pod.) a odbornej klinickej praxe, v rámci 

predmetu ošetrovateľská starostlivosť, v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach 

sociálnych služieb. Na cvičeniach a odbornej klinickej praxi sa žiaci delia do skupín, 

najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky 

podľa platných predpisov nasledovne: vo všetkých študijných odboroch na cvičeniach 

v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach, laboratóriách a pod.) je počet 

žiakov v skupine maximálne 10. Na odbornej klinickej praxi je počet žiakov v skupine 

najviac 6. Žiaci počas štúdia v externej večernej forme absolvujú najmenej 800 hodín 

odbornej klinickej praxe. 

 

g) Žiaci sú povinní počas štúdia absolvovať individuálne 58 hodín odbornej klinickej praxe 

v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti. O absolvovaní 

predložia vedeniu školy potvrdenie vedúcim, resp. zodpovedným pracovníkom: 

ambulancia všeobecného lekára pre dospelých 22 hodín, 

ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast 36 hodín. 

 

h) Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške 

v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy 

v predmetoch ošetrovateľské techniky a ošetrovateľská starostlivosť a splnil výkonový 

štandard odborných zručností. 

 

i) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy. 

 

j) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

 
     Učebný plán je zostavený na základe Štátneho vzdelávacieho programu vydaného MZ SR 

pod číslom S11246-2019-OZdV-1 zo dňa 16.07.2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019 

začínajúc 1. ročníkom  (Vydanie: 2.). 

 

                                                                                                              SE  43/2020 

 

 

 

 

 


