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Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:  

 

Platnosť  

ŠkVP 

Dátum 

Revidovanie 

ŠkVP 

Dátum 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

1.9.2016  ŠkVP vypracovaný  na základe ŠVP vydaného  MZ SR pod 

číslom  Z49429-2011-OZdV zo dňa 22.9.2011 s účinnosťou  od   

1. septembra  2011 začínajúc 1. ročníkom. 

 28.08.2017 Vedenie školy, hodnotenie žiakov, profilujúce predmety. 

 27.08.2018 Vedenie školy, dlhodobé projekty školy, učebný plán – 

(externá-večerná forma). 

 27.08.2019 Vedenie školy, učebný plán v dennej forme štúdia,  

  dlhodobé projekty školy, aktualizácia textov o činnosti školy 

 1.7.2020 Od 13.marca 2020 do 30.júna 2020 prebiehalo v škole 

vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami 

hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR. O spôsobe vyučovania, 

metódach, formách a hodnotení informuje škola v správe 

o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 26.8.2020 Upravené úvodné identifikačné údaje, plánované aktivity, 

dlhodobé projekty, organizácia výučby 

 31.8.2021 V školskom roku 2020/2021 z dôvodu pandémie ochorenia 

COVID-19 v SR bol školský vzdelávací program realizovaný 

kombinovane, prezenčnou a dištančnou formou. Odborná 

klinická prax prebiehala v laboratórnych a prirodzených 

podmienkach. 
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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 
 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe  

vychádzajú z cieľov stanovených v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v 

štátnom vzdelávacom programe pre uvedený študijný odbor. Poslanie školy vyplýva aj z 

komplexnej analýzy školy. 

 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi: 

a) získať komplexné a prakticky zamerané vedomosti, zručnosti a kompetencie v rozsahu 

učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek, ktoré sú zároveň vzdelávacími 

štandardami, 

b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí 

a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, 

komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, čitateľskej, 

finančnej a matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied a 

technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, 

podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, 

c)    ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať, 

d)    naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť  

       ich riešiť, 

e)    rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a  

      pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce, 

f)    posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a  

tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k 

svojej vlastnej kultúre, 

g)   získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám    

      ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

h)  pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a          

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a 

etnickými skupinami náboženskej tolerancie, 

i)    naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, 

j)    pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

k)  naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie,       

vrátane zdravotného životného štýlu a zdravej výživy, životné prostredie a rešpektovať   

všeľudské etické hodnoty, 
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l)    získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie, 

m) vytvárať podmienky pre súťaže žiakov stredných škôl v odborných vedomostiach   

a zručnostiach ako aj pre športové súťaže, podporovať zapájanie žiakov do súťaží  

schálených MŠVVaŠ SR a olympiád, zapájať sa do dlhodobých športových súťaží  

organizovaných KSK a tým podporovať rozvoj mimoriadne nadaných detí a talentovanej 

mládeže,  

n) umožňovať žiakom získanie medzinárodne platných certifikátov (IES), 

o) podporovať vzdelávacie programy v oblasti starostlivosti o zdravie a prevencie obezity. 

 

 

 Všeobecné ciele odborného vzdelávania a prípravy: 

 

 Odborné vzdelávanie a príprava (ďalej len OVP) je súčasťou celoživotného 

vzdelávania a musí byť súčasťou spoločnosti založenej na vedomostiach, v ktorej je 

vzdelávanie cestou rozvoja ľudskej osobnosti. Zámerom OVP je pripraviť žiaka na úspešný, 

zmysluplný a zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život. Všeobecné ciele OVP na 

úrovni SKKR/EKR – 4; ISCED 454 sú: 

 

1. Cieľ – učiť sa poznávať znamená naučiť sa osvojiť si nástroje pochopenia sveta a 

rozvíjať schopnosti nevyhnutné k učeniu sa. 

OVP má: 

 rozvíjať základné myšlienkové postupy žiakov, ich pamäť a schopnosť sústredenia, 

 podporovať osvojovanie všeobecných princípov a algoritmov riešenia problémov, javov a 

situácií, ako aj bežných zručností pre prácu s informáciami, 

 podporovať poznanie žiakov lepšieho chápania sveta, v ktorom žijú a nevyhnutnosť 

udržateľného rozvoja, 

 viesť k porozumeniu základných vedeckých, technologických a technických metód, 

postupov a nástrojov a rozvíjať zručnosti pri ich aplikácii, 

 rozvíjať osvojenie si základných poznatkov, pracovných postupov a nástrojov potrebných 

pre kvalifikovaný výkon povolania na trhu práce, 

 pripravovať žiakov pre celoživotné vzdelávanie. 

 

 2. Cieľ – učiť sa rozhodovať znamená naučiť sa tvorivo zasahovať do svojho 

životného, pracovného a spoločenského prostredia. 

OVP má: 

 

 rozvíjať aktívny a tvorivý prístup žiakov k riešeniu problémov a hľadaniu progresívnych 

riešení, 

 podporovať flexibilitu, adaptabilitu a kreativitu žiakov, 

 viesť žiakov k aktívnemu prístupu k práci, profesijnej kariére a prispôsobovaniu sa zmenám 

na trhu práce, 

 rozvíjať cieľavedomý prístup žiakov k tímovej a samostatnej práci, 

 vytvárať zodpovedný prístup žiakov k plneniu svojich povinností a rešpektovaniu 

stanovených pravidiel, 

 viesť žiakov k hodnoteniu svojich schopností a rešpektovaniu schopností druhých, 

 rozvíjať zručnosti potrebné k rokovaniu, diskusii, kompromisu, obhajobe svojho stanoviska 

a k akceptovaniu stanovísk druhých, 

 viesť žiakov k chápaniu práce ako príležitosti pre sebarealizáciu. 
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 3. Cieľ – učiť sa existovať znamená porozumieť vlastnej osobnosti a jej vytváraniu v 

súlade s všeobecne akceptovanými morálnymi hodnotami. 

OVP má: 

 rozvíjať telesné a duševné schopnosti a zručnosti žiakov, prehlbovať zručnosti potrebné k 

sebareflexii, sebapoznaniu a sebahodnoteniu, 

 vytvárať primerané sebavedomie a inšpiráciu žiakov, 

 rozvíjať slobodné, kritické a nezávislé myslenie žiakov, ich úsudok a rozhodovanie, 

 viesť k prijímaniu zodpovednosti žiakov za svoje myslenie, rozhodovanie, správanie a 

cítenie, 

 viesť žiakov k emocionálnemu a estetickému vnímaniu, 

 rozvíjať kreativitu, nadanie, špecifické schopnosti a predstavivosti. 

 

 4. Cieľ – učiť sa žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými znamená vedieť spolupracovať s 

ostatnými a podieľať sa na živote spoločnosti a nájsť si v nej svoje miesto. 

OVP má: 

 rozvíjať úctu k ľudskému životu a jeho hodnote, 

 vytvárať úctu a rešpekt k živej a neživej prírode, k ochrane životného prostredia a k 

chápaniu globálnych problémov ľudstva, 

 prehlbovať osobnostnú, národnostnú a občiansku identitu žiakov, ich pripravenosť chrániť 

vlastnú identitu a rešpektovať identitu druhých, 

 viesť žiakov k tomu, aby sa vo vzťahu k iným ľuďom oslobodili od predsudkov, xenofóbie, 

intolerancie, rasizmu, agresívneho nacionalizmu, etnickej, náboženskej a inej 

neznášanlivosti, 

 vytvárať zodpovedné a slušné správanie žiakov v súlade s morálnymi zásadami a zásadami 

spoločenského správania sa, 

 viesť žiakov k aktívnej účasti v občianskom živote a spolupráci na rozvoji demokracie, 

 rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov a zručnosti pre hodnotný pracovný, rodinný a 

partnerský život. 

 

 Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 

vzdelávania sú zamerané na: 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu 

a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných 

a talentovaných jedincov, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom 

vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu, 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 

a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti 

záujmovej činnosti, 

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom 

čase. 

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania, 
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 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka, 

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením  

softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti 

informačných technológií, 

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov 

v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

 vytvárať priaznivé prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní, 

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej 

diagnostiky. 

b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.   

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - 

žiakom – rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a 

radosti z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-

hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti 

žiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 

a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si 

takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich 

uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie 

a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa, 

 nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými 

školamina princípe partnerstva s cieľom: 

 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania 

a voľnočasových aktivít, 

 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho 

programu, 

 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, 

rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho 

procesu, vrátane praktického vyučovania a odbornej klinickej praxe, 

 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania 

a prípravy  v našom regióne, 

 spolupracovať  so zariadeniami a inštitúciami poskytujúcimi zdravotnícke služby, 

 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne 

skúsenosti a poznatky, 
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 spolupracovať s domovmi dôchodcov, s detskými domovmi a poskytovať služby 

žiakov pri slávnostných a spoločenských príležitostiach, 

 rozvíjať spoluprácu so stavovskými organizáciami za účelom výmeny skúseností 

pri  spájaní teórie s praxou vo výchovno-vzdelávacom procese. 
 

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  

Pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy, 

ako aj vytvorenie vhodných podmienok na realizáciu kvalitného výchovno-

vzdelávacieho procesu je nutné vykonať nasledujúce rekonštrukčné a údržbárske 

práce: 

 

 Je potrebné vykonať celkovú rekonštrukciu odbornej učebne fyzikálno - 

chemického laboratória, a to výmenu vodovodného potrubia k pracovným 

stolom. Ďalej v tejto miestnosti je potrebné odstrániť keramický obklad zo 

stien a urobiť izoláciu stien proti vlhkosti. 

 Vplyvom poveternostných podmienok, najmä prudkým dažďom a vetrom zo 

severnej strany, je fasáda budovy v zlom  technickom stave. Na mnohých 

miestach omietka opadáva a je úplne zvetralá. Preto je potrebné urobiť jej 

celkovú rekonštrukciu. 

 Škola má osobné motorové vozidlo a jeho garážovanie máme zabezpečené 

prenájmom garáže mimo areálu školy. Plánujeme preto vybudovať vlastnú 

garáž a to prístavbou k telocvični. 

 Vymeniť PVC podlahy v triedach. 

 Pravidelne inovovať odborné učebne a vybudovať novú učebňu 

ošetrovateľstva. 

 Vybrané odborné učebne upraviť na rozšírenie doplnkových činností školy, 

najmä pre realizáciu rekvalifikačných kurzov pre verejnosť, zabezpečenie 

školení a iných vzdelávacích aktivít. 

 Sledovať vypísané granty a projekty a aktívne sa do nich zapájať, využívať 

materiálno – technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových 

finančných zdrojov. 

