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1. Základné identifikačné údaje o škole 
 

a) názov školy   Stredná zdravotnícka škola 

b) adresa školy   Levočská 5, 058 50  Poprad 

c) kontakt    tel: 052/7722704 
                              fax:052/7721145 

d) elektronický                   e-mail: szspp@stonline.sk 
                                  www.szspp.edu.sk 

e) zriaďovateľ   Prešovský samosprávny kraj 
                                           Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

f) riaditeľ školy   Mgr. Miroslav Bednár         
 
    zástupca riaditeľa školy PhDr. Tatiana Pavlíková         
 
     ekonóm školy                 Anna Kilišeková          

g) poradné orgány školy : 

I. pedagogická rada  
     - jej členmi sú pedagogickí zamestnanci školy, riaditeľ školy ju zvoláva  

       najmenej 8-krát ročne, prerokováva praktické otázky výchovy a    

       vzdelávania 

II. školské predmetové komisie   
                                        komisia predmetov ošetrovateľstva, 

                                        komisia psychológie a pedagogiky, 

                                        komisia odborných predmetov,  

                                        komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov. 

      - komisiu riadi jej predseda, ktorý ju zvoláva minimálne 4-krát ročne,  

       činnosť je zameraná na zvyšovanie úrovne vyučovania v jednotlivých  

        skupinách vyučovacích predmetov, schvaľujú tematické plány  

        príslušných predmetov, maturitné zadania, obsah komisionálnych  

        skúšok a riešia aktuálne problémy v jednotlivých predmetoch  

III. poradný zbor 
      - je poradný orgán, ktorý zvoláva riaditeľ školy pre riešenie závažných  

       aktuálnych problémov 
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IV. rada školy 
      - je samosprávny poradný orgán, ktorý presadzuje záujmy rodičov,  

        žiakov a pedagógov v oblasti vzdelávania, schádza sa minimálne 4-krát     
       ročne, jej členmi sú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,  

       zástupcovia  rodičov a žiakov školy, poslanci mestského a župného  

       zastupiteľstva a zástupca Nemocnice a.s. Poprad. Predseda rady školy-        

       RNDr. Dáša Ďuricová. 

  

2. Počet žiakov školy 
        

ročník trieda počet žiakov / z toho chlapcov žiaci so ŠVVP 

1. 1.ZA A 28 / 6 0 

 1.ZA B 32 / 2 1 

2. 2.ZA A 29 / 6 1 

 2.ZA B 31 / 1 0 

3. 3.ZA A 35 / 5 0 

 3.ZA B 25 / 4 1 

4. 4.ZA A 23 / 1 0 

 4.ZA B 26 / 2 0 

spolu 227 / 29 3

 
3. Prijímacie konanie 
     plánovaný odbor: 

             denné 4-ročné štúdium v študijnom odbore 5356 600 zdravotnícky asistent 

počet otváraných tried      2 
počet prihlásených žiakov                      101 
úspešní v prijímacom konaní                   96 
neúspešní v prijímacom konaní                0 

nezúčastnilo sa prijímacieho konania       5   

počet prijatých uchádzačov                     60 

  



    4.  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

 priemerný prospech 

predmet 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 2,49 2.51 2,40 2,87 

Anglický jazyk 2,33 2,31 2,32 2,78 

Nemecký jazyk 2,28 2.38 2,30 2,23 

Latinský jazyk 2,03 - - - 

Občianska náuka 1,76 2,05 - - 

Dejepis 2,37 2,43 - - 

Estetická výchova 1,38 - - - 

Matematika 1,79 2,18 1,49 - 

Fyzika 2,37 2,58 - - 

Chémia 2,45 2,60 - - 

Biológia  2,68 - - - 

Informatika 1,14 1,33 - - 

Telesná výchova 1,38 1,73 1,57 1,62 

Anatómia a fyziológia 2,76 2,49 - - 

Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti - - 2,58 - 

Prvá pomoc - 2,48 - - 

Preventívne lekárstvo - - 1,59 - 

Psychológia a pedagogika - 2,09 1,99 - 

Zdravie a klinika chorôb - 2,12 2,56 2,72 

Základy ošetrovania a asistencie 2,37 2,36 2,44 2,26 

Administratíva a zdravotníka dokumentácia - 1,82 2,50 1,98 

Praktické cvičenia - - 1,85 1,77 

 

  



Z celkového počtu žiakov na konci školského roku: 

