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ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE
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Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec

Názov školského vzdelávacieho programu

Starostlivosť o zdravie 13

Kód a názov ŠVP

53 ZDRAVOTNÍCTVO

Kód a názov študijného odboru

5356 M zdravotnícky asistent
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5356 N zdravotnícky asistent
Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky / 2 roky

Forma štúdia

denná /externá

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Dátum schválenia ŠkVP

30. august 2013

Miesto vydania

Lúčna 2, 984 17 Lučenec

Platnosť ŠkVP

01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom

Kontakty pre komunikáciu so školou:
Pracovná
pozícia

Titul, meno, priezvisko

Telefón

Iné

e-mail

Mgr. Miroslav Sekula

Riaditeľ

047/4330876

riaditel@szslucnalc.sk

Mgr. Elena Urbančoková

Zástupkyňa
riaditeľa školy

047/4330876

zastupca@szslucnalc.sk

Mgr. Mária Pápaiová

Vedúca
odborné
vzdelávanie

Miroslava Bakšová

administratívna
pracovníčka

pre

www.szslucnalc.sk

047/4330876

047/4330237

skola@szslucnalc.sk

Zriaďovateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
Lučenec, 30. 08. 2013

Mgr. Miroslav Sekula
riaditeľ školy

Štruktúra ŠkVP :

1. Úvodné identifikačné údaje (názov vzdelávacieho programu, kód a názov odboru štúdia, stupeň
vzdelania, názov a adresa školy)
2. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
3. Vlastné zameranie školy (veľkosť a vybavenie školy, charakteristika pedagogického zboru, ďalšie
vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vnútorný systém kontroly a hodnotenia
zamestnancov školy, dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca, spolupráca s rodičmi, sociálnymi
partnermi a inými subjektmi)
4. Charakteristika školského vzdelávacieho programu (dĺžka štúdia, forma vzdelávania, spôsoby a
podmienky ukončovania štúdia, doklad o získanom vzdelaní)
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5.
6.
7.
8.
9.

Profil absolventa (charakteristika a kompetencie absolventa)
Učebný plán
Učebné osnovy/moduly pre všetky predmety
Učebné zdroje (učebnice, didaktická technika, materiálne zdroje)
Podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu (personálne zabezpečenie, materiálno-technickí a
priestorové podmienky, podmienky zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri štúdiu)
10. Základné podmienky vzdelávania žiakov s osobitnými výchovno-vzdelávacími potrebami
11. Systém kontroly a hodnotenia žiakov

Názov a adresa školy

Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec

Názov školského vzdelávacieho programu

Starostlivosť o zdravie 13

Kód a názov ŠVP

53 ZDRAVOTNÍCTVO

Kód a názov študijného odboru

5356 M zdravotnícky asistent
5356 N zravotnícky asistent

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky / 2 roky

Forma štúdia

denná /externá

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

Platnosť ŠkVP

Revidovanie ŠkVP

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Dátum

Dátum

01. 09. 2013

01.09.2014

Zmena poradia tematických celkov v jednotlivých
ročníkoch, úprava hodinovej dotácie

01.09.2016

Zmena učebného plánu ŠkVP pre dvojročné Pomaturitné
kvalifikačné štúdium- večerné.
Úprava hodinovej dotácie pre predmety: ANF, ZOE, PVL

01.09.2016

Zmena učebných osnov pre predmet ANJ

01.03.2017

Doplnenie učebných osnov predmetu ZOA- 3. ročník

01.03.2017

Doplnenie učebných osnov predmetu OAZ- 4. ročník
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CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Základným predmetom činnosti školy je podľa zriaďovacej listiny poskytovanie výchovy a príprava
nižších a stredných zdravotníckych pracovníkov na výkon zdravotníckych povolaní v schválených
študijných odboroch. Vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu študijných odborov 53 - zdravotníctvo.
Poslaním našej školy je zabezpečiť výchovu a vzdelávanie profesionálne orientovaných, zdravo
sebavedomých študentov, rešpektujúcich morálno-etické princípy, uplatňujúcich humánny prístup k
ľuďom, ktorí sa po ukončení štúdia uplatnia v štátnych i neštátnych zdravotníckych a sociálnych
zariadeniach, alebo budú pokračovať vo vyššej forme štúdia. Škola je otvorenou inštitúciou pre
rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej
činnosti.
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Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania
spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností žiaka, jeho motivácie
k sústavnému zdokonaľovaniu prosociálneho správania, etiky, schopnosti prevziať zodpovednosť
za seba a svoj rozvoj.
Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú
zamerané na:
Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:
•
•
•
•
•
•
•

vychovávať študentov k poznaniu a rešpektovaniu ľudských práv, odmietaniu prejavov
intolerancie, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a iných negatívnych prejavov
predísť sociálno-patologickým javom a drogovej závislosti
posilňovať pocit spolupatričnosti a hrdosti na školu
vytvárať motiváciu k učeniu,
skvalitniť dochádzku žiakov,
formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu
umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľno-časovým
aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie
sociálno-patologických javov a nadaných a talentovaných jedincov na využitie osobného
potenciálu pre spoločenské blaho.

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:
a.) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:
• uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou
medzi predmetovej integrácie, postupným zavádzaním projektového a programového
vyučovania,
• realizovať kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka v jazykovom laboratóriu
• zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov smerujúce k objektivizácii
• zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.
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 osobnosti každého žiaka s cieľom:
• rozvíjať edukačný proces na báze kvalitného vzťahu medzi učiteľom - žiakom,
• rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti
z úspechov,
• vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom
prístupe l vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,
• predchádzať prejavom 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 , zdravotnými a sociálnymi zariadeniami
doma a v zahraničí,
• presadzovať zdravý životný štýl,
• vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľno-časových aktivít,
• vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.
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•
3

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

3.1 Charakteristika školy
Stredná zdravotnícka škola v Lučenci je kvalitná malá škola s viac ako 60 ročnou tradíciou.
Má jeden študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent ako štvorročné štúdium pre absolventov
základných škôl a dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných
škôl a jeden učebný odbor - 5371 N sanitár - jednoročné štúdium. Má 22 učiteľov a vyše 200
žiakov v dennom štúdiu. Plní tiež úlohu prirodzeného edukačného centra zdravého životného štýlu
a rekvalifikačného centra v oblasti ošetrovateľstva pre Novohrad.
História školy:
Na základe výnosu povereníctva školstva a osvety č.127 518/46-IV/A z 10.IX.1946 bola zriadená a
otvorená ŠTÁTNA ODBORNÁ ŠKOLA PRE ŽENSKÉ POVOLANIA. Vznikla preložením Štátnej
odbornej školy z Krupiny do Lučenca.
V roku 1951 dostala škola názov ZDRAVOTNÁ ŠKOLA, dĺžka štúdia bola tri roky. Neskôr prišlo na
delenie na odbory ZDRAVOTNÁ a DETSKÁ SESTRA. Štúdium sa končilo maturitou.
Dňa 1.8.1955 Ministerstvo zdravotníctva ustanovilo prechod na štvorročné štúdium.
V roku 1961 sa zmenil názov školy na Strednú zdravotnícku školu. O povolanie zdravotnej
a detskej sestry bol vďaka spoločenskému statusu medzi dievčatami veľký záujem. Počet
uchádzačov o štúdium v 60-tych až 80-tych rokoch bežne presahoval kapacitu školy
dvojnásobne. Škola sa radila k tzv. výberovým stredným školám – prijímacie skúšky museli
absolvovať aj absolventi ZŠ s dosiahnutým študijným priemerom 1,00. Chlapcov bolo na škole
tradične málo – v priemere jeden až štyria v ročníku. Napriek tomu, že škola mala dobrých žiakov,
pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu bolo skôr výnimkou. Možnosti vzhľadom na odborné
smerovanie školy boli obmedzené na lekársku fakultu, kde mali vždy prednosť absolventi
gymnázií. V osemdesiatych rokoch pribudla možnosť študovať aj na Slovensku učiteľstvo
ošetrovateľstva (ročne približne 25 miest). Absolventi sa zväčša vracali do škôl a posilňovali
tradície školy.
V deväťdesiatych rokoch pod vplyvom celospoločenských zmien došlo k rozvoju a hlavne
osamostatňovaniu ošetrovateľstva ako profesie i vedného odboru od medicíny. Otvorený kontakt
so svetom dal i slovenským sestrám možnosť sebauvedomovania sa, emancipácie voči lekárom
a štúdia ošetrovateľstva v bakalárskej a magisterskej forme. Na SZŠ prišlo k spojeniu odborov
detská a zdravotná sestra do odboru všeobecná sestra V rokoch 1996 až 1998 bolo aj na SZŠ
v Lučenci aktivované vyššie odborné štúdium - študijný odbor Diplomovaná všeobecná sestra.
Následne bol centrálne utlmený a aktivovaný len v mestách s vyšším typom nemocníc.
V roku 2001 bola zmenená koncepcia vzdelávania na stredných zdravotníckych školách.
Vzdelávanie sestier bolo presunuté na vysoké školya na SZŠ bol aktivovaný nový študijný odbor
zdravotnícky asistent. Vznikol ako kompromis voči emancipačnému tlaku komory sestier a lobingu
vysokých škôl (pre ne je kvalifikovaný absolvent strednej školy s vysokými kompetenciami príliš
veľkým konkurentom na trhu práce voči absolventovi VŠ) na jednej strane a snahe o zachovanie
stredného zdravotníckeho školstva s dlhoročnou tradíciou na strane druhej.
Škola poskytuje:
* kvalitnú prípravu v odborných predmetoch zabezpečuje praktickým vyučovaním na jednotlivých
oddeleniach nemocníc v Lučenci, Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši a zariadeniach sociálnych
služieb v Lučenci a v Rimavskej Sobote
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* praktické cvičenia sú zabezpečené v odborných učebniach – ošetrovateľstva, prvej pomoci,
administratívy, informatiky ...
* kvalitnú teoretickú prípravu v odborných, všeobecnovzdelávacích predmetoch a jazykoch
s využitím interaktívneho vyučovania pomocou didaktickej techniky
* možnosť ubytovania v Domove mládeže na Fándlyho ulici

Naši študenti majú radi našu školu preto, že:
* SZŠ Lučenec je slušná škola, kde sa študent naučí a “nepokazí“ (žiadne drogy a pod!)
* zdravotníci majú v spoločnosti vysoký kredit
* po maturite sa veľa absolventov dostane na vysokú školu
* na úrade práce má spomedzi stredných škôl registrovaných najmenej absolventov SZŠ
• Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:
• 65 ročná tradícia školy
• kvalifikovanosť učiteľov,
• tradične dobré meno školy v oblasti výchovy
• kvalitná úroveň odborného vyučovania
• ochota učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu
• aktívne zapojenie sa žiakov do mimovyučovacích aktivít
• rozvoj záujmovej činnosti žiakov
• dobrá spolupráca so základnými školami
• záujem absolventov o ďalšie možnosti vzdelávania
• skúsenosti s poskytovaním vyššieho odborného vzdelanie
• dobrá propagácia na verejnosti
• dobre zabezpečené praktické vyučovanie
• permanentne aktualizovaná webová stránka poskytujúca informácie týkajúe sa možností
štúdia na škole
• dobrá spolupráca s absolventmi ZŠ pri výbere povolania
• Slabšou stránkou školy je
• jednodborovosť denného štúdia
• nížšia atraktivita štúdia vzhľadom na problémy v zdravotníctve
• zo strany zriaďovateľa zabezpečovanie modernizácie výchovno-vzdelávacieho systému
• nemožnosť ubytovania študentov vo vlastnom internáte,
• nemožnosť stravovania študentov vo vlastnej jedálni
• priestorové podmienky
• Príležitosti školy signalizujú
• kreativita a kooperácia pedagogického zboru
• možnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov
• možnosť využitia štrukturálnych a iných fondov
• charakter rodinnej školy
• dvojjazyčnosť vyučovania odborných predmetov
• zahraničná prax
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3.2 Aktivity školy
Krúžková činnosť:
Škola podporuje záujmy a aktivity žiakov realizovaním rôznorodej krúžkovej činnosti. Aktívne
fungujú krúžky športové (ľahká atletika, športové šípky, volejbalový, športovo-turistický), krúžok
prvej pomoci, chemický, redakčný, krúžok SOČ, kultúrno-maturitný... Najväčšie úspechy
dosahujeme v športe, prvej pomoci a kutúrno-jazykových súťažiach . Krúžok Stredoškolskej
odbornej činnosti sa zameriava na oblasti : - zdravie, - psychológia a sociológia – kvalita života
mladých ľudí. Úspešnosť prác v rámci krajskej prehliadky je veľmi dobrá .
Športové aktivity
Lyžiarsky výcvik v rozsahu 5 vyučovacích dní je určený pre študentov 1.ročníka pobytovou formou
v rekreačnom stredisku Látky. Plavecký výcvik organizujeme pre študentov 2. ročníka, KOŽZ v
rozsahu 3 dní po 6 hodín spojený so školským výletom dva vyučovacie dni je určený pre žiakov
3.ročníka v prírode (v zahraničí). Okrem toho škola organizuje Dni športu, volejbalové turnaje
a zúčastňuje sa športových podujatí pre stredoškolákov.

Profesijné aktivity

- Aktualizovanie Národného programu podpory zdravia - zabezpečujú študenti a pedagogickí
pracovníci školy v spolupráci so sociálnymi partnermi, materskými a základnými školami
prostrednístvom projektu zdravotnej výchovy a inštruktážami prvej pomoci
- Ukážky prvej pomoci pre žiakov základných škôl zabezpečujú študenti z krúžku prvej pomoci 3. a
4.ročníka v rámci cvičení KOŽZ.
- Meranie TK a poradenskú službu zabezpečujú študenti 3 a 4.ročníka na podujatiach v spolupráci
s občianskymi združeniami na podporu zdravia a Slovenským červeným krížom (MOST)
- Odborná exkurzia do Prahy - (návšteva zdravotníckeho zariadenia –fakultná nemocnica Praha
Motol).
Charitatívne akcie – študenti a učitelia školy zrealizovali finančné zbierky pri príležitosti dňa
narcisov, dňa psoriatikov, nezábudiek, ...

Kultúrno-spoločenské aktivity:
Škola pravidelne realizuje Imatrikuláciu – prijímanie prvákov do cechu študentského, ples školy ,
besedy s hosťami, školskú akadémiu,...
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Programy zamerané na aktívnu ochranu študentov pred sociálno- patologickými javmi
škola organizuje v spolupráci s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Lučenci.
- Európsky týždeň boja proti drogám
- Kvalita života mladých ľudí
- Podporné aktivity zamerané na poznanie seba samého, určovanie životných ako aj vlastných
hodnôt
3.3 Personálne zabezpečenie
Pedagogický zbor tvorí v súčasnosti 22 interných učiteľov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok
a 11 externých zamestnancov, predovšetkým lekárov v oblasti odborného vzdelávania.
Pedagógovia spĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť. Zabezpečujú výchovno-vzdelávací
proces v teoretickej aj praktickej oblasti a pracujú v dvoch predmetových komisiách - odborných
a všeobecnovzdelávacích predmetov. Riaditeľ a zástupkyňa riaditeľa majú okrem odbornej
a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu.
Pedagogický zbor je v súčasnosti stabilizovaný a z hľadiska priemerného veku pedagógov pomerne
mladý. Atmosféra v pedagogickom zbore je ústretová, tvorivá, priateľská až rodinná, medzi členmi
pedagogického zboru sú medziľudské vzťahy na veľmi dobrej úrovni. Pedagógovia realizujú vo
vzájomnej kooperácii aj mimoškolské aktivity a krúžkovú činnosť. Na mimoškolskej činnosti sa
podieľajú aj pozvaní hostia z profesionálneho prostredia a verejného spoločenského života.

3.4 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
- je nevyhnutnou podmienkou rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu – zahŕňa interné i externé
formy. Pri realizácii kontiuálneho vzdelávania sa akceptujú nasledovné kritéria:
- požiadavky zo strany zamestnávateľa
- záujem pedagogických zamestnacov
- vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov pre príslušný
školský rok

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavny proces nadobúdania
vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom uržiavania, obnovovania a zdokonaľovania,
rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického a odborného zamestanca
potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

Druhy kontinuálneho vzdelávania:
-adaptačné vzdelávanie
-aktualizačné vzdelávanie
-inovačné vzdelávanie

11

-špecializačné vzdelávanie
-funkčné vzdelávanie
-kvalifikačné vzdelávanie
Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania
akreditovaných podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v náväznosti na vyhlášku MŠ SR č.
445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov.
Plán kontinuálneho vzdelávania PZ je prerokovaný v pedagogickej rade a tvorí súčasť Plánu práce
školy.
3.5 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
Poslaním vnútroškolskej kontroly je zisťovanie skutočného stavu a porovnávanie so stavom
vymedzeným príslušnými normami a predpismi, zisťovanie skutočného vývoja školy a vyvodzovanie
záverov pre ďalšie rozhodovanie, a to jednak s cieľom odstrániť nežiaduce odchýlky a ich príčiny,
alebo zmeniť pôvodné rozhodnutie, ak sa v priebehu kontroly ukáže ako nesprávne, jednak s cieľom
využiť poznatky o príčinách pozitívnych odchýlok. Jej charakteristickou črtou je dôvera v kvalitu
práce, profesionálnu zdatnosť a tvorivosť zamestnancov školy. V súlade pracovným poriadkom
školy kontrolnú činnosť vykonávajú poverení zamestnanci na svojuom úseku kontrolnej činnosti.

Vnútroškolská kontrola sa riadi:
1. Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ na školský rok
2. Pokynmi a odporúčaniami ÚBBSK
3. Školským vzdelávacím programom
4. Plánom práce školy na školský rok
4. Pracovným poriadkom pre zamestnancov školy a Školským poriadkom
5. Výsledkami hospitácií
6. Smernicami a pokynmi ministerstva školstva
7. Závermi inšpekcií
8. Legislatívou týkajúcou sa výchovno-vzdelávacej činnost
9. Termínovníkom úloh

Zameranie kontrolnej činnosti- formy, metódy, spôsob kontroly:
Plnenie základných povinností zamestnancov školy
-Dodržiavanie pracovného poriadku, školského poriadku, zásad BOZP a PO, právnych predpisov.
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-Rešpektovanie legislatívneho a hodnotového rámca školy- hodnotiace rozhovory s pedagogickými
zamestnancami školy

Pedagogický proces

Výchovno-vzdelávací proces
- Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu- dodržiavanie psychohygienických zásad, rozvrh
hodín.
- Plnenie úloh školského vzdelávacieho programu a plánu práce školy
- Uplatňovanie učebných plánov, učebných osnov, tematicko -výchovno vzdelávacích plánov,
pedagogicko-organizačných pokynov, vyhlášok, smerníc.
- Aplikácia IKT do vyučovacieho procesu
- Účelné a efektívne využívanie inovačných pedagogických metód, foriem a prostriedkov výchovy
a vzdelávania so zreteľom na rozvoj poznávacích funkcií žiakov na vyučovaní v súčinnosti
s cieľom hodiny, vzdelávacích potrieb žiakov.
- Celková atmosféra výchovno-vzdelávacieho procesu- demokratizácia a humanizácia vzťahu
učiteľ- žiak
- Činnosť žiaka, jeho výsledky a objektívnosť hodnotenia- analogické, hodnotiace a tvorivé
činnosti, činnosť talentovaných a zaostávajúcich žiakov, aktivita, záujem o vyučovanie,
komunikatívne a sociálne prejavy žiakov, ich zručnosti, vedomosti, výkony a objektívnosť ich
hodnotenia.
- Vedenie pedagogickej dokumentácie
- Práca predmetových komisií, ich pravidelných zasadaní

Záujmová činnosť žiakov
-Kontrola plnenia činnosti v záujmových útvaroch školy, dochádzky na záujmovú činnosť žiakov
(evidencia vedenia krúžku)

Práca triednych učiteľov, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, koordinátora ľudských
práv
- Koordinácia práce triednych učiteľov
- Kontrola plnenia plánov triednych učiteľov, zápisov obsahovej náplne vedenia triednických hodín
- Koordinácia práce výchovného poradcu
- Kontrola plnenia plánu výchovného poradcu
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- Kontrola koordinačnej, informačnej, koncepčno – plánovacej, vyhodnocovacej a prieskumnoselektívnej činnosti výchovného poradcu (evidencia záznamov pohovor, prijatých študentov na
VŠ....)
- Koordinácia práce ľudských práv
- Kontrola plnenia plánu koordinátora ľudských práv
- Kontrola monitorovania dodržiavania ľudských práv, podpora priaznivého multikultúrneho
prostredia na škole, zvyšovanie informovanosti o ľudských právach, organizovanie besied,
exkurzií, seminárov, komunikácia so študentmi, rodičmi, učiteľmi ohľadom ľudsko-právnych
otázok...

Získavanie vstupných informácií:
Vnútorná kontrola
-hospitácie, rozhovory, pozorovania, ankety, dotazníky, účasť na otvorených hodinách, žiackych
súťažiach a podujatiach,
-overovanie schopností, vedomostí, zručností žiakov- testy, ústne,, písomne, previerka praktických
zručností, ankety, rozbory prác žiakov,
-kontrola pedagogickej, hospodárskej a spisovej dokumentácie, účasť na zasadnutiach PK,
-monitorovanie , pozorovanie priestorov školy,
-účasť na poradách
Vonkajšia kontrola
-Štátna školská inšpekcia
-Iné kontrolné orgány

3.6 Dlhodobé projekty
Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych časových
dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom
učive. Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov:
•

Jazykový projekt vo vzdelávacích programoch Európskej komisie Socrates a Leonardo da
Vinci – metodika integrovaného vyučovania cudzích jazykov – CLIL

Výstupy z projektu CLIL prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti
odborného vzdelávania v predmete základy ošetrovania a asistencie - ZOA v cudzích jazykoch –
anglickom a nemeckom jazyku. Projekt CLIL je metóda vyučovania cudzích jazykov, v rámci ktorej
sa edukačné obsahy rôznych vyučovacích predmetov ( ZOA ) žiakom sprostredkúvajú cez médium
iného než materinského jazyky. Táto metóda cudzojazyčného vzdelávania je odporúčaná pre rozvoj
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európskeho plurilingvizmu ( odmietanie dominancie jedného jazyka ). V procese vyučovania sa
využívajú interaktívne metódy, čo prispieva k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.

Škola vypracovala koncepcie pre viaceré projekty ( projekt jazykové laboratórium pre stredné školy,
projekt zdravie v školách, projekt elektronizácie a revitalizácie školských knižníc ) a plánuje aj
naďalej sledovať nové výzvy na projekty zo vzdelávacích programov Socrates, Leonardo da Vinci,
Comenius a zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry ( SAIA ).

Dlhodobo najúspešnejší je projekt Leonardo da Vinci pod názvom “Posilnenie ošetrovateľských
zručností praktickej prípravy zdravotníckych asistentov v sociálnych zariadeniach Európskej únie”
vrámci ktorého sa naši študenti tretieho a štvrtého ročníka zúčastňujú stáží v sociálnych
zariadeniach Dánska, Nemecka a Veľkej Británie. Najrozvinutejšia je bilaterálna spolupráca
s dánskymi sociálnozdravotníckymi školami.
Viacročná úspešná zmluvná spolupráca so zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami v Čechách
umožňuje každoročne absolvovať zahraničnú prax v júni žiakom tretieho ročníka v Prahe a Brne.

3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi
Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa
zameriava na pravidelnú komunikáciu a pracovné stretnutia s rodičmi, zdravotníckymi, sociálnymi
a školskými zariadeniami. Cenná je spolupráca s inštitúciami a organizáciami, ktoré zvyšujú
zdravotné uvedomenie širokej verejnosti.
Spolupráca s rodičmi
Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciami
s vyučujúcimi. Je zriadená internetová žiacka knižka, kde budú mať rodičia možnosť priebežne
sledovať študijné výsledky. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole,
o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránky školy alebo priamo e-mailom. Cieľom školy
je zlepšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo
strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy je spolupráca s rodičmi na tvorbe
školského vzdelávacieho programu a zabezpečovanie úloh v pláne práce školy. Chceme pre rodičov
zriadiť spoločenskú miestnosť, kde by sa stretávali s vyučujúcimi, aj s inými rodičmi, čím by sa
vytvoril priestor pre riešenie výchovných situácií. Traja rodičia sú členmi rady školy. Rodičovské
združenie sa aktívne podieľa na zabezpečovaní mimovyučovacích aktivít.
Zdravotnícke a sociálne zariadenia
Škola aktívne spolupracuje so zariadeniami, kde sa realizuje odborná klinická prax. Sú to:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota, n.o.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, n.o
Domov sociálnych služieb Lučenec
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Domov sociálnych služieb Rimavská Sobota
Fakultná nemocnica Praha Motol
Dom liečby bolesti s hospicom sv. Jozefa Brno - Rajhrad
Spolupráca je zameraná hlavne na vytvorenie podmienok pre realizáciu odbornej klinickej praxe,
poskytnutie priestorov, vrátane materiálno-technického vybavenia školiacich pracovísk. V súčinnosti
so zdravotníckymi pracovníkmi sa podieľame na poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti.
Zamestnanci zdravotníckych a sociálnych zariadení sprostredkujú pre našich žiakov odborné
exkurzie, vďaka ktorým majú možnosť poznať špecifiká práce na špecializovaných úsekoch. V rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania úzko spolupracujeme s DSS,
organizovaním besied, prednášok, výchovných programov pre zamestnancov i obyvateľov tohto
zariadenia. Väčšina zdravotníckych pracovníkov v Lučenci sú naši bývalí absolventi. Zástupcovia
týchto zariadení sa zúčastňujú na zasadaniach Rady školy, sledujú prácu žiakov počas klinickej
praxe, maturitných a skúšok. Bývali absolventi a široká verejnosť využíva našu školskú knižnicu
a odborní učitelia vykonávajú konzultačnú činnosť pri ukončovaní štúdia na vysokej škole.
Školské zariadenia
materské školy
základné školy
stredné školy
Naši študenti zabezpečujú pre žiakov materských, základných a stredných škôl zdravotnú výchovu,
zameranú hlavne na poskytovanie prvej pomoci. Rodičia a žiaci základných škôl majú možnosť
spoznať našu školu počas dní otvorených dverí a na burze stredných škôl. Vzájomne obohacujúca
je spolupráca so špeciálnou základnou školou pre deti s poruchami reči a sluchu.
Iní partneri
Škola aktívne spolupracuje s ďalšími partnermi:
Slovenský červený kríž
Liga proti rakovine
Organizácia muskulárnych dystrofikov
Únia nevidomých a slabozrakých
Združenie atopických exzematikov
Liga za duševné zdravie
Pedagogicko – psychologická poradňa
Študenti sa podieľajú na zvyšovaní zdravotného uvedomenia širokej verejnosti v súvislosti
s pamätnými dňami, ktoré prijala WHO. Poskytujú odborné informácie v uliciach mesta, zúčastňujú
sa na prezentačnej činnosti spomínaných organizácií a združení.
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4

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Odborné vzdelávanie a príprava 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.

Školský vzdelávací program bol vytvorený v
programom/ Medzinárodnou normou pre klasifikáciu
Classification of Education – ISCED 99).

súlade so štátnym vzdelávacím
vzdelávania (International Standard

ISCED 3 zodpovedá vyššiemu sekundárnemu - stredoškolskému vzdelávaniu. Subkategória ISCED
3A charakterizuje vzdelávacie programy určené k:

• príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh práce,
• získaniu prvej odbornej kvalifikácie a možnosti pre vstup aj do ďalších programov na vyšších
stupňoch vzdelávania na ISCED 4 alebo 5.
Obsahové zameranie vzdelávacieho programu orientované na odborné vzdelávanie a praktickú
prípravu je porovnateľné so zameraním vzdelávacích programov na úrovni ISCED 3A.

4.1 Základné údaje o štúdiu

4.1.1

Základné údaje pre stupeň: úplné stredné odborné vzdelanie - 5356 M zdravotnícky
asistent

Študijný odbor:
Forma štúdia:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk
Nevyhnutne vstupné
požiadavky na štúdium:
Podmienky na prijatie
do študijného odboru:

Spôsob ukončenia štúdia:
Doklad o získanom stupni
vzdelania a o získanej
kvalifikácii

5356 M zdravotnícky asistent
Denné štúdium pre absolventov základnej školy
4 roky
Štátny jazyk
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok
prijímacieho konania
Do študijného odboru zdravotnícky asistent môžu byť
prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť na prácu
v odbore.
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť
pripojené k prihláške.
Profilové predmety na prijímacie skúšky:
- slovenský jazyk a literatúra
- prírodopis/ biológia
Maturitná skúška
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Absolvent v zmysle nariadenia vlády č. 513/2011 Z.z. o
používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa
na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho
povolania je oprávnený používať profesijný titul
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Poskytnutý stupeň vzdelania
Možnosti pracovného
uplatnenia absolventa:
Možnosti ďalšieho štúdia:

"zdravotnícky asistent", ktorý používa osoba odborne
spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v
zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent.
Úplné stredné odborné vzdelanie
Zdravotnícky asistent je zdravotnícky pracovník, ktorý sa
uplatní v zariadeniach zdravotnej starostlivosti
a v zariadeniach sociálnych služieb.
Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského
štúdia.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa
platnej legislatívy MZ SR

4.1.2 Základné údaje pre pomaturitné kvalifikačné štúdium, stupeň: úplné stredné
odborné vzdelanie - 5356 N zdravotnícky asistent

Študijný odbor:
Forma štúdia:

Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk
Nevyhnutne vstupné
požiadavky na štúdium:
Podmienky na prijatie
do študijného odboru:

Spôsob ukončenia štúdia:
Doklad o získanom stupni
vzdelania a o získanej
kvalifikácii

Poskytnutý stupeň vzdelania
Možnosti pracovného
uplatnenia absolventa:
Možnosti ďalšieho štúdia:

5356 N zdravotnícky asistent
1. Denné štúdium pre absolventov strednej školy
2. Externé -večerné štúdium pre absolventov strednej
školy
1. 2 roky
2. 2 roky
Štátny jazyk
Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné
odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho
konania
prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť na prácu
v odbore.
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť
pripojené k prihláške.
Profilové predmety na prijímacie skúšky:
- slovenský jazyk a literatúra
- biológia
Maturitná skúška z odbornej zložky
Absolvent v zmysle nariadenia vlády č. 513/2011 Z.z. o
používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa
na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho
povolania je oprávnený používať profesijný titul
"zdravotnícky asistent", ktorý používa osoba odborne
spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v
zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent.
Úplné stredné odborné vzdelanie
Zdravotnícky asistent je zdravotnícky pracovník, ktorý sa
uplatní v zariadeniach zdravotnej starostlivosti
a v zariadeniach sociálnych služieb
Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského
štúdia.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa
platnej legislatívy MZ SR
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4.2 Zdravotné požiadavky na žiaka
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na
prihláške potvrdil pediater poskytujúci všeobecnú starostlivosť o deti a dorast alebo všeobecný
lekár pre dospelých pre externú formu vzdelávania. Do študijného odboru zdravotnícky asistent
môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu zdravotníckeho povolania
vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť podľa právnych
predpisov MZ SR.
Do študijného odboru zdravotnícky asistent 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.
4.3 Materiálno-technické a priestorové podmienky / Podmienky na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Škola v súlade so ŠVP postupne napĺňa podľa možností zriaďovateľa normatív pre materiálnotechnické a priestorové podmienky v oblasti priestorového a materiálno – technického vybavenia
pre všeobecné i odborné vzdelávanie v škole

ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY

A budova

Lúčna 2

B budova ul. F. Lehára 503/2a

Triedy

8

Odborné učebne

3

Odborné učebne

4

Kabinety (TV, ošetrovateľstva)

2

Laboratóriá

1

Cvičebňa

Kabinety (jazykový)

1

Posilňovňa

1

Knižnica

1

So iálne zariadenia

2

Kancelárie, zborovňa

5

Kotolňa

1

Miestnosť v prenájme (BUFET)

1

ociálne zariadenia
Iné m estnosti *

7
17

*/archív, údržbárska dielňa, kotolňa, žiacke šatne, umyváreň, sklady, rozhlasové štúdio, internetová
miestnosť pre žiakov, povala, sklady/.
•

všetky učebne sú vybavené dataprojektorom a pylónovou tabuľou
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• tri učebne sú počítačové, dve klimatizované vybavené interaktívnou tabuľou
praktické cvičenia sú zabezpečené v odborných učebniach – anatómie, ošetrovateľstva, prvej pomoci
a psychológie, informatiky, cudzích jazykov a administratívy, chemickom laboratóriu
• všetky učebne sú vybavené pripojením na internet
• príprava v odborných predmetoch je zabezpečovaná praktickým vyučovaním na jednotlivých
oddeleniach VšNsP a Domova sociálnych služieb v Lučenci a Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši
• možnosť ubytovania v Domove mládeže na Fándlyho ulici
• športový areál obsahuje bežeckú dráhu, skokanský a guliarsky sektor, ihriská – basketbalové,
hádzanárske, 2 volejbalové.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.
Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcej práci vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných
právnych a ostatných predpisov. Tieto požiadavky sa vzťahujú k výkonu konkrétnych činností, ktoré
sú súčasťou všeobecného i odborného vyučovania. Tieto požiadavky vychádzajú z analýzy rizík
možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane
informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká
a opatrenia pri manipulácii s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikrobiologickými rizikami,
chemikáliami a pod.).
Priestory pre výučbu zodpovedajú svojimi podmienkami požiadavkám stanovených
v bezpečnostných a zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka
školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Základnými
podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rozumieme:
•
•
•
•

dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi
a s technologickými postupmi,
používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym
predpisom,
používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,
vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov

Pri nástupe žiaka na praktické vyučovanie sa vyžaduje:
- Pracovné oblečenie – 2x zdravotnícka uniforma + menovka
Žiak je povinný dbať o osobnú úpravu a zovňajšok v zmysle všeobecných estetických a etických
noriem a noriem vzťahujúcich sa na zdravotnícku uniformu (zákaz šperkov, pírsingu)
 Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami
 Potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde typu B

5

PROFIL ABSOLVENTA

5.1 Charakteristika absolventa
Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí
vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych
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zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté
vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich
kolegov.
Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi
spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť
samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo
všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je orientovaná tak, aby absolvent
strednej zdravotníckej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a
druhom stupni.

.2
Kľúčové kompetencie
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,
morálne
- zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,
- definovať svoje ciele a prognózy,
- určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku
Absolvent má:
- správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
- riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
- kriticky hodnotiť získané informácie,
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
- overovať a interpretovať získané údaje,
- pracovať s elektronickou poštou,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
- prejaviť empatiu a sebareflexiu,
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
- pozitívne motivovať seba a druhých,
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),
- stanoviť priority cieľov,
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre
ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní
určené kompetencie zvládnuť,
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
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- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať
druhých,
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,
- uzatvárať jasné dohody,
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
- analyzovať hranice problému,
- identifikovať oblasť dohody a rozporu,
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v
danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného
optimálneho riešenia,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a
osobnostnom raste,
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti
posudzovať návrhy druhých,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.
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.3

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti
Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí (má poznať):
- základy latinčiny a medicínskej terminológie
- základy anatómie, fyziológie a patológie 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 a právne aspekty starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach
sociálnych služieb
- účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život
- osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie a
konanie, poznať seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na človeka,
- zásady profesijnej komunikácie
- základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu
vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej
starostlivosti,
- základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a obnovovania, a
faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
- základné poznatky o systémových ochoreniach,
- základné princípy zdravotníckej etiky a etiky sociálnych služieb
- bio-psycho-sociálne potreby a spôsob ich uspokojovania, základné metódy pozorovania a
zbierania informácií o pacientovi v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych
služieb
- základy správnej výživy zdravého a chorého človeka,
- základné teoretické vedomosti o ošetrovateľských postupoch v starostlivosti o chorého,
- základné teoretické vedomosti o diagnostických a liečebných postupoch v zdravotnej
starostlivosti o chorého
- základné teoretické vedomosti o úprave prostredia a starostlivosti o pomôcky
v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
- spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vedenie dokumentácie
v zdravotníctve.
b) Požadované zručnosti
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Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):
- aktívne sa zapájať do organizácie práce na pracovisku praktického vyučovania,
- dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- zabezpečovať dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu
intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
- poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú
pomoc.
Obväzový materiál a obväzová technika
- pripravovať pomôcky z obväzového materiálu,
- zhotovovať obväzy jednotlivých častí tela,
- zhotovovať bandáž dolných a horných končatín,
- spolupracovať s lekárom pri fixácií zlomenín.
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Starostlivosť o pomôcky
- vykonávať mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, prístrojov, nástrojov
a zariadení,
- pripravovať dezinfekčné roztoky,
- správne manipulovať so sterilným materiálom,
- zabezpečovať hygienu prostredia.
Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta
- realizovať starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta,
- realizovať úpravu postele s pacientom, bez pacienta,
- manipulovať s pomôckami doplňujúcimi posteľ,
- zabezpečovať starostlivosť o posteľnú bielizeň
- uložiť pacienta do požadovanej polohy,
- zabezpečovať prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním, nácvikom sedu, stoja
a chôdze a používaním antidekubitových pomôcok.
Podávanie jedla pacientom
- podávať jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
- sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín,
- zabezpečovať dodržiavanie pitného režimu pacientom vrátane detí, okrem novorodencov
- pripravovať a podávať liečebné čaje,
- spolupracovať so sestrou pri alternatívnych spôsoboch výživy.
Hygienická starostlivosť o chorého
- zabezpečovať hygienickú starostlivosť o dospelého pacienta a dieťa, okrem novorodenca
- vykonávať rannú a večernú toaletu a celkový kúpeľ,
- zabezpečovať umývanie vlasov, odvšivenie,
- zabezpečovať starostlivosť o dutinu ústnu, vrátane osobitnej starostlivosti,
- zabezpečovať starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta
- zabezpečovať špecifickú hygienickú starostlivosť o čiastočne a úplne imobilného
pacienta,
- pripravovať operačné pole.
Vyprázdňovanie chorých
- zabezpečovať vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane
detí, okrem novorodencov,
- aplikovať klyzmu
- zabezpečovať starostlivosť o kolostómie – výmenu/vyprázdnenie zberného vrecka alebo
očistenie zhojenej -staršej kolostómie od stolice,
- zabezpečovať starostlivosť o permanentný močový katéter,
- spolupracovať so sestrou pri cievkovaní.
Sledovanie a záznam fyziologických funkcií
- merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
- merať a zaznamenávať dych,
- merať a zaznamenávať pulz,
- merať a zaznamenávať tlak krvi,
- merať výšku a hmotnosť dospelého a dieťaťa, merať obvod hlavy a hrudníka u dieťaťa,
- sledovať a zaznamenávať vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra okrem
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novorodencov,
- spolupracovať so sestrou pri zhotovovaní EKG záznamu.
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Odber biologického materiálu na vyšetrenie
- realizovať odber moču na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetrovať moč vrátane
kvantitatívnych vyšetrení,
- realizovať odber stolice na biochemické, parazitologické a bakteriologické vyšetrenie,
- realizovať odber kapilárnej krvi na glykémiu,
- realizovať odber venóznej krvi,
- spolupracovať so sestrou pri odbere výterov z rán a z telových dutín,
- spolupracovať so sestrou pri odbere spúta.
Podávanie liečiv per os dospelým a deťom
- zabezpečiť užitie liekov per os, ktoré pripravila sestra.
Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín
- aplikovať lieky na kožu a do telových dutín.
Aplikácia tepla a chladu
- aplikovať teplé a studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele,
- aplikovať liečivé sedacie kúpele.
Aplikácia injekcií
- aplikovať inzulín a nízkomolekulárny heparín subkutánne,
- aplikovať intramuskulárnu injekciu,
- spolupracovať so sestrou pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií.
Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty
- zabezpečovať inhaláciu,
- spolupracovať so sestrou pri aplikácii kyslíka.
Preväzy rán
- vykonávať ošetrenie kože, okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré si vyžadujú
zásah sestry,
- realizovať preväz aseptickej rany,
- spolupracovať so sestrou pri preväze septickej rany,
- spolupracovať so sestrou v zabezpečovaní starostlivosti o drény a drenážne systémy.
Zabezpečovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo
Spolupracovať so sestrou pri vizite
Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti
- preukázať zručnosti v základných technikách pozorovania a zbere informácií o potrebách
pacienta a zaznamenávať pozorované javy do ošetrovateľskej dokumentácie,
- používať profesijnú komunikáciu.
Preukázať zručnosti v základných technikách zdravotno-výchovnej činnosti primerane
veku a zdravotnému stavu pacienta
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
- aktívne spolupracovať a podieľať sa na vedení dokumentácie: spojenej s príjmom,
preložením a prepustením pacienta, s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia
(indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie
a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné)
- zaznamenávať realizované výkony do dokumentácie,
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- pracovať s informačným systémom pracoviska.
Absolvent pri ošetrovaní pacienta s vybraným ochorením má splniť tieto výkonové
štandardy zručností (musí byť schopný):
- zisťovať mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných
činností a aktivít denného života,
- zabezpečovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti,
- zaznamenávať odchýlky v potrebách do dokumentácie pacienta, navrhovať riešenia a ich
realizáciu,
- spolupracovať so sestrou na lekárskom diagnostickom pláne špecifickom pre jednotlivé
oddelenia, v rozsahu jeho kompetencií,
- spolupracovať so sestrou na liečebnom procese špecifickom pre jednotlivé oddelenia,
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v rozsahu jeho kompetencií,
- zabezpečovať zdravotno-výchovnú činnosť, zabezpečiť poučenie pacienta o základnej
starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb.
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
- morálno-etickým a humánnym prístupom k ľuďom, najmä k chorým, starým, telesne
a psychicky postihnutým, vychádzajúc z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať
ho akceptovať a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej,
zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť ho, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu
a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť,
- trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou,
- komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním,
- spoľahlivosťou, presnosťou,
- primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou,
- emocionálnou stabilitou,
- diskrétnosťou a zodpovednosťou,
- iniciatívnosťou, adaptabilnosťou, tvorivosťou,
- asertívnosťou, altruizmom(mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným ľuďom,
v ochote obetovať pre ich dobro osobné záujmy),
- zvládaním záťažových životných situácií,
- schopnosťou pracovať v tíme i samostatne.

6

UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

6.1 UČEBNÝ PLÁN ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:
pre 4 - ročný študijný odbor

1

Cieľové zložky vzdelávania

Počet týždenných
vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe za
štúdium1

Celkový počet hodín za
štúdium

Všeobecné vzdelávanie

48

1536

Disponibilné hodiny

16

512

Odborné vzdelávanie

68

2176

CELKOM

132

4224

Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)
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6.1.1 UČEBNÝ PLÁN PRE VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe v ročníku
1.

2.

3.

4.

Spolu

Slovenský jazyk a literatúra

4

3

3

3

13

Anglický jazyk / Nemecký jazyk- prvý
cudzí jazyk

5

5

3

3

16

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

2

1

-

-

3

Fyzika

2(1)

2

-

-

4(1)

Chémia

2

2(1)

-

-

4(1)

Biológia

2

-

-

-

2

Geografia

1

-

-

-

1

Matematika

2

2

1

1

6

Informatika

2(2)

1(1)

-

-

3(3)

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

SPOLU

26

20

9

9

64

Vzdelávacia oblasť
Všeobecné vzdelávanie

Jazyk a komunikácia

Človek a hodnoty
Etická výchova/Náboženská výchova

Človek a spoločnosť

Človek a príroda

Matematika a práca s
informáciami

Zdravie a pohyb

Súčasti výchovy a vzdelávania:
Účelové kurzy, učivo

počet vyučovacích hodín / dní
1.

2.

3.

4.

Spolu

Kurz na ochranu života a zdravia

12/2

12/2

18/3

–

42/7

Kurz pohybových aktivít v prírode
- lyžiarsky kurz

30/5

–

–

–

30/5

26

Kurz pohybových aktivít v prírode
- plavecký kurz

–

20/5

–

–

20/5

12/2

–

–

–

12/2

Odborná exkurzia - Praha

–

12/2

–

–

12/2

Školský výlet

–

–

12/2

–

12/2

54/9

44/9

30/5

0

128/23

Exkurzia – Osviečim

SPOLU

Poznámky k učebnému plánu pre všeobecné vzdelávanie
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. Výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33
týždňov, v 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium 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 kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v
poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky.
b) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.
c) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií
rozhodne, ktoré predmety možno spájať do viachodinových celkov.
d) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou
minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.
e) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky,
taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého
cudzieho jazyka sa v študijných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných
vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný
predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 3 týždenných
vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích
hodín v 3. a 4. ročníku.
f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova v
alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú
podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.
g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska
náuka.
h) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“
predmet náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). Predmet etická výchova môže škola
vyučovať v rámci voliteľných predmetov. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a
spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska náuka.
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia, biológia a
geografia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore.
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j) Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety
matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia.
Výučba matematiky sa realizuje s dotáciou minimálne 1 hodiny týždenne v každom
ročníku. Predmet informatika sa vyučuje povinne ak škola nemá zavedený odborný
predmet aplikovaná informatika.
k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova.
Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a
spájať do maximálne dvojhodinových celkov.
l) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
m) Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie, sú prostriedkom
na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a súčasne na
vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití rozhoduje
vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu
predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na
posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na
zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne.
n) Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku
o) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz
pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského
vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické
celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná
príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v
treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou
formou.
Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa
v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského
roka raz.
Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej
však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné
športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy).

6.1.2 UČEBNÝ PLÁN PRE ODBORNÚ ZLOŽKU VZDELÁVANIA

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie

Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia
štúdia:

5356 M zdravotnícky asistent
denné štúdium pre absolventov základnej školy
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Kategórie a názvy vzdelávacích
oblastí

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe v ročníku
1.

2.

3.

4.

Spolu

Teoretické vzdelávanie
a praktická príprava

7(3)

13(4)

10(3)

6(1)

36(11)

latinský jazyk

1(1)

-

-

-

1(1)

anatómia a fyziológia

2

2

-

-

4

patológia

-

1

-

-

1

preventívne lekárstvo

-

-

1

-

1

organizácia zdravotníctva

-

-

1

-

1

prvá pomoc

-

2(1)

-

-

2(1)

psychológia, pedagogika a profesijná
komunikácia

-

1

2(1)

1(1)

4(2)

zdravotnícka etika

-

1

-

-

1

sociálna starostlivosť

-

-

-

1

1

zdravie a klinika chorôb

1

2

2

2

7

3(2)

3(2)

3(2)

2

11(6)

administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

-

1(1)

1

-

2(1)

Odborná klinická prax

-

-

14(14)

18(18)

32(32)

14(14)

18(18)

32(32)

24

24

68

základy ošetrovania a asistencie

Ošetrovanie, asistencia,
administratíva a zdravotnícka
dokumentácia
SPOLU

7

13

6.2 UČEBNÝ PLÁN ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:
pre 2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium- večerné
Cieľové zložky vzdelávania
Odborné vzdelávanie
CELKOM

6.2.1

Počet týždenných vyučovacích hodín
vo vzdelávacom programe za štúdium2
30
30

Celkový počet hodín
za štúdium
960
960

Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania
úplné stredné odborné vzdelanie

2

Počet týždenných hodín je 15.
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Poskytnutý stupeň vzdelania:
5356 N zdravotnícky asistent

Študijný odbor:

––––

Odborné zamerania:
Forma štúdia:

Externá - večerné štúdium pre absolventov strednej školy

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí
1.

2.

Spolu

1 /-

-

0,5

Anatómia a fyziológia

2

2/1

3,5

Patológia

-

-/1

0,5

Preventívne lekárstvo

1 /-

-

0,5

Organizácia zdravotníctva

1 /-

-

0,5

1(1) / -

-

0,5 (0,5)

Teoretické vzdelávanie a praktická príprava
Latinský jazyk

Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

1

1 /-

1,5

Zdravotnícka etika

-

-/1

0,5

Sociálna starostlivosť

-

-/1

0,5

Zdravie a klinika chorôb

2

2

4

Základy ošetrovania a asistencie

5(4)

1

6(4)

Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia
Odborná klinická prax

1(1)

1(1) / -

1,5 (1,5)

- / 4(4)

8(8)

10(10)

15

15

30

Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka
dokumentácia
SPOLU

Poznámky učebnému plánu pre odborné vzdelávanie:
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., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov (v 1.
ročníku PKŠ v rozsahu 33 týždňov), v 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (v 2. ročníku
PKŠ 30 týždňov). Do celkového počtu hodín za štúdium 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,
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ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu najviac 30 %-nú úpravu učebného
obsahu na inováciu a na zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb vyznačenú v
ŠkVP.
e) Praktická príprava sa realizuje podľa platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu
vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných
praktických zručností a činností formou cvičení v laboratórnych podmienkach (v
odborných učebniach a laboratóriách.) a odbornej klinickej praxe v zdravotníckych,
zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Na cvičeniach a odbornej klinickej
praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov nasledovne: na cvičeniach
v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach, laboratóriách a pod.) je počet
žiakov v skupine najviac 10. Na odbornej klinickej praxi je počet žiakov v skupine
najviac 6. (v súlade s vyhláškou o strednej škole).
f) Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
g) V 3. ročníku denného štúdia je v odbornej zložke vzdelávania štvortýždňová súvislá
odborná klinická prax. V 1. ročníku večerného štúdia je v odbornej zložke vzdelávania trojtýždňová
súvislá odborná klinická prax.
h) Profilujúce predmety sú: základy ošetrovania a asistencie, odborná klinická prax, prvá
pomoc.
i) Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške
v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy
v profilujúcich predmetoch a 90% odbornej klinickej praxe v odbornej zložke
vzdelávania.
j) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
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VZDELÁVANIE ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROTREDIA

Žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia určujeme pomocou záväznej smernice MŠ SR
prostredníctvom aspoň troch merateľných ukazovateľov – podmienkou je splniť minimálne tri z
nasledujúcich kritérií súčasne:
a) žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je
najviac vo výške životného minima,
b) aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný,
c) najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá
ukončené základné vzdelanie,
d) neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny,
e) vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk, ktorým hovorí dieťa doma. V našich podmienkach
ide predovšetkým o problémy s rómskym etnikom, so snahami o ich integráciu do nášho
občianskeho a profesionálneho života.
Žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia je vhodné integrovať do SŠ, pokiaľ
sú fyzicky a psychicky spôsobilí na výkon povolaní nadväzujúcich na príslušné študijné odbory.
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Vzdelávacie programy žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia musia byť koncipované širšie
– aj výchovne, nakoľko musia zahŕňať aj hodnotovú reorientáciu, získavanie žiakov pre alternatívny
životný štýl, aktivizáciu žiakov, ich motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu ku vzdelávaniu, k
práci, povolaniu, rozvíjanie profesijných záujmov.

Podmienkou efektívnej integrácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do stredných
zdravotníckych škôl je dostatočný špeciálno-pedagogický a psychologický servis (školský špeciálny
pedagóg, výchovný poradca, školský psychológ), doplňujúca odborná príprava učiteľov školy a
úprava organizácie vzdelávania a odbornej prípravy. Strednej škole s integrovanými žiakmi zo
sociálne znevýhodneného prostredia sa odporúča zabezpečiť intenzívnu spoluprácu so
špecializovanými odbornými pracoviskami (špeciálno-pedagogická poradňa, pedagogickopsychologická poradňa), tiež s občianskymi združeniami (pre rómsku komunitu, starostlivosť o
azylantov ap.), so zamestnávateľmi v regióne.

8 VZDELÁVANIE MIMORIADNE NADANÝCH ŽIAKOV

Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi efektívne,
žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska
ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne v odbornom
vzdelávaní a príprave je žiaduce podchytiť nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom
nemusí ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných manuálne,
prakticky, ktorí vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami
práce a zaslúžia si výnimočnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho
špecifického nadania.
Títo žiaci nebývajú často pozitívne prijímaní svojím okolím – a to tak spolužiakmi, ako aj
učiteľmi. Konflikty s učiteľmi môžu vznikať napríklad preto, že žiak nepovažuje niektoré predmety
za dôležité, tiež preto, že svojimi vedomosťami a zručnosťami a neustálym záujmom o obsah výučby
prevyšuje učiteľa alebo narúša vyučovanie. Problémy v komunikácii so spolužiakmi môžu prerásť do
šikanovania nadaného žiaka – alebo na druhej strane môže dôjsť k prispôsobeniu sa skupinovým
normám a k zníženiu výkonnosti a ďalšieho rozvoja žiaka. Preto je veľmi dôležité zistiť, v čom žiak
vyniká, ale aj aké má nedostatky a problémy a prispôsobiť tomu svoju prácu s ním. Rovnako je
dôležité, aby škola poznala vývoj žiaka už na základnej škole, doterajšiu pedagogicko-psychologickú
prácu s ním, jeho anamnézu, vrátane rodinnej anamnézy.
Významná je spolupráca všetkých učiteľov, ktorí mimoriadne nadaného žiaka učia, tiež
spolupráca s rodičmi žiaka, so psychológom, výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom,
prípadne spolupráca so špecializovanými odbornými pracoviskami (poradňou, výskumným
pracoviskom, vysokou školou). Vo výučbe týchto žiakov je vhodné využívať náročnejšie metódy a
postupy, problémové a projektové vyučovanie, dištančné e-vzdelávanie, samoštúdium, intenzívne
využívanie IKT. Aj mimoriadne nadaných žiakov treba vhodne zapájať do skupinovej výučby, do
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tímovej spolupráce (buď v roli vedúceho, alebo radového člena), čím sa rozvíja ich socializácia,
tolerantnosť, adaptabilita, schopnosť kooperovať, včleňovať sa do pracovného kolektívu.

9

MATURITNÁ SKUŠKA

Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky
asistent na úrovni ISCED 3A a získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
zdravotnícky asistent je absolvovanie maturitnej skúšky v študijnom odbore na strednej zdravotníckej
škole v zmysle platných predpisov, ktoré upravujú spôsob ukončovania štúdia na stredných školách,
ukončovania pomaturitného štúdia, nadstavbového štúdia, odbornej prípravy v odborných učilištiach
a v učilištiach a ukončovania prípravy na výkon jednoduchých činností v odborných učilištiach.

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:
1. začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí, zručností
a kompetencií,
2. ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich realizovať v
pracovnom a mimopracovnom živote,
3. aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri komplexnom
riešení úloh a problémov vo vybranej oblasti,
4. komunikovať v slovenskom a vyučovacom jazyku ako podmienky ďalšej študijnej a pracovnej
mobility,
5. aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané informácie vedieť
spracovať a použiť.

Maturitná skúška v 4-ročnom študijnom odbore na strednej zdravotníckej škole sa skladá zo 4
predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky, praktická časť
odbornej zložky v prípade s 2 vyučovacími jazykmi sa skladá zo 4 predmetov: slovenský jazyk a
literatúra, druhý vyučovací jazyk, teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, praktická časť
odbornej zložky maturitnej skúšky..
Maturitná skúška v 4-ročnom študijnom odbore na strednej zdravotníckej škole s vyučovacím
jazykom národnostných menšín sa skladá z 5 predmetov: maďarský jazyk a literatúra/ukrajinský
jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky maturitnej
skúšky, praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
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V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa ústne overujú vedomosti žiaka v tomto
súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
V praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa overujú zručnosti žiaka v tomto súbore.
MS pozostáva z týchto častí:
• Teoretická časť
• Praktická časť
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej
cieľom je 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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UČEBNÉ OSNOVY ODBORNÝCH PREDMETOV

UČEBNÉ OSNOVY
Názov predmetu

Latinský jazyk

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
1. roč: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Externé štúdium
1. roč: 0,5 hodiny týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín

Ročník

Prvý - denné štúdium
Prvý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných
zdravotníckych školách.
Latinský jazyk na SZŠ je v rámci štátneho vzdelávacieho programu súčasťou odbornej zložky vzdelávania.
Vyučovanie latinského jazyka prispieva svojim špecifickým podielom k príprave žiakov na štúdium odborných
predmetov a pripravuje ich na zdravotnícke povolanie tým, že ich uvádza do odbornej latinsko – gréckej
terminológie, ktorú má ovládať budúci zdravotnícky pracovník – absolvent SZŠ. Realizovaním moderných
foriem, prostriedkov a vyučovacích metód sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického
a tvorivého myslenia žiakov. Zvládnutie základov latinčiny aj minima gréčtiny súvisí aj so všeobecným
vzdelaním, získané poznatky pomôžu aj pri štúdiu iných cudzích jazykov. Sú predpokladom pre komunikáciu
súčasného vzdelaného človeka v širšom kontexte. Predmet poskytuje základy i pre ďalšie vzdelávanie.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania latinského jazyka je prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojenia si
kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Žiaci majú pochopiť základné gramatické
pravidlá, osvojiť si základy odbornej terminológie anatomickej i klinickej a porozumieť princípom, podľa ktorých
sa odborné termíny tvoria. Vyučovanie latinského jazyka má prispieť k rozvíjaniu a upevňovaniu vedomostí
jazykového systému, získaných v slovenskom jazyku a živých cudzích jazykoch, k rozvoju presného
a logického myslenia a vyjadrovania. Konečným cieľom je schopnosť používať latinský jazyk v profesijnej praxi
a v samostatnom štúdiu odbornej literatúry.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete latinský jazyk vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších kognitívnych
schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese
kognitivizácie, personalizácie, socializácie .
Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia),
rozvoj psychomotoriky,
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
• poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
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Proces personalizácie
•
•
•
•
•
•
•

možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby, úloh tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj prezentačných schopností žiaka

Proces socializácie
• rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
• uznať a oceniť prácu žiaka
• poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Úvod do štúdia latinského
jazyka

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Flexia substantív a adjektív.
Adverbia.

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
-Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
- Metóda opakovania
- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor

Číslovky

Základné informácie o tvorení
odvodených a zložených slov
Substantíva gréckeho pôvodu
Medicínska terminológia so
zameraním na špecifiká
študijných odborov

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor

-Frontálna výučba
-Frontálna a individuálna práca
žiakov
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
- Skupinová práca žiakov
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
- Práca s knihou

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Úvod do štúdia
latinského jazyka

J.Kábrt ,
Latinský jazyk pre SZŠ.
Osveta, 2010

PC
Tabuľa
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Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...
Internet
Odborná
knižnica

Flexia substantív a
adjektív

Číslovky

Základné informácie
o tvorení
odvodených
a zložených slov

Substantíva
gréckeho pôvodu

Medicínska
terminológia so
zameraním na
špecifiká študijných
odborov

Kucharský,P. Kábrt,J.,
Valach,V.
Stručný lekársky slovník
Osveta, 1992
J.Kábrt ,
Latinský jazyk pre SZŠ.
Osveta, 2010
Kucharský,P. Kábrt,J.,
Valach,V.
Stručný lekársky slovník
Osveta, 1992
J.Kábrt ,
Latinský jazyk pre SZŠ.
Osveta, 2010
Kucharský,P. Kábrt,J.,
Valach,V.
Stručný lekársky slovník
Osveta, 1992
J.Kábrt ,
Latinský jazyk pre SZŠ.
Osveta, 2010
Kucharský,P. Kábrt,J.,
Valach,V.
Stručný lekársky slovník
Osveta, 1992
J.Kábrt ,
Latinský jazyk pre SZŠ.
Osveta, 2010
Kucharský,P. Kábrt,J.,
Valach,V.
Stručný lekársky slovník
Osveta, 1992
J.Kábrt ,
Latinský jazyk pre SZŠ.
Osveta, 2010
Kucharský,P. Kábrt,J.,
Valach,V.
Stručný lekársky slovník
Osveta, 1992

PC
Tabuľa

Internet
Odborná
knižnica

PC
Tabuľa

Internet
Odborná
knižnica

Tabuľa
PC

Internet
Odborná
knižnica

PC
Tabuľa

Internet
Odborná
knižnica

Tabuľa
PC

Internet
Odborná
knižnica
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ROČNÍK: PRVÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU:

Názov tematického celku
Témy
Úvod do štúdia latinského
jazyka

LATINSKÝ JAZYK
Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

2

1

História medicínskej
terminológie. Hippokratova
prísaha. Význam pri výkone
zdravotníckej profesie

1

0,5

Latinská abeceda. Výslovnosť

1

0,5

Flexia substantív
a adjektív.Adverbiá.

15

11

Denné štúdium:
Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

-popísať vznik a vývoj med.terminológie
- vysvetliť význam Hippokratovej prísahy
v súčasnosti

-vedel menovať niektorých
starovekých lekárov, popísal vznik
a vývoj med. terminológie,poznal
obsah a vedel, na čo slúži
Hippokratova prísaha
- správne prečítal text, vedel
význam gramat. termínov

- ovládať lat.abecedu a výslovnosť
- vedieť správne písať a čítať latinské
slová

Základná gramatická
terminológia

1

0,5

- využiť vedomosti z gramatickej
terminológie slovenského jazyka
a cudzích jazykov, ovládať klasifikáciu
slovných druhov, predovšetkým
substantív a adjektív

I. dekl. Vena, ae, f. esse

1

0,5

- vedieť skloňovať substantíva I. dekl.
s dôrazom na gen.sg. a nom.pl.

II. dekl. Nervus, i m.
II. dekl. neutrá

1

1

- vedieť skloňovať substantíva II. dekl.
s dôrazom na gen.sg. a nom.a gen.pl.

1

- správne zaradiť prídavné meno do
deklinácie a ohýbať ho, vedieť skloňovať
I.a II. deklináciu

Adjektíva I. a II. deklinácie
1

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
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Metódy
hodnotenia

Ústne frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

-poznal základné pojmy , aplikoval
vedomosti zo slovenského jazyka
a cudzích jazykov
- poznal podst.m. I.deklinácie
a určil pády, využil vedomosti
z gram. slovenského jazyka
- rozlíšil II. deklináciu, správne
preložil dané substantíva, správne
určil gen.s, gen. a nom.pl.
- správne priradil príd. meno
k podstatnému podľa rodu a čísla,
vyskloňoval I. a II. Dekl.

Prostriedky
hodnotenia

IV.dekl. Casus, us m.,
genu,usn.

V. dekl. Dies, ei m.

1
1

1

1

III. deklinácia Pulmo, onis m
1
III. deklinácia Paries, etis m
Pars, tis f.
Neutrá III. dekl. Corpus, oris n.
III. dekl. Pelvis, is m
Rete, is, n.

1

1

1

0,5

0,5

-vedieť skloňovať V. deklináciu
-zaradiť podstatné meno do deklinácie
a ohýbať ho
-vedieť správne použiť predložkové
pády
- správne zaradiť podstatné meno do
deklinácie a ohýbať ho
- vedieť skloňovať III. deklináciu
- poznať neutrá III.deklinácie

1
1

Adjektíva III. deklinácie
1

- nájsť spoločné znaky jednotlivých
deklinácií
- vedieť skloňovať IV. deklináciu

0,5

- vedieť správne zaradiť podstatné meno
do deklinácie a ohýbať ho
- ovládať klasifikáciu slov.druhov,
predovšetkým substantív a adjektív
- správne zaradiť prídavné meno do
deklinácie a ohýbať ho

Adjektíva III.dekl. dvojvýchodné
1

Pravidelné stupňovanie adjektív
Nepravid. a neúplné
stupňovanie adjektív
Adverbia – prehľad

1

1

0,5

0,5
0,5

- správne zaradiť prídavné meno do
deklinácie a ohýbať ho
- aplikovať poznatky zo skloňovania
substantív
- vedieť adjektíva vystupňovať a správne
prekladať
- poznať adjektíva s nepravidelným
stupňovaním
- vymenovať najpoužívanejšie adverbia
v odbore
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-vedel porovnať spoločné znaky
jednotlivých deklinácií
-správne určil rod a pád slov
v texte, správne preložil text
- správne zaradil podst. mená do
deklinácií a pochopil daný text
- správne zaradil podst. mená do
deklinácií, preložil a pochopil lat.
text, správne použil predlož. pád

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede
Ústne
odpovede

- správne preložil latinský text,
vedel vysvetliť cudzie slová

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

- správne preložil odborný text,
vedel vysvetliť cudzie slová
- správne preložil odborný text,
vedel vysvetliť cudzie výrazy

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede
Demonštrácia
Ústne
odpovede
Ústne
odpovede

- správne určil v texte jedno a
trojvýchodné adjektíva a preložil
text
- správne určil v texte
dvojvýchodné adjektíva,
porozumel textu
- vedel porovnať a využiť
podobnosť skloňovania subst.
a adjektív
- vedel vystupňovať adjektíva
a správne prekladal
-správne vystupňoval adjektíva,
poznal najpoužívanejšie adverbiá

Ústne skúšanie

Ústne skúšanie

Ústne skúšanie

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede
Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Anatomické názvoslovie

1
1

Číslovky
Latinské číslovky - základné
číslovky

5

2

-správne používať a prekladať
anatomické názvoslovie s adjektívami
vystupňovanými nepravidelne a neúplne

- správne pomenoval a preložil
odborný text a anatomické
názvoslovie, vedel vysvetliť cudzie
výrazy

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

- ovládať klasifikáciu latinských
čísloviek, vymenovať latinské číslovky
základné 1-10,100,1000
- ovládať skloňovanie latinských
čísloviek
- vymenovať lat.radové číslovky 1. – 15.
- vedieť používať radové číslovky
v diagnózach

- vymenoval základné číslovky,
správne klasifikoval latinské
číslovky

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

- správne vystihol súvislosť lat.
radových čísloviek s odborným
používaním rad.čísloviek
v slovenčine
- vedel vysvetliť termíny v texte
- vedel použiť číslovky
v odbornom texte, vysvetlil
a porovnal ich tvorenie s inými
jazykmi

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

- správne odvodil význam slova
s danou predponou, preukázal
ľahšie osvojenie lexikálnej
i obsahovej stránky názvu
- správne odvodil význam slova
s danou príponou, preukázal
ľahšie osvojenie lexikálnej
i obsahovej stránky názvu

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

- správne odvodil význam slova
s danou príponou, preukázal

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

1

0,5

Radové číslovky
1
0,5
Použitie čísloviek v anatomickej
a klinickej terminológii

Základné informácie o tvorení
odvodených a zložených slov

-vedieť správne vyjadriť kvantitatívne
javy – počet/ základné číslovky
v anatomickej terminológii/

2

5

1

Latinské prefixy
1

0,5

Latinské suffixy
Zložené slová

- osvojiť si sufixy používané pri tvorení
slov v zdrav.terminológii
- osvojiť si najdôležitejšie lat.suffixy
- vysvetliť význam zložených slov

2

Grécke prefixy, suffixy

- osvojiť si najdôležitejšie lat prefixy,
- upevniť si vedomosti a poznatky
o tvorení odb. lekár. terminológie

0,5

- osvojiť si grécke sufixy a prefixy

2
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Substantíva gréckeho pôvodu
Grécke substantíva I.- III. dekl.

3

1

3

Anatomická terminológia - srdce
1

- využiť pri skloňovaní gréckych substantív
vedomosti zo skloňovania latinských
substantív
- zoznámiť sa so skloňovaním gréckych
substantív zakončených predovšetkým na
-e, -es, -os, -er, -on, -ma, -itis, - is, -osis
- porovnať spoločné znaky skloňovania
gréckych a latinských substantív
- orientovať sa v gréckej terminológii

-správne využil pri skloňovaní
gréc.substantív vedomosti zo
skloňovania lat.substantív
- správne pomenovať spoločné
znaky skloňovania gréckych
a latinských substantív

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

- spoznať odbornú medicínsku
terminológiu ako nevyhnutnú súčasť
odboru
- vymenovať časti kostry, svaly
- vymenovať časti tráviacej
rúry, vylučovacej sústavy
- orientovať sa v patologickej terminológii
všeobecne

- správne aplikoval odb.
terminlógiu odboru
- správne vymenoval časti
kostry, svalov
- správne určil časti tráviacej
rúry, vylučovacej sústavy
- sa správne orientoval
v patologickej terminológii
všeobecne
- správne vedel určiť časti srdca

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne skúšanie

Ústne
odpovede

1

1

1

ľahšie osvojenie lexikálnej
i obsahovej stránky názvu
- vedel sa orientovať v tvorení
odbornej lekárskej terminológie

1

3

Medicínska terminológia so
zameraním na špecifiká
študijných odborov
Anatomická terminológia kostra, , svaly, kostra dolnej
končatiny, kostra hornej
končatiny,
Anatomická terminológia –
tráviaca rúra, vylučovacia
sústava

-vedieť prakticky používať základné
spôsoby tvorenia slov odvodzovaním a
skladaním
- orientovať sa v medicínskych termínoch
a ich vzájomných vzťahoch

1

- vymenovať časti srdca
- správne pochopiť a využiť skratky
vyskytujúce sa v jednotlivých študijných
odboroch

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa:
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a., všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b., špecifické kritéria: –––
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Názov predmetu

Anatómia a fyziológia

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
1. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
2. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Externé štúdium
1. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
2. roč: 1,5 hodiny týždenne, spolu 45 vyučovacích hodín

Ročník

Prvý, druhý - denné štúdium
Prvý, druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Predmet anatómia a fyziológia na SZŠ v rámci štátneho programu, ako súčasť odbornej
zložky vzdelávania, poskytuje študentom vhodne vybranými poznatkami z klinicky
aplikovanej anatómie a fyziológie, histológie a embryológie, biochémie a antropológie
didaktický systém poznatkov o stavbe a funkcii ľudského organizmu. Realizovaním
moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky
pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé
myslenie umožňuje študentom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh
teoretického aj praktického charakteru. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie
odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie.

Ciele predmetu
Cieľom vyučovania predmetu anatómia a fyziológia je v maximálnej možnej miere prispieť
k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu učiva anatómie a fyziológie. Žiaci sa majú naučiť pracovať so
základnou odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie
v literatúre a informačných médiách, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať
vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by
chápať a vysvetliť vybrané javy a procesy prebiehajúce v ľudskom organizme, vedieť
používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov, logicky spájať
poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení
problémových úloh.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete anatómia a fyziológia vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších
kognitívnych schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné
a vzdelávacie stratégie, ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií
v procese kognitivizácie, personalizácie, socializácie .

Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia)
rozvoj psychomotoriky,
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
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•

poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
Proces personalizácie

•
•
•
•
•
•
•

možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby úloh, tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj orientačných schopností žiaka
Proces socializácie

•
•
•
•

rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Úvod do predmetu anatómie
a fyziológie

Bunka

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
- Problémový výklad
- Informačno-receptívna - výklad
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Tkanivá

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie úloh

Pohybová sústava

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Krv

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Krvný obeh a srdce

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie
- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Dýchacia sústava

Formy práce
- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca žiakov
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Skupinová práca žiakov
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Exkurzia
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie

Tráviaca sústava

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie

Termoregulácia

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor

Močová sústava

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor

- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
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- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie

Kožný systém

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Hormonálne riadenie organizmu

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor

Pohlavná sústava

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie
- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Individuálna práca žiakov
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie

Nervová sústava

- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Skupinová práca žiakov

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Úvod do predmetu
anatómie a fyziológie

Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Bunka

Tkanivá

Pohybová sústava

Krv

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Materiálne výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet, knižnica,
...
Internet
Odborná knižnica

Obrazové predlohy

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Internet
Odborná knižnica

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Kostra človeka
Obrazové predlohy

Internet
Odborná knižnica
CD- pohybová
sústava

Optikar
Tabuľa
Dataprojektor
PC

Obrazové predlohy

Internet
Odborná knižnica
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Krvný obeh a srdce

Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991

Optikar
Tabuľa
Dataprojektor
PC

Obrazové predlohy
Trojrozmerný model
srdca

Internet
Odborná knižnica

Dýchacia sústava

Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Obrazové predlohy
Trojrozmerný model
pľúc
Torzo človeka

Internet
Odborná knižnica

Tráviaca sústava

Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Obrazové predlohy
Torzo človeka
Trojrozmerný model
pečene, žalúdka

Internet
Odborná knižnica

Termoregulácia

Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992

Tabuľa

Močová sústava

Kožný systém

Hormonálne
riadenie organizmu

Pohlavná sústava

Internet
Odborná knižnica

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Obrazové predlohy
Trojrozmerný model
obličky

Internet
Odborná knižnica

Tabuľa

Obrazové predlohy
Plastický model kože

Internet
Odborná knižnica

Tabuľa

Tabuľa
Dataprojektor
PC

46

Internet
Odborná knižnica

Obrazové predlohy
Plastický model

Internet
Odborná knižnica

Nervová sústava

Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991

Dataprojektor
PC
Tabuľa
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Obrazové predlohy
Plastický model
mozgu a miechy
Trojrozmerný model
mozgu

Internet
Odborná knižnica

ROZPIS UČIVA PREDMETU:

Názov tematického celku
Témy

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA- ROČNÍK PRVÝ
Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

1. Úvod do predmetu
anatómie a fyziológie

3

3

2. Bunka

5

5

3. Tkanivá

4. Pohybová sústava

5

17

4

17

Denné štúdium:

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:
- vysvetliť pojmy anatómia, fyziológia
- vymenovať vedy spolupracujúce
s anatómiou a fyziológiou
- vymenovať osobnosti z histórie tejto
vedy

- definovať bunku
- vymenovať jednotlivé súčasti bunky
a popísať ich funkciu
- charakterizovať tkanivo
- vymenovať a popísať druhy tkanív
podľa tvaru a funkcie
- popísať funkciu jednotlivých tkanív

- opísať stavbu, štruktúru, tvar,spojenie
kostí
- vysvetliť funkciu kostí
- používať latinské názvoslovie kostí
- popísať jednotlivé časti osovej kostry
a kostry končatín, kosti lebky
- charakterizovať kostrové, hladké
svalstvo a srdcový sval, vysvetliť ich
funkciu
- opísať stavbu svalu
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2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov
Žiak:

Metódy
hodnotenia

- správne vysvetlil základné pojmy,
medicínskeho odvetia
- správne vymenoval vedy
spolupracujúce s anatómiou a
fyziológiou
- správne charakterizoval historické
obdobia a poznal osobnosti medicíny
- definoval bunku, opísal jej základnú
stavbu
- rozlíšil bunkové organely podľa ich
funkcii v bunke
- správne zoradil stavebnú hierarchiu
organizmu
- charakterizoval tkanivo, poznal
rozdiel medzi jednotlivými typmi
epitelov
- popísal funkciu výstelkového,
spojivového, svalového a nervového
tkaniva

Ústne frontálne
skúšanie
Ústne skúšanie

Ústne odpovede

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Písomná
odpoveď

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Písomná
odpoveď

- vedel rozlíšiť typy kostí podľa stavby,
tvaru, štruktúry
- poznal funkciu kostí
- poznal a vedel pomenovať kosti tela
v latinskej terminológii
- správne ukázal kosti osovej kostry
a kostry končatín na predlohe, kosti
lebky

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácia
Neštandardizova
ný didaktický test

Prostriedky
hodnotenia

- vysvetliť mechanizmus svalového
sťahu a inerváciu svalov
- vymenovať, opísať, uviesť funkcie
a latinské názvoslovie svalov hlavy,
krku, hrudníka, brucha, chrbta,
horných a dolných končatín,rúk a nôh
panvového dna
- vysvetliť vývoj a rast tela
- orientovať sa na ľudskom tele
použitím latinského označenia rovín a
smerov

5. Krv

11
10

-charakterizovať krv, opísať zloženie
krvi, vysvetliť jej funkcie
- vymenovať a opísať súčasti krvnej
plazmy, fyzikálne a chemické
vlastnosti krvi
- používať latinské názvoslovie
pomenovávania krvných buniek
- opísať hemolýzu a sedimentáciu
- rozlíšiť krvné bunky, opísať ich
stavbu, vysvetliť ich funkcie
- vysvetliť mechanizmus zrážania krvi
a zastavenia krvácania
- definovať obranné mechanizmy krvi
- popísať rozdiel medzi jednotlivými
krvnými skupinami
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- vysvetlil odlišnosti stavby
novorodeneckej lebky od lebky
dospelých
- opísal typy kĺbových spojení
- vedel pomenovať názvy kĺbov
v odbornej terminológii
- správne rozlíšil druhy svalstva
- poznal svaly hlavy a krku, hrudníka,
brucha, chrbta, horných a dolných
končatín,rúk a nôh, panvového dna,
ukázal na predlohe a pomenoval
odbornou terminológiou
- vysvetlil pojem osifikácia
- orientoval sa na ľudskom tele
použitím latinského označenia rovín a
smerov
-vysvetlil základnú funkciu krvi
- poznal objem krvi človeka, vedel sa
vyjadriť k možným stratám krvi
- vysvetlil rozdiel medzi zložkami
krvnej plazmy
- vymenoval druhy krvných buniek,
správne ovládal hodnoty krvných
buniek, použil latinskú terminológiu
-vymenoval a opísal súčasti krvnej
plazmy, opísal fyzikálne a chemické
vlastnosti krvi: vysvetlil pojmy
hemolýza, sedimentácia, acidóza,
alkalóza, Ph krvi
- poznal princípy fyzikálnych
a chemických dejov krvi, vysvetlil
mechanizmus zrážania krvi
a azstavenia krvácania
- uviedol príklad využitia poznatkov
v klinickej praxi

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

Písomné skúšanie

Neštandardizova
ný didaktický test
Referát

6. Krvný obeh a srdce

12

12

-opísať stavbu srdca, veľkosť, tvar,
umiestnenie
- popísať prácu srdca ako motorickej
jednotky,
- pomenovať dutiny srdca a štruktúry,
ktoré sa v nich nachádzajú, vedieť
schematický nákres
- charakterizovať reguláciu srdcovej
činnosti a krvného obehu
- opísať prejavy srdcovej činnosti
- popísať telový a pľúcny krvný obeh
- používať latinskú terminológiu pri
pomenovávaní srdca a krvného obehu
- pomenovať jednotlivé druhy ciev
a vysvetliť ich funkciu
- popísať stavbu steny ciev
- vymenovať hlavné vetvy tepnového
krvného obehu a žilového krvného
riečiska
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- definoval pojmy: proti látková imunita,
antigén, imunitná reakcia, alergická
reakcia
-vysvetlil význam očkovania v živote
jedinca
-správne vysvetlil pojem bunková
imunita
-vedel správne opísať stavbu a funkciu
sleziny
-poznal druhy a spôsob značenia
krvných skupín
-vysvetli podstatu značenia krvných
skupín
-vysvetlil význam a princípy darcovstva
krvi
-poznal stavbu srdca, ukázal na
predlohe a pomenoval odbornou
terminológiou
- opísal dutiny srdca
- správne určil cievy vystupujúce
a vstupujúce do srdca
- vysvetlil pojem dráždivosť a zmršti
teľnosť
- v správnom poradí vysvetlil
prevodový systém srdca
- definoval pojem veľký obeh, malý
pľúcny obeh,
- logicky opísal telový obeh
- poznal cievy ľudského tela, ukázal na
obrazovej predlohe
- poznal a demonštroval žily ľudského
tela
- popísal systémy prietoku krvi
špecializovanými krvnými riečiskami

Ústne skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácia

Písomné skúšanie

Písomné
odpovede
Neštandardizova
ný didaktický test

- popísať špecializované riečiska
krvného obehu: obeh plodu, prietok
krvi pečeňou, mozgom, výživa srdca
- vymenovať súčasti miazgového
obehu, vysvetliť funkciu miazgy
- opísať zloženie miazgy a jej prúdenie
v miazgových cievach

7

7

7. Dýchacia sústava

8. Termoregulácia

2

2

-opísať dýchacie cesty v slovenskej aj
latinskej terminológii
- vymenovať, na modely ukázať
jednotlivé časti horných a dolných
dýchacích ciest
- popísať stavbu steny dýchacej
trubice
- vysvetliť funkciu jednotlivých častí
dýchacej sústavy
- popísať základné princípy mechaniky
dýchania
- pomenovať objemy pľúc, vysvetliť ich
význam
- vysvetliť reguláciu dýchania
- vysvetliť princíp prenosu dýchacích
plynov medzi krvou a alveolárnym
vzduchom
- používať latinské názvoslovie pri
opise a regulácii telesnej teploty
- charakterizovať fyziologické rozpätie
telesnej teploty, jej zmeny
- vymenovať termoregulačné
mechanizmy, vysvetliť ich význam pri
udržiavaní stálej telesnej teploty
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- popísal systém placentárneho
obehu, porovnal krvný obeh plodu
zdravého dieťaťa a dospelého
- vysvetlil zmeny obehových pomerov
po pôrode
- poznal lymfatický systém
- vysvetlil kolobeh lymfy
- poznal stavbu lymfatických ciev
- poznal stavbu dýchacích ciest
v správnom systematickom poradí
- vysvetlil funkciu dýchacích ciest
- ukázal a pomenoval časti dýchacích
ciest odbornou terminológiou
- poznal stavbu pľúc
- zvládol ukázať a pomenovať časti
pľúc
- vysvetlil princíp dýchania s použitím
pojmov exspirácia a inspirácia
- vysvetlil spôsob vonkajšieho
a vnútorného dýchania
- pomenoval objemy pľúc, vysvetlil ich
význam
- poznal činnosť pomocných dýchacích
svalov
- opísal bránicové dýchanie
- poznal faktory regulujúce dýchanie
- správne uviedol normálne hodnoty
a odchýlky hodnôt telesnej teploty
odbornou terminológiou
- správne definoval špecifiká telesnej
teploty u detí
- vysvetli princípy tvorby a straty tepla
ľudského organizmu
- opísal termoregulačné mechanizmy

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácia
Previerka

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

3
9. Kožný systém

4

-používať latinské názvoslovie pri
opise kože
- vymenovať vrstvy kože
- pomenovať štruktúry kože, vysvetliť
ich funkciu
- vymenovať a opísať prídavné orgány
kože, uviesť ich funkciu
- poznať základnú stavbu prsnej žľazy
- charakterizovať vplyv hormónov na
prsnú žľazu, poznať jej zmeny
- poukázať na rizikové faktory
podmieňujúce vznik rakoviny prsníka
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- ovládal anatomickú stavbu kože
- poznal funkciu kože
- správnou terminológiou pomenoval
prídavné orgány kože, poznal ich
funkciu
- poznal základnú stavbu prsnej žľazy
- uviedol vplyv hormónov na prsnú
žľazu
- charakterizoval zmeny prsnej žľazy
v súvislosti s ovulačným
a menštruačným cyklom
- vymenoval rizikové faktory pre vznik
rakoviny prsníka

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácia
Previerka

ROZPIS UČIVA PREDMETU: ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA - ROČNÍK DRUHÝ
Názov tematického celku
Témy

10. Tráviaca sústava

Hodiny
Denné
štúdium

17

Hodiny
Externé
štúdium

12

Denné štúdium:

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov
Žiak:

- používať latinské názvoslovie pri opise
tráviacej sústavy
- vysvetliť základné princípy
metabolizmu bielkovín, tukov a cukrov
- poznať základné vlastnosti a druhy
živín
- vysvetliť význam enzýmov, vitamínov
- popísať stavbu steny tráviacej trubice
- vymenovať a ukázať na modely
jednotlivé časti tráviacej sústavy
- vysvetliť funkciu jednotlivých častí
tráviacej sústavy
- popísať zloženie tráviacich štiav
a vysvetliť ich funkciu
- schematicky nakresliť uloženie
orgánov v brušnej dutine
- charakterizovať základné zložky
potravy a vysvetliť ich funkciu
- latinsky popísať oblasti brucha
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- správne charakterizoval funkciu
tráviaceho systému, používal latinskú
terminológiu pri pomenovávaní častí
tráviaceho systému
- rozlíšil rozdiel medzi trávením
a vstrebávaním
- vysvetlil pojem metabolizmus
- poznal základné vlastnosti živín
- poznal základné druhy vitamínov
a vysvetlil ich význam
- vysvetlil význam enzýmov
- vymenoval vitamíny
- poznal účinky vitamínov a dôsledky
ich nedostatku alebo nadbytku
- poznal stavbu tráviacej rúry
- správne uviedol žľazy patriace
k tráviacemu systému
- opísal stavbu dutiny ústnej, hrtana,
pažeráka, žalúdka, tenkého, hrubého
čreva, pečeni, žlčníka, podžalúdkovej
žľazy, demonštroval na predlohe
- opísal význam, zloženie štiav
tráviacej sústavy
- správne vysvetlil vplyv životosprávy
na zdravie

Metódy
hodnotenia

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

Ústne odpovede
Demonštrácia
Neštandardizovaný
didaktický test

- logicky zdôvodnil potrebu vyváženosti
prísunu a výdaja energie
- latinsky popísal oblasti brucha

11. Močová sústava

12. Pohlavná sústava

8

8

12
6

- používať latinské názvoslovie pri opise
močovej sústavy, popísať stavbu steny
močovej sústavy
- vymenovať časti močovej sústavy
- opísať stavbu obličky, zloženie nefrónu
- vysvetliť reguláciu činnosti obličiek
a močenia
- vysvetliť význam obličiek pri udržiavaní
homeostázy
- popísať stavbu a priebeh vývodných
močových ciest, vysvetliť funkciu
jednotlivých častí močovej sústavy
- charakterizovať zloženie moču,
poznať patologické odchýlky močenia,
definovať moč

-odbornou terminológiou opísal
v správnom anatomickom poradí časti
močovej sústavy, popísal jej stavbu
steny
- poznal stavbu obličiek, nefrónu,
demonštroval na modely
- vysvetlil pojem Mlapigiho teliesko
- správne vysvetlil princíp
nevyhnutného fungovania obličiek
- vysvetlil rozdiel priebehu močových
ciest medzi mužom a ženou
- správne opísal základné
charakteristiky moču
- odbornou terminológiou pomenoval
odchýlky v močení – zloženie
a patologické prímesi

- používať latinské názvoslovie pri
charakteristike ženských a mužských
pohlavných orgánov
- vymenovať časti ženského
a mužského pohlavného systému
- vysvetliť funkciu ženského
a mužského pohlavného systému
- ukázať na modely časti ženského
a mužského pohlavného systému
- popísať tvorbu spermií
- vysvetliť menštruačný cyklus
a ovulačný cyklus

- správne charakterizoval funkciu
pohlavného systému muža a ženy,
používal latinskú terminológiu pri
pomenovávaní častí pohlavného
systému
- vedel ukázať jednotlivé časti
pohlavného systému na obrazovej
predlohe
- správne vysvetlil pojem
spermatogenéza, opísal tvorbu spermií
- vysvetlil priebeh menštruačného
cyklu s logickou náväznosťou
a prepojenosťou na ovulačný cyklus
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Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Demonštrácia
Ústne odpovede
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

Písomné skúšanie

Neštandardizovaný
didaktický test

- ilustrovať na príkladoch vplyv
pohlavných hormónov na pohlavný vývin
muža a ženy
- definovať tehotenstvo
- popísať vývin plodu počas
vnútromaternicového vývinu

13. Hormonálne riadenie
Organizmu

14. Nervová sústava
- zmyslové ústroje

9

6

20

16

- používať latinské názvoslovie pri
charakteristike žliaz s vnútornou
sekréciou a hormónov
- vymenovať žľazy s vnútornou
sekréciou a ukázať na modely ich
rozmiestnenie
- vymenovať hormóny produkované
žľazami s vnútornou sekréciou
- vysvetliť funkciu jednotlivých hormónov
a ich účinky na organizmus

- používať latinské názvoslovie pri opise
častí nervovej sústavy
- definovať neurón a popísať časti
a vysvetliť funkciu
- charakterizovať periférne nervy
a rozdeliť ich podľa funkcie
- vysvetliť princíp vzniku vzruchu a jeho
šírenie po nervovom vlákne
- vymenovať, popísať a uviesť funkcie
receptorov
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-poznal základné účinky vplyvu
pohlavných hormónov , dôsledky ich
nadbytku alebo nedostatku
- opísal priebeh vnútromaternicového
vývinu plodu
- poznal faktory vplývajúce na zdravý
priebeh tehotenstva
- poznal základnú odbornú
terminológiu
- vysvetlil princíp hormonálneho
riadenia organizmu
- vedel značenia hormónov hypofýzy
skratkou
- poznal základné účinky hormónov,
základnú stavbu hypofýzy
- poznal základné účinky hormónov
nadobličky, štítnej žľazy, prištítnych
teliesok, podžalúdkovej žľazy
- správne vysvetlil pojmy
hypoglykémia, hyperglykémia,
diabetus mellitus
- správne vymenoval príznaky
hypoglykémie a hyperglykémie
- používal latinskú terminológiu pri
opise nervového systému
- opísal neurón, vysvetlil funkciu
neurónu ako základnej jednotky
nervového systému
- odbornou terminológiou pomenoval
nervy periférneho nervového systému,
poznal delenie periférnych nervov
- poznal princíp vzniku vzruchu a jeho
šírenie po nervovom vlákne

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácia
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

Písomné skúšanie

Neštandardizovaný
didaktický test

- pomenovať a ukázať na modely časti
centrálneho nervového systému,
- vymenovať funkcie jednotlivých častí
centrálneho a autonómneho nervového
systému.
-schematicky nakresliť a popísať
reflexný oblúk,
- charakterizovať a rozdeliť zmyslové
ústroje
- popísať jednotlivé časti zmyslových
ústrojov
- vysvetliť základné pojmy : zmysel,
receptor,
- preukázať topografickú orientáciu
v jednotlivých zmyslových orgánoch
- vymenovať hlavové nervy a popísať ich
funkciu

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa:
a., všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b., špecifické kritéria: –––
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- vymenoval, popísal a na príklade
uviedol funkcie receptorov
- vymenoval časti centrálneho
a autonómneho nervového systému
- správne vysvetlil a na predlohe
modelu ukázal časti mozgu
- vedel nakresliť a popísať reflexný
oblúk
- poznal a v správnom označení
vymenoval hlavové nervy, používal
latinskú terminológiu
- charakterizoval a rozdelil zmyslové
ústrojenstvo
- popísal kožné receptory
- opísal funkciu čuchu
- opísal funkciu chuti
- správne opísal sluch, na modeli
ukázal jednotlivé časti ucha
- opísal zrak
- poznal stavbu oka
- vysvetlil pojmy dioptrické pomery
oka, mióza, mydriáza, akomodácia

Názov predmetu

Patológia

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
2. roč: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Externé štúdium
2. roč: 0,5 hodiny týždenne, spolu 15 vyučovacích hodín

Ročník

Druhý - denné štúdium
Druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Predmet patológia na SZŠ v rámci štátneho programu (ISCED 3) sa vyučuje ako súčasť
odbornej zložky vzdelávania. Jeho ťažisko je v teoretických poznatkoch získaných vo
všeobecnej časti predmetu. Vhodný pomer morfologických a patofyziologických hľadísk sa
určuje podľa štandardov profilu absolventa.
V uvedenom predmete sa žiaci oboznamujú hlbšie a presnejšie s podstatou základných zmien
v tele človeka pri chorobách a telesných chybách. Časť tematických celkov je orientovaná
patofyziologicky a spadá do rámca špeciálnej patológie. Predmet zahŕňa v sebe aj poznatky
o úkonoch, pri ktorých zdravotnícky asistent môže spolupracovať s oddelením patológie pri
realizácii bioptických a cytologických vyšetrení. V obsahu sú zahrnuté poznatky na
komplexnej všeobecnej úrovni, z ktorých vo vyšších ročníkoch štúdia vychádzajú ďalšie
odborné predmety
Pri využívaní vhodných moderných foriem, vyučovacích metód a prostriedkov sa vo
vyučovaní musí prihliadať na primeranosť a mentálnu vyspelosť žiakov. Výučba predmetu je
prostriedkom na rozvíjanie správneho medicínskeho a tvorivého myslenia.
Ciele predmetu
Základným cieľom predmetu je vysvetliť a oboznámiť žiakov s prejavmi chorobných
procesov v ľudskom organizme a pripraviť ich tak na štúdium ďalších odborných predmetov.
Predmet patológia má utvoriť u žiakov schopnosť spájať získané vedomosti do logických
reťazcov a chápať zmenené pomery v organizme počas choroby.
Žiaci sa majú naučiť automaticky pracovať so základnou odbornou terminológiou, vhodne
prezentovať odborné poznatky, analyzovať problémy a aplikovať teoretické poznatky pri
riešení konkrétnych úloh.
Žiaci musia pochopiť podstatu chorôb a ich vzťah k ľudskému organizmu ako celku, zásady
postupu pri odosielaní biologického materiálu a tkanív na bioptické a cytologické vyšetrenia.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete patológia vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších kognitívnych schopností
žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré
podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese kognitivizácie,
personalizácie, socializácie .
Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia)
, rozvoj psychomotoriky,
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
• poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
Proces personalizácie
•
•

možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby úloh, tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
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•
•
•
•

možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj prezentačných schopností žiaka
Proces socializácie

•
•
•
•

rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Náplň odboru a jeho uplatnenie v
praxi

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Informačno receptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor

Frontálna výučba
Exkurzia – oddelenie patologickej
anatómie

Zánik organizmu

Frontálna výučba

Regresívne a metabolické zmeny

Frontálna výučba
Práca s knihou

Zápal

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov

Progresívne zmeny

Frontálna výučba
Práca s knihou

Nádory

Frontálna výučba
Práca s knihou
Projektová práca
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov

Poruchy pohybového ústrojenstva

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna výučba
žiakov
Práca s knihou

Poruchy srdcovo- cievneho
systému

Frontálna výučba a individuálna
výučba žiakov

Poruchy dýchacích ústrojov
Poruchy tvorby a vylučovania
moču

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Skupinová práca žiakov

Poruchy tráviacich ústrojov

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Skupinová práca žiakov

Poruchy nervového systému

Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov

Hormonálne poruchy

Frontálna výučba
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Poruchy mužských a ženských
pohlavných orgánov a prsníka

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Skupinová práca žiakov

Poruchy vývoja - malformácie

Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Náplň odboru a jeho
uplatnenie v praxi
Zánik organizmu
Regresívne
a metabolické zmeny

Prof.MUDr. Ivan Slugeň, DrSc.a
kol., Patológia
Vydavateľstvo Osveta ,Martin1998 ,
Učebnica pre Stredné zdravotnícke
školy

Tabuľa
Tabuľa
Tabuľa

Zápal

Tabuľa

Progresívne zmeny

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Nádory

Tabuľa

Poruchy
pohybového
ústrojenstva

Tabuľa

Poruchy srdcovocievneho systému

Tabuľa
Dataprojektor

Tabuľa
Poruchy dýchacích
ústrojov
Poruchy tvorby
a vylučovania moču

Tabuľa
Dataprojektor

Materiálne
výučbové
prostriedky

krieda
obrazový
materiál
krieda
krieda
obrazový
materiál
CD , krieda
obrazový
materiál

Internet

Internet

Internet

krieda
obrazový
materiál
obrazový
materiál
krieda
krieda
obrazový
materiál
CD
krieda
obrazový
materiál
krieda
obrazový
materiál
model
DC
krieda
obrazový
materiál
CD

Internet

Internet
Odborná
knižnica
Internet
Odborná
knižnica
Internet

Poruchy tráviacich
ústrojov

Tabuľa
Dataprojektor

Poruchy nervového
systému

Tabuľa

obrazový
materiál

Hormonálne poruchy

Tabuľa

obrazový
materiál

Poruchy mužských a
žen

Tabuľa

obrazový
materiál
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Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Internet
Odborná
knižnika
Internet

Internet
Odborná
knižnica
Internet
Odborná
knižnica

Internet
Odborná
knižnica

Ských pohlavných
orgánov a prsníka
Poruchy vývoja
malformácie

Tabuľa
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model

Odborná
knižnica

obrazový
materiál
krieda

Internet

ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického
celku
Témy
Náplň odboru a jeho
uplatnenie v praxi

Zánik organizmu

Regresívne a
metabolické zmeny

Patológia – ROČNÍK- DRUHÝ

Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

1

1

1

2

1

Denné štúdium: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

-pochopiť postavenie patológie
v medicíne a jej vzťah k iným
medicínskym odborom
-poznať význam bioptického
a cytologického vyšetrenia
pochopiť ich význam pri dg.
chorôb
-vysvetliť uplatnenie patológie
v praktickom živote
Žiak má:
-charakterizovať smrť
-popísať klinickú a biologickú
smrť
-popísať známky smrti

Žiak má:

-opísal predmet, úlohy
a zameranie odboru
-charakterizoval jednotlivé
vyšetrovacie metódy
v patológii
-popísal význam a podstatu
bioptického a cytologického
vyšetrenia
Žiak:
-charakterizoval smrť a jej
podstatu
-popísal rozdiel medzi
klinickou a biologickou
smrťou
-popísal isté a neisté známky
smrti
-vysvetlil podstatu posmrtných
zmien
Žiak:

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Frontálne ústne
skúšanie

Ústne odpovede

Frontálne ústne
skúšnie

Ústne odpovede

Frontálne ústne
skúšanie

Ústne odpovede

1
-definovať a vysvetliť význam
jednotlivých pojmov
-poznať príčiny vzniku
jednotlivých zmien

-vysvetlil význam pojmovnekróza, atrofia, kalcifikácia,
ikterus
-vymenoval príčinu vzniku
regresívnych zmien v organiz.
-popísal príčinu vzniku
a charakteristiku

61

Zápal

Progresívne zmeny

Nádor

3

1

4

1

1

1

konkrementov tele
-popísal druhy a prejavy ikteru
Žiak:
-definoval zápal, správne tvoril
názvoslovie zápalu
-popísal klasifikáciu zápalu
-charakterizoval jednotlivé
formy zápalu
-popísal miestne a celkové
prejavy zápalu jeho príčiny
-charakterizoval nešpecifický
a špecifický zápal
Žiak:
-vysvetlil pojmy regenerácia,
reparácia, transplantácia,
hypertrofia, hyperplázia
-vymenoval druhy rán
-vysvetlil podstatu hojenia rán
a zlomenín

Žiak má:
-definovať zápal, tvoriť
názvoslovie zápalu
-popísať a charakterizovať
miestne a celkové prejavy ,
príčiny zápalu
-charakterizovať jednotlivé
typy zápalu

Žiak má:
-vysvetliť terminológiu
tematického celku
-charakterizovať podstatu
progresívnych zmien

Žiak má:

Frontálne ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná
odpoveď

Ústne skúšanie

Ústna odpoveď

Frontálne ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď
Písomná
odpoveď

Žiak:

-vysvetliť odbornú terminológiu
tematického celku
-poznať faktory ovplyvňujúce
vznik nádorovej bunky
-rozdeliť nádory podľa pôvodu
-charakterizovať podstatu
nádorového ochorenia
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-vysvetlil pojmy- nádor,
rakovina, benigný ,
maligný,prekancerózy,
nádorové markery
-poznal podstatu vzniku
nádorovej bunky
-poznal faktory ovplyvňujúce
vznik nádorovej bunky
-rozdelil nádory podľa pôvodu
-charakterizoval podstatu
nádorového ochorenia
-zdôvodnil potrebu
preventívnych opatrení

Poruchy pohybového
ústrojenstva

1

1

Žiak má:

Žiak:

-charakterizovať zápalové
ochorenia kostí
-popísať poruchy mineralizácie
kostí
-vysvetliť degeneratívne
ochorenia kĺbov

Poruchy srdcovo –
cievneho systému

Poruchy dýchacieho
ústrojenstva

4

3

1

1

Frontálne ústne
skúšanie

Ústne odpovede

-vysvetliť základné pojmy
-vysvetlil pojmy trombóza,
v tematickom celku
embólia, ischémia ,
-popísať najčastejšie miestne
ateroskleróza
poruchy krvného obehu- tromóza,
-vymenoval príčiny podieľajúce sa
embólia, ischémia
na ochoreniach ciev
-charakterizovať jednotlivé
-popísal zmeny na cievach
chorobné stavy- ateroskleróza,
spôsobené aterosklerózou
ICHS, IM
- charakterizoval rizikové
- faktory podieľajúce sa na
- vzniku ischemických zmien na
- koronárnych tepnách
- -vysvetlil mechanizmus vzniku
- ischemickej choroby srdca
- -popísal zmeny na
- koronárnych tepnách pri ICHS
Žiak má:
Žiak:

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede

-vymenovať poruchy
dýchacieho rytmu

Frontálne ústne
skúšanie

Ústna odpoveď

Žiak má:

-vysvetlil základné pojmy
-vymenoval základné príčiny
podieľajúce sa na poruchách
mineralizácie kostí
-charakterizoval zápalové
prejavy na kosti pri
osteomyelitíde
-popísal zmeny štruktúry kostí
pri osteoporóze
a osteomalácií
-vysvetlil degeneratívne zmeny
postihujúce kĺb pri artróze
Žiak:

-vymenoval poruchy
dýchacieho rytmu
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Písomná
odpoveď

-charakterizovať obranné
opatrenia dýchacích ciest
-charakterizovať jednotlivé
chorobné stavy- ochorenia
pľúc a priedušiek
-popísať zmeny stavby
priedušiek a pľúc

Poruchy tvorby
a vylučovania moču

-charakterizoval obranné
mechanizmy dýchacích ciest
-vymenoval najčastejšie
príčiny podieľajúce sa na
vzniku ochorení priedušiek
a pľúc
-popísal zmeny stavby
priedušiek postihnutých
bronchiektáziami
-popísal morfologické
prejavy TBC

Žiak má:
3

3

Písomná
odpoveď

Frontálne ústne
skúšanie

Ústna odpoveď

Frontálne ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď

Žiak:

1
-charakterizovať jednotlivé
chorobné stavy
-vymenovať príčiny jednotlivých
ochorení
-popísať jednotlivé zmeny
štruktúry tkaniva obličiek
postihnutých zápalom

Poruchy tráviacich
ústrojov

Písomné
skúšanie

1

Žiak má:

-charakterizoval podstatu vzniku
glomerulonefritídy
a pyelonefritídy
-charakterizoval príčiny
zápalových ochorení obličiek
-popísal zmeny štruktúry
tkaniva obličiek postihnutých
zápalom
-porovnal skladbu tkaniva
zdravej obličky a obličky
zmenenej nádorom
-vysvetlil význam transplantácie
obličky a úlohu transplantačného
programu
Žiak:

-vysvetliť základné pojmy
v tematickom celku
-charakterizovať jednotlivé
chorobné stavy

-vysvetlil základné pojmy
erózia, peptický vred
-popísal sliznicu žalúdka
zmenenej eróziami
a peptickým vredom
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Písomná
odpoveď

-odlíšil štruktúru pečeňových
buniek u zdravého človeka
a zmenených cirhózou
-charakterizoval zmeny
žľazového tkaniva
pankreasu postihnutého
akútnym zápalom
-vymenoval zmeny na hrubom
čreve postihnutého nádorom
Poruchy nervového
systému

2

1

Žiak má:

Žiak:

-vysvetliť základné pojmy
v tematickom celku
-charakterizovať úrazy mozgu
-charakterizovať ochorenie –
CMP

vysvetlil základné pojmyepidurálny hematóm,
subdurálny hematóm,
kontúzia, mozgová embólia
-vymenoval príčiny podieľajúce
sa na úrazoch
-odlíšil patofyziologické prejavy
pri úrazoch
-charakterizoval ochorenie CMP
-popísal zmeny na cievach
postihnutých

Žiak má:
Hormonálne poruchy

2

Frontálne ústne
skúšanie

Ústne odpoveď

Frontálne ústne
skúšanie

Ústne odpoveď
Písomná
odpoveď

Žiak:

1
-charakterizovať jednotlivé
ochorenia na štítnej žľaze
a Langerhansových ostrovčekov,
hypofýzy a nadobličiek
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-definoval základné pojmyhyperfunkcia a hypofunkcia
-charakterizoval ochorenia
hypofýzy a nadobličky
-popísal zmeny na štítnej
žľaze pri uvedených
ochoreniach
-charakterizoval zmeny
v štruktúre buniek

Písomné
skúšanie

Langerharsových
ostrovčekov v pankrease, ktoré
môžu byť jednou príčinou
cukrovky
Poruchy mužských
a ženských
pohlavných orgánov a
prsníka

Poruchy vývojamalformácie

2

1

Žiak má:

Žiak:

-charakterizovať nádorové
ochorenia prostaty
-charakterizovať zápalové
ochorenia sliznice maternice
a vaječníkov
-popísať zmeny na prsníku
zmenenom nádorovým procesom

-charakterizoval nádorové
ochorenia prostaty
-popísal zápalové ochorenia
sliznice maternice a vaječníkov
-špecifikoval zmeny na maternici
a vaječníkov postihnutej nádorom
-popísal zmeny na prsníku
zmenenom nádorovým proces

Žiak má:

Žiak:

1
Frontálne ústne
skúšanie

Ústne odpoveď
Písomná
odpoveď

1
-definovať malformácie
-charakterizovať najčastejšie
vývinové chyby a chromozónové
aberácie

Pri hodnotení vyučujúci používa:
a, všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b, Špecifické kritéria:--------------
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-definoval malformácie
-charakterizoval príčiny a typy
vývinových chýb,
chromozomálne aberácie
-vymenoval najčastejšie faktory
vyvolávajúce vývinové chyby

Frontálne ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná
odpovede

Názov predmetu

Preventívne lekárstvo

Časový rozsah výučby

-1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín- denné
štúdium
- 0,5 hodiny týždenne, spolu 16 vyučovacích hodínexterné štúdium

Ročník

Tretí- denné štúdium
Prvý – externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský

Charakteristika predmetu
Predmet preventívne lekárstvo na SZŠ v rámci štátneho programu ako súčasť odbornej zložky
vzdelávania, vhodne vybranými poznatkami z mikrobiológie, alergológie, epidemiológie,
sociálnej hygieny, prevencie sociálnych a civilizačných chorôb, hygieny životného prostredia,
preventívneho pracovného lekárstva, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže a ochrany pred
ionizujúcim žiarením poskytuje žiakom ucelený systém prevencie. Poznanie významu
prevencie umožňuje žiakom tvorivým myslením a konaním správne aplikovať poznatky
v praxi. Predmet poskytuje základy pre ďalšie odborné predmety.
Cieľ predmetu
Cieľom vyučovania preventívneho lekárstva je osvojenie si kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Pochopiť a naučiť sa logicky vysvetliť jednotu
organizmu v zdraví a chorobe. Uvedomiť si potrebu svojej aktívnej účasti na tvorbe a ochrane
životného prostredia, svojho zdravia a zdravia spoločnosti. Spájať poznatky získané štúdiom
predmetu s poznatkami nadobudnutými v iných odborných predmetoch a využiť ich vo
svojom ďalšom štúdiu a v povolaní.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete preventívne lekárstvo vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších kognitívnych
schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese
kognitivizácie, personalizácie, socializácie .
Proces kognitivizácie
•
•
•
•

rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia)
, rozvoj psychomotoriky,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
Proces personalizácie

•
•
•
•
•
•

možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby, úloh tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj prezentačných schopností žiaka
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Proces socializácie
•
•
•
•

rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Preventívne lekárstvo – úvod

Informačno receptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor

Frontálna výučba

Mikrobiológia

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Projektová práca

Epidemiológia a imunológia

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Exkurzia – RÚVZ v Lučenci

Hygiena životného prostredia

Frontálna výučba
Práca s knihou
Projektová práca

Preventívne pracovné lekárstvo

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna výučba
žiakov
Práca s knihou

Hygiena výživy

Frontálna výučba a individuálna
výučba žiakov
Práca s knihou

Hygiena detí a mládeže

Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Prevencia sociálnych
a civilizačných ochorení

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Skupinová práca

Poškodenia ionizujúcim žiarením

Frontálna výučba
Skupinová práca

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika
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Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Preventívne lekárstvo
- úvod
Mikrobiológia
Epidemiológia a
imunológia

MudDr. Rovný a kol.:
Preventívne lekárstvo
Vydavateľstvo Osveta ,
š.p., 1995 , Učebnica pre
Stredné zdravotnícke školy

Tabuľa
Tabuľa
Internet
Internet

Očkovací
kalendár

Hygiena životného
prostredia

Tabuľa
Videotechnika
PC
PC
Tabuľa

Preventívne pracovné
lekárstvo

Tabuľa
meotar

fólie

Internet

Hygiena výživy

Tabuľa
PC

Nutričné
tabuľky

Hygiena detí a
mládeže

Tabuľa
Videotechnika

Internet
Odborná
knižnica
Internet

Prevencia sociálnych
a civilizačných chorôb

Tabuľa
PC
videotechnika
Tabuľa
PC

Poškodenia
ionizujúcim žiarením
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Internet

Internet
Odborná
knižnica

ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického
celku
Témy
Preventívne lekárstvo
-úvod

Mikrobiológia

Epidemiológia a
imunológia

Preventívne lekárstvo – ROČNÍK: tretí

Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

1

1

4

11

3

Denné štúdium:

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:
-opísať odbory Úradov verejného
zdravotníctva , Úradov práce
a úlohy štátnej správy
-vysvetliť ciele preventívneho
lekárstva
-vysvetliť pojem – prevencia ,
popísať jej ciele a úlohy
-vysvetliť rozdiel medzi
pojmomrizikový faktor a príčina
- zdôvodniť význam výskumov
zameraných na zdravie populácie
Žiak má:
- charakterizovať odbor –
mikrobiológia
- popísať druhy a vlastnosti
mikroorganizmov
-charakterizovať životné prejavy,
rast a rozmnožovanie
mikroorganizmov
- vysvetliť pojmy patogenita ,
vilurencia

Žiak:
- charakterizoval odbory Úradov
verejného zdravotníctva
- opísal funkcie Úradov práce a úlohy
štátnej správy
- charakterizoval všeobecne predmet
PRL a jeho zameranie
- vysvetlil rozdiel medzi pojmami
rizikový faktor a príčina
- vysvetli význam výskumov
zameraných na zdravie populácie

Žiak má:

Žiak:

4
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Žiak:
- charakterizoval mikrobiológiu ako
vedný odbor
- vymenoval druhy mikroorganizmov
- popísal vlastnosti mikroorganizmov
a ich fyziológiu
- charakterizoval životné prejavy, rast
a rozmnožovanie mikroorganizmov
- správne charakterizoval pojmy
patogenita , vilurencia

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Frontálne
ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď

Frontálne
ústne
skúšanie
Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď
Písomná
odpoveď

Písomná
odpoveď

-charakterizovať odbor, jeho
históriu, predmet skúmania
a metódy práce
-popísať proces nákazy ,jej formy,
štádiá a následky
-vysvetliť spôsoby, podmienky,
pôvodcov, rezervoáre šírenia
nákazy a jej prenosu
-charakterizovať vnímavosť,
odolnosť, popísať formy šírenia
nákazy
-popísať preventívne,
profylaktické a represívne
protiepidemické opatrenia
-vysvetliť pojem infekčná choroba
a rozdelenie podľa spôsobu
a miesta vniknutia
mikroorganizmov do tela
-charakterizovať základné pojmy
v imunológii
-charakterizovať imunizáciu
a spôsoby realizácie
imunizačného programu
-opísať účinnosť očkovania- trvalú
alebo dočasnú imunitu a určiť
kontraindikácie imunizácie
-popísať a vysvetliť základy
alergológie
- vysvetliť pojmy antigén
a protilátky
-charakterizovať význam
protilátok
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- správne charakterizoval odbor ,
popísal jej stručnú históriu
-popísal proces šírenia nákaz a ich
prevenciu
-vysvetlil význam epidemiologickej
metódy práce
- správne vysvetlil pojem – infekcia ,
vymenoval a popísal jej formy a štádiá
- vymenoval pramene pôvodcu
nákazy
a podmienky šírenia nákazy - popísal
mechanizmy prenosu nákazy
- vymenoval formy procesu šírenia
nákazy v závislosti od intenzity či
kvality výskytu
- správne vysvetlil rozdiel medzi
pojmami vnímavosť a odolnosť
- vysvetlil význam a vymenoval
najvýznamnejšie preventívne,
profylaktické , represívne
epidemiologické opatrenia
- vysvetlil pojem infekčná choroba
- uviedol infekčné choroby podľa
vstupnej brány pôvodcov nákaz
- charakterizoval základné pojmy v
imunológii
- správne vysvetlil pojem imunizácia
a charakterizoval spôsoby realizácie
imunizačného programu
- opísal trvalú a dočasnú imunitu
a vymenoval kontraindikácie
imunizácie
- vysvetlil a popísal základy alergológie
- správne vysvetlil pojmy antigén
a protilátky

Frontálna
skúšanie
Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď

Neštandardizova
ný didaktický test

Hygiena životného
prostredia

Preventívne
a pracovné lekárstvo

3

1

Žiak má:

Žiak:

-charakterizovať vytváranie krajiny
s vyváženými prírodnými
a civilizačnými podmienkami
života
-opísať náplň práce verejných
zdravotníkov v oblasti hygieny
životného prostredia
-vysvetliť rozdiel medzi ekológiou
a enviromentálnym zdravím
-opísať príčiny a následky
znečisťovania ovzdušia, pôdy
a vody - vznik smogu, kyslých
dažďov a ich škodlivé účinky

-charakterizoval životné prostredie
a jeho vplyvy na ľudský organizmus
-vymenoval prírodné a sociálne
podmienky ovplyvňujúce zdravie
- charakterizoval náplň práce
verejných zdravotníkov v oblasti
hygieny životného prostredia
- charakterizoval pojmy ekológia,
enviromentálne zdravie, ovzdušie ,
voda a pôda
-popísal príčiny a následky
znečisťovania ovzdušia, pôdy a vody –
vznik smogu, kyslých dažďov a ich
škodlivé účinky
-vymenoval základné normy škodlivín
-osvojil si základné opatrenia proti
znečisteniu ovzdušia ,pôdy a vody
Žiak:

Žiak má:
2

Frontálne
ústne
skúšanie
Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď

Písomná
odpoveď

1
-vymenovať zásady ochrany
zdravia
-definovať pojmy riziková práca,
choroba z povolania, a pracovný
úraz
-vysvetliť faktory a následky
pôsobenia škodlivých faktorov profesionálne poškodenia zdravia.
-vymenovať a popísať jednotlivé
preventívne opatrenia poškodenia
zdravia pri práci.
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- charakterizoval odbor
- popísal jeho náplň a metódy práce
-definoval pojmy riziková práca,
choroba z povolania, a pracovný úraz
- popísal základné bezpečnostné
predpisy na ochranu zdravia
pracovníkov
- vysvetlil vzájomné pôsobenie
rizikových faktorov životného
a pracovného prostredia a človeka
- vysvetlil faktory a následky
pôsobenia škodlivých faktorov –
profesionálne poškodenie zdravia

Ústna odpoveď
Ústne
frontálne
skúšanie

Hygiena výživy

Hygiena detí a
mládeže

4

3

2

1

Žiak má:
-charakterizovať racionálnu
výživu
-vysloviť názor na súčasné trendy
spracovania potravy a nápojov
(farbivá, geneticky modifikované
potraviny, spôsoby úpravy jedla,)
-vymenovať a zdôvodniť
podmienky pre prácu
s požívatinami
-vysvetliť pojem alimentárne
ochorenia, prvotné a druhotné
infikovanie poživatín.
-vysvetliť vznik toxínov v
poživatinách, zamorenie jedmi
a otravy.
-popísať najčastejšie alimentárne
ochorenia a ich príznaky.

Žiak má:

-oboznámil sa s ochrannými
pracovnými prostriedkami
Žiak:
-definoval medicínsky odbor, vysvetlil
jej náplň a ciele
-charakterizoval racionálnu výživu
a následky nesprávnej výživy
-vysvetlil pojem alimentárne nákazy
a popísal prvotnú a druhotnú nákazu
potravinami
-vysvetlil vznik toxínov poživatinách ,
zamorenie jedmi a otravy
-popísal najčastejšie alimentárne
ochorenia a ich príznaky
-vymenoval ochorenia , ktoré je
potrebné hlásiť
-osvojil si základy hygienického
minima

Frontálna
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústna odpoveď

Frontálne
skúšanie
Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď
Písomná
odpoveď

Žiak:

-popísať vývoj a zdravie detí
a mládeže vo vzťahu k životným
a pracovným podmienkam.
-zdôvodniť význam pohybovej
aktivity deti a mládeže
-popísať riziká pri práci s
počítačom
-charakterizovať osobitosti
prevádzky, predškolských
zariadení a škôl, vplyv učiteľov
a rodičov
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-vysvetlil rast a vývin dieťaťa
v jednotlivých vývinových obdobiach
-popísal vplyv životného a pracovného
prostredia na zdravie
-uviedol faktory upevňujúce zdravie
-definoval optimálne podmienky
kolektívnych zariadení pre deti a
mládež

Prevencia sociálnych
a civilizačných
ochorení

Poškodenia
ionizujúcim žiarením

3

Žiak má:

Žiak:

-vysvetliť pojem sociálna hygiena
a psychická hygiena
-vymenovať typy závislostí
-opísať spôsoby prevencie
závislostí
-vysvetliť príčiny vzniku
civilizačných ochorení a zásady
prevencie

-vysvetlil vplyv sociálneho postavenia
človeka na zdravie
-vysvetlil jednotlivé druhy závislostí,
popísal účinky na ľudský organizmus ,
preventívne programy
-vysvetlil a vymenoval civilizačné
ochorenia , bližšie špecifikoval choroby
srdca a ciev , nádorové ochorenia ,
DM ,príčiny ich vzniku a zásady
prevencie
-vymenoval základné príčiny
úrazovosti, preventívne opatrenia
Žiak:

Ústne
frontálne
skúšanie

Ústna odpoveď
Skupinová práca

-charakterizoval druhy ionizujúceho
žiarenia a ich účinky na organizmus
-charakterizoval dodržiavanie BOZP v
rizikových prevádzkach a pracoviskách
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Frontálne
ústne
skúšanie

Ústna odpoveď
Skupinová práca

2

Žiak má:
2

1
-popísať druhy ionizujúceho
žiarenia a účinky
-vysvetliť účinky jednotlivých
druhov žiarenia na organizmus
-opísať spôsob ochrany pred
ionizujúcim žiarením
-vysvetliť význam dodržiavania
jednotlivých zásad pri prevádzke
pracovísk so zdrojmi ionizujúce
o žiarenia

Kritéria hodnotenia

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa:
a, všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b, Špecifické kritéria:--------------
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Názov predmetu

Organizácia zdravotníctva

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
3. roč: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Externé štúdium
1. roč: 0,5 hodiny týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín

Ročník

Tretí - denné štúdium
Prvý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Predmet organizácia zdravotníctva na SZŠ v rámci štátneho programu, ako súčasť odbornej zložky
vzdelávania, poskytuje žiakom vhodne vybranými poznatkami o systéme zdravotnej starostlivosti, jej
organizácii, financovaní a riadení didaktický systém poznatkov a ďalej ich orientuje v kategóriách
zdravotníckych pracovníkov a ich organizovaní v stavovských a odborných spoločnostiach.
Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre
formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje žiakom
správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru. Predmet
poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie. Obsah výučby
vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách.
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy
a prostriedky hodnotenia.
Výučba bude prebiehať v bežnej triede.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania predmetu je prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových
kompetencií. Žiaci majú opísať základné historické medzníky starostlivosti o zdravie, zdravotníctva, medicíny
a ošetrovateľstva. Majú vedieť vysvetliť východiská starostlivosti o zdravie, medzinárodnej spolupráce a úloh
štátu a rezortov, opísať prípravu a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, priblížiť systém
zdravotného poistenia, získať vedomosti o právnych aspektoch zdravotnej starostlivosti, právach pacientov,
právneho postavenia zdravotníckeho pracovníka. Naučiť sa pracovať so základnou odbornou terminológiou,
osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie v literatúre a informačných médiách, vhodne prezentovať
odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej
zložitosti. Používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov, logicky spájať poznatky
nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení problémových úloh.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Vo vyučovacom predmete Organizácia zdravotnej a sociálnej starostlivosti vytvárame podmienky pre
rozvíjanie vyšších kognitívnych schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových
kompetencií.
Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia)
, rozvoj psychomotoriky,
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
• poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
Proces personalizácie
•

možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby, úloh tempa, postupu...
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•
•
•
•
•
•

možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj orezentačných schopností žiaka
Proces socializácie

•
•
•
•

rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematickej oblasti

Stratégia vyučovania
Metódy

Vývoj starostlivosti o zdravie

Zdravotná starostlivosť

Formy práce

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna
–
riadený
rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematickej
oblasti

Odborná literatúra

Vývoj starostlivosti
o zdravie

Organizácia zdravotníctva
a sociálnej starostlivosti
Šagát, T. a kol Osveta
2003

Zdravotná
starostlivosť

Didaktická
technika

Dataprojektor
PC
Tabuľa
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Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet, knižnica, ...

Internet, platná legislatíva

ROČNÍK: TRETÍ
ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického celku
Témy

Vývoj starostlivosti o
zdravie

Determinanty verejného
zdravotníctva

Štátna zdravotná správa

Systém zdravotnej
starostlivosti
Zdravotnícke zariadenia
Poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti

Hodiny
Denné
štúdium

5

7

6

3

4

Denné štúdium:

Organizácia zdravotníctva
Očakávané
vzdelávacie výstupy

Hodiny
Externé
štúdium

2

3

3

2

2

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

definovať verejné zdravotníctvo, odlíšiť
zdravotnú a sociálnu starostlivosť
charakterizovať jednotlivé obdobia dejín z
pohľadu starostlivosti o zdravie
vymenovať a priblížiť významné osobnosti
dejín starostlivosti o zdravie
poznať základné procesy prechodu
verejného zdravotníctva z diktatúry do
demokracie
vysvetliť smerovanie zdravotnej politiky v
súvislosti s voľbami a medzinárodnými
záväzkami
poznať programy podpory zdravia
poznať čl. 15, 40 ústavy SR a základné zákony
upravujúce zdravotnú starostlivosť v SR
vysvetliť hlavné zdroje financovania
zdravotníctva, a poznať jeho základné
nákladové položky
vysvetliť základné pojmy charakterizujúce
demografický vývoj, príčiny úmrtnosti,
chorobnosti v SR
charakterizovať rizikové faktory zdravia
- definovať úlohy ministerstva zdravotníctva
vymenovať úlohy ministerstvom riadených
organizácií
vymedziť kompetencie prislúchajúce,
samosprávnemu kraju a obci. popísať úlohy
úradu verejného zdravotníctva a regionálnych
úradov verejného zdravotníctva
Vysvetliť systém zdravotnej starostlivosti
Charakterizovať druhy , formy zdravotnej
starostlivosti
- zdravotníckych zariadení

Charakterizoval starovek, stredovek a
novovek z pohľadu starostlivosti
o zdravie, opísal prínos velikánov
medicíny charakterizoval prvé, (pre
vývoj ZS a na našom území
rozhodujúce) legislatívne normy
pomenoval oblasti spadajúce pod
sociálnu starostlivosť, definoval
verejné zdravotníctvo, vysvetlil pojmy
decentralizácia, demonopolizácia,
privatizácia
vysvetlil podstatu faktorov
determinujúcich ZS a opísal politické,
ekonomické, demografické
charakteristiky podmieňujúce ZS
definoval národný a medzinárodné
programy rozvoja zdravia
vedel vymenovať hlavné zdroje
financovania a ich podiel
- rozlíšil zdravotné poistenie od
úrazového, sociálneho, - určil účel
poistenia,
Vymenoval hlavné príčiny chorobnosti
a úmrtnosti v SR a ich príčiny
určil kompetencie a úlohy
MZSR,ÚVZSR, RÚVZ, určil
zriaďovateľsko – riadiace kompetencie
v ZS na príklade,

definovať verejnú a minimálnu sieť
rozlíšiť druhy zdravotníckych zariadení

definoval podmienky pre zaradenie do
siete poskytovateľov ZS
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správne rozdelil druhy a formy ZS,
vedel zaradiť typy poskytovateľov
a charakterizovať formy starostlivosti –
cieľ,

Metódy
hodnotenia

Ústne frontálne
a individuálne
skúšanie

Prostriedky hodnotenia

Ústne odpovede
Didaktický test

Písomné skúšanie

Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede

Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede

Neštandardizovaný didaktický
test

Písomné skúšanie

Neštandardizovaný didaktický
test

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

Písomné skúšanie

Skupinová písomná práca

Pracovníci
v zdravotníctve

Stavovské organizácie

Základné právne
predpisy v zdravotníctve

3

2

2

1

3

1

uviesť príklady zariadení ambulantnej a
ústavnej starostlivosti
vymedziť podmienky prevádzky zariadení na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti
reprodukovať povinnosti poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti
rozlíšiť pracovníkov v zdravotníctve a
zdravotníckych pracovníkov
definovať podmienky na výkon
zdravotníckeho povolania
vysvetliť pojmy kvalifikácia, špecializácia,
kompetencia
charakterizovať jednotlivé povolania
zdravotníckych pracovníkov
definovať povinnosti zdravotníckych
pracovníkov
Vymenovať komory, určiť ich úlohy, poslanie
Vedieť vysvetliť význam a postup registrácie
Vedieť vysvetliť význam licencie

reprodukoval povinnosti poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti
správne zaradil jednotlivé zdravotnícke
zariadenia v systéme a určil ich úlohy

preukázať vedomosti o právnych aspektoch
zdravotnej starostlivosti,
právach pacienta

- správne používal základné pojmy,
určil základné legislatívne normy
určujúce poskytovanie ZS, vymenoval
základné povinnosti poskytovateľa, ,
práva a povinnosti prijímateľa ZS

Kritériá hodnotenia:

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa:
a, všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b, Špecifické kritéria:----------

Charakterizovať
Opísať
Poznať význam pojmov
Vysvetliť vzťah medzi
Ovládať triviálne názvy
Rozlišovať
Vysvetliť význam
Vysvetliť podstatu
Vymenovať typy
Používať pojmy
Definovať
Aplikovať pravidlá

Vedieť určiť
Uviesť príklady
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vymenoval jednotlivé kategórie,
uviedol príklad, správne určil potrebnú
úroveň vzdelania, možnosť
poskytovania samostatnej zdr.
starostlivosti, , určil regulované
povolania,
vymenoval povinnosti ZP, správne určil
kompetencie zdr. asistenta

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

Písomné skúšanie

Písomná práca

Písomné skúšanie

Neštandardizovaný didaktický
test

vysvetlil poslanie a úlohy komôr ZP,
registráciu odlíšil od členstva
určil povolania s licenciou

Frontálne ústne
skúšanie

Názov predmetu

Prvá pomoc

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
2. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín (1
hodina cvičenie)
Externé štúdium
1. roč: 0,5 hodiny týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín (0,5
hodiny cvičenie)

Ročník

Druhý - denné štúdium
Prvý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Teoreticko – praktický predmet prvá pomoc, nadväzuje na poznatky z odborných predmetov (hlavne anatómia
a fyziológia, základy ošetrovania a asistencie). Predmet poskytuje žiakom vedomosti, zručnosti a návyky
nevyhnutné pre každého zdravotníckeho pracovníka, aby bol schopný v zmysle zákona poskytnúť
kvalifikovanú prvú pomoc. Pri vyučovaní treba voliť najnovšie a najvhodnejšie metódy a formy práce.
Aktivizujúce vyučovacie metódy musia mať jednoznačne prednosť pred faktografickými výkladmi. Vo
vyučovacom procese sa kladie dôraz na výučbu formou cvičení. Pri cvičeniach sa žiaci delia na skupiny.
Praktické vyučovanie odporúčame realizovať aj podľa vzorov problémových situácií.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu je preukázať všeobecné poznatky o sústave, organizácii a právnych
aspektoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Žiaci majú ovládať celý reťazec neodkladnej zdravotnej
starostlivosti od prvej pomoci na mieste náhlej príhody (v teréne, v nemocnici, v poliklinike, v ambulancii) až
po začatie definitívnej komplexnej liečby resuscitácie. Popísať príčiny, príznaky a prvú pomoc pri bezvedomí,
krvácaní, šoku, popáleninách, najčastejších poraneniach a akútnych stavoch. Prakticky demonštrovať postup
resuscitácie a opísať organizáciu a techniku prvej pomoci pri hromadnom postihnutí a katastrofách.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete prvá pomoc vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších kognitívnych schopností
žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré
podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese kognitivizácie,
personalizácie, socializácie.
Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia)
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
• poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
•
•
•
•
•
•
•

Proces personalizácie
možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby, úloh tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj prezentačných schopností žiaka

•
•
•

Proces socializácie
rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
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•

poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku
Všeobecné zásady prvej
pomoci. Uvoľňovanie,
polohovanie a odsun
postihnutých

Bezvedomie a KPCR

Krvácanie

Šok

Otravy

Akútne stavy vyvolané
fyzikálnymi a chemickými
vplyvmi

Úrazy elektrickým prúdom

Rany

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladováproblémový výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie
praktických
zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladováproblémový výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie
praktických
zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladováproblémový výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických
zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladováproblémový výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických
zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladováproblémový výklad, objasňovanie

Frontálna výučba
Práca s knihou
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Skupinová práca žiakov
Praktický výkon

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladováproblémový výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických
zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladováproblémový výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických
zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
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Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Skupinová práca žiakov
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Skupinová práca žiakov
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Skupinová práca žiakov
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Skupinová práca žiakov
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie

Vybrané naliehavé stavy

Prvá pomoc pri výnimočných
situáciách

Problémovovýkladováproblémový výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických
zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladováproblémový výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických
zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladováproblémový výklad, objasňovanie

Skupinová práca žiakov
Praktický výkon

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Skupinová práca žiakov
Praktický výkon
Frontálna výučba
Práca s knihou
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Všeobecné zásady prvej
pomoci. Uvoľňovanie,
polohovanie a odsun
postihnutých
Bezvedomie a KPCR

Hrabovský, J,
Dvořáček. I.
Prvá pomoc
Osveta 1991
Hrabovský, J,
Dvořáček. I.
Prvá pomoc
Osveta 1991

Tabuľa

karimatky
videokazeta

Kálik. K.,Život
ohrozujúce
stavy. 2008

figurína na KPR
kardiopumpa
figurína na
nácvik
Heimlichovho
manévru
karimatky

Hrabovský, J,
Dvořáček. I.
Prvá pomoc
Osveta 1991

Dataprojektor
Videotechnika

Kálik. K.,Život
ohrozujúce
stavy. 2008
Kálik. K.,Prvá
pomoc
v cestnej
premávke
Kelnárová.
Z.,První pomoc
I. 2007
Kálik. K.,Život
ohrozujúce
stavy. 2008
Kelnárová.
Z.,První pomoc
I. 2007

Hrabovský, J,
Dvořáček. I.
Prvá pomoc
Osveta 1991
Hrabovský, J,
Dvořáček. I.
Prvá pomoc
Osveta 1991

Tabuľa

Krvácanie

Šok

Otravy

Videotechnika

Dataprojektor

PC
Tabuľa

PC
Tabuľa

Videotechnika

Tabuľa
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videokazeta
figurína
s traumatickými
poraneniami
obväzový
materiál
karimatky
videokazeta
karimatky
obväzový
materiál
karimatky

Kálik. K.,Život
ohrozujúce
stavy. 2008

Akútne stavy vyvolané
fyzikálnymi a chemickými
vplyvmi
Úrazy elektrickým
prúdom

Rany

Vybrané naliehavé stavy

Prvá pomoc pri
výnimočných situáciách

Hrabovský, J,
Dvořáček. I.
Prvá pomoc
Osveta 1991
Hrabovský, J,
Dvořáček. I.
Prvá pomoc
Osveta 1991
Hrabovský, J,
Dvořáček. I.
Prvá pomoc
Osveta 1991

Tabuľa

obväzový
materiál
karimatky

Kálik. K.,Život
ohrozujúce
stavy. 2008

Tabuľa

karimatky
figurína na KPR

Internet

Tabuľa

Kálik. K.,Život
ohrozujúce
stavy. 2008
Kelnárová.
Z.,První pomoc
I. 2007

Hrabovský, J,
Dvořáček. I. Prvá
pomoc
Osveta 1991
Hrabovský, J,
Dvořáček. I. Prvá
pomoc
Osveta 1991

Tabuľa

videokazeta
obväzový
materiál
celotelová
figurína
s traumatickými
poraneniami
karimatky
videokazeta
karimatky
figurína na KPR

Videotechnika

Videotechnika

Tabuľa
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ROČNÍK: DRUHÝ
Denné štúdium:

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Prvá pomoc

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín (33

hodín cvičení)
Názov tematického celku
Témy

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov
Žiak:

Metódy
hodnotenia

1

-charakterizovať prvú pomoc
-určiť priority pri poskytovaní
prvej pomoci
-demonštrovať postup pri
uvoľňovaní, polohovaní,odsune,
transporte

ústne
skúšanie
praktické
skúšania

ústne odpovede
praktický výkon

18

3

ústne
skúšanie
praktické
skúšania

ústne odpovede
praktický výkon

7

2

-definovať bezvedomie
-demonštrovať zhodnotenie stavu
vedomia
-monitorovať základné vitálne
funkcie
-posúdiť kvalitu dýchania
a srdcovej činnosti
-rozpoznať poruchy vitálnych
funkcií
-demonštrovať výkony na
udržanie priechodnosti horných
dýchacích ciest
-demonštrovať Heimlichov
manéver a Gordonov úder
-demonštrovať na figuríne
efektívnu kardiopulmonálnu
resuscitáciu u dospelého a
dieťaťa
-charakterizovať jednotlivé druhy
krvácania podľa závažnosti

-správne definoval sústavu prvej
pomoci
- logicky zdôvodnil postup pri
poskytovaní prvej pomoci
-demonštroval základné polohy pre
ošetrenie, pri uvoľňovaní, odsune
a transporte postihnutých
-definoval vedomie a bezvedomie
-zhodnotil poruchy vedomia podľa
GCS
-posúdil kvalitu dýchania a srdcovej
činnosti
-zdôvodnil význam monitorovania
fyziologických funkcií
-demonštroval výkony na udržanie
priechodnosti dýchacích ciest
-demonštroval na figuríne efektívnu
kardiopulmonálnu resuscitáciu
u dospelého a dieťaťa
-demonštroval Heimlichov manéver
a Gordonov úder

-rozdelil druhy krvácania

ústne
skúšanie

ústne odpovede

Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

Všeobecné zásady
prvej pomoci.
Uvoľňovanie,
polohovanie a odsun
postihnutých

5

Bezvedomie a KPCR

Krvácanie
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Prostriedky
hodnotenia

-rozoznať vonkajšie, vnútorné
krvácanie a krvácanie
z prirodzených telových otvorov
-demonštrovať aplikáciu tlakových
bodov
-demonštrovať prikladanie
tlakového obväzu
-demonštrovať postup prvej
pomoci pri jednotlivých druhoch
krvácania

Šok

4

1

Otravy

4

1

-definovať šok a jeho fázy
-vymenovať stavy úrazového
a neúrazového pôvodu vedúce
k šoku
-rozpoznať príznaky šoku
-vymenovať a zdôvodniť príčinu
subjektívnych a objektívnych
príznakov rozvinutého šoku
-zdôvodniť význam jednotlivých
protišokových opatrení
-zvládnuť protišokové
opatrenia
-demonštrovať prvú pomoc pri
jednotlivých druhoch šoku
-vymenovať druhy a príčiny otráv
-charakterizovať príznaky
jednotlivých druhov otráv
-opísať riziká vyplývajúce
z intoxikácie a dôležitosť
permanentného sledovania
postihnutého
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-vymenoval tlakové body na
zastavenie vonkajšieho krvácania
-preukázal schopnosť zhotoviť
tlakový obväz
-správne uviedol použitie škrtidla
-opísal príznaky a prvú pomoc pri
vonkajšom krvácaní
-demonštroval prvú pomoc pri
krvácanie z prirodzených telových
otvorov
-rozoznal príznaky vnútorného
krvácania
-zorganizoval a poskytol prvú pomoc
pri vnútornom krvácaní
-definoval šok a jeho fázy
-vymenoval stavy úrazového
a neúrazového pôvodu vedúce
k šoku
-vysvetlil príčiny a následky šoku
-popísal subjektívne a objektívne
príznaky rozvinutého šoku
-porovnal prvú pomoc u klienta
v bezvedomí a pri vedomí
-zvládol protišokové opatrenia
-demonštroval protišokovú polohu
-demonštroval prvú pomoc pri
jednotlivých druhoch šoku

písomné
skúšanie
praktické
skúšania

neštandardizovaný
didaktický test
praktický výkon

ústne
skúšanie
praktické
skúšania

ústne odpovede
praktický výkon

-správne charakterizoval jednotlivé
druhy otráv
-vymenoval najčastejšie príčiny
akútnych otráv
-vymenoval príznaky jednotlivých
druhov otráv
-vysvetlil čo je antidótum

ústne
skúšanie
praktické
skúšania

ústne odpovede
praktický výkon

-demonštrovať prvú pomoc pri
jednotlivých druhoch
otráv

Akútne stavy vyvolané
fyzikálnymi
a chemickými vplyvmi

Úrazy elektrickým
prúdom

4

2

1

-charakterizovať popálenia a
poleptania
-určiť rozsah, stupeň
popálenia a poleptania
-popísať príznaky popálenia a
poleptania
-demonštrovať prvú pomoc pri
popálení a poleptaní
-definovať stav prehriatia a
podchladenia
-demonštrovať prvú pomoc pri
prehriatí , podchladení a
omrzlinách

1

-popísať účinky elektrického
prúdu na ľudský organizmus
-vymenovať poškodenia
organizmu spôsobené elektrickým
prúdom
-demonštrovať resuscitáciu
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-vysvetlil rozdiel medzi PP pri akútnej
otrave
u klienta pri vedomí a v bezvedomí
-správne charakterizoval riziká
vyplývajúce z intoxikácie a dôležitosť
permanentného sledovania
postihnutého
-vymenoval dôvody, keď sa nesmie
pri otravách vyvolávať vracanie
- demonštroval prvú pomoc pri
jednotlivých druhoch
otráv
-definoval popálenia, poleptania
-určil rozsah a stupne popálenia
a poleptania
-vymenoval príznaky popálenia a
poleptania
-posúdil vážnosť stavu postihnutého
podľa rozsahu stupňa a lokalizácie
popálenia
-demonštroval prvú pomoc pri
popálení a poleptaní
-definoval stav prehriatia a
podchladenia
-zvládol prvú pomoc pri poleptaní
kože, slizníc, oka
-demonštroval prvú pomoc pri
prehriatí , podchladení a omrzlinách
-vysvetlil vplyv elektrického prúdu na
ľudský organizmus
-vymenoval poškodenia organizmu
spôsobené elektrickým prúdom
-demonštroval resuscitáciu pri
tepelnom poranení elektrickým
prúdom a bleskom

ústne
skúšanie
praktické
skúšania

ústne odpovede
praktický výkon

ústne
skúšanie

ústne odpovede
demonštrácia

Rany

10

2

Vybrané naliehavé
stavy

10

3

-vysvetliť význam preventívnych
opatrení v súvislosti s búrkou
(účinky blesku)
-charakterizovať jednotlivé druhy
rán
-popísať príčiny a následky vzniku
rán
-demonštrovať prvú pomoc pri
ošetrení jednotlivých druhov rán
-definovať druhy, príčiny
a následky zlomenín
-demonštrovať prvú pomoc pri
jednotlivých druhoch zlomenín
-charakterizovať druhy tlakových
poranení
-zvládnuť prvú pomoc pri
tlakových poraneniach
-rozpoznať príčiny a následky
poranení hrudníka, brucha,
chrbtice a hlavy
-demonštrovať prvú pomoc pri
jednotlivých druhoch poranení

- definovať príčiny, príznaky
mdloby, demonštrovať
poskytnutie prvej pomoci
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-opísal preventívne opatrenia
v súvislosti s poranením elektrickým
prúdom a bleskom
-rozlíšil jednotlivé druhy rán
-opísal príčiny a následky rán
-demonštroval postup pri ošetrení
malých poranení a ostatných rán
-vysvetlil postup prvej pomoci pri
stratovom poranení a cudzích
telesách v telových otvoroch
-opísal prvú pomoc pri uštipnutí
hadom, hmyzom
-vysvetlil prvú pomoc pri pohryzení
zvieratami
-definoval druhy príčiny a následky
zlomenín
-porovnal príznaky otvorenej
a zatvorenej zlomeniny
-demonštroval prvú pomoc pri
otvorenej a zatvorenej zlomenine
-vymenoval príznaky poranení kĺbov
-demonštroval prvú pomoc pri
vykĺbení a vytknutí
- popísal druhy a prvú pomoc pri
tlakových poraneniach
- logicky zdôvodnil príčiny a následky
poranení hlavy, hrudníka, chrbtice,
brucha
-demonštroval prvú pomoc pri
poranení hlavy a CNS, chrbtice
a miechy, hrudníka a pľúc, brucha
a vnútorných orgánov
-definoval príčiny, príznaky mdloby
-správne vykonal prvú pomoc pri
mdlobe

ústne
skúšanie
praktické
skúšania

ústne odpovede
praktický výkon

ústne
skúšanie

ústne odpovede
praktický výkon

- poznať príčiny jednotlivých
druhov kŕčov spojených
s bezvedomím a vedomím
-demonštrovať poskytnutie prvej
pomoci
-rozoznať príznaky hyper a
hypoglykémie a opísať prvú
pomoc
-popísať príznaky NCMP a opísať
prvú pomoc
-zhodnotiť príznaky predčasného
a náhleho pôrodu, opísať prvú
pomoc pri náhlom a predčasnom
pôrode
-opísať príznaky a prvú pomoc pri
vážnych psychických poruchách

Prvá pomoc pri
výnimočných
situáciách

2

1

-poznať druhy hromadných
úrazových postihnutí
-zvládnuť prvú pomoc pri
jednotlivých druhoch poranení
vzniknutých pri hromadných
úrazových postihnutiach zdravia a
katastrófach

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa:
a, všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b, špecifické kritéria - 0
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-poznal príčiny jednotlivých druhov
kŕčov spojených s bezvedomím
a vedomím
-demonštroval prvú pomoc u klienta
v bezvedomí a pri vedomí
-vymenoval príznaky hyperglykémie
a hypoglykémie
-logicky zdôvodnil prvú pomoc pri
hyper a hypoglykémii
-popísal príznaky NCMP
-demonštroval prvú pomoc pri NCMP
-správne rozpoznal príznaky
predčasného a náhleho pôrodu
-opísal prvú pomoc pri náhlom
a predčasnom pôrode
-správne zhodnotil príznaky vážnej
psychickej poruchy a postup prvej
pomoci
-vymenoval druhy hromadných
postihnutí ohrozujúcich život
a zdravie
-poznal jednotlivé zbrane
hromadného ničenia
-opísal organizáciu prvej pomoci pri
hromadných úrazových postihnutiach
zdravia, katastrofách, zasiahnutí
zbraňami hromadného ničenia

praktické
skúšania

ústne
skúšanie
písomné
skúšanie

ústne odpovede
neštandardizovaný
didaktický test

Názov predmetu

Psychológia, pedagogika a profesijná
komunikácia

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
2. roč: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
3. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín ( 33
hodín cvičení)
4. roč: 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín ( 30
hodín cvičení)
Externé štúdium
1. roč: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
2. roč: 0,5 hodiny týždenne, spolu 15 vyučovacích hodín

Ročník

Druhý, Tretí, Štvrtý - denné štúdium
Prvý, druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných
zdravotníckych školách.
Teoreticko- praktický predmet psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia spolupôsobí na
formovanie osobnosti zdravotníckeho asistenta. Je súčasťou odbornej zložky prípravy. Tvorí systém
poznatkov pre poznanie základných psychologických javov a medziľudských vzťahov. Je koncipovaný vo
vzťahu k profilu absolventa a potrieb praxe. Poskytuje pohľad o základných psychologických pojmoch,
holistickom pohľade na človeka ako bio-psycho-sociálno-spirituálnu bytosť v kontexte filozofie zdravia ako aj
počas choroby.
Poznatky z pedagogiky sú základom pre zdravotno-výchovnú činnosť orientovanú na podporu zdravia
a prevenciu chrôb. Profesijná komunikácia poskytuje poznatky a zručnosti nevyhnutné v interpesonálnych
kontaktoch na širokej báze a v tímovej spolupráci. Využívaním klasických a alternatívnych vyučovacích metód
sa vytvárajú optimálne podmienky pre rozvoj vzťahovo – postojových a intelektuálnych spôsobilostí žiakov.
Ciele predmetu
Partikulárne ciele predmetu sú formulované v zmysle hlavného cieľa vzdelávania ( odbornosť,
profesionálne správanie a komunikácia, etickosť, morálka ). Jeho zameraním je, aby žiaci získali odborné
vedomosti o kognitívnej, psychomotorickej a afektívnej zložke osobnosti, naučili sa prostredníctvom
autognózie porozumieť prežívaniu, správaniu, konaniu a potrebám pacienta a osoby vyhľadávajúcej pomoc
zdravotníckeho pracovníka, osvojili si základy prosociálneho, kooperatívneho a asertívneho správania, vedeli
využívať poznatky, vedomosti a zručnosti v osobnom a pracovnom prostredí, získali návyky individuálne
vyhľadávať informácie, naučili sa verejne vystupovať a upevňovať pozíciu povolania a stavovskej cti.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia vytvárame podmienky
pre rozvíjanie vyšších kognitívnych schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových
kompetencií v procese kognitivizácie, personalizácie, socializácie.