 Pravidelne sa starať o úpravu priestorov školy a jej okolia. 
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Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40,              

041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

 

Stupeň vzdelania úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1) 2 roky 

2) 3 roky 

Forma štúdia 1) denná 

2) externá-večerná 

 

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

v praxi. 

 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 Košického 

samosprávneho kraja, Koncepcie  rozvoja športu Košického samosprávneho kraja, Koncepcie  

rozvoja práce  s mládežou Košického samosprávneho kraja 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 školyna 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 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, 
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 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, 

 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 a kúpeľných zariadeniach, 

pracoviskách záchrannej zdravotnej služby, 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, 
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 nedostatočný status zdravotníckeho pracovníka v našej spoločnosti, 

 nižšia vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

 slabšia spolupráca s rodičmi problémových žiakov, 

 mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

 

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, modely 

ľudského tela /plastické aj fotografické/ pre vyučovanie anatómie, model na intubáciu, model 

ruky na intravenóznu aplikáciu a  ostatné pomôcky /glukomer, elektronické digitálne 

tlakomery, fonendoskopy, infúzne  a injekčné  súpravy, intubačná sada a pod./  potrebné pri 

poskytovaní prvej pomoci. Škola zakúpila automatický externý defibrilátor, ktorý slúži nielen 

na výuku, ale v prípade potreby  záchrany života žiakov a 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. 
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 Odborná učebňa pre vyučovanie jazykov je vybavená potrebnou audiovizuálnou 

a videoprojektovou technikou.    

Dve odborné učebne sú  zariadené kompletnou  výpočtovou technikou s prístupom na 

internet.  

 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/. 

 

K zabezpečeniu 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, knižnica školy,  

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

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

Werferovej 50 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 

 Červené stužky 

 Súťaže zamerané na poskytovanie prvej pomoci 

 Mladý záchranár CO 

 CLIL 

 

Športové akcie 

 

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

 Beh primátora mesta 
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 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 

 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. 
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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, kariérny poradca školy, 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. 

 

 

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  
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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 

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

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

- 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 

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 výchovno-vzdelávacieho 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 
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 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 

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, 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 komorou fyzioterapeutov či 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.  MŠVV a Š 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 prvej pomoci organizovaných SČK. Škola každý rok vykazuje 

dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi vrátane prvodarcov. 



20 

 

 

 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. 

 

 

 

 

Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40,  

041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

 

Stupeň vzdelania úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1) 2 roky 

2) 3 roky 

Forma štúdia 1) denná 

2) externá-večerná 

 

4  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE ZDRAVOTNÍCKY 

ZÁCHRANÁR 
 

4.1  Popis  školského vzdelávacieho programu 

 
Vzdelávací program je určený pre študijný odbor:  zdravotnícky záchranár 

 

Zameriava sa na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov pre oblasť 

prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách záchrannej zdravotnej 

služby, v mobilných intenzívnych jednotkách a základných zložkách integrovaného 

záchranného systému. Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je 

zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať základné zdravotnícke 

záchranárske činnosti v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

Štúdium sa realizuje dennou a externo-večernou formou.  

Na základe Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania 

v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji, Koncepcie rozvoja športu Košického 

samosprávneho kraja, Koncepcie práce s mládežou Košického samosprávneho kraja, 

Koncepcie rozvoja kreatívnej ekonomiky Košického samosprávneho kraja, Národnou 

stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, Koncepciou 

informatizácie a digitalizácie rezortu školstva Košického samosprávneho kraja, Koncepcie 

boja proti extrémizmu, Európskeho politického rámca Zdravie 2020, Národného akčného 

plánu prevencie obezity, Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej 

republike a Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov sa v rámci vyučovania 

jednotlivých predmetov usilujeme aj o podporovanie maximálneho využitia inovatívnych 

metód výučby a učenia založených na informačno-komunikačných technológiách, 

podporovanie vzdelávania talentovaných a mimoriadne nadaných jedincov, výchovu v duchu 

humanizmu, ochrany ľudských práv a rozvoja tolerancie, rozvíjanie finančnej gramotnosti, 
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čitateľskej gramotnosti, kreatívnej ekonomiky a identifikovanie nových zručností v spolupráci 

so zamestnávateľmi, motivovanie žiakov k opatreniam a aktivitám na zlepšenie životného 

prostredia, výchovné pôsobenie s cieľom zníženia rizikového spávania detí a mládeže, boja 

proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, ochranou pred fyzickým 

a psychickým násilím, diskrimináciou a segregáciou, prevenciou drogových závislostí, 

prevenciou užívania alkoholu a tabaku, delikvencie, kriminality a prevenciou úrazov, 

ochranou zdravia a civilizačných ochorení, prevenciou obezity, telesného a duševného zdravia 

a informovanosťou žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok a rozvíjame 

stratégiu výučby školy. 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe v študijnom odbore zdravotnícky 

záchranár 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 v zdravotníckych zariadeniach a jednotlivých zložkách 

integrovaného záchranného systému. 

Odborné vzdelávanie a príprava nie je založené na osvojovaní čo najväčšieho objemu 

faktov, ale smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku 

komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia rozvoj a 

celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen 

v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a 

aplikácie. 

Cieľom prípravy žiaka je pripraviť ho na povolanie, získanie odbornej kvalifikácie  

a priamy vstup na trh práce a ukázať na možnosti pre vstup do ďalších programov na vyšších 

stupňoch vzdelávania. 

 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. 

 Z hľadiska použitia ŠkVP pre cieľové skupiny vzdelávacej sústavy Slovenskej 

republiky je určený pre absolventov stredných škôl s maturitou formou dvojročného denného   

štúdia a trojročného externého-večerného štúdia. 

 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. 
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4.2 Základné údaje 
 

Študijný odbor: 5315 N zdravotnícky záchranár 

Odborné zamerania: ––––––  

Vzdelávacie oblasti 

v odbornom vzdelávaní: 

Teoretické vzdelávanie a praktická príprava 

Odborná klinická prax 

Forma, spôsob 

a organizácia štúdia: 

1) Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov 

strednej školy, ukončenej maturitnou skúškou  

2) Externé-večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre 

absolventov strednej školy, ukončenej maturitnou skúškou 

 

 

Vyučovací jazyk Štátny jazyk 

Dĺžka vzdelávania 

a prípravy: 

1) 2 roky 

2) 3 roky 

Študijný odbor je určený 

pre: 

Absolventov strednej školy, ukončenej maturitnou skúškou.  

Podmienky na prijatie 

do študijného odboru: 
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí  absolventi 

strednej školy, ktorí splnili podmienky výberového  konania. 

Do študijného odboru zdravotnícky záchranár môžu byť  prijatí 

žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť na prácu v odbore. 

Vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnom stave uchádzača 

musí byť pripojené k prihláške. Úspešne vykonali 

psychodiagnostické testy a sú držiteľmi vodičského preukazu 

skupiny „B“. 

Do prvého ročníka externého-večerného štúdia môžu byť prijatí 

absolventi strednej školy, ukončenej maturitnou skúškou, ktorí 

splnili podmienky výberového konania vrátane overenia 

pohybových schopností a fyzickej zdatnosti, sú držiteľmi 

vodičského oprávnenia kategórie B a ktorí v dobe prijímacieho 

konania ako aj počas celej dĺžky štúdia sú v pracovnoprávnom 

vzťahu a pracujú v niektorej zložke integrovaného záchranného 

systému. 

Zložky prijímacej skúšky: 

       -      biológia (so zameraním na biológiu človeka), 

- overenie fyzickej zdatnosti a pohybových schopností 

vrátane overenia plaveckých schopností 

Spôsob ukončenia 

vzdelávania a prípravy: 

Maturitná skúška z odborných predmetov 

Doklad o dosiahnutom 

vzdelaní: 

Vysvedčenie  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 454;  

úroveň SKKR/EKR – 4 

Pracovné uplatnenie 

absolventa: 

Zdravotnícky záchranár je zdravotnícky pracovník, ktorý sa 

uplatní najmä v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a 

v integrovanom záchrannom systéme. 
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Nadväzná odborná 

príprava: 

Vysokoškolské štúdium. 

Ďalšie a sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

podľa platnej legislatívy MZ SR. 

 

 

 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy 

 

 Obsah vzdelania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky 

a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie pomaturitného 

kvalifikačného vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 

zdravotnícky záchranár. Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania  

vrátane odbornej klinickej praxe. Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety 

teoretického a praktického zamerania, najmä neodkladná zdravotná starostlivosť 

v jednotlivých klinických odboroch, anestéziológia, urgentná medicína, zdravotná záchranná 

služba a odborná klinická prax v ústavnej zdravotnej starostlivosti a v záchrannej zdravotnej 

službe. 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 a v priestoroch poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti. V jazykovej oblasti je vzdelávanie zamerané na slovnú a písomnú 

komunikáciu, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku 

v cudzom jazyku.  

Vzdelávanie v telesnej výchove  je zamerané hlavne na rozvoj pohybových zručností 

a zvyšovanie pohybovej výkonnosti s dôrazom na ochranu a upevňovanie zdravia 

a predchádzanie civilizačným ochoreniam. 

Pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov sú vytvorené vhodné podmienky – 

odborná učebňa pre vyučovanie cudzích jazykov, 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 študijnom odbore  zdravotnícky záchranár je koncipovaná tak, aby žiaci 

zvládli všeobecné a odborné poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni. 

Uvedenému zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane 

odbornej klinickej praxe. 

 

Odborná zložka vzdelávania 

 

 V prvom polroku prvého ročníka prevažuje teoretické vyučovanie, ktoré je  prepojené 

s praktickým vyučovaním v škole resp. u poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. 

V uvedenom polroku prvého  ročníka vyučovanie prebieha prevažne 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 odborné úkony, ktoré musí ovládať 

po príchode na pracovisko odbornej klinickej praxe. 
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 Odborné učebne sú vybavené okrem pomôcok a modelov na nácvik odborných 

ošetrovateľských úkonov, TV prijímačom, či DVD prehrávačom. Na vyučovaní sa vo veľkej 

miere využívajú informačno – komunikačné technológie – notebooky, dataprojektory  a 

interatktívne tabule. Každý vyučujúci má možnosť využívať spoluprácu s hospodárkou školy, 

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

orgánov, tkanív a iné. 

 Všetky odborné úkony žiaka vychádzajú z poznania anatómie a fyziológie ľudského 

tela, patofyziológie, kliniky, diferenciálnej diagnostiky a liečby patologických stavov a 

ochorení. Žiaci získavajú informácie o možnostiach preventívnych opatrení pri zamedzovaní 

negatívnych dopadov na ľudské zdravie. 