- prospelo s vyznamenaním  47 žiakov (20,70%) 

- prospelo veľmi dobre  54 žiakov (23,71%) 

- prospelo             123 žiakov (54,12%) 

- neprospelo      4 žiaci (1,75%) 

- neklasifikovaní      1 žiak (0.42%) 

Celkový prospech: 2,10 

 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky 
 

predmet úspešnosť v percentách celoslovenský priemer 

anglický jazyk 43,1 50,8 

nemecký jazyk 46,7 48,9 

 
 

4. Zoznam študijných odborov 

5.1   5356 600 zdravotnícky asistent 

Absolvent odboru je pripravený zabezpečovať plánované výkony základnej ošet-

rovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, spolu-

pracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostli-

vosti, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii, poskytovať 

prvú pomoc, vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu. Absolvent 

sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 

          Uplatňované učebné plány: 
          a)   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom SSZS-660/2001 zo  
                dňa 9.5. 2001, po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod  
                číslom 467/2001-42 dňa 2.5.2001, s účinnosťou od 1.9.2001 pre štvrtý ročník 
           b)   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 07143/2004 - ORL  
                 zo dňa 2.7. 2004, po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod  
                číslom CD–2004 –10298/20643–1:192, s účinnosťou od 1.9.2004 pre tretí ročník 
            c)   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 19472-3/2005- 
                 ORZV zo dňa 27.7. 2005, po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej  
                 republiky pod číslom CD-2005-17262/21603-1:093, s účinnosťou od 1.9.2005  
                 pre prvý a druhý ročník 

  



6.  Zamestnanci školy 
 
      pedagogickí : 34 
              kvalifikovaní           33 
              nekvalifikovaní                 0 
              doplňujúci si kvalifikáciu  1, štúdium ukončené v tomto školskom roku 
      nepedagogickí :   7 
 

      Odbornosť vyučovania je zabezpečená vo všetkých predmetoch. 

 

7.  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

      Škola bola organizátorom V. ročníka celoslovenskej súťaže študentských časopisov 

Stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop, na ktorej so svojim časopisom Fo-

nendoskop obsadila tretie miesto. 

       Škola aktivovala svoju www stránku (szspp.edu.sk), na ktorej sú sprístupnené všetky 

informácie o škole a o aktivitách žiakov a zamestnancov školy. 

       Predovšetkým pre potreby žiakov základných škôl, ich rodičov a výchovných poradcov 

na základných školách sme vydali a distribuovali prezentačné CD o škole. 

       V spolupráci so Slovenským červeným krížom a inými organizáciami tretieho sektora 

sme sa podieľali na akciách: 

Svetový deň prvej pomoci,  Deň prvej pomoci,  

Evička a deti,   Modrý gombík,  

Evička nám ochorela,   Biela Pastelka,  

Deň boja proti hladu,   Deň narcisov,  

Bezpečnosť na cestách,   Nezábudka,  

Mierový deň. 

       Aj v tomto školskom roku sme boli spoluorganizátorom Majstrovstiev Slovenska žia-

kov stredných škôl v plávaní. 

       Na celoslovenskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore zdravotníctvo zís-

kala naša žiačka Tamara Vokaľová tretie miesto, v regionálnych a krajských kolách jazy-

kových olympiád a predovšetkým športových súťaží obsadili naši žiaci popredné miesta. 

       Pre žiakov základných škôl, ich rodičov a výchovných poradcov základných škôl sme 

zrealizovali Deň otvorených dverí.  

        

  



8. Projekty v škole 
 
Socrates – Comenius, „Ako prežiť v 21. storočí“  

    - medzinárodný projekt (Holandsko, Španielsko, Dánsko) zameraný na rozvoj  

      komunikácie  (anglický jazyk), výmenné pobyty žiakov a učiteľov s cieľom poznania  

      kultúry zúčastnených krajín, porovnania športovej zdatnosti a prezentácie vyučovania  

      vybraných predmetov  

eTwinning:  „Ošetrovateľstvo v 21. storočí“    

    - medzinárodný projekt (Česká republika) zameraný na porovnanie odbornej zložky  

      vyučovacieho procesu na stredných zdravotníckych školách v študijnom odbore  

      zdravotnícky asistent 

Socrates – Comenius: stáž pre budúcich učiteľov  

    - projekt schválený ale nerealizovaný pre nedostatok zahraničných asistentov, ktorí by  

      mali záujem o stáž na Slovensku 

Digitálni štúrovci: „Naučme sa pracovať s PC“    

     - projekt je zameraný na získanie základných vedomostí z informačno-komunikačných  

       technológií pre verejnosť (rodičia žiakov, zamestnanci školiacich pracovísk) 