Proces kognitivizácie
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•
•
•
•

rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia),
rozvoj psychomotoriky,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT.

•
•
•
•
•
•
•

Proces personalizácie
možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby úloh, tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky,
možnosť zažiť úspech,
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie,
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka,
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom,
rozvoj prezentačných schopností žiaka.

•
•
•
•

Proces socializácie
rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu,
uznať a oceniť prácu žiaka,
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine,
poskytnúť možnosť spolupracovať.

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
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Porad.
číslo

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

1.

Psychológia ako vedná
disciplína

2.

Základy psychológie
osobnosti

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
- Problémový výklad
- Exploračná metóa
- Informačnoreceptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie
- Informačnoreceptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie
- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Formy práce
-Frontálna výučba
-Frontálna a individuálna
práca žiakov
-Práca s knihou
-Frontálna výučba
-Pozorovanie
-Demonštrácia
a pozorovanie

3.

Základy sociálnej
psychológie

4.

Základy vývinovej
psychológie

5.

Zdravotná výchova

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Heuristická – rozhovor, riešenie úloh

6.

Sociálna komunikácia

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie
- Problémový výklad

7.

Profesijná komunikácia

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

- Frontálna výučba
- Demonštrácia
a pozorovanie
- Individuálna práca žiakov
- modelové vyučovanie

Základy zdravotníckej
psychológie

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie
- Problémový výklad

- Frontálna výučba
- Demonštrácia
a pozorovanie
- Skupinová práca žiakov

8.

- Frontálna výučba
- Demonštrácia
a pozorovanie
- Skupinová práca žiakov
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia
a pozorovanie
- Skupinová práca žiakov
- Frontálna výučba
- Demonštrácia
a pozorovanie
- Individuálna práca žiakov
- Frontálna výučba
- Demonštrácia
a pozorovanie
- Skupinová práca žiakov
- modelové vyučovanie

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
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Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

1.

Psychológia ako vedná
disciplína

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Internet
Odborná
knižnica

2.

Základy psychológie
osobnosti

Dataprojektor
PC
Tabuľa
Meotar

Internet
Odborná
knižnica

3.

Základy sociálnej
psychológie

Šútovec J. a kolektív:
Psychológia a pedagogika,
Vydavateľstvo Osveta
Martin 1994
Štefanovič, J., Greisinger,
J.: Psychológia, vyd. Osveta
1986
Šútovec J. a kolektív:
Psychológia a pedagogika,
Vydavateľstvo Osveta
Martin 1994
Štefanovič, J., Greisinger,
J.: Psychológia, vyd. Osveta
1986
Šútovec J. a kolektív:
Psychológia a pedagogika,
Vydavateľstvo Osveta
Martin 1994
Štefanovič, J., Greisinger,
J.: Psychológia, vyd. Osveta
1986
Šútovec J. a kolektív:
Psychológia a pedagogika,
Vydavateľstvo Osveta
Martin 1994
Štefanovič, J., Greisinger,
J.: Psychológia, vyd. Osveta
1986
Šútovec J. a kolektív:
Psychológia a pedagogika,
Vydavateľstvo Osveta
Martin 1994

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Internet
Odborná
knižnica

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Internet
Odborná
knižnica
CD- pohybová
sústava

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Výtvarný
materiál

Internet
Odborná
knižnica

Šútovec J. a kolektív:
Psychológia a pedagogika,
Vydavateľstvo Osveta
Martin 1994
Škvareninová: Rečová
komunikácia, SPN
Bratislava 1994
Kristová J: Komunikácia
v OŠE, Osveta 2004
Kristová J: Komunikácia –
cvičenia, Osveta 2004
Šútovec J. a kolektív:
Psychológia a pedagogika,
Vydavateľstvo Osveta
Martin 1994

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Testy
neverbálnej
kominikácie

Internet
Odborná
knižnica

Porad.
číslo

4.

Základy vývinovej
psychológie

5.

Zdravotná výchova

6.

Sociálna komunikácia

7.

Profesijná komunikácia
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Dataprojektor
PC
Tabuľa

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Internet
Odborná
knižnica

8.

Základy zdravotníckej
psychológie

Kristová J: Komunikácia
v OŠE, Osveta 2004
Kristová J: Komunikácia –
cvičenia, Osveta 2004
Šútovec J. a kolektív:
Psychológia a pedagogika,
Vydavateľstvo Osveta
Martin 1994
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Dataprojektor
PC
Tabuľa

Internet
Odborná
knižnica

ROČNÍK: DRUHÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

Denné štúdium:

Názov tematického celku
Témy

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:

Žiak:

-definovať psychológiu ako
vedu, jej predmet a úlohy
-vymenovať psychologické
disciplíny
-rozlíšiť metódy psychológie
-zdôvodniť význam psychológie
v živote človeka
a v zdravotníckom povolaní
-opísať biologické a sociálne
determinanty psychiky
-vysvetliť pojmy prežívanie
a správanie, nevedomie a
vedomie
- opísať metódy poznávania
osobnosti
Žiak má:

-definoval psychológiu ako vedu, jej
predmet a úlohy
- poznal základné, špeciálne
a aplikované psychologické disciplíny
-opísal metódy psychológie
- na príklade zdôvodnil význam
psychológie a pedagogiky v živote
jedinca a v zdravotníckom povolaní
- charakterizoval biologické
a sociálne determinanty ľudskej
psychiky
-vysvetlil pojmy prežívanie
a správanie, nevedomie a vedomie
- správne opísal metódy poznávania
osobnosti
Žiak:

Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede

-definovať osobnosť ako biopsycho-sociálno-spirituálnu
jednotu
-vysvetliť holistický pohľad
na človeka
-vymedziť základné prvky
štruktúry osobnosti

-charakterizoval osobnosť ako biopsycho-sociálno-spirituálnu jednotu
- vedel vysvetliť princíp holistického
pohľadu na človeka
- opísal štruktúru osobnosti
-analyzoval vlastnosti osobnosti v
jednotlivých kategóriách

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Neštardadizovaný
didaktický test

Psychológia ako vedná
disciplína

Základy psychológie
osobnosti

Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

8

2

18

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Metódy hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

10
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-analyzovať vlastnosti osobnosti
v jednotlivých kategóriách
-rozlíšiť rozdiely medzi
jednotlivými psychickými
procesmi
-definovať city, citové reakcie,
stavy a vzťahy
-charakterizovať osobnostné
predpoklady zdravotníckeho
pracovníka

Základy sociálnej
psychológie

7

Žiak má:

- vysvetlil a definoval potreby, pudy,
záujmy, ciele, hodnoty
- vysvetlil a definoval charakter,
postoje, ideály
- poznal techniky sebapoznania
- vymenoval temperamentové
typológie, určil ich hlavné
charakteristiky
- správne priradil temperament
k jednotlivým typom správania sa
- vysvetlil vplyv inteligencie na
osobnosť jedinca
- poznal inteligenčné pásmo
-rozlíšil rozdiely medzi jednotlivými
psychickými procesmi
-chrakterizoval city, citové reakcie,
stavy a vzťahy
- charakterizoval požiadavky na
osobnosť zdravotníckeho pracovníka
po stránke výkonovej a vzťahovo –
postojovej
Žiak:

-definovať
základné
pojmy
socializácie
-vysvetliť
podstatu
foriem
sociálneho učenia
-opísať
vplyvy
sociálneho
prostredia a sociálnych skupín
na jednotlivca
- vymedziť požiadavky na
sociálnu interakciu
a komunikáciu

- definoval pojmy: socializácia,
sociálne učenie, akulturácia, skupina,
jednotlivec, vodca, sociálne
prostredie, rodina, sociálna
interakcia, sociálna rola, sociálne
normy, deviácie, empatia
- poznal druhy socializácie
- charakterizoval druhy sociálneho
učenia sa
- rozdelil sociálne skupiny

4
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Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Neštardadizovaný
didaktický test

-poukázať na význam rodiny pri
formovaní osobnosti človeka
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-opísal vplyvy sociálneho prostredia
a sociálnych skupín na jednotlivca
- vymedzil požiadavky na sociálnu
interakciu a komunikáciu
-poukázal na význam rodiny pri
formovaní osobnosti človeka
- poznal možnosti náhradnej rodinnej
starostlivosti

ROČNÍK: TRETÍ
ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Názov tematického celku
Témy
Základy vývinovej
psychológie

Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

22

6

Denné štúdium: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích
hodín (33 hodín teória, 33 hodín cvičení)

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:

Žiak:

-definovať psychický vývin
- charakterizovať štádiá životného
cyklu
-opísať prenatálne obdobie
-vymedziť hlavné charakteristiky
novorodeneckého obdobia
-určiť rozdiely vo vývine dojčaťa a
batoľaťa
-opísať
osobitosti
obdobia
predškolského veku
-opísať špecifiká vývinu v období
školského veku
- načrtnúť špecifiká a výchovné
problémy puberty a adolescencie
-charakterizovať jednotlivé štádiá
obdobia dospelosti
-vymedziť hlavné problémy obdobia
staroby

-definoval psychický vývin
- vedel podľa vekového ohraničenia
rozdeliť ľudský vek
- charakterizoval prenatálne obdobie,
poznal alternatívne druhy pôrodov
- charakterizoval špecifiká
novorodeneckého obdobia,
dojčeneckého a batolivého obdobia
-určil rozdiely vo vývine dojčaťa a
batoľaťa
-vysvetlil pojmy: 1.vzdor, 1.
štrukturálna prestavba, komplex
oživenia
-vedel rozdeliť školský vek podľa
časového ohraničenia
-charakterizoval špecifiká mladšieho
školského veku
- opísal špecifické školské poruchy
-charakterizoval obdobie puberty,
poznal hlavné telesné a psychické
zmeny v období 2. vzdoru a 2.
vytiahnutosti
- charakterizoval adolescenciu
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Metódy
hodnotenia

Ústne frontálne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

Ústne odpovede
Previerka
Neštardadizovaný
didaktický test

Zdravotná výchova

Sociálna komunikácia

11

17

5

8

Žiak má:
-definovať predmet pedagogiky a jej
ciele
-definovať pojem edukácia
-objasniť význam cieľa v edukačnom
procese
-zdôvodniť význam výchovy k zdraviu
-opísať metódy, formy a prostriedky
zdravotnej výchovy
-verejne vystupovať, efektívne
komunikovať a prezentovať svoju
profesiu
-navrhnúť výchovné zamestnanie pre
jednotlivé vekové skupiny pacientov

Žiak má:
-vysvetliť
funkciu
komunikácie
v interpersonálnom styku
- vysvetliť zásady komunikácie
v interpersonálnom styku formulovať pravidlá úspešnej
verbálnej komunikácie
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- opísal špecifiká a výchovné problémy
puberty a adolescencie
- vedel rozdeliť dospelý vek na etapy
a charakterizoval ich
- poznal zmeny v procese starnutia
a staroby
-vymedzil hlavné problémy obdobia
staroby
Žiak:
-definoval predmet pedagogiky a jej
ciele
-definoval pojem edukácia, výchova,
vzdelávanie, vzdelanie, učenie
-vysvetlil význam cieľa v edukačnom
procese
-zdôvodnil význam výchovy k zdraviu
-opísal metódy, formy a prostriedky
zdravotnej výchovy
- navrhol spôsoby edukácie
-verejne vystupoval, efektívne
komunikoval a prezentoval svoju
profesiu
-stanovil ciele profesijného rozvoja vo
vzťahu k potrebám výchovy
k zdravému štýlu života
-demonštroval výchovné zamestnanie
pre jednotlivé vekové skupiny
Žiak:
- vysvetlil spôsoby a funkciu
komunikácie
- formuloval pravidlá úspešnej
verbálnej komunikácie
- vymenoval na príklade zásady
komunikácie

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácie
Neštardadizovaný
didaktický test

Frontálne
skúšanie
Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácie
Neštardadizovaný
didaktický test

Profesijná komunikácia

16

7

- určiť zásady a odstrániť
komunikačné zlozvyky v rozhovore
-monitorovať a dešifrovať význam
neverbálnych signálov
- formulovať pravidlá úspešnej
neverbálnej komunikácie
-ovládať požiadavky na rečový prejav
-rozlíšiť akustické prejavy reči
-formulovať podstatu asertivity
- zvládnuť jednotlivé komunikačné
techniky

- odstránil komunikačné zlozvyky
v rozhovore
- poznal prvky neverbálnej
komunikácie
- správne analyzoval prejavy
neverbálnej komunikácie
- na príklade uviedol neverbálne prvky
a ich význam pre porozumenie
- formuloval pravidlá úspešnej
neverbálnej komunikácie
-charakterizoval paralingvistické
aspekty reči
-ovládal požiadavky na rečový prejav
-definoval pojem asertivita
- správne vysvetlil postupy asertívnych
princípov pri presadzovaní sa
- správne vysvetlil postup asertívneho
prístupu na kritiku
-demonštroval asertívne správanie

Žiak má:
-osvojiť si techniku vedenia
rozhovoru
- demonštrovať komunikačné
zlozvyky v rozhovore
- poznať komunikačné zásady
uplatňované v rozhovore s pacientom
-opísať spôsoby účinnej komunikácie
s pacientmi s problémovým
správaním
-vymedziť špecifiká komunikácie s
handicapovanými pacientmi
-charakterizovať zásady komunikácie
s detským pacientom

Žiak:
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- vysvetlil podstatu uplatňovania
princípov a zásad vedenia rozhovoru
- demonštroval komunikačné zlozvyky
v rozhovore
- poznal komunikačné zásady
uplatňované v rozhovore s pacientom
-opísal spôsoby účinnej komunikácie
s pacientmi s problémovým správaním
-vymedzil špecifiká komunikácie s
handicapovanými pacientmi –
s pacientom sluchovo, zrakovo,
telesne postihnutým

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácie
Neštardadizovaný
didaktický test

-poukázať na osobitosti komunikácie
so zomierajúcim pacientom
-posúdiť evalvačné a devalvačné
komunikačné prvky
-vymedziť prvky empatie v prístupe k
pacientovi
-identifikovať komunikačné bariéry
-preukázať komunikačné zručnosti
-aplikovať komunikačné techniky,
verbálne a neverbálne prostriedky
v modelových situáciách
-preukázať prvky prosociálneho
a kooperatívneho správania
v profesijnom kontakte
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-vymedzil špecifiká komunikácie
s agresívnym, s depresívnym
pacientom
-charakterizoval zásady komunikácie
s detským pacientom
-charakterizoval osobitosti
komunikácie so zomierajúcim
pacientom
-porovnal evalvačné a devalvačné
komunikačné prvky
-vymedzil prvky empatie v prístupe k
pacientovi
-identifikoval komunikačné bariéry
-preukázal komunikačné zručnosti
- aplikoval komunikačné techniky,
verbálne a neverbálne prostriedky
v modelových situáciách
-demonštroval nácvik komunikácie
v modelových situáciách
-preukázal prvky prosociálneho
a kooperatívneho správania
v komunikácii pri jednotlivých
modelových situáciách

ROČNÍK: ŠTVRTÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Názov tematického celku
Témy
Základy zdravotníckej
psychológie

Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

30

6

Denné štúdium: 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích
hodín (30 hodín cvičení)

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:

Žiak:

-opísať predmet, ciele a oblasti
zdravotníckej psychológie
-definovať pojem hospitalizácia,
hospitalizmus, iatrogénia
-vymedziť faktory nemocničného
prostredia ovplyvňujúce pacienta
-rozlíšiť jednotlivé aspekty
autoplastického obrazu choroby
-načrtnúť špecifiká prežívania choroby
vzhľadom k veku, situačným faktorom
-poukázať na špecifiká
psychologického prístupu k pacientovi
s bolesťou
-charakterizovať zásady
psychologického prístupu
k nevyliečiteľne chorým
a zomierajúcim
-rozpoznať negatívne stránky
záťažových situácií
- charakterizovať relaxačné techniky
a ich využitie
-poznať aktivity na podporu duševného
zdravia

-opísal predmet, ciele a oblasti
zdravotníckej psychológie
-definoval pojem hospitalizácia,
hospitalizmus, iatrogénia
-vymedzil faktory nemocničného
prostredia ovplyvňujúce pacienta
-popísal jednotlivé aspekty
autoplastického obrazu choroby
- charakterizoval účelové reakcie
pacientov na chorobu
- určil komunikáciou a typologickou
črtou osobnosti zdravotníckeho
pracovníka
-opísal špecifiká prežívania choroby
vzhľadom k veku, situačným faktorom
-popísal špecifiká psychologického
prístupu k pacientovi s bolesťou
-popísal špecifiká psychologického
prístupu k pacientovi so strachom
a úzkosťou
-charakterizoval zásady
psychologického prístupu
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Metódy
hodnotenia

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

Ústne odpovede
Demonštrácie
Neštardadizovaný
didaktický test

- definovať zdravie, životosprávu
a životný štýl
- opísať základné faktory duševného
zdravia ako ekvivalentu zdravej
osobnosti
- navrhnúť konkrétne aktivity na
podporu duševného zdravia

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa:
a., všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b., špecifické kritéria: –------
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k nevyliečiteľne chorým
a zomierajúcim
- definoval stres
- poznal vonkajšie a vnútorné stresory
- vysvetlil štádiá stresu
- správne vymenoval prejavy stresu
- charakterizoval možnosti relaxačných
techník
- vysvetlil bežné, zvolávacie, obranné
a patologické mechanizmy psychickej
adaptácie
-charakterizoval somatopsychické
a psychosomatické vzťahy
- definoval zdravie, životosprávu
a životný štýl
- poznal zásady správnej životosprávy
- opísal faktory duševného zdravia
- vymenoval aktivity na podporu
duševného zdravia

Názov predmetu

Zdravotnícka etika

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
2. roč: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Externé štúdium
2. roč: 0,5 hodiny týždenne, spolu 15 vyučovacích hodín

Ročník

Druhý - denné štúdium
Druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Predmet zdravotnícka etika na SZŠ v rámci štátneho programu ako súčasť odbornej zložky vzdelávania
poskytuje žiakom všeobecné poznatky o vývine morálky a etiky, základných princípoch zdravotníckej etiky.
Predmet približuje žiakom aktuálne témy súčasnej bioetiky s dôrazom na humanizáciu ošetrovateľskej
starostlivosti. Využívaním moderných foriem a vyučovacích metód vo vyučovacom procese sa vytvárajú
podmienky na formovanie úcty k ľudskému životu a zdraviu, etických názorov a postojov žiakov. Predmet
poskytuje nevyhnutné základy zdravotníckej morálky, etických princípov a prosociálneho správania, ktoré sú
determinované praktickou potrebou absolventov vzhľadom na charakter ich práce. Zdravotnícka etika
poskytuje základy aj pre ďalšie odborné predmety i pre ďalšie vzdelávanie v oblasti zdravotníctva.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania zdravotníckej etiky je v maximálne možnej miere prispieť k splneniu cieľov odborného
vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva zdravotníckej etiky. Žiaci sa
majú naučiť pracovať so základnou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie
v literatúre a informačných médiách, prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať
poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by preukázať všeobecné poznatky o historickom
vývine morálky a etiky, jej základných princípoch v nadväznosti na zdravotnícku a ošetrovateľskú etiku.
Preukázať schopnosť analyzovať a identifikovať špecifické problémy v práci zdravotníckeho asistenta, vedieť
využiť získané vedomosti a aplikovať ich v praxi pri ošetrovateľskej starostlivosti v prospech pacientov.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete zdravotnícka etika vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších kognitívnych
schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese kognitivizácie,
personalizácie, socializácie .
Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia)
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
• poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
•
•
•
•
•
•

Proces personalizácie
možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby úloh, tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom

102

•

rozvoj prezentačných schopností žiaka
Proces socializácie

•
•
•
•

rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine,
poskytnúť možnosť spolupracovať

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Etika ako vedná disciplína

Ľudské práva

Zdravotnícka etika

Náboženská etika, dekalóg

Etické aspekty
ošetrovateľstva

Vybrané etické problémy
v niektorých medicínskych
odboroch

Formy práce

Informačnoreceptívna výkladReproduktívna – riadený
rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Heuristická - rozhovor, beseda,
diskusia
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Heuristická - rozhovor, beseda,
diskusia
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Heuristická - rozhovor, beseda,
diskusia
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Heuristická - rozhovor, beseda,
diskusia

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Heuristická - rozhovor, beseda,
diskusia
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Heuristická - rozhovor, beseda,
diskusia
Výskumná–samostatné riešenie
problému

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
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Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Práca s knihou
Projektová výučba
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Práca s knihou
Skupinová práca žiakov

Etické aspekty
biomedicínskeho výskumu

Vznik a poslanie etických
komisií

Uplatňovanie princípov etiky
v praxi zdravotníckeho asistenta

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Heuristická - rozhovor, beseda,
diskusia
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Heuristická - rozhovor, beseda,
diskusia
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Heuristická - rozhovor, beseda,
diskusia
Výskumná–samostatné riešenie
problému

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Práca s knihou
Projektová výučba
Skupinová práca žiakov

Učebné zdroje:
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Etika ako vedná
disciplína

Kopecká K. Korcová M.:
Zdravotnícka etika
Osveta Martin 2008

Dataprojektor
Tabuľa

Ľudské práva

Kopecká K. Korcová M.:
Zdravotnícka etika
Osveta Martin 2008

Dataprojektor
Tabuľa

Zdravotnícka etika

Kopecká K. Korcová M.:
Zdravotnícka etika
Osveta Martin 2008

Dataprojektor
Tabuľa
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Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet, knižnica,
...
Internet
I Vajda.: Etika
Enigma 1993
Miedzgová J.:
Základy etiky SPN
Bratislava 2003
Internet
Nemčeková M.:
Práva pacientov
Iris 2000

Internet
Glasa J. Šoltés L:
Ošetrovateľská
etika 1 Osveta
Martin1998
Pollard E.:
Eutanaze ano či
ne? Dita 1996
SOČ:
Absolventská
práca: – Problém
eutanázie
u pacienta
v bezvedomí

Náboženská etika,
dekalóg

Kopecká K. Korcová M.:
Zdravotnícka etika
Osveta Martin 2008
Kopecká K. Korcová M.:
Zdravotnícka etika
Osveta Martin 2008

Dataprojektor
Tabuľa

Internet
Knižnica

Tabuľa

Vybrané etické
problémy
v niektorých
medicínskych
odboroch

Kopecká K. Korcová M.:
Zdravotnícka etika
Osveta Martin 2008

Videotechnika
Tabuľa

Etické aspekty
biomedicínskeho
výskumu

Kopecká K. Korcová M.:
Zdravotnícka etika
Osveta Martin 2008

Tabuľa

Vznik a poslanie
etických komisií

Kopecká K. Korcová M.:
Zdravotnícka etika
Osveta Martin 2008
Kopecká K. Korcová M.:
Zdravotnícka etika
Osveta Martin 2008

Dataprojektor
Tabuľa

Internet
Glasa J. Šoltés L:
Ošetrovateľská
etika 1 Osveta
Martin1998
Kristová J.:
Komunikácia
cvičenia Osveta
Martin 2004
Internet
CD - Omyly
tradičnej
morálky
SOĆ – práce
žiakov
Internet
SOČ: práce žiakov
Glasa J. Šoltés L:
Ošetrovateľská
etika 1 Osveta
Martin1998
Internet

Etické aspekty
ošetrovateľstva

Uplatňovanie
princípov etiky v praxi
zdravotníckeho
asistenta

Dataprojektor
Tabuľa
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Internet

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Zdravotnícka etika- ROČNÍK- druhý

Denné štúdium: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích
hodín

Názov
tematického celku
Témy

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:

Žiak:

-poznať význam pojmov- etika, morálka,
etiketa, moralizovanie,
-opísať vývoj etiky v staroveku, stredoveku ,
novoveku a hlavných predstaviteľov
-poznať druhy etiky

-poznať univerzálne štandardy ľudských práv
-uviesť východiskové dokumenty pre
zostavenie práv pacienta
-popísať Chartu ľudských práv a dokument
Dohovor o právach dieťaťa,Charta práv
pacienta

Etika ako vedná
disciplína

Ľudské práva

Zdravotnícka
etika

Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

3

1

4

4

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

-vysvetlil pojmy etika, etiketa,
moralizovanie,
morálka
-správne charakterizoval etiku staroveku,
stredoveku, novoveku a jej hlavných
predstaviteľov
-popísal druhy etiky

Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

-vysvetlil pojem ľudská dôstojnosť
-popísal Chartu ľudských práv
-vymenoval dokumenty z ktorých sa
vychádzalo pri koncipovaní práv pacienta
-popísal dokument Dohovor o právach
dieťaťa
-popísal dokument Charta práv pacientov
-charakterizoval práva vybraných skupín
pacientov
-vymenoval práva hospitalizovaného
dieťaťa
-popísal dôsledky z nedodržania práv
pacienta priposkytovaní
zdrav.starostlivosti

Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

Písomné
skúšanie

Písomná
práca

Písomné
skúšanie

Písomná
práca

2

2
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Náboženská etika,
dekalóg

Etické aspekty
ošetrovateľstva

2

5

-charakterizovať začiatky zdravotníckej etiky,
jej hlavných predstaviteľov
-vysvetliť základné pojmy zdravotníckej etiky
-vysvetliť rozdiel medzi
bioetikou,zdravotníckou, medicínskou
a ošetrovateľskou etikou
-vysvetliť význam deontologických kódexov
-vymenovať a opísať jednotlivé princípy
zdravotníckej etiky
-popísať morálne problémy pri výkone
povolania zdrav. asistenta
-porovnať vzťah etiky, bioetiky a práva

-popísal historický vývoj medicínskej
a ošetrovateľskej etiky
-vymenoval predstaviteľov medicínskej
etiky v jednotlivých vývojových obdobiach
-vysvetlil pojmy bioetika,
deontológia,zdravotnícka, medicínska
a ošetrovateľská etika,
-vysvetlil podstatu deontologického
kódexu
-vymenoval a popísal základné
princípy zdravotníckej etiky(beneficiencia,
princíp
nonmaleficiencie,spravodlivosti,autonómie
,informovaný súhlas)
-popísal morálne problémy pri výkone
povolania zdrav. asistenta
-vysvetlil vzťah etiky, bioetiky a práva

-vysvetliť pojem náboženská etika
-charakterizovať jednotlivé svetové
náboženstvá
-charakterizovať „dobro“ z pohľadu
jednotlivých náboženstiev
-popísať dekalóg a princíp kresťanskej lásky

-vysvetlil pojmy náboženská etika,
náboženský pluralizmus, sekta, morálny
relativizmus, dekalóg
-charakterizoval jednotlivé náboženstva
z pohľadu poskytovania zdravotnej
starostlivosti
-objasnil základné normy kresťanskej
morálky – biblický dekalóg
-vyzdvihol hodnotu každého ľudského
života

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne
odpovede

Písomné
skúšanie

Písomná
práca

Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

Písomná
práca

1

2
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Vybrané etické
problémy
v niektorých
medicínskych
odboroch

8

-definovať pojem hodnota, étos povolania
-vymenovať a popísať hierarchiu hodnôt v
ošetrovateľstve
-vyvodiť a vysvetliť komplex požiadaviek na
osobnosť zdravotníckeho asistenta
-vysvetliť kódex sestry, zdravotníckeho
asistenta
-vymedziť konkrétne etické princípy
správania zdravotníckeho asistenta
-preukázať schopnosť interpersonálnych
zručnosti v komunikácii
-vysvetliť pojem informovaný súhlas
s ošetrovateľskými výkonmi

-vysvetlil pojem hodnota
- zostavil hodnotový rebríček
-uviedol požiadavky, ktoré sa kladú na
osobnosť ZA
-vymenoval a vysvetlil body etického
kódexu sestier
-charakterizoval podstatu, prvky
a praktické aspekty informovaného
súhlasu – opísal pozitívny a negatívny
reverz, konflikt, kódex zdravotníckeho
asitenta

Písomné
skúšanie

-identifikovať najčastejšie etické problémy
vyskytujúce sa v jednotlivých medicínskych
odboroch
-vysvetliť význam dodržiavania etických
noriem v základných medicínskych odboroch
-charakterizovať odbor z pohľadu etiky
a profesie zdravotníckeho pracovníka
-analyzovať opísané etické normy a z nich
vyplývajúce etické problémy
-objasniť vzťah medzi eutanáziou
a eschatológiou

-uviedol zásady poskytovania informácií –
kto, koho, obsah a spôsob
-opísal etické aspekty v chirurgii
-vysvetlil pojmy-paternalizmus, lége artis,
non lége artis, vitium artis,ošetrovateľské
štandardy
-opísal etické aspekty v gynekológi
a pôrodníctve etický aspekt umelého potratu,
sterilizácie, oplodnenia v skúmavke,
umelej inseminácie, anonymného pôrodu
-opísal etické aspekty v pediatrii
a neonatológii
-opísal etické aspekty v geriatrii
a hospicovej starostlivosti - týranie,
zneužívanie, zanedbávanie

Frontálne
ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne
skúšanie

Neštandardiz
ovaný
didaktický test

Ústne
odpovede

4
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Ústne
odpovede
Písomná
práca

-opísal etické aspekty vo vnútornom
lekárstve – darcovstvo a transplantácia
orgánov
-opísal etické aspekty v psychiatrii
-opísal etické aspekty poskytovania prvej
pomoci a zdravotnej výchovy
-vysvetlil pojmy eutanázia a eschatológia,
Etické aspekty
biomedicínskeho
výskumu

Vznik a poslanie
etických komisií

3

1

1
-definovať pojmy biomedicínskeho výskumu,
klinický výskum, ľudské subjekty
-uviesť vzťah medzi terapeutickým
a neterapeutickým výskumom
-vymenovať a opísať druhy a základné
metódy biomedicínskeho výskumu
-vymenovať a opísať medzinárodné
dokumenty pre oblasť biomedicínského
výskumu
-popísať etické zásady pri pokusoch na
zvieratách

-definoval biomedicínsky výskum, klinický
výskum,
ľudský subjekt výskumu
-porovnal terapeutický a neterapeutický
výskum
-vymenoval metódy biomedicínskeho
výskumu
-správne charakterizoval metódy
pozorovanie a pokus
-vymenoval medzinárodné dokumenty pre
oblasť biomedicínskeho výskumu
-popísal Norimberský kódex
-vymenoval etické zásady pri pokusoch
na zvieratách

Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

Písomné
skúšanie

Písomná
práca

-vysvetliť pojem etická komisia
-vymenovať typy a popísať poslanie etických
komisií
-popísať zloženie etickej komisie
-charakterizovať náplň etickej komisie

-vysvetlil pojem etická komisia,etický
problém,etická analýza
-vymenoval typy etických komisií
-popísal poslanie miestnej,regionálnej
a centrálnej etickej komisie
-vysvetlil „ Smernicu pre zriaďovanie a
činnosť EK v rezorte MZ SR“

Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

1
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Uplatňovanie
princípov etiky
v praxi zdr. asis.

3

1

-identifikovať špecifický etický problém
v kazuistike
-rozlišovať etické a neetické správanie
v kazuistike
-diskutovať o probléme, aplikovať etické
princípy v diskusii
-navrhnúť spôsob riešenia etického problému

Pri hodnotení vyučujúci používa:
a, všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b, špecifické kritéria - 0
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-pomenoval etický problém v kazuistike
-diskutoval o etickom a neetickom
správaní sa aktérov v kazuistike
-navrhol spôsob riešenia danej situácie
-uviedol pozitívnu a negatívnu skúsenosť
zo zdravotníckeho prostredia

Ústne
skúšanie

Písomné
skúšanie

Skupinová
práca

Neštandardiz
ovaný
didaktický test

Názov predmetu

Sociálna starostlivosť

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
4. roč: 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín
Externé štúdium
2. roč: 0,5 hodiny týždenne, spolu 15 vyučovacích hodín

Ročník

Štvrtý - denné štúdium
Druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných
zdravotníckych školách.
Predmet sociálna starostlivosť v rámci štátneho programu tvorí súčasť odbornej zložky vzdelávania
a poskytuje študentom primeranú úroveň poznatkov zo sociológie, sociálnej práce a sociálnoprávnej
starostlivosti, ktoré tvoria základ didaktického systému poznatkov pre oblasť sociálnej starostlivosti. Realizácia
vyučovania prostredníctvom moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vytvára podmienky na
formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania študentov. Aktivizácia študentov a tvorivé
myslenie sú predpokladom na kvalitné poznanie a osvojenie vedomostí a ich využitie pri zabezpečovaní
sociálnej starostlivosti u klientov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.
Predmet sociálna starostlivosť poskytuje poznatky pre ďalšie odborné predmety (základy ošetrovania
a asistencie, praktické cvičenia) ako aj pre ďalšie vzdelávanie študentov.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu sociálna starostlivosť je v maximálnej možnej miere prispieť k splneniu cieľov
odborného vzdelávania a k osvojeniu si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva uvedeného
predmetu.
Študenti si majú osvojiť základnú odbornú terminológiu, preukázať schopnosť vyhľadávania odborných
informácií z literatúry a informačných médií, dokázať prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané
problémy a aplikovať ich pri riešení konkrétnych úloh. Majú preukázať poznatky o faktoch a zákonitostiach
vnímania ľudí ako členov spoločnosti z hľadiska sociológie, sociálnoprávnej starostlivosti a sociálnej práce.
Budú schopní aplikovať uvedené poznatky pri riešení konkrétnych úloh na úseku sociálnej starostlivosti
o zdravotne postihnutých, starých ľudí a ľudí z marginalizovaných skupín.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete sociálna starostlivosť vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších kognitívnych
schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese kognitivizácie,
personalizácie, socializácie .

Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia)
, rozvoj psychomotoriky,
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
• poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
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Proces personalizácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby, úloh tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj prezentačných schopností žiaka
Proces socializácie
rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku
Úvod do sociológie

Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Informačno- receptívna výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Informačno- receptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Spoločenská podstata človeka

Informačno- receptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Problémovo-výkladová

Frontálna výučba
Frontálna a
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Diskusia

Rodina a spoločnosť

Informačno- receptívna výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Projektová metóda
Problémová metóda
Informačno- receptívna výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Projektová metóda
Problémová metóda

Frontálna výučba
Frontálna a
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Diskusia
Beseda

Spoločnosť

Etapy ľudského života
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Frontálna výučba
Frontálna a
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Frontálna výučba
Frontálna a
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Diskusia

Systém sociálnej starostlivosti

Informačno- receptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Problémovo-výkladová

Sociálna politika v Slovenskej
republike

Informačno- receptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Sociálna starostlivosť
o zdravotne postihnutých ľudí

Informačno- receptívna výklad
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Problémovo výkladová
Projektová
Brainstorming
Informačno- receptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh Problémovo výkladová
Projektová
Brainstorming

Sociálna starostlivosť
o seniorov

Sociálna starostlivosť
o marginalizované skupiny
obyvateľov

Informačno- receptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh Problémovo výkladová
Projektová
Brainstorming

Frontálna výučba
Frontálna a
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Diskusia
Frontálna výučba
Frontálna a
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Diskusia
Frontálna výučba
Frontálna a
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Diskusia
Beseda
Exkurzia
Frontálna výučba
Frontálna a
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Diskusia
Beseda
Exkurzia
Frontálna výučba
Frontálna a
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Diskusia
Beseda
Exkurzia

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Úvod do sociológie

Helena Draganova a kol.
Sociálna starostlivosť.
Osveta. Bratislava 2006

Učebnica

Internet
CD
video

Spoločnosť

Helena Draganova a kol.
Sociálna starostlivosť.
Osveta. Bratislava 2006

Dataprojektor
PC
Magnetická
tabuľa
Tabuľa
Filpchart
Dataprojektor
PC
Tabuľa

Učebnica

Internet
CD
video
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Spoločenská
podstata človeka

Helena Draganova a kol.
Sociálna starostlivosť.
Osveta. Bratislava 2006

Rodina a
spoločnosť

Helena Draganova a kol.
Sociálna starostlivosť.
Osveta. Bratislava 2006

Etapy ľudského
života

Helena Draganova a kol.
Sociálna starostlivosť.
Osveta. Bratislava 2006

Systém sociálnej
starostlivosti

Helena Draganova a kol.
Sociálna starostlivosť.
Osveta. Bratislava 2006

Sociálna politika
v Slovenskej
republike

Helena Draganova a kol.
Sociálna starostlivosť.
Osveta. Bratislava 2006

Sociálna
starostlivosť
o zdravotne
postihnutých ľudí

Helena Draganova a kol.
Sociálna starostlivosť.
Osveta. Bratislava 2006

Sociálna
starostlivosť
o seniorov

Helena Draganova a kol.
Sociálna starostlivosť.
Osveta. Bratislava 2006

Sociálna
starostlivosť
o marginalizované
skupiny obyvateľov

Helena Draganova a kol.
Sociálna starostlivosť.
Osveta. Bratislava 2006

Filpchart
Videotechnika
Dataprojektor
Videotechnika
PC
Tabuľa
Filpchart
Dataprojektor
PC
Magnetická
tabuľa
Tabuľa
Filpchart
Dataprojektor
PC
Magnetická
tabuľa
Tabuľa
Filpchart
Dataprojektor
Videotechnika
PC
Tabuľa
Filpchart
Dataprojektor
Videotechnika
PC
Tabuľa
Filpchart
Dataprojektor
PC
Magnetická
tabuľa
Tabuľa
Filpchart
Dataprojektor
PC
Tabuľa
Filpchart
Videotechnika
Dataprojektor
Videotechnika
PC
Tabuľa
Filpchart
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prezentácia
Učebnica

Internet
CD
video

Učebnica
Časopis
sestra

Internet
CD
video
prezentácia

Učebnica
Internet
CD
video
prezentácia
Učebnica

Internet
CD
video

Učebnica
Ústava SR
Zákony,
práva,
projekty
Učebnica
Časopis
sestra

Internet
CD
video
prezentácia

Učebnica
Časopis
sestra

Internet
CD
video
prezentácia

Učebnica
Časopis
sestra

Internet
CD
video
prezentácia

Internet
CD
Video
prezentácia

ROČNÍK: ŠTVRTÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU: Sociálna starostlivosť

Denné štúdium: 1 hodina týždenne, spolu 30

vyučovacích hodín
Názov tematického
celku
Témy

1. Úvod do
sociológie

Hodiny
Denné
štúdium

2

Hodiny
Externé
štúdium

1

2. Spoločnosť

3

2

3. Spoločenská
podstata človeka

3

1

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov

Žiak má:
-Definovať základné pojmy:
sociológia,predmet a úlohy
sociológie
-Opísať vzťah sociológie k iným
sociálnym ved ám
-Vysvetliť členenie sociológie
z hľadiska rôznorodosti jej
predmetu
-Vymenovať funkcie sociológie
a uviesť ich obsah
-Definovať pojem spoločnosť
-Opísať dve základné formy
spoločnosti
-Vysvetliť vzťah jedinca
k sociálnemu svetu
-Definovať sociálnu skupinu
-Vymenovať delenie sociálnych
skupín podľa rôznych kritéri
-Opísať možné alternatívy výskytu
medziľudských vzťahov

Žiak:
-Správne definoval základné
pojmy : sociológia, predmet
a úlohy sociológie
-Vymenoval sociálne vedy
a definoval ich vzťah k sociológii
-Vysvetlil členenie sociológie
z hľadiska rôznorodosti a
rozsiahlosti
-Vymenoval funkcie sociológie
a uviedol ich ich obsah
-Definoval pojem spoločnosť ako
systém vzájomných vzťahov
-Popísal tradičnú a modernú
spoločnosť
-Charakterizoval vzťah svet a
jedinec
-Charakterizoval sociálnu skupinu
-Opísal delenie sociálnych skupín
podľa rôznych kritérií
-Charakterizoval možné
alternatívy výskytu medziľudských
vzťahov
-Diskutoval o význame sociálneho
prostredia pre vývin človeka
-Vysvetlil spôsoby, ktorými
spoločnosť formuje človeka
-Opísal spoločenské normy a
normatívne systémy

-Vysvetliť proces a priebeh
formovania jednotlivca
v spoločnosti
-Opísať normatívne systémy

115

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede

-Charakterizovať kultúrne vzorce
správania a ich normatívne
elementy
-Popísať prejavy hostilného
a prosociálneho správania
-Opísať úlohy, funkcie
a mechanizmy socializácie

4. Rodina a
spoločnosť

3

1

-Definovať pojem rodina
-Opísať základné znaky(resp.
funkcie )rodiny
-Charakterizovať typy rodiny
z hľadiska miery zabezpečenia
výchovnej funkcie
-Definovať pojem manželstvo
-Popísať životný cyklus rodiny
-Uviesť pozitívne a negatívne
činitele a ich vplyv na klímu rodiny

5. Etapy ľudského
života

3

1

6. Systém sociálnej
starostlivosti

3

1

-Definovať pojem životný cyklus
-Uviesť etapy životného cyklu
-Charakterizovať vývinové
obdobia
detstva,mladosti,dospelosti
a staroby z hľadiska sociológie
-Vysvetliť význam rodiny pre
socializáciu dieťaťa
-Popísať štandardné etapy
rodinného cyklu
-Definovať základné pojmy tretí
sektor,záchranná sociálna sieť,
sociálna práca,sociálna pomoc
-Vysvetliť pojmy objekt a subjekt
sociálnej práce
-Charakterizovať klasické metódy
sociálnej práce
-Opísať zameranie a činnosť
orgánov štátnej správy
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-Charakterizoval kultúrne vzorce
správania a ich normatívne
elementy
-Rozlíšiť rôzne formy správania
jedinca
-Popísal prejavy hostilného
a prosociálneho správania
-Opísal úlohy, funkcie, obsah
a mechanizmy socializácie
-Vysvetlil pojem rodina
-Vymenoval základné
znaky(funkcie) rodiny, manželstva
-Porovnal typy rodiny,manželstva
z hľadiska miery zabezpečenia
výchovnej funkcie
-Definoval pojem manželstvo
-Analyzoval životný cyklus rodiny
-Uviedol pozitívne a negatívne
činitele a ich vplyv na klímu rodiny

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede

-Definoval životný cyklus
-Vymenoval etapy životného cyklu
-Charakterizoval vývinové obdobia
detstva,mladosti,dospelosti
a staroby z hľadiska sociológie
-Popísal význam rodiny pre
socializáciu dieťaťa
-Uviedol štandardné etapy
rodinného cyklu

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede

-Charakterizoval základné pojmy
tretí sektor,záchranná sociálna
sieť, sociálna práca, sociálna
pomoc
-Vysvetlil pojmy objekt a subjekt
sociálnej práce
-Špecifikovať rozdiely v pojmoch
sociálny klient, sociálna situácia
a sociálny problém

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede
Neštandardizovaný
didaktický test

7. Sociálna politika
v Slovenskej
republike

3

2

-Definovať základné pojmy
sociálnej politiky
-Charakterizovať systém
sociálneho zabezpečenia
-Vysvetliť možnosti ochrany
zraniteľných skupín obyvateľstva
-Uviesť a opísať zariadenia
sociálnej starostlivosti a ich
zameranie a rozdelenie
v sociálnom systéme

8. Sociálna
starostlivosť
o zdravotne
postihnutých ľudí

3

3

-Vymenovať základnú legislatívu
upravujúcu sociálnu starostlivosť
o zdravotne postihnutých ľudí
-Charakterizovať
zdravotné,telesné, mentálne
a zmyslové postihnutie
-Vymenovať a opísať špeciálne
pomôcky pre telesné a zdravotne
postihnutých
-Opísať sieť inštitúcií, ktoré
poskytujú komplexnú starostlivosť
postihnutým jedincom
-Diskutovať o možnostiach
uplatnenia a potrebe integrácie
zdravotne postihnutých ľudí
-Charakterizovať metódy sociálnej
práce
-Vysvetliť zameranie sociálneho
a psychologického poradenstva
-Uviesť formy sociálnych služieb
pre zdravotne postihnutých
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-Uviedol klasické metódy sociálnej
práce
-Popísal zameranie a činnosť
orgánov štátnej správy
-Definoval základné pojmy
sociálnej politiky
-Charakterizoval systém
sociálneho zabezpečenia
-Vymenoval zraniteľné skupiny
obyvateľstva,charakterizoval ich
spôsob života, príčiny, následky
a možnosti ich ochrany.
-Uviedol a opísal zariadenia
sociálnej starostlivosti a ich
zameranie, rozdelenie
v sociálnom systéme
-Vymenoval základnú legislatívu
upravujúcu sociálnu starostlivosť
o zdravotne postihnutých
-Správne špecifikoval zrakové,
sluchové, telesné a mentálne
postihnutie
-Vysvetliť informačný kolobeh
zmyslovo postihnutých
-Vymenoval a opísal špeciálne
pomôcky pre telesné a zdravotne
postihnutých
-Opísal sieť inštitúcií, ktoré
poskytujú komplexnú starostlivosť
postihnutým jedincom
-Diskutoval o možnostiach
uplatnenia a potrebe integrácie
zdravotne postihnutých ľudí
-Charakterizoval metódy sociálnej
práce
-Zdôvodniť rozdelenie sociálnej
starostlivosti na zdravotne
a mentálne postihnutých
-Vysvetlil zameranie sociálneho
a psychologického poradenstva

Písomné
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústne odpovede
Neštandardizovaný
didaktický test

Písomné
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústne odpovede
Neštandardizovaný
didaktický test

9. Sociálna
starostlivosť o
seniorov

3

1

-Vysvetliť problémy starých ľudí
zo sociologického hľadiska
-Opísať sieť zariadení, v ktorých
sa poskytuje sociálna starostlivosť
seniorom( podporné a pri
odkázanosti)
-Uviesť a charakterizovať etapy
soc. práce u ťažko chorých
seniorov
-Poukázať na význam
humanitárnych združení
a organizácii pre seniorov

10. Sociálna
starostlivosť
o marginalizované
skupiny obyvateľov

3

2

-Definovať pojem marginalizácia a
marginalizované skupiny
-Charakterizovať špecifické črty
rómskeho etnika
-Chronologicky opísať prístup
a postoje majority ku Rómom od
ich príchodu do strednej Európy
-Uviesť priority soc pomoci
rómskemu etniku v zmysle
koncepcie vlády SR
-Vysvetliť pojem bezdomovec
-Vymenovať rizikové faktory
vzniku bezdomovectva
-Popísať formy bezdomovectva
-Uviesť najčastejšie zdravotné
problémy bezdomovcov
-Opísať možnosti prevencie soc.
pomoci pre bezdomovcov
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-Uviedol formy sociálnych služieb
pre zdravotne postihnutých
-Opísal spoluprácu s komunitami
a dobrovoľníkmi
-Definoval stárnutie, starobu,
a vysvetlil problematiku staroby
-Vysvetlil problémy starých ľudí zo
sociologického hľadiska
-Opísal sieť zariadení, v ktorých
sa poskytuje sociálna starostlivosť
seniorom( podporné a pri
odkázanosti)
-Zdôvodniť význam soc.
starostlivosti o seniorov v našom
štáte
-Vysvetliť možnosti skvalitnenia
života seniorov
-Uviedol a charakterizoval etapy
so.j práce u ťažko chorých
seniorov
-Poukázal na význam
humanitárnych združení
a organizácii pre seniorov
-Definoval pojem marginalizácia a
marginalizované skupiny
-Opísal črty rómskeho etnika,
prístup majority k etniku v SR
a v Európe od príchodu Rómov
-Chronologicky opísal prístup
a postoje majority ku Rómom od
ich príchodu do strednej Európy
-Opísal perspektívy života Rómov
v SR a formu pomoci
-Vysvetlil pojem bezdomovec,
príčiny bezdomovectva, vývin,
formy, problémy, následky
-Opísal aktivity zamerané na
pomoc bezdomovcom a súčasný
stav problematiky
-Charakterizoval zdravotný stav
bezdomovcov

Písomné
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústne odpovede
Neštandardizovaný
didaktický test

Písomné
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústne odpovede
Neštandardizovaný
didaktický test

-Popísal preventívne opatrenia
a programy pre bezdomovcov
Exkurzie do
sociálnych zariadení

1

---

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa:
a., všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b., špecifické kritéria: ––

119

Názov predmetu

Zdravie a klinika chorôb

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
1. roč: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
2. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
3. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
4. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín
Externé štúdium
1. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
2. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín

Ročník

Prvý, druhý, tretí, štvrtý - denné štúdium
Prvý, druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Obsah výučby vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných
zdravotníckych školách.
Predmet zdravie a klinika chorôb, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje žiakom systém
poznatkov o zdraví a jeho význame pre jedinca a celú spoločnosť, o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie,
význame prevencie. Poskytuje základy poznatkov o príčinách, príznakoch a prejavoch ochorení jednotlivých
systémov ľudského organizmu s dôrazom na špecifiká u detí a starých ľudí. Zameriava sa na poskytnutie
základných informácií o diagnostických a liečebných postupoch, liečbe a prevencii. Predmet poskytuje
poznatky nevyhnutné pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia v ďalších odborných
predmetoch a pre ďalšie vzdelávanie.

CIELE PREDMETU
Cieľom vyučovania zdravia a kliniky chorôb je definovať súčasnú koncepciu zdravia, jeho zachovanie,
udržovanie a obnovu. Žiaci si majú osvojiť komplexný pohľad na význam zdravia pre jedinca, rodinu, štát
a celú ľudskú spoločnosť. Mali by preukázať poznatky o zdraví a jeho rizikách v jednotlivých vývinových
obdobiach človeka, zdôvodniť význam rodiny pre zachovanie zdravia jej členov. Vedieť reprodukovať poznatky
z histórie medicíny, vysvetliť príčiny, priebeh a štádiá choroby. Preukázať základné poznatky o ochoreniach,
chybách a úrazoch jednotlivých systémov, stavov a vekových období, zvlášť detí a starých ľudí.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Vo vyučovacom predmete zdravie a klinika chorôb využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý
každému porozumel,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,
kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,
hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.
Schopnosti riešiť problémy
rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania s využívaním metód a prostriedkov, ktoré majú v danom
okamihu k dispozícii (pozorovanie)
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich odbornom vzdelávaní
v predmete zdravie a klinika chorôb,
hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,
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posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,
korigovať nesprávne riešenia problému,
používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané
metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.
Spôsobilosti využívať informačné technológie
získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov,
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného
problému alebo osvojiť si nové poznatky.
Spôsobilosť byť demokratickým občanom
formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku
Prvý ročník

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Zdravie

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Modely zdravia

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Zdravotný stav a zdravotné
návyky

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Zdravotné uvedomenie

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Zdravie z hľadiska rastu a vývinu
človeka

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov

Zdravie a rodina

Medicína a jej odbory
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Práca s knihou
Choroba

Názov tematického celku
Druhý ročník

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Vyšetrovacie a liečebné postupy

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Ochorenia dýchacieho systému

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Ochorenia srdcovo – cievneho
systému

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Ochorenia tráviaceho systému

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Ochorenia obličiek a močových
ciest

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Poruchy vnútorného prostredia

Názov tematického celku
Tretí ročník

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Fyziológia a patológia
novorodeneckého obdobia

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Poruchy látkovej premeny

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor

Frontálna výučba
Frontálna a

Tehotenstvo a materstvo
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Poruchy žliaz s vnútornou
sekréciou

Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Imunoalteračné ochorenia

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Ochorenia pohybového systému

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Názov tematického celku
Štvrtý ročník

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Ochorenia reprodukčných orgánov

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Ochorenia krvi a krvotvorby

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Ochorenia a poruchy nervového
systému

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Ochorenia a poruchy zmyslových
orgánov

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Infekčné ochorenia

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Psychicky chorí a závislí na
návykových látkach

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Náhle stavy

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
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Názov tematického
celku
Prvý ročník

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Zdravie

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Dataprojektor
PC
Magnetická
tabuľa
Tabuľa
Videotechnika
DVD prehrávač

Učebnica

Internet
Knižnica

Modely zdravia

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica

Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995

Zdravotný stav
a zdravotné návyky

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica

Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995

Zdravotné
uvedomenie

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica

Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995

Zdravie z hľadiska
rastu a vývinu

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica
Obrazy

Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995

Zdravie a rodina

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Dataprojektor
PC
Magnetická
tabuľa
Tabuľa
Videotechnika
DVD prehrávač

Učebnica

Internet
Knižnica

Medicína a jej odbory

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica

Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995

Choroba

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa

Učebnica

Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
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Osveta Martin
1995
Názov tematického
celku
Druhý ročník

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Vyšetrovacie
a liečebné postupy

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica

Ochorenia dýchacieho
systému

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica
Makety
Obrazy

Ochorenia srdcovo –
cievneho systému

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica
Makety
Obrazy

Ochorenia tráviaceho
systému

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa

Učebnica
Obrazy
Makety

Ochorenia obličiek
a močových ciest

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Poruchy vnútorného
prostredia

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Dataprojektor
PC
Magnetická
tabuľa
Tabuľa
Tabuľa

Učebnica
Makety
Obrazy
Trojrozmerné
pomôcky
Učebnica
Obrazy

Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Internet
Knižnica

Názov tematického
celku
Tretí ročník

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Tehotenstvo a
materstvo

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa

Učebnica

Fyziológia a patológia
novorodeneckého
obdobia

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica
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Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...
Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,

Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...
Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995

Poruchy látkovej
premeny

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa

Učebnica
Obrazy

Poruchy žliaz
s vnútornou sekréciou

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica
Obrazy

Imunoalteračné
ochorenia

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa

Učebnica
Makety
Obrazy

Názov tematického
celku
Štvrtý ročník

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ochorenia
reprodukčných
orgánov

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica
Makety
Obrazy
Trojrozmerné
pomôcky

Ochorenia krvi a
krvotvorby

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003
Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC
Tabuľa

Učebnica
Obrazy

Internet
Knižnica
Internet
Knižnica

Ochorenia a poruchy
zmyslových orgánov

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Infekčné ochorenia

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica
Makety
Obrazy
Trojrozmerné
pomôcky
Učebnica
Makety
Obrazy
Trojrozmerné
pomôcky
Učebnica
Makety
Obrazy

Ochorenia
pohybového systému

Ochorenia a poruchy
nervového systému
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Internet
Knižnica

Internet
Knižnica

Psychicky chorí
a závislí na
návykových látkach

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Dataprojektor
PC
DVD prehrávač
Tabuľa

Učebnica

Náhle stavy

Kopecká, K. , Kopecký, P.:
Zdravie a klinika chorôb.
Osveta Martin 2003

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Učebnica
Makety
Obrazy
Trojrozmerné
pomôcky
Resuscitačný
model
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Internet
Knižnica
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivierová, R.
Osveta Martin
1995
Internet
Knižnica

ROČNÍK: PRVÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU:

Názov tematického celku
Témy
1. Zdravie

Denné štúdium: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Zdravie a klinika chorôb
Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

2

1

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:
-Definovať zdravie
-Vysvetliť význam zdravia pre jedinca
a spoločnosť
-Objasniť vzťah medzi zdravím a
spoločnosťou
-Vyjadriť názory na zdravie

2. Modely zdravia

2

2

Žiak má:
-Vysvetliť podstatu jednotlivých modelov
-Špecifikovať najpoužívanejší model
v praxi
-Popísať najprijateľnejší model pre prax

3. Zdravotný stav
a zdravotné návyky

4. Zdravotné uvedomenie

3

3

2

Žiak má:

2

-Objasniť vzťah medzi zdravotným
stavom a zdravotnými návykmi
-Špecifikovať faktory ovplyvňujúce
zdravotný stav
-Popísať zdravotné návyky
-Vysvetliť vplyv návykov na organizmus
Žiak má:
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Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov
Žiak:
-Správne definoval zdravie a súčasnú
koncepciu zdravia
-Vysvetlil význam zdravia pre jedinca
a spoločnosť
-Objasnil vzťah medzi zdravím
a spoločnosťou
-Vyjadril vlastné názory na zdravie
Žiak:
-Definoval základné modely zdravia,
komplexne
-Špecifikoval najpoužívanejší model
zdravia
-Popísal najprijateľnejší model pre prax
-Prezentoval správne názory na zdravie
vo vzťahu k jednotlivcovi, rodine, štátu
a celej spoločnosti
Žiak:
-Objasnil vzťah medzi zdravotným stavom
a zdravotnými návykmi
-Špecifikoval faktory ovplyvňujúce
zdravotný stav
-Popísal zdravotné návyky
-Vysvetlil vplyv návykov na organizmus
Žiak:

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne
frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne
frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede

Písomné
skúšanie

Neštandardiz
ovaný
didaktický
test

Písomné
skúšanie

Skupinová
práca

Frontálne
ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

5. Zdravie z hľadiska
rastu a vývinu človeka

6. Zdravie a rodina

7. Medicína a jej odbory

11

2

4

7

1

2

-Definovať zdravotnú výchovu
-Objasniť model postoja k zdraviu
-Vysvetliť celosvetovú ochranu zdravia
-Charakterizovať oblasti záujmu NPPZ
SR
-Špecifikovať úlohy jedinca, spoločnosti,
zdravotníkov pri ochrane, podpore
a udržiavaní zdravia
Žiak má:

-Definoval zdravotnú výchovu
-Objasnil model postoja k zdraviu
-Vysvetlil celosvetovú ochranu zdravia
-Charakterizoval Svetovú zdravotnícku
organizáciu (WHO)
-Charakterizoval oblasti záujmu NPPZ SR
-Špecifikoval význam plnenia úloh
jedinca, spoločnosti a zdravotníkov pri
ochrane, podpore a udržiavaní zdravia

-Definovať rast, vývin, zrenie
-Objasniť základné princípy rastu
a vývinu
-Opísať typy podľa temperamentu
-Charakterizovať osobitosti jednotlivých
vývinových období z hľadiska ochrany,
udržiavania a podpory zdravia
-Popísať špecifiká dospievania
-Diskutovať o rizikách, ktoré ohrozujú
zdravie dospievajúcich

-Definoval rast, vývin a zrenie
-Objasnil základné princípy rastu a vývinu
-Opísal typy človeka podľa temperamentu
a somatotypu
-Charakterizoval osobitosti
novorodeneckého, dojčenského, batolivého,
predškolského a školského obdobia
z hľadiska ochrany, udržiavania a podpory
zdravia
-Popísal špecifiká dospievania
-Diskutoval o rizikách, ktoré ohrozujú
dospievajúcich
-Rozdelil dospelý vek
-Definoval pojmy geriatria a gerontológia
Žiak:
-Definoval rodinu
-Popísal jednotlivé typy rodín
-Zdôvodnil význam rodiny pre zachovanie
zdravia jej členov
-Objasnil faktory vplývajúce na zdravie
rodiny
-Vysvetlil potrebu starostlivosti o seba
Žiak:

Žiak má:
-Definovať rodinu
- popísať jednotlivé typy rodín
-objasniť faktory vplývajúce na zdravie
rodiny
-vysvetliť potrebu starostlivosti o seba
Žiak má:
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Ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Písomné
skúšanie

Didaktický
test

Ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Žiak:

8. Choroba

6

3

-Popísať históriu medicíny
-Charakterizovať rozvoj medicíny
v Čechách a na Slovensku
- Objasniť vývoj univerzít v Čechách
a na Slovensku
-Vymenovať historické osobnosti
svetovej medicíny
-Vymenovať osobnosti českej
a slovenskej medicíny
-Stručne popísať koncepcie jednotlivých
odborov medicíny

-Reprodukoval poznatky z histórie medicíny
-Charakterizoval rozvoj medicíny
v Čechách a na Slovensku
-Objasnil vývoj univerzít v Čechách a na
Slovensku
-Vymenoval historické
osobnosti svetovej medicíny
Vymenoval historické osobnosti českej a
slovenskej medicíny
-Charakterizoval základné medicínske
odbory
-Popísal koncepcie jednotlivých odborov
medicíny

Žiak má:
-Definovať chorobu, nevoľnosť, nemoc
-Objasniť spojitosť medzi zdravím
a chorobou
-Charakterizovať príčiny choroby
-Popísať priebeh choroby
-Popísať štádiá choroby
-Vysvetliť individuálnu reakciu na
chorobu a hospitalizáciu
-Vysvetliť úlohu chorého pri uzdravovaní

Žiak:
-Definoval chorobu, nevoľnosť, nemoc
-Objasnil spojitosť medzi zdravím
a chorobou
-Charakterizoval príčiny choroby
-Popísal akútny a chronický priebeh choroby
-Popísal štádiá choroby
-Vysvetlil individuálnu reakciu na chorobu
a hospitalizáciu
-Vysvetlil úlohu chorého pri uzdravovaní
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Ústne
frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede

Písomné
skúšanie

Didaktický
test

ROČNÍK: DRUHÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického celku
Témy
9. Vyšetrovacie a liečebné
postupy

Denné štúdium: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Zdravie a klinika chorôb
Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

9

6

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:

Žiak:

-Vymenovať príznaky ochorení
-Objasniť rozdiel medzi subjektívnymi
a objektívnymi príznakmi
-Vysvetliť pojmy osobnosť chorého,
anamnéza, objektívny nález
-Vymenovať referenčné hodnoty
základných laboratórnych vyšetrení
-Reprodukovať vyšetrovacie postupy
používané v medicíne
-Špecifikovať druhy liečby vo
všeobecnosti
-Opísať techniku transfúzie
-Stručne popísať liečbu krvou a krvnými
derivátmi
-Načrtnúť výhody inhalačnej terapie
-Interpretovať rehabilitačnú terapiu pri
ochoreniach jednotlivých systémov

-Správne vymenoval subjektívne
a objektívne príznaky ochorení
-Objasnil rozdiel medzi subjektívnymi
a objektívnymi príznakmi
-Vysvetlil pojmy osobnosť chorého,
anamnézu a objektívny nález
-Vysvetlil pojem prognóza
-Vymenoval referenčné hodnoty
základných laboratórnych vyšetrení
-Reprodukoval vyšetrovacie postupy
používané v medicíne
-Popísal postup pri fyzikálnom
vyšetrení
-Vymenoval druhy laboratórnych
vyšetrení
-Vymenoval röntgenologické
vyšetrovacie metódy
-Správne popísal elektrografické
metódy a vyšetrenie ultrazvukom
-Popísal jednotlivé liečebné postupy
-Správne popísal rozdiely medzi
konzervatívnou a operačnou liečbou
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Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne
frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede

Písomné
skúšanie
Ústne
skúšanie

Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Ústne
odpovede

10. Ochorenia dýchacieho
systému

14

9

-Stručne charakterizoval farmaceutické
liečebné postupy
-Stručne popísal liečbu krvou
a krvnými derivátmi
-Stručne popísal kyslíkovú a inhalačnú
liečbu
-Vysvetlil význam dietoterapie
-Stručne popísal liečebnú rehabilitáciu
Žiak:

Žiak má:
-Popísať anatómiu a fyziológiu
dýchacieho systému
-Vysvetliť príčiny, priebeh, príznaky
a liečbu ochorení dýchacieho systému
-Preukázať základné poznatky
o diagnostických a liečebných metódach
-Rozdeliť akútne a chronické choroby
dýchacích ciest
-Definovať angíny
-Rozdeliť zápaly dolných dýchacích ciest
-Popísať klinický obraz akútnej
a chronickej bronchitídy
-Charakterizovať zápaly pľúc,
pneumónie
-Charakterizovať bronchiálnu astmu
-Popísať embóliu do pľúc, infarkt pľúc
-Popísať TBC pľúc
-Rozdeliť nádory pľúc
-Definovať pleuritídu
-Vedieť usporiadať ochorenia
dýchacieho systému u detí podľa
závažnosti
-Reprodukovať osobitosti ochorení
dýchacích ciest u geriatrických
pacientov
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-Popísal anatómiu a fyziológiu
dýchacieho systému
-Vysvetlil príčiny, priebeh a príznaky
ochorení dýchacieho systému
-Preukázal základné poznatky
o diagnostických a liečebných
metódach
-Správne rozdelil akútne a chronické
choroby horných dýchacích ciest
-Definoval angíny
-Rozdelil zápaly dolných dýchacích
ciest
-Objasnil rozdiel v klinickom obraze pri
akútnej a chronickej bronchitíde
-Vysvetlil príčiny, priebeh a liečbu
pneumónie
- Vysvetlil príčiny, klinický obraz
a liečbu bronchiálnej astmy
-Popísal embóliu do pľúcnice, infarkt
pľúc
-Popísal TBC pľúc
-Rozdelil nádory pľúc
-Definoval pleuritídu, klinický obraz a
liečbu

Ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Písomné
skúšanie

Didaktický
test

Frontálne
ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

-Uviesť základné postupy prevencie
ochorení dýchacích ciest

11. Ochorenia srdcovo –
cievneho systému

14

12

Žiak má:
-Popísať anatómiu a fyziológiu krvného
obehu a srdca
-Popísať hlavné príznaky srdcového
zlyhávania a ochorení srdca a ciev
-Vymenovať poruchy rytmu
-Objasniť ICHS, zápalové ochorenia
srdca, chlopňové chyby
-Vysvetliť príčiny, príznaky a klinický
priebeh infarktu myokardu
-Objasniť poruchy krvného tlaku, vznik
a príznaky aterosklerózy
-Vymenovať vyšetrovacie a liečebné
metódy
-Rozdeliť choroby tepien a žíl
-Vymenovať ochorenia špecifické pre
detský vek a gerontov
-Opísať cieľ a význam celonárodného
programu MOST

12. Ochorenia tráviaceho
systému

14

6

Žiak má:
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-Vedel usporiadať ochorenia
dýchacieho systému u detí podľa
závažnosti
-Popísal osobitosti ochorení
dýchacích ciest u geriatrických
pacientov
-Uviedol základné postupy prevencie
ochorení dýchacích ciest
Žiak:
-Popísal anatómiu a fyziológiu krvného
obehu a srdca
-Popísal hlavné príznaky srdcového
zlyhávania a jeho liečbu
-Vymenoval poruchy srdcového rytmu
-Popísal ICHS akútnu formu
-Popísal ICHS chronickú formu
-Objasnil stenózu a insuficienciu
chlopní
-Špecifikoval zápalové ochorenia srdca
-Vymenoval najčastejšie chlopňové
chyby--Vysvetlil príčiny, príznaky
a klinický priebeh infarktu srdca
-Objasnil poruchy krvného tlaku, vznik
a príznaky aterosklerózy
-Vymenoval základné vyšetrovacie
a liečebné metódy
-Rozdelil choroby tepien a žíl
-Vymenoval špecifiká ochorení srdca
a ciev u detí a starých ľudí
-Opísal cieľ a význam celonárodného
programu MOST
Žiak:

Ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Frontálne
ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Písomné
skúšanie

Didaktický
test

-Popísať anatómiu a fyziológiu
tráviaceho systému
-Opísať príznaky ochorení tráviaceho
systému
-Osvojiť si vyšetrovacie a liečebné
metódy
-Poznať základné ochorenia tráviaceho
systému
-Charakterizovať ochorenia hlavového
a hrudníkového úseku tráviaceho traktu
-Charakterizovať ochorenia brušného
úseku tráviaceho traktu
-Charakterizovať ochorenia panvového
úseku tráviaceho traktu
-Rozdeliť nádorové ochorenia
tráviaceho traktu
-Rozoznať špecifiká náhleho stavu
-Vymenovať najčastejšie choroby
pečene
-Charakterizovať zápaly pečene,
hepatitídy
-Popísať cirhózu pečene
-Charakterizovať choroby žlčníka,
žlčových ciest a pankreasu
-Vymenovať ochorenia špecifické pre
detský vek a gerontov
-Opísať výživu detí v jednotlivých
vekových obdobiach
-Opísať špecifiká výživy gerontov
-Definovať preventívne opatrenia vzniku
ochorení tráviaceho systému
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-Popísal anatómiu a fyziológiu
tráviaceho systému
-Ovládal všeobecné príznaky ochorení
tráviaceho systému
-Osvojil si vyšetrovacie a liečebné
metódy
-Poznal základné ochorenia tráviaceho
systému
-Charakterizoval ochorenia hlavového
a hrudníkového úseku tráviaceho
traktu
-Vymenoval najčastejšie choroby
žalúdka
-Popísal hlavné príznaky a príčiny
vredovej choroby žalúdka a
dvanástnika
-Popísal klinický obraz a možnosti
konzervatívnej a chirurgickej liečby
vredovej choroby
-Vymenoval choroby čriev, konečníka
a análneho otvoru
-Rozdelil nádorové ochorenia
tráviaceho traktu
-Popísal príznaky a klinický obraz
a liečbu rakoviny hrubého čreva
-Charakterizoval špecifiká náhleho
stavu
-Vymenoval najčastejšie choroby
pečene
-Vymenoval najčastejšie príznaky pri
ochorení pečene
-Správne charakterizoval jednotlivé
typy hepatitídy
-Popísal klinický obraz a liečbu cirhózy
pečene

Ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Písomné
skúšanie

Didaktický
test

Frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede

13. Ochorenia obličiek
a močových ciest

10

4

-Charakterizoval choroby žlčníka,
žlčových ciest a pankreasu
-Vymenoval ochorenia tráviaceho
systému špecifické pre detský vek
a gerontov
-Opísal výživu detí v jednotlivých
vekových obdobiach
-Opísal špecifiká výživy gerontov
-Definoval preventívne opatrenia
vzniku ochorení tráviaceho systému
Žiak:

Žiak má:
-Opísať anatómiu a fyziológiu močovo –
pohlavného systému
-Charakterizovať akútne a chronické
ochorenia obličiek a močových ciest
-Vymenovať ochorenia urogenitálneho
systému, ich príznaky a príčiny
-Ovládať jednotlivé diagnostické
a terapeutické metódy
-Vysvetliť pojem nefrotický syndróm
-Popísať zlyhanie obličiek a liečbu
-Objasniť poranenia , nádory a chyby
močových ciest a obličiek
-Rozoznať špecifiká náhleho stavu
-Popísať glomerulonefritídu a
pyelonefritídu
-Opísať prevenciu nefrolitiázy
-Vysvetliť význam pitného režimu
-Opísať režim dialyzovaného pacienta
-Charakterizovať osobitosti ochorení
močovo- pohlavného systému u detí
a starých ľudí
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-Správne opísal anatómiu a fyziológiu
močovo – pohlavného systému
-Vymenoval akútne a chronické
ochorenia močovo – pohlavného
systému
-Vymenoval ochorenia urogenitálneho
systému, ich príznaky a príčiny
-Ovládal liečebné a diagnostické
metódy
-Vysvetlil pojem nefrotický syndróm
-Popísal zlyhanie obličiek a liečbu
-Objasnil poranenia , nádory a chyby
močových ciest a obličiek
-Rozoznal špecifiká náhleho stavu pri
ochoreniach močovo-pohlavného
systému
-Popísal klinický obraz, diagnostiku
a liečbu akútnej a chronickej
glomerulonefritídy
-Popísal klinický obraz, diagnostiku
a liečbu pyelonefritídy
-Opísal prevenciu nefrolitiázy
-Vysvetlil význam pitného režimu

Ústne
frontálne
skúšanie
Písomné
skúšanie
Frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede
Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Ústne
odpovede

14. Poruchy vnútorného
prostredia

5

3

-Opísal režim dialyzovaného pacienta
-Vysvetlil princípy dialyzačnej
a transplantačnej liečby
-Opísal režim dialyzovaného pacienta
-Charakterizoval osobitosti ochorení
močovo – pohlavného systému u detí
a starých ľudí
Žiak:

Žiak má:
-Charakterizovať vnútorné prostredie
-Vysvetliť podstatu ochorenia
-Rozpoznať príznaky ochorenia
-Vymenovať diagnostické a liečebné
postupy
-Definovať pojem acidobázická
rovnováha
-Charakterizovať metabolické poruchy
acidobázickej rovnováhy
-Charakterizovať respiračné poruchy
acidobázickej rovnováhy
-Popísať klinický obraz a liečebné
postupy pri jednotlivých poruchách
vnútorného prostredia
-Ovládať preventívne opatrenia
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-Charakterizoval vnútorné prostredie
z patofyziologického hľadiska
-Vysvetlil podstatu ochorenia
-Rozpoznal najdôležitejšie príznaky
porúch vnútorného prostredia
-Vymenoval vyšetrovacie a liečebné
postupy
-Definoval pojem acidobázická
rovnováha
-Charakterizoval metabolické poruchy
acidobázickej rovnováhy
-Charakterizoval respiračné poruchy
acidobázickej rovnováhy
-Popísal klinický obraz a liečebné
postupy pri jednotlivých poruchách
vnútorného prostredia
-Ovládal preventívne opatrenia

Ústne
frontálne
skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede
Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Ústne
odpovede

ROČNÍK: TRETÍ
ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického celku
Témy
15.Tehotenstvo a materstvo

Denné štúdium: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Zdravie a klinika chorôb
Hodiny
Denné
štúdium

12

Hodiny
Externé
štúdium

7

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:
-Definovať oplodnenie, vývoj
zárodku a plodu
-Vymedziť dĺžku trvania gravidity
-Opísať stavbu a funkciu placenty
-Určiť termín pôrodu,
- Označiť zmeny v organizme ženy
v tehotenstve
-Popísať prenatálnu starostlivosť
a dispenzarizáciu tehotných žien,
-Vysvetliť patologické tehotenstvo
-Opísať priebeh fyziologického
pôrodu, pôrodné doby
-Opísať starostlivosť
o šestonedieľku
-Vysvetliť význam výchovy
k materstvu a rodičovstvu
-Uviesť jednotlivé formy a spôsoby
antikoncepcie
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Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov
Žiak:
-Správne definoval oplodnenie, vývoj
zárodku a plodu
-Opísal stavbu a funkciu placenty
-Určil dĺžku trvania gravidity a termín pôrodu
-Objasnil najčastejšie príčiny poruchy
trvania tehotnosti
-Označil zmeny a tvorbu hormónov
v organizme ženy v tehotenstve
-Popísal klinický priebeh tehotnosti
-Vymenoval najčastejšie ochorenia
v priebehu tehotnosti
-Charakterizoval gestózy
-Popísal prenatálnu starostlivosť
a dispenzarizáciu tehotných žien
-Vysvetlil patologické tehotenstvo
-Opísal priebeh fyziologického pôrodu
a jednotlivé pôrodné doby
-Opísal starostlivosť o šestonedieľku
-Vysvetlil význam výchovy k materstvu
a rodičovstvu

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Písomné
skúšanie
Frontálne
ústne
skúšanie

Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Ústne
odpovede

16. Fyziológia a patológia
novorodeneckého obdobia

17.Poruchy látkovej
premeny

12

12

8

3

-Uviedol jednotlivé formy a spôsoby
antikoncepcie
Žiak:

Žiak má:
-Definovať zdravého novorodenca
-Vymedziť hodnotenie stavu
novorodenca podľa Apgarovej
-Popísať prvé ošetrenie
novorodenca
-Opísať patologického novorodenca
-Poznať význam screeningového
vyšetrenia
-Vymenovať najčastejšie vrodené
chyby
-Zdôvodniť riziko pôrodných
poranení, asfyxie, žltačky a infekcie
novorodenca
-Charakterizovať konzervatívne
a chirurgické liečebné postupy
-Vysvetliť význam prevencie
rizikových faktorov
novorodeneckého obdobia
-Objasniť rozdiel medzi prirodzenou
a umelou výživou novorodenca
-Opísať význam dojčenia

-Správne definoval zdravého novorodenca
-Vymedzil hodnotenie stavu novorodenca
podľa Apgarovej
-Popísal prvé ošetrenie novorodenca
-Opísal patologického novorodenca
-Poznal význam screeningového vyšetrenia
-Vymenoval najčastejšie vrodené chyby
-Zdôvodnil riziko pôrodných poranení,
asfyxie, žltačky a infekcie novorodenca
-Vymenoval riziká u novorodenca s nízkou
pôrodnou hmotnosťou
-Charakterizoval konzervatívne a chirurgické
liečebné postupy
-Vysvetlil význam prevencie rizikových
faktorov novorodeneckého obdobia
-Objasnil rozdiel medzi prirodzenou a umelou
výživou novorodenca
-Opísal význam dojčenia

Žiak má:

Žiak:

-Zadefinovať jednotlivé druhy
ochorení
-Vysvetliť príčiny porúch látkovej
premeny
-Popísať klinický obraz porúch
látkovej premeny

Zadefinoval jednotlivé druhy ochorení
látkovej premeny
-Vysvetlil príčiny porúch látkovej premeny
-Popísal príčiny, príznaky, klinický obraz
a liečbu cukrovky
-Charakterizoval akútne a neskoré
komplikácie cukrovky
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Ústne
skúšanie

Ústna
odpoveď

Frontálne
ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne
frontálne

Ústne
odpovede

Písomné
skúšanie

Neštandardiz
ovaný
didaktický
test

18. Poruchy žliaz
s vnútornou sekréciou

11

3

-Charakterizovať komplikácie
jednotlivých ochorení
-Vymenovať riziká pri obezite,
prevenciu a liečbu obezity
-Charakterizovať poruchu
metabolizmu lipidov
-Charakterizovať príčiny, príznaky,
klinický obraz a liečbu dny –
arthritis uratica
-Popísať spôsoby liečby porúch
látkovej premeny
-Vysvetliť význam preventívnych
opatrení vzniku jednotlivých porúch
látkovej premeny
Žiak má:

-Vymenoval riziká pri obezite, prevenciu
a liečbu obezity
-Charakterizoval poruchu metabolizmu
lipidov
-Charakterizoval príčiny, príznaky, klinický
obraz a liečbu dny – arthritis uratica
-Popísal spôsoby liečby porúch látkovej
premeny
- Vysvetlil význam preventívnych opatrení
vzniku jednotlivých porúch látkovej premeny

-Rozdeliť žľazy s vnútornou
sekréciou
-Opísať mechanizmus účinku
hormónov
-Vymenovať choroby
diencefalopituitárneho systému
-Vysvetliť pojmy hyper.a
hypofunkcia endokrinnej žľazy,
dysfunkcia žľazy
-Charakterizovať vyšetrovacie
metódy
-Pochopiť podstatu a osobitosti
jednotlivých ochorení žliaz
s vnútornou sekréciou u detí
a starých ľudí

-Rozdelil žľazy s vnútornou sekréciou
z patologicko – anatomického hľadiska
-Opísal mechanizmus účinku hormónov
-Vymenoval choroby diencefalopituitárneho
systému
-Charakterizoval choroby štítnej žľazy
-Vysvetlil pojem struma
-Popísal zápaly štítnej žľazy
-Charakterizoval klinický obraz a liečbu
zníženej funkcie štítnej žľazy – hypotyreóza
-Vysvetlil pojem mixedém
-Charakterizoval klinický obraz a liečbu
zvýšenej funkcie štítnej žľazy – hypertyreóza,
tyreotoxikóza
-Vymenoval choroby prištítnych žliaz
-Charakterizoval choroby nadobličiek
-Charakterizoval choroby gonád u mužov
a žien
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Frontálne
ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne
frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede

Žiak:

Písomné
skúšanie

Neštandardiz
ovaný
didaktický
test

19. Imunoalteračné
ochorenia

8

5

-Charakterizoval prehľad vyšetrovacích
metód
-Pochopil podstatu a osobitosti jednotlivých
ochorení
-Pochopil osobitosti ochorení žliaz
s vnútornou sekréciou u detí a starých ľudí
Žiak:

Žiak má:
-Vysvetliť podstatu prirodzenej
a získanej imunity
-Popísať príčiny imunoalteračných
ochorení
-Vysvetliť klinický priebeh
imunoalteračných ochorení
-Charakterizovať spôsoby liečby
jednotlivých ochorení
-Popísať možnosti prevencie
imunoalteračných ochorení
-Rozdeliť spôsoby imunizácie

20. Ochorenia
pohybového systému

11

5

Žiak má:
-Rozdeliť choroby pohybového
systému
-Určiť príznaky zápalových
a degeneratívnych
ochorení pohybového systému
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-Uviedol jednotlivé vyšetrovacie metódy
-Vysvetlil podstatu prirodzenej a získanej
imunity
-Popísal príčiny imunoalteračných ochorení
-Charakterizoval typy imunodeficitov
-Definoval syndróm získanej imunitnej
nedostatočnosti (AIDS)
-Popísal klinický obraz, prevenciu
a možnosti liečby AIDS
-Vysvetlil pojem alergia a anafylaktický šok
-Vymenoval najčastejšie ochorenia na
alergickom podklade
-Charakterizoval choroby spôsobené
autoimunitou
-Popísal možnosti prevencie
imunoalteračných ochorení
-Vymenoval spôsoby imunoterapie
-Rozdelil spôsoby imunizácie
-Objasnil rozdiel medzi aktívnou a pasívnou
imunizáciou
Žiak:
-Správne rozdelil choroby pohybového systému
-Určil príznaky zápalových a degeneratívnych
ochorení pohybového systému
-Prehľadne popísal jednotlivé vyšetrovacie
metódy

Písomné
skúšanie

Didaktický
test

Frontálne
ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne
skúšanie

Ústne
frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne
odpovede
Neštandardiz
ovaný

-Popísať jednotlivé vyšetrovacie
metódy
-Vysvetliť príčiny jednotlivých
ochorení
-Charakterizovať spôsoby liečby
-Popísať zápalové ochorenia kĺbov
-Popísať zápalové a degeneratívne
choroby chrbtice
-Definovať metabolicky
podmienené choroby kostí
-Popísať ochorenia pohybového
systému traumatického pôvodu
-Vymenovať preventívne opatrenia
vzniku ochorení pohybového
systému
-Opísať osobitosti ochorení
pohybového systému u detí
a starých ľudí
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-Vysvetlil príčiny jednotlivých ochorení
Písomné
-Charakterizoval spôsoby liečby pri jednotlivých
skúšanie
ochoreniach
-Popísal zápalové ochorenia kĺbov
Ústne
-Objasnil rozdiel medzi špecifickými
skúšanie
a nešpecifickými zápalovými chorobami kĺbov
-Popísal klinický obraz a liečbu osteoartrózy
-Popísal zápalové a degeneratívne choroby
chrbtice
-Definoval metabolicky podmienené choroby kostí
-Definoval osteoporózu – preriedenie kostí
a osteomaláciu – mäknutie kostí
-Vymenoval systémové choroby spojivového tkaniva
-Stručne popísal ochorenia pohybového
systému traumatického pôvodu
-Popísal liečbu zlomenín
- Vymenoval preventívne opatrenia vzniku
ochorení pohybového systému
-Opísal osobitosti ochorení pohybového systému
u detí a starých ľudí

didaktický
test
Ústna
odpoveď

ROČNÍK:ŠTVRTÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického celku
Témy
21. Ochorenia
reprodukčných orgánov

Denné štúdium: 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín

Zdravie a klinika chorôb

Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

6

3

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Metódy
hodnotenia

Žiak má:

Žiak:

-Definovať ochorenia reprodukčných
orgánov u žien a mužov
-Charakterizovať rozdiely pohlavného
vývinu ženy a muža
-Vysvetliť príčiny, prejavy a príznaky
-Rozdeliť gynekologické ochorenia
-Popísať vyšetrovacie metódy
-Opísať komplexnú liečbu reprodukčných
orgánov
-Stručne charakterizovať pohlavné choroby
-Stanoviť špecifiká ochorení
reprodukčných orgánov u detí a starých
ľudí
-Zdôvodniť význam prevencie

-Definoval ochorenia reprodukčnej
Písomné
sústavy u ženy
skúšanie
- Charakterizoval rozdiely pohlavného
Frontálne
vývinu ženy a muža
skúšanie
-Vysvetliť príčiny, prejavy a príznaky
Ústne
ochorení mužských pohlavných orgánov
-Rozdelil zápaly a nádory mužského genitálu skúšanie
-Správne rozdelil gynekologické
ochorenia
-Vysvetliť príčiny, prejavy a príznaky
ochorení ženských pohlavných orgánov
-Rozdelil zápaly a nádory rodidiel
-Popísal jednotlivé vyšetrovacie metódy
-Opísal komplexnú liečbu
reprodukčných orgánov
-Stručne charakterizoval pohlavné
choroby
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Prostriedky
hodnotenia

Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Ústne
odpovede
Ústne
odpovede

22. Ochorenia krvi a
krvotvorby

23. Ochorenia
a poruchy nervového
systému

8

12

4

Žiak má:

-Stanovil špecifiká ochorení reprodukčných
orgánov u detí a starých ľudí
-Zdôvodnil význam prevencie
Žiak:

9

-Definovať krv a krvné elementy
-Vymenovať príznaky chorôb krvi
a krvotvorných ústrojov
-Opísať klinické prejavy chorôb krvi
-Určiť rozdelenie chorôb krvi
-Popísať jednotlivé vyšetrovacie metódy
-Charakterizovať ochorenia bielej a
červenej krvnej zložky a krvácavé stavy
-Charakterizovať jednotlivé druhy anémií,
klinický obraz a liečbu
-Charakterizovať leukémie, klinický obraz
a liečbu
-Objasniť rozdiel medzi akútnymi
a chronickými chorobami krvi
-Charakterizovať krvácavé stavy, klinický
obraz a liečbu
-Vysvetliť špecifiká prejavov chorôb u detí
a starých ľudí
-Poznať liečebné postupy
-Uviesť význam prevencie chorôb krvi
Žiak má:

-Definoval krv a krvné elementy
-Vymenoval charakteristické príznaky
chorôb krvi a krvotvorných ústrojov
-Opísal klinické prejavy chorôb krvi
-Správne určil rozdelenie chorôb krvi
-Popísal jednotlivé vyšetrovacie metódy
-Charakterizoval ochorenia bielej a červenej
krvnej zložky a krvácavé stavy
-Charakterizoval jednotlivé druhy
anémií, klinický obraz a liečbu
-Charakterizoval leukémie, klinický
obraz a liečbu
-Objasnil rozdiel medzi akútnymi
a chronickými chorobami krvi
-Charakterizoval krvácavé stavy, klinický
obraz a liečbu
-Vysvetlil špecifiká prejavov chorôb krvi
u detí a starých ľudí
-Poznal liečebné postupy
-Uviedol význam prevencie chorôb krvi
Žiak:

-Pomenovať príčiny ochorení a porúch
nervového systému
-Opísať prejavy ochorení a porúch
nervového systému
-Popísať príznaky pri jednotlivých
ochoreniach a poruchách

-Pomenoval príčiny ochorení a porúch
nervového systému
-Opísal prejavy ochorení a porúch
nervového systému
-Popísal príznaky pri jednotlivých
ochoreniach a poruchách
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Písomné
skúšanie

Skupinová
práca

Frontálne
skúšanie

Ústne
odpovede

Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

Písomné
skúšanie

Didaktický
test

Frontálne
ústne
skúšanie

Ústne
odpovede
Ústne
odpovede

-Vysvetliť následky úrazov na činnosť
nervového systému
-Charakterizovať jednotlivé vyšetrovacie
metódy
-Opísať liečebné postupy konzervatívne a
chirurgické
-Stručne charakterizovať neuroinfekcie
a zápalové ochorenia nervového systému
-Charakterizovať cievne choroby
centrálneho nervového systém
-Charakterizovať klinický obraz a liečbu
jednotlivých typov náhlej cievnej mozgovej
príhody
-Rozdeliť úrazy mozgu
-Popísal roztrúsenú mozgovomiechovú
sklerózu a Parkinzonovu chorobu
-Charakterizovať klinický obraz a liečbu
záchvatovitých nervových chorôb –
epilepsia, narkolepsia
-Správne rozdelil choroby a úrazy miechy
-Označiť špecifiká ochorení a porúch
nervového systému u detí a starých ľudí
-Vymedziť význam prevencie chorôb
a porúch nervového systému

24. Ochorenia a poruchy
zmyslových orgánov

10

5

Žiak má:
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-Vysvetliť následky úrazov na činnosť
Ústne
nervového systému
skúšanie
-Vysvetlil pojmy: svalový tonus, atrofia
svalu, plégia (paréza), kontraktúra,
hyperkinézy
-Charakterizoval jednotlivé vyšetrovacie
metódy
-Opísal liečebné postupy konzervatívne
a chirurgické
-Stručne charakterizoval neuroinfekcie
a zápalové ochorenia nervového
systému
-Charakterizoval cievne choroby centrálneho
nervového systému
-Rozdelil náhle mozgové cievne príhody
-Charakterizoval klinický obraz a liečbu
jednotlivých typov náhlej cievnej
mozgovej príhody
-Rozdelil úrazy mozgu
-Popísal roztrúsenú mozgovomiechovú
sklerózu a Parkinzonovu chorobu
-Charakterizoval klinický obraz a liečbu
záchvatovitých nervových chorôb epilepsia, narkolepsia
-Správne rozdelil choroby a úrazy
miechy
-Označil špecifiká ochorení a porúch
nervového systému u detí a starých ľudí
-Vymedzil význam primárnej
a sekundárnej prevencie chorôb
a porúch nervového systému
Žiak:

-Vysvetliť funkciu jednotlivých zmyslových
orgánov
-Pomenovať príčiny ochorení jednotlivých
zmyslových orgánov
-Opísať prejavy ochorení a poranení očí,
uší a kože
-Definovať vyšetrovacie metódy
-Uviesť konzervatívne a chirurgické
liečebné postupy
-Rozoznať špecifiká ochorení a porúch
zmyslových orgánov u detí a starých ľudí
-Stanoviť význam prevencie ochorení,
porúch a úrazov zmyslových orgánov

25. Infekčné ochorenia

8

4

Žiak má:

-Vysvetlil funkciu jednotlivých
zmyslových orgánov
-Pomenoval príčiny ochorení
jednotlivých zmyslových orgánov
-Opísal prejavy ochorení a poranení
kože, očí a uší
-Stručne charakterizoval choroby nosa
a prínosových dutín
-Vymenoval najčastejšie choroby ucha
-Vymenoval najčastejšie choroby kože
-Stručne charakterizoval choroby oka
-Definoval jednotlivé vyšetrovacie
metódy
-Uviedol konzervatívne a chirurgické
liečebné postupy
-Rozoznal špecifiká ochorení a porúch
zmyslových orgánov u detí a starých
ľudí
-Stanovil význam prevencie ochorení,
porúch a úrazov zmyslových orgánov
Žiak:

-Definovať infekčné ochorenia
-Charakterizovať infekčné ochorenia podľa
cesty prenosu nákazy
-Opísať príčiny infekčných ochorení
-Vysvetliť inkubačnú dobu
-Určiť druhy imunity
-Rozoznať klinický obraz infekčných
chorôb
-Uviesť vyšetrovacie metódy
-Vymedziť liečebné postupy
-Správne rozdeliť infekčné choroby
vyvolané vírusmi, baktériami, prenášané
hmyzom a kliešťami
-Stručne charakterizovať antropozoonózy
-Stanoviť špecifiká infekčných ochorení
u detí a starých ľudí

-Správne definoval infekčné ochorenia
Písomné
-Charakterizoval infekčné ochorenia
skúšanie
podľa cesty prenosu nákazy
-Opísal príčiny infekčných ochorení
Frontálne
-Vysvetlil inkubačnú dobu
skúšanie
-Určil druhy imunity a očkovací kalendár
-Rozoznal klinický obraz infekčných
Ústne
chorôb
skúšanie
-Uviedol vyšetrovacie metódy a diagnostické
postupy
-Správne vymedzil liečebné postupy
-Správne rozdelil infekčné choroby
vyvolané vírusmi, baktériami, prenášané
hmyzom a kliešťami
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Ústne
frontálne
skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede
Didaktický
test
Ústne
odpovede

Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Ústne
odpovede
Ústne
odpovede

-Vysvetliť význam prevencie infekčných
ochorení

26. Psychicky chorí
a závislí na návykových
látkach

6

5

Žiak má:

-Definovať duševnú chorobu
-Určiť príčiny vzniku duševných chorôb
-Rozoznať príznaky duševných chorôb
- Vymenovať organické psychotické
ochorenia a psychózy, neurotické poruchy
a poruchy osobnosti
- Charakterizovať návyky a návykové látky
-Popísať jednotlivé vyšetrovacie metódy
-Opísať liečebné postupy
- Objasniť význam prevencie duševných
chorôb a závislostí
-Stručne charakterizovať špecifiká
psychických chorôb u detí a starých ľudí

27. Náhle stavy

10

5

Žiak má:
-Definovať pojem náhle stavy
-Vymenovať príznaky, príčiny
-Definovať výkony zachraňujúce život
-Vysvetliť podstatu náhlych stavoch
ohrozujúcich život (v gravidite, vo
vnútornom lekárstve, chirurgii, neurológii)
-Opísať postup úkonov prvej pomoci
-Objasniť význam prevencie
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-Stručne charakterizoval
antropozoonózy
-Stanovil špecifiká infekčných ochorení
u detí a starých ľudí
-Vysvetlil význam prevencie infekčných
ochorení
Žiak:

-Definoval duševnú chorobu
-Určil príčiny vzniku duševných chorôb
-Rozoznal príznaky duševných chorôb
-Vymenoval organické psychotické
ochorenia a psychózy
-Vymenoval neurotické poruchy
a poruchy osobnosti
-Charakterizoval návyky a návykové
látky – náruživé fajčenie, alkoholizmus
a drogová závislosť
-Popísal jednotlivé vyšetrovacie metódy
v psychiatrii
-Opísal liečebné postupy
-Objasnil význam prevencie duševných
chorôb a závislostí
-Stručne charakterizoval špecifiká
psychických chorôb u detí a starých
ľudí
Žiak:
-Správne definoval pojem náhle stavy
-Vymenoval príznaky a príčiny náhlych
stavov
-Definoval výkony zachraňujúce život
-Vysvetlil podstatu náhlych stavov
ohrozujúcich život (v gravidite, vo

Písomné
skúšanie
Frontálne
skúšanie
Ústne
skúšanie

Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Ústne
odpovede

Ústne
odpovede

Ústne
frontálne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne
odpovede
Didaktický
test
Ústne
odpovede

vnútornom lekárstve, chirurgii,
neurológii)
-Rozdelil náhle brušné príhody
-Rozdelil náhle príhody v gynekológii
a v gravidite
-Charakterizoval stavy bezvedomia
-Rozdelil náhle príhody vo vnútornom
lekárstve
-Definoval otravy – intoxikácie
-Opísal postup úkonov prvej pomoci
-Demonštroval prvú pomoc (KPR)
-Objasnil význam prevencie
Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa :
a) všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP,
b) Špecifické kritéria : ––––––
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Ústne
skúšanie

Názov predmetu

Základy ošetrovania a asistencie

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
1. roč: 3(2) hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
2. roč: 3(2) hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
3. roč: 3(2) hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
4. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín
Externé štúdium
1. roč: 5(4) hodiny týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín
( z toho 132 hodín cvičení)
2. roč: 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín

Ročník

Prvý, druhý, tretí, štvrtý - denné štúdium
Prvý, druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Revidované učebné osnovy „Základy ošetrovania a asistencie“- str. 480
Charakteristika predmetu
Predmet základy ošetrovania a asistencie na SZŠ v rámci štátneho programu, ako súčasť odbornej zložky
vzdelávania poskytuje teoretické poznatky o ošetrovaní chorých v zdravotníckych zariadeniach a obyvateľov
zariadení sociálnych služieb. Poskytuje zároveň možnosť osvojiť si praktické ošetrovateľské zručnosti
v rámci cvičení v laboratórnych podmienkach školy.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania základov ošetrovania a asistencie je vytvoriť u žiaka teoretickú bázu vedomostí
a praktických zručností nevyhnutných pre realizáciu ošetrovateľských techník a uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb pacienta. Žiak, ktorý je schopný predvídať narušenie potreby pacienta, je schopný uspokojiť
pacientove narušené potreby v kooperácii s členmi ošetrovateľského tímu. Získané vedomosti a zručnosti si
ďalej žiak upevňuje v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych
služieb pod odborným vedením pedagógov s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete základy ošetrovania a asistencie vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších
kognitívnych schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie
stratégie, ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese
kognitivizácie, personalizácie, socializácie .

Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia),
rozvoj psychomotoriky,
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
• poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
•
•
•

Proces personalizácie
možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby úloh, tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
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•
•
•
•
•
•
•
•

možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj orientačných schopností žiaka
Proces socializácie
rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

História ošetrovateľstva
Etické požiadavky na osobnosť
a správanie ZA

- Výkladovo-ilustratívna –
výklad

Obväzový materiál a obväzová technika

- Informačnoreceptívna výklad

Starostlivosť o pomôcky
Podmienky a prostriedky
ošetrovateľskej starostlivosti
Starostlivosť o posteľ a
polohovanie pacienta
Organizácia práce v nemocniciach,
ambulanciách a
v zariadeniach sociálnych služieb
Podávanie jedla pacientom

- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania
demonštrácie

Hygienická starostlivosť o chorého

- Problémovo výkladová

Vyprázdňovanie chorých

- Heuristická – brainstorming

Sledovanie a záznam fyziologických
funkcii

- Frontálna výučba
- Frontálna a individuálna práca
žiakov
- Skupinová práca žiakov
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Skupinová práca žiakov

Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti
Aplikácia liečiv cez kožu a telové dutiny
Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty
Aplikácia tepla a chladu
Vizita
Podávanie liečiv per os dospelým a
deťom
Aplikácia injekcií
Odber biologického materiálu na
vyšetrenie
Preväzy rán
Prevencia komplikácií z imobility
Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve
telo
Potreby jedinca v zdraví a chorobe
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Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb v rámci perioperačnej
starostlivosti
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb pri vybraných ochoreniach:
dýchacieho systému v rámci oše.
star.
srdcovo-cievneho systému v rámci
oše. star.
tráviaceho systému v rámci oše.
star.
vylučovacieho systému v rámci
oše. star.
nervového systému v rámci oše.
star.
metabolického a endokrínneho
systému v rámci oše. star.
pohybového systému v rámci oše.
star.
krvi a krvotvorby v rámci oše. star.
zmyslových organov v rámci oše.
star.
infekčných ochoreniach v rámci
oše. star.
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u pacientov s vybranými
psychickými ochoreniami v rámci oše.
star.
-

Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u žien v prenatálnom období a
počas šestonedelia v rámci oše. star.
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u pacientov po chemoterapii
a rádioterapii
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u geriatrického pacienta
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta.

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná
literatúra

Didaktická
technika

Materiálne výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...)

História ošetrovateľstva

Kontrová Ľ.,
Kristová J. a kol.:
Základy
ošetrovania
a asistencie.
Osveta Martin
2006

Dataprojektor
PC
Videotechnika
Tabuľa
Interaktívna
tabuľa

Prezentácia, obrazová predloha,
kronika školy

Kozierová B.
a kol.:
Ošetrovateľst
vo 1,2.
Osveta Martin
1995

Etické požiadavky na
osobnosť a správanie ZA
Obväzový materiál
a obväzová technika
Starostlivosť o pomôcky

Legislatívna dokumentácia
Obväzový materiál
Obrazové predlohy
Kniha
Zdravotnícke pomôcky
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Podmienky a prostriedky
ošetrovateľskej starostlivosti
Starostlivosť o posteľ
a polohovanie pacienta

Sládečková R.
a kol.
Základy
ošetrovania
a asistencie II.
Osveta Martin
2007

Dezinfekčné roztoky
Laboratórne sklo
Obrazové predlohy
Obrazové predlohy
Legislatívna dokumentácia
Posteľná bielizeň
Postele
Pomôcky doplňujúce posteľ
Obrazové predlohy

Organizácia práce
v nemocniciach,
ambulanciách a v
zariadeniach sociálnych
služieb

Obrazové predlohy, prezentácia,
legislatívna dokumentácia

Podávanie jedla pacientom

Pomôcky na stolovanie
Detské fľaše
Ochranné a kompenzačné
pomôcky

Hygienická starostlivosť o
chorého

Model pacienta, hygienické
pomôcky, posteľná bielizeň,
osobná bielizeň,
kompenzačné pomôcky

Vyprázdňovanie chorých

Hygienické pomôcky, pomôcky
na vyprázdňovanie

Sledovanie a záznam
fyziologických funkcii

Pomôcky a prístroje na meranie
FF, oše. dokumentácia

Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti

Záznam ZA, NANDA,
legislatívna dokumentácia

Aplikácia liečiv cez kožu
a telové dutiny

Podnos s liekmi, ošetrovateľská
dokumentácia

Aplikácia liečiv cez dýchacie
cesty

Podnos s liekmi, inhalátory,
kyslíková fľaša, ošetrovateľská
dokumentácia

Aplikácia tepla a chladu

Aplikátory tepla a chladu

Vizita

Ošetrovateľská dokumentácia,
pomôcky na vizitu

Podávanie liečiv per os
dospelým a deťom

Podnos s liekmi, ošetrovateľská
dokumentácia

Aplikácia injekcií

Lieky na inj. aplikáciu, pomôcky

Odber biologického materiálu
na vyšetrenie

Sprievodné lístky, nádoby na
odber, pomôcky

Preväzy rán

Obväzový materiál, pomôcky

Prevencia komplikácií
z imobility

Prezentácia, kompenzačné
pomôcky

Starostlivosť o umierajúceho
a mŕtve telo

Oše. dokumentácia, legislatívna
dokumentácia, pomôcky

Potreby jedinca v zdraví
a v chorobe
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb v rámci
perioperačnej starostlivosti

Kontrová Ľ.,
Kristová J. a kol.:
Základy
ošetrovania
a asistencie.

Dataprojektor
PC
Videotechnika
Tabuľa
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Krišková A.
a kol.:Ošetrov
ateľské
techniky.Osve
ta Martin
2001
Internet
Odborná
knižnica

Prezentácia
Obrazové predlohy, modely
orgánov, prezentácia, oše. dok.

Kozierová B.
a kol.:
Ošetrovateľst
vo 1,2.

Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb pri
vybraných ochoreniach:
-

dýchacieho systému
v rámci oše. star.

-

srdcovo-cievneho
systému v rámci oše.
star.
tráviaceho systému
v rámci oše. star.

-

-

Osveta Martin
2006

Interaktívna
tabuľa

Sládečková R.
a kol.
Základy
ošetrovania
a asistencie II.
Osveta Martin
2007

Obrazové predlohy, modely
orgánov, prezentácia, oše.
dokumentácia

Osveta Martin
1995
Krišková A.
a kol.:Ošetrov
ateľské
techniky.Osve
ta Martin
2001
Internet

vylučovacieho systému
v rámci oše. star.
nervového systému
v rámci oše. star.
metabolického a
endokrínneho systému
v rámci oše. star.
pohybového systému
v rámci oše. star.

Odborná
knižnica

krvi a krvotvorby v rámci
oše. star.
zmyslových orgánov
v rámci oše. star.
infekčných ochoreniach
v rámci oše. star.
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb
u pacientov s vybranými
psychickými ochoreniami
v rámci oše. star.
-

Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb u žien
v prenatálnom období a
počas šestonedelia v rámci
oše. star.
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb
u pacientov po chemoterapii a
rádioterapii
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb
u geriatrického pacienta
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb
u nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: prvý
Názov tematického celku
Témy
História ošetrovateľstva

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

5/0

2/0

Denné štúdium: 3(2)hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:

1/0

1/0

Žiak má:

10/0

7/0

- Definoval ošetrovateľstvo ako vednú disciplínu
- Charakterizoval historické obdobia ošetrovateľstva
- Porovnal historické obdobia ošetrovateľstva
- Vymenoval osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj
profesionálneho ošetrovateľstva
- Charakterizoval život a prácu F. Nightingaleovej
- Opísal vývoj zmien v zdravotníctve, ošetrovateľstve
a v zdravotníckom školstve po roku 1989 na
Slovensku
- Charakterizoval historický vývoj našej školy – SZŠ
Lučenec

písomné skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

písomné skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Žiak:

- Charakterizovať pojmy etika a morálka
- Vysvetliť význam etiky v práci zdravotníckych
pracovníkov
- Charakterizovať základné etické princípy
v prosociálnom správaní ZA

Podmienky a prostriedky
ošetrovateľskej starostlivosti

Prostriedky
hodnotenia

Žiak:

- Charakterizovať pojem a význam ošetrovateľstva
ako vedy
- Opísať históriu vývinu ošetrovateľstva ako vedy
a zmeny v zdravotníctve a školstve po roku 1989
- Vymenovať osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj
ošetrovateľstva
- Charakterizovať život a prácu F. Nightingaleovej
- Charakterizovať historický vývoj našej školy- SZŠ
Lučenec

Etické požiadavky na osobnosť
a správanie zdravotníckeho
asistenta

Metódy
hodnotenia

Žiak má:

- Definoval pojmy etika a morálka
- Vysvetlil pojmy „odborné a osobnostné predpoklady“
zdr. asistenta pre výkon povolania
- Vysvetlil pojmy „fyzické a psychické predpoklady“
zdr. asistenta pre výkon povolania
- Vymenoval základné etické princípy v správaní zdr.
asistenta
- Uviedol príklady neetických prvkov v správaní sa
zdr. asistenta
- Uviedol príklady prosociálneho správania zdr.
asistenta
Žiak:
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- Charakterizovať zdravotnú starostlivosť podľa
legislatívnych predpisov
- Charakterizovať zdravotnícke zariadenia
- Opísať organizačnú štruktúru zdravotníckych
zariadení
- Charakterizovať ošetrovateľskú jednotku a jej zložky
- Vysvetliť prácu inventárneho oddelenia
- Charakterizovať organizáciu pobytu pacienta
v nemocnici
- Charakterizovať reakcie pacienta na hospitalizáciu

Žiak má:

písomné skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

- Definoval ošetrovateľskú starostlivosť a jej význam
- Opísal druhy, formy a metódy ošetrovateľskej
starostlivosti
- Definoval pojmy holizmus a ošetrovateľský proces
- Ohraničil rozsah praxe ZA podľa legislatívneho
predpisu
- Opísal obsahovú náplň, organizáciu práce,
základnú charakteristiku členenia a vybavenia
základných (interné, chirurgické, detské

písomné skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

9/0

17/0

Z

Organizácia práce
v nemocniciach, ambulanciách a
v zariadeniach sociálnych
služieb

-Definoval pojmy podmienky a prostriedky oše.
starostlivosti
- Rozdelil zdr. starostlivosť podľa legislatívnych
predpisov
- Vymenoval zariadenia ambulantnej a ústavnej
zdravotnej starostlivosti
- Vymenoval členov manažmentu a zdravotníckych
pracovníkov zdravotníckeho zariadenia
- Opísal organizačnú štruktúru zdravotníkych
zariadení
- Opísal ošetrovaciu jednotku – typy, stavebné časti a
vybavenie
- Vymenoval vybavenie izby pacienta
- Vymenoval komplementy ošetrovacej jednotky a ich
účel
- Vysvetlil význam činnosti inventárneho oddelenia
- Charakterizoval hospodárenie s inventárom
oddelenia
- Opísal zásady hospodárenia s inventárom
- Vysvetlil systém evidencie a kontroly inventáru
- Zdôvodnil význam mimoriadnej pozornosti pri
manipulácii s čistou a použitou bielizňou
- Definoval pojem hospitalizácia
- Opísal organizáciu pobytu v zdravotníckom
zariadení
- Opísal základné činnosti spojené s príjmom,
preložením a prepustením pacienta
- Vysvetlil reakcie pacienta na hospitalizáciu
- Vysvetlil rozdiel medzi liečebným režimom,
ochranno – liečebným režimom, vnútorným
a domácim poriadkom
Žiak:

- Charakterizovať ošetrovateľskú starostlivosť
- Opísať , formy a metódy ošetrovateľskej
starostlivosti
- Definovať oše. proces a holizmus
- Charakterizovať rozsah praxe ZA
- Opísať náplň základných a špecializačných
odborov, základnú charakteristiku členenia a
vybavenia oddelenia, význam domov ošetrovateľskej
starostlivosti, zariadení sociálnych služieb a ADOS
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a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie) a
špecializačných odborov (OAIM, očné, krčné, kožné,
infekčné, onkologické a psychiatrické oddelenie)
- Charakterizoval domovy ošetrovateľskej
starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb a ADOS
- Opísal náplň práce a vybavenie v domovoch
ošetrovateľskej starostlivosti, v zariadeniach
sociálnych služieb a v ADOS
- Zdôvodnil výhody a nevýhody domácej
ošetrovateľskej starostlivosti
Obväzový materiál a obväzová
technika

Starostlivosť o pomôcky

0/18

0/16

0/10

3/9

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na obväzovú
techniku
- Vymenovať druhy obväzového materiálu a typy
obväzov
- Zhotoviť obväzový materiál a obväzy jednotlivých
častí tela
- Vymenovať zásady zhotovovania obväzov
- Zdôvodniť zásady zhotovovania obväzov
- Prejaviť schopnosť asistencie pri prikladaní
sadrových, škrobových a imobilizačných obväzov
- Absolvovať odbornú exkurziu v prirodzených
podmienkach so zameraním na ošetrovaciu jednotku
a sádrovňu

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na obväzovú
techniku
- Charakterizoval jednotlivé druhy obväzového
materiálu
- Uviedol typy obväzov
- Vymenoval zásady zhotovovania obväzov
- Zdôvodnil zásady zhotovovania obväzov
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psychosociálnu) na zhotovenie obväzu, prípravu
obväzového materiálu a pomôcok, prostredia,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Zhotovil šatkové, prakové, náplasťové obväzy
a obväzy z pružnej sieťoviny
- Zhotovil ovínadlové obväzy všetkých častí tela
- Zhotovil bandáž horných a dolných končatín
- Zdôvodnil bandáž horných a dolných končatín
- Vymenoval škrobové a imobilizačné obväzy
- Prejavil schopnosť asistencie pri prikladaní
sadrových, škrobových a imobilizačných obväzov
- Absolvoval odbornú exkurziu v prirodzených
podmienkach so zameraním na ošetrovaciu jednotku
a sádrovňu
Žiak:

písomné skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na
starostlivosť o pomôcky
- Definoval pojmy asepsa, antisepsa, dekontaminácia,
dezinfekcia a sterilizácia, expozičný čas
- Vymenoval druhy pomôcok používaných
v zdravotníckych zariadeniach podľa trvania času
používania a podľa druhu materiálu

písomné skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak má:
- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
starostlivosť o pomôcky
- Vymenovať druhy zdravotníckych pomôcok
- Charakterizovať postup dekontaminácie a jej
jednotlivé kroky
- Charakterizovať čistiacu miestnosť
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- Vysvetliť proces mechanickej očisty, dezinfekcie
a sterilizácie
- Opísať hygienicko- epidemiologický režim
- Opísať organizáciu práce na odd. centrálnej
sterilizácie
- Pomenovať predložené základné chirurgické
inštrumentárium
- Charakterizovať prípravu pomôcok a manipuláciu so
sterilnými nástrojmi, sterilným obväzovým materiálom
a sterilnými rukavicami
- Uviesť prevenciu nozokomiálnych nákaz
- Uviesť zásady manipulácie so zdravotníckym
odpadom
- Absolvovať odbornú exkurziu na oddelení centrálnej
sterilizácie

Starostlivosť o posteľ
a polohovanie pacienta

Žiak má:
0/17

- Opísal čistiacu miestnosť
- Zdôvodnil význam čistiacej miestnosti na
ošetrovacej jednotke
- Vysvetlil druhy a spôsoby dezinfekcie
- Opísal druhy, účinky a postup pri riedení
dezinfekčných prostriedkov
- Uviedol požiadavky na dezinfekčné prostriedky
- Vypočítal správnu koncentráciu dezinfekčného
prostriedku
- Demonštroval prípravu pomôcok a konkrétneho
dezinfekčného roztoku, samotnú dezinfekciu vybranej
pomôcky a ukončenie výkonu
- Opísal hygienicko- epidemiologický režim
- Opísal druhy a spôsoby sterilizácie a sterilizačný
cyklus
- Charakterizoval druhy obalového materiálu
- Opísal pracovisko centrálnej sterilizácie
- Pomenoval predložené základné chirurgické
inštrumentárium
- Demonštroval prípravu pomôcok a zdrav. materiálu
na sterilizáciu
- Demonštroval prípravu pomôcok a manipuláciu so
sterilnými nástrojmi, sterilným obväzovým materiálom
a sterilnými rukavicami
- Zdôvodnil zásady manipulácie so sterilným
materiálom
- Definoval pojem nozokomiálne nákazy a spôsoby
prevencie
- Vysvetlil spôsob manipulácie so zdr. odpadom, ich
delenie a likvidáciu
- Absolvoval odbornú exkurziu na oddelení centrálnej
sterilizácie
Žiak:

0/11
- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
starostlivosť o posteľ
- Charakterizovať posteľ pacienta a jej typy
- Uviesť význam úpravy postele
- Demonštrovať úpravu postele
- Zdôvodniť význam dodržiavania zásad pri úprave
postele, manipulácii s čistou a špinavou bielizňou
a zásady jej uskladnenia
- Charakterizovať pomôcky doplňujúce posteľ
- Uviesť diagnostické a liečebné polohy
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- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na
starostlivosť o posteľ
- Opísal základné typy postelí pre dospelých
a detských pacientov
- Opísal základné vybavenie postele
- Vymenoval pomôcky doplňujúce posteľ
- Demonštroval správnu manipuláciu s pomôckami
doplňujúcimi posteľ
- Demonštroval úpravu prázdnej postele pre
dospelého a detského pacienta

písomné skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Vysvetliť význam polohovania pacienta
- Demonštrovať polohovanie pacienta
- Demonštrovať správnu manipuláciu s bielizňou
a pomôckami doplňujúcimi posteľ

Podávanie jedla pacientom

0/15

2/5

Žiak má:
- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
podávanie stravy
- Charakterizovať pojem diéta a diétny systém
- Charakterizovať diéty v jednotnom diétnom systéme
- Opísať organizáciu stravovania v nemocnici
- Opísať spôsoby stravovania pacientov s ohľadom
na úroveň sebestačnosti
- Demonštrovať záznam o príjme tekutín a stravy
- Vymenovať alternatívne spôsoby výživy
- Charakterizovať prirodzenú a umelú výživu detí
- Demonštrovať podávanie stravy u dojčaťa

157

- Demonštroval prípravu imobilného pacienta (biopsycho- sociálnu) na úpravu postele, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Dodržal zásady úpravy postele a manipulácie
s posteľnou bielizňou
- Zdôvodnil význam dodržiavania zásad pri úprave
postele, manipulácii s čistou a špinavou bielizňou
a zásady jej uskladnenia
- Vymenoval diagnostické a liečebné polohy
- Zdôvodnil význam diagnostických a liečebných
polôh
- Demonštroval diagnostické a liečebné polohy
- Zdôvodnil význam zmeny polohy pacienta
- Navrhol plán polohovania pacienta s rôznym
stupňom mobility
- Demonštroval techniky zmeny polôh pacienta na
posteli
Žiak:
- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na
podávanie stravy
- Definoval pojem diéta a diétny systém
- Charakterizoval diéty uvedené v jednotnom diétnom
systéme (ochorenia, vhodné a nevhodné potraviny...)
- Opísal spôsob objednávania a prepravy stravy
- Vymenoval zásady a význam podávania stravy
- Zdôvodnil zásady podávania stravy
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psychosociálnu) na podávanie stravy, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti
pacienta v príjme stravy a opatrenia na podporu
sebestačnosti
- Opísal spôsob evidencie príjmu tekutín a potravy
u pacienta
- Uviedol príklad denného záznamu príjmu tekutín
a potravy (pitný režim, bilancia tekutín)
- Opísal špecifiká výživy starých, dlhodobo chorých
a imobilných pacientov
- Vymenoval alternatívne spôsoby výživy
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psychosociálnu) na zavedenie NGS, prípravu pomôcok,
asistenciu sestre pri zavádzaní NGS a podávaní
stravy a ukončenie výkonu
- Definoval pojmy prirodzená a umelá výživa detí

písomné skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Porovnal prirodzenú výživu materským mliekom
a umelú mliečnu výživu
- Opísal stravu dojčiat
- Vymenoval zásady prípravy a kŕmenia dojčaťa
- Demonštroval prípravu dieťaťa (bio-psychosociálnu) na kŕmenie fľaškou alebo lyžičkou, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: druhý
Názov tematického celku
Témy
Hygienická starostlivosť
o chorého

Vyprázdňovanie chorých

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

0/25

0/10

6/14

2/6

Denné štúdium: 3(2)hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
hygienickú starostlivosť o chorého
- Charakterizovať osobnú hygienu
- Demonštrovať vykonanie hygienickej
starostlivosti u dieťaťa okrem novorodenca
a dospelého pacienta, s ohľadom na zdravotný
stav a stupeň sebestačnosti
- Demonštrovať podporu sebestačnosti
- Špecifikovať hygienickú starostlivosť o
inkontinentného pacienta
- Zhodnotiť stav kože
- Demonštrovať starostlivosť o pac.
s dekubitmi a intertrigom (bez narušenia
celistvosti kože)
- Absolvoval odbornú exkurziu so zameraním
na vykonávanie hygienickej starostlivosti
u pacienta v prirodzených podmienkach

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na hygienickú starostlivosť
o chorého
- Zdôvodnil význam starostlivosti o osobnú hygienu
- Opísal druhy a zásady hygienickej starostlivosti
- Opísal hygienickú starostlivosť o pacienta v závislosti od
zdravotného stavu a stupňa pohyblivosti
- Konkretizoval zisťovanie sebestačnosti pacienta pri hygiene
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Demonštroval starostlivosť o osobnú a posteľnú bielizeň chorého
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie
hygienickej starostlivosti o ruky pacienta, úpravu nechtov, česanie,
umývanie vlasov, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
podľa druhu hygienickej starostlivosti
- Demonštroval prípravu pacienta na hygienickú starostlivosť o dutinu
ústnu- zdravú dutinu ústnu, osobitná starostlivosť o dutinu ústnu
a starostlivosť o zubnú protézu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta na hygienickú starostlivosť- ranné
a večerné umývanie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie
ceľkového kúpeľa, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta na holenie, holenie operačného
poľa, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu dieťaťa okrem novorodenca (bio-psycho-soc.)
na vykonanie hygienickej starostlivosti , prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Opísal špecifiká hygienickej starostlivosti o pacienta s inkontinenciou
moča a stolice
- Demonštroval prípravu inkontinentného pacienta na vykonanie
hygienickej starostlivosti, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Zhodnotil stav kože
- Demonštroval starostlivosť o pac. s dekubitmi a intertrigom (bez
narušenia celistvosti kože)
- Absolvoval odbornú exkurziu so zameraním na vykonávanie
hygienickej starostlivosti u pacienta v prirodzených podmienkach
Žiak:

Žiak má:
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Metódy
hodnotenia

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
vyprázdňovanie chorých
- Definovať moč, močenie, stolicu, defekáciu
- Opísať faktory ovplyvňujúce vyprázdňovanie
moču a stolice
- Opísať fyziologické a patologické nálezy
moču a stolice
- Vysvetliť poruchy vylučovania moču
- Charakterizovať poruchy vylučovania stolice
- Opísať špecifiká starostlivosti o pacienta
s retenciou, inkontinenciou moču, hnačkou,
zápchou, inkontinenciou stolice.
- Demonštrovať zber a meranie mernej
hmotnosti moču, jednorázový odber moču
- Uviesť význam cievkovania a zavedenia PK
- Demonštrovať asistenciu pri výkonoch:
cievkovanie, zavádzanie PK a staroslivosť
o PK
- Demonštrovať prípravu dieťaťa na
zachytávanie moču
- Definovať klyzmu a jej druhy
- Demonštrovať vykonanie klyzmy
- Charakterizovať kolostómiu a starostlivosť
o pacienta s kolostómiou
- Opísať osobitosti vylučovania moču
a vylučovania stolice u detí
- Demonštrovať prípravu dieťaťa na
zachytávanie moču
- Konkretizovať postup zisťovania a podpory
sebestačnosti pri vyprázdňovaní moču a
stolice
- Demonštrovať zápis údajov o nameraných
hodnotách do dokumentácie

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na vyprázdňovanie chorých
- Definoval moč a močenie
- Opísal faktory ovplyvňujúce vylučovanie moču
- Opísal fyziologické a patologické nálezy na farbe a množstve moču
- Vysvetlil pojmy (retencia, polakyzúria, nyktúria, dyzúria, paradoxná
ischúria, inkontinencia)
- Opísal špecifiká star. o pacienta s retenciou a inkontinenciou moču
- Opísal nácvik mikčného reflexu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na zber moču,
meranie mernej hmotnosti moču, na jednorázový odber moču, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Zdôvodnil význam cievkovania a zavedenia PK
- Rozoznal jednotlivé typy cievok
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na cievkovanie,
zavádzanie PK, prípravu pomôcok, spoluprácu so sestrou/lekárom pri
výkone a ukončenie výkonu
- Demonštroval starostlivosť o PK, starostlivosť a výmenu zberného
vrecka, prípravu pomôcok, pacienta realizáciu a ukončenie výkonu
- Opísal špecifiká sledovania močenia u detí
- Demonštroval prípravu dieťaťa (bio-psycho-soc.) na zachytávanie
moču, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Definoval stolicu a defekáciu
- Opísal faktory ovplyvňujúce vyprázdňovanie stolice
- Opísal fyziologické a patologické nálezy na množstve, pravidelnosti,
konzistencii, forme, farbe a zápachu stolice
- Charakterizoval poruchy vylučovania stolice (hnačka, zápcha,
inkontinecia, flatulencia, meteorizmus, hemoroidy)
- Opísal špecifiká star. o pacienta s hnačkou, zápchou, inkontinenciou
stolice
- Zdôvodnil význam pravidelného vylučovania stolice a jeho
sledovanie
- Opísal nácvik defekačného reflexu
- Definoval pojem klyzma
- Rozdelil klyzmy podľa účelu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie
klyzmy, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Definoval pojem kolostómia
- Demonštroval prípravu pacienta nesebestačného v starostlivosti
o kolostómiu (bio-psycho- soc.) na vyprázdnenie (výmenu) zberného
vrecka, alebo očistenie zhojenej- staršej kolostómie od stolice,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Opísal osobitosti vylučovania stolice u detí
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pacienta pri
vyprázdňovaní moču a stolice
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písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Demonštroval zápis údajov o nameraných hodnotách do
dokumentácie

Sledovanie a záznam
fyziologických funkcií

Žiak má:
6/15

Žiak:

0/7
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- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
sledovanie FF a vedomia
- Vymedziť fyziologické a patologické hodnoty
FF a vedomia
- Demonštrovať meranie FF u dospelého
a dieťaťa
- Demonštrovať zápis údajov o nameraných
hodnotách FF do dokumentácie
- Špecifikovať meranie FF u detí
- Charakterizovať poruchy a hodnotenie
vedomia
- Zdôvodniť význam dodržiavania zásad pri
meraní TT, D, P, TK
- Charakterizovať podiel ZA pri zhotovovaní
EKG záznamu
- Absolvovať odbornú exkurziu so zameraním
na meranie FF v prirodzených podmienkach
- Demonštrovať prípravu dospelého pacienta
a dieťaťa (okrem novorodenca) na meranie a
váženie, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu

Vizita

Podávanie liečiv per os
dospelým a deťom

3/0

2/0

Žiak má:
- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom
k sesterskej a lekárskej vizite
- Charakterizovať pojem vizita, účel
a organizáciu vizity a špecifiká u detí
- Demonštrovať asistenciu pri vizite
a povinnosti po skončení
Žiak má:

5/7

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na sledovanie FF
- Definoval TT, TK, P, D, vedomie
- Zdôvodnil význam dodržiavania zásad pri meraní TT, D, P, TK
- Rozlíšil viaceré druhy teplomerov
- Demonštroval manipuláciu s jednotlivými druhmi teplomerov
- Opísal faktory ovplyvňujúce D, P, TK a TT
- Lokalizoval miesta merania TT, P a TK
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.), prípravu pomôcok
na meranie TT (v axile, inguine, v ústach, v uchu, konečníku, pošve),
D, P, TK realizáciu a ukončenie výkonu
- Opísal poruchy dýchania (rýchlosť, pravidelnosť, kvalita, hĺbka)
- Vymedzil fyziologické a patologické hodnoty TK , P, TT
- Vykonal záznam TK, P, D, TT
- Opísal špecifiká merania TK, P, D, TT u detí
- Charakterizoval poruchy a hodnotenie vedomia
- Demonštroval prípravu pacienta na EKG záznam, prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Demonštroval zápis údajov o nameraných hodnotách do
dokumentácie
- Demonštroval prípravu dospelého pacienta a dieťaťa (okrem
novorodenca) na meranie a váženie, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Absolvoval odbornú exkurziu so zameraním na meranie FF
v prirodzených podmienkach

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Žiak:
- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom k sesterskej a lekárskej vizite
- Definoval pojem vizita, účel a organizáciu lekárskej a sesterskej vizity
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vizitu, prípravu
pomôcok a prostredia, asistenciu sestre, ukončenie výkonu a špecifiká
u detí
- Opísal organizáciu práce po skončení sesterskej vizity
Žiak:

0/6
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Prevencia komplikácií z
imobility

13/5

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
podávanie liekov per os dospelým a deťom
- Charakterizovať pojem liek, liečivo, pomocná
látka, liekopis, recept, rozdiel medzi špecialitou
a magistralitou
- Vymenovať formy liekov slovenským
a latinským výrazom
- Opísať prejavy alergických reakcií na podané
lieky
- Opísať zásady podávania liekov
- Zdôvodniť zásady podávania liekov
- Charakterizovať spôsob uchovávania
a uskladnenia liekov a zásady ich podávania
- Navrhnúť činnosti na podporu sebestačnosti
v príjme liekov per os
- Demonštrovať prípravu pacienta na
podávanie liekov per os prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Opísať význam, účinky liečivých čajov
v liečbe a spôsob ich prípravy
- Špecifikovať osobitosti asistencie pri
podávaní liekov per os dojčatám a batoľatám
- Charakterizovať špecifiká podávania diuretík,
antibiotík, chemoterapeutík, analgetík
a opiátov
- Opísať spôsoby uchovávania a evidencie
opiátov na oddelení
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na podávanie liekov per os
dospelým a deťom
- Definoval pojem liek, liečivo, pomocná látka, liekopis a recept
- Vysvetlil rozdiel medzi špecialitou a magistralitou
- Vymenoval formy liekov slovenským a latinským výrazom
- Preukázal zručnosť v odčítavaní expirácie liekov
- Opísal spôsob uchovavánia a uskladnenia liekov na oddelení
- Opísal prejavy alergických reakcií na podané lieky
- Opísal zásady podávania liekov
- Zdôvodnil zásady podávania liekov
- Konkretizival postup zisťovania sebestačnosti pacienta v príjme
liekov per os
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti v prijme liekov per os
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
liekov per os, prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Opísal význam, účinky liečivých čajov v liečbe a spôsob ich prípravy
- Špecifikoval osobitosti asistencie pri podávaní liekov per os dojčatám
a batoľatám
- Charakterizoval špecifiká podávanie diuretík, antibiotík,
chemoterapeutík, analgetík a opiátov
- Opísal spôsoby uchovávania a evidencie opiátov na oddelení

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
prevenciu komplikácii z imobility
- Definovať IMS a stupne pohybovej
schopnosti
- Vymenovať zmeny na kostro- svalovom,
srdcovocievnom, dýchacom, tráviacom,
vylučovacom, kožnom a nervovom systéme
- Charakterizovať prevenciu komplikácií
z imobility na jednotlivých systémoch
- Konkretizovať postup zisťovania
sebestačnosti príbuzných v star. o imobilného
a jej podporu
- Opísať špecifiká imobilizačného syndrómu
u detských a geriatrických pacientov

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na prevenciu komplikácii
z imobility
- Definoval IMS a stupne pohybovej schopnosti
- Vymenoval zmeny na kostro- svalovom, srdcovocievnom, dýchacom,
tráviacom, vylučovacom, kožnom, nervovom systéme spôsobených
imobilitou
- Opísať preventívne činnosti zabraňujúce vzniku komplikácií
z imobility na jednotlivých systémoch
- Zdôvodnil činnosti zabraňujúce vzniku komplikácií z imobility na
jednotlivých systémoch
- Demonštroval správne polohovanie pacienta, dychové cvičenia,
nácvik sedu, stoja a chôdze a používanie pomôcok zabraňujúcich
vzniku komplikácií z imobility

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:

5/7
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- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti príbuzných
v starostlivosť o imobilného
- Navrhol činnosti na podporu sebetačnosti
- Opísal špecifiká imobilizačného syndrómu u detských a geriatrických
pacientov
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: tretí
Názov tematického celku
Témy
Aplikácia injekcií

Odber biologického materiálu
na vyšetrenie

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

4/17

0/12

5/17

Denné štúdium: 3(2) hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu injekcií
- Vymenovať spôsoby aplikácie injekcií v závislosti
od miesta aplikácie
- Špecifikoval druhy antikoagulancií a osobitosti ich
podávania
- Špecifikoval druhy inzulínu a osobitosti jeho
podávania
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu subkutánnej injekcie –
nízkomolekulárneho heparínu, inzulínu, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu subkutánnej injekcie –
vysokomolekulárneho heparínu, prípravu
pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu intramuskulárnej injekcie,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Zhodnotiť úroveň sebestačnosti pac. v apl.
inzulínu a navrhnúť činnosti na podporu
sebestačnosti
- Demonštrovať prípravu pacienta na apl.
venóznej inj., infúzie, prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Charakterizovať zásady starostlivosti
o intravenóznu kanylu
- Opísať osobitosti apl. inj. u detí
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu injekcií
- Vymenoval spôsoby aplikácie inj. v závislosti od miesta aplikácie
- Špecifikoval druhy antikoagulancií a osobitosti ich podávania
- Špecifikoval druhy inzulínu a osobitosti jeho podávania
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
subkutánnej injekcie – nízkomolekulárneho heparínu, inzulínu,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
subkutánnej injekcie – vysokomolekulárneho heparínu, prípravu
pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
intramuskulárnej injekcie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pac. v apl. inzulínu,
nízkomolekulárneho heparínu
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
venóznej injekcie, infúzie, prípravu pomôcok, asistenciu sestre
a ukončenie výkonu
- Charakterizoval zásady starostlivosti o intravenóznu kanylu
- Opísal osobitosti apl. inj. u detí

Žiak:

0/18
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Metódy
hodnotenia

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Aplikácia liečiv cez kožu
a telové dutiny

0/9

0/6

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na odber
biologického materiálu
- Definovať pojem biologický materiál
- Vymenovať druhy vyšetrení biol. materiálu
- Vysvetliť zásady asistencie pri odberoch
materiálu na vyšetrenie
- Opísať spôsob objednávania vyšetrení
biologického materiálu a administratívne činnosti
ZA pri zakladaní výsledkov vyšetrení
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio- psychosoc.) na odber moču, stolice, kapilárnej - GP
a venóznej krvi, spúta, sterov z telových dutín,
prípravu pomôcok, realizáciu odberu a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio- psychosoc.) na odber kapilárnej krvi – ABR, žalúdočného
obsahu pri výplachu žalúdka, sterov z rán,
prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu
- Špecifikovať prípravu a asistenciu pri odbere biol.
materiálu u dojčiat a batoliat
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na odber biologického
materiálu
- Definoval pojem biologický materiál
- Vymenoval druhy vyšetrení biol. materiálu
- Vysvetlil zásady asistencie pri odberoch materiálu na vyšetrenie
- Opísal spôsob objednávania vyšetrení biologického materiálu
a administratívne činnosti ZA pri zakladaní výsledkov vyšetrení
- Demonštroval prípravu pacienta (bio- psycho- soc.) na odber moču
(biochem. vyšetrenie a orientačné vyšetrenie moču vrátane
kvantitatívnych vyšetrení, sterilný moč z PK a stredný prúd moču),
stolice (biochem., parazitologické a bakteriologické vyšetrenie),
kapilárnej - GP a venóznej krvi, spúta, sterov z telových dutín,
prípravu pomôcok, realizáciu odberu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio- psycho- soc.) na odber
kapilárnej krvi – ABR, žalúdočného obsahu pri výplachu žalúdka,
sterov z rán, prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu
- Špecifikoval prípravu a asistenciu sestre pri odbere bio. materiálu
u dojčiat a batoliat

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu liečiv cez kožu a do telových dutín
- Vymenovať formy liekov aplikovaných na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Charakterizovať zásady aplikácie liekov na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Demonštrovať prípravu pacienta na aplikáciu
liekov na kožu, prípravu pomôcok, realizáciu,
alebo asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu liekov do konečníka, na sliznicu
nosa, do ucha a do oka, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta, pomôcok na
kloktanie, realizáciu, ukončenie výkonu
- Špecifikovať osobitosti aplikácie liekov na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
dojčatám, batoľatám a deťom

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu liečiv cez
kožu a do telových dutín
- Vymenoval formy a účinky liekov aplikovaných na kožu, do
konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Vymenoval zásady aplikácie liekov na kožu, do konečníka, na
sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Zdôvodnil zásady aplikácie liekov na kožu, do konečníka, na
sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
liekov na kožu , prípravu pomôcok, realizáciu alebo asistenciu
sestre a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
liekov do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka, prípravu
pomôcok, realizáciua ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta, pomôcok na kloktanie, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Špecifikoval osobitosti aplikácie liekov na kožu, do konečníka ,na
sliznicu nosa, do ucha a do oka dojčatám, batoľatám a deťom

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:
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Aplikácia liečiv cez dýchacie
cesty

Aplikácia tepla a chladu

0/7

0/4

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu liečiv do dýchacích ciest- inhaláciu
a kyslík
- Definovať inhaláciu a jej druhy
- Špecifikovať účinky inhalačných liečivých látok
- Demonštrovať prípravu pacienta na podávanie
inhalácie, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Vymenovať stavy pacienta vyžadujúce kyslíkovú
liečbu
- Vymenovať bezpečnostné opatrenia a zásady
manipulácie s kyslíkovou fľašou
- Špecifikovať výhody a nevýhody podávania
kyslíka prostredníctvom kyslíkovej fľaše
a centrálneho rozvodu kyslíka
- Vymenovať aplikátory kyslíka
- Demonštrovať prípravu pacienta na podávanie
kyslíka, príprava pomôcok, spoluprácu so sestrou
a ukončenie výkonu
- Opísať špecifiká aplikácie inhalácie a kyslíka u
detí
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu liečiv do
dýchacích ciest- inhaláciu a kyslík
- Definoval inhaláciu a jej druhy
- Špecifikoval účinky inhalačných liečivých látok
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
inhalácie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Vymenoval stavy pacienta vyžadujúce kyslíkovú liečbu
- Vymenoval bezpečnostné opatrenia a zásady manipulácie
s kyslíkovou fľašou
- Špecifikoval výhody a nevýhody podávania kyslíka prostredníctvom
kyslíkovej fľaše a centrálneho rozvodu kyslíka
- Vymenoval aplikátory kyslíka
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho- soc.) na podávanie
kyslíka, prípravu pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie
výkonu
- Opísal špecifiká aplikácie inhalácie a kyslíka u detí

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu tepla a chladu
- Opísať účinky tepla a chladu na organizmus
- Vymenovať prostriedky na aplikáciu tepla
a chladu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta na aplikáciu
tepla a chladu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Opísať rozdiel medzi Kennyovej zábalom
a Priessnitzovým obkladom
- Opísať špecifiká aplikácie tepla a chladu u detí

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu tepla a chladu
- Opísal účinky tepla a chladu na organizmus
- Vymenoval prostriedky na aplikáciu tepla a chladu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na čiastočný
teplý a sedací kúpeľ, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
chladu ochladzovaním, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
teplých suchých a chladných suchých obkladov, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
chladných a dráždivých obkladov, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Opísal rozdiel medzi Kennyovej zábalom a Priessnitzovým
obkladom
- Opísal špecifiká aplikácie tepla a chladu u detí

0/5

0/5

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:
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Preväzy rán

Potreby jedinca v zdraví a
chorobe

Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti

0/4

19/0

3/7

0/5

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
preväzy rán
- Definovať pojmy: preväz rany, aseptická
a septická rana, nozokomiálna nákaza
- Demonštrovať prípravu pac. na preväz aseptickej
rany, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pac. na preväz septickej
rany, prípravu pomôcok, asistenciu sestre
a ukončenie výkonu
- Vymenovať význam a druhy drenážnych
systémov
- Demonštrovať prípravu pac. na výmenu zbernej
nádoby drenážneho systému prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na preväzy rán
- Definoval pojmy: preväz rany, aseptická a septická rana,
nozokomiálna nákaza
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na preväz
aseptickej rany, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na preväz
septickej rany, prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu
- Vymenoval význam a druhy drenážnych systémov
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na výmenu
zbernej nádoby drenážneho systému, prípravu pomôcok, asistenciu
sestre a ukončenie výkonu

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
uspokojovanie potrieb pacienta
- Definovať a rozdeliť ľudské potreby
- Vymenovať faktory ovplyvňujúce uspokojovanie
potrieb u pacienta
- Vysvetliť pojem holistický prístup k pacientovi pri
poskytovaní starostlivosti
- Vysvetliť význam identifikácie potrieb u pacienta
- Konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti
pacienta v uspokojovaní jehopotrieb
- Navrhnúť činnosti na podporu sebestačnosti
- Opísať spôsob uspokojovania potreby hygieny,
spánku a odpočinku, prijímania potravy,
vylučovania stolice a moču, uspokojenie psych.
potrieb, potreby bezpečia a istoty, eliminácie
strachu a úzkosti, potreby sociálneho kontaktu,
informácií, kultúrnych a duchovných potrieb
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na uspokojovanie potrieb
pacienta
- Definoval a rozdelil ľudské potreby
- Vysvetlil delenie potrieb podľa A. H. Maslowova
- Vymenoval faktory ovplyvňujúce uspokojovanie potrieb u pacienta
- Vysvetlil pojem holistický prístup k pacientovi pri poskytovaní
starostlivosti
- Vysvetlil význam identifikácie potrieb u pacienta
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pacienta v
uspokojovaní jeho potrieb a
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Opísal spôsob uspokojovania potreby hygieny, spánku
a odpočinku, prijímania potravy, vylučovania stolice a moču,
uspokojenie psych. potrieb, potreby bezpečia a istoty, eliminácie
strachu a úzkosti, potreby sociálneho kontaktu, informácií, kultúrnych
a duchovných potrieb

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na zber
informácií o pacientovi
- Vysvetliť význam získavania informácií

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na zber informácií
o pacientovi
- Vysvetlil význam získavania informácií
- Vymenoval informačné zdroje, obsahové zameranie informácií

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

8/0

Žiak:

3/0
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Starostlivosť o umierajúceho
a mŕtve telo

2/1

- Vymenovať informačné zdroje, obsahové
zameranie informácií
- Vymenovať zásady pozorovania
- Zdôvodniť zásady pozorovania
- Vysvetliť spôsoby a význam pozorovania
sebestačnosti pacienta v denných aktivitách
- Preukázať schonosť zhotoviť záznam o zistených
informáciách
- Opísať špecifiká pozorovania detí
- Definovať pojem holizmus a ošetrovateľský
proces
- Opísať metódu ošetrovateľského procesu
Žiak má:

- Definoval metódu pozorovania, zložky plánu pozorovania
- Vymenoval zásady pozorovania
- Zdôvodnil zásady pozorovania
- Vymenoval zameranie pozorovania telesného, psycického,
sociálneho stavu a spirituálnej orientácie pacienta
- Vysvetlil spôsoby a význam pozorovania sebestačnosti pacienta
v denných aktivitách
- Preukázal schopnosť záznamu zistených informácií o chorých
- Opísal špecifiká pozorovania detí
- Definoval pojem holizmus a ošetrovateľský proces
- Opísal metódu ošetrovateľského procesu

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na star.
o umierajúceho a mŕtve telo
- Opísať etický aspekt starostlivosti
o umierajúceho pacienta
- Opísať základnú star. o umierajúceho pac.
- Opísať isté a neisté známky smrti
- Opísať správny postup starostlivosti o mŕtve telo
- Demonštrovať prípravu pomôcok, asistenciu
sestre a ukončenie výkonu pri starostlivosti
o mŕtve telo
- Vysvetliť pojem pozostalosť a spôsob
manipulácie s ňou

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na star. o umierajúceho
a mŕtve telo
- Opísal etický aspekt starostlivosti o umierajúceho pacienta
- Opísal základnú starostlivosť o umierajúceho pacienta
- Opísal isté a neisté známky smrti
- Opísal správny postup starostlivosti o mŕtve telo
- Demonštroval prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu pri starostlivosti o mŕtve telo
- Vysvetlil pojem pozostalosť a spôsob manipulácie s ňou

domáca úloha

Žiak:

0/1
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písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: štvrtý
Názov tematického celku
Témy
Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb v rámci
perioperačnej starostlivosti

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

3

0/2

Denné štúdium: 2 hodina týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať druhy perioperačnej starostlivosti
- Opísať organizáciu perioperačnej starostlivosti
- Charakterizovať ošetrovateľské činnosti
u pacienta v rámci perioperačnej starostlivosti
- Posúdiť úroveň sebestačnosti pac.
- Opísať povinnosti ZA v jednotlivých fázach oše.
procesu
- Vymenovať oše. činností, ktorými sa
predchádza narušeniu potrieb alebo
sa uspokojujú narušené potreby pacienta
v perioperačnej starostlivosti
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby pacienta v perioperačnej starostlivosti
- Opísať oblasti edukácie pac. pred a po operácii
- Opísať osobitosti oše. starostlivosti u detí

- Opísal dlhodobú, krátkodobú a bezprostrednú predoperačnú
prípravu
- Opísal bezprostrednú a následnú pooperačnú starostlivosť
- Opísal organizáciu perioperačnej starostlivosti
- Charakterizoval ošetrovateľské činnosti u pacienta v rámci
perioperačnej starostlivosti
- Posúdil úroveň sebestačnosti pac.
- Opísal povinnosti ZA v jednotlivých fázach oše. procesu
- Vymenoval oše. činností, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta v perioperačnej
starostlivosti
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta v perioperačnej
starostlivosti
- Vymenoval oblasti edukácie pac. pred a po operácii
- Opísal oblasti edukácie pac. pred a po operácii
- Opísal osobitosti oše. starostlivosti u detí

170

Metódy
hodnotenia

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb pri/s
vybraných/vybranými:
-

och. dýchacieho systému
v rámci oše. star.

-

och. srdcovocievneho
systému v rámci oše. star.

-

och. tráviaceho systému
v rámci oše. star.

-

och. vylučovacieho
systému v rámci oše.
star.

-

och. nervového systému
v rámci oše. star.

-

och. metabolického
a endokrínneho systému
v rámci oše. star.
och. pohybového
systému v rámci oše. star.

-

-

och. krvi a krvotvorby
v rámci oše. star.

-

och. zmyslových orgánov
v rámci oše. star.

-

infekčných och. v rámci
oše. star.

-

psychickými och. v rámci
oše. star.

57

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú zdravotnú star. pacientom. s vybraným
ochorením
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Vymenovať vyšetrenia lekárskeho
diagnostického plánu a vysvetliť ich podstatu
a priebeh
- Opísať prípravu pacienta a pomôcok na
vyšetrenie, mieru spolupráce členov
ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
-Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť
pacienta s vybraným ochorením
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby pacienta s vybraným ochorením
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby pacienta s vybraným ochorením
- Vymenovať oblasti edukácie pac. po prepustení
- Navrhnúť edukáciu pacienta s vybraným
ochorením
- Opísať osobitosti oše. starostlivosti ti u detí

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú
zdravotnú star. pacientom s vybraným ochorením
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Vymenoval vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetlil
ich podstatu a priebeh
- Opísal prípravu pacienta a pomôcok na vyšetrenie, mieru
spolupráce členov ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť pacienta s vybraným
ochorením
- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta s vybraným
ochorením
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta s vybraným
ochorením
- Vymenoval oblasti edukácie pac. po prepustení
- Navrhol edukáciu pacienta s vybraním ochorením
- Opísal osobitosti oše. starostlivosti u detí

19/2
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písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

-

u pacientov po
chemoterapii a
rádioterapii

Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb u žien
v prenatálnom období a
počas šestonedelia v rámci
oše. star.

Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb
u geriatrického pacienta

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú star. o ženu v prenatálnom období a
počas šestonedelia
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Vymenovať vyšetrenia lekárskeho
diagnostického plánu a vysvetliť ich podstatu
a priebeh
- Opísať prípravu ženy a pomôcok na vyšetrenie,
mieru spolupráce členov ošetrovateľského tímu na
zabezpečení vyšetrenia
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť ženy
v prenatálnom období a počas šestonedelia
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia
- Vymenovať oblasti edukácie ženy v prenatálnom
období a počas šestonedelia
- Navrhnúť edukáciu ženy v prenatálnom období a
počas šestonedelia
Žiak má:

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú star.
o ženu v prenatálnom období a počas šestonedelia
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Vymenoval vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetlil
ich podstatu a priebeh
- Opísal prípravu ženy a pomôcok na vyšetrenie, mieru spolupráce
členov ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť ženy v prenatálnom
období a počas šestonedelia
- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby ženy v prenatálnom období
a počas šestonedelia
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby ženy v prenatálnom období
a počas šestonedelia
- Vymenoval oblasti edukácie ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia
- Navrhol edukáciu ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia

- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú zdravotnú starostlivosť o geriatrického
pacienta

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú
zdravotnú starostlivosť o geriatrického pacienta
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie

Žiak:

0/2
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písomné
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ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb
u nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta

- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Vymenovať vyšetrenia lekárskeho
diagnostického plánu a vysvetlilť ich podstatu
a priebeh
- Opísať prípravu geriatrického pacienta
a pomôcok na vyšetrenie, mieru spolupráce členov
ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť
geriatrického pacienta
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby geriatrického pacienta
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby geriatrického pacienta
- Vymenovať oblasti a špecifiká edukácie
geriatrického pac. po prepustení
- Navrhúť edukáciu geriatrického pacienta
Žiak má:

- Vymenoval vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetlil
ich podstatu a priebeh
- Opísal prípravu geriatrického pacienta a pomôcok na vyšetrenie,
mieru spolupráce členov ošetrovateľského tímu na zabezpečení
vyšetrenia
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť geriatrického pacienta
- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby geriatrického pacienta
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby geriatrického pacienta
- Vymenoval oblasti a špecifiká edukácie geriatrického pac. po
prepustení
- Navrhol edukáciu geriatrického pacienta

- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú zdravotnú star. pacientom
v terminálnom štádiu
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť
nevyliečiteľne chorého a umierajúceho pacienta
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby nevyliečiteľne chorého a umierajúceho
pacienta
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú
zdravotnú star. pacientom v terminálnom štádiu
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
- Vymenoval oblasti edukácie nevyliečiteľne chorého a umierajúceho
pacienta a príbuzných

Žiak:

0/3

173

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
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previerka
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domáca úloha

potreby nevyliečiteľne chorého a umierajúceho
pacienta
- Vymenovať oblasti edukácie nevyliečiteľne
chorého a umierajúceho pacienta a príbuzných
- Navrhnúť edukáciu nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta a príbuzných
- Opísať osobitosti oše. starostlivosti
u nevyliečiteľne chorých a umierajúcich detí

- Navrhol edukáciu nevyliečiteľne chorého a umierajúceho pacienta
a príbuzných
- Opísal osobitosti oše. starostlivosti u nevyliečiteľne chorých
a umierajúcich detí

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa :
Všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
Špecifické kritériá: -----------------
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Názov predmetu

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
2. roč: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
( z toho 33 hodín cvičení)
3. roč: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
( z toho 33 hodín cvičení)
Externé štúdium
1. roč: 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
( z toho 33 hodín cvičení)
2. roč: 0,5 hodiny týždenne, spolu 15 vyučovacích hodín
( z toho 15 hodín cvičení)

Ročník

Druhý, tretí - denné štúdium
Prvý, druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU
Predmet administratíva a zdravotnícka dokumentácia na SZŠ v rámci štátneho vzdeláva-cieho
programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania poskytuje teoretické poznatky a praktické zručnosti
v spracovávaní a vedení administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vo vedení dokumentácie v zdravotníctve.
Obsah predmetu zabezpečuje absolventovi študijného odboru získať kľúčové kompetencie, ktoré využije
jednak v profesijnej rovine a tiež v osobnom živote.
Výrazne využíva medzipredmetové vzťahy – poznatky a zručnosti žiakov z informatiky, matematiky
a slovenského jazyka. Elektronizácia administratívy značne uľahčuje manipuláciu s ňou, ale len v prípade
zručností v práci s informačno-komunikačnými technológiami. Zároveň je nutné aktívne vyhľadávať platnú
legislatívu pre vedenie a archivovanie dokumentácie.
CIELE UČEBNÉHO PREDMETU
Cieľom výučby predmetu administratíva a zdravotnícka dokumentácia je, aby absolvent vedel aplikovať
vedomosti a zručnosti z informatiky v administratívnych prácach a vo vedení zdravotníckej dokumentácie,
vedel pripraviť podklady pre archiváciu, vykonať inventarizáciu majetku a zdokumentovať ju, vedel využiť
vedomosti a zručnosti získané vo výučbe predmetu v osobnom živote aj pracovnom prostredí, prípadne
v ďalšom štúdiu pri spracovaní výskumných prác. V 2. ročníku je zameraná prevažne na všeobecnú
administratívu a v 3. ročníku na odbornú administratívu.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete administratíva a zdravotnícka dokumentácia vytvárame podmienky pre rozvíjanie
vyšších kognitívnych schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné
a vzdelávacie stratégie, ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií
v procese kognitivizácie, personalizácie, socializácie .
Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia)
, rozvoj psychomotoriky,
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
• poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
Proces personalizácie
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•
•
•
•
•
•
•

možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby, úloh tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť - argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj reprezentačných schopností žiaka
Proces socializácie

• rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
• uznať a oceniť prácu žiaka
• poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
• poskytnúť možnosť spolupracovať
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Organizácia písomného
styku

- Informačno - receptívna - výklad
- Reproduktívna – riadený rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
- Problémový výklad

Platobný styk

- Informačno-receptívna - výklad
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Písomnosti v oblasti
nákupu a služieb

- Informačno - receptívna - výklad
- Reproduktívna – riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie, riešenie
úloh
- Problémový výklad

Úradné písomnosti

- Informačno - receptívna - výklad
- Metóda demonštrácie
- Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Zamestnanecké
písomností

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
- Metóda demonštrácie

Tvorba a prezentácia
ročníkových prác

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor

- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov
- Práca s knihou došlej a odoslanej
pošty
- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov
- Práca s knihou a predpísanými
tlačivami
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov
- Práca s knihou a predpísanými
tlačivami
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov
- Práca s knihou a predpísanými
tlačivami
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov
- Práca s knihou a s predpísanými
tlačivami
- Demonštrácia a pozorovanie
Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov

2 .ročník 1 hod 33 hodín
cvičenia
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3. ročník 1 hod 33 hodín
Prvotné doklady
ošetrených
a hospitalizovaných
pacientov

- Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
- Metóda demonštrácie opakovanie

- Práca s PC

Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov
- Práca s knihou a s predpísanými
tlačivami
- Práca s PC
Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov
- Práca s knihou a s predpísanými
tlačivami
- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov
- Práca s knihou a s predpísanými
tlačivami

Príprava žiadaniek na
vyšetrenia

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
- Metóda demonštrácie

Administrácia
a dokumentácia pri
chorobách z povolania
a chorobách, ktoré
podliehajú hláseniam a
depistáži
Archivácia a skartácia

- Informačno - receptívna - výklad
- Metóda demonštrácie
- Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Administrácia
a dokumentácia
v starostlivosti o inventár
na pracovisku

-Informačno - receptívna - výklad
- Metóda demonštrácie
- Heuristická - rozhovor

Informačno - receptívna - výklad
- Metóda demonštrácie
- Heuristická - rozhovor

- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov
- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca
žiakov
- Práca s knihou a s predpísanými
tlačivami

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického
celku

Odborná
literatúra

Didaktická
technika

Materiálne výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet, knižnica, ...

Garová, M.,
Valentová, I.,
Gara, K.
Administratíva
a zdravotnícka
dokumentácia,
Martin: Osveta
2003

Dataprojektor
PC
Tabuľa
Interaktívna
tabuľa
tabuľa
Tlačiareň

Kniha došlej a odoslanej
pošty, pokynový lístok
Podací denník
Registratúrny
Poriadok
Pozvánka, zápisnica,
prezenčná listina

www.infomek.sk
www.spisy.sk
www.spektra-archiv.sk

Pokladničná kniha
Príjmový pokladničný doklad
Výdavkový pokladničný
doklad
Poštový peňažný preukaz
(rôzne typy)
Príkaz na úhradu – všetky
druhy

Kynkl,J., Horvát, D.
Formuláre a predtlače na
nácvik obchodnej
korešpodencie
a sekretárskych
písomností, Mladé letá
2003

2.ročník 1 hod 33
hodín cvičenia
Organizácia
písomného styku

Platobný styk
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Písomnosti
v oblasti nákupu a
predaja

Vzorová ponuka, dopyt,
reklamácia
Objednávky, Faktúra
Dodací list, Upomienka,
Urgencia, Reklamácia
Objednávky liekov
a zdravotníckeho materiálu
Objednávka – zabezpečenie
servisu a opráv zdravotníckej
techniky
STN norma 01 69 10
Všetky druhy obálok
Telegram
Vzorový osobný list
Vzorový úradný list
Vzorová žiadosť
Vzorový životopis
Vzorové ponuky
zamestnania, pracovná
zmluva, dohoda o vykonaní
práce
Osobný dotazník
Vzorová žiadosť
Vzorový životopis
Dohoda o ukončení
pracovného pomeru
Dochádzkový list, kniha
príchodov a odchodov
žiadanka o dovolenku
Doklady pri neprítomnosti
práce
Cestovný príkaz

Úradné písomnosti

Zamestnanecké
písomností

Tvorba
a prezentácia
ročníkových prác

3. ročník 1 hod
33 hodín
Prvotné doklady
ošetrených
a hospitalizovaných
pacientov

Garová, M.,
Valentová, I.,
Gara, K.
Administratíva
a zdravotnícka
dokumentácia,
Martin: Osveta
2003

Sehnalová, J.
Administratíva
a korešpondencia 2. časť,
Banská Bystrica:
Metodické centrum 2001
www.nbc.sk
www.portal.gov.sk
www.nczisk.sk
Kynkl,J., Horvát, D.
Formuláre a predtlače na
nácvik obchodnej
korešpodencie
a sekretárskych
písomností, Mladé letá
2003
www.portal.gov.sk

www.profesia.sk
www.e-zivotopis.sk
www.pracanadosah.sk
www.porada.sk

www.profesia.sk
www.e-zivotopis.sk
www.pracanadosah.sk
www.epi.sk
www.porada.sk

Vzorové práce SOČ Vzorová osnova práce
Vzorový zoznam použitej
literatúry
Vzorové tabuľky, grafy
Vzorová obhajoba práce –
Power Point prezentácia
Konzultanský posudok
Oponenský posudok

www.soc.vadium.sk/
www.siov.sk
www.nczisk.sk
www.portal.statistics.sk

Zdravotnícka dokumentácia
(chorobopis, pôrodopis,
dekurz, teplotná tabuľka,
ošetrovateľská
dokumentácia, hlásenia, PN,
prijímací lístok, informovaný
súhlas, preukaz na dopravu
osoby zo zdravotných

www.health.gov.sk
www.novezdravotnictvo.sk
www.udzs.sk
www.solen.sk
www.zzz.sk
www.stapro.cz
www.nczisk.sk
www.nczisk.sk
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Príručka Stapro
k NIS MEDEA
Manuál
MEDEA pre
sestry
Manuál
MEDEA pre
lekárov
Príprava žiadaniek
na vyšetrenia

Garová, M.,
Valentová, I.,
Gara, K.
Administratíva
a zdravotnícka
dokumentácia,
Martin: Osveta
2003

Administrácia
a dokumentácia pri
chorobách
z povolania
a chorobách, ktoré
podliehajú
hláseniam a
depistáži

Garová, M.,
Valentová, I.,
Gara, K.
Administratíva
a zdravotnícka
dokumentácia,
Martin: Osveta
2003

Archivácia a
skartácia

Administrácia
a dokumentácia
v starostlivosti
o inventár na
pracovisku

Dataprojektor
PC
Tabuľa
Interaktívna
tabuľa
tabuľa
Tlačiareň

dôvodov, predpis stravy pre
oddelenie, dodatočné
hlásenie zmien počtu diét,
stavový zošit, hlásenie
služieb, Kartička na
označenie mŕtveho,
Štatistické hlásenie o úmrtí a
List o prehliadke mŕtveho)
PC Program MEDEA
Žiadanky na vyšetrenia
a prepravu biologického
materiálu
Žiadanky na vyšetrenia na
rtg, SONO, CT...

Tlačivá týkajúce sa chorôb
podliehajúcich povinnému
hláseniu (tlačivá k úmrtiu, list
o prehliadke mŕtveho
a štatistické hlásenie o úmrtí)
Tlačivá týkajúce sa chorôb
z povolania
Štatistické hlásenia –
hlásenie o narodení, SON,
SOR
Archivačné zoznamy
Inventúrny súpis, miestne
zoznamy
Návrh na skartáciu
Vyraďovací protokol
Tlačivá k evidencii,
inventárna kniha
Vzorové tlačivá pre
evidenciu majetku
Inventúrny súpis
Inventárna karta
Skladová karta zásob
Druhová karta zásob
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www.icz.sk
www.hpl.sk
http://www.synlab.sk/labus
_biochemia.
www.nspbr.sk/doc/okl/ziad
anka_biochemia20090601

www.solen.sk

www.civil.gov.sk
www.spisy.sk
www.porada.sk

www.health.gov.sk

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
2 ročník:
Názov tematického
celku
Témy

Organizácia písomného
styku

Platobný styk

Hodiny
Denné
štúdium

4

4

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Hodiny
Externé
štúdium

Denné štúdium: 1 hodina týždenne, 33 vyučovacích hodín
cvičenia
Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Metódy
hodnoten
ia

Prostriedk
y
hodnoteni
a

Žiak má:

Žiak:

– Charakterizovať základné rozdelenie
písomností
– Definovať jednotlivé časti spisovej služby
– správy registratúry
– Vysvetliť význam pojmov - správa
registratúry, registratúrny poriadok
– Popísať styk s ostatnými pracoviskami v
organizácii
– Vymenovať a rozlíšiť druhy obchodných
a úradných písomností
– Prakticky vyhotoviť jednotlivé
vnútropodnikové písomnosti

– Charakterizoval základné rozdelenie
písomností
– Definovaljednotlivé časti spisovej služby
– správy registratúry
– Vysvetlil podstatu správy registratúry, jej
postup a poriadok
– Popísal druhy obchodných a úradných
písomností
– Popísal styk s ostatnými pracoviskami
v organizácii
– Uviedol príklad na jednotlivé druhy
písomností
– Napísal pozvánku, zápisnicu, prezenčnú
listinu
Žiak:

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie
Na PC

Skupinová
písomná
práca na
PC

- Charakterizoval platobný styk na
hotovostný a bezhotovostný
– Správne popísal jednotlivé tlačivá
platobného styku
– Poznal spôsob vedenia pokladničnej
knihy
– Vypísal príjmový a výdavkový
pokladničný doklad
– Vypísal príkaz na úhradu, hromadný
príkaz na úhradu a poštové šeky

Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede
Skupinová
písomná
práca

3

4

Žiak má:
– Definovať platobný styk a jeho druhy
– Popísať jednotlivé tlačivá platobného
styku
– Poznať spôsob vedenia pokladničnej
knihy
– Prakticky vyhotoviť príjmový a výdavkový
pokladničný doklad, príkaz na úhradu,
hromadný príkaz na úhradu, poštové šeky
– Definovať úhradu a inkaso
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Písomností z oblasti
nákupu a predaja

Úradné písomností

9

4

– Oboznámiť sa s novými formami
bankovníctva – Homebanking
a Internetbanking

– Definoval úhradu a inkaso
– Popísal Homebanking a Internetbanking

Žiak má:

Žiak:

– Charakterizovať úradné písomností
– Ovládať formálnu úpravu úradného
a obchodného listu formátu A4
– Vysvetliť rozdiely písomností v oblasti
nákupu a predaja
– Charakterizovať náležitostí písomností pri
neplnení kúpnej zmluvy
– Prakticky vyhotoviť dopyt, ponuku,
objednávku, urgenciu, faktúru, reklamáciu
a upomienku
– Poznať význam týchto písomností a ich
uplatnenie v praxi

– Vymenoval a popísal zásady a druhy
úradných písomností
– Opísal stavbu listu
– Aplikoval pravidlá písania STN normy
01 69 1
– Charakterizoval ponuku a dopyt
– Opísal význam objednávky, faktúry,
dodacieho listu
– Odlíšil pojmy upomienka, urgencia
a reklamácia (uviedol príklad)
– Popísal náležitosti jednotlivých tlačív
– Prakticky vyhotovil dopyt, ponuku,
objednávku, urgenciu, faktúru, reklamáciu
a upomienku s využitím STN normy 01 69
10
– Vymenoval náležitosti a druhy
objednávok zdravotníckeho
a spotrebného materiálu
– Skoncipoval objednávku liekov a
zdravotníckeho materiálu podľa vzoru
– Prakticky vyhotovil objednávku liekov,
dezinfekčných prostriedkov
a jednorázového zdravotníckeho
materiálu na predpísané tlačivo
– Charakterizoval objednávku na
zabezpečenie servisu a opráv
zdravotníckej techniky
Žiak:

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne
odpovede
Skupinová
písomná
práca
Neštandari
zovaný
didaktický
test

– Aplikoval pravidlá písania STN normy
01 69 10 pri skoncipovaní žiadosti a
sťažnosti
– Prakticky vyhotovil žiadosť a sťažnosť

Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede

5

5

Žiak má:
– Ovládať formálnu úpravu žiadostí,
sťažností občanov a štruktúrovaného
životopisu
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Zamestnanecké
písomností

Tvorba
a prezentácia
ročníkových prác

5

7

– Prakticky vyhotoviť žiadosť a sťažnosť
občana
– Charakterizovať štruktúru životopisu
– Prakticky vyhotoviť žiadosť do
zamestnania a životopis

– Napísal žiadosť o prijatie do
pracovného pomeru
– Prakticky vyhotovil životopis

Žiak má:

Žiak:

– Vysvetliť účel jednotlivých
zamestnaneckých písomností
– Vedieť popísať evidenciu pracovných
ciest a pracovného času
– Prakticky vyhotoviť jednotlivé
zamestnanecké písomnosti

– Charakterizoval písomností pri vzniku
a zániku pracovného pomeru
– Vysvetlil náležitosti pracovnej zmluvy,
vznik pracovného pomeru
– Vymenoval spôsoby ukončenia
pracovného pomeru
– Popísal evidenciu pracovných ciest
a pracovného času
– Prakticky vypísal dovolenkový lístok,
cestovný príkaz, dochádzkový list, plán
služieb

Žiak má:

Žiak:

– Vymenovať jednotlivé druhy
stredoškolských prác a stručne ich
charakterizovať
– Opísať etapy prípravy písomnej práce
– Oboznámiť sa so štruktúrou
stredoškolských prác
– Formulovať požiadavky na formálnu
stránku práce
– Charakterizovať jednotlivé časti práce
– Vysvetliť oprávnenú a neoprávnenú prácu
s informačnými zdrojmi
– Zostaviť zoznam použitej literatúry
– Preukázať schopnosť použitia metód
empirického výskumu
– Vytvoriť zo získaných dát tabuľku a graf

– Vymenoval jednotlivé odbory pri písaní
stredoškolských prác
– Opísal etapy písania ročníkovej práce
– Vysvetlil náležitosti štruktúry ročníkovej
práce
– Prakticky vyhotovil osnovu
stredoškolskej práce
– Vymenoval požiadavky na formálnu
úpravu práce
– Charakterizoval jednotlivé časti práce
– Vysvetlil prácu s informačnými zdrojmi
– Prakticky zostavil zoznam použitej
literatúry
– Vymenoval metódy empirického
výskumu
– Prakticky vyhotovil tabuľku a graf

Písomné
skúšanie

Neštandari
zovaný
didaktický
test

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne
odpovede
Neštandari
zovaný
Didaktický
test

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne
odpovede
Neštandari
zovaný
Didaktický
test

4

0
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– Opísať požiadavky na obhajobu
a prezentáciu práce
– Vymenovať a zdôvodniť kritéria
hodnotenia písomnej práce

– Opísal požiadavky na obhajobu
ročníkovej práce
– Opísal kritéria pri tvorbe prezentácii na
obhajobe práce
– Charakterizoval kritéria hodnotenia
písomnej práce

Všeobecné pokyny hodnotenia: Pri hodnotení vyučujúci používa :
a) všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP.
b) Špecifické kritéria : ––––––

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
3. ročník
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Denné štúdium: 1 hodina týždenne, 33 vyučovacích hodíncvičenia

Názov tematického celku
Témy
Prvotné doklady ošetrených
a hospitalizovaných
pacientov

Hodiny
Denné
štúdium

15

Hodiny
Externé
štúdium

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:

Žiak:

- Oboznámiť sa so Zákonom 576/2004
Z. z. o zdravotnej starostlivosti
- Vysvetliť význam a dôležitosť
vedenia zdravotníckej dokumentácie
- Popísať administratívu pri prijatí,
prepustení, preložení a úmrtí pacienta
na nemocničnom oddelení
- Charakterizovať administratívu
oddelenia centrálneho príjmu
– Vedieť popísať Nemocničný
Informačný systém (NIS)
– Charakterizovať NIS MEDEA
– Vedieť cez NIS MEDEA prijať,
preložiť a prepustiť pacienta
– Vedieť vysvetliť písomný styk
s ostatnými pracoviskami v organizácii

- Popísal náležitosti Zákona č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti
- Vysvetlil význam a dôležitosť vedenia
zdravotnej dokumentácie
- Odlíšil lekársku a ošetrovateľskú
dokumentáciu
- Charakterizoval náležitosti lekárskej
dokumentácie
- Popísal súčasti ošetrovateľskej
dokumentácie
- Poznal spôsob vedenia
dokumentácie pri prijatí, prepustení,
preložení a smrti pacienta
- Charakterizoval administratívu
oddelenia centrálneho príjmu
- Prakticky vyhotovil písomnosti pri
prijatí pacienta – teplotná tabuľka,
dekurz, výmenný lístok, informovaný
súhlas, Hlásenie počtu chorých, Predpis
stravy pre oddelenie, Dodatočné
hlásenie zmien počtu diét, laboratórny
list
- prakticky vyhotovil písomnosti pri
úmrtí pacienta Kartička na označenie
mŕtveho
– Charakterizoval Informačný systém
oddelenia
– Opísal význam a výhody NIS

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

14
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Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie
Písomné
skúšanie –
Práca na PC

Ústne
odpovede
Skupinová
písomná
práca
Neštandarizov
aný didaktický
test

Príprava žiadaniek na
vyšetrenia

Administrácia
a dokumentácia pri
chorobách z povolania
a chorobách, ktoré
podliehajú hláseniam a
depistáži

– Vedel vysvetliť základný princíp práce
s NIS MEDEA
– Vedel cez NIS MEDEA na PC prijať,
preložiť a prepustiť pacienta
– Vysvetlil podstatu písomného styku
cez NIS MEDEA medzi jednotlivými
pracoviskami
Žiak:

Žiak má:
4

5

3

3

– Opísať obsah a rozsah zdravotnej
dokumentácie
– Opísať obsah zákona o osobných
údajoch
– Vymenovať zásady triedenia
a transportu biologického materiálu do
jednotlivých laboratórií
– Demonštrovať vyplnenie žiadanky do
jednotlivých laboratórií
– Opísať žiadanky na vyšetrenia
– Opísať zásady triedenia lekárskych
nálezov a výsledkov

– Opísal obsah a rozsah zdravotnej
dokumentácie
– Opísal obsah zákona o osobných
údajoch
– Ovládal zásady triedenia a transportu
biologického materiálu do jednotlivých
laboratórií
– Prakticky vyhotovil žiadanky do
biochemického, hematologického
a mikrobiologického laboratória
– Opísal žiadanky na jednotlivé
vyšetrenia – RTG, SONO, CT, MRI
– Preukázal schopnosť triedenia
žiadaniek a výsledkov vyšetrení

Žiak má:

– Žiak:

– Definovať hlásenia a štatistické
spracovania pre matriku a NCZI
– Vysvetliť význam vedenia
dokumentácie pri narodení dieťaťa
– Vysvetliť význam vedenia
dokumentácie pri chorobách
z povolania a chorobách podliehajúcim
hláseniam

-Vedel určiť činnosti matriky a NCZI
– Správne popísal náležitosti tlačív hlásenia o narodení, SON,SOR
– Správne definoval choroby
z povolania a choroby podliehajúce
hláseniam
– Popísal jednotlivé druhy tlačív pri
chorobách podliehajúcim hláseniam
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Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústne
odpovede
Skupinová
písomná
práca
Neštandardizo
vaný
didaktický test

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne
odpovede
Neštandarizov
aný didaktický
test

– Definovať pojem depistáž
– Popísať očkovanie, očkovací
kalendár

Archivácia a skartácia

Administrácia
a dokumentácia
v starostlivosti o inventár
na pracovisku

4

3

Žiak má:
– Oboznámiť sa s legislatívou - so
zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach, ktorý hovorí o
archivácii zdravotnej dokumentácie
– Poznať náplň práce dokumentačného
pracovníka
– Poznať zmysel archivácie
chorobopisov
– Definovať pojem skartácia
– Poznať význam skartácie
– Oboznámiť sa so skartačnými znakmi
Žiak má:

5

– Vysvetlil podstatu náležitosti Hlásenia
choroby z povolania a priemyselnej
otravy
– Popísal a odlíšil Hlásenie zhubného
nádoru a Kontrolné hlásenie zhubného
nádoru
– Opísal Hlásenie pohlavnej choroby
– Definoval pojem depistáž
– Charakterizoval očkovanie, očkovací
kalendár, povinnosť administrácie pri
očkovaní
Žiak:
- Popísal náležitosti Zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach
- Vysvetlil význam a dôležitosť
archivácie v zdravotníctve
– Charakterizoval náplň
dokumentačného pracovníka
– Popísal pohyb chorobopisu na
oddelení
– Vysvetlil podstatu skartácie
– Vymenoval jednotlivé druhy
skartačných znakov
Žiak:

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne
odpovede
Skupinová
písomná
práca
Neštandarizov
aný didaktický
test

Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne
odpovede
Skupinová
písomná
práca
Neštandarizov
aný didaktický
test

4
– Vysvetliť význam evidencie inventára
na oddelení
– Vysvetliť rozdiel medzi inventúrou
a inventarizáciou
– Definovať pojem hmotná
zodpovednosť
– Poznať príčiny vyradenia majetku z
evidencie
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- Vysvetlil význam a dôležitosť
evidencie inventára na oddelení
- Odlíšil inventúru od inventarizácie
- Charakterizoval majetok – dlhodobý
a krátkodobý
- Definoval hmotnú zodpovednosť
- Popísal likvidáciu a obstarávanie
majetku

-Poznal príčiny vyradenia majetku z
evidencie

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa :
a.) všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP.
b.) Špecifické kritéria : –––––
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ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX:

Názov predmetu

Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka
dokumentácia
Časový rozsah výučby

Denné štúdium
3. roč: 14 hodín týždenne, spolu 462 hodín cvičení (tretí ročník)
Odborná súvislá prax 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín
(4 týždne - tretí ročník)
4. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín18 hodín
týždenne, spolu 540 hodín cvičení (štvrtý ročník)
Externé štúdium
1. roč: 0/4 hodín týždenne, spolu 68 vyučovacích hodín
2. roč: 8 hodín týždenne, spolu 240 vyučovacích hodín

Ročník

Tretí, štvrtý - denné štúdium
Prvý, druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Predmet ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia v rámci štátneho vzdelávacieho
programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, je profilujúci predmet, ktorého obsah má naučiť žiakov
prakticky aplikovať v klinických podmienkach teoretické a praktické poznatky, ktoré žiaci získali v odborných
a všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky z psychologickopedagogickej, právnej, etickej, organizačnej, preventívnej, klinickej a ošetrovateľskej oblasti do konkrétnych
ošetrovateľských činností. Žiaci pochopia jednotu človeka v zdraví a chorobe a v tomto zmysle sú schopní
uspokojovať potreby chorých a vytvárať optimálne podmienky pre ich uzdravenie, alebo pokojnú smrť.
Ciele predmetu
Cieľom predmetu je nácvik ošetrovateľských činností a ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v rozsahu
kompetencií ZA, vytváranie profesionálnych postojov, zdokonaľovanie profesionálnej komunikácie, pozornosti
a pamäte v prirodzených podmienkach zdravotníckej praxe. Žiak absolvovaním predmetu dokáže zdôvodniť
realizované ošetrovateľské výkony a postupy, vykonávať ich v rozsahu platnej legislatívy, získa zručnosti vo
vedení zdravotníckej administratívy spojenej s hospitalizáciou pacienta a aktívne spolupracovať
v ošetrovateľskom tíme.
Súčasťou odbornej klinickej praxe v 3.ročníku je absolvovanie súvislej odbornej praxe.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete odborná klinická prax vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších kognitívnych
schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese kognitivizácie,
personalizácie, socializácie.
Proces kognitivizácie
•

rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
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•
•
•
•

umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia),
rozvoj psychomotoriky,
hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odbornej klinickej praxe,
poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii
Proces personalizácie

•
•
•
•
•
•
•
•

možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby, úloh tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky, úlohy, činnosti
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj prezentačných schopností žiaka
rozvoj samostatnosti a zodpovednosti
Proces socializácie

•
•
•
•

rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Rozpis počtu hodín pre 4 – ročné denné štúdium
3. ročník 14 hodín týždenne, spolu 462 hodín cvičení (33 týždňov),
Odborná súvislá prax 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín (4 týždne)
4. ročník 18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov)

Rozpis pracovísk
Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej
starostlivosti

3.ročník

4.ročník

Minimálny
počet
týždňov

Počet
hodín

Minimálny
počet
týždňov

Počet
hodín

interné oddelenie

8

112

8

144

chirurgické oddelenia

8

112

8

144

pediatrické oddelenie

4

56

3

54

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

4

56

4

72

6

84

4

72

okrem pôrodnej sály
geriatrické oddelenie (doliečovacie, oddelenie
dlhodobo chorých),
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zariadenia sociálnej starostlivosti v ktorých sa
poskytuje ošetrovateľská starostlivosť (zariadenie pre
seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované
zariadenie.)

3

42

3

54

spolu

33

462

30

540

Klinická prax prebieha na zmluvných pracoviskách VšNsP n.o. Lučenec, VšNsP n.o. Veľký Krtíš, Nemocnica
Rimavská Sobota, DSS a DD Libertas Lučenec, DSS a DD Rimavská Sobota, DSS Betánia a formou
zdravotno-výchovnej činnosti v predškolských, školských a sociálnych zariadeniach regiónu.
Oddelenia centrálnej sterilizácie, administratívne pracoviská, úsek operačných sál, JIS,OAIM, absolvujú žiaci
v rámci prideleného oddelenia vo 4. ročníku podľa regionálnych podmienok.
Na všetkých výučbových pracoviskách je ťažiskom výučby:
1. upevňovanie zručnosti v poskytovaní základných ošetrovateľských, asistentských a administratívnych
činností
2. v získavaní zručnosti v uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta v rozsahu kompetencií
zdravotníckeho asistenta

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Organizácia práce na
pracovisku praktického
vyučovania, bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci
Dodržiavanie bezpečného
prostredia osoby vrátane
dieťaťa a ochrana intimity pri
poskytovaní základnej
starostlivosti
Poskytovanie prvej pomoci
podľa svojich odborných
schopností a zabezpečenie
ďalšej odbornej pomoci
Starostlivosť o pomôcky

Starostlivosť o posteľ
a polohovanie pacienta

Formy práce

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor

Frontálna výučba
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna - riadený rozhovor

Frontálna výučba
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor

Frontálna výučba
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová - problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie

Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
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Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie

Obväzový materiál
a obväzová technika

Hygienická starostlivosť o
chorého

Podávanie jedla pacientom

Sledovanie a záznam
fyziologických funkcií

Vyprázdňovanie chorých

Podávanie liečiv per os
dospelým a deťom

Aplikácia liečiv na kožu a do
telových dutín

Aplikácia liečiv cez dýchacie
cesty

Aplikácia injekcií

Preväzy rán

Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová - problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
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Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Skupinová práca žiakov
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon

Aplikácia tepla a chladu

Spolupráca so sestrou pri
vizite

Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

Odber biologického materiálu
na vyšetrenie

Starostlivosť o umierajúceho
a mŕtve telo

Zdravotno-výchovná činnosť
primeraná veku
a zdravotnému stavu pacienta

Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti

Ošetrovanie klienta v zdraví
a chorobe v jednotlivých
vekových obdobiach

Ošetrovanie ženy s
gynekologickým ochorením,
tehotnej a rodičky

Ošetrovanie pacienta pri
vybranom ochorení

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová- problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová - problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová - problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová - problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová - problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová - problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová - problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Problémovovýkladová - problémový
výklad, objasňovanie
Praktická – demonštrácia, nácvik
a precvičovanie praktických zručností
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Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Práca s predpísanými tlačivami
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Praktický výkon
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Práca s predpísanými tlačivami a
dokumentáciou
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Práca s predpísanými tlačivami a
dokumentáciou
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Práca s predpísanými tlačivami a
dokumentáciou
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Práca s predpísanými tlačivami a
dokumentáciou

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná
literatúra

Didaktická
technika

Materiálne výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
-internet,
knižnica,...

Organizácia práce na
pracovisku praktického
vyučovania, bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci

Dodržiavanie bezpečného
prostredia osoby vrátane
dieťaťa a ochrana intimity
pri poskytovaní základnej
starostlivosti
Poskytovanie prvej pomoci
podľa svojich odborných
schopnosti a zabezpečenie
ďalšej odbornej pomoci
Starostlivosť o pomôcky

Starostlivosť o posteľ
a polohovanie pacienta

Prevádzkový
poriadok, HER odd.,
Vyhlášky MZSR Zákona č. 428/2002
Z. z., 542/2005 Z.z.,
584/2008 Z.z.,
331/2006 Z.z.

Základy
ošetrovania
a asistencie
Kontrová, Ľ.,
Kristová, J.
a kol., Osveta
2006

Dezinfekčné prostriedky
Pomôcky ku dezinfekcii
a sterilizácii pomôcok
ochranné rukavice
Pomôcky k výmene
posteľnej bielizne
Pomôcky doplňujúce
posteľ
Ochranné rukavice
Obväzový materiál
Pomôcky
k zhotovovaniu
obväzového materiálu
a obväzov
Ochranné rukavice
Pomôcky k hygienickej
starostlivosti
Ochranné rukavice
Ústna rúška u chorých
s infekčným ochorením
Pomôcky k stravovaniu
chorých- objednávaniu,
rozdeľovaniu stravy,
kŕmeniu chorých
Pomôcky k meraniu
a zaznamenávaniu
fyziologických funkcií

Obväzový materiál
a obväzová technika

Hygienická starostlivosť o
chorého

Podávanie jedla pacientom

Sledovanie a záznam
fyziologických funkcií
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Ošetrovateľské
techniky
Krišková, A. a kol.,
Osveta 2001
Ošetrovateľské
techniky
Krišková, A. a kol.,
Osveta 2006
Ošetrovateľstvo 1, 2
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivieriová, R
Osveta 1995
Internetový zdroj

Vyprázdňovanie chorých

Pomôcky
k vyprázdňovaniu moču
a stolice, ku cievkovaniu
a klyzme
Ochranné rukavice
Rôzne formy liekov
Pomôcky k podávaniu
liekov per os
Rôzne formy liekov
Pomôcky k podávaniu
liekov do telových dutín
a na kožu
Rôzne formy liekov
Pomôcky k podávaniu
liekov cez dýchacie
cesty
Rôzne formy liekov
Pomôcky k podávaniu
injekcií
Obväzový materiál
Pomôcky k preväzom
Ochranné rukavice
Aplikátory tepla a chladu

Podávanie liečiv per os
dospelým a deťom
Aplikácia liečiv na kožu a do
telových dutín

Aplikácia liečiv cez dýchacie
cesty

Aplikácia injekcií

Preväzy rán

Aplikácia tepla a chladu
Spolupráca so sestrou pri
vizite
Administratíva
a zdravotnícka
dokumentácia

Garová, M.,
Valentová, I.,
Gara, K.
Administratíva
a zdravotnícka
dokumentácia,
Martin: Osveta
2003

Odber biologického
materiálu na vyšetrenie

Základy
ošetrovania
a asistencie
Kontrová, Ľ.,

Pomôcky k vizite
a zaznamenávaniu
ordinácií z vizity
Zdravotnícka
dokumentácia
(chorobopis, pôrodopis,
dekurz, teplotná tabuľka,
ošetrovateľská
dokumentácia, hlásenia,
PN, prijímací lístok,
informovaný súhlas,
preukaz na dopravu
osoby zo zdravotných
dôvodov, predpis stravy
pre oddelenie,
dodatočné hlásenie
zmien počtu diét,
stavový zošit, hlásenie
služieb
Objednávky
Žiadanky
PC Program MEDEA
Žiadanky na vyšetrenia
a odbery biologického
materiálu
Špeciálne odberovky na
odber moču, krvi,
stolice, výtery, pomôcky
k odberu
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www.nbc.sk
www.portal.gov.sk
www.health.gov.sk
www.novezdravotnict
vo.sk
www.udzs.sk
www.solen.sk
www.zzz.sk
www.nczisk.sk
Príručka Stapro
k NIS MEDEA
Manuál MEDEA pre
sestry
Manuál MEDEA pre
lekárov

Ošetrovateľské
techniky
Krišková, A. a kol.,
Osveta 2001

Starostlivosť
o umierajúceho a mŕtve telo
Zdravotno-výchovná
činnosť primeraná veku
a zdravotnému stavu
pacienta
Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej
starostlivosti
Ošetrovanie klienta v zdraví
a chorobe v jednotlivých
vekových obdobiach
Ošetrovanie ženy s
gynekologickým ochorením,
tehotnej ženy a rodičky

Kristová, J.
a kol., Osveta
2006

Pomôcky k starostlivosti
o mŕtve telo

Pomôcky
k zaznamenávaniu
informácií o pacientovi
Základy
ošetrovania
a asistencie II
Sládečková R.
a kol., Osveta
2007

Ošetrovanie pacienta pri
vybranom ochorení
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Ošetrovateľské
techniky
Krišková, A. a kol.,
Osveta 2006
Ošetrovateľstvo 1, 2
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivieriová, R
Osveta 1995
Internetový zdroj
Oše. techniky
Krišková, A. a kol.,
Osveta 2001
Oše. techniky
Krišková, A. a kol.,
Osveta 2006
Ošetrovateľstvo 1, 2
Kozierová, B.,
Erbová, G.,
Olivieriová, R
Osveta 1995
Internetový zdroj

ROZPIS UČIVA PREDMETU: ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX:
Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Názov tematického celku
Témy
1. Organizácia práce na pracovisku
praktického vyučovania, bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci

2 .Dodržiavanie bezpečného prostredia
osoby vrátane dieťaťa a ochrana intimity
pri poskytovaní základnej starostlivosti

3. Poskytovanie prvej pomoci podľa
svojich odborných schopností
a zabezpečenie ďalšej odbornej pomoci

4. Starostlivosť o pomôcky

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

-Získať vedomosti o organizácii práce a
bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
-Dodržiavať bezpečnostné zásady
-Poznať kompetencie zdravotníckeho
asistenta

Žiak má:

- Získal vedomosti o organizácii práce na
pracovisku praktického vyučovania a o bezpečnosti
ochrany zdravia pri práci
- Dodržiaval zásady organizácie práce na
pracovisku praktického vyučovania a bezpečnosti
ochrany zdravia pri práci
-Dodržiaval kompetencie zdravotníckeho asistenta
Žiak:

-Poznať zásady BOT a HER
-Dodržiavať osobitosti práce na jednotlivých
školiacich pracoviskách
-Vysvetliť význam zabezpečenia intimity pri
poskytovaní základnej starostlivosti
Žiak má:

-Opísal a dodržiaval zásady BOT a HER
- Dodržiaval osobitosti práce na jednotlivých
školiacich pracoviskách
-Zabezpečil intimitu pri poskytovaní základnej
starostlivosti
Žiak:

-Rozpoznať náhlu zmenu zdravotného
stavu pacienta
-Zvládnuť poskytnutie prvej pomoci
-Zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc
-Spolupracovať so sestrou pri poskytovaní
prvej pomoci
Žiak má:
-Dodržiavať zásady asepsy a antisepsy

-Rozpoznal náhlu zmenu zdravotného stavu
pacienta
-Poskytol základnú prvú pomoc
-Zabezpečil ďalšiu odbornú pomoc
-Spolupracoval so sestrou pri poskytovaní prvej
pomoci v rámci svojich kompetencii
Žiak:
-Dodržal pri práci zásady asepsy a antisepsy
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Metódy
hodnotenia

Praktické
skúšanie

Ústne
skúšanie

-Preukázať schopnosť dekontaminovať
pomôcky
- Pripraviť pomôcky na sterilizáciu
-Správne manipulovať so sterilným
materiálom
- Dodržiavať zásady práce s infekčným
materiálom a triedenia odpadu na oddelení
-Zabezpečiť hygienu prostredia

5.Starostlivosť o posteľ a polohovanie
pacienta

Žiak má:
- Rozlíšiť základné typy postelí pre
dospelých, detských pacientov a ich
vybavenie
- Dodržiavať zásady manipulácie
s posteľnou a osobnou bielizňou
-Vykonať úpravu prázdnej postele
-Vykonať úpravu postele s imobilným
pacientom
-Zabezpečiť starostlivosť o posteľ po
prepustení pacienta
-Používať pomôcky doplňujúce posteľ
- Zmeniť polohu pacienta na posteli
- Používať liečebné a diagnostické polohy
-Realizovať prevenciu komplikácii
z imobility
- Realizovať ošetrovateľskú starostlivosť
u pacienta s imobilizačným syndrómom
- Posúdiť mieru sebestačnosti
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-Demonštroval spôsoby mechanickej očisty,
dezinfekcie a prípravy na sterilizáciu
- Správne postupoval pri riedení dezinfekčných
prostriedkov
- Vykonal prípravu pomôcok
a konkrétneho dezinfekčného roztoku, samotnú
dezinfekciu vybranej pomôcky a ukončil výkon
- Dodržal zásady manipulácie so sterilným
materiálom (sterilnými nástrojmi, sterilným
obväzovým materiálom a sterilnými rukavicami)
-Dodržal zásady práce s infekčným materiálom
a zásady triedenia odpadu na oddelení
-Zabezpečil hygienu prostredia
Žiak:

Praktické
skúšanie

-Rozlíšil základné typy postelí pre
dospelých, detských pacientov a ich vybavenie
- Dodržal zásady manipulácie s posteľnou
a osobnou bielizňou
- Spolupracoval so sestrou pri triedení,
odovzdávaní a preberaní bielizne
- Uložil prebratú bielizeň
-Realizoval úpravu prázdnej postele pre dospelého
a detského pacienta
- Realizoval úpravu postele u imobilného pacienta
-Vykonal starostlivosť o posteľ po prepustení
pacienta
-Použil pomôcky doplňujúce posteľ pri polohovaní
pacienta
-Demonštroval liečebné a diagnostické polohy
podľa ordinácie lekára
-Realizoval prevenciu zmien na kostrosvalovom,
srdcovocievnom, dýchacom, tráviacom,
vylučovacom, nervovom, kožnom systéme
a nervovom u imobilného pacienta
-Realizoval ošetrovateľskú starostlivosť u pacienta
s imobilizačným syndrómom

Ústne
skúšanie
Praktické
skúšanie

6.Obväzový materiál a obväzová
technika

7.Hygienická starostlivosť o chorého

8.Podávanie jedla pacientom

-Posúdil mieru sebestačnosti
-Zaznamenal mieru sebestačnosti do
ošetrovateľskej dokumentácie
-Realizoval nácvik sedu, stoja a chôdze
- Pripravil plán polohovania a realizoval (použitie
antidekubitných pomôcok)
Žiak:

Žiak má:
-Zhotoviť pomôcky z obväzového materiálu
-Zvládnuť obväzovú techniku
-Zhotoviť bandáž dolných a horných
končatín
-Spolupracovať s lekárom pri fixácii
zlomenín
Žiak má:
- Dodržať zásady hygienickej starostlivosti
- Posúdiť úroveň sebestačnosti
-Vykonať hygienickú starostlivosť o chorého
v jednotlivých vekových obdobiach okrem
novorodenca
-Zabezpečiť starostlivosť o osobnú bielizeň
pacienta
- Realizovať nácvik sebestačnosti pri
hygienickej starostlivosti
- Realizovať hygienickú star. o pac.
s inkontinenciou moču a stolice
-Realizovať oplach genitálu
u gynekologickej pacientky
-Zabezpečiť hygienu operačného poľa

Žiak má:
- Asistovať sestre pri objednaní stravy
-Dodržiavať zásady podávania stravy
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- Pripravil pomôcky z obväzového materiálu
- Zhotovil obväzy jednotlivých častí tela
- Zhotovil bandáž dolných a horných končatín
-Spolupracoval s lekárom pri fixácii zlomenín

Žiak:
-Dodržal zásady hygienickej starostlivosti
-Posúdil mieru sebestačnosti pacienta
v dodržiavaní hygieny
- Pripravil pacienta na realizáciu hygienickej
starostlivosti v závislosti od zdravotného stavu
a jednotlivých vekových období, pripravil pomôcky,
realizoval výkon (ranná a večerná toaleta, celkový
kúpeľ, umývanie vlasov, odvšivovanie, starostlivosť
o dutinu ústnu vrátane osobitnej starostlivosti),
uložil pomôcky a zaznamenal výkon
-Zabezpečil starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta
-Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
-Realizoval nácvik sebestačnosti pri hygiene
-Realizoval hygienickú starostlivosť o pacienta
s inkontinenciou moču a stolice
-Realizoval oplach genitálu u gynekologickej
pacientky
-Vykonal hygienu operačného poľa
Žiak:
- Asistoval sestre pri objednaní stravy
- Dodržal zásady podávania stravy
- Pripravil prostredie na podávanie stravy

Ústne
skúšanie
Praktické
skúšanie

Ústne
skúšanie
Praktické
skúšanie

Ústne
skúšanie

-Pripraviť prostredie na podávanie stravy
pacientovi
-Pripraviť pacienta na podávanie stravy
-Asistovať sestre pri delení a rozdávaní
stravy
-Posúdiť úroveň sebestačnosti
- Realizovať nácvik sebestačnosti u
pacienta v prijme stravy a tekutín
- Podávať stravu per os dospelým a deťom
okrem novorodencov
-Zabezpečiť pitný režim pacienta okrem
novorodencov
- Asistovať sestre pri alternatívnych
spôsoboch výživy
-Zabezpečiť prípravu a podanie liečivých
čajov
- Edukovať pacienta o vhodných
a nevhodných potravinách vzhľadom
k predpísanej diéte

9.Sledovanie a záznam fyziologických
funkcií

Žiak má:
- Zmerať telesnú teplotu, posúdiť
fyziologické a patologické hodnoty telesnej
teploty u dospelých a detí
-Zmerať dýchanie a posúdiť jeho poruchy
v rýchlosti, pravidelnosti a kvalite
u dospelých a detí
-Zmerať pulz, a posúdiť fyziologické
a patologické hodnoty pulzu u dospelých
a detí
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- Pripravil pacienta na podávanie stravy, pripravil
pomôcky, realizoval výkon a uložil pomôcky
- Asistoval sestre pri delení a rozdávaní stravy
-Posúdil úroveň sebestačnosti
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
-Realizoval nácvik sebestačnosti u pacienta
v prijme stravy a tekutín
-Podával stravu per os dospelým a deťom okrem
novorodencov
-Zohľadnil špecifiká výživy starých, dlhodobo
chorých a imobilných pacientov
-Zaznamenal príjem tekutín a potravy (pitný režim,
bilancia tekutín) okrem novorodencov
-Asistoval sestre pri alternatívnych spôsoboch
výživy
-Realizoval prípravu a podanie liečivých čajov
-Vykonal prípravu pacienta na zavedenie
nasogastrickej sondy, pripravil pomôcky, asistoval
sestre, zaznamenal a uložil pomôcky
-Vykonal prípravu dieťaťa na dojčenie, kŕmenie
fľaškou alebo lyžičkou, pripravil pomôcky,
realizoval a uložil pomôcky
- Edukoval pacienta o vhodných a nevhodných
potravinách vzhľadom k predpísanej diéte
Žiak:

Praktické
skúšanie

-Pripravil pacienta na meranie telesnej teploty,
pripravil pomôcky, realizoval a ukončil výkon u
dospelých a detí
- Posúdil fyziologické a patologické hodnoty
telesnej teploty u dospelých a detí
-Pripravil pacienta na meranie dychu, pripravil
pomôcky, realizoval a ukončil výkon u dospelých
a detí
- Posúdil fyziologické a patologické hodnoty dychu
dospelých a detí

Ústne
skúšanie
Praktické
skúšanie

- Zmerať tlak krvi a posúdiť fyziologické
a patologické hodnoty tlaku krvi
u dospelých a detí
-Zaznamenať fyziologické funkcie
u dospelých a detí
-Realizovať meranie a váženie dospelých a
detí okrem novorodencov
-Zaznamenať váhu a výšku dospelých a
dieťaťa do dokumentácie
-Sledovať a zaznamenávať vyprázdňovanie
hrubého čreva močového mechúra okrem
novorodencov
-Spolupracovať so sestrou pri zhotovovaní
EKG záznamu

10.Vyprázdňovanie chorých

Žiak má:
-Vykonať starostlivosť o pacienta
s poruchami vylučovania stolice a moču
-Aplikovať klyzmu
-Spolupracovať so sestrou pri cievkovaní
a zavádzaní permanentného katétra
-Vykonať starostlivosť o pacienta
s inkontinenciou a s permanentným
katétrom
-Realizovať nácvik sebestačnosti vo
vyprázdňovaní
-Realizovať hygienickú starostlivosť o dieťa
s plienkou
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- Pripravil pacienta na meranie pulzu, pripravil
pomôcky, realizoval a ukončil výkon u dospelých
a detí
- Posúdil fyziologické a patologické hodnoty pulzu
u dospelých a detí
-Pripravil pacienta na meranie tlaku krvi, pripravil
pomôcky, realizoval a ukončil výkon u dospelých
a detí
- Posúdil fyziologické a patologické hodnoty tlaku
krvi u dospelých a detí
-Zaznamenal namerané hodnoty fyziologických
funkcií
-Realizoval meranie a váženie dospelých a detí
(obvodu hlavy, hrudníka)
-Zaznamenal váhu a výšku dospelých a dieťaťa do
dokumentácie
-Sledoval a zaznamenával vyprázdňovanie hrubého
čreva a močového mechúra
-Spolupracoval so sestrou pri zhotovovaní EKG
záznamu
Žiak:
- Vykonal starostlivosť o pacienta s poruchami
vylučovania stolice a moču, pripravil pomôcky,
realizoval výkon, zaznamenal a uložil pomôcky
- Pripravil pacienta na aplikovanie klyzmy,
pomôcky, realizoval výkon, zaznamenal a uložil
pomôcky
- Pripravil pacienta na cievkovanie, zavádzanie
permanentného katétra, pripravil pomôcky,
asistoval sestre, a uložil pomôcky
- Vykonal starostlivosť o pacienta s močovou
inkontinenciou a s permanentným katétrom
-Posúdil úroveň sebestačnosti pacienta vo
vyprázdňovaní
-Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
-Realizoval nácvik sebestačnosti vo vyprázdňovaní

Ústne
skúšanie
Praktické
skúšanie

11.Podávanie liečiv per os dospelým
a deťom

12.Aplikácia liečiv na kožu a do telových
dutín

13.Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty

14.Aplikácia injekcií

Žiak má:

- Realizoval hygienickú starostlivosť o dieťa
a výmenu plienok
Žiak:

-Rozlíšiť formy liekov
-Dodržiavať zásady podávania liekov per os
- Zabezpečiť užitie liekov per os, ktoré
pripravila sestra
Žiak má:

-Správne určil formy liekov
-Dodržal zásady podávania liekov per os
- Zabezpečil užitie liekov per os, ktoré pripravila
sestra
Žiak:

Aplikovať lieky na kožu, do telových dutín
(do nosa, ucha, konečníka, pošvy)

Aplikoval lieky na kožu, do telových dutín – nosa,
ucha, konečníka, pošvy (prípravu pacienta,
pomôcok, realizácia, uloženie pomôcok a záznam).
Žiak:
-Pripravil pacienta na inhaláciu, pripravil pomôcky,
realizoval a ukončil výkon
-Spolupracoval so sestrou pri aplikácii kyslíka

Žiak má:
-Pripraviť pacienta na inhaláciu, pripraviť
pomôcky, realizovať a ukončiť výkon
-Spolupracovať so sestrou pri aplikácii
kyslíka
Žiak má:
- Aplikovať nízkomolekulárny heparín a
inzulín s.c.
- Zhodnotiť sebestačnosť pac. pri aplikácií
inzulínu, nízkomolekulárneho heparínu
a navrhnúť podporu sebestačnosti
-Spolupracovať so sestrou pri aplikácii
vysokomolekulárneho heparínu
-Aplikovať i.m.injekciu
-Spolupracovať so sestrou pri aplikácii i.v.
injekcie
- Spolupracovať so sestrou pri podávaní
infúzii a starostlivosti o periférnu kanylu
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Žiak:
- Aplikoval nízkomolekulárny heparín a inzulín s.c.
(prípravu pacienta, pomôcok, realizácia, uloženie
pomôcok a záznam).
-Zhodnotil sebestačnosť pac. pri aplikácií inzulínu,
nízkomolekulárneho heparínu a navrhol podporu
sebestačnosti
-Spolupracoval so sestrou pri aplikácii
vysokomolekulárneho heparínu
- Aplikoval i.m.injekciu
-Spolupracoval so sestrou pri aplikácii i.v. injekcie
(prípravu pacienta, pomôcok, asistencia, uloženie
pomôcok).
- Spolupracoval so sestrou pri podávaní infúzie
(prípravu pacienta, pomôcok, asistencia, uloženie
pomôcok ).
-Asistoval sestre pri zavádzaní a starostlivosti
o periférnu kanylu (prípravu pacienta, pomôcok,
asistencia, uloženie pomôcok).

Ústne
skúšanie
Praktické
skúšanie

15.Preväzy rán

Žiak má:
-Pripraviť pacienta a pomôcky na preväz
-Asistovať pri preväze septickej rany
-Realizovať preväz aseptickej rany
-Spolupracovať so sestrou pri starostlivosti
o drény a drenážne systémy
-Rozoznať základné chirurgické
inštrumentárium
- Vykonať starostlivosť o základné
chirurgické inštrumentárium

16.Aplikácia tepla a chladu

Žiak má:
-Poznať účinky tepla a chladu na
organizmus
-Aplikovať teplé a studené procedúry,
zábaly, obklady, liečivé kúpele
-Aplikovať liečivé sedacie kúpele

17.Spolupráca so sestrou pri vizite

18.Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia

Žiak má:
-Pripraviť pacienta, pomôcky, prostredie na
vizitu
-Spolupracovať so sestrou pri vizite
Žiak má:
-Asistovať sestre pri príjme, preložení
a prepustení dospelého a detského
pacienta
-Spracovať dokumentáciu pri prijatí,
preložení, prepustení dospelého
a detského pacienta v rámci kompetencií
ZA
-Asistovať sestre pri spracovaní
dokumentácie cez NIS pri prijatí, preložení
a prepustení pacienta
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Žiak:
-Vykonal prípravu pacienta na zhotovenie obväzu,
pripravil pomôcky, realizoval preväz aseptickej rany
- Vykonal prípravu pacienta na zhotovenie obväzu,
pripravil pomôcky, asistoval sestre pri preväze
septickej rany
-Spolupracoval so sestrou pri starostlivosti o drény
a drenážne systémy
- Rozoznal základné chirurgické inštrumentárium
-Vykonal starostlivosť o základné chirurgické
inštrumentárium
Žiak:
-Charakterizoval účinky tepla a chladu na
organizmus
-Vykonal prípravu pacienta na teplé a studené
procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele, pripravil
pomôcky, realizoval a ukončil výkon
-Vykonal prípravu pacienta na liečivé sedacie
kúpele, pripravil pomôcky, realizoval a ukončil
výkon
Žiak:
-Vykonal prípravu pacienta na vizitu, pripravil
pomôcky, prostredie.
- Spolupracoval so sestrou pri vizite
-Uložil pomôcky, dokumentáciu po vizite
Žiak:
-Asistoval sestre pri príjme dospelého a detského
pacienta
-Asistoval sestre pri plnení ordinácií lekára pri
príjme
-Asistoval sestre pri preložení dospelého
a detského pacienta
-Asistoval sestre pri prepustení dospelého
a detského pacienta

Ústne
skúšanie,
praktické
skúšanie

Ústne
skúšanie
Praktické
skúšanie

Ústne
skúšanie,
praktické
skúšanie

-Dodržať ochranu osobných údajov
pacienta podľa Zákona č. 428/2002 Z. z.
-Triediť a transportovať sprievodné lístky do
jednotlivých laboratórií
-Dodržať zásady triedenia výsledkov
vyšetrení
-Asistovať sestre pri vyhotovení objednávok
zdravotníckeho a spotrebného materiálu
-Spolupracovať s dokumentačnou sestrou
pri príprave chorobopisu na archiváciu
(indexovanie)
- Spolupracovať so sestrou pri
zabezpečení opráv zdravotníckej techniky
a bielizne
-Vykonávať záznam realizovaných
ošetrovateľských výkonov do
dokumentácie

19.Odber biologického materiálu na
vyšetrenie

Žiak má:
-Realizovať odber krvi na glykémiu
- Asistovať pri odbere kapilárnej krvi na
ABR
- Realizovať odber venóznej krvi
- Realizovať odber moču na biochemické
vyšetrenie a orientačné vyšetrenie moču
vrátane kvantitatívnych vyšetrení
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-Spracoval dokumentáciu pri prijatí, preložení,
prepustení dospelého a detského pacienta v rámci
kompetencií ZA
-Asistoval sestre pri spracovaní dokumentácie cez
NIS na PC pri prijatí, preložení a prepustení
pacienta
- Dodržal ochranu osobných údajov pacienta podľa
Zákona č. 428/2002 Z. z.
-Dodržal zásady triedenia a transportu
biologického materiálu a sprievodných lístkov do
jednotlivých laboratórií
- Vyhotovil žiadanky k odobratému biologickému
materiálu do laboratória
-Dodržal zásady triedenia a zakladania výsledkov
jednotlivých vyšetrení
-Asistoval sestre pri vyhotovení objednávok
zdravotníckeho materiálu, liekov, dezinfekčných
prostriedkov, spotrebného materiálu
- Spolupracoval so sestrou pri príprave chorobopisu
na archiváciu
- Spolupracoval so sestrou pri zabezpečovaní
bielizne a opráv na oddelení
-Spolupracoval so sestrou pri vyhotovení
objednávky na zabezpečenie servisu a opráv
zdravotníckej techniky
-Vykonával záznam realizovaných
ošetrovateľských výkonov do dokumentácie
Žiak:
- Realizoval odber krvi na glykémiu ( pripravil
pacienta, pomôcky, realizoval odber, komunikoval
s pacientom, uložil pomôcky a zabezpečil transport
materiálu)
- Asistoval pri odbere kapilárnej krvi na ABR,
(pripravil pacienta, pomôcky, asistoval pri odbere,
komunikoval s pacientom, uložil pomôcky
a zabezpečil transport)

Ústne
skúšanie,
praktické
skúšanie

-Realizovať odber stolice na biochemické,
parazitologické a bakteriologické vyšetrenie
stolice
-Realizovať odber spúta
-Realizovať odber výterov z telových dutín
(okrem výterov z rán)
- Realizovať odber sterilného moču – z PK,
stredného prúdu moču,
-Spolupracovať so sestrou pri odbere
žalúdočného obsahu
-Dodržať zásady odberu biologického
materiálu

20.Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve
telo

21.Zdravotno-výchovná činnosť
primeraná veku a zdravotnému stavu
pacienta

22.Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti

Žiak má:

-Realizoval odber venóznej krvi (pripravil pacienta,
pomôcky, realizoval odber, komunikoval
s pacientom, uložil pomôcky a zabezpečil transport
materiálu)
- Realizoval odber moču, stolice, spúta, výterov (
pripravil pacienta, pomôcky, realizoval odber,
komunikoval s pacientom, uložil pomôcky
-Realizoval odber sterilného moču z PK,
stredného prúdu moču
- Spolupracoval so sestrou pri odbere žalúdočného
obsahu ( pripravil pacienta, pomôcky, asistoval pri
odbere, komunikoval s pacientom, uložil pomôcky
a zabezpečil transport materiálu)
-Dodržal zásady odberu biologického materiálu
Žiak:

-Spolupracovať so sestrou pri starostlivosti
o mŕtve telo v rámci svojich kompetencií
-Spolupracovať so sestrou pri vyhotovení
dokumentácie pri úmrtí pacienta
Žiak má:

-Spolupracoval so sestrou pri starostlivosti o mŕtve
telo v rámci svojich kompetencií
-Spolupracoval
so
sestrou
pri
vyhotovení
dokumentácie pri úmrtí pacienta
Žiak:

-Zamestnať chorého dospelého a dieťa

- Dodržal zásady zamestnávania chorých
s ohľadom na vek, zdravotný stav
- Zamestnával chorých dospelých a deti
- Realizoval zamestnávanie u starého človeka
Žiak:

Ústne
skúšanie
Praktické
skúšanie

-Realizoval profesionálnu komunikáciu s chorým
-Získal informácie o potrebách pacienta
-Dodržal zásady vedenia rozhovoru
-Monitoroval verbálne a neverbálne prejavy
pacienta
-Aplikoval metódu pozorovania na získanie
informácií o chorom
-Zaznamenal získané informácie o chorých

Ústne
skúšanie
Praktické
skúšanie

Žiak má:
-Realizovať profesionálnu komunikáciu
s chorým
-Získať informácie o potrebách pacienta
-Zaznamenať získané informácie
- Zhotoviť záznam zdravotníckeho asistenta
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-Zhotovil záznam zdravotníckeho asistenta

Prostriedky hodnotenia:
Praktický výkon
Dodržiavanie štandardov
Organizácia práce
Ústne odpovede
Komunikačné zručnosti
Dodržiavanie bezpečnosti pri práci
Získavanie informácií
Individuálna práca
Skupinová práca

Súvislá odborná prax
V 3.ročníku súvislé 4 týždne po 7 hodín denne, spolu 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín
V 1. ročníku externého štúdia 3 týždne – 15 hodín týždenne, spolu 45 hodín
Súvislá odborná klinická prax ako súčasť predmetu ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia vytvára podmienky a priestor pre samostatnú prácu
žiakov v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb.
Cieľom súvislej odbornej praxe je prehĺbenie a upevnenie odborných vedomostí, zručností a návykov pri realizácii ošetrovateľských výkonov ako predpoklad do ďalšieho štúdia
vo 4. ročníku denného štúdia a 2. ročníku externého štúdia, kde sa žiak vedie k spolupráci so sestrou pri uspokojovaní potrieb pacienta metódou ošetrovateľského procesu.
Súvislá odborná klinická prax je organizovaná v súlade so školskou legislatívou. Vzťahy medzi školou a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, zabezpečuje rámcová zmluva.
Súčasťou tejto zmluvy musí byť druh pracovnej činnosti, ktorú budú žiaci vykonávať, miesto, časový rozvrh práce, pracovné, hygienické podmienky, ako aj opatrenia zamerané
na bezpečnosť a ochranu zdravia počas súvislej odbornej klinickej praxe. Prvý deň pri nástupe na súvislú odbornú klinickú prax musia byť žiaci poučení o organizačnej štruktúre
zdravotníckeho zariadenia, o prevádzkovom poriadku príslušného pracoviska, o predpisoch týkajúcich sa praxe, jej obsah, organizačné zásady, vedenie záznamov o tejto praxi
a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
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Súvislú odbornú klinickú prax žiaci vykonávajú striedavo v dopoludňajších a odpoludňajších službách. Zabezpečujú ju odborní učitelia OAZ a hodnotí sa v rámci tohto predmetu.
Súvislá odborná prax sa vykonáva na pracoviskách, ktoré zabezpečuje rámcová zmluva medzi SZŠ Lučenec a zmluvnými organizáciami v SR a v zahraničí.

ROZPIS UČIVA PREDMETU: ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX:

Revidovanie učebných osnov s platnosťou od 1.3.2017 /pre 4. ročník/
Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia
18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov)
Názov tematického celku
Témy
23.Organizácia práce na pracovisku
praktického vyučovania, bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci

24.Dodržiavanie bezpečného
prostredia osoby vrátane dieťaťa
a ochrana intimity pri poskytovaní
základnej starostlivosti

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:

Žiak:

-Získať vedomosti o organizácii práce a
bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
- Dodržiavať bezpečnostné zásady
-Poznať kompetencie zdravotníckeho asistenta

- Získal vedomosti o organizácii práce na
pracovisku praktického vyučovania
a o bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
- Dodržiaval zásady organizácie práce na
pracovisku praktického vyučovania
a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
-Dodržiaval kompetencie ZA
Žiak:

Žiak má:
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Metódy hodnotenia

Praktické skúšanie

25.Poskytovanie prvej pomoci podľa
svojich odborných schopností
a zabezpečenie ďalšej odbornej
pomoci

26.Ošetrovanie klienta v zdraví
a chorobe v jednotlivých vekových
obdobiach

-Poznať zásady BOT a HER
-Dodržiavať osobitosti práce na jednotlivých
školiacich pracoviskách
-Vysvetliť význam zabezpečenia intimity pri
poskytovaní zákl. starostlivosti
Žiak má:

-Opísal a dodržiaval zásady BOT a HER
- Dodržiaval osobitosti práce na jednotlivých
školiacich pracoviskách
-Zabezpečil intimitu pri poskytovaní základnej
starostlivosti
Žiak:

-Rozpoznať náhlu zmenu zdravotného stavu
pacienta
-Zvládnuť poskytnutie prvej pomoci
-Zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc
-Spolupracovať so sestrou pri poskytovaní prvej
pomoci
Žiak má:

-Rozoznal náhlu zmenu zdravotného stavu
pacienta
-Poskytol základnú prvú pomoc
-Zabezpečil ďalšiu odbornú pomoc
-Spolupracoval so sestrou pri poskytovaní
prvej pomoci v rámci svojich kompetencií
Žiak:

-Opísať organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získať súhlas pacienta s výkonom
- Asistovať pri príjme prepustení a preložení
pacienta s ohľadom na vek
-Posúdiť mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pri
sebaobslužných činnostiach a denných aktivitách
-Realizovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti
-Zabezpečiť uspokojovanie potrieb u detí, starého
a imobilného pacienta
-Podieľať sa v spolupráci so sestrou na lekárskom
diagnostickom pláne a liečebnom procese
-Realizovať prevenciu komplikácií z imobility
-Spolupracovať so sestrou pri poskytovaní
terminálnej starostlivosti
-Asistovať pri starostlivosti o mŕtve telo
-Dodržiavať ošetrovateľské štandardy
- Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie

-Opísal organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získal súhlas pacienta s výkonom
-Asistoval pri príjme, prepustení a preložení
pacienta s ohľadom na vek
-Zabezpečil administratívne práce súvisiace
s hospitalizáciou dieťaťa a starého človeka
-Posúdil mieru sebestačnosti detského
pacienta, starého človeka a realizoval
sebaobslužné činnosti a aktivity denného
života
-Zabezpečil podporu výchovy k sebestačnosti
a nezávislosti použitím vhodnej metodiky
- Realizoval výchovu detí a seniorov
na upevňovanie zdravia
-Zistil a zaznamenal odchýlky v potrebách do
dokumentácie dieťaťa a starého človeka
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Ústne skúšanie
Praktické skúšanie

-Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci
-Schopnosť samostatne profesionálne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonať zápis realizovaných výkonov do oše.
dokumentácie

27.Ošetrovanie ženy s
gynekologickým ochorením, tehotnej
a rodičky

Žiak má:

-Opísať organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získať súhlas pacienta s výkonom
-Asistovať pri príjme , preložení a prepustení
pacientky
- Posúdiť mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pri
sebaobslužných činnostiach a denných aktivitách
- Realizovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti
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-Realizoval ošetrovateľské výkony na
uspokojovanie potrieb dieťaťa a starého
človeka v rámci kompetencií ZA
-Vykonal prípravu dieťaťa a starého človeka ,
pomôcok na diagnostický, terapeutický
výkon, realizoval/asistoval sestre,
komunikoval, zaznamenal a uložil pomôcky.
-Preukázal zručnosť komunikovať s dieťaťom
a so starým človekom počas výkonu
- Realizoval ošetrovateľskú starostlivosť
metódou oše. procesu v spolupráci so
sestrou
-Realizoval prevenciu komplikácii z imobility
u starého človeka
-Spolupracoval so sestrou pri terminálnej
starostlivosti o dieťa a starého človeka
-Asistoval pri starostlivosti o mŕtve telo
-Dodržiaval ošetrovateľské štandardy
- Dodržiaval zásady profesijnej komunikácie
-Dodržiaval zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
- Preukázal schopnosť samostatne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonal zápis realizovaných výkonov do
ošetrovateľskej dokumentácie
Žiak:

-Opísal organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získal súhlas pacienta s výkonom
-Asistoval pri príjme, preložení a prepustení
pacientky
- Zabezpečil administratívne práce súvisiace
s hospitalizáciou

Ústne skúšanie
Praktické skúšanie

-Zabezpečiť uspokojovanie potrieb
-Podieľať sa v spolupráci so sestrou na lekárskom
diagnostickom pláne a liečebnom procese
-Dodržiavať ošetrovateľské štandardy
- Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie
-Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci
-Schopnosť samostatne profesionálne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonať zápis realizovaných výkonov do
ošetrovateľskej dokumentácie

28.Ošetrovanie pacienta pri
vybranom ochorení
- dýchacieho
- srdcovo-cievneho
- tráviaceho
- vylučovacieho
- nervového
- metabolického
a endokrinného,
- pohybového systému,

Žiak má:

- Posúdil mieru sebestačnosti
u gynekologicky chorej, tehotnej a rodičky
- Realizoval sebaobslužné činností a aktivity
denného života
- Realizoval zdravotno - výchovnú činnosť
- Realizoval ošetrovateľské výkony na
uspokojovanie potrieb u gynekologicky
chorej, tehotnej a rodičky
-Vykonal prípravu pacientky , pomôcok na
diagnostický, terapeutický výkon,
realizoval/asistoval sestre, komunikoval,
zaznamenal a uložil pomôcky.
- Realizoval ošetrovateľskú starostlivosť
o pacientky metódou oše. procesu
v spolupráci so sestrou
- Realizoval v spolupráci so sestrou pred
a pooperačnú starostlivosť u gynekologicky
chorej ženy
-Dodržiaval ošetrovateľské štandardy
- Dodržiaval zásady profesijnej komunikácie
ZA
-Dodržiaval zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
- Preukázal schopnosť samostatne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonal zápis realizovaných výkonov do
ošetrovateľskej dokumentácie
Žiak

-Opísať organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získať súhlas pacienta s výkonom
-Asistovať pri príjme, prepustení a preložení
pacienta
- Posúdiť mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pri
sebaobslužných činnostiach a denných aktivitách

-Opísal organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získal súhlas pacienta s výkonom
-Asistoval pri príjme, preložení a prepustení
pacienta
-Zabezpečil administratívne práce súvisiace
s hospitalizáciou
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Ústne skúšanie
Praktické skúšanie

-

krvotvorby,
onkologických,
psychických ochoreniach

- Realizovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti
- Posúdiť potreby pacienta a zaznamenať odchýlky
od normy
- Realizovať základné ošetrovateľské výkony na
uspokojovanie potrieb
- Realizovať ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta
metódou oše. procesu v spolupráci so sestrou
- Spolupracovať so sestrou na lekárskom
diagnostickom pláne a liečebnom procese
špecifickom pre jednotlivé oddelenia
-Realizovať prípravu pacienta na ošetrenie
kolostómie, prípravu pomôcok , asistovať sestre,
komunikovať, zaznamenať a uložiť pomôcky
-Dodržiavať ošetrovateľské štandardy
- Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie
-Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci
-Schopnosť samostatne profesionálne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonať zápis realizovaných výkonov do
ošetrovateľskej dokumentácie

Prostriedky hodnotenia:
Praktický výkon
Dodržiavanie štandardov
Organizácia práce
Ústne odpovede
Komunikačné zručnosti
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- Posúdil mieru sebestačnosti
- Realizoval sebaobslužné činnosti a aktivity
denného života
- Realizoval zdravotno- výchovnú činnosť
- Posúdil biologické potreby pacienta
a zaznamenal odchýlky od normy
- Realizoval ošetrovateľské výkony na
uspokojovanie potrieb v rámci kompetencií
ZA
- Realizoval ošetrovateľskú starostlivosť o
pacienta metódou oše. procesu v spolupráci
so sestrou
-Vykonal prípravu pacienta , pomôcok na
diagnostický, terapeutický výkon,
realizoval/asistoval sestre, komunikoval,
zaznamenal a uložil pomôcky.
- Realizoval prípravu pacienta na ošetrenie
kolostómie, prípravu pomôcok, realizoval,
komunikoval, zaznamenal a uložil pomôcky
-Dodržiaval ošetrovateľské štandardy
- Dodržiaval zásady profesijnej komunikácie
ZA
- Dodržiaval zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
- Preukázal schopnosť samostatne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonal zápis realizovaných výkonov do
ošetrovateľskej dokumentácie

Dodržiavanie bezpečnosti pri práci
Získavanie informácií
Individuálna práca
Skupinová práca
Všeobecné pokyny hodnotenia:
Počas odbornej klinickej praxe prebieha ústne a praktické skúšanie tematických celkov. Pri každom hodnotení tematického celku používame nasledovné kritériá hodnotenia
a klasifikácie, v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených školským vzdelávacím programom.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu,
osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce,
využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach,
aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent,
kvalita výsledkov činností,
organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku,
dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a starostlivosť o životné prostredie,
dodržiavanie stanovených termínov,
komunikačné zručnosti,
hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci,
obsluha a údržba zariadení, pomôcok a nástrojov.