 Zoznamujú sa s etickou a legislatívnou stránkou poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to 

všetko pri využívaní poznatkov zo psychológie, profesionálnej komunikácie, zdravotníckej 

etiky, ale aj z práva a legislatívy.  

Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického 

zamerania, najmä anestéziológia, urgentná medicína, zdravotná záchranná služba a odborná 

klinická prax v ústavnej zdravotnej starostlivosti a v záchrannej zdravotnej službe. Tieto 

predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si 

profesionálnych zručností. 

Jedným z profilujúcich predmetov je predmet zdravotná záchranná služba. Predmet 

má teoretickú a praktickú časť. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti a schopnosti 

získané v uvedenom predmete žiaci musia dokázať pretransformovať do praktickej činnosti 

na školiacom klinickom pracovisku. 

 Odborná klinická prax sa realizuje od druhého polroka prvého ročníka v dennej forme 

štúdia a od druhého ročníka v externej-večernej forme štúdia. Škola má podpísané dohody 

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

zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami sociálnych služieb. 

 Praktické vyučovanie prebieha najmä na pracovisku záchrannej zdravotnej služby, 

KOS ZZS SR, ale aj v nemocniciach na klinike  anestéziológie a intenzívnej  medicíny, 

neurochirurgickej, internej, detskej klinike či oddelení urgentného príjmu. Súčasťou  odbornej 

praxe naších žiakov je aj praktické vyučovanie  na otolaryngologickom a  očnom oddelení, 

pôrodnej sále, na jednotkách intenzívnej starostlivosti -  (neonatologická, kardiologická, 

neurologická) ako aj na ambulanciách – chirurgickej či traumatologickej. Žiaci denného 

štúdia v druhom polroku druhého ročníka vykonávajú odbornú klinickú prax na pracovisku 

záchrannej zdravotnej služby v ambulanciách RZP/RLP pod vedením odborného učiteľa. 

Striedaním zdravotníckych  zariadení počas štúdia škola poskytuje žiakom možnosť 

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

čím približuje žiakovi komplexný pohľad na zdravotnú starostlivosť o pacienta 

a v neposlednom  rade dá sa žiakom možnosť lepšej orientácie pri výbere vhodného 

pracoviska pre pracovné zaradenie. 

Obsahovou náplňou odbornej klinickej praxe je spolupráca so zdravotníckym 

personálom v poskytovaní prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ale aj pri 

diagnostických, liečebných a odborných ošetrovateľských činnostiach podľa kompetencií 

zdravotníckeho záchranára  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 záznamov pre zdravotníckeho záchranára. Žiak pracuje pod dozorom 

odborného učiteľa. 

 V mesiaci jún v prvom ročníku žiaci absolvujú počas 4 týždňov  súvislú  odbornú  

klinickú prax na pracovisku záchrannej zdravotnej služby a na klinike anestéziológie a  

intenzívnej medicíny.  V uvedenom čase žiaci nemajú teoretické vyučovanie, sú zadelení do 
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ranných, popoludňajších a nočných zmien. Súvislá odborná  klinická prax vytvára podmienky 

a priestor pre samostatnú prácu žiakov v prevádzkových podmienkach. Štruktúru a obsah 

súvislej odbornej klinickej praxe tvoria činnosti, ktoré sú pre odborný profil zdravotníckeho 

záchranára nevyhnutné. Na klinickom pracovisku žiaci pracujú pod dozorom zodpovedného 

pracovníka a kolektívu zamestnancov. Absolvovanie súvislej odbornej klinickej praxe sa 

hodnotí známkou a je  podmienkou pre postup do ďalšieho ročníka. 

 Súčasťou odborného vzdelávania a prípravy našich žiakov na svoju profesiu sú aj 

účelové kurzy, ktoré predstavujú integrujúcu zložku vedomostí, zručností a postojov. Počas 

štúdia naši žiaci absolvujú účelový kurz z vodnej záchrannej služby, zimný lyžiarsky kurz 

a zlaňovací kurz. Ich cieľom je, aby každý  absolvent štúdia mal základné  schopností 

a zručností pri riešení mimoriadnych situácií a udalostí. Učebný kurz je povinnou 

organizačnou formou vyučovania. 

 Žiaci externej-večernej formy vzdelávania majú možnosť absolvovať zlaňovací kurz. 

Výchova a vzdelávanie v pomaturitných formách štúdia je 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 pracovisku záchrannej 

zdravotnej služby. 

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

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

v profitujúcich predmetoch (zdravotná záchranná služba – 1., 2. ročník; ošetrovateľské 

techniky – 1. ročník) a 90 % odbornej klinickej praxe (1., 2. ročník) v odbornej zložke 

vzdelávania. 

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 
 

Do študijného odboru zdravotnícky záchranár môžu byť prijatí uchádzači, ktorých 

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

všeobecný lekár pre dospelých. 

Na štúdium  môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore.  

Majú dobrú funkčnú schopnosť dolných končatín umožňujúcu dlhšie státie a prácu vo 

vynútených polohách, voľnú pohyblivosť a zodpovedajúcu svalovú silu horných končatín, 

dobrú zručnosť a správnu pohybovú koordináciu obidvoch rúk a netrpia poruchami dynamiky 

a statiky, záchvatovými stavmi akejkoľvek  etiológie. 

Do  študijného odboru  zdravotnícky záchranár  nemôžu byť prijatí uchádzači, 

ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo 

ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo 

správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu. 

 

 

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. 
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 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 ochranné pracovné 

prostriedky a pomôcky, technika a prístroje v bezchybnom stave. 

 Odborná klinická prax v zdravotníckych  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,  či v telocvični alebo školskom ihrisku je oboznámený každý žiak na úvodnej 

hodine z daného predmetu. Do odborných učební žiak vstupuje po náležitej úprave svojho 

zovňajška a v bielom plášti. Do odborných učební, laboratória 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 a nezdravotníckymi zariadeniami. 

Pri nástupe na praktické vyučovanie v zdravotníckom zariadení každý žiak pred 

nástupom na pracovisko je povinný absolvovať poučenie o BOZP a požiarnej ochrane 

vedúcim zamestnancom pracoviska resp. zodpovedným pracovníkom. Účasť na poučení žiak 

potvrdí svojím podpisom na osobitnom tlačive. Žiak na pracoviskách je oboznámený 

o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel počas realizácie 

odbornej výučby a o práve dotknutých osôb na ochranu osobných údajov v zmysle platnej 

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

v úvode zošita pre odbornú klinickú prax a podpísané svojim podpisom. 

 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 pri nástupe  do školy potrebuje  pre výuku jeden biely plášť s dlhým 

rukávom. 

Pri nástupe  na odbornú klinickú prax musí  mať žiak  zabezpečené osobné  ochranné 

pracovné prostriedky:       

 biele nohavice – 2 ks 
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 biele tričko  – 2 ks 

 zdravotné topánky bielej farby (nie vsuvky) 

 menovka žiaka (umiestnená na viditeľnom mieste). 

 

Žiak si samostatne na súvislú odbornú klinickú prax v mesiaci jún musí zabezpečiť červené 

nohavice s reflexnými pásmi (podľa platnej legislatívy ZZS).  

 

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 hodnôt a 

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. 

 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), 

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. 

 

3) podľa času 

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

b) záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo 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,  model, projekt  a pod. 

 

6) podľa prostredia 
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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, 

 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, modelové úlohy, projekty a pod.). 

 

d) podľa vzdelávacích výstupov  

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

 praktické kompetencie (výrobok, proces, postup).  
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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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Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40,  

041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

 

Stupeň vzdelania úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1) 2 roky 

2) 3 roky 

Forma štúdia 1) denná 

2) externá-večerná 

 

 

5 KOMPETENCIE (PROFIL) ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO    

ODBORU ZDRAVOTNÍCKY  ZÁCHRANÁR 

5.1  Celková charakteristika absolventa 

 

 Študijný odbor zdravotnícky záchranár pripravuje  zdravotníckych pracovníkov, 

ktorí sú spôsobilí vykonávať odborné pracovné činnosti v neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti, záchrannej zdravotnej službe v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby, 

v mobilných intenzívnych jednotkách a základných zložkách integrovaného záchranného 

systému. 

Náročnosť zdravotníckeho povolaniasi vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle 

odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je 

schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať 

aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. 

 Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti 

starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z oblasti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 

záchrannej zdravotnej služby, základných ošetrovateľských techník a z oblasti bezpečnosti 

práce. 

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

a zvládanie záťažových situácií. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v 

tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v  nadväzovanía 

sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejav. Vyznačuje sa vysokým 

stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší 

odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu prácei prehlbovanie vedomostí 

a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. 

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s 

právnymi predpismi súvisiacimi so zdravotnou starostlivosťou. Predpokladá sa jeho 

schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí 

v odborných predmetoch. 

Odborná príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy 

mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní. 

Absolvent študijného odboru  je  pripravený: 

- spolupracovať so zložkami integrovaného záchranného systému v  diagnostickom a 

liečebnom režime neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záchrannej zdravotnej služby, 
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- riešiť život ohrozujúce stavy, úrazy a chorobné stavy, vyvolávajúce náhlu a neznesiteľnú 

bolesť  v rámci záchrannej zdravotnej služby, 

- podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, 

- spracovať informácie, viesť potrebnú dokumentáciu  a pracovať s ňou v súlade 

s právnymi predpismi. 

 Absolvent sa uplatní vo všetkých základných zložkách integrovaného záchranného 

systému,  kde pracuje samostatne, alebo v  tíme. 

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu. 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi 

kompetenciami. 