Digitálni štúrovci: „Počítač – môj pomocník“    

     - projekt je určený pre širšiu verejnosť – seniorov zo zariadení v ktorých vykonávame  

       praktické cvičenia, pre ženy na materskej dovolenke 

WIFI technológia v praxi (T-com): „DSL hotspot v škole“   

      - projekt zabezpečuje bezdrôtový prístup na internet z každého počítača v priestoroch  

        školy  

Projekt „Etika v podnikaní“ 

     - prebehol v rámci globálneho etického programu, sedemnásť jeho absolventov získalo  

       certifikát 

Jazykové laboratórium 06 (MŠ SR): „Naučme sa komunikovať“    

     -  projekt je zameraný na vybudovanie jazykovej učebne a doplnenie knižničného fondu  

        na vyučovanie cudzích jazykov, ďalším cieľom je zvýšenie kvality vyučovacieho  

        procesu využívaním inovačných metód vyučovania jazykov 

Projekt „Zdravá škola“ 

     - zameraný na zvýšenie pohybovej aktivity, zmysluplné využívanie voľného času,  

       prevencii drogových závislostí, výchove k partnerstvu, rodičovstvu a manželstvu,  

       tvorbe a ochrane životného prostredia 

  



9. Materiálno-technické a priestorové podmienky školy 

       

       Škola nemá jedáleň ani telocvičňu, čo spôsobuje problémy pri zabezpečovaní psy-

chohygienických noriem rozvrhu hodín. Stravovanie žiakov sme na základe ich záujmu 

zabezpečili v školských jedálňach Gymnázia a ZŠ Francisciho II, telesnú výchovu 

v telocvičniach SOU a blízkych základných škôl.  

       Na škole sú: 

- tri odborné učebne pre vyučovanie komplexu predmetov ošetrovateľstva 

- jedna učebňa pre odborné predmety 

- učebňa informatiky so 16 počítačmi zapojenými v počítačovej sieti a pripojením na  

   internet pre predmety informatika, administratíva a zdravotnícka dokumentácia  

   a záujmovú činnosť 

- odborná učebňa fyziky a chémie 

 

10.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 
Správa o hospodárení školy za rok 2005: 

A) Dotácie zo štátneho rozpočtu 

A) Kapitálové výdavky      0.- SK 

B) Mzdy a odvody   8 622 000.- Sk 

C) Tovary a ďalšie služby  1 217 000.- Sk 

D) Bežný transfer        10 000.- Sk  

celkom                                    9 849 000.-Sk 

 

B) Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy 

           celkom                                       162 000.-Sk 

boli použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov, na prevádzkové ná-

klady a na nákup učebných pomôcok potrebných na plánované aktivity 

v krúžkoch 

 

C) Finančné prostriedky získané od Nadácie rodičov 

           celkom                                       19 000.- Sk 

boli použité na spolufinancovanie schválených projektov 

  



D) Iné finančné prostriedky 

           celkom                                        4 000.-Sk 

získané za prenájom školských priestorov a použité na úhradu prevádzkových 

nákladov 

 

11.  Cieľ rozvoja školy 
 
      Hlavné ciele stanovené v Pláne práce školy boli v tomto školskom roku splnené vo 

vyučovacej aj mimovyučovacej oblasti. Vyučovací proces v jednotlivých predmetoch bol 

smerovaný na aplikáciu rozvíjajúceho charakteru vzdelávania a zameraný na humanizá-

ciu školy. Pokračovali sme v modernizácii učiva a predovšetkým v predmetoch komplexu 

ošetrovateľstva boli učebné plány upravené v prospech ošetrovateľského modulu ošetro-

vania, komunikácie a zdravotníckej etiky. Do tematických plánov predmetov biológia, te-

lesná výchova, chémia boli zapracované úlohy z environmentálnej problematiky. Výchovu 

k manželstvu a rodičovstvu sme realizovali jednak v rámci predmetov občianska náuka, 

biológia, etická výchova a tiež v rámci triednických hodín.                                              

        Výchovu v občianskom rozmere sme orientovali na medzinárodnú integráciu, lásku 

k vlasti, poznaniu regiónu a mesta, hrdosti na školu. V odbornom rozmere sme pokračovali 

v úsilí zvyšovať vplyv ošetrovateľskej starostlivosti  v zdravotníctve so zameraním na pre-

sadenie zvýšených kompetencií pre zdravotníckeho asistenta. V osobnostnom rozmere 

sme sa zamerali na skvalitňovanie interpersonálnych vzťahov. 

