7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Škola má aktivovanú svoju webovú stránku (www.szspp.sk), na ktorej sú sprístupnené
všetky informácie o škole – o jej histórii a súčasnosti, o zamestnancoch a žiakoch
a o všetkých aktivitách v priebehu školského roku. Informácie o živote školy a jej aktivitách
sú prezentované priebežne v regionálnych médiách – Noviny Poprad, Podtatranské noviny
a Televízia Poprad.
Predovšetkým pre potreby žiakov základných škôl, ich rodičov a výchovných poradcov
na základných školách sme sa zúčastnili na Burze stredných škôl v Kežmarku. Školu a jej
vzdelávací program sme prezentovali aj v rámci Dňa otvorených dverí (október 2016).
Na škole pracuje Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorá má svojich zástupcov aj v Študentskom parlamente mesta Poprad. Študenti vydávajú žiacky časopis Fonendoskop, s ktorým
sa v tomto školskom roku zúčastnili celoslovenskej súťaže stredoškolských časopisov Štúrovo pero (získali Cenu Televízie Markíza 1.stupňa a cenu Vojenskej podpornej nadácie),
súťaže školských časopisov podtatranského regiónu (3.miesto) a súťaže stredoškolských
časopisov prešovského kraja kde sa umiestnili v striebornom pásme.
V rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti žiaci absolvovali exkurzie v Národnom
rehabilitačnom centre v Kováčovej, Fakultnej nemocnici v Prešove, Odbornom liečebnom
ústave psychiatrickom v Prednej Hore, Hospici Ľubica, azylovom dome v Žakovciach, liečebnom ústave v Dolnom Smokovci, psychiatrickom oddelení v Levoči, Okresnom súde
v Poprade, v poľskom Oswienczime, Masarykovej univerzite v Brne, Hamburgu, Amsterdame, Wroclavi a Noc výskumníka v Košiciach.
V rámci kultúrnych aktivít sme sa zúčastnili na divadelných predstaveniach Divadla
Jonáša Záborského v Prešove a Štátneho divadla v Košiciach.
V rámci mimovyučovacích športových aktivít sme sa zúčastňovali bowlingovej ligy
stredných škôl. Aj v tomto školskom roku sme sa aktívne zúčastnili akcie Čisté hory vo
Vysokých Tatrách.
V spolupráci so Slovenským červeným krížom a inými organizáciami tretieho sektora sme sa spolupodieľali na týchto akciách:
- Deň narcisov,
- Biela pastelka,
- Deň nezábudiek,
- Červené stužky,
- Deň obličiek.
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