 

5.2  Kľúčové kompetencie  

 
 Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni 

SKKR/EKR – 4; ISCED 454 smeruje k tomu, aby si žiaci ďalej rozvíjali získané vedomosti 

a schopnosti. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať dovšetkých vzdelávacích 

oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným 

orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil nasledovné 

kľúčové kompetencie: 

 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

c) Schopnosť tvorivo riešiťproblémy 

d) Podnikateľské spôsobilosti 

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 

 

5.3 Všeobecné kompetencie 
 

Absolvent má: 

 

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a 

normám komunikácie, 

- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a 

získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného 

alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovaťsvoj názor, pohotovo 

reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a 

neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovúetiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 

komunikačnej situácie, 

- v profesijných situáciách používať výpočtovú techniku a prístupné informačné a 

komunikačné technológie, 

- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju 

predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti, 

- vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovania telesnej 

zdatnosti a upevňovania zdravia, 
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5.4 Odborné kompetencie 
 

 

a) Požadované vedomosti 

 

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí (má poznať): 

- základy latinčiny a medicínskej terminológie,  

- základy anatómie, patofyziológie človeka,  prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, 

funkciu, vývoj  organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme, 

- základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v 

chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí, 

- organizáciu záchrannej zdravotnej služby, právne aspekty poskytovania neodkladnej 

zdravotnej starostlivosti, 

- osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho  prežívanie, správanie 

a konanie v situáciách ohrozujúcich zdravie a život človeka,   

- poznať seba samého, metódy a prostriedky zvládnutia záťažových situácií, stresu,  

- základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a obnovovania, a 

faktory, ktoré ovplyvňujú  zdravotný stav, 

- základné poznatky o systémových ochoreniach, 

- základnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku pri systémových ochoreniach pre prácu 

zdravotníckeho záchranára,  

- základné princípy zdravotníckej etiky, komunikácie s pacientom a zdravotníckym 

pracovníkom, 

- vedieť spracovať informácie, viesť potrebnú dokumentáciu  a pracovať s ňou v súlade 

s právnymi predpismi, 

- ovládať právne predpisy pri využívaní rádiokomunikačných a spojovacích prostriedkov,   

- základné ošetrovateľské techniky pri systémových ochoreniach,  

- informatiku, metódy spracovávania údajov a informačné systémy. 

 

 
b) Požadované zručnosti 

 

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný): 

− profesionálne komunikovať, 

− podieľať sa ba vytváraní bezpečného a hygienického prostredia, 

− dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používať 

prostriedky protipožiarnej ochrany, 

− ovládať prácu a hygienickú údržbu prístrojového vybavenia v ambulancii  záchrannej 

zdravotnej služby, 

− manipulovať so základnou zdravotnou technikou a výpočtovou technikou 

v zdravotníctve,  

− odoberať  základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej 

zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti,  

− sledovať, hodnotiť a zaznamenávať životné funkcie pomocou primeraných klinických 

a technických prostriedkov,  

− vykonávať posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu, 

− vykonávať prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania, 

− vykonávať čistenie dýchacích ciest a zaisťuje priechodnosť dýchacích ciest 

dostupnými prostriedkami a technikami,  

− vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu, 
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− používať automatický a poloautomatický externý defibrilátor, 

− zaisťovať periférny žilový vstup vrátane intraoseálneho vstupu a podávať fyziologický 

roztok na udržanie priechodnosti žilového vstupu,  

− používať pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest pri umelej pľúcnej ventilácii, 

− podávať kyslíkovú liečbu a inhalačnú liečbu, 

− vyhotovovať záznam EKG krivky a vykonávať jej posudzovanie a hodnotenie, 

− vykonávať základné neurologické vyšetrenie a stanovovať pracovnú diagnózu cievnej 

mozgovej príhody,  

− odvádzať prekotný pôrod, vykonávať prvé ošetrenie novorodenca, ošetrovať rodičku, 

− ošetrovať pneumotorax dostupnými prostriedkami a technikami, 

− zavádzať žalúdočné sondy, 

− zavádzať močový katéter u žien, asistovať pri zavádzaní močového katétra u muža 

a dieťaťa,  

− odoberať v prípade potreby biologický materiál, 

− odoberať kapilárnu krv a žilovú krv na diagnostické účely, 

− polohovať a imobilizovať osobu s prihliadnutím na rozsah a povahu poranenia alebo 

ochorenia a vyslobodzovať osobu, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život 

alebo zdravie,  

− znehybňovať poranené časti tela osoby, 

− ohrievať alebo chladiť osobu pri úrazoch spôsobených nízkymi alebo vysokými 

teplotami, 

− ošetrovať amputát vhodný na replantáciu, 

− používať magnet pri neadekvátnej funkcii implantovateľného kardioverter-

defibrilátora, 

− zabezpečovať transport osoby a podieľať sa na transporte osoby z miesta udalosti do 

vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby dostupnými spôsobmi a 

prostriedkami, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,  

− sledovať nepretržite zdravotný stav, zabezpečovať základné životné funkcie a 

uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, s chorobou a umieraním,  

− ošetrovať drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly 

a stómie,  

− udržiavať rádiovú, telefónnu a dátovú komunikáciu s operačným strediskom 

tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a so všetkými zložkami 

integrovaného záchranného systému, spolupracovať pri navigácii v teréne,  

− zaisťovať bezpečnosť zásahu, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo 

zdravie, 

− spolupracovať pri navigácii ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v 

teréne,  

− zabezpečovať starostlivosť o telo mŕtvej osoby, 

− pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb sa riadiť pokynmi veliteľa 

zdravotníckeho zásahu, vykonávať triedenie ranených a ako veliteľ zdravotníckeho 

zásahu koordinovať záchranný tím,  

− vyslobodzovať osoby v spolupráci s ostatnými zložkami integrovaného záchranného 

systému, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.  

− pripraviť  a podať lieky na základe získaného vzdelania v zmysle platnej legislatívy. 
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c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

 

Absolvent sa vyznačuje: 

 

- trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou,  

- komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním, 

- spoľahlivosťou, presnosťou, 

- primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou, 

- emocionálnou stabilitou, 

- diskrétnosťou a zodpovednosťou, 

- iniciatívnosťou, adaptabilnosťou,  

- asertívnosťou, altruizmom, 

- zvládať záťažové životné situácie, 

- schopnosťou pracovať v tíme i samostatne, 

- fyzickou zdatnosťou. 
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Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40,041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

 

Stupeň vzdelania úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1) 2 roky 

2) 3 roky 

Forma štúdia 1) denná 

2) externá-večerná 

6 UČEBNÉ PLÁNY ŠTUDIJNÉHO ODBORU 

ZDRAVOTNÍCKY    ZÁCHRANÁR 
6.1    UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ZDRAVOTNÍCKY 

ZÁCHRANÁR (2-ROČNÉ ŠTÚDIUM) 

Škola (názov, adresa) 

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 

Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

Stupeň vzdelania 

úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov/skratky 

predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Teoretické vzdelávanie a praktická  

príprava 
 35 35 70 

Anglický jazyk / Nemecký jazyk ANJ/NEJ 1 (1) – 1 (1) 

Telesná výchova TEV 1 (1) – 1 (1) 

Latinský jazyk LAT 2 (1) – 2 (1) 

Anatómia a fyziológia ANF 4 / - – 2 

Preventívne lekárstvo PLX 1 / - – 0,5 

Klinická propedeutika KPA 2 / - – 1 

Vnútorné lekárstvo VNL 1 / 2 3 4,5 

Chirurgia CHG - / 2 2 3 

Pediatria PET 1 1 2 

Gynekológia a pôrodníctvo GYP – 1 1 

Neurológia NEU - / 1 1 / - 1 

Psychiatria PSC - / 1 – 0,5 

Anesteziológia ANE 1 – 1 

Urgentná medicína UGM 3 4 7 

Zdravotná záchranná služba ZFS 6 (2) 5 (2) 11 (4) 

Ošetrovateľské techniky OTY 6 (4) / 2(2) 1/2 5,5 (3) 

Právo a legislatíva PGI 1 / - – 0,5 

Psychológia a komunikácia PBK 2 (2) /1(1) – 1,5 (1,5) 

Zdravotnícka etika ZET 2 (2) /- – 1 (1) 

Odborná klinická prax     

Zdravotná záchranná služba ZFP - / 10(10) 16 (16) 21 (21) 
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Prehľad využitia týždňov 

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Súvislá odborná klinická prax 4 – 

Maturitná skúška – 2 

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a. i.) 
3 5 

Spolu týždňov 40 37 

 

Poznámky: 

a)   Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 

33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 

hodín. Počet hodín v zátvorke udáva počet hodín cvičení z celkového počtu týždenných 

vyučovacích hodín predmetu. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných 

odboroch sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 

týždňov (do celkového počtu hodín sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín 

za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na 

opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, 

exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky. 

b) Predmety odbornej zložky vzdelávania uvedené v učebnom pláne sú povinné pre všetky 

formy vzdelávania v študijnom odbore. 

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

formy vzdelávania v študijnom odbore. 

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, až 30%-nú úpravu učebného obsahu na inováciu a na 

zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb. 

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

vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojenie požadovaných praktických 

zručností a činností formou cvičení (v odborných učebniach, laboratóriách a pod.) 

a odbornej klinickej praxe. 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. Počet žiakov v odborných učebniach, 

laboratóriách je najviac 6 a na odbornej klinickej praxi je počet žiakov v skupine najviac 

5. 

f) V 1. ročníku denného štúdia v odbornej zložke vzdelávania je štvortýždňová súvislá 

odborná klinická prax. 

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

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

odbornej klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania. 

h) Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 

 

SE 8/2020 
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Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

 

Stupeň vzdelania úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1)   2 roky 

2)   3 roky 

Forma štúdia 1)  denná 

2)  externá - večerná 

 
6.2    UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ZDRAVOTNÍCKY 

ZÁCHRANÁR (3-ROČNÉ ŠTÚDIUM)  

(Platné od 1.9.2020 začínajúc 1. ročníkom) 

 
Škola (názov, adresa) Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40,  

041 37 Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N  zdravotnícky záchranár 

Stupeň vzdelania uroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia externá - večerná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov/skratky 

predmetov                                                                           

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Teoretické vzdelávanie a praktická príprava 15 15 15 45 

Latinský jazyk                                                     LAT 1(1)/- - - 0,5(0,5) 

Anatómia a fyziológia                                         ANF 2 - - 2 

Preventívne lekárstvo                                          PLX -/1 - - 0,5 

Klinická propedeutika                                         KPA 2/- - - 1 

Vnútorné lekárstvo                                              VNL     -/2 1 1 3 

Chirurgia                                                             CHG      - 1 1 2 

Pediatria                                                               PET - - 1 1 

Gynekológia a pôrodníctvo                                 GYP - - 1 1 

Neurológia                                                           NEU - 1 - 1 

Psychiatria                                                           PSC - -/1 - 0,5 

Anestéziológia                                                     ANE    1 - - 1 

Urgentná medicína                                              UGM 2 2 2 6 

Zdravotná záchranná služba                                ZFS 3(2) 4(2)/3(2) 3(1) 9,5(5) 

Ošetrovateľské techniky                                     OTY 2(1) 1 1 4(1) 

Právo a legislatíva                                               PGI  1/- - - 0,5 

Psychológia a komunikácia                                 PBK -/2(2) - - 1(1) 

Zdravotnícka etika                                               ZET 1(1)/- - - 0,5(0,5) 

Odborná klinická prax     

Zdravotná záchranná služba                                 ZFP - 5(5) 5(5) 10(10) 
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Prehľad využitia týždňov 

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Súvislá odborná klinická prax - - - 

Maturitná skúška - - 2 

Časová rezerva (účelové kurzy, 

opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-

vzdelávacie akcie a i.) 

