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7.  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

       Škola má aktivovanú svoju webovú stránku (www.szspp.sk), na ktorej sú sprístupne-

né všetky informácie o škole – jej histórii a súčasnosti, zamestnancoch a ţiakoch 

a o všetkých aktivitách v priebehu školského roku. Informácie o ţivote školy a jej aktivitách 

sú prezentované priebeţne v regionálnych médiách – Noviny Poprad, Podtatranské noviny 

a Televízia Poprad. 

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

na základných školách sme sa zúčastnili sme dvoch Búrz stredných škôl (v Poprade a 

v Keţmarku). Deň otvorených dverí sme tentoraz organizovali v rámci prezentačnej akcie 

Open Days 2009, ktorej nosnou oblasťou bola prezentácia krajín európskej únie, prešov-

ského samosprávneho kraja a mesta Poprad. Akcia bola spestrená súťaţou „Tak chutí 

Európa, tak chutí prešovský samosprávny kraj.“ 

       Na škole pracuje Ţiacka školská rada (ŢŠR), ktorá má svojich zástupcov aj v Študent-

skom parlamente mesta Poprad. Študenti vydávajú ţiacky časopis Fonendoskop, s ktorým 

sa v tomto roku zúčastnili celoslovenskej súťaţe stredných zdravotníckych škôl  Ţurnálový 

stetoskop v Trenčíne. 

       V športovej oblasti sme boli organizátormi okresného kola pre ţiakov stredných škôl 

v plávaní a spoluorganizátormi Majstrovstiev Slovenska v plávaní ţiakov základných 

a stredných škôl. Aj v tomto roku sme sa aktívne zúčastnili akcie Čisté hory vo Vysokých 

Tatrách. Ako netradičnú súčasť vyučovania telesnej výchovy sme zrealizovali vodácky 

výcvik. 

       V rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti ţiaci absolvovali exkurzie v Národnom re-

habilitačnom centre v Kováčovej, Fakultnej nemocnici v Prešove, Odbornom liečebnom 

ústave psychiatrickom v Prednej Hore, Hospici Ľubica, azylovom dome v Ţakovciach, lie-

čebnom ústave v Dolnom Smokovci, psychiatrickom oddelení v Levoči a v poľskom Os-

wienczime. 

 V rámci podnikateľskej činnosti pokračujeme v realizácii kurzu prvej pomoci pre ţia-

kov autoškôl a vodičov. 

V spolupráci so Slovenským červeným kríţom a inými organizáciami tretieho sekto-

ra sme sa spolupodieľali na týchto akciách:  

 Modrý gombík,  

 Biela pastelka,  

 MOST,     

 Deň narcisov,  