       Úlohy vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov vydaných MŠ SR na daný 

školský rok boli splnené. Uskutočnili sme predmetové olympiády a súťaže: Prvá pomoc, 

Obväzová technika, Hviezdoslavov Kubín, záujmová umelecká činnosť, jazykové  a špor-

tové súťaže.  

        Rovesnícke programy sme  uskutočňovali v spolupráci s centrom PPP. Úlohy vyplý-

vajúce z Národného programu podpory zdravia sme realizovali prostredníctvom projektu 

Zdravá škola, keďže od 1.septembra 2003 je naša škola členom Národnej siete škôl pod-

porujúcich zdravie v Slovenskej republike. V spolupráci s regionálnymi pobočkami Sloven-

ského červeného kríža, Ligy proti rakovine, Ústavom regionálneho zdravia a Mestskou 

políciou v Poprade sa uskutočnili akcie v oblasti prevencie drogových závislostí, výchove 

k partnerstvu, rodičovstvu a materstvu, tvorbe a ochrane životného prostredia a rozvíjaní 

pozitívnych medziľudských vzťahov. 

  



12. SWOT analýza 
 

silné stránky slabé stránky 
1. kvalifikovaný pedagogický zbor 
2. dobrá spolupráca so školiacimi orga-

nizáciami 
3. dobré vzťahy so zriaďovateľom  
4. dobré vzťahy s mestskou samosprá-

vou 
5. zapojenie do národných a medzi-

národných projektov 
6. spolupráca s radou rodičov, s radou 

školy 
7. možnosti na  mimovyučovaciu činnosť 

študentov 
8. odborná knižnica 

1. nevyriešené majetkovo-právne  
vysporiadanie pozemku 

2. absencia vlastnej telocvične 
3. technické vybavenie školy 
4. vek budovy a jej architektúra  

(rovná strecha) 
 

 
príležitosti riziká 

1. zmeny v odbornej časti učebných os-
nov študijného odboru zdravotnícky 
asistent 

2. aktivácia ďalších študijných odborov 
3. možnosť pre absolventov pokračovať 

v nadväzujúcom štúdiu na VŠ zdra-
votníckeho zamerania 

4. pomoc zriaďovateľa pri zlepšovaní 
materiálno-technickej vybavenosti ško-
ly 

5. aktivácia projektov zameraných na  
odborné predmety 

1. pokles populácie  
(znižovanie počtu žiakov) 

2. perspektíva zdravotníckeho školstva 
(v nadväznosti na reformu zdravotníc-
tva) 

3. dostatočne vysoký normatív na žiaka 
4. rizikový stav budovy školy  

(strecha, kúrenie) 

 
13.  Uplatnenie absolventov 
 
      V tomto školskom roku  štúdium ukončilo 56 žiakov. Ich uplatnenie bolo nasledovné:     

       pokračujú v štúdiu na vysokej škole          43 

                          prijatí do zamestnania                                 11 

                          evidovaní v úrade práce                               0 

                          materská dovolenka                                     1 

                          nedostupní                                                    1 

        Univerzita Komenského v Bratislave vyhodnotila úspešnosť  stredných škôl SR podľa 

podielu prijatých uchádzačov do prvého ročníka v roku 2005. V tomto hodnotení sa SZŠ 

Poprad umiestnila na druhom mieste s úspešnosťou 72,7%. 

  



 

14. Ďalšie informácie 

A) záujmová činnosť na škole 

     - športový krúžok (turistika, cykloturistika) 

     - informačno-komunikačné technológie 

     - literárny krúžok (tvorba študentského časopisu Fonendoskop) 

     - zdravotnícky krúžok (školenia a ukážky prvej pomoci ) 

     - krúžok „zdravý životný štýl“ 

     - skupina Mládeže SČK (zdravotné služby, humanitárne akcie) 