7 7 5 

Spolu týždňov 40 40 37 

 

Poznámky: 

a) V externom - večernom štúdiu je celkový počet týždenných vyučovacích hodín 

v ročníku 15. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba sa realizuje v 1., 2. ročníku 

v rozsahu 33 týždňov,  3. ročníku 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) Predmety odbornej zložky vzdelávania uvedené v učebnom pláne sú povinné pre 

všetky formy vzdelávania v študijnom odbore. 

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

formy vzdelávania v študijnom odbore. 

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, až 30 %-nú úpravu učebného 

obsahu na inováciu a na zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb. 

e) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Pre kvalitnú 

realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 

praktických zručností a činností formou cvičení (v odborných učebniach, laboratóriách 

a pod.) a odbornej klinickej praxe. 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. Počet žiakov v odborných 

učebniach, laboratóriách je najviac 6 a na odbornej klinickej praxi je počet žiakov 

v skupine najviac 5. 

     f)    Žiaci sú povinní absolvovať 700 hodín praxe v zdravotníckom zariadení počas svojho  

            zaradenia na pracoviskách: 

             rýchlej zdravotníckej pomoci                                500 

             odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny            100 

             jednotkách intenzívnej starostlivosti                      50 

             gynekologicko-pôrodníckom oddelení 

             /pôrodná sála/                                                         50 

           O absolvovaní praxe predložia vedeniu SZŠ potvrdenie vedúceho oddelenia. 

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

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

a 90 % odbornej klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania. 

h) Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 

 

SE 32/2020 
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Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40,  

041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

 

Stupeň vzdelania úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1)   2 roky 

2)   3 roky 

Forma štúdia 1)  denná 

2)  externá - večerná 

 

 

7. UČEBNÉ OSNOVY  ŠTUDIJNÉHO ODBORU    

 ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR 

 
7.1   UČEBNÉ OSNOVY (2-ROČNÉ DENNÉ ŠTÚDIUM) 
 

 

PRÍLOHA 1 – ZZ  

 

Cudzí jazyk                                                        

Telesná výchova                                                  

Latinský jazyk                                                       

Anatómia a fyziológia                                      

Preventívne lekárstvo                                          

Klinická propedeutika                                          

Vnútorné lekárstvo                                                 

Chirurgia                                                                  

Pediatria                                                              

Gynekológia a pôrodníctvo                                 

Neurológia                                                           

Psychiatria                                                           

Anestéziológia                                                     

Urgentná medicína                                             

Zdravotná záchranná služba                               

Ošetrovateľské techniky                                     

Právo a legislatíva                                                

Psychológia a komunikácia                                 

Zdravotnícka etika                                               

Zdravotná záchranná služba   - odborná klinická prax 
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7.2   UČEBNÉ OSNOVY (3-ROČNÉ EXTERNÉ - VEČERNÉ ŠTÚDIUM) 

 
PRÍLOHA 2 - ZZ 

 
 

Latinský jazyk                                                       

Anatómia a fyziológia                                      

Preventívne lekárstvo                                          

Klinická propedeutika                                          

Vnútorné lekárstvo                                                 

Chirurgia                                                                  

Pediatria                                                              

Gynekológia a pôrodníctvo                                 

Neurológia                                                           

Psychiatria                                                           

Anestéziológia                                                     

Urgentná medicína                                             

Zdravotná záchranná služba                               

Ošetrovateľské techniky                                     

Právo a legislatíva                                                

Psychológia a komunikácia                                 

Zdravotnícka etika                                               

Zdravotná záchranná služba   - odborná klinická prax                          
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Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 

 041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

 

Stupeň vzdelania úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1) 2 roky 

2) 3 roky 

Forma štúdia 1) denná 

2) externá-večerná 
 

 

8       PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 

ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR   

 
 Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné 

realizačné podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných 

právnych noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce s cieľov a obsahu vzdelávania 

v študijnom odbore  zdravotnícky záchranár.  Iba ucelený vzájomne sa podmieňujúci komplex 

požiadaviek na personálne a materiálne vybavenie umožní vytvoriť optimálne vzdelávacie 

prostredie. V ŠVP sú vymedzené základné podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho 

programu v študijnom odbore zdravotnícky záchranár. My sme ich rozpracovali konkrétne 

podľa potrieb a požiadaviek študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. 

Podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program pre študijný 

odbor zdravotnícky záchranár sú nasledovné: 

 

8.1 Materiálne podmienky: 
 

a)  Kapacita školy:  

Školský manažment: 

kancelária riaditeľa školy, 

kancelária pre sekretariát, 

kancelária pre zástupkyne riaditeľky školy, 

hygienické priestory (WC) pre zamestnancov. 
 

Pedagogickí zamestnanci školy 

zborovňa pre rokovania pedagogickej rady, 

kabinety pre učiteľov, 

kancelária školského psychológa, výchovného poradcu a kariérového poradcu , 

2 multimediálne učebne,  

sociálne zariadenie. 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

kancelária pre personálnu a mzdovú agendu, 

kancelária ekonomického úseku, 

kancelária prevádzkového úseku, 

dielňa, 

kotolňa, 

registratúrne stredisko. 
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Ďalšie priestory 

hygienické priestory (WC, sprchy),  sociálne zariadenia, šatne, 

sklady učebných pomôcok a didaktických pomôcok, 

sklad náradia, strojov a zariadení, 

sklad OOPP, 

sklad čistiacich potrieb, 

sklady kancelárskych potrieb,  

školská knižnica, 

zelená zóna pre žiakov školy. 

b)  Makrointeriéry: 

Školská budova  - 2 

Školský dvor 

c)  Vyučovacie interiéry 

 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 

 Odborné učebne 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 pre teoretické vyučovanie – 5 

 Fyzikálno-chcemické laboratórium 

 Telocvičňa 

d)  Vyučovacie exteriéry 

Multifunkčné školské ihrisko 

e)  Pracoviská praktického vyučovania a odbornej klinickej praxe, s ktorými má škola 

uzatvorené dohody: 

Praktické vyučovanie a odborná klinická prax sa na uvedených pracoviskách realizuje na 

základe Dohôd o zriadení výučbových základní a Dohôd o praktickom vyučovaní: 

 UN L. Pasteura, Rastislavova 43, 040 01  Košice 

 Detská fakultná nemocnica, Tr.SNP 1, 040 11  Košice 

 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. (ŽNsP), Masarykova 9, 040 01  Košice 

 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a. s. Ondavská 8, 04011 Košice 

 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o., 

Strojárenská 13, 040 01  Košice 

 Nemocnica sv. Michala, a. s., pracovisko Košice, Murgašova 1, 040 01  Košice 

 Nemocnica Košice – Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 

 FALCK Záchranná a.s., Bačíkova 7, 040 01  Košice 

 Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 040 01  Košice 

 ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych 

služieb, Skladná 4, 040 01  Košice 

 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíková 2, 040 17  

Košice -  Barca 

 Operačné stredisko ZZS SR, Antolská 11, 821 08  Bratislava-Ružinov 

 LUX, n. o., Opatovská 97, 040 57  Košice 

 KADOS, Pražská 4, 040 11  Košice 
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 Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 040 01  Košice  

 Kúpele Štós, a. s., Štós-kúpele č. 235, 044 26  Štós 

 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31  Bardejovské Kúpele 

 BETHESDA SENIOR, n. o. , Žriedlová 3, 040 01  Košice 

 

8.2  Personálne podmienky 

a) Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade 

s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, 

ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činností podľa platných predpisov. 

b) Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecno-

vzdelávacích predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s 

platnými   predpismi.  Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre 

výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činností sa riadi 

platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích 

a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so 

štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú 

zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

c) Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, 

ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie 

ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších 

a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí 

zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi 

vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu 

ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

d) Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonómka, tajomníčka školy, 

personálna a mzdová referentka, študijná referentka, hospodárka školy, školníčka-

vrátnička, vodič, údržbár, upratovačky), ktorí sa podieľajú na realizácii školského 

vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   predpismi.  Práva a povinnosti 

nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti 

v rámci platných predpisov.   

e) Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej 

legislatívy, rámcového učebného plánu  a učebného plánu pre odbornú zložku 

vzdelávania štátneho vzdelávacieho programu.  

f) Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Školský psychológ 

vykonáva psychologickú diagnostiku, poskytuje individuálne, skupinové, alebo 

hromadné psychologické poradenstvo i prevenciu so zameraním na výchovu 

a vzdelávanie žiakom školy, zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným 

zamestnancom. Prácu východného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické 

a psychologické centrá. Výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva 

a ďalších súvisiacich činností. Sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť. 

Ďalšie práva a povinnosti výchovného poradcu vyjednávajú vnútorné predpisy školy 

(pracovný poriadok, školský poriadok, vnútorný mzdový predpis a pod.). Kariérový 

poradca vykonáva činnosti kariérového poradenstva. Jeho úlohou je poskytovanie 

školského poradenstva v otázkach kariérovej orientácie žiakov. Napomáha žiakom pri 

riešení otázok profesijného vývinu. Spolupracuje so zamestnávateľmi za účelom 

efektívneho usmernenia žiakov pri ich profesijnej orientácii a výbere budúceho 

povolania. 
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8. 3  UČEBNÉ ZDROJE 

 
8. 3. 1 Odborná literatúra 

 
ŠTUDIJNÝ ODBOR VYUČOVACÍ 

PREDMET 

NÁZOV 

UČEBNICE 

AUTOR ROK 

SCHVÁLENIA 

MZ SR 

ZDRAVOTNÍCKY 

ZÁCHRANÁR 

 

anatómia a 

fyziológia  

 

Somatológia I., II. 

 

Anatómia 

a fyziológia človeka 

 

 

Anatómia 

a fyziológia 

Dylevský, I., 

Trojan, S. 

 

Valachovič, A., 

Pěgřím, R. 

 

Lauková, D. 

a kol. 

Osveta 2003 

 

Osveta 1980 

 

 

 

Osveta 2014 

 preventívne 

lekárstvo 

Preventívne 

lekárstvo 

 

Mikrobiológia, 

epidemiológia a 

hygiena 

Rovný, I.  a kol. 

 

 

Rolný, D., 

Štefanovič, J.,  

Kmety, E. 

Osveta 1995 

 

 

Osveta 1980 

 psychológia a 

komunikácia 

Psychológia a 

pedagogika  

 

Psychológia  

Šútovec, J. a kol. 