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Pohotovo, samostatne a tvorivo využíva
získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Ovláda zručnosti, spôsobilosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre praktickú
prípravu. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dopúšťa sa len menších chýb,
výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov. Účelne si organizuje vlastnú prácu, udržuje pracovisko v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a aktívne sa stará o životné prostredie. Hospodárne využíva materiál, energiu. Vzorne obsluhuje a udržuje pomôcky a nástroje.
Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekážky.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Samostatne, ale menej tvorivo a s menšou
istotou využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby.
Výsledky jeho práce majú drobné nedostatky. Účelne si organizuje vlastnú prácu, pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti ochrane zdravia pri
práci a ochrane pred požiarom a stará sa o životné prostredie. Pri hospodárnom využívaní materiálu a energie robí malé chyby. Zariadenia obsluhuje a udržuje s drobnými
nedostatkami. Prekážky v práci prekonáva s občasnou pomocou.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu prevažne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou učiteľa
uplatňuje získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb a pri postupoch a spôsoboch práce potrebuje občasnú pomoc učiteľa.
Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje menej účelne, udržuje pracovisko v poriadku. Dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane
pred požiarom a v malej miere prispieva k tvorbe a ochrane životného prostredia. S pomocou učiteľa je schopný hospodárne využívať materiály a energiu. Pri obsluhe a údržbe
zariadení a pomôcok, nástrojov ho musí najčastejšie usmerňovať učiteľ. Prekážky v práci prekonáva s častou pomocou učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie
pri praktickej činnosti využiť len za sústavnej pomoci učiteľa. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších chýb. Pri voľbe postupov a spôsobov
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práce sústavne potrebuje pomoc učiteľa. Vo výsledkoch práce má závažné nedostatky. Prácu vie organizovať za sústavnej pomoci učiteľa, menej dbá na poriadok pracoviska,
dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a taktiež o životné prostredie. Porušuje zásady hospodárnosti využívania materiálu
a energie. V obsluhe a údržbe zariadení, pomôcok, prístrojov a nástrojov sa dopúšťa závažných nedostatkov. Prekážky v práci prekonáva len s pomocou učiteľa.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni.
Nevie ani s pomocou učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky.
Pracovný postup nezvládne ani s pomocou učiteľa. Výsledky jeho práce sú nedokončené, neúplné, nepresné, nedosahujú ani dolnú hranicu predpísaných ukazovateľov.
Prácu na pracovisku si nevie organizovať, nedbá na poriadok pracoviska. Neovláda predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a nedbá na
ochranu životného prostredia. Nevyužíva hospodárne materiál a energiu. V obsluhe a údržbe zariadení, pomôcok, prístrojov a nástrojov má vážne nedostatky.

Revidované učebné osnovy predmetu OAZ s platnosťou od 1.3.2017 /pre 4. ročník/
Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia
18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov)
Názov tematického celku
Témy
23.Organizácia práce na pracovisku
praktického vyučovania, bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci

24.Dodržiavanie bezpečného
prostredia osoby vrátane dieťaťa

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:

Žiak:

-Získať vedomosti o organizácii práce a
bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
- Dodržiavať bezpečnostné zásady
-Poznať kompetencie zdravotníckeho asistenta

- Získal vedomosti o organizácii práce na
pracovisku praktického vyučovania
a o bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
- Dodržiaval zásady organizácie práce na
pracovisku praktického vyučovania
a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
-Dodržiaval kompetencie ZA
Žiak:

Žiak má:
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Metódy hodnotenia

Praktické skúšanie

a ochrana intimity pri poskytovaní
základnej starostlivosti

25.Poskytovanie prvej pomoci podľa
svojich odborných schopností
a zabezpečenie ďalšej odbornej
pomoci

26.Ošetrovanie klienta v zdraví
a chorobe v jednotlivých vekových
obdobiach

-Poznať zásady BOT a HER
-Dodržiavať osobitosti práce na jednotlivých
školiacich pracoviskách
-Vysvetliť význam zabezpečenia intimity pri
poskytovaní zákl. starostlivosti
Žiak má:

-Opísal a dodržiaval zásady BOT a HER
- Dodržiaval osobitosti práce na jednotlivých
školiacich pracoviskách
-Zabezpečil intimitu pri poskytovaní základnej
starostlivosti
Žiak:

-Rozpoznať náhlu zmenu zdravotného stavu
pacienta
-Zvládnuť poskytnutie prvej pomoci
-Zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc
-Spolupracovať so sestrou pri poskytovaní prvej
pomoci
Žiak má:

-Rozoznal náhlu zmenu zdravotného stavu
pacienta
-Poskytol základnú prvú pomoc
-Zabezpečil ďalšiu odbornú pomoc
-Spolupracoval so sestrou pri poskytovaní
prvej pomoci v rámci svojich kompetencií
Žiak:

-Opísať organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získať súhlas pacienta s výkonom
- Asistovať pri príjme prepustení a preložení
pacienta s ohľadom na vek
-Posúdiť mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pri
sebaobslužných činnostiach a denných aktivitách
-Realizovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti
-Zabezpečiť uspokojovanie potrieb u detí, starého
a imobilného pacienta
-Podieľať sa v spolupráci so sestrou na lekárskom
diagnostickom pláne a liečebnom procese
-Realizovať prevenciu komplikácií z imobility
-Spolupracovať so sestrou pri poskytovaní
terminálnej starostlivosti
-Asistovať pri starostlivosti o mŕtve telo
-Dodržiavať ošetrovateľské štandardy

-Opísal organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získal súhlas pacienta s výkonom
-Asistoval pri príjme, prepustení a preložení
pacienta s ohľadom na vek
-Zabezpečil administratívne práce súvisiace
s hospitalizáciou dieťaťa a starého človeka
-Posúdil mieru sebestačnosti detského
pacienta, starého človeka a realizoval
sebaobslužné činnosti a aktivity denného
života
-Zabezpečil podporu výchovy k sebestačnosti
a nezávislosti použitím vhodnej metodiky
- Realizoval výchovu detí a seniorov
na upevňovanie zdravia
-Zistil a zaznamenal odchýlky v potrebách do
dokumentácie dieťaťa a starého človeka
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Ústne skúšanie
Praktické skúšanie

- Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie
-Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci
-Schopnosť samostatne profesionálne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonať zápis realizovaných výkonov do oše.
dokumentácie

27.Ošetrovanie ženy s
gynekologickým ochorením, tehotnej
a rodičky

Žiak má:

-Opísať organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získať súhlas pacienta s výkonom
-Asistovať pri príjme , preložení a prepustení
pacientky
- Posúdiť mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pri
sebaobslužných činnostiach a denných aktivitách
- Realizovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti
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-Realizoval ošetrovateľské výkony na
uspokojovanie potrieb dieťaťa a starého
človeka v rámci kompetencií ZA
-Vykonal prípravu dieťaťa a starého človeka ,
pomôcok na diagnostický, terapeutický
výkon, realizoval/asistoval sestre,
komunikoval, zaznamenal a uložil pomôcky.
-Preukázal zručnosť komunikovať s dieťaťom
a so starým človekom počas výkonu
- Realizoval ošetrovateľskú starostlivosť
metódou oše. procesu v spolupráci so
sestrou
-Realizoval prevenciu komplikácii z imobility
u starého človeka
-Spolupracoval so sestrou pri terminálnej
starostlivosti o dieťa a starého človeka
-Asistoval pri starostlivosti o mŕtve telo
-Dodržiaval ošetrovateľské štandardy
- Dodržiaval zásady profesijnej komunikácie
-Dodržiaval zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
- Preukázal schopnosť samostatne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonal zápis realizovaných výkonov do
ošetrovateľskej dokumentácie
Žiak:

-Opísal organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získal súhlas pacienta s výkonom
-Asistoval pri príjme, preložení a prepustení
pacientky
- Zabezpečil administratívne práce súvisiace
s hospitalizáciou

Ústne skúšanie
Praktické skúšanie

-Zabezpečiť uspokojovanie potrieb
-Podieľať sa v spolupráci so sestrou na lekárskom
diagnostickom pláne a liečebnom procese
-Dodržiavať ošetrovateľské štandardy
- Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie
-Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci
-Schopnosť samostatne profesionálne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonať zápis realizovaných výkonov do
ošetrovateľskej dokumentácie

28.Ošetrovanie pacienta pri
vybranom ochorení
- dýchacieho
- srdcovo-cievneho
- tráviaceho
- vylučovacieho
- nervového
- metabolického
a endokrinného,
- pohybového systému,

Žiak má:

- Posúdil mieru sebestačnosti
u gynekologicky chorej, tehotnej a rodičky
- Realizoval sebaobslužné činností a aktivity
denného života
- Realizoval zdravotno - výchovnú činnosť
- Realizoval ošetrovateľské výkony na
uspokojovanie potrieb u gynekologicky
chorej, tehotnej a rodičky
-Vykonal prípravu pacientky , pomôcok na
diagnostický, terapeutický výkon,
realizoval/asistoval sestre, komunikoval,
zaznamenal a uložil pomôcky.
- Realizoval ošetrovateľskú starostlivosť
o pacientky metódou oše. procesu
v spolupráci so sestrou
- Realizoval v spolupráci so sestrou pred
a pooperačnú starostlivosť u gynekologicky
chorej ženy
-Dodržiaval ošetrovateľské štandardy
- Dodržiaval zásady profesijnej komunikácie
ZA
-Dodržiaval zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
- Preukázal schopnosť samostatne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonal zápis realizovaných výkonov do
ošetrovateľskej dokumentácie
Žiak

-Opísať organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získať súhlas pacienta s výkonom
-Asistovať pri príjme, prepustení a preložení
pacienta
- Posúdiť mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pri
sebaobslužných činnostiach a denných aktivitách

-Opísal organizáciu práce na pracovisku
praktického vyučovania
-Získal súhlas pacienta s výkonom
-Asistoval pri príjme, preložení a prepustení
pacienta
-Zabezpečil administratívne práce súvisiace
s hospitalizáciou
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Ústne skúšanie
Praktické skúšanie

-

krvotvorby,
onkologických,
psychických ochoreniach

- Realizovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti
- Posúdiť potreby pacienta a zaznamenať odchýlky
od normy
- Realizovať základné ošetrovateľské výkony na
uspokojovanie potrieb
- Realizovať ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta
metódou oše. procesu v spolupráci so sestrou
- Spolupracovať so sestrou na lekárskom
diagnostickom pláne a liečebnom procese
špecifickom pre jednotlivé oddelenia
-Demonštrovať prípravu pacienta , pomôcok na
ošetrenie zhojenej kolostómie a výmeny zberného
vrecka, realizácia a ukončenie výkonu
- Vykonať prípravu pacienta, pomôcok na malý
chirurgický výkon, asistovať sestre, zaznamenať
a uložiť pomôcky
- Vymenovať spôsoby odsávania sekrétov z HCD- špecifikovať odsávanie sekrétov z HCD u osoby
s nezaistenými a zaistenými DC
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.)na odsávanie sekrétov z HCD u osoby
s nezaistenými DC, prípravu pomôcok, realizáciu,
ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.)na odsávanie sekrétov z HCD u osoby
so zaistenými DC, prípravu pomôcok, asistenciu
sestre a ukončenie výkonu
-Dodržiavať ošetrovateľské štandardy
- Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie
-Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci
-Schopnosť samostatne profesionálne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonať zápis realizovaných výkonov do
ošetrovateľskej dokumentácie
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- Posúdil mieru sebestačnosti
- Realizoval sebaobslužné činnosti a aktivity
denného života
- Realizoval zdravotno- výchovnú činnosť
- Posúdil biologické potreby pacienta
a zaznamenal odchýlky od normy
- Realizoval ošetrovateľské výkony na
uspokojovanie potrieb v rámci kompetencií
ZA
- Realizoval ošetrovateľskú starostlivosť o
pacienta metódou oše. procesu v spolupráci
so sestrou
-Vykonal prípravu pacienta , pomôcok na
diagnostický, terapeutický výkon,
realizoval/asistoval sestre, komunikoval,
zaznamenal a uložil pomôcky.
- Realizoval prípravu pacienta na ošetrenie
kolostómie, prípravu pomôcok, realizoval,
komunikoval, zaznamenal a uložil pomôcky
- Vykonal prípravu pacienta, pomôcok na
malý chirurgický výkon, asistoval sestre,
zaznamenal a uložil pomôcky
- Vymenoval spôsoby odsávania sekrétov
z HCD- špecifikovalodsávanie sekrétov z HCD
u osoby s nezaistenými a zaistenými DC
- Demonštroval prípravu pacienta (biopsycho-soc.)na odsávanie sekrétov z HCD
u osoby s nezaistenými DC, prípravu
pomôcok, realizáciu, ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (biopsycho-soc.)na odsávanie sekrétov z HCD
u osoby so zaistenými DC, prípravu
pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu
-Dodržiaval ošetrovateľské štandardy

- Dodržiaval zásady profesijnej komunikácie
ZA
- Dodržiaval zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
- Preukázal schopnosť samostatne riešiť
vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku
v rámci kompetencií ZA
-Vykonal zápis realizovaných výkonov do
ošetrovateľskej dokumentácie

Prostriedky hodnotenia:
Praktický výkon
Dodržiavanie štandardov
Organizácia práce
Ústne odpovede
Komunikačné zručnosti
Dodržiavanie bezpečnosti pri práci
Získavanie informácií
Individuálna práca
Skupinová práca
Všeobecné pokyny hodnotenia:
Počas odbornej klinickej praxe prebieha ústne a praktické skúšanie tematických celkov. Pri každom hodnotení tematického celku používame nasledovné kritériá hodnotenia
a klasifikácie, v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených školským vzdelávacím programom.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu,
osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce,
využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach,
aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent,
kvalita výsledkov činností,
organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku,
dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a starostlivosť o životné prostredie,
dodržiavanie stanovených termínov,
komunikačné zručnosti,
hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci,
obsluha a údržba zariadení, pomôcok a nástrojov.
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Finančná gramotnosť:

Uplatnenie finančnej gramotnosti v jednotlivých predmetoch
Predmet : Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Vyučujúci : PhDr. Miroslava Sekulová, Mgr. Ľubomíra Martinská

Ročník

Tématický celok

Druhý

Platobný styk

Písomnosti v oblasti
nákupu a predaj

Téma
Platobný styk, hotovostný styk
Hotovostný platobný styk - pokladničné doklady
Hotovostný platobný styk - poštová poukážka
Objednávka, faktúra, dodací list
Upomienka, urgencia a reklamácie

Uplatnenie
Plánovanie a hospodárenie
s peniazmi
Finančná gramotnosť

Objednávky liekov a zdrav. materiálu
Zamestnanecké

Tretí

písomnosti
Administrácia
a dokumentácia

Evidencia pracovných ciest - pracovná cesta,
cestovný príkaz
Majetok dlhodobý a krátkodobý, obstarávanie
a vyradenie
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Finančná gramotnosť
Plánovanie a
hospodárenie

v starostlivosti
o inventár
na pracovisku

Inventarizácia a inventúra, druhy inventarizácie
Iinventarizačný rozdiel, hmotná zodpovednosť
Inventárna evidencia, invent. karty
Inventárna kniha a súpis

Predmet : Matematika
Vyučujúci : Mgr. Eva Czaková
Ročník
Tématický celok
Téma
Prvý
Elementárna finančná matematika Elementárna finančná matematika v domácnosti
Úroky
Tretia mocnina a odmocnina
Mocniny
Logika, dôvodenie
a množiny
Tretí

Teória pravdepodobnosti

Predmet : Chémia
Vyučujúci : Mgr. Eva Czaková
Ročník
Tématický celok
Druhý

Deriváty uhľovodíkov
Makromolekulové látky (plasty a
syntetické vlákna)

Predmet : Občianska náuka
Vyučujúci : Mgr. Eva Czaková
Ročník
Tématický celok

s peniazmi

Výrok a jeho pravdivostná hodnota
Negácia jednoduchých výrokov
Negácia zložených výrokov
Klasická definícia pravdepodobnosti

Uplatnenie
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Úver a dlh
Plánovanie a hospodárenie
s peniazmi
Človek vo sfére peňazí
Sporenie a investovanie
Úver a dlh
Človek vo sfére peňazí

Téma

Uplatnenie

Halogénderiváty - freóny
Význam a použitie plastov v zdravotníctve
Liečivá

Človek vo sfére peňazí
Finančná zodpovednosť a prijímanie
rozhodnutí
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

Téma

Uplatnenie

219

Druhý

Dejinno- filozofický exkurz
Mediálna výchova

Predmet: Etická výchova
Vyučujúci: Mgr. Ladislav Nagy
Ročník
Tématický celok
Prvý
Dobré vzťahy v rodine
Druhý

Etika sexuálneho života
Etika práce

Predmet: Informatika
Vyučujúci : Mgr. Ladislav Nagy
Ročník
Tématický celok
prvý
Princípy fungovania digitálnych
technológií

Informačná spoločnosť
druhý

MS Excel

Predmet: Fyzika
Vyučujúci : Mgr. Ladislav Nagy
Ročník
Tématický celok

Antická filozofia
Digitálne médiá - internet, CD-Romy, DVD, digitálne TV,
reklama

Človek vo sfére peňazí
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

Digitálne médiá - internet, CD-Romy, DVD, digitálne TV,
reklama

Sporenie a investovanie

Téma
Očakávania mojich rodičov a moje očakávania

Uplatnenie
rodinný rozpočet

Manželstvo na skúšku - rozvod
Pravidlá „fair play“ v ekonomicko-pracovných vzťahoch

Úver a dlh
Plat, sporenie

Téma

Uplatnenie
vývoj cien elektroniky

Vývoj počítačov
Vstupné a výstupné zariadenia
Pamäťové médiá
Hardware a software
Právna ochrana software
Formát bunky

cenová kalkulácia
cenová kalkulácia
nadobúdanie software
finančné postihy

Používanie vzorcov pri výpočtoch

mena
mena

Téma

Uplatnenie
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prvý

Gravitačné pole

Pohyby umelých družíc Zeme

financovania vedy a výskumu

druhý

Kvantová optika

Einsteinova teória fotoelektrického javu

prínos Financovania vedy a výskumu

Predmet: Nemecký jazyk
Vyučujúci: PhDr. Anita Slancová

Ročník

Tématický celok

Téma

Uplatnenie

prvý

Zamestnanie

Nezamestnanosť, konverzácia

človek vo sfére peňazí

druhý

Obchody a služby

finančná gramotnosť

tretí

Práca a povolanie
Peniaze (Človek a spoločnosť)

Druhy spôsoby nákupu a platenia
Platové ohodnotenie; Konverzácia
Peniaze, príbeh v obrázkoch

finančná gramotnosť

Informovať sa o spôsoboch platby

úver a dlh

štvrtý. 1.CJ

človek vo sfére peňazí

Vyučujúci:

Anglický jazyk
Mgr. Miroslav Šuran

Ročník

Tématický celok

Téma

Uplatnenie

Prvý

Zamestnanie. Voľný čas a záľuby.

Pracovné pomery a kariéra. Čítanie s porozumením.

Človek vo sfére peňazí.

Prvý
Tretí

Zamestnanie. Voľný čas a záľuby.
Mládež a jej svet. Vzdelávanie a
práca. Zamestnanie. Ľudské telo,
starostlivosť o zdravie. Obchod a
služby.

Pracovné pomery a kariéra. Čítanie s porozumením.
Vzťahy medzi rovesníkmi. Predstavy mládeže o svete.

Človek vo sfére peňazí.
Človek vo sfére peňazí.

Mužské a ženské povolania. Čítanie s porozumením.

Človek vo sfére peňazí.

Uchádzanie sa o pracovné miesto. Počúvanie s
porozumením.

Človek vo sfére peňazí.

Predmet:

Štvrtý

Čo robiť a nerobiť?

Štvrtý

Čo robiť a nerobiť?

Predmet

Slovenský jazyk a lieratúra
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Vyučujúci
Ročník
Prvý
Druhý
Tretí
Štvrtý

Mgr. Andrea Bálintová
Tématický celok
Komunikácia a sloh- Ofic.
komunikácia
2. kontrolná slohová práca
Komunikácia a sloh - Úvaha
Komunikácia a sloh- Rečnícky štýl

Vyučujúci: Mgr. Marian Skrutek
Predmet : Dejepis
Ročník
Tématický celok
Prvý
Európa v 18. a
19. storočí
Druhý
II. svetová
vojna
Predmet : Geografia
Ročník
Tématický celok
Prvý
Slovensko

Téma

Uplatnenie

Diskusia, diskusný príspevok
Diskusný príspevok
Úvaha - cvičná slohová práca
Rečnícke cvičenia

Človek vo sfére peňazí
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Človek vo sfére peňazí

Téma
Priemyselná revolúcia

Uplatnenie
Finančná gramotnosť

Druhá svetová vojna a židovská otázka

Finančná gramotnosť

Téma
Reliéf Slovenska

Uplatnenie
Finančná gramotnosť
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Zabezpečenie peňazí pre uspokojov. živ. potrieb

Všeobecné pokyny hodnotenia odborných predmetov:

13

Všeobecné kritéria pre klasifikáciu

Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania
Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického vyučovania sa
v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov
stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov,
definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
b) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické
činnosti,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických
úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí,
d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických
činnostiach,
e) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
f)

aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,

g) dodržiavanie stanovených termínov,
h) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického
prejavu,
i)

kvalita výsledkov činnosti,

j)

osvojenie účinných metód samostatného štúdia.

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti,
ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické
vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované
intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti
pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je
správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je
schopný samostatne študovať vhodné texty.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti,
ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické
vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne
a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje
osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení
javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný
prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je
spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou
študovať vhodné texty.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia
požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované
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intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie
za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických
a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie
nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia
požadovaných vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych
a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených
vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby.
Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa
vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má
spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie
žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými
osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť
vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky.
V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa
vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti
uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté
logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne
študovať.

Písomná odpoveď :
Stupňom 1 – výborný , sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň
na 90 %. Vie analyzovať zadané úlohy a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup
na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať
o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať
samostatne.
Stupeň 2 – chválitebný , sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda
aspoň na 75 %. Vie analyzovať zadania a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný
postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov. Svoje
znalosti a zručnosti vie prezentovať na dobrej úrovni.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda aspoň na
60 %. Zadania vie riešiť pomocou známych postupov a metód. Svoje znalosti a zručnosti vie
prezentovať na priemernej úrovni.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový aj výkonový štandard predmetu ovláda
aspoň na 40 %. Žiak ovláda základné pojmy . Postupom riešenia zadania a úlohám rozumie len
čiastočne. Svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať na podpriemernej úrovni.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak obsahový aj výkonový štandard predmetu neovláda
ani na 39 %. Žiak nie je schopný riešiť zadania a úlohy. Svoje znalosti a zručnosti sú na
podpriemernej úrovni .
Neštandardizovaný didaktický test:
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Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje , ak obsahový a výkonový štandard ovláda na
100 % – 90 %
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje , ak obsahový a výkonový štandard ovláda na 89 % –
75 %
Stupňom 3 – dobrý , sa žiak klasifikuje , ak obsahový a výkonový štandard ovláda na 74 % – 60%
Stupňom 4 - dostatočný , sa žiak klasifikuje , ak obsahový a výkonový štandard ovláda na 59 % –
40 %
Stupňom 5 – nedostatočný , sa žiak klasifikuje , ak obsahový a výkonový štandard ovláda na 39 %
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú
v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov,
cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci
v rámci tematických listov.
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci
súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky
v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých
tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má
možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.

Revidovanie učebných osnov:
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Predmet: Základy ošetrovania a asistencie
S platnosťou od 1. septembra 2014 počínajúc prvým ročníkom
S platnosťou od 1. marca 2017 /pre 3. ročník/
Názov predmetu

Základy ošetrovania a asistencie

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
1. roč: 3(2) hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
2. roč: 3(2) hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
3. roč: 3(2) hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
4. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín
Externé štúdium
Externé štúdium
1. roč: 5(4) hodiny týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín
( z toho 132 hodín cvičení)
2. roč: 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín

Ročník

Prvý, druhý, tretí, štvrtý - denné štúdium
Prvý, druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Predmet základy ošetrovania a asistencie na SZŠ v rámci štátneho programu, ako súčasť odbornej zložky
vzdelávania poskytuje teoretické poznatky o ošetrovaní chorých v zdravotníckych zariadeniach a obyvateľov
zariadení sociálnych služieb. Poskytuje zároveň možnosť osvojiť si praktické ošetrovateľské zručnosti
v rámci cvičení v laboratórnych podmienkach školy.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania základov ošetrovania a asistencie je vytvoriť u žiaka teoretickú bázu vedomostí
a praktických zručností nevyhnutných pre realizáciu ošetrovateľských techník a uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb pacienta. Žiak, ktorý je schopný predvídať narušenie potreby pacienta, je schopný uspokojiť
pacientove narušené potreby v kooperácii s členmi ošetrovateľského tímu. Získané vedomosti a zručnosti si
ďalej žiak upevňuje v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych
služieb pod odborným vedením pedagógov s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete základy ošetrovania a asistencie vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších
kognitívnych schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie
stratégie, ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese
kognitivizácie, personalizácie, socializácie .

Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia),
rozvoj psychomotoriky,
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
• poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
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•
•
•
•
•
•
•

Proces personalizácie
možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby úloh, tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj orientačných schopností žiaka

•
•
•
•

Proces socializácie
rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

História ošetrovateľstva
Etické požiadavky na osobnosť
a správanie ZA

- Výkladovo-ilustratívna –
výklad

Podmienky a prostriedky
ošetrovateľskej starostlivosti

- Informačnoreceptívna výklad

Organizácia práce v nemocniciach,
ambulanciách a
v zariadeniach sociálnych služieb

- Reproduktívna – rozhovor

Obväzový materiál a obväzová technika

- Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh

Starostlivosť o pomôcky

- Metóda demonštrácie

Preväzy rán
Podávanie jedla pacientom

- Metóda opakovania
demonštrácie

Starostlivosť o posteľ a
polohovanie pacienta

- Problémovo výkladová

Hygienická starostlivosť o chorého

- Heuristická – brainstorming

Vyprázdňovanie chorých

- Frontálna výučba
- Frontálna a individuálna práca
žiakov
- Skupinová práca žiakov
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Skupinová práca žiakov

Sledovanie a záznam fyziologických
funkcii
Prevencia komplikácií z imobility
Podávanie liečiv per os dospelým a
deťom
Vizita
Aplikácia injekcií
Odber biologického materiálu na
vyšetrenie
Aplikácia liečiv cez kožu a telové dutiny
Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty
Aplikácia tepla a chladu
Potreby jedinca v zdraví a chorobe
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Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti
Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve
telo
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb pri/s vybraných/vybranými
ochoreniami:
-

dýchacieho systému v rámci
oše. star.
srdcovo-cievneho systému
v rámci oše. star.
tráviaceho systému v rámci
oše. star.
vylučovacieho systému v rámci
oše. star.
nervového systému v rámci
oše. star.
metabolického a endokrínneho
systému v rámci oše. star.
pohybového systému v rámci
oše. star.
krvi a krvotvorby v rámci oše.
star.
zmyslových organov v rámci
oše. star.
infekčných ochoreniach
v rámci oše. star.
psychické ochorenia v rámci
oše. Star.
U pacientov po chemoterapii a
rádioterapii

Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u žien v prenatálnom období a
počas šestonedelia v rámci oše. star.
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u geriatrického pacienta
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta.

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
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Názov tematického celku

Odborná
literatúra

Didaktická
technika

Materiálne výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...)

História ošetrovateľstva

Kontrová Ľ.,
Kristová J. a kol.:
Základy
ošetrovania
a asistencie.
Osveta Martin
2006

Dataprojektor
PC
Videotechnika
Tabuľa
Interaktívna
tabuľa

Prezentácia, obrazová predloha,
kronika školy

Kozierová B.
a kol.:
Ošetrovateľst
vo 1,2.
Osveta Martin
1995

Etické požiadavky na
osobnosť a správanie ZA
Podmienky a prostriedky
ošetrovateľskej starostlivosti
Organizácia práce
v nemocniciach,
ambulanciách a v
zariadeniach sociálnych
služieb
Obväzový materiál
a obväzová technika

Legislatívna dokumentácia
Obrazové predlohy
Legislatívna dokumentácia
Obrazové predlohy, prezentácia,
legislatívna dokumentácia

Sládečková R.
a kol.
Základy
ošetrovania
a asistencie II.
Osveta Martin
2007

Obväzový materiál
Obrazové predlohy
Kniha

Starostlivosť o pomôcky

Zdravotnícke pomôcky
Dezinfekčné roztoky
Laboratórne sklo
Obrazové predlohy

Preväzy rán

Obväzový materiál, pomôcky

Podávanie jedla pacientom

Pomôcky na stolovanie
Detské fľaše
Ochranné a kompenzačné
pomôcky

Starostlivosť o posteľ
a polohovanie pacienta

Posteľná bielizeň
Postele
Pomôcky doplňujúce posteľ
Obrazové predlohy

Hygienická starostlivosť o
chorého

Model pacienta, hygienické
pomôcky, posteľná bielizeň,
osobná bielizeň,
kompenzačné pomôcky

Vyprázdňovanie chorých

Hygienické pomôcky, pomôcky
na vyprázdňovanie

Sledovanie a záznam
fyziologických funkcii

Pomôcky a prístroje na meranie
FF, oše. dokumentácia

Prevencia komplikácií
z imobility

Prezentácia, kompenzačné
pomôcky

Podávanie liečiv per os
dospelým a deťom

Podnos s liekmi, ošetrovateľská
dokumentácia

Vizita

Ošetrovateľská dokumentácia,
pomôcky na vizitu

Aplikácia injekcií

Lieky na inj. aplikáciu, pomôcky

Odber biologického materiálu
na vyšetrenie

Sprievodné lístky, nádoby na
odber, pomôcky

Aplikácia liečiv cez kožu
a telové dutiny

Podnos s liekmi, ošetrovateľská
dokumentácia

Aplikácia liečiv cez dýchacie
cesty

Podnos s liekmi, inhalátory,
kyslíková fľaša, ošetrovateľská
dokumentácia

Aplikácia tepla a chladu

Aplikátory tepla a chladu

229

Krišková A.
a kol.:Ošetrov
ateľské
techniky.Osve
ta Martin
2001
Internet
Odborná
knižnica

Potreby jedinca v zdraví
a v chorobe

Prezentácia

Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti

Záznam ZA, NANDA,
legislatívna dokumentácia

Starostlivosť o umierajúceho
a mŕtve telo

Oše. dokumentácia, legislatívna
dokumentácia, pomôcky

Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb pri
vybraných ochoreniach:
-

dýchacieho systému
v rámci oše. star.

-

srdcovo-cievneho
systému v rámci oše.
star.
tráviaceho systému
v rámci oše. star.

-

-

vylučovacieho systému
v rámci oše. star.
nervového systému
v rámci oše. star.
metabolického a
endokrínneho systému
v rámci oše. star.
pohybového systému
v rámci oše. star.

Kontrová Ľ.,
Kristová J. a kol.:
Základy
ošetrovania
a asistencie.
Osveta Martin
2006

Dataprojektor
PC
Videotechnika
Tabuľa
Interaktívna
tabuľa

Kozierová B.
a kol.:
Ošetrovateľst
vo 1,2.
Osveta Martin
1995
Krišková A.
a kol.:Ošetrov
ateľské
techniky.Osve
ta Martin
2001

Sládečková R.
a kol.
Základy
ošetrovania
a asistencie II.
Osveta Martin
2007

Internet
Odborná
knižnica

krvi a krvotvorby v rámci
oše. star.
zmyslových orgánov
v rámci oše. star.
infekčných ochoreniach
v rámci oše. star.
psychické ochorenia
v rámci oše. star.
u pacientov po
chemotherapii a
rádiotherapii
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb
u pacientov s vybranými
psychickými ochoreniami
v rámci oše. star.
-

Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb u žien
v prenatálnom období a
počas šestonedelia v rámci
oše. star.
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb
u geriatrického pacienta
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb
u nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: prvý
Názov tematického
celku
Témy

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

História ošetrovateľstva

4/0

2/0

Očakávané
vzdelávacie výstupy

1/0

1/0

9/2

7/0

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Žiak:
- Definoval ošetrovateľstvo ako vednú disciplínu
- Charakterizoval historické obdobia ošetrovateľstva
- Porovnal historické obdobia ošetrovateľstva
- Vymenoval osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj profesionálneho
ošetrovateľstva
- Charakterizoval život a prácu F. Nightingaleovej
- Opísal vývoj zmien v zdravotníctve, ošetrovateľstve a v zdravotníckom
školstve po roku 1989 na Slovensku
- Charakterizoval historický vývoj našej školy – SZŠ Lučenec

Žiak má:
- Charakterizovať pojmy etika a
morálka
- Vysvetliť význam etiky v práci
zdravotníckych pracovníkov
- Charakterizovať základné etické
princípy v prosociálnom správaní ZA

Podmienky
a prostriedky
ošetrovateľskej
starostlivosti

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:
- Charakterizovať pojem a význam
ošetrovateľstva ako vedy
- Opísať históriu vývinu
ošetrovateľstva ako vedy a zmeny
v zdravotníctve a školstve po roku
1989
- Vymenovať osobnosti, ktoré sa
zaslúžili o rozvoj ošetrovateľstva
- Charakterizovať život a prácu F.
Nightingaleovej
- Charakterizovať historický vývoj
našej školy- SZŠ Lučenec

Etické požiadavky na
osobnosť a správanie
zdravotníckeho
asistenta

Denné štúdium: 3(2)hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Žiak:
- Definoval pojmy etika a morálka
- Vysvetlil pojmy „odborné a osobnostné predpoklady“ zdr. asistenta pre
výkon povolania
- Vysvetlil pojmy „fyzické a psychické predpoklady“ zdr. asistenta pre
výkon povolania
- Vymenoval základné etické princípy v správaní zdr. asistenta
- Uviedol príklady neetických prvkov v správaní sa zdr. asistenta
- Uviedol príklady prosociálneho správania zdr. asistenta

Žiak má:

Žiak:
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Organizácia práce
v nemocniciach,
ambulanciách a
v zariadeniach sociálnych
služieb

16/0

- Charakterizovať zdravotnú
starostlivosť podľa legislatívnych
predpisov
- Charakterizovať zdravotnícke
zariadenia
- Opísať organizačnú štruktúru
zdravotníckych zariadení
- Charakterizovať ošetrovateľskú
jednotku a jej zložky
- Vysvetliť prácu inventárneho
oddelenia
- Charakterizovať organizáciu pobytu
pacienta v nemocnici
- Charakterizovať reakcie pacienta na
hospitalizáciu
- Absolvovať odbornú exkurziu
v prirodzených podmienkach so
zameraním na ošetrovaciu jednotku

-Definoval pojmy podmienky a prostriedky oše. starostlivosti
- Rozdelil zdr. starostlivosť podľa legislatívnych predpisov
- Vymenoval zariadenia ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti
- Vymenoval členov manažmentu a zdravotníckych
pracovníkov zdravotníckeho zariadenia
- Opísal organizačnú
štruktúru zdravotníkych zariadení
- Opísal ošetrovaciu jednotku – typy, stavebné časti a vybavenie
- Vymenoval vybavenie izby pacienta
- Vymenoval komplementy ošetrovacej jednotky a ich účel
- Vysvetlil význam činnosti inventárneho oddelenia
- Charakterizoval hospodárenie s inventárom oddelenia
- Opísal zásady hospodárenia s inventárom
- Vysvetlil systém evidencie a kontroly inventáru
- Zdôvodnil význam
mimoriadnej pozornosti pri manipulácii s čistou a použitou bielizňou
- Definoval pojem hospitalizácia
- Opísal organizáciu pobytu v zdravotníckom zariadení
- Opísal základné činnosti spojené s príjmom, preložením a prepustením
pacienta
- Vysvetlil reakcie pacienta na hospitalizáciu
- Vysvetlil rozdiel medzi liečebným režimom, ochranno – liečebným
režimom, vnútorným a domácim poriadkom
- Absolvoval odbornú exkurziu v prirodzených podmienkach so
zameraním na ošetrovaciu jednotku

Žiak má:

Žiak:

0/16

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

9/0
- Charakterizovať ošetrovateľskú
starostlivosť
- Opísať , formy a metódy
ošetrovateľskej starostlivosti
- Definovať oše. proces a holizmus
- Charakterizovať rozsah praxe ZA
- Opísať náplň základných
a špecializačných
odborov, základnú charakteristiku
členenia a vybavenia oddelenia,
význam domov ošetrovateľskej
starostlivosti, zariadení sociálnych
služieb a ADOS

Obväzový materiál
a obväzová technika

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie

0/10

- Definoval ošetrovateľskú starostlivosť a jej význam
- Opísal druhy, formy a metódy ošetrovateľskej starostlivosti
- Definoval pojmy holizmus a ošetrovateľský proces
- Ohraničil rozsah praxe ZA podľa legislatívneho predpisu
- Opísal obsahovú náplň, organizáciu práce, základnú charakteristiku
členenia a vybavenia základných (interné, chirurgické, detské
a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie) a špecializačných odborov (OAIM,
očné, krčné, kožné, infekčné, onkologické a psychiatrické oddelenie)
- Charakterizoval domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia
sociálnych služieb a ADOS - Opísal náplň práce a vybavenie
v domovoch ošetrovateľskej starostlivosti, v zariadeniach
sociálnych služieb a v ADOS
- Zdôvodnil výhody a nevýhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Žiak má:

Žiak:
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- Vymenovať kompetencie ZA
vzhľadom na obväzovú techniku
- Vymenovať druhy obväzového
materiálu a typy obväzov
- Zhotoviť obväzový materiál a obväzy
jednotlivých častí tela
- Vymenovať zásady zhotovovania
obväzov
- Zdôvodniť zásady zhotovovania
obväzov
- Prejaviť schopnosť asistencie pri
prikladaní sadrových, škrobových
a imobilizačných obväzov

Starostlivosť
o pomôcky

0/15

3/9

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na obväzovú techniku
- Charakterizoval jednotlivé druhy obväzového materiálu
- Uviedol typy obväzov
- Vymenoval zásady zhotovovania obväzov
- Zdôvodnil zásady zhotovovania obväzov
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho- sociálnu) na zhotovenie
obväzu, prípravu obväzového materiálu a pomôcok, prostredia, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Zhotovil šatkové, prakové, náplasťové ob. a obväzy z pružnej sieťoviny
- Zhotovil ovínadlové obväzy všetkých častí tela
- Zhotovil bandáž horných a dolných končatín
- Zdôvodnil bandáž horných a dolných končatín
- Vymenoval škrobové a imobilizačné obväzy
- Prejavil schopnosť asistencie pri prikladaní sadrových, škrobových
a imobilizačných obväzov

Žiak má:
- Vymenovať kompetencie ZA
vzhľadom na starostlivosť o pomôcky
- Vymenovať druhy zdravotníckych
pomôcok
- Charakterizovať postup
dekontaminácie a jej jednotlivé kroky
- Charakterizovať čistiacu miestnosť
- Vysvetliť proces mechanickej očisty,
dezinfekcie a sterilizácie
- Opísať hygienicko- epidemiologický
režim
- Opísať organizáciu práce na odd.
centrálnej sterilizácie
- Pomenovať predložené základné
chirurgické inštrumentárium
- Charakterizovať prípravu pomôcok a
manipuláciu so sterilnými nástrojmi,
sterilným obväzovým materiálom a
sterilnými rukavicami
- Uviesť prevenciu nozokomiálnych
nákaz
- Uviesť zásady manipulácie
so zdravotníckym odpadom
- Absolvovať odbornú exkurziu na
oddelení centrálnej sterilizácie

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:
- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na starostlivosť o pomôcky
- Definoval pojmy asepsa, antisepsa, dekontaminácia, dezinfekcia
a sterilizácia, expozičný čas
- Vymenoval druhy pomôcok používaných v zdravotníckych zariadeniach
podľa trvania času používania a podľa druhu materiálu
- Opísal čistiacu miestnosť
- Zdôvodnil význam čistiacej miestnosti na ošetrovacej jednotke
- Vysvetlil druhy a spôsoby dezinfekcie
- Opísal druhy, účinky a postup pri riedení dezinfekčných prostriedkov
- Uviedol požiadavky na dezinfekčné prostriedky
- Vypočítal správnu koncentráciu dezinfekčného prostriedku
- Demonštroval prípravu pomôcok a konkrétneho dezinfekčného roztoku,
samotnú dezinfekciu vybranej pomôcky a ukončenie výkonu
- Opísal hygienicko- epidemiologický režim
- Opísal druhy a spôsoby sterilizácie a sterilizačný cyklus
- Charakterizoval druhy obalového materiálu
- Opísal pracovisko centrálnej sterilizácie
- Pomenoval predložené základné chirurgické inštrumentárium
- Demonštroval prípravu pomôcok a zdrav. materiálu na sterilizáciu
- Demonštroval prípravu pomôcok a manipuláciu so sterilnými nástrojmi,
sterilným obväzovým materiálom a sterilnými rukavicami
- Zdôvodnil zásady manipulácie so sterilným materiálom
- Definoval pojem nozokomiálne nákazy a spôsoby prevencie
- Vysvetlil spôsob manipulácie so zdr. odpadom, ich delenie a likvidáciu
- Absolvoval odbornú exkurziu na oddelení centrálnej sterilizácie

233

Preväzy rán

Žiak má:

0/4

Podávanie jedla
pacientom

3/12

Žiak:

0/5

2/5

- Vymenovať kompetencie ZA
vzhľadom na preväzy rán
- Definovať pojmy: preväz rany,
aseptická a septická rana,
nozokomiálna nákaza
- Demonštrovať prípravu pac. na
preväz aseptickej rany, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pac. na
preväz septickej rany, prípravu
pomôcok, asistenciu sestre
a ukončenie výkonu
- Vymenovať význam a druhy
drenážnych systémov
- Demonštrovať prípravu pac. na
výmenu zbernej nádoby drenážneho
systému prípravu pomôcok, asistenciu
sestre a ukončenie výkonu
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na preväzy rán
- Definoval pojmy: preväz rany, aseptická a septická rana, nozokomiálna
nákaza
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na preväz aseptickej
rany, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na preväz septickej
rany, prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Vymenoval význam a druhy drenážnych systémov
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na výmenu zbernej
nádoby drenážneho systému, prípravu pomôcok, asistenciu sestre
a ukončenie výkonu

- Vymenovať kompetencie ZA
vzhľadom na podávanie stravy
- Charakterizovať pojem diéta a diétny
systém
- Charakterizovať diéty v jednotnom
diétnom systéme
- Opísať organizáciu stravovania
v nemocnici
- Opísať spôsoby stravovania
pacientov s ohľadom na úroveň
sebestačnosti
- Demonštrovať záznam o príjme
tekutín a stravy
- Vymenovať alternatívne spôsoby
výživy
- Charakterizovať prirodzenú a umelú
výživu detí
- Demonštrovať podávanie stravy
u dojčaťa

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na podávanie stravy
- Definoval pojem diéta a diétny systém
- Charakterizoval diéty uvedené v jednotnom diétnom systéme (ochorenia,
vhodné a nevhodné potraviny...)
- Opísal spôsob objednávania a prepravy stravy
- Vymenoval zásady a význam podávania stravy
- Zdôvodnil zásady podávania stravy
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie
stravy, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pacienta v príjme stravy
a opatrenia na podporu sebestačnosti
- Opísal spôsob evidencie príjmu tekutín a potravy u pacienta
- Uviedol príklad denného záznamu príjmu tekutín a potravy (pitný režim,
bilancia tekutín)
- Opísal špecifiká výživy starých, dlhodobo chorých a imobilných pacientov
- Vymenoval alternatívne spôsoby výživy
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na zavedenie
NGS, prípravu pomôcok, asistenciu sestre pri zavádzaní NGS , realizáciu
výkonu pri podávaní stravy a ukončenie výkonu
- Definoval pojmy prirodzená a umelá výživa detí

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:
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Starostlivosť o posteľ
a polohovanie pacienta

Žiak má:
0/17

- Porovnal prirodzenú výživu materským mliekom a umelú mliečnu výživu
- Opísal stravu dojčiat
- Vymenoval zásady prípravy a kŕmenia dojčaťa
- Demonštroval prípravu dieťaťa (bio-psycho-sociálnu) na kŕmenie fľaškou
alebo lyžičkou, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
Žiak:

0/11
- Vymenovať kompetencie ZA
vzhľadom na starostlivosť o posteľ
- Charakterizovať posteľ pacienta a jej
typy
- Uviesť význam úpravy postele
- Demonštrovať úpravu postele
- Zdôvodniť význam dodržiavania
zásad pri úprave postele, manipulácii
s čistou a špinavou bielizňou a zásady
jej uskladnenia
- Charakterizovať pomôcky doplňujúce
posteľ
- Uviesť diagnostické a liečebné
polohy
- Vysvetliť význam polohovania
pacienta
- Demonštrovať polohovanie pacienta
- Demonštrovať správnu manipuláciu
s bielizňou a pomôckami doplňujúcimi
posteľ

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na starostlivosť o posteľ
- Opísal základné typy postelí pre dospelých a detských pacientov
- Opísal základné vybavenie postele
- Vymenoval pomôcky doplňujúce posteľ
- Demonštroval správnu manipuláciu s pomôckami doplňujúcimi posteľ
- Demonštroval úpravu prázdnej postele pre dospelého a detského
pacienta
- Demonštroval prípravu imobilného
pacienta (bio-psycho- sociálnu) na úpravu postele, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Dodržal zásady úpravy
postele a manipulácie s posteľnou bielizňou
- Zdôvodnil význam dodržiavania zásad pri úprave postele, manipulácii
s čistou a špinavou bielizňou a zásady jej uskladnenia
- Vymenoval diagnostické a liečebné polohy
- Zdôvodnil význam diagnostických a liečebných polôh
- Demonštroval diagnostické a liečebné polohy
- Zdôvodnil význam zmeny polohy pacienta
- Navrhol plán polohovania pacienta s rôznym stupňom mobility
- Demonštroval techniky zmeny polôh pacienta na posteli
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písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: druhý
Názov tematického celku
Témy
Hygienická starostlivosť
o chorého

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

0/25

0/10

Denné štúdium: 3(2)hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
hygienickú starostlivosť o chorého
- Charakterizovať osobnú hygienu
- Demonštrovať vykonanie hygienickej
starostlivosti u dieťaťa okrem novorodenca
a dospelého pacienta, s ohľadom na zdravotný
stav a stupeň sebestačnosti
- Demonštrovať podporu sebestačnosti
- Špecifikovať hygienickú starostlivosť o
inkontinentného pacienta
- Zhodnotiť stav kože
- Demonštrovať starostlivosť o pac.
s dekubitmi a intertrigom
- Demonštrovať prípravu dospelého pacienta
a dieťaťa (okrem novorodenca) na meranie a
váženie, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Opísať osobitosti vylučovania moču
a vylučovania stolice u detí, zachytávanie
moču u detí

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na hygienickú starostlivosť
o chorého
- Zdôvodnil význam starostlivosti o osobnú hygienu
- Opísal druhy a zásady hygienickej starostlivosti
- Opísal hygienickú starostlivosť o pacienta v závislosti od
zdravotného stavu a stupňa pohyblivosti
- Konkretizoval zisťovanie sebestačnosti pacienta pri hygiene
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Demonštroval starostlivosť o osobnú a posteľnú bielizeň chorého
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie
hygienickej starostlivosti o ruky pacienta, úpravu nechtov, česanie,
umývanie vlasov, odšivovanie, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu podľa druhu hygienickej starostlivosti
- Demonštroval prípravu pacienta na hygienickú starostlivosť o dutinu
ústnu- zdravú dutinu ústnu, osobitná starostlivosť o dutinu ústnu
a starostlivosť o zubnú protézu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta na hygienickú starostlivosť- ranné
a večerné umývanie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie
ceľkového kúpeľa, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta na holenie, holenie operačného
poľa, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Opísal špecifiká hygienickej starostlivosti o pacienta s inkontinenciou
moča a stolice
- Demonštroval prípravu inkontinentného pacienta na vykonanie
hygienickej starostlivosti, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Zhodnotil stav kože
- Demonštroval starostlivosť o pac. s dekubitmi a intertrigom
- Demonštroval prípravu dospelého pacienta a dieťaťa (okrem
novorodenca) na meranie a váženie, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu dieťaťa okrem novorodenca (bio-psychosoc.) na vykonanie hygienickej starostlivosti ,prebaľovanie, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Opísal špecifiká sledovania močenia u detí a zachytávanie moču
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Metódy
hodnotenia

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Opísal osobitosti vylučovania stolice u detí
Vyprázdňovanie chorých

6/14

2/6

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
vyprázdňovanie chorých
- Definovať moč, močenie, stolicu, defekáciu
- Opísať faktory ovplyvňujúce vyprázdňovanie
moču a stolice
- Opísať fyziologické a patologické nálezy
moču a stolice
- Vysvetliť poruchy vylučovania moču
- Charakterizovať poruchy vylučovania stolice
- Opísať špecifiká starostlivosti o pacienta
s retenciou, inkontinenciou moču, hnačkou,
zápchou, inkontinenciou stolice.
- Demonštrovať zber a meranie mernej
hmotnosti moču, jednorázový odber moču
- Uviesť význam cievkovania a zavedenia PK
- Demonštrovať asistenciu pri výkonoch:
cievkovanie, zavádzanie PK a staroslivosť
o PK
- Definovať klyzmu a jej druhy
- Demonštrovať vykonanie klyzmy
- Charakterizovať kolostómiu a starostlivosť
o pacienta s kolostómiou
- Konkretizovať postup zisťovania a podpory
sebestačnosti pri vyprázdňovaní moču a
stolice
- Demonštrovať zápis údajov o nameraných
hodnotách do dokumentácie

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na vyprázdňovanie chorých
- Definoval moč a močenie
- Opísal faktory ovplyvňujúce vylučovanie moču
- Opísal fyziologické a patologické nálezy na farbe a množstve moču
- Vysvetlil pojmy (retencia, polakyzúria, nyktúria, dyzúria, paradoxná
ischúria, inkontinencia)
- Opísal špecifiká star. o pacienta s retenciou a inkontinenciou moču
- Opísal nácvik mikčného reflexu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na zber moču,
meranie mernej hmotnosti moču, na jednorázový odber moču, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Zdôvodnil význam cievkovania a zavedenia PK
- Rozoznal jednotlivé typy cievok
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na cievkovanie,
zavádzanie PK, prípravu pomôcok, spoluprácu so sestrou/lekárom pri
výkone a ukončenie výkonu
- Demonštroval starostlivosť o PK, starostlivosť a výmenu zberného
vrecka, prípravu pomôcok, pacienta realizáciu a ukončenie výkonu
- Definoval stolicu a defekáciu
- Opísal faktory ovplyvňujúce vyprázdňovanie stolice
- Opísal fyziologické a patologické nálezy na množstve, pravidelnosti,
konzistencii, forme, farbe a zápachu stolice
- Charakterizoval poruchy vylučovania stolice (hnačka, zápcha,
inkontinecia, flatulencia, meteorizmus, hemoroidy)
- Opísal špecifiká star. o pacienta s hnačkou, zápchou, inkontinenciou
stolice
- Zdôvodnil význam pravidelného vylučovania stolice a jeho
sledovanie
- Opísal nácvik defekačného reflexu
- Definoval pojem klyzma
- Rozdelil klyzmy podľa účelu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie
klyzmy, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Definoval pojem kolostómia
- Demonštroval prípravu pacienta nesebestačného v starostlivosti
o kolostómiu (bio-psycho- soc.) na vyprázdnenie (výmenu) zberného
vrecka, alebo očistenie zhojenej- staršej kolostómie od stolice,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pacienta pri
vyprázdňovaní moču a stolice
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
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písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Sledovanie a záznam
fyziologických funkcií

Žiak má:
6/15

0/7
- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
sledovanie FF a vedomia
- Vymedziť fyziologické a patologické hodnoty
FF a vedomia
- Demonštrovať meranie FF u dospelého
a dieťaťa
- Demonštrovať zápis údajov o nameraných
hodnotách FF do dokumentácie
- Špecifikovať meranie FF u detí
- Charakterizovať poruchy a hodnotenie
vedomia
- Zdôvodniť význam dodržiavania zásad pri
meraní TT, D, P, TK
- Charakterizovať podiel ZA pri zhotovovaní
EKG záznamu
- Absolvovať odbornú exkurziu so zameraním
na meranie FF v prirodzených podmienkach

Prevencia komplikácií
z imobility

Žiak má:

13/5

- Demonštroval zápis údajov o nameraných hodnotách do
dokumentácie
Žiak:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na sledovanie FF
- Definoval TT, TK, P, D, vedomie
- Zdôvodnil význam dodržiavania zásad pri meraní TT, D, P, TK
- Rozlíšil viaceré druhy teplomerov
- Demonštroval manipuláciu s jednotlivými druhmi teplomerov
- Opísal faktory ovplyvňujúce D, P, TK a TT
- Lokalizoval miesta merania TT, P a TK
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.), prípravu pomôcok
na meranie TT (v axile, inguine, v ústach, v uchu, konečníku, pošve),
D, P, TK realizáciu a ukončenie výkonu
- Opísal poruchy dýchania (rýchlosť, pravidelnosť, kvalita, hĺbka)
- Vymedzil fyziologické a patologické hodnoty TK , P, TT
- Vykonal záznam TK, P, D, TT
- Opísal špecifiká merania TK, P, D, TT u detí
- Demonštroval ošetrovanie dieťaťa s horúčkou
- Charakterizoval poruchy a hodnotenie vedomia
- Demonštroval prípravu pacienta na EKG záznam, prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Demonštroval zápis údajov o nameraných hodnotách do
dokumentácie
- Absolvoval odbornú exkurziu so zameraním na meranie FF
v prirodzených podmienkach
Žiak:

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na prevenciu komplikácii
z imobility
- Definoval IMS a stupne pohybovej schopnosti
- Vymenoval zmeny na kostro- svalovom, srdcovocievnom, dýchacom,
tráviacom, vylučovacom, kožnom, nervovom systéme spôsobených
imobilitou
- Opísať preventívne činnosti zabraňujúce vzniku komplikácií
z imobility na jednotlivých systémoch
- Zdôvodnil činnosti zabraňujúce vzniku komplikácií z imobility na
jednotlivých systémoch
- Demonštroval správne polohovanie pacienta, dychové a kondičné
cvičenia, nácvik sedu, stoja a chôdze a používanie antidekubitových
pomôcok zabraňujúcich vzniku komplikácií z imobility

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

5/7
- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
prevenciu komplikácii z imobility
- Definovať IMS a stupne pohybovej
schopnosti
- Vymenovať zmeny na kostro- svalovom,
srdcovocievnom, dýchacom, tráviacom,
vylučovacom, kožnom a nervovom systéme
- Charakterizovať prevenciu komplikácií
z imobility na jednotlivých systémoch
- Konkretizovať postup zisťovania
sebestačnosti príbuzných v star. o imobilného
a jej podporu
- Opísať špecifiká imobilizačného syndrómu
u detských a geriatrických pacientov
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Podávanie liečiv per os
dospelým a deťom

Vizita

Žiak má:
5/7

3/0

- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti príbuzných
v starostlivosť o imobilného
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Opísal špecifiká imob. syndrómu u detských a geriatrických pacientov
Žiak:

0/6

2/0

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
podávanie liekov per os dospelým a deťom
- Charakterizovať pojem liek, liečivo, pomocná
látka, liekopis, recept, rozdiel medzi špecialitou
a magistralitou
- Vymenovať formy liekov slovenským
a latinským výrazom
- Opísať prejavy alergických reakcií na podané
lieky
- Opísať spôsoby podávania liekov
- Opísať zásady podávania liekov
- Zdôvodniť zásady podávania liekov
- Charakterizovať spôsob uchovávania
a uskladnenia liekov a zásady ich podávania
- Navrhnúť činnosti na podporu sebestačnosti
v príjme liekov per os
- Demonštrovať prípravu pacienta na
podávanie liekov per os prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Opísať význam, účinky liečivých čajov
v liečbe a spôsob och prípravy, kloktanie
- Špecifikovať osobitosti asistencie pri
podávaní liekov per os dojčatám a batoľatám
- Charakterizovať špecifiká podávania liekov
podľa indikačných skupín
- Opísať spôsoby uchovávania a evidencie
opiátov na oddelení
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na podávanie liekov per os
dospelým a deťom
- Definoval pojem liek, liečivo, pomocná látka, liekopis a recept
- Vysvetlil rozdiel medzi špecialitou a magistralitou
- Vymenoval formy liekov slovenským a latinským výrazom
- Preukázal zručnosť v odčítavaní expirácie liekov
- Opísal spôsob uchovavánia a uskladnenia liekov na oddelení
- Opísal prejavy alergických reakcií na podané lieky a spôsoby
podávania liekov
- Opísal zásady podávania liekov
- Zdôvodnil zásady podávania liekov
- Konkretizival postup zisťovania sebestačnosti pacienta v príjme
liekov per os
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti v prijme liekov per os
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
liekov per os, prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Opísal význam, účinky liečivých čajov v liečbe a spôsob ich prípravy,
kloktanie
- Špecifikoval osobitosti asistencie pri podávaní liekov per os dojčatám
a batoľatám
- Charakterizoval špecifiká podávania liekov podľa indikačných skupín
- Opísal spôsoby uchovávania a evidencie opiátov na oddelení

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom
k sesterskej a lekárskej vizite
- Charakterizovať pojem vizita, účel
a organizáciu vizity a špecifiká u detí
- Demonštrovať asistenciu pri vizite
a povinnosti po skončení

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom k sesterskej a lekárskej vizite
- Definoval pojem vizita, účel a organizáciu lekárskej a sesterskej vizity
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vizitu, prípravu
pomôcok a prostredia, asistenciu sestre, ukončenie výkonu a špecifiká
u detí
- Opísal organizáciu práce po skončení sesterskej vizity

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Žiak:
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: tretí
Názov tematického celku
Témy
Aplikácia injekcií

Odber biologického materiálu
na vyšetrenie

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

4/17

0/12

5/17

Denné štúdium: 3(2) hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu injekcií
- Vymenovať spôsoby aplikácie injekcií v závislosti
od miesta aplikácie
- Špecifikoval druhy antikoagulancií a osobitosti ich
podávania
- Špecifikoval druhy inzulínu a osobitosti jeho
podávania
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu subkutánnej injekcie –
nízkomolekulárneho heparínu, inzulínu, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu subkutánnej injekcie –
vysokomolekulárneho heparínu, prípravu
pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu intramuskulárnej injekcie,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Zhodnotiť úroveň sebestačnosti pac. v apl.
inzulínu a navrhnúť činnosti na podporu
sebestačnosti
- Demonštrovať prípravu pacienta na apl.
venóznej inj., infúzie, prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Charakterizovať zásady starostlivosti
o intravenóznu kanylu
- Opísať osobitosti apl. inj. u detí

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu injekcií
- Vymenoval spôsoby aplikácie inj. v závislosti od miesta aplikácie
- Špecifikoval druhy antikoagulancií a osobitosti ich podávania
- Špecifikoval druhy inzulínu a osobitosti jeho podávania
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
subkutánnej injekcie – nízkomolekulárneho heparínu, inzulínu,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
subkutánnej injekcie – vysokomolekulárneho heparínu, prípravu
pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
intramuskulárnej injekcie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pac. v apl. inzulínu,
nízkomolekulárneho heparínu
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
venóznej injekcie, infúzie, prípravu pomôcok, asistenciu sestre
a ukončenie výkonu
- Charakterizoval zásady starostlivosti o intravenóznu kanylu
- Opísal osobitosti apl. inj. u detí

Žiak má:

Žiak:

0/18
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Metódy
hodnotenia

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Aplikácia liečiv cez kožu
a telové dutiny

Aplikácia liečiv cez dýchacie
cesty

0/10

0/8

0/6

0/5

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na odber
biologického materiálu
- Definovať pojem biologický materiál
- Vymenovať druhy vyšetrení biol. materiálu
- Vysvetliť zásady asistencie pri odberoch
materiálu na vyšetrenie
- Opísať spôsob objednávania vyšetrení
biologického materiálu a administratívne činnosti
ZA pri zakladaní výsledkov vyšetrení
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio- psychosoc.) na odber moču, stolice, kapilárnej - GP
a venóznej krvi, spúta, sterov z telových dutín,
prípravu pomôcok, realizáciu odberu a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio- psychosoc.) na odber kapilárnej krvi – ABR, žalúdočného
obsahu pri výplachu žalúdka, sterov z rán,
prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu
- Špecifikovať prípravu a asistenciu pri odbere biol.
materiálu u dojčiat a batoliat
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na odber biologického
materiálu
- Definoval pojem biologický materiál
- Vymenoval druhy vyšetrení biol. materiálu
- Vysvetlil zásady asistencie pri odberoch materiálu na vyšetrenie
- Opísal spôsob objednávania vyšetrení biologického materiálu
a administratívne činnosti ZA pri zakladaní výsledkov vyšetrení
- Demonštroval prípravu pacienta (bio- psycho- soc.) na odber moču
(biochem. vyšetrenie a orientačné vyšetrenie moču vrátane
kvantitatívnych vyšetrení, sterilný moč z PK a stredný prúd moču),
stolice (biochem., parazitologické a bakteriologické vyšetrenie),
kapilárnej - GP a venóznej krvi, spúta, sterov z telových dutín,
prípravu pomôcok, realizáciu odberu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio- psycho- soc.) na odber
kapilárnej krvi – ABR, žalúdočného obsahu pri výplachu žalúdka,
sterov z rán, prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu
- Špecifikoval prípravu a asistenciu sestre pri odbere bio. materiálu
u dojčiat a batoliat

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu liečiv cez kožu a do telových dutín
- Vymenovať formy liekov aplikovaných na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Charakterizovať zásady aplikácie liekov na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Demonštrovať prípravu pacienta na aplikáciu
liekov na kožu, prípravu pomôcok, realizáciu,
alebo asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu liekov do konečníka, na sliznicu
nosa, do ucha a do oka, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta, pomôcok na
kloktanie, realizáciu, ukončenie výkonu
- Špecifikovať osobitosti aplikácie liekov na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
dojčatám, batoľatám a deťom

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu liečiv cez
kožu a do telových dutín
- Vymenoval formy a účinky liekov aplikovaných na kožu, do
konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Vymenoval zásady aplikácie liekov na kožu, do konečníka, na
sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Zdôvodnil zásady aplikácie liekov na kožu, do konečníka, na
sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
liekov na kožu , prípravu pomôcok, realizáciu alebo asistenciu
sestre a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
liekov do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka, prípravu
pomôcok, realizáciua ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta, pomôcok na kloktanie, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Špecifikoval osobitosti aplikácie liekov na kožu, do konečníka ,na
sliznicu nosa, do ucha a do oka dojčatám, batoľatám a deťom

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:

Žiak má:

Žiak:
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Aplikácia tepla a chladu

Potreby jedinca v zdraví
a chorobe

0/5

19/0

0/5

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu liečiv do dých. ciest- inhaláciu a kyslík
- Definovať inhaláciu a jej druhy
- Špecifikovať účinky inhalačných liečivých látok
- Demonštrovať prípravu pacienta na podávanie
inhalácie, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Vymenovať stavy paci. vyžadujúce kyslík. liečbu
- Vymenovať bezpečnostné opatrenia a zásady
manipulácie s kyslíkovou fľašou
- Špecifikovať výhody a nevýhody podávania
kyslíka prostredníctvom kyslíkovej fľaše
a centrálneho rozvodu kyslíka
- Vymenovať aplikátory kyslíka
- Demonštrovať prípravu pacienta na podávanie
kyslíka, príprava pomôcok, spoluprácu so sestrou
a ukončenie výkonu
- Opísať špecifiká aplikácie inhalácie a kyslíka u
detí
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu liečiv do
dýchacích ciest- inhaláciu a kyslík
- Definoval inhaláciu a jej druhy
- Špecifikoval účinky inhalačných liečivých látok
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
inhalácie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Vymenoval stavy pacienta vyžadujúce kyslíkovú liečbu
- Vymenoval bezpečnostné opatrenia a zásady manipulácie
s kyslíkovou fľašou
- Špecifikoval výhody a nevýhody podávania kyslíka prostredníctvom
kyslíkovej fľaše a centrálneho rozvodu kyslíka
- Vymenoval aplikátory kyslíka
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho- soc.) na podávanie
kyslíka, prípravu pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie
výkonu
- Opísal špecifiká aplikácie inhalácie a kyslíka u detí

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu tepla a chladu
- Opísať účinky tepla a chladu na organizmus
- Vymenovať prostriedky na aplikáciu tepla
a chladu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta na aplikáciu
tepla a chladu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Opísať špecifiká aplikácie tepla a chladu u detí

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu tepla a chladu
- Opísal účinky tepla a chladu na organizmus
- Vymenoval prostriedky na aplikáciu tepla a chladu
- Demonštroval prípravu pac.(bio-psycho-soc.) na čiastočný teplý
a sedací kúpeľ, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pac.(bio-psycho-soc.) na aplikáciu chladu
ochladzovaním, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
teplých suchých a chladných suchých obkladov, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
chladných a dráždivých obkladov, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Opísal špecifiká aplikácie tepla a chladu u detí
Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
uspokojovanie potrieb pacienta
- Definovať a rozdeliť ľudské potreby
- Vymenovať faktory ovplyvňujúce uspokojovanie
potrieb u pacienta
- Vysvetliť pojem holistický prístup k pacientovi pri
poskytovaní starostlivosti

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na uspokojovanie potrieb
pacienta
- Definoval a rozdelil ľudské potreby
- Vysvetlil delenie potrieb podľa A. H. Maslowova
- Vymenoval faktory ovplyvňujúce uspokojovanie potrieb u pacienta
- Vysvetlil pojem holistický prístup k pacientovi pri poskytovaní
starostlivosti

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Žiak:

8/0
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Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti

Starostlivosť o umierajúceho
a mŕtve telo

3/7

2/2

- Vysvetliť význam identifikácie potrieb u pacienta
- Konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti
pacienta v uspokojovaní jeho potrieb
- Navrhnúť činnosti na podporu sebestačnosti
- Opísať spôsob uspokojovania potreby hygieny,
spánku a odpočinku, prijímania potravy,
vylučovania stolice a moču, uspokojenie psych.
potrieb, potreby bezpečia a istoty, eliminácie
strachu a úzkosti, potreby sociálneho kontaktu,
informácií, kultúrnych a duchovných potrieb
Žiak má:

- Vysvetlil význam identifikácie potrieb u pacienta
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pacienta v
uspokojovaní jeho potrieb a
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Opísal spôsob uspokojovania potreby hygieny, spánku
a odpočinku, prijímania potravy, vylučovania stolice a moču,
uspokojenie psych. potrieb, potreby bezpečia a istoty, eliminácie
strachu a úzkosti, potreby sociálneho kontaktu, informácií, kultúrnych
a duchovných potrieb

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na zber
informácií o pacientovi
- Vysvetliť význam získavania informácií
- Vymenovať informačné zdroje, obsahové
zameranie informácií
- Vymenovať zásady pozorovania
- Zdôvodniť zásady pozorovania
- Vysvetliť spôsoby a význam pozorovania
sebestačnosti pacienta v denných aktivitách
- Preukázať schonosť zhotoviť záznam o zistených
informáciách
- Opísať špecifiká pozorovania detí
- Definovať pojem holizmus a ošetrovateľský
proces
- Opísať metódu ošetrovateľského procesu
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na zber informácií
o pacientovi
- Vysvetlil význam získavania informácií
- Vymenoval informačné zdroje, obsahové zameranie informácií
- Definoval metódu pozorovania, zložky plánu pozorovania
- Vymenoval zásady pozorovania
- Zdôvodnil zásady pozorovania
- Vymenoval zameranie pozorovania telesného, psycického,
sociálneho stavu a spirituálnej orientácie pacienta
- Vysvetlil spôsoby a význam pozorovania sebestačnosti pacienta
v denných aktivitách
- Preukázal schopnosť záznamu zistených informácií o chorých
- Opísal špecifiká pozorovania detí
- Definoval pojem holizmus a ošetrovateľský proces
- Opísal metódu ošetrovateľského procesu
Žiak:

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na star.
o umierajúceho a mŕtve telo
- Opísať etický aspekt starostlivosti
o umierajúceho pacienta
- Opísať základnú star. o umierajúceho pac.
- Opísať isté a neisté známky smrti
- Opísať správny postup starostlivosti o mŕtve telo
- Demonštrovať prípravu pomôcok, asistenciu
sestre a ukončenie výkonu pri starostlivosti
o mŕtve telo
- Vysvetliť pojem pozostalosť a spôsob
manipulácie s ňou

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na star. o umierajúceho
a mŕtve telo
- Opísal etický aspekt starostlivosti o umierajúceho pacienta
- Opísal základnú starostlivosť o umierajúceho pacienta
- Opísal isté a neisté známky smrti
- Opísal správny postup starostlivosti o mŕtve telo
- Demonštroval prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu pri starostlivosti o mŕtve telo
- Vysvetlil pojem pozostalosť a spôsob manipulácie s ňou

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Žiak:

3/0

0/1
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: štvrtý
Názov tematického celku
Témy
Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb v rámci
perioperačnej starostlivosti

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

3

0/2

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať druhy perioperačnej starostlivosti
- Opísať organizáciu perioperačnej starostlivosti
- Charakterizovať ošetrovateľské činnosti
u pacienta v rámci perioperačnej starostlivosti
- Posúdiť úroveň sebestačnosti pac.
- Opísať povinnosti ZA v jednotlivých fázach oše.
procesu
- Vymenovať oše. činností, ktorými sa
predchádza narušeniu potrieb alebo
sa uspokojujú narušené potreby pacienta
v perioperačnej starostlivosti
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby pacienta v perioperačnej starostlivosti
- Opísať oblasti edukácie pac. pred a po operácii
- Opísať osobitosti oše. starostlivosti u detí
Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb pri/s
vybraných/vybranými:
-

och. dýchacieho systému
v rámci oše. star.