     - krúžok „náboženská skúsenosť“ 

     - seminár z chémie 

     - seminár z ošetrovateľstva 

B) spolupráca s rodičmi 

     - nadácia rodičov „Rodičovské združenie“ prostriedky získané z pou-

kázania  2% dane použila na zakúpenie učebných pomôcok a projektovú 

činnosť 

     - v rámci zlepšovania interpersonálnych vzťahov medzi žiakmi, učiteľ-

mi a rodičmi sa uskutočnilo športové popoludnie 

     - rodičia žiakov i ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré sa akoukoľvek 

formou spolupodieľali na výchove a vzdelávaní boli aktívnymi účastníkmi 

projektov Digitálni štúrovci 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Bednár 
               riaditeľ školy 
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	IV. rada školy      - je samosprávny poradný orgán, ktorý presadzuje záujmy rodičov,         žiakov a pedagógov v oblasti vzdelávania, schádza sa minimálne 4-krát           ročne, jej členmi sú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,        zástupcovia  rodičov a žiakov školy, poslanci mestského a župného        zastupiteľstva a zástupca Nemocnice a.s. Poprad. Predseda rady školy-              RNDr. Dáša Ďuricová.


	2. Počet žiakov školy       
	ročník
	trieda
	počet žiakov / z toho chlapcov
	žiaci so ŠVVP
	1.
	1.ZA A
	28 / 6
	0
	1.ZA B
	32 / 2
	1
	2.
	2.ZA A
	29 / 6
	1
	2.ZA B
	31 / 1
	0
	3.
	3.ZA A
	35 / 5
	0
	3.ZA B
	25 / 4
	1
	4.
	4.ZA A
	23 / 1
	0
	4.ZA B
	26 / 2
	0
	spolu
	227 / 29
	3
	3. Prijímacie konanie     plánovaný odbor:             denné 4-ročné štúdium v študijnom odbore 5356 600 zdravotnícky asistentpočet otváraných tried      2počet prihlásených žiakov                      101úspešní v prijímacom konaní                   96neúspešní v prijímacom konaní                0nezúčastnilo sa prijímacieho konania       5  počet prijatých uchádzačov                     60    4.  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
	priemerný prospech
	predmet
	1.ročník
	2.ročník
	3.ročník
	4.ročník
	Slovenský jazyk a literatúra
	2,49
	2.51
	2,40
	2,87
	Anglický jazyk
	2,33
	2,31
	2,32
	2,78
	Nemecký jazyk
	2,28
	2.38
	2,30
	2,23
	Latinský jazyk
	2,03
	-
	-
	-
	Občianska náuka
	1,76
	2,05
	-
	-
	Dejepis
	2,37
	2,43
	-
	-
	Estetická výchova
	1,38
	-
	-
	-
	Matematika
	1,79
	2,18
	1,49
	-
	Fyzika
	2,37
	2,58
	-
	-
	Chémia
	2,45
	2,60
	-
	-
	Biológia 
	2,68
	-
	-
	-
	Informatika
	1,14
	1,33
	-
	-
	Telesná výchova
	1,38
	1,73
	1,57
	1,62
	Anatómia a fyziológia
	2,76
	2,49
	-
	-
	Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
	-
	-
	2,58
	-
	Prvá pomoc
	-
	2,48
	-
	-
	Preventívne lekárstvo
	-
	-
	1,59
	-
	Psychológia a pedagogika
	-
	2,09
	1,99
	-
	Zdravie a klinika chorôb
	-
	2,12
	2,56
	2,72
	Základy ošetrovania a asistencie
	2,37
	2,36
	2,44
	2,26
	Administratíva a zdravotníka dokumentácia
	-
	1,82
	2,50
	1,98
	Praktické cvičenia
	-
	-
	1,85
	1,77
	Z celkového počtu žiakov na konci školského roku:
	- prospelo s vyznamenaním  47 žiakov (20,70%)
	- prospelo veľmi dobre  54 žiakov (23,71%)
	- prospelo             123 žiakov (54,12%)
	- neprospelo      4 žiaci (1,75%)
	- neklasifikovaní      1 žiak (0.42%)
	Celkový prospech: 2,10
	Výsledky externej časti maturitnej skúšky
	predmet
	úspešnosť v percentách
	celoslovenský priemer
	anglický jazyk
	43,1
	50,8
	nemecký jazyk
	46,7
	48,9
	4. Zoznam študijných odborov
	5.1   5356 600 zdravotnícky asistentAbsolvent odboru je pripravený zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii, poskytovať prvú pomoc, vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