 

 

Štefanovič, J., 

Greisinger, J. 

Osveta 1993 

 

 

Osveta 1986 

 vnútorné lekárstvo Zdravie a klinika 

chorôb 

 

Vnútorné lekárstvo 

 

Kopecká, K., 

Kopecký, P. 

 

Pacovský, V. 

Osveta 2003 

 

 

Osveta 1992 

 chirurgia Chirurgia I., II. Vojtíšek, V., 

Počta, J., Strnad, 

J. 

Osveta 1991 

 pediatria                                                Pediatria Šagát, T., 

Hruškovič, J, 

Šašinka, M.  

Osveta 1991 

 gynekológia a 

pôrodníctvo 

Gynekológia a 

pôrodníctvo 

Macků, F. Osveta 1992 

 neurológia Neurológia 

 

Bartko, D. 

 

Osveta 1993 

 

 psychiatria Psychiatria Dušek, K., 

Chromý, K., 

Malá, E.  

 

Osveta 1982 

 anesteziológia Anestéziológia, 

resuscitológia 

a intenzívna 

starostlivosť 

Bohuš, O. a kol. Osveta 1992 

 urgentná medicína Urgentná zdravotná 

starostlivosť  

učebnica pre FO 

Dobiáš, V.  Osveta 2006 

 ošetrovateľské 

techniky 

Ošetrovateľské 

techniky 

Krišková, A. a kol Osveta 2006 

 

 zdravotná záchranná 

služba 
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 latinský jazyk 

 

Latinský jazyk 

 

 

Stručný lekársky 

slovník 

Kábrt, J., 

Kucharský, P. 

 

Kábrt, J., Valach,  

V. 

Osveta 2010 

 

 

Osveta 1992 

 

 

8. 3. 2 Didaktická technika 

 

1.  Prenosný spätný projektor 

2.  Počítače, tlačiareň 

3.  Kopírovací stroj a skener 

4.  Diaprojektor 

5.  Filmový projektor 

6.  Video a DVD prehrávač 

7.  Projekčné plátno 

8.  Flipchart 

9.  Uchytávacie lišty 

10. Televízor 

11. Magnetofón 

12. Rozhlasový prijímač 

13. Vizualizér 

14. Interaktívne tabule 

15. 16 setov pre virtuálnu realitu (pre ľudské telo v 3 D priestore) 

 

 

8. 3. 3 Materiálne výučbové prostriedky 

 

a) CD, DVD 

b) Odborné filmy a diafilmy 

c) Softwarové programy určené pre prácu v  zdravotníctve, ktoré sú priebežne aktualizované 

d) Obrazy, tabule, mapy a schémy konštrukcií 

e) Vybavenie odborných učební podľa normatívu podľa ŠVP 

f) Spotrebný zdravotnícky a iný materiál  

g) Anatomicko-fyziologické a iné modely 

h) Automatický externý defibrilátor 

ch) Lymforenáž 

i) Oxygeoterapia 

j) Odsávačky 
 
  

8.4  Organizačné podmienky odborného vzdelávania 
 

 

1. Plnenie školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského 

vzdelávacieho programu vo väzbe na teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie  

a odbornú klinickú prax je v súlade. Výchovno–vzdelávací proces sa riadi zákonom 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

2. Požiadavky na praktickú prípravu a odbornú klinickú  prax: praktická príprava v 

rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva v škole v laboratórnych 

podmienkach odborných učební a odborná klinická  prax na predpísaných pracoviskách 
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zdravotníckych zariadení a poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Výučbové 

pracovisko odbornej klinickej praxe musí zabezpečiť také materiálne podmienky, aby sa 

mohol realizovať obsah učiva. Praktická príprava a odborná klinická  prax nadväzuje na 

teoretické vyučovanie.  

3. Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej 

legislatívy a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Počty hodín 

sú dodržané. Vzdelávanie a príprava žiakov  je organizovaná ako  denné  a externé-

večerné štúdium. 

4. Teoretické  vyučovanie v budove školy začína  spravidla o 7.05 hod. Odborná klinická 

prax  v dennom štpdiu je v druhom  polroku 1.  ročníka a v 2. ročníku zahrnutá do 

dvoch až troch dní a začína spravidla o 7.00 hod. Odborná klinická prax v externej-

večernej forme štúdia prebieha v druhom a treťom ročníku jeden deň od 7.00 hod. 

Organizácia školského roka  sa riadi platnou legislatívou a pedagogicko – 

organizačnými pokynmi školského roka  

5. Na konci prvého ročníka žiaci denného štúdia absolvujú mesačnú súvislú  odbornú 

klinickú prax v zdravotníckych zariadeniach. V uvedenom období žiaci nemajú 

teoretické vyučovanie. Žiaci externého-večerného štúdia musia absolvovať 700 hodín 

praxe v zdravotníckych zariadeniach. 

6. Organizácia vzdelávania sa riadi podľa  Školského poriadku (ďalej ŠP). ŠP zabezpečuje 

jednotnosť v celom výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa 

žiakov na teoretickom i praktickom vyučovaní v škole i mimo školskej budovy. 

Upravuje nielen povinnosti, ale aj práva žiakov. 

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

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

v profitujúcich predmetoch (zdravotná záchranná služba – 1., 2. ročník; ošetrovateľské 

techniky – 1. ročník) a 90 % odbornej klinickej praxe (1., 2. ročník) v odbornej zložke 

vzdelávania. V externej-večernej forme (záchranná zdravotná služba – 1., 2., 3. ročník, 

ošetrovateľské techniky – 1. ročník, odborná klinická prax 2. a 3. ročník). 

8. Žiaci v každom ročníku môžu absolvovať exkurzie na prehĺbenie, upevnenie 

a rozšírenie poznatkov získaných na teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu, plánujú sa v Pláne práce školy na daný školský rok. 

Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom 

exkurzie. 

9. Súčasťou vyučovania v študijnom odbore zdravotnícky záchranár v dennej forme štúdia 

je aj účelový kurz z vodnej záchrannej služby, lyžiarsky výcvikový kurz a spravidla aj 

zlaňovací kurz. Účelový kurz je povinnou organizačnou formou vyučovania. 

10. Organizácia spolupráce s rodičmi, sociálnymi partnermi a verejnosťou. Spolupráca s 

rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov, výchovného 

poradcu a školského psychológa, manažmentu školy a jednotlivých vyučujúcich 

všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, 

prípadne zákonnými zástupcami rodičov. Sú to pravidelné, plánované zasadnutia Rady 

rodičov a zasadnutia Rady školy. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a 

dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, 

organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií. 

11. Organizácia odborných súťaží: Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí 

v odbore na školskej úrovni sa organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako 

spoločný výstup teoretického a praktického vyučovania na záver každého ročníka. 

Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritériá hodnotenia, formu prác a ich prezentácie 

prípadne aj s prístupom verejnosti. Žiaci sa môžu zúčastňovať aj na súťažiach a 

prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej úrovni. 
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12. Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym 

predpisom. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške a môžu si 

zakúpiť medzinárodne platný certifikát IES. 

13. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 

21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. O všetkých kritériách 

hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienkach vykonania záverečných 

a opravných skúšok sú žiaci vopred informovaní. 

 

 

8.5  Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove 

 a vzdelávaní 
 

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

podmienok bezpečnej a hygienickej práce všetkých žiakov a zamestnancov školy. Požiadavky 

vychádzajú zo všeobecne platných predpisov, nariadení a vyhlášok. 

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

neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania, praktickej prípravy a odbornej klinickej 

praxe. 

 Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu 

zdravotných rizík pri teoretickom a  praktickom vyučovaní. 

 O požiadavkách na bezpečnosť pri práci a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

sú školení všetci zamestnanci školy v pravidelných cykloch. Na dodržiavanie zásad BOZP 

a PO má škola vypracovaný Prevádzkový poriadok a príslušnú smernicu. Dodržiavanie 

smerníc sa dôsledne kontroluje vedením školy a bezpečnostným technikom školy. 

Poučenie a dozor nad dodržiavaním  BOZP u žiakov školy vykonáva:  

         - triedny učiteľ, 

         - službukonajúci učiteľ, 

         - vedúci odbornej učebne, 

         - učiteľ na vyučovacej hodine (interní aj externí učitelia). 

 Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podrobne popísaná 

v Školskom poriadku. Žiaci sú s ním oboznámení vždy prvý deň na začiatku školského 

vyučovania triednym učiteľom. 

 S požiadavkami na správanie a konanie žiakov počas vyučovania v odborných 

učebniach, laboratóriu,  v telocvični alebo školskom ihrisku je oboznámený každý žiak na 

úvodnej hodine z daného predmetu. Pravidlá správania sa, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci majú žiaci spísané vo svojich zošitoch. Za plnenie úloh v oblasti starostlivosti 

o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajú zamestnanci na všetkých stupňoch 

riadenia v rozsahu svojich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich 

pracovných povinností. 
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Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 

 041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

 

Stupeň vzdelania úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1) 2 roky 

2) 3 roky 

Forma štúdia 1) denná 

2) externá-večerná 

 

 

9 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DOSPELÝCH 
 

 

   Vzdelávanie dospelých je v súčasnej dobe stále viac ovplyvňované koncepciou 

celoživotného vzdelávania, ktorá predstavuje zásadnú zmenu v poňatí celého vzdelávacieho 

systému.  

    Zmeny v odvetvovej štruktúre našej ekonomiky si vyžadujú vyššiu úroveň 

kvalifikovanosti dospelých. Dôraz sa kladie tak na všeobecné, ako aj na odborné kvalifikácie.  

    Denná forma štúdia pre študijné odbory je pre dospelú populáciu výnimočná. 

Dospelí môžu využívať iné možnosti a formy vzdelávania a to večernú, diaľkovú, 

individuálnu, kombinovanú alebo formu dištančného vzdelávania. 

    Pri koncipovaní vzdelávania dospelých zohľadňujeme špecifické črty kategórie 

dospelých žiakov. 

    Vzdelávanie dospelých realizujeme so zreteľom na rodinný, pracovný a spoločenský 

život dospelých. V oblasti hodnotenia vzdelávacích výstupov sa orientujeme vo väčšej miere 

na individualizáciu hodnotenia, ktoré umožňuje aj individuálne tempo učenia a prípravu na 

záverečné hodnotenie dospelých, jednotlivcov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že dospelí 

žiaci bývajú zrelší, skúsenejší, a preto aj cieľavedomejší a spoľahlivejší. Vyšší stupeň 

samostatnosti vedie však aj k tomu, že vzťah učiteľa a žiaka býva na vyššej partnerskej 

úrovni, a preto učitelia bývajú skôr konzultanti a radcovia ako klasickí učitelia. 
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Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 

 041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

 

Stupeň vzdelania úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1) 2 roky 

2) 3 roky 

Forma štúdia 1) denná 

2) externá-večerná 

 

 

10 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A  HODNOTENIA 

 ŽIAKOV   ŠTUDIJNÉHO   ODBORU    ZDRAVOTNÍCKY  

        ZÁCHRANÁR 

 
 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov sa považuje za najvýznamnejšiu 

kategóriu  celého vzdelávacieho procesu. Cieľom nášho snaženia je poskytovať žiakovi 

spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku 

zvláda. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií. 