-

och. srdcovocievneho
systému v rámci oše. star.

-

och. tráviaceho systému
v rámci oše. star.

-

och. vylučovacieho
systému v rámci oše.
star.

-

och. nervového systému
v rámci oše. star.

Žiak má:

57

Denné štúdium: 2 hodina týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín
Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

- Opísal dlhodobú, krátkodobú a bezprostrednú predoperačnú
prípravu
- Opísal bezprostrednú a následnú pooperačnú starostlivosť
- Opísal organizáciu perioperačnej starostlivosti
- Charakterizoval ošetrovateľské činnosti u pacienta v rámci
perioperačnej starostlivosti
- Posúdil úroveň sebestačnosti pac.
- Opísal povinnosti ZA v jednotlivých fázach oše. procesu
- Vymenoval oše. činností, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta v perioperačnej
starostlivosti
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta v perioperačnej
starostlivosti
- Vymenoval oblasti edukácie pac. pred a po operácii
- Opísal oblasti edukácie pac. pred a po operácii
- Opísal osobitosti oše. starostlivosti u detí
Žiak:

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú
zdravotnú star. pacientom s vybraným ochorením
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Vymenoval vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetlil
ich podstatu a priebeh
- Opísal prípravu pacienta a pomôcok na vyšetrenie, mieru
spolupráce členov ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť pacienta s vybraným
ochorením

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

19/2
- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú zdravotnú star. pacientom. s vybraným
ochorením
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Vymenovať vyšetrenia lekárskeho
diagnostického plánu a vysvetliť ich podstatu
a priebeh
- Opísať prípravu pacienta a pomôcok na
vyšetrenie, mieru spolupráce členov
ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
-Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
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-

och. metabolického
a endokrínneho systému
v rámci oše. star.

-

och. pohybového
systému v rámci oše. star.

-

och. krvi a krvotvorby
v rámci oše. star.

-

och. zmyslových orgánov
v rámci oše. star.

-

infekčných och. v rámci
oše. star.

-

psychickými och. v rámci
oše. star.

-

u pacientov po
chemoterapii a
rádioterapii

Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb u žien
v prenatálnom období a
počas šestonedelia v rámci
oše. star.

- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť
pacienta s vybraným ochorením
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby pacienta s vybraným ochorením
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby pacienta s vybraným ochorením
- Vymenovať oblasti edukácie pac. po prepustení
- Navrhnúť edukáciu pacienta s vybraným
ochorením
- Opísať osobitosti oše. starostlivosti ti u detí

- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta s vybraným
ochorením
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta s vybraným
ochorením
- Vymenoval oblasti edukácie pac. po prepustení
- Navrhol edukáciu pacienta s vybraním ochorením
- Opísal osobitosti oše. starostlivosti u detí

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú star. o ženu v prenatálnom období a
počas šestonedelia
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Vymenovať vyšetrenia lekárskeho
diagnostického plánu a vysvetliť ich podstatu
a priebeh
- Opísať prípravu ženy a pomôcok na vyšetrenie,
mieru spolupráce členov ošetrovateľského tímu na
zabezpečení vyšetrenia
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť ženy
v prenatálnom období a počas šestonedelia
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú star.
o ženu v prenatálnom období a počas šestonedelia
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Vymenoval vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetlil
ich podstatu a priebeh
- Opísal prípravu ženy a pomôcok na vyšetrenie, mieru spolupráce
členov ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť ženy v prenatálnom
období a počas šestonedelia
- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby ženy v prenatálnom období
a počas šestonedelia
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby ženy v prenatálnom období
a počas šestonedelia
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písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb
u geriatrického pacienta

Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb
u nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta

- Vymenoval oblasti edukácie ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia
- Navrhol edukáciu ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia

0/2

potreby ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia
- Vymenovať oblasti edukácie ženy v prenatálnom
období a počas šestonedelia
- Navrhnúť edukáciu ženy v prenatálnom období a
počas šestonedelia
Žiak má:

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú
zdravotnú starostlivosť o geriatrického pacienta
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Vymenoval vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetlil
ich podstatu a priebeh
- Opísal prípravu geriatrického pacienta a pomôcok na vyšetrenie,
mieru spolupráce členov ošetrovateľského tímu na zabezpečení
vyšetrenia
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť geriatrického pacienta
- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby geriatrického pacienta
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby geriatrického pacienta
- Vymenoval oblasti a špecifiká edukácie geriatrického pac. po
prepustení
- Navrhol edukáciu geriatrického pacienta

0/3

- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú zdravotnú starostlivosť o geriatrického
pacienta
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Vymenovať vyšetrenia lekárskeho
diagnostického plánu a vysvetlilť ich podstatu
a priebeh
- Opísať prípravu geriatrického pacienta
a pomôcok na vyšetrenie, mieru spolupráce členov
ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť
geriatrického pacienta
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby geriatrického pacienta
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby geriatrického pacienta
- Vymenovať oblasti a špecifiká edukácie
geriatrického pac. po prepustení
- Navrhúť edukáciu geriatrického pacienta
Žiak má:

Žiak:

Žiak:
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- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú zdravotnú star. pacientom
v terminálnom štádiu
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť
nevyliečiteľne chorého a umierajúceho pacienta
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby nevyliečiteľne chorého a umierajúceho
pacienta
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby nevyliečiteľne chorého a umierajúceho
pacienta
- Vymenovať oblasti edukácie nevyliečiteľne
chorého a umierajúceho pacienta a príbuzných
- Navrhnúť edukáciu nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta a príbuzných
- Opísať osobitosti oše. starostlivosti
u nevyliečiteľne chorých a umierajúcich detí

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú
zdravotnú star. pacientom v terminálnom štádiu
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
- Vymenoval oblasti edukácie nevyliečiteľne chorého a umierajúceho
pacienta a príbuzných
- Navrhol edukáciu nevyliečiteľne chorého a umierajúceho pacienta
a príbuzných
- Opísal osobitosti oše. starostlivosti u nevyliečiteľne chorých
a umierajúcich detí

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa :
Všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP.
Špecifické kritériá: ---------------
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písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

S platnosťou od 1. marca 2017 /pre 3. ročník/

248

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: tretí
Názov tematického celku
Témy
Aplikácia injekcií

Odber biologického materiálu
na vyšetrenie

Denné štúdium: 3(2) hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

4/17

0/12

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu injekcií
- Vymenovať spôsoby aplikácie injekcií v závislosti
od miesta aplikácie
- Špecifikoval druhy antikoagulancií a osobitosti ich
podávania
- Špecifikoval druhy inzulínu a osobitosti jeho
podávania
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu subkutánnej injekcie –
nízkomolekulárneho heparínu, inzulínu, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu subkutánnej injekcie –
vysokomolekulárneho heparínu, prípravu
pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu intramuskulárnej injekcie,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Zhodnotiť úroveň sebestačnosti pac. v apl.
inzulínu a navrhnúť činnosti na podporu
sebestačnosti
- Demonštrovať prípravu pacienta na apl.
venóznej inj., infúzie, prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Charakterizovať zásady starostlivosti
o intravenóznu kanylu
- Opísať osobitosti apl. inj. u detí

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu injekcií
- Vymenoval spôsoby aplikácie inj. v závislosti od miesta aplikácie
- Špecifikoval druhy antikoagulancií a osobitosti ich podávania
- Špecifikoval druhy inzulínu a osobitosti jeho podávania
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
subkutánnej injekcie – nízkomolekulárneho heparínu, inzulínu,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
subkutánnej injekcie – vysokomolekulárneho heparínu, prípravu
pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
intramuskulárnej injekcie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pac. v apl. inzulínu,
nízkomolekulárneho heparínu
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
venóznej injekcie, infúzie, prípravu pomôcok, asistenciu sestre
a ukončenie výkonu
- Charakterizoval zásady starostlivosti o intravenóznu kanylu
- Opísal osobitosti apl. inj. u detí

Žiak má:

Žiak:

5/17

0/18
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Metódy
hodnotenia

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Aplikácia liečiv cez kožu
a telové dutiny

Aplikácia liečiv cez dýchacie
cesty

0/10

0/8

0/6

0/5

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na odber
biologického materiálu
- Definovať pojem biologický materiál
- Vymenovať druhy vyšetrení biol. materiálu
- Vysvetliť zásady asistencie pri odberoch
materiálu na vyšetrenie
- Opísať spôsob objednávania vyšetrení
biologického materiálu a administratívne činnosti
ZA pri zakladaní výsledkov vyšetrení
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio- psychosoc.) na odber moču, stolice, kapilárnej - GP
a venóznej krvi, spúta, sterov z telových dutín,
prípravu pomôcok, realizáciu odberu a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio- psychosoc.) na odber kapilárnej krvi – ABR, žalúdočného
obsahu pri výplachu žalúdka, sterov z rán,
prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu
- Špecifikovať prípravu a asistenciu pri odbere biol.
materiálu u dojčiat a batoliat
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na odber biologického
materiálu
- Definoval pojem biologický materiál
- Vymenoval druhy vyšetrení biol. materiálu
- Vysvetlil zásady asistencie pri odberoch materiálu na vyšetrenie
- Opísal spôsob objednávania vyšetrení biologického materiálu
a administratívne činnosti ZA pri zakladaní výsledkov vyšetrení
- Demonštroval prípravu pacienta (bio- psycho- soc.) na odber moču
(biochem. vyšetrenie a orientačné vyšetrenie moču vrátane
kvantitatívnych vyšetrení, sterilný moč z PK a stredný prúd moču),
stolice (biochem., parazitologické a bakteriologické vyšetrenie),
kapilárnej - GP a venóznej krvi, spúta, sterov z telových dutín,
prípravu pomôcok, realizáciu odberu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio- psycho- soc.) na odber
kapilárnej krvi – ABR, žalúdočného obsahu pri výplachu žalúdka,
sterov z rán, prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu
- Špecifikoval prípravu a asistenciu sestre pri odbere bio. materiálu
u dojčiat a batoliat

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu liečiv cez kožu a do telových dutín
- Vymenovať formy liekov aplikovaných na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Charakterizovať zásady aplikácie liekov na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Demonštrovať prípravu pacienta na aplikáciu
liekov na kožu, prípravu pomôcok, realizáciu,
alebo asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu liekov do konečníka, na sliznicu
nosa, do ucha a do oka, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta, pomôcok na
kloktanie, realizáciu, ukončenie výkonu
- Špecifikovať osobitosti aplikácie liekov na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
dojčatám, batoľatám a deťom

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu liečiv cez
kožu a do telových dutín
- Vymenoval formy a účinky liekov aplikovaných na kožu, do
konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Vymenoval zásady aplikácie liekov na kožu, do konečníka, na
sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Zdôvodnil zásady aplikácie liekov na kožu, do konečníka, na
sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
liekov na kožu , prípravu pomôcok, realizáciu alebo asistenciu
sestre a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
liekov do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka, prípravu
pomôcok, realizáciua ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta, pomôcok na kloktanie, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Špecifikoval osobitosti aplikácie liekov na kožu, do konečníka ,na
sliznicu nosa, do ucha a do oka dojčatám, batoľatám a deťom

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:

Žiak má:

Žiak:
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Aplikácia tepla a chladu

0/5

0/5

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu liečiv do dých. ciest- inhaláciu a kyslík
- Definovať inhaláciu a jej druhy
- Špecifikovať účinky inhalačných liečivých látok
- Demonštrovať prípravu pacienta na podávanie
inhalácie, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Vymenovať stavy paci. vyžadujúce kyslík. liečbu
- Vymenovať bezpečnostné opatrenia a zásady
manipulácie s kyslíkovou fľašou
- Špecifikovať výhody a nevýhody podávania
kyslíka prostredníctvom kyslíkovej fľaše
a centrálneho rozvodu kyslíka
- Vymenovať aplikátory kyslíka
- Demonštrovať prípravu pacienta na podávanie
kyslíka, príprava pomôcok, spoluprácu so sestrou
a ukončenie výkonu
- Vymenovať spôsoby odsávania sekrétov z HCD- špecifikovať odsávanie sekrétov z HCD u osoby
s nezaistenými a zaistenými DC
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.)na odsávanie sekrétov z HCD u osoby
s nezaistenými DC, prípravu pomôcok, realizáciu,
ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.)na odsávanie sekrétov z HCD u osoby
so zaistenými DC, prípravu pomôcok, asistenciu
sestre a ukončenie výkonu
- Opísať špecifiká aplikácie inhalácie a kyslíka u
detí
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu liečiv do
dýchacích ciest- inhaláciu a kyslík
- Definoval inhaláciu a jej druhy
- Špecifikoval účinky inhalačných liečivých látok
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
inhalácie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Vymenoval stavy pacienta vyžadujúce kyslíkovú liečbu
- Vymenoval bezpečnostné opatrenia a zásady manipulácie
s kyslíkovou fľašou
- Špecifikoval výhody a nevýhody podávania kyslíka prostredníctvom
kyslíkovej fľaše a centrálneho rozvodu kyslíka
- Vymenoval aplikátory kyslíka
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho- soc.) na podávanie
kyslíka, prípravu pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie
výkonu
- Vymenoval spôsoby odsávania sekrétov z HCD- špecifikovalodsávanie sekrétov z HCD u osoby s nezaistenými
a zaistenými DC
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.)na odsávanie
sekrétov z HCD u osoby s nezaistenými DC, prípravu pomôcok,
realizáciu, ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.)na odsávanie
sekrétov z HCD u osoby so zaistenými DC, prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Opísal špecifiká aplikácie inhalácie a kyslíka u detí

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu tepla a chladu
- Opísať účinky tepla a chladu na organizmus
- Vymenovať prostriedky na aplikáciu tepla
a chladu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta na aplikáciu
tepla a chladu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Opísať špecifiká aplikácie tepla a chladu u detí

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu tepla a chladu
- Opísal účinky tepla a chladu na organizmus
- Vymenoval prostriedky na aplikáciu tepla a chladu
- Demonštroval prípravu pac.(bio-psycho-soc.) na čiastočný teplý
a sedací kúpeľ, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pac.(bio-psycho-soc.) na aplikáciu chladu
ochladzovaním, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
teplých suchých a chladných suchých obkladov, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
chladných a dráždivých obkladov, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:
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Potreby jedinca v zdraví
a chorobe

Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti

Starostlivosť o umierajúceho
a mŕtve telo

Žiak má:

19/0

3/7

2/2

- Opísal špecifiká aplikácie tepla a chladu u detí
Žiak:

8/0
- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
uspokojovanie potrieb pacienta
- Definovať a rozdeliť ľudské potreby
- Vymenovať faktory ovplyvňujúce uspokojovanie
potrieb u pacienta
- Vysvetliť pojem holistický prístup k pacientovi pri
poskytovaní starostlivosti
- Vysvetliť význam identifikácie potrieb u pacienta
- Konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti
pacienta v uspokojovaní jeho potrieb
- Navrhnúť činnosti na podporu sebestačnosti
- Opísať spôsob uspokojovania potreby hygieny,
spánku a odpočinku, prijímania potravy,
vylučovania stolice a moču, uspokojenie psych.
potrieb, potreby bezpečia a istoty, eliminácie
strachu a úzkosti, potreby sociálneho kontaktu,
informácií, kultúrnych a duchovných potrieb
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na uspokojovanie potrieb
pacienta
- Definoval a rozdelil ľudské potreby
- Vysvetlil delenie potrieb podľa A. H. Maslowova
- Vymenoval faktory ovplyvňujúce uspokojovanie potrieb u pacienta
- Vysvetlil pojem holistický prístup k pacientovi pri poskytovaní
starostlivosti
- Vysvetlil význam identifikácie potrieb u pacienta
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pacienta v
uspokojovaní jeho potrieb a
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Opísal spôsob uspokojovania potreby hygieny, spánku
a odpočinku, prijímania potravy, vylučovania stolice a moču,
uspokojenie psych. potrieb, potreby bezpečia a istoty, eliminácie
strachu a úzkosti, potreby sociálneho kontaktu, informácií, kultúrnych
a duchovných potrieb

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na zber
informácií o pacientovi
- Vysvetliť význam získavania informácií
- Vymenovať informačné zdroje, obsahové
zameranie informácií
- Vymenovať zásady pozorovania
- Zdôvodniť zásady pozorovania
- Vysvetliť spôsoby a význam pozorovania
sebestačnosti pacienta v denných aktivitách
- Preukázať schonosť zhotoviť záznam o zistených
informáciách
- Opísať špecifiká pozorovania detí
- Definovať pojem holizmus a ošetrovateľský
proces
- Opísať metódu ošetrovateľského procesu
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na zber informácií
o pacientovi
- Vysvetlil význam získavania informácií
- Vymenoval informačné zdroje, obsahové zameranie informácií
- Definoval metódu pozorovania, zložky plánu pozorovania
- Vymenoval zásady pozorovania
- Zdôvodnil zásady pozorovania
- Vymenoval zameranie pozorovania telesného, psycického,
sociálneho stavu a spirituálnej orientácie pacienta
- Vysvetlil spôsoby a význam pozorovania sebestačnosti pacienta
v denných aktivitách
- Preukázal schopnosť záznamu zistených informácií o chorých
- Opísal špecifiká pozorovania detí
- Definoval pojem holizmus a ošetrovateľský proces
- Opísal metódu ošetrovateľského procesu
Žiak:

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na star.
o umierajúceho a mŕtve telo

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na star. o umierajúceho
a mŕtve telo

písomné
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka

Žiak:

3/0

0/1
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- Opísať etický aspekt starostlivosti
o umierajúceho pacienta
- Opísať základnú star. o umierajúceho pac.
- Opísať isté a neisté známky smrti
- Opísať správny postup starostlivosti o mŕtve telo
- Demonštrovať prípravu pomôcok, asistenciu
sestre a ukončenie výkonu pri starostlivosti
o mŕtve telo
- Vysvetliť pojem pozostalosť a spôsob
manipulácie s ňou

- Opísal etický aspekt starostlivosti o umierajúceho pacienta
- Opísal základnú starostlivosť o umierajúceho pacienta
- Opísal isté a neisté známky smrti
- Opísal správny postup starostlivosti o mŕtve telo
- Demonštroval prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu pri starostlivosti o mŕtve telo
- Vysvetlil pojem pozostalosť a spôsob manipulácie s ňou
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ústne frontálne
skúšanie,

neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Revidovanie učebného plánu:
UČEBNÝ PLÁN ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:
pre 2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium- večerné
Cieľové zložky vzdelávania
Odborné vzdelávanie
CELKOM

Počet týždenných vyučovacích hodín
vo vzdelávacom programe za štúdium3
30
30

Celkový počet hodín
za štúdium
960
960

Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania
úplné stredné odborné vzdelanie

Poskytnutý stupeň vzdelania:

5356 N zdravotnícky asistent

Študijný odbor:

––––

Odborné zamerania:
Forma štúdia:

Externá - večerné štúdium pre absolventov strednej školy

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí
1.

2.

Spolu

Latinský jazyk

1 /-

-

0,5

Anatómia a fyziológia

Teoretické vzdelávanie a praktická príprava
3/2

-

2,5

Patológia

-

-/1

0,5

Preventívne lekárstvo

-

1 /-

0,5

1 /-

-

0,5

1(1) / -

-

0,5 (0,5)

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

1

1 /-

1,5

Zdravotnícka etika

-

-/1

0,5

Sociálna starostlivosť

-

-/1

0,5

Zdravie a klinika chorôb

2

2

4

Základy ošetrovania a asistencie

5(4)

2

7(4)

Administratíva a zdravotnícka
dokumentácia
Odborná klinická prax

1(1)

1(1) / -

1,5 (1,5)

- / 4(4)

8(8)

10(10)

15

15

30

Organizácia zdravotníctva
Prvá pomoc

Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka
dokumentácia
SPOLU

Poznámky učebnému plánu pre odborné vzdelávanie:
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., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov (v 1.
3

Počet týždenných hodín je 15.
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ročníku PKŠ v rozsahu 33 týždňov), v 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (v 2. ročníku
PKŠ 30 týždňov). Do celkového počtu hodín za štúdium 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 najviac 30 %-nú úpravu učebného
obsahu na inováciu a na zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb vyznačenú v
ŠkVP.
e) Praktická príprava sa realizuje podľa platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu
vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných
praktických zručností a činností formou cvičení v laboratórnych podmienkach (v
odborných učebniach a laboratóriách.) a odbornej klinickej praxe v zdravotníckych,
zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Na cvičeniach a odbornej klinickej
praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov nasledovne: na cvičeniach
v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach, laboratóriách a pod.) je počet
žiakov v skupine najviac 10. Na odbornej klinickej praxi je počet žiakov v skupine
najviac 6. (v súlade s vyhláškou o strednej škole).
f) Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
g) V 3. ročníku denného štúdia je v odbornej zložke vzdelávania štvortýždňová súvislá
odborná klinická prax. V 1. ročníku večerného štúdia je v odbornej zložke vzdelávania trojtýždňová
súvislá odborná klinická prax.
h) Profilujúce predmety sú: základy ošetrovania a asistencie, odborná klinická prax, prvá
pomoc.
i) Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške
v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy
v profilujúcich predmetoch a 90% odbornej klinickej praxe v odbornej zložke
vzdelávania.
j) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej školskej legislatívy.
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Revidovanie učebných osnov:
Predmet: Anatómia a fyziológia
- s platnosťou od 1. septembra 2016 počínajúc prvým ročníkom- večerné štúdium

Názov predmetu

Anatómia a fyziológia

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
1. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
2. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Externé štúdium
1. roč: 3/2 hodiny týždenne, spolu 82 vyučovacích hodín

Ročník

Prvý, druhý - denné štúdium
Prvý- externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Predmet anatómia a fyziológia na SZŠ v rámci štátneho programu, ako súčasť odbornej
zložky vzdelávania, poskytuje študentom vhodne vybranými poznatkami z klinicky
aplikovanej anatómie a fyziológie, histológie a embryológie, biochémie a antropológie
didaktický systém poznatkov o stavbe a funkcii ľudského organizmu. Realizovaním
moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky
pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé
myslenie umožňuje študentom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh
teoretického aj praktického charakteru. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie
odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie.

Ciele predmetu
Cieľom vyučovania predmetu anatómia a fyziológia je v maximálnej možnej miere prispieť
k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu učiva anatómie a fyziológie. Žiaci sa majú naučiť pracovať so
základnou odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie
v literatúre a informačných médiách, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať
vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by
chápať a vysvetliť vybrané javy a procesy prebiehajúce v ľudskom organizme, vedieť
používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov, logicky spájať
poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení
problémových úloh.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete anatómia a fyziológia vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších
kognitívnych schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné
a vzdelávacie stratégie, ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií
v procese kognitivizácie, personalizácie, socializácie .
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Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia)
rozvoj psychomotoriky,
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
• poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
Proces personalizácie
•
•
•
•
•
•
•

možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby úloh, tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj orientačných schopností žiaka
Proces socializácie

•
•
•
•

rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Úvod do predmetu anatómie
a fyziológie

Bunka

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
- Problémový výklad
- Informačno-receptívna - výklad
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Tkanivá

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie úloh

Pohybová sústava

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna – rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Krv

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Krvný obeh a srdce

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie
- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie

Dýchacia sústava
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Formy práce
- Frontálna výučba
- Frontálna a Individuálna práca žiakov
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Skupinová práca žiakov
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Exkurzia
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie

- Metóda opakovania demonštrácie
- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Tráviaca sústava

Termoregulácia

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor

Močová sústava

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Kožný systém

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Hormonálne riadenie organizmu

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor

Pohlavná sústava

- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie
- Informačno-receptívna - výklad
- Reproduktívna –riadený rozhovor
- Metóda demonštrácie
- Metóda opakovania demonštrácie

Nervová sústava

- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Individuálna práca žiakov
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Skupinová práca žiakov

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku

Odborná literatúra

Didaktická
technika

Úvod do predmetu
anatómie a fyziológie

Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Bunka

Tkanivá

Pohybová sústava

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Materiálne výučbové
prostriedky

Internet
Odborná knižnica

Obrazové predlohy

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Dataprojektor
PC
Tabuľa
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Ďalšie zdroje
(internet, knižnica,
...

Internet
Odborná knižnica

Kostra človeka
Obrazové predlohy

Internet
Odborná knižnica
CD- pohybová
sústava

Krv

Krvný obeh a srdce

Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991

Optikar
Tabuľa
Dataprojektor
PC

Obrazové predlohy

Internet
Odborná knižnica

Optikar
Tabuľa
Dataprojektor
PC

Obrazové predlohy
Trojrozmerný model
srdca

Internet
Odborná knižnica

Dýchacia sústava

Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Obrazové predlohy
Trojrozmerný model
pľúc
Torzo človeka

Internet
Odborná knižnica

Tráviaca sústava

Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Obrazové predlohy
Torzo človeka
Trojrozmerný model
pečene, žalúdka

Internet
Odborná knižnica

Termoregulácia

Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992

Tabuľa

Močová sústava

Kožný systém

Hormonálne
riadenie organizmu

Internet
Odborná knižnica

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Obrazové predlohy
Trojrozmerný model
obličky

Internet
Odborná knižnica

Tabuľa

Obrazové predlohy
Plastický model kože

Internet
Odborná knižnica

Tabuľa
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Internet
Odborná knižnica

Pohlavná sústava

Nervová sústava

Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991
Dylevský I.,Trojan S.:
Somatológia I, II-učebnica pre
stredné zdravotnícke školy.
Vydavateľstvo Osveta Martin
1992
Trojan S.:Biológia človeka
v obrazoch, Vydavateľstvo
Osveta Martin 1991

Tabuľa
Dataprojektor
PC

Obrazové predlohy
Plastický model

Internet
Odborná knižnica

Dataprojektor
PC
Tabuľa

Obrazové predlohy
Plastický model
mozgu a miechy
Trojrozmerný model
mozgu

Internet
Odborná knižnica
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ROZPIS UČIVA PREDMETU:

Názov tematického celku
Témy

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA- ROČNÍK PRVÝ
Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

1. Úvod do predmetu
anatómie a fyziológie

3

2

2. Bunka

5

3

3. Tkanivá

4. Pohybová sústava

5

17

3

14

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:
- vysvetliť pojmy anatómia, fyziológia
- vymenovať vedy spolupracujúce
s anatómiou a fyziológiou
- vymenovať osobnosti z histórie tejto
vedy

- definovať bunku
- vymenovať jednotlivé súčasti bunky
a popísať ich funkciu
- charakterizovať tkanivo
- vymenovať a popísať druhy tkanív
podľa tvaru a funkcie
- popísať funkciu jednotlivých tkanív

- opísať stavbu, štruktúru, tvar,spojenie
kostí
- vysvetliť funkciu kostí
- používať latinské názvoslovie kostí
- popísať jednotlivé časti osovej kostry
a kostry končatín, kosti lebky
- charakterizovať kostrové, hladké
svalstvo a srdcový sval, vysvetliť ich
funkciu
- opísať stavbu svalu
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Denné štúdium:

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov
Žiak:

Metódy
hodnotenia

- správne vysvetlil základné pojmy,
medicínskeho odvetia
- správne vymenoval vedy
spolupracujúce s anatómiou a
fyziológiou
- správne charakterizoval historické
obdobia a poznal osobnosti medicíny
- definoval bunku, opísal jej základnú
stavbu
- rozlíšil bunkové organely podľa ich
funkcii v bunke
- správne zoradil stavebnú hierarchiu
organizmu
- charakterizoval tkanivo, poznal
rozdiel medzi jednotlivými typmi
epitelov
- popísal funkciu výstelkového,
spojivového, svalového a nervového
tkaniva

Ústne frontálne
skúšanie
Ústne skúšanie

Ústne odpovede

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Písomná
odpoveď

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Písomná
odpoveď

- vedel rozlíšiť typy kostí podľa stavby,
tvaru, štruktúry
- poznal funkciu kostí
- poznal a vedel pomenovať kosti tela
v latinskej terminológii
- správne ukázal kosti osovej kostry
a kostry končatín na predlohe, kosti
lebky

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácia
Neštandardizova
ný didaktický test

Prostriedky
hodnotenia

- vysvetliť mechanizmus svalového
sťahu a inerváciu svalov
- vymenovať, opísať, uviesť funkcie
a latinské názvoslovie svalov hlavy,
krku, hrudníka, brucha, chrbta,
horných a dolných končatín,rúk a nôh
panvového dna
- vysvetliť vývoj a rast tela
- orientovať sa na ľudskom tele
použitím latinského označenia rovín a
smerov

5. Krv

11
6

-charakterizovať krv, opísať zloženie
krvi, vysvetliť jej funkcie
- vymenovať a opísať súčasti krvnej
plazmy, fyzikálne a chemické
vlastnosti krvi
- používať latinské názvoslovie
pomenovávania krvných buniek
- opísať hemolýzu a sedimentáciu
- rozlíšiť krvné bunky, opísať ich
stavbu, vysvetliť ich funkcie
- vysvetliť mechanizmus zrážania krvi
a zastavenia krvácania
- definovať obranné mechanizmy krvi
- popísať rozdiel medzi jednotlivými
krvnými skupinami
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- vysvetlil odlišnosti stavby
novorodeneckej lebky od lebky
dospelých
- opísal typy kĺbových spojení
- vedel pomenovať názvy kĺbov
v odbornej terminológii
- správne rozlíšil druhy svalstva
- poznal svaly hlavy a krku, hrudníka,
brucha, chrbta, horných a dolných
končatín,rúk a nôh, panvového dna,
ukázal na predlohe a pomenoval
odbornou terminológiou
- vysvetlil pojem osifikácia
- orientoval sa na ľudskom tele
použitím latinského označenia rovín a
smerov
-vysvetlil základnú funkciu krvi
- poznal objem krvi človeka, vedel sa
vyjadriť k možným stratám krvi
- vysvetlil rozdiel medzi zložkami
krvnej plazmy
- vymenoval druhy krvných buniek,
správne ovládal hodnoty krvných
buniek, použil latinskú terminológiu
-vymenoval a opísal súčasti krvnej
plazmy, opísal fyzikálne a chemické
vlastnosti krvi: vysvetlil pojmy
hemolýza, sedimentácia, acidóza,
alkalóza, Ph krvi
- poznal princípy fyzikálnych
a chemických dejov krvi, vysvetlil
mechanizmus zrážania krvi
a azstavenia krvácania
- uviedol príklad využitia poznatkov
v klinickej praxi

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

Písomné skúšanie

Neštandardizova
ný didaktický test
Referát

6. Krvný obeh a srdce

12

10

-opísať stavbu srdca, veľkosť, tvar,
umiestnenie
- popísať prácu srdca ako motorickej
jednotky,
- pomenovať dutiny srdca a štruktúry,
ktoré sa v nich nachádzajú, vedieť
schematický nákres
- charakterizovať reguláciu srdcovej
činnosti a krvného obehu
- opísať prejavy srdcovej činnosti
- popísať telový a pľúcny krvný obeh
- používať latinskú terminológiu pri
pomenovávaní srdca a krvného obehu
- pomenovať jednotlivé druhy ciev
a vysvetliť ich funkciu
- popísať stavbu steny ciev
- vymenovať hlavné vetvy tepnového
krvného obehu a žilového krvného
riečiska
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- definoval pojmy: proti látková imunita,
antigén, imunitná reakcia, alergická
reakcia
-vysvetlil význam očkovania v živote
jedinca
-správne vysvetlil pojem bunková
imunita
-vedel správne opísať stavbu a funkciu
sleziny
-poznal druhy a spôsob značenia
krvných skupín
-vysvetli podstatu značenia krvných
skupín
-vysvetlil význam a princípy darcovstva
krvi
-poznal stavbu srdca, ukázal na
predlohe a pomenoval odbornou
terminológiou
- opísal dutiny srdca
- správne určil cievy vystupujúce
a vstupujúce do srdca
- vysvetlil pojem dráždivosť a zmršti
teľnosť
- v správnom poradí vysvetlil
prevodový systém srdca
- definoval pojem veľký obeh, malý
pľúcny obeh,
- logicky opísal telový obeh
- poznal cievy ľudského tela, ukázal na
obrazovej predlohe
- poznal a demonštroval žily ľudského
tela
- popísal systémy prietoku krvi
špecializovanými krvnými riečiskami

Ústne skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácia

Písomné skúšanie

Písomné
odpovede
Neštandardizova
ný didaktický test

- popísať špecializované riečiska
krvného obehu: obeh plodu, prietok
krvi pečeňou, mozgom, výživa srdca
- vymenovať súčasti miazgového
obehu, vysvetliť funkciu miazgy
- opísať zloženie miazgy a jej prúdenie
v miazgových cievach

7

4

7. Dýchacia sústava

8. Termoregulácia

2

1

-opísať dýchacie cesty v slovenskej aj
latinskej terminológii
- vymenovať, na modely ukázať
jednotlivé časti horných a dolných
dýchacích ciest
- popísať stavbu steny dýchacej
trubice
- vysvetliť funkciu jednotlivých častí
dýchacej sústavy
- popísať základné princípy mechaniky
dýchania
- pomenovať objemy pľúc, vysvetliť ich
význam
- vysvetliť reguláciu dýchania
- vysvetliť princíp prenosu dýchacích
plynov medzi krvou a alveolárnym
vzduchom
- používať latinské názvoslovie pri
opise a regulácii telesnej teploty
- charakterizovať fyziologické rozpätie
telesnej teploty, jej zmeny
- vymenovať termoregulačné
mechanizmy, vysvetliť ich význam pri
udržiavaní stálej telesnej teploty
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- popísal systém placentárneho
obehu, porovnal krvný obeh plodu
zdravého dieťaťa a dospelého
- vysvetlil zmeny obehových pomerov
po pôrode
- poznal lymfatický systém
- vysvetlil kolobeh lymfy
- poznal stavbu lymfatických ciev
- poznal stavbu dýchacích ciest
v správnom systematickom poradí
- vysvetlil funkciu dýchacích ciest
- ukázal a pomenoval časti dýchacích
ciest odbornou terminológiou
- poznal stavbu pľúc
- zvládol ukázať a pomenovať časti
pľúc
- vysvetlil princíp dýchania s použitím
pojmov exspirácia a inspirácia
- vysvetlil spôsob vonkajšieho
a vnútorného dýchania
- pomenoval objemy pľúc, vysvetlil ich
význam
- poznal činnosť pomocných dýchacích
svalov
- opísal bránicové dýchanie
- poznal faktory regulujúce dýchanie
- správne uviedol normálne hodnoty
a odchýlky hodnôt telesnej teploty
odbornou terminológiou
- správne definoval špecifiká telesnej
teploty u detí
- vysvetli princípy tvorby a straty tepla
ľudského organizmu
- opísal termoregulačné mechanizmy

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácia
Previerka

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

2
9. Kožný systém

4

-používať latinské názvoslovie pri
opise kože
- vymenovať vrstvy kože
- pomenovať štruktúry kože, vysvetliť
ich funkciu
- vymenovať a opísať prídavné orgány
kože, uviesť ich funkciu
- poznať základnú stavbu prsnej žľazy
- charakterizovať vplyv hormónov na
prsnú žľazu, poznať jej zmeny
- poukázať na rizikové faktory
podmieňujúce vznik rakoviny prsníka
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- ovládal anatomickú stavbu kože
- poznal funkciu kože
- správnou terminológiou pomenoval
prídavné orgány kože, poznal ich
funkciu
- poznal základnú stavbu prsnej žľazy
- uviedol vplyv hormónov na prsnú
žľazu
- charakterizoval zmeny prsnej žľazy
v súvislosti s ovulačným
a menštruačným cyklom
- vymenoval rizikové faktory pre vznik
rakoviny prsníka

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácia
Previerka

ROZPIS UČIVA PREDMETU: ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA - ROČNÍK DRUHÝ
Názov tematického celku
Témy

10. Tráviaca sústava

Hodiny
Denné
štúdium

17

Hodiny
Externé
štúdium

9

Denné štúdium:

Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov
Žiak:

- používať latinské názvoslovie pri opise
tráviacej sústavy
- vysvetliť základné princípy
metabolizmu bielkovín, tukov a cukrov
- poznať základné vlastnosti a druhy
živín
- vysvetliť význam enzýmov, vitamínov
- popísať stavbu steny tráviacej trubice
- vymenovať a ukázať na modely
jednotlivé časti tráviacej sústavy
- vysvetliť funkciu jednotlivých častí
tráviacej sústavy
- popísať zloženie tráviacich štiav
a vysvetliť ich funkciu
- schematicky nakresliť uloženie
orgánov v brušnej dutine
- charakterizovať základné zložky
potravy a vysvetliť ich funkciu
- latinsky popísať oblasti brucha
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- správne charakterizoval funkciu
tráviaceho systému, používal latinskú
terminológiu pri pomenovávaní častí
tráviaceho systému
- rozlíšil rozdiel medzi trávením
a vstrebávaním
- vysvetlil pojem metabolizmus
- poznal základné vlastnosti živín
- poznal základné druhy vitamínov
a vysvetlil ich význam
- vysvetlil význam enzýmov
- vymenoval vitamíny
- poznal účinky vitamínov a dôsledky
ich nedostatku alebo nadbytku
- poznal stavbu tráviacej rúry
- správne uviedol žľazy patriace
k tráviacemu systému
- opísal stavbu dutiny ústnej, hrtana,
pažeráka, žalúdka, tenkého, hrubého
čreva, pečeni, žlčníka, podžalúdkovej
žľazy, demonštroval na predlohe
- opísal význam, zloženie štiav
tráviacej sústavy
- správne vysvetlil vplyv životosprávy
na zdravie

Metódy
hodnotenia

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

Ústne odpovede
Demonštrácia
Neštandardizovaný
didaktický test

- logicky zdôvodnil potrebu vyváženosti
prísunu a výdaja energie
- latinsky popísal oblasti brucha

11. Močová sústava

12. Pohlavná sústava

8

4

12
5

- používať latinské názvoslovie pri opise
močovej sústavy, popísať stavbu steny
močovej sústavy
- vymenovať časti močovej sústavy
- opísať stavbu obličky, zloženie nefrónu
- vysvetliť reguláciu činnosti obličiek
a močenia
- vysvetliť význam obličiek pri udržiavaní
homeostázy
- popísať stavbu a priebeh vývodných
močových ciest, vysvetliť funkciu
jednotlivých častí močovej sústavy
- charakterizovať zloženie moču,
poznať patologické odchýlky močenia,
definovať moč

-odbornou terminológiou opísal
v správnom anatomickom poradí časti
močovej sústavy, popísal jej stavbu
steny
- poznal stavbu obličiek, nefrónu,
demonštroval na modely
- vysvetlil pojem Mlapigiho teliesko
- správne vysvetlil princíp
nevyhnutného fungovania obličiek
- vysvetlil rozdiel priebehu močových
ciest medzi mužom a ženou
- správne opísal základné
charakteristiky moču
- odbornou terminológiou pomenoval
odchýlky v močení – zloženie
a patologické prímesi

- používať latinské názvoslovie pri
charakteristike ženských a mužských
pohlavných orgánov
- vymenovať časti ženského
a mužského pohlavného systému
- vysvetliť funkciu ženského
a mužského pohlavného systému
- ukázať na modely časti ženského
a mužského pohlavného systému
- popísať tvorbu spermií
- vysvetliť menštruačný cyklus
a ovulačný cyklus

- správne charakterizoval funkciu
pohlavného systému muža a ženy,
používal latinskú terminológiu pri
pomenovávaní častí pohlavného
systému
- vedel ukázať jednotlivé časti
pohlavného systému na obrazovej
predlohe
- správne vysvetlil pojem
spermatogenéza, opísal tvorbu spermií
- vysvetlil priebeh menštruačného
cyklu s logickou náväznosťou
a prepojenosťou na ovulačný cyklus
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Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Demonštrácia
Ústne odpovede
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

Písomné skúšanie

Neštandardizovaný
didaktický test

- ilustrovať na príkladoch vplyv
pohlavných hormónov na pohlavný vývin
muža a ženy
- definovať tehotenstvo
- popísať vývin plodu počas
vnútromaternicového vývinu

13. Hormonálne riadenie
Organizmu

14. Nervová sústava
- zmyslové ústroje

9

5

20

14

- používať latinské názvoslovie pri
charakteristike žliaz s vnútornou
sekréciou a hormónov
- vymenovať žľazy s vnútornou
sekréciou a ukázať na modely ich
rozmiestnenie
- vymenovať hormóny produkované
žľazami s vnútornou sekréciou
- vysvetliť funkciu jednotlivých hormónov
a ich účinky na organizmus

- používať latinské názvoslovie pri opise
častí nervovej sústavy
- definovať neurón a popísať časti
a vysvetliť funkciu
- charakterizovať periférne nervy
a rozdeliť ich podľa funkcie
- vysvetliť princíp vzniku vzruchu a jeho
šírenie po nervovom vlákne
- vymenovať, popísať a uviesť funkcie
receptorov
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-poznal základné účinky vplyvu
pohlavných hormónov , dôsledky ich
nadbytku alebo nedostatku
- opísal priebeh vnútromaternicového
vývinu plodu
- poznal faktory vplývajúce na zdravý
priebeh tehotenstva
- poznal základnú odbornú
terminológiu
- vysvetlil princíp hormonálneho
riadenia organizmu
- vedel značenia hormónov hypofýzy
skratkou
- poznal základné účinky hormónov,
základnú stavbu hypofýzy
- poznal základné účinky hormónov
nadobličky, štítnej žľazy, prištítnych
teliesok, podžalúdkovej žľazy
- správne vysvetlil pojmy
hypoglykémia, hyperglykémia,
diabetus mellitus
- správne vymenoval príznaky
hypoglykémie a hyperglykémie
- používal latinskú terminológiu pri
opise nervového systému
- opísal neurón, vysvetlil funkciu
neurónu ako základnej jednotky
nervového systému
- odbornou terminológiou pomenoval
nervy periférneho nervového systému,
poznal delenie periférnych nervov
- poznal princíp vzniku vzruchu a jeho
šírenie po nervovom vlákne

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Demonštrácia
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie

Ústne odpovede

Písomné skúšanie

Neštandardizovaný
didaktický test

- pomenovať a ukázať na modely časti
centrálneho nervového systému,
- vymenovať funkcie jednotlivých častí
centrálneho a autonómneho nervového
systému.
-schematicky nakresliť a popísať
reflexný oblúk,
- charakterizovať a rozdeliť zmyslové
ústroje
- popísať jednotlivé časti zmyslových
ústrojov
- vysvetliť základné pojmy : zmysel,
receptor,
- preukázať topografickú orientáciu
v jednotlivých zmyslových orgánoch
- vymenovať hlavové nervy a popísať ich
funkciu

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa:
a., všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b., špecifické kritéria: ––
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- vymenoval, popísal a na príklade
uviedol funkcie receptorov
- vymenoval časti centrálneho
a autonómneho nervového systému
- správne vysvetlil a na predlohe
modelu ukázal časti mozgu
- vedel nakresliť a popísať reflexný
oblúk
- poznal a v správnom označení
vymenoval hlavové nervy, používal
latinskú terminológiu
- charakterizoval a rozdelil zmyslové
ústrojenstvo
- popísal kožné receptory
- opísal funkciu čuchu
- opísal funkciu chuti
- správne opísal sluch, na modeli
ukázal jednotlivé časti ucha
- opísal zrak
- poznal stavbu oka
- vysvetlil pojmy dioptrické pomery
oka, mióza, mydriáza, akomodácia
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Revidovanie učebných osnov:
S platnosťou od 1.9.2016
Predmet: Preventívne lekárstvo
Názov predmetu

Preventívne lekárstvo

Časový rozsah výučby

-1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín- denné
štúdium
- 0,5 hodiny týždenne, spolu 15 vyučovacích hodínexterné štúdium

Ročník

Tretí- denné štúdium
Druhý – externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský

Charakteristika predmetu
Predmet preventívne lekárstvo na SZŠ v rámci štátneho programu ako súčasť odbornej zložky
vzdelávania, vhodne vybranými poznatkami z mikrobiológie, alergológie, epidemiológie,
sociálnej hygieny, prevencie sociálnych a civilizačných chorôb, hygieny životného prostredia,
preventívneho pracovného lekárstva, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže a ochrany pred
ionizujúcim žiarením poskytuje žiakom ucelený systém prevencie. Poznanie významu
prevencie umožňuje žiakom tvorivým myslením a konaním správne aplikovať poznatky
v praxi. Predmet poskytuje základy pre ďalšie odborné predmety.
Cieľ predmetu
Cieľom vyučovania preventívneho lekárstva je osvojenie si kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Pochopiť a naučiť sa logicky vysvetliť jednotu
organizmu v zdraví a chorobe. Uvedomiť si potrebu svojej aktívnej účasti na tvorbe a ochrane
životného prostredia, svojho zdravia a zdravia spoločnosti. Spájať poznatky získané štúdiom
predmetu s poznatkami nadobudnutými v iných odborných predmetoch a využiť ich vo
svojom ďalšom štúdiu a v povolaní.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete preventívne lekárstvo vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších kognitívnych
schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese
kognitivizácie, personalizácie, socializácie .
Proces kognitivizácie
•
•
•
•

rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia)
, rozvoj psychomotoriky,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT
Proces personalizácie
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•
•
•
•
•
•

možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby, úloh tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj prezentačných schopností žiaka
Proces socializácie

•
•
•
•

rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

Preventívne lekárstvo – úvod

Informačno receptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor

Frontálna výučba

Mikrobiológia

Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Projektová práca

Epidemiológia a imunológia

Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Exkurzia – RÚVZ v Lučenci

Hygiena životného prostredia

Frontálna výučba
Práca s knihou
Projektová práca

Preventívne pracovné lekárstvo

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna výučba
žiakov
Práca s knihou

Hygiena výživy

Frontálna výučba a individuálna
výučba žiakov
Práca s knihou

Hygiena detí a mládeže

Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou

Prevencia sociálnych
a civilizačných ochorení

Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Skupinová práca

Poškodenia ionizujúcim žiarením

Frontálna výučba
Skupinová práca
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Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku
Preventívne lekárstvo
- úvod
Mikrobiológia
Epidemiológia a
imunológia

Odborná literatúra

Didaktická
technika

MudDr. Rovný a kol.:
Preventívne lekárstvo
Vydavateľstvo Osveta ,
š.p., 1995 , Učebnica pre
Stredné zdravotnícke školy

Tabuľa
Tabuľa

Materiálne
výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...

Internet
Internet

Očkovací
kalendár

Hygiena životného
prostredia

Tabuľa
Videotechnika
PC
PC
Tabuľa

Preventívne pracovné
lekárstvo

Tabuľa
meotar

fólie

Internet

Hygiena výživy

Tabuľa
PC

Nutričné
tabuľky

Hygiena detí a
mládeže

Tabuľa
Videotechnika

Internet
Odborná
knižnica
Internet

Prevencia sociálnych
a civilizačných chorôb

Tabuľa
PC
videotechnika
Tabuľa
PC

Poškodenia
ionizujúcim žiarením
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Internet

Internet
Odborná
knižnica

ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického
celku
Témy
Preventívne lekárstvo
-úvod

Mikrobiológia

Epidemiológia a
imunológia

Preventívne lekárstvo – ROČNÍK: tretí

Hodiny
Denné
štúdium

Hodiny
Externé
štúdium

1

1

4

11

2

Denné štúdium:

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:
-opísať odbory Úradov verejného
zdravotníctva , Úradov práce
a úlohy štátnej správy
-vysvetliť ciele preventívneho
lekárstva
-vysvetliť pojem – prevencia ,
popísať jej ciele a úlohy
-vysvetliť rozdiel medzi
pojmomrizikový faktor a príčina
- zdôvodniť význam výskumov
zameraných na zdravie populácie
Žiak má:
- charakterizovať odbor –
mikrobiológia
- popísať druhy a vlastnosti
mikroorganizmov
-charakterizovať životné prejavy,
rast a rozmnožovanie
mikroorganizmov
- vysvetliť pojmy patogenita ,
vilurencia

Žiak:
- charakterizoval odbory Úradov
verejného zdravotníctva
- opísal funkcie Úradov práce a úlohy
štátnej správy
- charakterizoval všeobecne predmet
PRL a jeho zameranie
- vysvetlil rozdiel medzi pojmami
rizikový faktor a príčina
- vysvetli význam výskumov
zameraných na zdravie populácie

Žiak má:

Žiak:

4
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Žiak:
- charakterizoval mikrobiológiu ako
vedný odbor
- vymenoval druhy mikroorganizmov
- popísal vlastnosti mikroorganizmov
a ich fyziológiu
- charakterizoval životné prejavy, rast
a rozmnožovanie mikroorganizmov
- správne charakterizoval pojmy
patogenita , vilurencia

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Frontálne
ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď

Frontálne
ústne
skúšanie
Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď
Písomná
odpoveď

Písomná
odpoveď

-charakterizovať odbor, jeho
históriu, predmet skúmania
a metódy práce
-popísať proces nákazy ,jej formy,
štádiá a následky
-vysvetliť spôsoby, podmienky,
pôvodcov, rezervoáre šírenia
nákazy a jej prenosu
-charakterizovať vnímavosť,
odolnosť, popísať formy šírenia
nákazy
-popísať preventívne,
profylaktické a represívne
protiepidemické opatrenia
-vysvetliť pojem infekčná choroba
a rozdelenie podľa spôsobu
a miesta vniknutia
mikroorganizmov do tela
-charakterizovať základné pojmy
v imunológii
-charakterizovať imunizáciu
a spôsoby realizácie
imunizačného programu
-opísať účinnosť očkovania- trvalú
alebo dočasnú imunitu a určiť
kontraindikácie imunizácie
-popísať a vysvetliť základy
alergológie
- vysvetliť pojmy antigén
a protilátky
-charakterizovať význam
protilátok
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- správne charakterizoval odbor ,
popísal jej stručnú históriu
-popísal proces šírenia nákaz a ich
prevenciu
-vysvetlil význam epidemiologickej
metódy práce
- správne vysvetlil pojem – infekcia ,
vymenoval a popísal jej formy a štádiá
- vymenoval pramene pôvodcu
nákazy
a podmienky šírenia nákazy - popísal
mechanizmy prenosu nákazy
- vymenoval formy procesu šírenia
nákazy v závislosti od intenzity či
kvality výskytu
- správne vysvetlil rozdiel medzi
pojmami vnímavosť a odolnosť
- vysvetlil význam a vymenoval
najvýznamnejšie preventívne,
profylaktické , represívne
epidemiologické opatrenia
- vysvetlil pojem infekčná choroba
- uviedol infekčné choroby podľa
vstupnej brány pôvodcov nákaz
- charakterizoval základné pojmy v
imunológii
- správne vysvetlil pojem imunizácia
a charakterizoval spôsoby realizácie
imunizačného programu
- opísal trvalú a dočasnú imunitu
a vymenoval kontraindikácie
imunizácie
- vysvetlil a popísal základy alergológie
- správne vysvetlil pojmy antigén
a protilátky

Frontálna
skúšanie
Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď

Neštandardizova
ný didaktický test

Hygiena životného
prostredia

Preventívne
a pracovné lekárstvo

3

1

Žiak má:

Žiak:

-charakterizovať vytváranie krajiny
s vyváženými prírodnými
a civilizačnými podmienkami
života
-opísať náplň práce verejných
zdravotníkov v oblasti hygieny
životného prostredia
-vysvetliť rozdiel medzi ekológiou
a enviromentálnym zdravím
-opísať príčiny a následky
znečisťovania ovzdušia, pôdy
a vody - vznik smogu, kyslých
dažďov a ich škodlivé účinky

-charakterizoval životné prostredie
a jeho vplyvy na ľudský organizmus
-vymenoval prírodné a sociálne
podmienky ovplyvňujúce zdravie
- charakterizoval náplň práce
verejných zdravotníkov v oblasti
hygieny životného prostredia
- charakterizoval pojmy ekológia,
enviromentálne zdravie, ovzdušie ,
voda a pôda
-popísal príčiny a následky
znečisťovania ovzdušia, pôdy a vody –
vznik smogu, kyslých dažďov a ich
škodlivé účinky
-vymenoval základné normy škodlivín
-osvojil si základné opatrenia proti
znečisteniu ovzdušia ,pôdy a vody
Žiak:

Žiak má:
2

Frontálne
ústne
skúšanie
Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď

Písomná
odpoveď

1
-vymenovať zásady ochrany
zdravia
-definovať pojmy riziková práca,
choroba z povolania, a pracovný
úraz
-vysvetliť faktory a následky
pôsobenia škodlivých faktorov profesionálne poškodenia zdravia.
-vymenovať a popísať jednotlivé
preventívne opatrenia poškodenia
zdravia pri práci.
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- charakterizoval odbor
- popísal jeho náplň a metódy práce
-definoval pojmy riziková práca,
choroba z povolania, a pracovný úraz
- popísal základné bezpečnostné
predpisy na ochranu zdravia
pracovníkov
- vysvetlil vzájomné pôsobenie
rizikových faktorov životného
a pracovného prostredia a človeka
- vysvetlil faktory a následky
pôsobenia škodlivých faktorov –
profesionálne poškodenie zdravia

Ústna odpoveď
Ústne
frontálne
skúšanie

Hygiena výživy

Hygiena detí a
mládeže

4

3

2

1

Žiak má:
-charakterizovať racionálnu
výživu
-vysloviť názor na súčasné trendy
spracovania potravy a nápojov
(farbivá, geneticky modifikované
potraviny, spôsoby úpravy jedla,)
-vymenovať a zdôvodniť
podmienky pre prácu
s požívatinami
-vysvetliť pojem alimentárne
ochorenia, prvotné a druhotné
infikovanie poživatín.
-vysvetliť vznik toxínov v
poživatinách, zamorenie jedmi
a otravy.
-popísať najčastejšie alimentárne
ochorenia a ich príznaky.

Žiak má:

-oboznámil sa s ochrannými
pracovnými prostriedkami
Žiak:
-definoval medicínsky odbor, vysvetlil
jej náplň a ciele
-charakterizoval racionálnu výživu
a následky nesprávnej výživy
-vysvetlil pojem alimentárne nákazy
a popísal prvotnú a druhotnú nákazu
potravinami
-vysvetlil vznik toxínov poživatinách ,
zamorenie jedmi a otravy
-popísal najčastejšie alimentárne
ochorenia a ich príznaky
-vymenoval ochorenia , ktoré je
potrebné hlásiť
-osvojil si základy hygienického
minima

Frontálna
skúšanie
Ústne
skúšanie

Ústna odpoveď

Frontálne
skúšanie
Ústne
skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústna odpoveď
Písomná
odpoveď

Žiak:

-popísať vývoj a zdravie detí
a mládeže vo vzťahu k životným
a pracovným podmienkam.
-zdôvodniť význam pohybovej
aktivity deti a mládeže
-popísať riziká pri práci s
počítačom
-charakterizovať osobitosti
prevádzky, predškolských
zariadení a škôl, vplyv učiteľov
a rodičov
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-vysvetlil rast a vývin dieťaťa
v jednotlivých vývinových obdobiach
-popísal vplyv životného a pracovného
prostredia na zdravie
-uviedol faktory upevňujúce zdravie
-definoval optimálne podmienky
kolektívnych zariadení pre deti a
mládež

Prevencia sociálnych
a civilizačných
ochorení

Poškodenia
ionizujúcim žiarením

3

Žiak má:

Žiak:

-vysvetliť pojem sociálna hygiena
a psychická hygiena
-vymenovať typy závislostí
-opísať spôsoby prevencie
závislostí
-vysvetliť príčiny vzniku
civilizačných ochorení a zásady
prevencie

-vysvetlil vplyv sociálneho postavenia
človeka na zdravie
-vysvetlil jednotlivé druhy závislostí,
popísal účinky na ľudský organizmus ,
preventívne programy
-vysvetlil a vymenoval civilizačné
ochorenia , bližšie špecifikoval choroby
srdca a ciev , nádorové ochorenia ,
DM ,príčiny ich vzniku a zásady
prevencie
-vymenoval základné príčiny
úrazovosti, preventívne opatrenia
Žiak:

Ústne
frontálne
skúšanie

Ústna odpoveď
Skupinová práca

-charakterizoval druhy ionizujúceho
žiarenia a ich účinky na organizmus
-charakterizoval dodržiavanie BOZP v
rizikových prevádzkach a pracoviskách
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Frontálne
ústne
skúšanie

Ústna odpoveď
Skupinová práca

2

Žiak má:
2

1
-popísať druhy ionizujúceho
žiarenia a účinky
-vysvetliť účinky jednotlivých
druhov žiarenia na organizmus
-opísať spôsob ochrany pred
ionizujúcim žiarením
-vysvetliť význam dodržiavania
jednotlivých zásad pri prevádzke
pracovísk so zdrojmi ionizujúce
o žiarenia

Kritéria hodnotenia

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa:
a, všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP
b,Špecifické kritéria:--------------
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Revidovanie učebných osnov:
Predmet: Základy ošetrovania a asistencie – večerné štúdium
- s platnosťou od 1. septembra 2016 - počínajúc prvým ročníkom
Názov predmetu

Základy ošetrovania a asistencie

Časový rozsah výučby

Denné štúdium
1. roč: 3(2) hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
2. roč: 3(2) hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
3. roč: 3(2) hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
4. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín
Externé štúdium
Externé štúdium
1. roč: 5(4) hodiny týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín
( z toho 132 hodín cvičení)
2. roč: 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín

Ročník

Prvý, druhý, tretí, štvrtý - denné štúdium
Prvý, druhý - externé štúdium

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Predmet základy ošetrovania a asistencie na SZŠ v rámci štátneho programu, ako súčasť odbornej zložky
vzdelávania poskytuje teoretické poznatky o ošetrovaní chorých v zdravotníckych zariadeniach a obyvateľov
zariadení sociálnych služieb. Poskytuje zároveň možnosť osvojiť si praktické ošetrovateľské zručnosti
v rámci cvičení v laboratórnych podmienkach školy.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania základov ošetrovania a asistencie je vytvoriť u žiaka teoretickú bázu vedomostí
a praktických zručností nevyhnutných pre realizáciu ošetrovateľských techník a uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb pacienta. Žiak, ktorý je schopný predvídať narušenie potreby pacienta, je schopný uspokojiť
pacientove narušené potreby v kooperácii s členmi ošetrovateľského tímu. Získané vedomosti a zručnosti si
ďalej žiak upevňuje v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych
služieb pod odborným vedením pedagógov s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete základy ošetrovania a asistencie vytvárame podmienky pre rozvíjanie vyšších
kognitívnych schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich kompetencií, uplatňujeme výchovné a vzdelávacie
stratégie, ktoré podporujú prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií v procese
kognitivizácie, personalizácie, socializácie .

Proces kognitivizácie
• rozpoznávať problémy a vyhodnotiť situáciu v procese vzdelávania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, hľadať logické a optimálne riešenie, uplatňovať
divergentný spôsob myslenia,
• umožniť rozvoj poznávania žiaka úlohami na rozvoj všetkých poznávacích funkcií (Bloomova taxonómia),
rozvoj psychomotoriky,
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní odborného predmetu,
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•

poskytnúť úlohy na získavanie a spracúvanie informácii s podporou IKT

•
•
•
•
•
•
•

Proces personalizácie
možnosť sebarealizácie žiaka – možnosť voľby úloh, tempa, postupu...
možnosť navrhovať otázky
možnosť zažiť úspech
možnosť vyjadrovať nespokojnosť- argumentovať, konštruktívne kritizovať, vyjadriť negatívne emócie
rozvoj sebahodnotenia činností žiaka
rozvoj osobného záujmu- učenie sa projektom
rozvoj orientačných schopností žiaka

•
•
•
•

Proces socializácie
rozvoj kooperácie a prosociálneho správania sa žiaka – poskytnúť spätnú väzbu
uznať a oceniť prácu žiaka
poskytnúť možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine
poskytnúť možnosť spolupracovať

Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku

Stratégia vyučovania
Metódy

Formy práce

História ošetrovateľstva
Etické požiadavky na osobnosť
a správanie ZA

- Výkladovo-ilustratívna –
výklad

Podmienky a prostriedky
ošetrovateľskej starostlivosti

- Informačnoreceptívna výklad

Organizácia práce v nemocniciach,
ambulanciách a
v zariadeniach sociálnych služieb

- Reproduktívna – rozhovor

Obväzový materiál a obväzová technika

- Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh

Starostlivosť o pomôcky

- Metóda demonštrácie

Preväzy rán
Podávanie jedla pacientom

- Metóda opakovania
demonštrácie

Starostlivosť o posteľ a
polohovanie pacienta

- Problémovo výkladová

Hygienická starostlivosť o chorého

- Heuristická – brainstorming

Vyprázdňovanie chorých

- Frontálna výučba
- Frontálna a individuálna práca
žiakov
- Skupinová práca žiakov
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Frontálna výučba
- Práca s knihou
- Demonštrácia a pozorovanie
- Skupinová práca žiakov

Sledovanie a záznam fyziologických
funkcii
Prevencia komplikácií z imobility
Podávanie liečiv per os dospelým a
deťom
Vizita
Aplikácia injekcií
Odber biologického materiálu na
vyšetrenie
Aplikácia liečiv cez kožu a telové dutiny
Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty
Aplikácia tepla a chladu
Potreby jedinca v zdraví a chorobe
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Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti
Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve
telo
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb pri/s vybraných/vybranými
ochoreniami:
-

dýchacieho systému v rámci
oše. star.
srdcovo-cievneho systému
v rámci oše. star.
tráviaceho systému v rámci
oše. star.
vylučovacieho systému v rámci
oše. star.
nervového systému v rámci
oše. star.
metabolického a endokrínneho
systému v rámci oše. star.
pohybového systému v rámci
oše. star.
krvi a krvotvorby v rámci oše.
star.
zmyslových organov v rámci
oše. star.
infekčných ochoreniach
v rámci oše. star.
psychické ochorenia v rámci
oše. Star.
U pacientov po chemoterapii a
rádioterapii

Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u žien v prenatálnom období a
počas šestonedelia v rámci oše. star.
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u geriatrického pacienta
Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych
potrieb u nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta.

Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná
literatúra

Didaktická
technika

Materiálne výučbové
prostriedky

Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...)

História ošetrovateľstva

Kontrová Ľ.,
Kristová J. a kol.:
Základy
ošetrovania

Dataprojektor
PC
Videotechnika
Tabuľa

Prezentácia, obrazová predloha,
kronika školy

Kozierová B.
a kol.:
Ošetrovateľst
vo 1,2.

Etické požiadavky na
osobnosť a správanie ZA
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Legislatívna dokumentácia

Podmienky a prostriedky
ošetrovateľskej starostlivosti
Organizácia práce
v nemocniciach,
ambulanciách a v
zariadeniach sociálnych
služieb
Obväzový materiál
a obväzová technika
Starostlivosť o pomôcky

a asistencie.
Osveta Martin
2006

Interaktívna
tabuľa

Obrazové predlohy
Legislatívna dokumentácia
Obrazové predlohy, prezentácia,
legislatívna dokumentácia

Sládečková R.
a kol.
Základy
ošetrovania
a asistencie II.
Osveta Martin
2007

Obväzový materiál
Obrazové predlohy
Kniha
Zdravotnícke pomôcky
Dezinfekčné roztoky
Laboratórne sklo
Obrazové predlohy

Preväzy rán

Obväzový materiál, pomôcky

Podávanie jedla pacientom

Pomôcky na stolovanie
Detské fľaše
Ochranné a kompenzačné
pomôcky

Starostlivosť o posteľ
a polohovanie pacienta

Posteľná bielizeň
Postele
Pomôcky doplňujúce posteľ
Obrazové predlohy

Hygienická starostlivosť o
chorého

Model pacienta, hygienické
pomôcky, posteľná bielizeň,
osobná bielizeň,
kompenzačné pomôcky

Vyprázdňovanie chorých

Hygienické pomôcky, pomôcky
na vyprázdňovanie

Sledovanie a záznam
fyziologických funkcii

Pomôcky a prístroje na meranie
FF, oše. dokumentácia

Prevencia komplikácií
z imobility

Prezentácia, kompenzačné
pomôcky

Podávanie liečiv per os
dospelým a deťom

Podnos s liekmi, ošetrovateľská
dokumentácia

Vizita

Ošetrovateľská dokumentácia,
pomôcky na vizitu

Aplikácia injekcií

Lieky na inj. aplikáciu, pomôcky

Odber biologického materiálu
na vyšetrenie

Sprievodné lístky, nádoby na
odber, pomôcky

Aplikácia liečiv cez kožu
a telové dutiny

Podnos s liekmi, ošetrovateľská
dokumentácia

Aplikácia liečiv cez dýchacie
cesty

Podnos s liekmi, inhalátory,
kyslíková fľaša, ošetrovateľská
dokumentácia

Aplikácia tepla a chladu

Aplikátory tepla a chladu

Potreby jedinca v zdraví
a v chorobe

Prezentácia

Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti

Záznam ZA, NANDA,
legislatívna dokumentácia

Starostlivosť o umierajúceho
a mŕtve telo

Dataprojektor
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Oše. dokumentácia, legislatívna
dokumentácia, pomôcky

Osveta Martin
1995
Krišková A.
a kol.:Ošetrov
ateľské
techniky.Osve
ta Martin
2001
Internet
Odborná
knižnica

Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb pri
vybraných ochoreniach:
-

dýchacieho systému
v rámci oše. star.

-

srdcovo-cievneho
systému v rámci oše.
star.
tráviaceho systému
v rámci oše. star.

-

-

vylučovacieho systému
v rámci oše. star.
nervového systému
v rámci oše. star.
metabolického a
endokrínneho systému
v rámci oše. star.
pohybového systému
v rámci oše. star.