	8. Projekty v školeSocrates – Comenius, „Ako prežiť v 21. storočí“     - medzinárodný projekt (Holandsko, Španielsko, Dánsko) zameraný na rozvoj       komunikácie  (anglický jazyk), výmenné pobyty žiakov a učiteľov s cieľom poznania       kultúry zúčastnených krajín, porovnania športovej zdatnosti a prezentácie vyučovania       vybraných predmetov 
	10.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
	11.  Cieľ rozvoja školy      Hlavné ciele stanovené v Pláne práce školy boli v tomto školskom roku splnené vo vyučovacej aj mimovyučovacej oblasti. Vyučovací proces v jednotlivých predmetoch bol smerovaný na aplikáciu rozvíjajúceho charakteru vzdelávania a zameraný na humanizá-ciu školy. Pokračovali sme v modernizácii učiva a predovšetkým v predmetoch komplexu ošetrovateľstva boli učebné plány upravené v prospech ošetrovateľského modulu ošetro-vania, komunikácie a zdravotníckej etiky. Do tematických plánov predmetov biológia, te-lesná výchova, chémia boli zapracované úlohy z environmentálnej problematiky. Výchovu k manželstvu a rodičovstvu sme realizovali jednak v rámci predmetov občianska náuka, biológia, etická výchova a tiež v rámci triednických hodín.                                                     Výchovu v občianskom rozmere sme orientovali na medzinárodnú integráciu, lásku k vlasti, poznaniu regiónu a mesta, hrdosti na školu. V odbornom rozmere sme pokračovali v úsilí zvyšovať vplyv ošetrovateľskej starostlivosti  v zdravotníctve so zameraním na pre-sadenie zvýšených kompetencií pre zdravotníckeho asistenta. V osobnostnom rozmere sme sa zamerali na skvalitňovanie interpersonálnych vzťahov.       Úlohy vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov vydaných MŠ SR na daný školský rok boli splnené. Uskutočnili sme predmetové olympiády a súťaže: Prvá pomoc, Obväzová technika, Hviezdoslavov Kubín, záujmová umelecká činnosť, jazykové  a športové súťaže.         Rovesnícke programy sme  uskutočňovali v spolupráci s centrom PPP. Úlohy vyplývajúce z Národného programu podpory zdravia sme realizovali prostredníctvom projektu Zdravá škola, keďže od 1.septembra 2003 je naša škola členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. V spolupráci s regionálnymi pobočkami Slovenského červeného kríža, Ligy proti rakovine, Ústavom regionálneho zdravia a Mestskou políciou v Poprade sa uskutočnili akcie v oblasti prevencie drogových závislostí, výchove k partnerstvu, rodičovstvu a materstvu, tvorbe a ochrane životného prostredia a rozvíjaní pozitívnych medziľudských vzťahov.12. SWOT analýza
	13.  Uplatnenie absolventov      V tomto školskom roku  štúdium ukončilo 56 žiakov. Ich uplatnenie bolo nasledovné:            pokračujú v štúdiu na vysokej škole          43                          prijatí do zamestnania                                 11                          evidovaní v úrade práce                               0                          materská dovolenka                                     1                          nedostupní                                                    1        Univerzita Komenského v Bratislave vyhodnotila úspešnosť  stredných škôl SR podľa podielu prijatých uchádzačov do prvého ročníka v roku 2005. V tomto hodnotení sa SZŠ Poprad umiestnila na druhom mieste s úspešnosťou 72,7%.14. Ďalšie informácie
	A) záujmová činnosť na škole     - športový krúžok (turistika, cykloturistika)     - informačno-komunikačné technológie     - literárny krúžok (tvorba študentského časopisu Fonendoskop)     - zdravotnícky krúžok (školenia a ukážky prvej pomoci )     - krúžok „zdravý životný štýl“     - skupina Mládeže SČK (zdravotné služby, humanitárne akcie)     - krúžok „náboženská skúsenosť“     - seminár z chémie     - seminár z ošetrovateľstva
	B) spolupráca s rodičmi     - nadácia rodičov „Rodičovské združenie“ prostriedky získané z pou-kázania  2% dane použila na zakúpenie učebných pomôcok a projektovú činnosť     - v rámci zlepšovania interpersonálnych vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi sa uskutočnilo športové popoludnie     - rodičia žiakov i ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré sa akoukoľvek formou spolupodieľali na výchove a vzdelávaní boli aktívnymi účastníkmi projektov Digitálni štúrovci