Kontrola vyučovacieho procesu sa bude orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov. Pri 

každom skúšaní sa bude preverovať výkon žiaka na základe jeho výkonového štandardu, 

ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu ako vzdelávací 

výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj hodnotenie žiaka. Hodnotenie žiaka poskytuje 

žiakovi, jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol dané učivo. Hodnotenie žiakov 

budeme vyjadrovať rôznymi formami (slovne, známkou). Neoddeliteľnou súčasťou 

hodnotenia  žiaka je aj jeho správanie počas teoretického, praktického vyučovania a počas 

aktivít usporiadaných školou. 

 Pri hodnotení vo vyučovacích predmetoch s prevahou teoretického vyučovania sa 

zameriame na ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručností pri riešení 

teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných 

javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, 

aktivita, záujem, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita 

výsledkov činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa bude postupovať podľa platných kritérií 

a pravidiel uvedených v novom školskom zákone. 

 Systém kontroly a hodnotenia žiakov je veľmi významnou kategóriou celého 

výchovno – vzdelávacieho procesu. Chceme poskytnúť žiakovi spätnú väzbu, pomocou ktorej 

získa prehľad, ako konkrétnu problematiku zvláda, ako dokáže využívať získané poznatky, 

v čom sa zlepšil a kde má ešte svoje rezervy. Kontrolu vyučovacieho procesu bude vedenie 

školy orientovať aj na skúšanie a hodnotenie žiakov. 

 

Skúšanie žiaka 

 

 Počas skúšania preverujeme, čo žiak vie a čo si ešte musí doplniť , čo má vedieť, ako 

sa má zlepšiť v porovnaní sám so sebou ale aj s ostatnými žiakmi triedy. Pozornosť venujeme 

zisteniu stupňa dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu vychádzajúcich zo štandardov 

kladených na absolventa študijného odboru zdravotnícky záchranár. K tomu využívame  

rôzne spôsoby a postupy (individuálne, frontálne, skupinové skúšanie). Skúša sa priebežne ale 
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v hojnej miere sa používa i súhrnné hodnotenie na záver tematického celku a na konci 

vyučovacieho obdobia. 

 

Hodnotenie žiaka 

 

 Hlavným cieľom hodnotenia žiaka v škole je podať žiakovi informáciu, do akej miery 

a na akej úrovni žiak zvládol konkrétnu problematiku a kde má rezervy. Podľa vzdelávacích 

výstupov sa hodnotia kognitívne (rozumové) kompetencie napr. pamäťové alebo praktické 

kompetencie (výkon, postup). 

Hodnotenie má pozitívnu funkciu a teda má žiaka motivovať v ďalšej práci, či podnietiť 

k zlepšeniu výkonu. Hodnotenie môže byť vyjadrené slovom, známkou. 

 

Hodnotenie v odbornom predmete s prevahou teoretického zamerania 

 

 Obsah požadovaných poznatkov je daný štandardami študijného odboru. V odborných 

predmetoch sa hodnotí kvalita, presnosť, ucelenosť požadovaných poznatkov, trvácnosť, 

pravidelnosť pri ich nadobúdaní, aktivita a samostatnosť žiaka. Požaduje sa kvalita myslenia, 

jeho logika, schopnosť aplikovať osvojené teoretické poznatky na praktické životné situácie 

a schopnosť využívať empatiu. Aj v odborných predmetoch sa pozornosť venuje jazykovej 

čistote slovného prejavu. 

 

Hodnotenie v odbornom predmete s prevahou praktického zamerania 

 

 Praktické vyučovanie v odborných predmetoch prebieha v odborných učebniach 

v budove školy a na praktickom vyučovaní v prirodzených podmienkach. 

V odborných učebniach sa hodnotí  dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, vzťah k práci a k praktickým činnostiam. Učiteľ posudzuje osvojenie si praktických 

zručností a návykov, aplikáciu teoretických vedomostí v praktických činnostiach, kvalitu 

výsledkov činnosti žiaka, ale aj organizáciu vlastnej práce, ovládanie účelných spôsobov 

práce, zodpovednosť, aktivitu, samostatnosť, tvorivosť, hospodárne využívanie materiálov, 

pomôcok a energie. 

 

Hodnotenie na vyučovaní odbornej klinickej praxe  

 

 Okrem dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa hodnotí 

vzťah k práci a k praktickým činnostiam. Učiteľ posudzuje osvojenie si praktických zručností 

a návykov, aplikáciu teoretických vedomostí v praktických činnostiach, kvalitu výsledkov 

činnosti žiaka, ale aj organizáciu vlastnej práce, ovládanie účelných spôsobov práce, 

zodpovednosť, aktivitu, samostatnosť, tvorivosť, hospodárne využívanie materiálov, pomôcok 

a energie, starostlivosť o zdravé životné prostredie, dodržiavanie časových limitov v rámci 

organizácie pracoviska, kreativita pri prekonávaní prekážok v práci  a prejavy citlivého 

a slušného správania sa na verejnosti. 

 

Klasifikácia 

 

 Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov 

žiaka.  Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo 

jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa 

opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií. 

 Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove sa 

realizujú v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 
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10.1   Pravidlá hodnotenia žiakov 

 
Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania na stredných školách vykonáva podľa úrovne 

dosiahnutých výsledkov slovným hodnotením, klasifikáciou alebo kombináciou oboch 

možností. 

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 

spoločenskými, výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy: 

 Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 

 Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 

 Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka, ale jeho 

prístup k danému predmetu. 

 Vyučujúci klasifikujú iba zadané, prebrané a precvičené učivo. 

 Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 

 Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním 

výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, 

analýzou výsledkov rôznych činností žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a 

podľa potreby s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

 Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 

 Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 

 V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie 

stanovený po vzájomnej dohode. 

 Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 

 Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou. 

 

Metódy a formy skúšania: 

o ústne skúšanie 

o písomné skúšanie 

o praktické skúšanie (žiaci vykonávajú pri skúškach praktickú činnosť) 

 

a) Písomná práca 

- čas na vypracovanie: 10 minút 

-  počet otázok: 2 – 5 

 

b) Neštandardizovaný didaktický test 

- čas na vypracovanie: 15 – 20 minút 

- počet otázok: 5 – 8 

- formát otázok – otvorené, zatvorené, doplňovacie, s viacnásobným výberom,   

                             rozhodovacie, priraďovacie. 

 

c) Domáca úloha (samostatná práca) – referát, projekt, prípadová štúdia a pod. 

 

d) Neštandardizovaný didaktický test s výberom správnych odpovedí: 

- štvrťročný, polročný a koncoročný – 1 x klasifikačné obdobie, 

- je povinný pre každého žiaka triedy (pri neúčasti náhradný termín), 

- počet otázok – minimálne 15, 

- formát otázok – otvorené, zatvorené, doplňovacie, s viacnásobným výberom,    

                             rozhodovacie, priraďovacie, 

- čas na vypracovanie: 25 – 30 minút, 

- pokyny pre žiakov: test obsahuje písomné pokyny k forme a spôsobu doplňovania                       

                                  testu. 



52 

 

 

Pokyny na hodnotenie: 

 

 domáca úloha, písomná práca - posudzuje sa kvalita a kvantita obsahu, jednotlivé 

náležitosti, maximálny počet 10 bodov, stupnica hodnotenia ako pri teste. 

 neštandardizovaný test, didaktický test s výberom správnych odpovedí - 1 bod za 

správnu odpoveď, pri viacerých správnych odpovediach v  rozhodovacom type  

otázky a  v otázke s viacnásobným výberom sa správna odpoveď s nesprávnou anuluje 

(napr. v možnosti a, b, c, d, e – sú správne odpovede – a, b, d – ak žiak uviedol a, b, e 

– z 3 možných získaných bodov má iba 1 bod), pri otvorených otázkach sa posudzuje 

kvantita a kvalita odpovede – maximálne trojnásobok bodov uzavretej otázky. 

 používa sa stupnica klasifikácie: výborný: 100 – 90 %, chválitebný: 89 – 75 %, 

dobrý: 74 – 60 %, dostatočný: 59 – 40 %, nedostatočný: 39 – 0 %, 

 didaktický test sa archivuje počas aktuálneho školského roka, 

 záverečné hodnotenie za klasifikačné obdobie (1. polrok, 2. polrok) vypracováva 

vyučujúci na základe známok podľa časovej dotácie hodín: 

 1 – hodinová dotácia (minimálne 2 známky) - 1x ústna odpoveď, 1 x 

didaktický test, 

 vyučovací predmet s hodinovou dotáciou vyššou ako 1 hodina týždenne 

(minimálne 3 známky) – 1x ústna odpoveď, 2 x didaktický test, 

 stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom 

klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok, 

 v jednom dni môžu žiaci písať maximálne 2 neštandardizované didaktické testy s 

výberom správnych odpovedí. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatočný 

5 – nedostatočný 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- prospel s vyznamenaním, 

- prospel veľmi dobre, 

- prospel, 

- neprospel. 

 Žiak je neklasifikovaný, ak má vysokú absenciu v danom predmete, a aj v prípade, ak 

vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti musí byť 

informovaný riaditeľ školy. Ak je žiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 

z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej 

legislatívy. Ak má žiak pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže požiadať riaditeľa školy 

o komisionálne preskúšanie žiaka. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi 

predpismi. 

Opatrenia vo výchove 

 Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno 

žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

 Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo 

pokarhanie od triedneho učiteľa,  pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo 

vylúčenie. 
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Názov a adresa školy Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 

 041 37  Košice 

Kód a názov študijného odboru 5315 N zdravotnícky záchranár 

 

Stupeň vzdelania úroveň SKKR/EKR – 4 

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 454 

Dĺžka štúdia 1) 2 roky 

2) 3 roky 

Forma štúdia 1) denná 

2) externá-večerná 

 

 

11  MATURITNÁ SKÚŠKA V ŠTUDIJNOM ODBORE

 ZDRAVOTNÍCKY  ZÁCHRANÁR 
 

 

 Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania na úrovni SKKR/EKR – 

4; ISCED 454 je absolvovanie maturitnej skúšky v študijnom odbore  v zmysle platných 

predpisov, ktoré upravujú spôsob ukončovania štúdia na stredných školách. 

  

 Cieľom maturitnej skúšky (ďalej len „MS“) je overenie vedomostí a zručností 

žiakov v rozsahu učiva určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími 

štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu a úroveň pripravenosti absolventov na ich 

uplatnenie sa v povolaní a pre uchádzanie sa o ďalšie vzdelávanie. Predmetom MS je 

preukázať schopnosti žiakov ako: 

 začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí, 

zručností a kompetencií, 

 ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich realizovať 

v pracovnom a mimopracovnom živote, 

 aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri 

komplexnom riešení úloh a problémov vo vybranej oblasti, 

 komunikovať v slovenskom jazyku ako podmienky ďalšej študijnej a pracovnej mobility, 

 aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané informácie 

vedieť spracovať a použiť. 

 

 Maturitná skúška v  študijnom odbore zdravotnícky záchranár  pozostáva z týchto 

častí: 

• Teoretická časť 

•  Praktická časť 

 

  Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je celoodborová, komplexná, nie 

predmetová a jej cieľom je ústne overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov. 

 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených zručností 

žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických 

úloh komplexného charakteru. 
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11.1  Témy maturitnej skúšky 
 

 

 MS pozostáva z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek 

vychádzajúcich zo Štátneho vzdelávacieho programu. Je zásadným vzdelávacím výstupom 

absolventov uvedeného študijného odboru, ktorí vykonaním maturitnej skúšky získajú na 

jednej strane hlavne odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti 

v povolaní zdravotnícky záchranár a na druhej strane možnosť ďalšieho vzdelávania. Získané 

maturitné vysvedčenie potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie. 

 Pri teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky má žiak využívať a 

aplikovať vedomosti a schopnosti z rôznych odborných predmetov komplexne. Pri skúške sa 

sleduje nielen jeho schopnosť využívať integrované a aplikačné medzipredmetové vzťahy 

v oblasti všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z 

jazykovednej stránky a správneho uplatňovania odbornej terminológie na základne 

kriteriálneho hodnotenia výkonov.  

 Štátny vzdelávací program je jedinečným vzdelávacím štandardom, ktorý určuje súbor 

požiadaviek na žiaka vymedzujúcich stupeň dosiahnutých vedomostí, zručností, postojov a 

hodnotovej orientácie a špecifikuje to, čo by mal žiak vedieť, dosiahnuť, vykonať a 

preukázať, aby získal vysvedčenie o maturitnej skúške, požadovanú kvalifikáciu alebo 

postúpil na vyšší stupeň vzdelania. Vzdelávacie štandardy zahŕňajú výkonové a obsahové 

štandardy. Výkonový štandard je svojím zameraním cieľovou požiadavkou. Je zároveň 

vstupným a výstupným štandardom (vstupné a výstupné požiadavky). Identifikuje 

merateľnosť vyučovacieho procesu. Popisuje produkt výučby, nie jej proces. Dôkazom 

dosiahnutia tohto štandardu je objektívne, validné a reliabilné sumatívne hodnotenie na 

základe spoľahlivých meracích prostriedkov, ktorými sa overí dosiahnutie cieľa. Je 

základňou pre stanovenie maturitných tém ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu. 

Skompletizovanie maturitných tém teda znamená identifikáciu sumatívneho 

vzdelávacieho výstupu. 

Maturitná téma je konkrétny odborný problém alebo problémová situácia 

komplexného charakteru, ktorý má žiak v priebehu maturitnej skúšky riešiť. V odbornej 

zložke maturitnej skúšky smeruje k napodobeniu určitých odborných úloh, činností alebo 

situácií, ktoré sa uplatňujú na pracovisku v rámci povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú. 

Maturitná téma jeintegratívna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Preto sa skladá z 

podtém. Ich obsahová skladba je koncipovaná tak, aby absolvent mal možnosť preukázať 

naplnenie všetkých výkonových kritérií v danom študijnom odbore. Zásadná profilová časť sa 

orientuje na stanovenie prioritných výkonov odvodených od vzťahov a súvislostí k 

profilovým predmetom. V ďalších častiach – aplikačná oblasť – sa uvádzajú všetky dôležité 

väzby a súvislosti doplňujúce profilovú časť podtém tak, aby maturitná téma bola komplexná. 

 

Každá téma: 

 

• vychádza z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie absolútneho 

výkonu na základe kritérií) a zabezpečuje, aby výkonové štandardy uvedené v profile 

absolventa komplexne pokryli všetky témy MS, 

• uplatňuje hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 

príbuzných, 

• vychádza z rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov 

(komplexnosť odborného vzdelávania na základe obsahových štandardov), 

• umožňuje a podporuje využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 

materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy, 
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• umožňuje preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti 

získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme 

MS, 

• dodržiava pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, 

vecný a časový rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom 

stupni vzdelania. 

 

 

 11.2  Hodnotenie vzdelávacích výstupov založené na výkonových kritériách 
 

 

 Hodnotenie MS ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu je proces skompletizovania a 

interpretovania údajov a dôkazov o výkone žiakov. Špecifikuje, aké dôkazy o výkone žiaka sa 

majú vytvoriť, ako majú byť interpretované výstupné informácie a akým spôsobom sa majú 

zaznamenať. Je konečným rozhodnutím o výkone žiaka a ich cieľom je certifikácia. 

Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vzdelávania, ktorou sa zisťujú a 

posudzujú výsledky vzdelávania.  

  

Vzdelávacie výstupy 

 Predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí žiaka. 

Vzdelávacie výstupy: 

• musia odpovedať na otázku čo sa od žiaka očakáva, aby preukázal svoju kompetenciu a 

úspešne ukončil svoje štúdium, 

• musia odpovedať na otázku, ako má žiak vzdelávací výstup zvládnuť. Podtémy pomáhajú 

usporiadať zásadné informácie vo forme výkonov v logickej sekvencii v rámci danej 

maturitnej témy, 

• sú pre žiakov jasné a konzistentné, 

• majú odsúhlasenú štruktúru, 

• môžu mať vlastné učebné zdroje (pomôcky, prístroje, modely, odborné tabuľky, vlastné 

práce, atď.), 

• predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí, zručností a kompetencií žiaka.  

  

Presnosť a precíznosť 

 Hoci poznáme pestrú paletu metód hodnotenia, ktoré sa používajú na meranie 

vedomostí, základom je fakt, že každé vykonané meranie musí byť presné a precízne. Používa 

sa bez ohľadu na to, aby sa výsledky vytvorili ako základ pre proces ich zaznamenania alebo 

pre certifikáciu vedomostí. Aby boli presné a precízne, merania musia priniesť platné a 

spoľahlivé informácie. 

 

Platnosť – validita 

 Je miera na meranie každého hodnotenia, ktoré má zmysel merať. Kontrola platnosti je 

zase proces, ktorý je kompetentným orgánom schválený a ktorý sa realizuje v inštitúcii 

zodpovednej za tvorbu vzdelávacích programov. Každý systém hodnotenia je platný v 

rozsahu, v ktorom sa meria to, čo si vyžaduje byť zmerané.  

 

Spoľahlivosť 

 Je miera dôslednosti a zásadovosti, s ktorou sú výsledky akéhokoľvek hodnotenia 

vysvetlené a popísané.  

Reliabilita metód hodnotenia má zabezpečiť, aby: 

• všetci žiaci jasne pochopili, čo sa od nich vyžaduje, 

• podmienky hodnotenia boli známe a dodržiavali sa, 
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• všetky výsledky boli založené na odsúhlasených vyznačených schémach a postupoch, 

• hodnotenie zaručovalo obmedzenie účinku pravdepodobných chýb/nepresností. 

 

Spravodlivosť 

 Učitelia a žiaci musia považujú hodnotiaci systém za primeraný cieľom vzdelávania, 

prístupu vzdelávania a učebnému plánu. To značí, že systém je otvorený, žiaci sú plne 

informovaní o cieľoch vzdelávania a prípravy, výkonových kritériách a podmienkach 

hodnotenia. 

 

Praktickosť 

 Systém hodnotenia je tesne previazaný na podstatné kvalifikačné štandardy, ktoré 

zabezpečia najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov. Ďalšie praktické hľadiská 

zahŕňajú podiel času hodnotenia na celkovom vzdelávacom čase, ľahké použitie, 

administratívnu účinnosť a faktory nákladov/výhod. 

 Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov 

žiaka. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo 

jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa 

opiera o hodnotenie podľa kritérií. 

 

 

11.3  Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku 
 

Cieľom je preveriť dosiahnuté výsledky podľa výkonových štandardov – profilu 

absolventa. 

 

 

11.4   Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov 
 

 Rozsah a obsah úloh maturitnej skúšky zahŕňa komplexný učebný obsah teoretického 

vyučovania a praktickej prípravy. V rámci ŠkVP sú tieto kritériá špecifikované v závislostí na 

orientácii uvedeného študijného odboru a v súlade s určenou maturitnou témou alebo formou 

praktickej MS.  

 

 Všeobecné kritériá pri hodnotení výkonu žiaka: 

 

 Kritériá pre teoretickú časť odbornej zložky MS 

 porozumenie téme, 

 používanie odbornej terminológie, 

 samostatnosť prejavu, 

 schopnosť aplikácie, 

 správnosť a vecnosť odpovede. 

 

Kritériá pre praktickú časť odbornej zložky MS 

 pochopenie úlohy, 

 analýza úlohy, 

 voľba postupu, 

 voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov, 

 organizácia práce, 

 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, 

 ochrana životného prostredia, 

 výsledok práce. 
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11.5  Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  

 
Priestory nevyhnutné na realizáciu MS (vo všeobecnosti) 

 odborné učebne, 

 učebne, 

 pracoviská odbornej klinickej praxe, 

 špeciálne zariadenia, 

 ostatné priestory podľa potrieb a orientácie uvedeného študijného odboru. 

  

Povolené pomôcky pri priebehu MS (vo všeobecnosti) 

 počítač s nutným aplikačným softwarom, prístup na internet, dátové súbory na 

elektronických nosičoch, 

 spätný projektor, skener, tlačiareň, elektronické média podľa potreby, 

 modely, priesvitky, obrazy, 

 odborná literatúra, publikácie, právne normy a predpisy, dokumenty textového a 

grafického charakteru v tlačenej a elektronickej podobe, 

 nástroje, prístroje, stroje, zariadenia, materiál, 

 osobné ochranné pracovné prostriedky. 

 

 
 

 

 
 