Kontrová Ľ.,
Kristová J. a kol.:
Základy
ošetrovania
a asistencie.
Osveta Martin
2006

PC
Videotechnika
Tabuľa
Interaktívna
tabuľa

Kozierová B.
a kol.:
Ošetrovateľst
vo 1,2.
Osveta Martin
1995
Krišková A.
a kol.:Ošetrov
ateľské
techniky.Osve
ta Martin
2001

Sládečková R.
a kol.
Základy
ošetrovania
a asistencie II.
Osveta Martin
2007

Internet
Odborná
knižnica

krvi a krvotvorby v rámci
oše. star.
zmyslových orgánov
v rámci oše. star.
infekčných ochoreniach
v rámci oše. star.
psychické ochorenia
v rámci oše. star.
u pacientov po
chemotherapii a
rádiotherapii
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb
u pacientov s vybranými
psychickými ochoreniami
v rámci oše. star.
-

Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb u žien
v prenatálnom období a
počas šestonedelia v rámci
oše. star.
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb
u geriatrického pacienta
Uspokojovanie bio-psychosociálnych potrieb
u nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: prvý
Názov tematického
celku
Témy

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

História ošetrovateľstva

4/0

3/0

Očakávané
vzdelávacie výstupy

1/0

1/0

9/2

7/0

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Žiak:
- Definoval ošetrovateľstvo ako vednú disciplínu
- Charakterizoval historické obdobia ošetrovateľstva
- Porovnal historické obdobia ošetrovateľstva
- Vymenoval osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj profesionálneho
ošetrovateľstva
- Charakterizoval život a prácu F. Nightingaleovej
- Opísal vývoj zmien v zdravotníctve, ošetrovateľstve a v zdravotníckom
školstve po roku 1989 na Slovensku
- Charakterizoval historický vývoj našej školy – SZŠ Lučenec

Žiak má:
- Charakterizovať pojmy etika a
morálka
- Vysvetliť význam etiky v práci
zdravotníckych pracovníkov
- Charakterizovať základné etické
princípy v prosociálnom správaní ZA

Podmienky
a prostriedky
ošetrovateľskej
starostlivosti

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:
- Charakterizovať pojem a význam
ošetrovateľstva ako vedy
- Opísať históriu vývinu
ošetrovateľstva ako vedy a zmeny
v zdravotníctve a školstve po roku
1989
- Vymenovať osobnosti, ktoré sa
zaslúžili o rozvoj ošetrovateľstva
- Charakterizovať život a prácu F.
Nightingaleovej
- Charakterizovať historický vývoj
našej školy- SZŠ Lučenec

Etické požiadavky na
osobnosť a správanie
zdravotníckeho
asistenta

Denné štúdium: 3(2)hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Žiak:
- Definoval pojmy etika a morálka
- Vysvetlil pojmy „odborné a osobnostné predpoklady“ zdr. asistenta pre
výkon povolania
- Vysvetlil pojmy „fyzické a psychické predpoklady“ zdr. asistenta pre
výkon povolania
- Vymenoval základné etické princípy v správaní zdr. asistenta
- Uviedol príklady neetických prvkov v správaní sa zdr. asistenta
- Uviedol príklady prosociálneho správania zdr. asistenta

Žiak má:

Žiak:
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Organizácia práce
v nemocniciach,
ambulanciách a
v zariadeniach sociálnych
služieb

16/0

- Charakterizovať zdravotnú
starostlivosť podľa legislatívnych
predpisov
- Charakterizovať zdravotnícke
zariadenia
- Opísať organizačnú štruktúru
zdravotníckych zariadení
- Charakterizovať ošetrovateľskú
jednotku a jej zložky
- Vysvetliť prácu inventárneho
oddelenia
- Charakterizovať organizáciu pobytu
pacienta v nemocnici
- Charakterizovať reakcie pacienta na
hospitalizáciu
- Absolvovať odbornú exkurziu
v prirodzených podmienkach so
zameraním na ošetrovaciu jednotku

-Definoval pojmy podmienky a prostriedky oše. starostlivosti
- Rozdelil zdr. starostlivosť podľa legislatívnych predpisov
- Vymenoval zariadenia ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti
- Vymenoval členov manažmentu a zdravotníckych
pracovníkov zdravotníckeho zariadenia
- Opísal organizačnú
štruktúru zdravotníkych zariadení
- Opísal ošetrovaciu jednotku – typy, stavebné časti a vybavenie
- Vymenoval vybavenie izby pacienta
- Vymenoval komplementy ošetrovacej jednotky a ich účel
- Vysvetlil význam činnosti inventárneho oddelenia
- Charakterizoval hospodárenie s inventárom oddelenia
- Opísal zásady hospodárenia s inventárom
- Vysvetlil systém evidencie a kontroly inventáru
- Zdôvodnil význam
mimoriadnej pozornosti pri manipulácii s čistou a použitou bielizňou
- Definoval pojem hospitalizácia
- Opísal organizáciu pobytu v zdravotníckom zariadení
- Opísal základné činnosti spojené s príjmom, preložením a prepustením
pacienta
- Vysvetlil reakcie pacienta na hospitalizáciu
- Vysvetlil rozdiel medzi liečebným režimom, ochranno – liečebným
režimom, vnútorným a domácim poriadkom
- Absolvoval odbornú exkurziu v prirodzených podmienkach so
zameraním na ošetrovaciu jednotku

Žiak má:

Žiak:

0/16

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

10/0
- Charakterizovať ošetrovateľskú
starostlivosť
- Opísať , formy a metódy
ošetrovateľskej starostlivosti
- Definovať oše. proces a holizmus
- Charakterizovať rozsah praxe ZA
- Opísať náplň základných
a špecializačných
odborov, základnú charakteristiku
členenia a vybavenia oddelenia,
význam domov ošetrovateľskej
starostlivosti, zariadení sociálnych
služieb a ADOS

Obväzový materiál
a obväzová technika

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie

0/10

- Definoval ošetrovateľskú starostlivosť a jej význam
- Opísal druhy, formy a metódy ošetrovateľskej starostlivosti
- Definoval pojmy holizmus a ošetrovateľský proces
- Ohraničil rozsah praxe ZA podľa legislatívneho predpisu
- Opísal obsahovú náplň, organizáciu práce, základnú charakteristiku
členenia a vybavenia základných (interné, chirurgické, detské
a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie) a špecializačných odborov (OAIM,
očné, krčné, kožné, infekčné, onkologické a psychiatrické oddelenie)
- Charakterizoval domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia
sociálnych služieb a ADOS - Opísal náplň práce a vybavenie
v domovoch ošetrovateľskej starostlivosti, v zariadeniach
sociálnych služieb a v ADOS
- Zdôvodnil výhody a nevýhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Žiak má:

Žiak:
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- Vymenovať kompetencie ZA
vzhľadom na obväzovú techniku
- Vymenovať druhy obväzového
materiálu a typy obväzov
- Zhotoviť obväzový materiál a obväzy
jednotlivých častí tela
- Vymenovať zásady zhotovovania
obväzov
- Zdôvodniť zásady zhotovovania
obväzov
- Prejaviť schopnosť asistencie pri
prikladaní sadrových, škrobových
a imobilizačných obväzov

Starostlivosť
o pomôcky

0/15

0/11

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na obväzovú techniku
- Charakterizoval jednotlivé druhy obväzového materiálu
- Uviedol typy obväzov
- Vymenoval zásady zhotovovania obväzov
- Zdôvodnil zásady zhotovovania obväzov
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho- sociálnu) na zhotovenie
obväzu, prípravu obväzového materiálu a pomôcok, prostredia, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Zhotovil šatkové, prakové, náplasťové ob. a obväzy z pružnej sieťoviny
- Zhotovil ovínadlové obväzy všetkých častí tela
- Zhotovil bandáž horných a dolných končatín
- Zdôvodnil bandáž horných a dolných končatín
- Vymenoval škrobové a imobilizačné obväzy
- Prejavil schopnosť asistencie pri prikladaní sadrových, škrobových
a imobilizačných obväzov

Žiak má:
- Vymenovať kompetencie ZA
vzhľadom na starostlivosť o pomôcky
- Vymenovať druhy zdravotníckych
pomôcok
- Charakterizovať postup
dekontaminácie a jej jednotlivé kroky
- Charakterizovať čistiacu miestnosť
- Vysvetliť proces mechanickej očisty,
dezinfekcie a sterilizácie
- Opísať hygienicko- epidemiologický
režim
- Opísať organizáciu práce na odd.
centrálnej sterilizácie
- Pomenovať predložené základné
chirurgické inštrumentárium
- Charakterizovať prípravu pomôcok a
manipuláciu so sterilnými nástrojmi,
sterilným obväzovým materiálom a
sterilnými rukavicami
- Uviesť prevenciu nozokomiálnych
nákaz
- Uviesť zásady manipulácie
so zdravotníckym odpadom
- Absolvovať odbornú exkurziu na
oddelení centrálnej sterilizácie

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:
- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na starostlivosť o pomôcky
- Definoval pojmy asepsa, antisepsa, dekontaminácia, dezinfekcia
a sterilizácia, expozičný čas
- Vymenoval druhy pomôcok používaných v zdravotníckych zariadeniach
podľa trvania času používania a podľa druhu materiálu
- Opísal čistiacu miestnosť
- Zdôvodnil význam čistiacej miestnosti na ošetrovacej jednotke
- Vysvetlil druhy a spôsoby dezinfekcie
- Opísal druhy, účinky a postup pri riedení dezinfekčných prostriedkov
- Uviedol požiadavky na dezinfekčné prostriedky
- Vypočítal správnu koncentráciu dezinfekčného prostriedku
- Demonštroval prípravu pomôcok a konkrétneho dezinfekčného roztoku,
samotnú dezinfekciu vybranej pomôcky a ukončenie výkonu
- Opísal hygienicko- epidemiologický režim
- Opísal druhy a spôsoby sterilizácie a sterilizačný cyklus
- Charakterizoval druhy obalového materiálu
- Opísal pracovisko centrálnej sterilizácie
- Pomenoval predložené základné chirurgické inštrumentárium
- Demonštroval prípravu pomôcok a zdrav. materiálu na sterilizáciu
- Demonštroval prípravu pomôcok a manipuláciu so sterilnými nástrojmi,
sterilným obväzovým materiálom a sterilnými rukavicami
- Zdôvodnil zásady manipulácie so sterilným materiálom
- Definoval pojem nozokomiálne nákazy a spôsoby prevencie
- Vysvetlil spôsob manipulácie so zdr. odpadom, ich delenie a likvidáciu
- Absolvoval odbornú exkurziu na oddelení centrálnej sterilizácie
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Preväzy rán

Žiak má:

0/4

Podávanie jedla
pacientom

3/12

Žiak:

0/5

2/5

- Vymenovať kompetencie ZA
vzhľadom na preväzy rán
- Definovať pojmy: preväz rany,
aseptická a septická rana,
nozokomiálna nákaza
- Demonštrovať prípravu pac. na
preväz aseptickej rany, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pac. na
preväz septickej rany, prípravu
pomôcok, asistenciu sestre
a ukončenie výkonu
- Vymenovať význam a druhy
drenážnych systémov
- Demonštrovať prípravu pac. na
výmenu zbernej nádoby drenážneho
systému prípravu pomôcok, asistenciu
sestre a ukončenie výkonu
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na preväzy rán
- Definoval pojmy: preväz rany, aseptická a septická rana, nozokomiálna
nákaza
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na preväz aseptickej
rany, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na preväz septickej
rany, prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Vymenoval význam a druhy drenážnych systémov
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na výmenu zbernej
nádoby drenážneho systému, prípravu pomôcok, asistenciu sestre
a ukončenie výkonu

- Vymenovať kompetencie ZA
vzhľadom na podávanie stravy
- Charakterizovať pojem diéta a diétny
systém
- Charakterizovať diéty v jednotnom
diétnom systéme
- Opísať organizáciu stravovania
v nemocnici
- Opísať spôsoby stravovania
pacientov s ohľadom na úroveň
sebestačnosti
- Demonštrovať záznam o príjme
tekutín a stravy
- Vymenovať alternatívne spôsoby
výživy
- Charakterizovať prirodzenú a umelú
výživu detí
- Demonštrovať podávanie stravy
u dojčaťa

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na podávanie stravy
- Definoval pojem diéta a diétny systém
- Charakterizoval diéty uvedené v jednotnom diétnom systéme (ochorenia,
vhodné a nevhodné potraviny...)
- Opísal spôsob objednávania a prepravy stravy
- Vymenoval zásady a význam podávania stravy
- Zdôvodnil zásady podávania stravy
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na podávanie
stravy, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pacienta v príjme stravy
a opatrenia na podporu sebestačnosti
- Opísal spôsob evidencie príjmu tekutín a potravy u pacienta
- Uviedol príklad denného záznamu príjmu tekutín a potravy (pitný režim,
bilancia tekutín)
- Opísal špecifiká výživy starých, dlhodobo chorých a imobilných pacientov
- Vymenoval alternatívne spôsoby výživy
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-sociálnu) na zavedenie
NGS, prípravu pomôcok, asistenciu sestre pri zavádzaní NGS a podávaní
stravy a ukončenie výkonu
- Definoval pojmy prirodzená a umelá výživa detí

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:
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Starostlivosť o posteľ
a polohovanie pacienta

Žiak má:
0/17

- Porovnal prirodzenú výživu materským mliekom a umelú mliečnu výživu
- Opísal stravu dojčiat
- Vymenoval zásady prípravy a kŕmenia dojčaťa
- Demonštroval prípravu dieťaťa (bio-psycho-sociálnu) na kŕmenie fľaškou
alebo lyžičkou, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
Žiak:

0/11
- Vymenovať kompetencie ZA
vzhľadom na starostlivosť o posteľ
- Charakterizovať posteľ pacienta a jej
typy
- Uviesť význam úpravy postele
- Demonštrovať úpravu postele
- Zdôvodniť význam dodržiavania
zásad pri úprave postele, manipulácii
s čistou a špinavou bielizňou a zásady
jej uskladnenia
- Charakterizovať pomôcky doplňujúce
posteľ
- Uviesť diagnostické a liečebné
polohy
- Vysvetliť význam polohovania
pacienta
- Demonštrovať polohovanie pacienta
- Demonštrovať správnu manipuláciu
s bielizňou a pomôckami doplňujúcimi
posteľ

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na starostlivosť o posteľ
- Opísal základné typy postelí pre dospelých a detských pacientov
- Opísal základné vybavenie postele
- Vymenoval pomôcky doplňujúce posteľ
- Demonštroval správnu manipuláciu s pomôckami doplňujúcimi posteľ
- Demonštroval úpravu prázdnej postele pre dospelého a detského
pacienta
- Demonštroval prípravu imobilného
pacienta (bio-psycho- sociálnu) na úpravu postele, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Dodržal zásady úpravy
postele a manipulácie s posteľnou bielizňou
- Zdôvodnil význam dodržiavania zásad pri úprave postele, manipulácii
s čistou a špinavou bielizňou a zásady jej uskladnenia
- Vymenoval diagnostické a liečebné polohy
- Zdôvodnil význam diagnostických a liečebných polôh
- Demonštroval diagnostické a liečebné polohy
- Zdôvodnil význam zmeny polohy pacienta
- Navrhol plán polohovania pacienta s rôznym stupňom mobility
- Demonštroval techniky zmeny polôh pacienta na posteli
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písomné
skúšanie,
ústne
frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: druhý
Názov tematického celku
Témy
Hygienická starostlivosť
o chorého

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

0/25

0/12

Denné štúdium: 3(2)hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
hygienickú starostlivosť o chorého
- Charakterizovať osobnú hygienu
- Demonštrovať vykonanie hygienickej
starostlivosti u dieťaťa okrem novorodenca
a dospelého pacienta, s ohľadom na zdravotný
stav a stupeň sebestačnosti
- Demonštrovať podporu sebestačnosti
- Špecifikovať hygienickú starostlivosť o
inkontinentného pacienta
- Zhodnotiť stav kože
- Demonštrovať starostlivosť o pac.
s dekubitmi a intertrigom
- Demonštrovať prípravu dospelého pacienta
a dieťaťa (okrem novorodenca) na meranie a
váženie, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Opísať osobitosti vylučovania moču
a vylučovania stolice u detí, zachytávanie
moču u detí

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na hygienickú starostlivosť
o chorého
- Zdôvodnil význam starostlivosti o osobnú hygienu
- Opísal druhy a zásady hygienickej starostlivosti
- Opísal hygienickú starostlivosť o pacienta v závislosti od
zdravotného stavu a stupňa pohyblivosti
- Konkretizoval zisťovanie sebestačnosti pacienta pri hygiene
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Demonštroval starostlivosť o osobnú a posteľnú bielizeň chorého
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie
hygienickej starostlivosti o ruky pacienta, úpravu nechtov, česanie,
umývanie vlasov, odšivovanie, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu podľa druhu hygienickej starostlivosti
- Demonštroval prípravu pacienta na hygienickú starostlivosť o dutinu
ústnu- zdravú dutinu ústnu, osobitná starostlivosť o dutinu ústnu
a starostlivosť o zubnú protézu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta na hygienickú starostlivosť- ranné
a večerné umývanie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie
ceľkového kúpeľa, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta na holenie, holenie operačného
poľa, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Opísal špecifiká hygienickej starostlivosti o pacienta s inkontinenciou
moča a stolice
- Demonštroval prípravu inkontinentného pacienta na vykonanie
hygienickej starostlivosti, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Zhodnotil stav kože
- Demonštroval starostlivosť o pac. s dekubitmi a intertrigom
- Demonštroval prípravu dospelého pacienta a dieťaťa (okrem
novorodenca) na meranie a váženie, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu dieťaťa okrem novorodenca (bio-psychosoc.) na vykonanie hygienickej starostlivosti ,prebaľovanie, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Opísal špecifiká sledovania močenia u detí a zachytávanie moču
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Metódy
hodnotenia

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Opísal osobitosti vylučovania stolice u detí
Vyprázdňovanie chorých

6/14

2/8

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
vyprázdňovanie chorých
- Definovať moč, močenie, stolicu, defekáciu
- Opísať faktory ovplyvňujúce vyprázdňovanie
moču a stolice
- Opísať fyziologické a patologické nálezy
moču a stolice
- Vysvetliť poruchy vylučovania moču
- Charakterizovať poruchy vylučovania stolice
- Opísať špecifiká starostlivosti o pacienta
s retenciou, inkontinenciou moču, hnačkou,
zápchou, inkontinenciou stolice.
- Demonštrovať zber a meranie mernej
hmotnosti moču, jednorázový odber moču
- Uviesť význam cievkovania a zavedenia PK
- Demonštrovať asistenciu pri výkonoch:
cievkovanie, zavádzanie PK a staroslivosť
o PK
- Definovať klyzmu a jej druhy
- Demonštrovať vykonanie klyzmy
- Charakterizovať kolostómiu a starostlivosť
o pacienta s kolostómiou
- Konkretizovať postup zisťovania a podpory
sebestačnosti pri vyprázdňovaní moču a
stolice
- Demonštrovať zápis údajov o nameraných
hodnotách do dokumentácie

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na vyprázdňovanie chorých
- Definoval moč a močenie
- Opísal faktory ovplyvňujúce vylučovanie moču
- Opísal fyziologické a patologické nálezy na farbe a množstve moču
- Vysvetlil pojmy (retencia, polakyzúria, nyktúria, dyzúria, paradoxná
ischúria, inkontinencia)
- Opísal špecifiká star. o pacienta s retenciou a inkontinenciou moču
- Opísal nácvik mikčného reflexu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na zber moču,
meranie mernej hmotnosti moču, na jednorázový odber moču, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Zdôvodnil význam cievkovania a zavedenia PK
- Rozoznal jednotlivé typy cievok
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na cievkovanie,
zavádzanie PK, prípravu pomôcok, spoluprácu so sestrou/lekárom pri
výkone a ukončenie výkonu
- Demonštroval starostlivosť o PK, starostlivosť a výmenu zberného
vrecka, prípravu pomôcok, pacienta realizáciu a ukončenie výkonu
- Definoval stolicu a defekáciu
- Opísal faktory ovplyvňujúce vyprázdňovanie stolice
- Opísal fyziologické a patologické nálezy na množstve, pravidelnosti,
konzistencii, forme, farbe a zápachu stolice
- Charakterizoval poruchy vylučovania stolice (hnačka, zápcha,
inkontinecia, flatulencia, meteorizmus, hemoroidy)
- Opísal špecifiká star. o pacienta s hnačkou, zápchou, inkontinenciou
stolice
- Zdôvodnil význam pravidelného vylučovania stolice a jeho
sledovanie
- Opísal nácvik defekačného reflexu
- Definoval pojem klyzma
- Rozdelil klyzmy podľa účelu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vykonanie
klyzmy, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Definoval pojem kolostómia
- Demonštroval prípravu pacienta nesebestačného v starostlivosti
o kolostómiu (bio-psycho- soc.) na vyprázdnenie (výmenu) zberného
vrecka, alebo očistenie zhojenej- staršej kolostómie od stolice,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pacienta pri
vyprázdňovaní moču a stolice
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
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písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Sledovanie a záznam
fyziologických funkcií

Žiak má:
6/15

0/9
- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
sledovanie FF a vedomia
- Vymedziť fyziologické a patologické hodnoty
FF a vedomia
- Demonštrovať meranie FF u dospelého
a dieťaťa
- Demonštrovať zápis údajov o nameraných
hodnotách FF do dokumentácie
- Špecifikovať meranie FF u detí
- Charakterizovať poruchy a hodnotenie
vedomia
- Zdôvodniť význam dodržiavania zásad pri
meraní TT, D, P, TK
- Charakterizovať podiel ZA pri zhotovovaní
EKG záznamu
- Absolvovať odbornú exkurziu so zameraním
na meranie FF v prirodzených podmienkach

Prevencia komplikácií
z imobility

Žiak má:

13/5

- Demonštroval zápis údajov o nameraných hodnotách do
dokumentácie
Žiak:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na sledovanie FF
- Definoval TT, TK, P, D, vedomie
- Zdôvodnil význam dodržiavania zásad pri meraní TT, D, P, TK
- Rozlíšil viaceré druhy teplomerov
- Demonštroval manipuláciu s jednotlivými druhmi teplomerov
- Opísal faktory ovplyvňujúce D, P, TK a TT
- Lokalizoval miesta merania TT, P a TK
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.), prípravu pomôcok
na meranie TT (v axile, inguine, v ústach, v uchu, konečníku, pošve),
D, P, TK realizáciu a ukončenie výkonu
- Opísal poruchy dýchania (rýchlosť, pravidelnosť, kvalita, hĺbka)
- Vymedzil fyziologické a patologické hodnoty TK , P, TT
- Vykonal záznam TK, P, D, TT
- Opísal špecifiká merania TK, P, D, TT u detí
- Demonštroval ošetrovanie dieťaťa s horúčkou
- Charakterizoval poruchy a hodnotenie vedomia
- Demonštroval prípravu pacienta na EKG záznam, prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Demonštroval zápis údajov o nameraných hodnotách do
dokumentácie
- Absolvoval odbornú exkurziu so zameraním na meranie FF
v prirodzených podmienkach
Žiak:

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na prevenciu komplikácii
z imobility
- Definoval IMS a stupne pohybovej schopnosti
- Vymenoval zmeny na kostro- svalovom, srdcovocievnom, dýchacom,
tráviacom, vylučovacom, kožnom, nervovom systéme spôsobených
imobilitou
- Opísať preventívne činnosti zabraňujúce vzniku komplikácií
z imobility na jednotlivých systémoch
- Zdôvodnil činnosti zabraňujúce vzniku komplikácií z imobility na
jednotlivých systémoch
- Demonštroval správne polohovanie pacienta, dychové a kondičné
cvičenia, nácvik sedu, stoja a chôdze a používanie pomôcok
zabraňujúcich vzniku komplikácií z imobility

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

6/7
- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
prevenciu komplikácii z imobility
- Definovať IMS a stupne pohybovej
schopnosti
- Vymenovať zmeny na kostro- svalovom,
srdcovocievnom, dýchacom, tráviacom,
vylučovacom, kožnom a nervovom systéme
- Charakterizovať prevenciu komplikácií
z imobility na jednotlivých systémoch
- Konkretizovať postup zisťovania
sebestačnosti príbuzných v star. o imobilného
a jej podporu
- Opísať špecifiká imobilizačného syndrómu
u detských a geriatrických pacientov
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Podávanie liečiv per os
dospelým a deťom

Vizita

Žiak má:
5/7

3/0

- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti príbuzných
v starostlivosť o imobilného
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Opísal špecifiká imob. syndrómu u detských a geriatrických pacientov
Žiak:

0/6

2/0

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
podávanie liekov per os dospelým a deťom
- Charakterizovať pojem liek, liečivo, pomocná
látka, liekopis, recept, rozdiel medzi špecialitou
a magistralitou
- Vymenovať formy liekov slovenským
a latinským výrazom
- Opísať prejavy alergických reakcií na podané
lieky
- Opísať spôsoby podávania liekov
- Opísať zásady podávania liekov
- Zdôvodniť zásady podávania liekov
- Charakterizovať spôsob uchovávania
a uskladnenia liekov a zásady ich podávania
- Navrhnúť činnosti na podporu sebestačnosti
v príjme liekov per os
- Demonštrovať prípravu pacienta na
podávanie liekov per os prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Opísať význam, účinky liečivých čajov
v liečbe a spôsob och prípravy, kloktanie
- Špecifikovať osobitosti asistencie pri
podávaní liekov per os dojčatám a batoľatám
- Charakterizovať špecifiká podávania liekov
podľa indikačných skupín
- Opísať spôsoby uchovávania a evidencie
opiátov na oddelení
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na podávanie liekov per os
dospelým a deťom
- Definoval pojem liek, liečivo, pomocná látka, liekopis a recept
- Vysvetlil rozdiel medzi špecialitou a magistralitou
- Vymenoval formy liekov slovenským a latinským výrazom
- Preukázal zručnosť v odčítavaní expirácie liekov
- Opísal spôsob uchovavánia a uskladnenia liekov na oddelení
- Opísal prejavy alergických reakcií na podané lieky a spôsoby
podávania liekov
- Opísal zásady podávania liekov
- Zdôvodnil zásady podávania liekov
- Konkretizival postup zisťovania sebestačnosti pacienta v príjme
liekov per os
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti v prijme liekov per os
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
liekov per os, prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Opísal význam, účinky liečivých čajov v liečbe a spôsob ich prípravy,
kloktanie
- Špecifikoval osobitosti asistencie pri podávaní liekov per os dojčatám
a batoľatám
- Charakterizoval špecifiká podávania liekov podľa indikačných skupín
- Opísal spôsoby uchovávania a evidencie opiátov na oddelení

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom
k sesterskej a lekárskej vizite
- Charakterizovať pojem vizita, účel
a organizáciu vizity a špecifiká u detí
- Demonštrovať asistenciu pri vizite
a povinnosti po skončení

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom k sesterskej a lekárskej vizite
- Definoval pojem vizita, účel a organizáciu lekárskej a sesterskej vizity
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na vizitu, prípravu
pomôcok a prostredia, asistenciu sestre, ukončenie výkonu a špecifiká
u detí
- Opísal organizáciu práce po skončení sesterskej vizity

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Žiak:
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: tretí
Názov tematického celku
Témy
Aplikácia injekcií

Odber biologického materiálu
na vyšetrenie

Denné štúdium: 3(2) hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

4/17

0/12

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu injekcií
- Vymenovať spôsoby aplikácie injekcií v závislosti
od miesta aplikácie
- Špecifikoval druhy antikoagulancií a osobitosti ich
podávania
- Špecifikoval druhy inzulínu a osobitosti jeho
podávania
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu subkutánnej injekcie –
nízkomolekulárneho heparínu, inzulínu, prípravu
pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu subkutánnej injekcie –
vysokomolekulárneho heparínu, prípravu
pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu intramuskulárnej injekcie,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Zhodnotiť úroveň sebestačnosti pac. v apl.
inzulínu a navrhnúť činnosti na podporu
sebestačnosti
- Demonštrovať prípravu pacienta na apl.
venóznej inj., infúzie, prípravu pomôcok,
asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Charakterizovať zásady starostlivosti
o intravenóznu kanylu
- Opísať osobitosti apl. inj. u detí

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu injekcií
- Vymenoval spôsoby aplikácie inj. v závislosti od miesta aplikácie
- Špecifikoval druhy antikoagulancií a osobitosti ich podávania
- Špecifikoval druhy inzulínu a osobitosti jeho podávania
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
subkutánnej injekcie – nízkomolekulárneho heparínu, inzulínu,
prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
subkutánnej injekcie – vysokomolekulárneho heparínu, prípravu
pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
intramuskulárnej injekcie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie
výkonu
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pac. v apl. inzulínu,
nízkomolekulárneho heparínu
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
venóznej injekcie, infúzie, prípravu pomôcok, asistenciu sestre
a ukončenie výkonu
- Charakterizoval zásady starostlivosti o intravenóznu kanylu
- Opísal osobitosti apl. inj. u detí

Žiak má:

Žiak:

5/17

0/20
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Metódy
hodnotenia

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

Prostriedky
hodnotenia

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Aplikácia liečiv cez kožu
a telové dutiny

Aplikácia liečiv cez dýchacie
cesty

0/10

0/8

0/6

0/5

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na odber
biologického materiálu
- Definovať pojem biologický materiál
- Vymenovať druhy vyšetrení biol. materiálu
- Vysvetliť zásady asistencie pri odberoch
materiálu na vyšetrenie
- Opísať spôsob objednávania vyšetrení
biologického materiálu a administratívne činnosti
ZA pri zakladaní výsledkov vyšetrení
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio- psychosoc.) na odber moču, stolice, kapilárnej - GP
a venóznej krvi, spúta, sterov z telových dutín,
prípravu pomôcok, realizáciu odberu a ukončenie
výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio- psychosoc.) na odber kapilárnej krvi – ABR, žalúdočného
obsahu pri výplachu žalúdka, sterov z rán,
prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu
- Špecifikovať prípravu a asistenciu pri odbere biol.
materiálu u dojčiat a batoliat
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na odber biologického
materiálu
- Definoval pojem biologický materiál
- Vymenoval druhy vyšetrení biol. materiálu
- Vysvetlil zásady asistencie pri odberoch materiálu na vyšetrenie
- Opísal spôsob objednávania vyšetrení biologického materiálu
a administratívne činnosti ZA pri zakladaní výsledkov vyšetrení
- Demonštroval prípravu pacienta (bio- psycho- soc.) na odber moču
(biochem. vyšetrenie a orientačné vyšetrenie moču vrátane
kvantitatívnych vyšetrení, sterilný moč z PK a stredný prúd moču),
stolice (biochem., parazitologické a bakteriologické vyšetrenie),
kapilárnej - GP a venóznej krvi, spúta, sterov z telových dutín,
prípravu pomôcok, realizáciu odberu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio- psycho- soc.) na odber
kapilárnej krvi – ABR, žalúdočného obsahu pri výplachu žalúdka,
sterov z rán, prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu
- Špecifikoval prípravu a asistenciu sestre pri odbere bio. materiálu
u dojčiat a batoliat

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu liečiv cez kožu a do telových dutín
- Vymenovať formy liekov aplikovaných na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Charakterizovať zásady aplikácie liekov na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Demonštrovať prípravu pacienta na aplikáciu
liekov na kožu, prípravu pomôcok, realizáciu,
alebo asistenciu sestre a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta (bio-psychosoc.) na aplikáciu liekov do konečníka, na sliznicu
nosa, do ucha a do oka, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta, pomôcok na
kloktanie, realizáciu, ukončenie výkonu
- Špecifikovať osobitosti aplikácie liekov na kožu ,
do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
dojčatám, batoľatám a deťom

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu liečiv cez
kožu a do telových dutín
- Vymenoval formy a účinky liekov aplikovaných na kožu, do
konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Vymenoval zásady aplikácie liekov na kožu, do konečníka, na
sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Zdôvodnil zásady aplikácie liekov na kožu, do konečníka, na
sliznicu nosa, do ucha a do oka
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
liekov na kožu , prípravu pomôcok, realizáciu alebo asistenciu
sestre a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
liekov do konečníka, na sliznicu nosa, do ucha a do oka, prípravu
pomôcok, realizáciua ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta, pomôcok na kloktanie, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Špecifikoval osobitosti aplikácie liekov na kožu, do konečníka ,na
sliznicu nosa, do ucha a do oka dojčatám, batoľatám a deťom

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak:

Žiak má:

Žiak:
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Aplikácia tepla a chladu

Potreby jedinca v zdraví a
chorobe

0/5

19/0

0/4

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu liečiv do dých. ciest- inhaláciu a kyslík
- Definovať inhaláciu a jej druhy
- Špecifikovať účinky inhalačných liečivých látok
- Demonštrovať prípravu pacienta na podávanie
inhalácie, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Vymenovať stavy paci. vyžadujúce kyslík. liečbu
- Vymenovať bezpečnostné opatrenia a zásady
manipulácie s kyslíkovou fľašou
- Špecifikovať výhody a nevýhody podávania
kyslíka prostredníctvom kyslíkovej fľaše
a centrálneho rozvodu kyslíka
- Vymenovať aplikátory kyslíka
- Demonštrovať prípravu pacienta na podávanie
kyslíka, príprava pomôcok, spoluprácu so sestrou
a ukončenie výkonu
- Opísať špecifiká aplikácie inhalácie a kyslíka u
detí
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu liečiv do
dýchacích ciest- inhaláciu a kyslík
- Definoval inhaláciu a jej druhy
- Špecifikoval účinky inhalačných liečivých látok
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
inhalácie, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Vymenoval stavy pacienta vyžadujúce kyslíkovú liečbu
- Vymenoval bezpečnostné opatrenia a zásady manipulácie
s kyslíkovou fľašou
- Špecifikoval výhody a nevýhody podávania kyslíka prostredníctvom
kyslíkovej fľaše a centrálneho rozvodu kyslíka
- Vymenoval aplikátory kyslíka
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho- soc.) na podávanie
kyslíka, prípravu pomôcok, spoluprácu so sestrou a ukončenie
výkonu
- Opísal špecifiká aplikácie inhalácie a kyslíka u detí

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
aplikáciu tepla a chladu
- Opísať účinky tepla a chladu na organizmus
- Vymenovať prostriedky na aplikáciu tepla
a chladu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Demonštrovať prípravu pacienta na aplikáciu
tepla a chladu, prípravu pomôcok, realizáciu
a ukončenie výkonu
- Opísať špecifiká aplikácie tepla a chladu u detí

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na aplikáciu tepla a chladu
- Opísal účinky tepla a chladu na organizmus
- Vymenoval prostriedky na aplikáciu tepla a chladu
- Demonštroval prípravu pac.(bio-psycho-soc.) na čiastočný teplý
a sedací kúpeľ, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pac.(bio-psycho-soc.) na aplikáciu chladu
ochladzovaním, prípravu pomôcok, realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na aplikáciu
teplých suchých a chladných suchých obkladov, prípravu pomôcok,
realizáciu a ukončenie výkonu
- Demonštroval prípravu pacienta (bio-psycho-soc.) na podávanie
chladných a dráždivých obkladov, prípravu pomôcok, realizáciu a
ukončenie výkonu
- Opísal špecifiká aplikácie tepla a chladu u detí
Žiak:

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na
uspokojovanie potrieb pacienta
- Definovať a rozdeliť ľudské potreby
- Vymenovať faktory ovplyvňujúce uspokojovanie
potrieb u pacienta
- Vysvetliť pojem holistický prístup k pacientovi pri
poskytovaní starostlivosti

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na uspokojovanie potrieb
pacienta
- Definoval a rozdelil ľudské potreby
- Vysvetlil delenie potrieb podľa A. H. Maslowova
- Vymenoval faktory ovplyvňujúce uspokojovanie potrieb u pacienta
- Vysvetlil pojem holistický prístup k pacientovi pri poskytovaní
starostlivosti

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Žiak:

12/0
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Psychosociálne aspekty
ošetrovateľskej starostlivosti

Starostlivosť o umierajúceho
a mŕtve telo

3/7

2/2

- Vysvetliť význam identifikácie potrieb u pacienta
- Konkretizovať postup zisťovania sebestačnosti
pacienta v uspokojovaní jeho potrieb
- Navrhnúť činnosti na podporu sebestačnosti
- Opísať spôsob uspokojovania potreby hygieny,
spánku a odpočinku, prijímania potravy,
vylučovania stolice a moču, uspokojenie psych.
potrieb, potreby bezpečia a istoty, eliminácie
strachu a úzkosti, potreby sociálneho kontaktu,
informácií, kultúrnych a duchovných potrieb
Žiak má:

- Vysvetlil význam identifikácie potrieb u pacienta
- Konkretizoval postup zisťovania sebestačnosti pacienta v
uspokojovaní jeho potrieb a
- Navrhol činnosti na podporu sebestačnosti
- Opísal spôsob uspokojovania potreby hygieny, spánku
a odpočinku, prijímania potravy, vylučovania stolice a moču,
uspokojenie psych. potrieb, potreby bezpečia a istoty, eliminácie
strachu a úzkosti, potreby sociálneho kontaktu, informácií, kultúrnych
a duchovných potrieb

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na zber
informácií o pacientovi
- Vysvetliť význam získavania informácií
- Vymenovať informačné zdroje, obsahové
zameranie informácií
- Vymenovať zásady pozorovania
- Zdôvodniť zásady pozorovania
- Vysvetliť spôsoby a význam pozorovania
sebestačnosti pacienta v denných aktivitách
- Preukázať schonosť zhotoviť záznam o zistených
informáciách
- Opísať špecifiká pozorovania detí
- Definovať pojem holizmus a ošetrovateľský
proces
- Opísať metódu ošetrovateľského procesu
Žiak má:

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na zber informácií
o pacientovi
- Vysvetlil význam získavania informácií
- Vymenoval informačné zdroje, obsahové zameranie informácií
- Definoval metódu pozorovania, zložky plánu pozorovania
- Vymenoval zásady pozorovania
- Zdôvodnil zásady pozorovania
- Vymenoval zameranie pozorovania telesného, psycického,
sociálneho stavu a spirituálnej orientácie pacienta
- Vysvetlil spôsoby a význam pozorovania sebestačnosti pacienta
v denných aktivitách
- Preukázal schopnosť záznamu zistených informácií o chorých
- Opísal špecifiká pozorovania detí
- Definoval pojem holizmus a ošetrovateľský proces
- Opísal metódu ošetrovateľského procesu
Žiak:

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

- Vymenovať kompetencie ZA vzhľadom na star.
o umierajúceho a mŕtve telo
- Opísať etický aspekt starostlivosti
o umierajúceho pacienta
- Opísať základnú star. o umierajúceho pac.
- Opísať isté a neisté známky smrti
- Opísať správny postup starostlivosti o mŕtve telo
- Demonštrovať prípravu pomôcok, asistenciu
sestre a ukončenie výkonu pri starostlivosti
o mŕtve telo
- Vysvetliť pojem pozostalosť a spôsob
manipulácie s ňou

- Vymenoval kompetencie ZA vzhľadom na star. o umierajúceho
a mŕtve telo
- Opísal etický aspekt starostlivosti o umierajúceho pacienta
- Opísal základnú starostlivosť o umierajúceho pacienta
- Opísal isté a neisté známky smrti
- Opísal správny postup starostlivosti o mŕtve telo
- Demonštroval prípravu pomôcok, asistenciu sestre a ukončenie
výkonu pri starostlivosti o mŕtve telo
- Vysvetlil pojem pozostalosť a spôsob manipulácie s ňou

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Žiak:

5/0

0/1
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Základy ošetrovania a asistencie
ROČNÍK: štvrtý
Názov tematického celku
Témy
Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb v rámci
perioperačnej starostlivosti

Hodiny
T/CV
denné

Hodiny
T/CV
externé

3

2/0

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať druhy perioperačnej starostlivosti
- Opísať organizáciu perioperačnej starostlivosti
- Charakterizovať ošetrovateľské činnosti
u pacienta v rámci perioperačnej starostlivosti
- Posúdiť úroveň sebestačnosti pac.
- Opísať povinnosti ZA v jednotlivých fázach oše.
procesu
- Vymenovať oše. činností, ktorými sa
predchádza narušeniu potrieb alebo
sa uspokojujú narušené potreby pacienta
v perioperačnej starostlivosti
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby pacienta v perioperačnej starostlivosti
- Opísať oblasti edukácie pac. pred a po operácii
- Opísať osobitosti oše. starostlivosti u detí
Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb pri/s
vybraných/vybranými:
-

och. dýchacieho systému
v rámci oše. star.

-

och. srdcovocievneho
systému v rámci oše. star.

-

och. tráviaceho systému
v rámci oše. star.

-

och. vylučovacieho
systému v rámci oše.
star.

-

och. nervového systému
v rámci oše. star.

Žiak má:

57

Denné štúdium: 2 hodina týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín
Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

- Opísal dlhodobú, krátkodobú a bezprostrednú predoperačnú
prípravu
- Opísal bezprostrednú a následnú pooperačnú starostlivosť
- Opísal organizáciu perioperačnej starostlivosti
- Charakterizoval ošetrovateľské činnosti u pacienta v rámci
perioperačnej starostlivosti
- Posúdil úroveň sebestačnosti pac.
- Opísal povinnosti ZA v jednotlivých fázach oše. procesu
- Vymenoval oše. činností, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta v perioperačnej
starostlivosti
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta v perioperačnej
starostlivosti
- Vymenoval oblasti edukácie pac. pred a po operácii
- Opísal oblasti edukácie pac. pred a po operácii
- Opísal osobitosti oše. starostlivosti u detí
Žiak:

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú
zdravotnú star. pacientom s vybraným ochorením
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Vymenoval vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetlil
ich podstatu a priebeh
- Opísal prípravu pacienta a pomôcok na vyšetrenie, mieru
spolupráce členov ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť pacienta s vybraným
ochorením

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,
praktické
skúšanie

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha
praktické cvičenie

32/0
- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú zdravotnú star. pacientom. s vybraným
ochorením
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Vymenovať vyšetrenia lekárskeho
diagnostického plánu a vysvetliť ich podstatu
a priebeh
- Opísať prípravu pacienta a pomôcok na
vyšetrenie, mieru spolupráce členov
ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
-Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
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-

och. metabolického
a endokrínneho systému
v rámci oše. star.

-

och. pohybového
systému v rámci oše. star.

-

och. krvi a krvotvorby
v rámci oše. star.

-

och. zmyslových orgánov
v rámci oše. star.

-

infekčných och. v rámci
oše. star.

-

psychickými och. v rámci
oše. star.

-

u pacientov po
chemoterapii a
rádioterapii

Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb u žien
v prenatálnom období a
počas šestonedelia v rámci
oše. star.

- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť
pacienta s vybraným ochorením
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby pacienta s vybraným ochorením
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby pacienta s vybraným ochorením
- Vymenovať oblasti edukácie pac. po prepustení
- Navrhnúť edukáciu pacienta s vybraným
ochorením
- Opísať osobitosti oše. starostlivosti ti u detí

- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta s vybraným
ochorením
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby pacienta s vybraným
ochorením
- Vymenoval oblasti edukácie pac. po prepustení
- Navrhol edukáciu pacienta s vybraním ochorením
- Opísal osobitosti oše. starostlivosti u detí

Žiak má:

Žiak:

- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú star. o ženu v prenatálnom období a
počas šestonedelia
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Vymenovať vyšetrenia lekárskeho
diagnostického plánu a vysvetliť ich podstatu
a priebeh
- Opísať prípravu ženy a pomôcok na vyšetrenie,
mieru spolupráce členov ošetrovateľského tímu na
zabezpečení vyšetrenia
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť ženy
v prenatálnom období a počas šestonedelia
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú star.
o ženu v prenatálnom období a počas šestonedelia
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Vymenoval vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetlil
ich podstatu a priebeh
- Opísal prípravu ženy a pomôcok na vyšetrenie, mieru spolupráce
členov ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť ženy v prenatálnom
období a počas šestonedelia
- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby ženy v prenatálnom období
a počas šestonedelia
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby ženy v prenatálnom období
a počas šestonedelia

4/0

298

písomné
skúšanie,
ústne frontálne
skúšanie,

ústna odpoveď
previerka
neštandardizovaný
didaktický test
domáca úloha

Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb
u geriatrického pacienta

Uspokojovanie bio – psychosociálnych potrieb
u nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta

- Vymenoval oblasti edukácie ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia
- Navrhol edukáciu ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia

2/0

potreby ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby ženy v prenatálnom období a počas
šestonedelia
- Vymenovať oblasti edukácie ženy v prenatálnom
období a počas šestonedelia
- Navrhnúť edukáciu ženy v prenatálnom období a
počas šestonedelia
Žiak má:

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú
zdravotnú starostlivosť o geriatrického pacienta
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Vymenoval vyšetrenia lekárskeho diagnostického plánu a vysvetlil
ich podstatu a priebeh
- Opísal prípravu geriatrického pacienta a pomôcok na vyšetrenie,
mieru spolupráce členov ošetrovateľského tímu na zabezpečení
vyšetrenia
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť geriatrického pacienta
- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby geriatrického pacienta
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby geriatrického pacienta
- Vymenoval oblasti a špecifiká edukácie geriatrického pac. po
prepustení
- Navrhol edukáciu geriatrického pacienta

3/0

- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú zdravotnú starostlivosť o geriatrického
pacienta
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Vymenovať vyšetrenia lekárskeho
diagnostického plánu a vysvetlilť ich podstatu
a priebeh
- Opísať prípravu geriatrického pacienta
a pomôcok na vyšetrenie, mieru spolupráce členov
ošetrovateľského tímu na zabezpečení vyšetrenia
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť
geriatrického pacienta
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby geriatrického pacienta
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby geriatrického pacienta
- Vymenovať oblasti a špecifiká edukácie
geriatrického pac. po prepustení
- Navrhúť edukáciu geriatrického pacienta
Žiak má:

Žiak:

Žiak:
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- Vymenovať zariadenia poskytujúce ambulantnú
a ústavnú zdravotnú star. pacientom
v terminálnom štádiu
- Opísať organizáciu príjmu na odd. a jeho
personálne obsadenie
- Opísať smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísať fázy oše. procesu a špecifické povinnosti
ZA v jeho jednotlivých fázach
- Preukázať schopnosť posúdiť sebestačnosť
nevyliečiteľne chorého a umierajúceho pacienta
- Vymenovať oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby nevyliečiteľne chorého a umierajúceho
pacienta
- Zdôvodniť oše. činnosti, ktorými sa predchádza
narušeniu potrieb alebo sa uspokojujú narušené
potreby nevyliečiteľne chorého a umierajúceho
pacienta
- Vymenovať oblasti edukácie nevyliečiteľne
chorého a umierajúceho pacienta a príbuzných
- Navrhnúť edukáciu nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta a príbuzných
- Opísať osobitosti oše. starostlivosti
u nevyliečiteľne chorých a umierajúcich detí

- Vymenoval zariadenia poskytujúce ambulantnú a ústavnú
zdravotnú star. pacientom v terminálnom štádiu
- Opísal organizáciu príjmu na odd. a jeho personálne obsadenie
- Opísal smerovanie liečby a povinnosti ZA
- Opísal fázy oše. procesu a špecifické povinnosti ZA v jeho
jednotlivých fázach
- Preukázal schopnosť posúdiť sebestačnosť nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
- Vymenoval oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
- Zdôvodnil oše. činnosti, ktorými sa predchádza narušeniu potrieb
alebo sa uspokojujú narušené potreby nevyliečiteľne chorého
a umierajúceho pacienta
- Vymenoval oblasti edukácie nevyliečiteľne chorého a umierajúceho
pacienta a príbuzných
- Navrhol edukáciu nevyliečiteľne chorého a umierajúceho pacienta
a príbuzných
- Opísal osobitosti oše. starostlivosti u nevyliečiteľne chorých
a umierajúcich detí

Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pri hodnotení vyučujúci používa :
Všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP.
Špecifické kritériá: -------
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Revidovanie učebných osnov:
Predmet: Anglický jazyk – denné štúdium
- s platnosťou od 1. septembra 2016 - počínajúc prvým ročníkom
1. Rodina a spoločnosť
2.Domov a bývanie
3.Ľudské telo, star.
o zdravie
4.Doprava a cestovanie
5.Vzdelávanie a práca
6.Človek a príroda
7.Voľný čas a záľuby

Spencer D.: Gateway to
Maturita (2nd Edition)
A2, Student’s Book
Pack. Macmillan
Education : London,
2016. ISBN 978-1-78632637-9
Spencer D.: Gateway to
Maturita (2nd Edition)
A2, WorkBook
Macmillan Education :
London, 2016.

8.Stravovanie
9.Multikultúrna
spoločnosť
10.Obliekanie a móda
Šport
11.Obchod a služby
12.Krajiny, mestá
a miesta
13.Kultúra a umenie
14.Človek a spoločnosť;
komunikácia

Spencer D.: Gateway to
Maturita (2nd Edition)
B1, Student’s Book
Pack. Macmillan
Education : London,
2016. ISBN 978-1-78632641-6
Spencer D.: Gateway to
Maturita (2nd Edition)
A2, WorkBook
Macmillan Education :
London, 2016.

15.Mládež a jej svet
16.Zamestnanie
17.Veda a technika
v službách ľudstva
18.Vzory a ideály

Bilíková A., Kondelová
S.: YES! Angličtina nová maturita (B1),
Enigma : Nitra, 2015.
ISBN 978-80-8133-0148

19.Slovensko
20.Krajina, ktorej jazyk sa
učím
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Interaktívna
tabuľa +
eBeam
CD prehrávač
Dataprojektor
PC

Pracovný
zošit
Slovník
Testový zošit

Audio CD
Interaktívny
CD – ROM
DVD - ROM
Video / DVD
Internet
Knižnica

ROZPIS UČIVA PREDMETU:

Názov tematického
celku
Témy

Hodiny

Rodina a spoločnosť
Vzdelávanie a práca

18

ANGLICKÝ JAZYK - 1. ročník
Medzipred
metové
vzťahy

Osobné údaje
Rodina - vzťahy v rodine
Národnosť/štátna príslušnosť
Škola a jej zariadenia
Učebné predmety

Voľný čas a záľuby

Záľuby
Kultúra a jej vplyv na človeka
Umenie a rozvoj osobnosti

20

Dejepis

5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov

Žiak má:

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať sloveso ´to be, have got´,
osobné, privlastňovacie
a ukazovacie zámená, rozkazovací
spôsob, privlastňovací pád
- rozvíjať komunikačné zručnosti
(krátky dialóg)
Receptívne zručnosti:
- byť schopný počúvať abecedu
a hláskovať rôzne slová, úvodné
otázky a odpovede
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine)
Oboznámiť sa s novými stratégiami učenia sa
Rozvíjať pozitívny postoj a motiváciu k učeniu
sa cudzieho jazyka

- aktívne použil tematickú slovnú zásobu
- hláskoval
- správne určil čas
- správne používal slovesá ´to be, have
got´
- správne používal osobné, privlastňovacie
a ukazovacie zámená
- správne zachytil a doplnil vety v dialógu
- Vytvoril krátky dialóg s použitím
osobných informácií (meno, adresa, vek,
obľúbené veci)

Žiak má:

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať jednoduchý prítomný
čas (otázky), frekvenčné príslovky a členy
- byť schopný štylisticky
a lexikologicky správne napísať súkromný email
- rozvíjať komunikačné zručnosti
(rozprávanie o sebe)
Receptívne zručnosti:
- rozvíjať komunikačné zručnosti
- byť schopný vo vypočutom texte
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie

- aktívne použil tematickú slovnú zásobu
- použil prítomný jedn. čas na vyjadrenie
permanentných stavov a rutinných činností
- správne použil jednoduchý prítomný čas
(otázky a s frekvenčnými príslovkami) a
členy
- použil stratégiu predpovede pri čítaní
neznámeho textu
- správne použil predložky času
- napísal o sebe krátky e-mail
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Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

a myslenie, vytvoriť si vlastnú
mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine a písomná
komunikácia cez súkromný e-mail)
Rozvíjať samostatnosť žiaka
Rozširovať vedomosti o reáliách anglicky
hovoriacich krajín (stredné školy v Anglicku)

Domov a bývanie

Môj dom/byt
Zariadenie bytu
Domov a jeho okolie

Ľudské telo,
starostlivosť o zdravie
Šport
Ľudské telo
Zdravý spôsob života
Druhy športu: zimné a letné,
individuálne a
kolektívne
Športové disciplíny

Žiak má:

19

Geografia

20

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať priebehový prítomný
čas, predložky miesta a väzbu ´there
is´, ´there are´
- byť schopný pripraviť skupinový projekt
- rozvíjať komunikačné zručnosti
(žiadanie informácií cez telefón)
Receptívne zručnosti:
- rozvíjať komunikačné zručnosti
- byť schopný vo vypočutom texte
pochopiť súvislosti
- byť schopný v prečítanom texte
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine)
Rozvíjať samostatnosť žiaka

Žiak:

- aktívne používa tematickú slovnú zásobu
- správne použil väzbu ´there is, there are´
a predložky miesta a prítomný priebehový
čas
- vie spropagovať záujmový krúžok
- pri počúvaní vie zachytiť špecifickú
informáciu
- vytvoriť projekt na základe vyhľadaných
informácií a obrázkov
- opísal svoju izbu (písomne aj ústne)

Žiak má:
Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať sloveso can, can´t , have
to, don´t have to, must, mustn´t,
príslovky spôsobu
- rozvíjať komunikačné zručnosti

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:
- aktívne použil tematickú slovnú zásobu
- vytvoril dialóg
- správne používal modálne slovesá
a príslovky spôsobu
- vybral správnu odpoveď na základe
prečítaného textu
- zachytil špecifickú informáciu vo
vypočutom texte
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Receptívne zručnosti:
- rozvíjať komunikačné zručnosti
- byť schopný vo vypočutom texte
pochopiť súvislosti
- byť schopný v prečítanom texte
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine)
Rozvíjať samostatnosť žiaka

Doprava a cestovanie
Multikultúrna
spoločnosť

Žiak má:

20

Dopravné prostriedky
Príprava na cestu a
cestovanie
Turistika a cestovný ruch

Geografia

Cudzie jazyky
Cudzojazyčná komunikácia

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať počítateľné a nepočítateľné
podstatné mená, kvantifikátory
(some, any, a/an, a lot of, much,
many), modálne sloveso
should/shouldn´t
- rozvíjať komunikačné zručnosti:
určovanie smeru
Receptívne zručnosti:
- rozvíjať komunikačné zručnosti
- byť schopný vo vypočutom texte
pochopiť súvislosti
- byť schopný z prečítaného textu
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie
a myslenie, vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:

-

Žiak:
- aktívne použil tematickú slovnú zásobu
- - rozlišoval počítateľné a nepočítateľné
podstatné mená, správne používal
kvantifikátory a modálne sloveso
should/shouldn´t
- vybral správnu odpoveď na základe
prečítaného textu
- zachytil špecifickú informáciu vo
vypočutom texte

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test
Didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca

rozširovať vedomosti o reáliách anglicky

hovoriacich krajín (bývanie v Spojenom
Kráľovstve)

Kultúra a umenie
Druhy umenia
Kultúra a jej formy

Žiak má:

20
Slovenský
jazyk a
literatúra

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu

Žiak:
- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu

304

- byť schopný gramaticky správne používať
jednoduchý a priebehový minulý čas
Receptívne zručnosti:
- rozvíjať komunikačné zručnosti
- byť schopný vo vypočutom texte
pochopiť súvislosti
- byť schopný z prečítaného textu
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie
a myslenie, vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine, písomná
komunikácia cez pozvánky)
Rozvíjať samostatnosť žiaka

Stravovanie

Človek a príroda

Žiak má:

20

Stravovacie návyky
Mäso a mäsové výrobky
Zelenina a ovocie
Nápoje
Mliečne výrobky
Zdravá výživa

Biológia

20

- správne používal jednoduchý
a priebehový minulý čas
- vytvoril krátky dialóg
- na základe prečítaného textu určil
správnosť odpovede, pochopil zmysel
textu
- zachytil špecifickú informáciu
- z vypočutého textu napísal pozvánku

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný aplikovať počítateľné
a nepočítateľné podstatné mená do vety
- byť schopný používať členy označujúce
množstvo (some/any/a lot of/much/many...),
určitý a neurčitý člen a/an, a sloveso
should/shouldn´t
Receptívne zručnosti:
- rozvíjať komunikačné zručnosti
- byť schopný vo vypočutom texte
pochopiť súvislosti
- byť schopný z prečítaného textu
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie
a myslenie, vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine pri tvorbe
projektu)
Rozvíjať samostatnosť žiaka

Ústne frontálne
skúšanie

Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:
- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
/ správne používal počítateľné
a nepočítateľné podstatné mená vo vetách
- správne používal členy označujúce
množstvo (some/any/a lot
of/much/many...), určitý a neurčitý člen
a/an, a sloveso should/shouldn´t
- správne používal - čítal a počúval
s porozumením – pochopil podstatu a určiť
správnosť výroku

Žiak má:

Žiak:
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Zvieratá/fauna
Počasie
Rastliny/flóra
Klíma

CLIL

Geografia
Biológia

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať ´be going to´, ´will/won´t
- byť napísať telefonický odkaz
- rozvíjať komunikačné zručnosti
(dialógy o blízkej a vzdialenej
budúcnosti, hra rolí)
Receptívne zručnosti:
- rozvíjať komunikačné zručnosti
- byť schopný vo vypočutom texte
pochopiť súvislosti
- byť schopný z prečítaného textu
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie
a myslenie, vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine pri tvorbe projektu)
Rozvíjať samostatnosť žiaka

- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
- správne použiť ´be going to´, ´will/won´t ´
- doplnil špecifickú informáciu pri počúvaní
- našiel hlavnú myšlienku prečítaného
a vypočutého textu a zhodnotil a porovnal
informácie z viacerých zdrojov
- napísal životopis slávnej osobnosti
- prezentoval projekt o slávnom
hudobníkovi

Žiak má:

8

- Osvojiť si lexiku, pracovný postup
a komunikovať na tému CLIL

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test
Didaktický test

Žiak:
- Osvojil si lexiku, pracovný postup
a komunikoval na tému CLIL:

ZOE
ZKC
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Učebné

ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického celku
Témy
Človek a spoločnosť

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny
18

Základné druhy oblečenia
Odevné doplnky
Nákupné zariadenia
Druhy a spôsoby nákupu a
platenia

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:

Žiak:

- Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
použiť II. a III. stupeň prídavných mien
- byť schopný štylisticky
a lexikologicky správne napísať
formálny list vyjadrujúci názor
- rozvíjať komunikačné zručnosti
(vyjadrenie názoru, dialóg, opis)
Receptívne zručnosti:
- byť schopný v prečítanom a
vypočutom texte určiť hlavnú
myšlienku, zachytiť a priradiť
informáciu a vybrať správnu alternatívu
- rozvíjať kritické hodnotenie
a myslenie, vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine a písomná
komunikácia cez úradný list)

Spoločenské problémy
Normy a ich porušovanie

Obliekanie a móda
Obchod a služby

Medzipred
metové
vzťahy

5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín

- 2. ročník

20

Žiak má:

- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
- používal II. a III. stupeň prídavných
mien
- napísal formálny list s vyjadrením
názoru
- ústne vyjadril vlastný názor a pýtať sa
na názory iných
- pri počúvaní určil hlavnú myšlienku,
vybral správnu alternatívu z viacerých
možností a zachytil špecifickú informáciu
- čítal s porozumením, určil hlavnú
myšlienku textu, nájsť a priradiť
špecifickú informáciu
- opísal fotografie a vytvoriť dialóg s
porovnaním dvoch rozdielnych vecí,
aktivít a situácií

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný gramaticky správne
používať predprítomný čas a príslovky
just, already, yet
- byť schopný vyplniť dotazník pri
nástupe do zamestnania
- rozvíjať komunikačné zručnosti – hra
rolí, dialóg
Receptívne zručnosti:
- byť schopný v prečítanom
a vypočutom texte určiť hlavnú
myšlienku, priradiť informácie k textu,
vybrať správnu odpoveď a určiť
pravdivosť výroku
Interakcia:
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- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu správne používal predprítomný
čas a príslovky just, already, yet
- vytvoril dialóg v obchode (zákazník –
predavač), zahral pohovor do práce
- pri počúvaní zachytil hlavnú myšlienku,
- určil pravdivosť výroku a vybrať
správnu odpoveď z viacerých možností
- pri čítaní priradil informácie k textu
- určil pravdivosť výroku
- vyplnil dotazník (prihláška do
zamestnania)

- rozvíjať interpersonálne
zručnosti (spolupráca v skupine)
Rozširovať vedomosti o reáliách anglicky
hovoriacich krajín
Veda a technika v službách
ľudstva

20

Technické vynálezy
Vedecký pokrok

Rodina a spoločnosť

Osobné údaje
Rodina - vzťahy v rodine
Národnosť/štátna príslušnosť
Vzťahy medzi ľuďmi

19

Žiak má:

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný gramaticky správne
používať pasívne tvary slovies, nultú a prvú
podmienkovú vetu
- rozvíjať komunikačné zručnosti – hra
rolí, dialóg
Receptívne zručnosti:
- byť schopný v prečítanom
a vypočutom texte určiť hlavnú
myšlienku, priradiť informácie k textu,
vybrať správnu odpoveď a určiť
pravdivosť výroku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne
zručnosti (spolupráca v skupine)

- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
- správne používal pasívne tvary slovies,
nultú a prvú podmienkovú vetu
- pri počúvaní zachytil hlavnú myšlienku,
- určil pravdivosť výroku a vybral správnu
odpoveď z viacerých možností
- pri čítaní priradil informácie k textu,
- určil pravdivosť výroku

Žiak má:

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
jednoduchý a priebehový prítomný čas a
členy
- byť schopný štylisticky a lexikologicky
správne napísať súkromný list/e-mail
- rozvíjať komunikačné zručnosti
Receptívne zručnosti:
- byť schopný v prečítanom a
vypočutom texte zachytiť a priradiť
informáciu
- rozvíjať kritické hodnotenie
a myslenie, vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine a písomná
komunikácia cez súkromný list)
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- aktívne použil tematickú slovnú zásobu
- správne použil prítomný jednoduchý a
priebehový čas
- správne používal členy
- napísal neformálny e-mail
- pýtal sa na osobné informácie, vytvoril
dialóg s osobnými informáciami

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test
Didaktický test

Oboznámiť sa s novými stratégiami učenia
sa
Rozvíjať samostatnosť žiaka
Rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy
Rozširovať vedomosti o reáliách anglicky
hovoriacich krajín (britskí tínedžeri a ich
rodičia)
Vzory a ideály

20

Človek a spoločnosť;
Komunikácia

Žiak má:

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať jednoduchý a priebehový
minulý čas
- byť schopný štylisticky a lexikologicky
správne napísať súkromný list
- rozvíjať komunikačné zručnosti
(vyjadrenie názoru, rozprávanie, hra
rolí)
Receptívne zručnosti:
- byť schopný vo vypočutom a
prečítanom texte pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie
a myslenie, vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine a písomná
komunikácia cez súkromný list)
Rozvíjať samostatnosť žiaka
Rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy – dejepis, literatúra

Človek, jeho vzory a ideály
Pozitívne a negatívne vzory

20

Žiak má:

- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
- správne použil jednoduchý
a priebehový minulý čas
- pri počúvaní zachytil a priradil
špecifickú informáciu,
- vytvoril projekt na základe vyhľadaných
informácií a obrázkov
- pri čítaní určil hlavnú myšlienku
- vyjadril svoj názor, porozprával
o minulej udalosti, pripravil si a zahral
rolovú hru

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať kvantifikátory a vzťažné
zámená
- byť schopný štylisticky
a lexikologicky správne opísať svoje
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- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
- správne používal kvantifikátory
a vzťažné zámená
- nadviazal na a udržal rozhovor
o zisťovaní informácií
- opísal miesto

Jazyk ako dorozumievací
prostriedok
Formy komunikácie
Kultúra komunikácie

Ľudské telo, starostlivosť
o zdravie

skúsenosti s učením sa jazyka
- rozvíjať komunikačné zručnosti – hra
rolí, opis miesta
Receptívne zručnosti:
- byť schopný v prečítanom
a vypočutom texte vybrať správnu
odpoveď a určiť pravdivosť výroku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne
zručnosti (spolupráca v skupine)
Rozvíjať samostatnosť žiaka
Rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy
Rozširovať vedomosti o reáliách anglicky
hovoriacich krajín (angličtina ako
medzinárodný jazyk)

20

Ľudské telo
Fyzické charakteristiky
Choroby a nehody

ZKC

Žiak má:

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať predprítomný jednoduchý čas
s ever, never, for, since, just, yet, already,
- byť schopný štylisticky a lexikologicky
správne napísať
stručný a jasný odkaz
- rozvíjať komunikačné zručnosti –
opis, diskusia
Receptívne zručnosti:
- byť schopný vo vypočutom a
prečítanom texte vybrať správnu informáciu
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine)
Uvedomiť si rozdiel medzi zdravým
a nezdravým životným štýlom

- aktívne použil tematickú slovnú zásobu
- správne používal predprítomný
jednoduchý čas s ever, never, for, since,
just, yet, already
- vytvoril krátky dialóg zameraný na
výmenu informácií
- opísal obrázok
- napísal dotazník
- vybral správnu odpoveď na základe
prečítaného textu
- zachytil špecifickú informáciu vo
vypočutom texte

Rozvíjať samostatnosť
Mládež a jej svet
Voľný čas a záľuby

20

- pri počúvaní zachytil a priradil
informáciu a vybral správnu odpoveď
z viacerých možností
- pri čítaní určil pravdivosť výroku
- napísal o svojich skúsenostiach
s učením sa jazyka

žiaka

Žiak má:

Žiak:
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Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

- Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- správne používať kvantifikátory a II.
a III.stupeň prídavných mien less...than,
(not) as...as, too, not enough)
- byť schopný štylisticky a
lexikologicky správne napísať e-mail
- rozvíjať komunikačné zručnosti ústne
a písomné
Receptívne zručnosti:
- byť schopný vo vypočutom a
prečítanom texte určiť správnosť
odpovede, pochopiť zmysel textu a
zachytiť špecifickú informáciu
- rozvíjať kritické hodnotenie
a myslenie, vytvoriť si vlastný názor
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine a písomná
komunikácia cez e-mail)
Rozvíjať samostatnosť žiaka

Aktivity mládeže
Predstavy mládeže o svete
Rozhlas, televízia a internet
Kultúra a jej vplyv na človeka

CLIL

8

Žiak má:

- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
- správne používal II. a III. stupeň
prídavných mien
- vytvoril dialóg s využitím prostriedkov
vyjednávania
- na základe prečítaného a vypočutého
textu určil správnosť odpovede, priradil
správnu informáciu
- napísal súkromný e-mail s vyjadrením
názoru

Žiak:

- Osvojiť si lexiku, pracovný postup
a komunikovať na tému CLIL

- Osvojil si lexiku, pracovný postup
a komunikoval na tému CLIL
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Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test
Didaktický test

ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického celku
Témy
Človek a príroda

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny
19

Pracovné činnosti a profesie
Školský systém
Celoživotné vzdelávanie
Pracovné podmienky

Očakávané
vzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- gramaticky správne používať
podmienkové vety typu 0., I.; be
going to/will, will, may, might
- byť schopný štylisticky
a lexikologicky správne napísať
článok do novín
- rozvíjať komunikačné zručnosti ústne
a písomné
Receptívne zručnosti:
- byť schopný vo vypočutom a
prečítanom texte určiť správnosť
odpovede, pochopiť zmysel textu a
zachytiť špecifickú informáciu
- rozvíjať kritické hodnotenie
a myslenie, vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine)
Uvedomiť si dôležitosť zdravého životného
prostredia a význam recyklácie
Rozvíjať samostatnosť žiaka
Rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy – geografia
Rozširovať vedomosti o reáliách anglicky
hovoriacich krajín (Austrália)

Klíma
Človek a jeho životné
prostredie
Príroda okolo nás – ochrana
životného prostredia

Vzdelávanie a práca

Medzipred
metové
vzťahy

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

- 3. ročník

18

Žiak má:

- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
- správne používal podmienkové vety
typu 0., I., be going to/will, will, may,
might
- správne používal rôzne významy
slovesa ´get´
- pri čítaní určil hlavnú myšlienku, vybral
správnu možnosť a priradil obrázok
k textu
- pri počúvaní určil pravdivosť výroku
a doplnil správne slovo do dialógu
- opísal fotografiu, dohodol si víkend s
kamarátom
- napísal článok do novín

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- gramaticky správne používať zložené
prídavné mená, modálne slovesá
vyjadrujúce povinnosť, zákaz a radu;
II.podmienkovú vetu
- byť schopný štylisticky
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- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
- správne používal zložené prídavné
mená, modálne slovesá vyjadrujúce
povinnosť, zákaz a radu
- správne používal II. podmienkovú vetu

a lexikologicky správne napísať
žiadosť do zamestnania a CV
- rozvíjať komunikačné zručnosti ústne
a písomné (žiadosti, rady)
Receptívne zručnosti:
- byť schopný vo vypočutom a
prečítanom texte určiť správnosť
odpovede, doplniť informáciu,
priradiť informáciu k hovoriacemu,
vybrať správnu odpoveď
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine)
Vedieť objektívne zhodnotiť osobnostné črty
v súvislosti s povolaním
Rozvíjať samostatnosť žiaka
Rozširovať vedomosti o reáliách anglicky
hovoriacich krajín (práca v USA)
Mládež a jej svet
Vzory a ideály

18

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- gramaticky správne používať
predminulý čas, gerundium vs.
infinitív
- byť schopný štylisticky
a lexikologicky správne opísať osobu
- rozvíjať ústne komunikačné zručnosti
(dialóg, príbeh)
Receptívne zručnosti:
- byť schopný vo vypočutom a
prečítanom texte určiť správnosť
výroku, vybrať správnu odpoveď,
zoradiť príbeh a doplniť informáciu
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine)
Rozvíjať samostatnosť žiaka
Rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy – dejepis, literatúra

Aktivity mládeže
Vzťahy medzi rovesníkmi
Generačné vzťahy
Predstavy mládeže o svete
Človek, jeho vzory a ideály
Pozitívne a negatívne vzory

Kultúra a umenie
Voľný čas a záľuby

Žiak má:

18

- pri počúvaní priradil informáciu
k hovoriacemu, vybral správnu odpoveď
z viacerých možností
- pri čítaní určil pravdivosť výroku
a doplnil správnu odpoveď so textu
- napísal žiadosť do zamestnania a CV

Žiak má:

- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
- správne používal predminulý čas,
gerundium vs. infinitív
- doplnil špecifickú informáciu, pri
počúvaní zoradil príbeh, určil pravdivosť
výroku a vybral správnu odpoveď
- pri čítaní určil pravdivosť výroku
a doplnil informácie do textu
- opísal osobu
- prerozprával príbeh, vyhodnotil
dotazník
- vytvoril dialóg o zážitkoch z detstva

Žiak:
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Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať nepriamu reč –
oznamovacie vety a otázky
- byť schopný štylisticky
a lexikologicky správne vytvoriť dotazník
- rozvíjať komunikačné zručnosti
Receptívne zručnosti:
- byť schopný v prečítanom a
vypočutom texte zachytiť a priradiť
informáciu a určiť pravdivosť výroku
- rozvíjať kritické hodnotenie
a myslenie, vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine)
Rozvíjať samostatnosť žiaka
Rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy – literatúra

Druhy umenia
Kultúra a jej formy
Umenie a rozvoj osobnosti
Umenie – spoločnosť – kultúra
Knihy a čítanie

Veda a technika v službách
ľudstva

Technické vynálezy
Vedecký pokrok

18

Žiak má:

- aktívne použil tematickú slovnú zásobu
- správne používal nepriamu reč
- pri počúvaní zachytil špecifickú
informáciu a určil pravdivosť výroku
- čítal s porozumením a doplnil
chýbajúce časti textu
- vytvoril dotazník o novinách
- vytvoril dialóg v obchode (predavačzákazník)
- v nepriamej reči zreprodukoval
informácie o priateľovi a otázky

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

Produktívne zručnosti:
- byť schopný používať tematickú
slovnú zásobu
- byť schopný gramaticky správne
používať trpný rod a väzbu „have
something done“
- byť schopný napísať SMS-ku s použitím
skratiek
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
Receptívne zručnosti:
- byť schopný vo vypočutom a
prečítanom texte pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
Interakcia:
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
(spolupráca v skupine a písomná
komunikácia cez SMS)
Rozvíjať samostatnosť žiaka
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- aktívne používal tematickú slovnú
zásobu
- správne používať trpný rod
- pri počúvaní zachytil chybnú informáciu
- doplnil správnu informáciu
- pri čítaní vybral správnu alternatívu
z viacerých možností
- vytvoril dialógy s použitím trpného rodu,
- opísal fotografiu s použitím výrazov
dohadu a špekulácie
- napísal SMS-ky s využitím skratiek

Rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy - veda a technika, geografia
CLIL

8

Žiak má:

Žiak:

- Osvojiť si lexiku, pracovný postup
a komunikovať na tému CLIL

- Osvojil si lexiku, pracovný postup
a komunikoval na tému CLIL
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ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Názov tematického celku
Témy
Slovensko

ANGLICKÝ JAZYK

Hodiny
4

4

Osobné údaje
Rodina - vzťahy v rodine
Národnosť/štátna príslušnosť
Tlačivá/dokumenty Vzťahy
medzi ľuďmi

Kritériá hodnotenia vzdelávacích
výstupov

Žiak má:

Žiak:

Žiak má:

3

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Metódy
hodnotenia

Prostriedky
hodnotenia

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Krajiny a svetadiely
Moja krajina a moje mesto
Geografický opis krajiny
Kultúrne a historické pamiatky
krajín a miest

Rodina a spoločnosť

Očakávané
vzdelávacie výstupy

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Geografické údaje
História
Turistické miesta, kultúrne
zvyky a tradície

Krajiny, mestá a miesta

Medzipred
metové
vzťahy

3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín

- 4. ročník

Žiak má:

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
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- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku

- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Domov a bývanie

4

4

Dopravné prostriedky
Osobná doprava
Príprava na cestu a cestovanie
Turistika a cestovný ruch

Žiak má:

4

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Ľudské telo
Fyzické charakteristiky človeka
Choroby a nehody
Hygiena a starostlivosť o telo
Zdravý spôsob života
Nemocnica a klinika, lekáreň a
lieky, poistenie

Doprava a cestovanie

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Môj dom/byt
Zariadenie bytu
Domov a jeho okolie
Bývanie v meste a na dedine
Spoločnosť a životné
prostredie
Spoločnosť a jej životný štýl

Ľudské telo, starostlivosť
o zdravie

Žiak má:

- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak má:

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
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- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti

- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Vzdelávanie a práca

4

4

Záľuby
Knihy a čítanie

Žiak má:

3

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Zvieratá/fauna
Počasie
Rastliny/flóra
Klíma
Človek a jeho životné
prostredie
Príroda okolo nás – ochrana
životného prostredia

Voľný čas a záľuby

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Škola a jej zariadenie
Učebné predmety
Pracovné činnosti a profesie
Školský systém
Celoživotné vzdelávanie
Pracovné podmienky

Človek a príroda

Žiak má:

- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak má:

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
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- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti

Rozhlas, televízia a internet
Kultúra a jej vplyv na človeka
Umenie a rozvoj osobnosti

- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Stravovanie

4

Žiak má:

4

Základné druhy oblečenia
Odevné doplnky
Výber oblečenia na rôzne
príležitosti
Druhy a vzory odevných
materiálov

4

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Cudzie jazyky
Rodinné sviatky
Cudzojazyčná komunikácia
Štátne a cirkevné sviatky
Zvyky a tradície v rôznych
krajinách
Zbližovanie kultúr a
rešpektovanie tradícií

Obliekanie a móda

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Stravovacie návyky
Mäso a mäsové výrobky
Zelenina a ovocie
Nápoje
Mliečne výrobky
Stravovacie zariadenia
Príprava jedál
Kultúra stolovania
Zdravá výživa

Multikultúrna spoločnosť

Žiak má:

- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak má:

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
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- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti

Móda a jej trendy

Šport

- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy
3

4

Druhy umenia
Kultúra a jej formy Umenie –
spoločnosť – kultúra

Žiak má:
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- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Nákupné zariadenia
Druhy a spôsoby nákupu a
platenia
Centrá krásy a zdravia
(kaderníctva, fitnes, ...)
Kultúra nakupovania a služieb

Kultúra a umenie

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Druhy športu: zimné a letné,
individuálne a kolektívne
Športové disciplíny
Význam športu pre rozvoj
osobnosti
Fair play športového zápolenia

Obchod a služby

Žiak má:

- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak má:

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
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- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti

- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Človek a spoločnosť;
komunikácia

4

4

Pracovné pomery a kariéra
Platové ohodnotenie
Nezamestnanosť

Žiak má:

4

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Aktivity mládeže
Vzťahy medzi rovesníkmi
Generačné vzťahy
Predstavy mládeže o svete

Zamestnanie

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Jazyk ako dorozumievací
prostriedok
Formy komunikácie
Kultúra komunikácie

Mládež a jej svet

Žiak má:

- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak má:

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
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- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti

- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Veda a technika
v službách ľudstva

4

4

Geografické údaje
História

Žiak má:

13

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca
Neštandardizovaný
didaktický test

Ústne skúšanie
Písomné skúšanie

Ústne odpovede
Písomná práca

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Človek, jeho vzory a ideály
Pozitívne a negatívne vzory

Krajina, ktorej jazyk sa
učím

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy

Technické vynálezy
Vedecký pokrok

Vzory a ideály

Žiak má:

- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak má:

- správne používal tematickú slovnú
zásobu
- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Žiak:

- byť schopný používať tematickú slovnú
zásobu
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- správne používal tematickú slovnú
zásobu

Turistické miesta, kultúrne
zvyky a tradície

- byť schopný gramaticky správne používať
slovesné časy vo vetách
- rozvíjať komunikačné zručnosti (diskusia,
dohady, opis)
- byť schopný vo vypočutom a prečítanom
pochopiť súvislosti
- rozvíjať kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoriť si vlastnú mienku
- rozvíjať interpersonálne zručnosti
- rozvíjať a využívať medzipredmetové
vzťahy
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- gramaticky správne používal slovesné
časy vo vetách
- diskutoval a opisoval skutočnosti
- vo vypočutom a prečítanom pochopil
súvislosti
- rozvíjal kritické hodnotenie a myslenie,
vytvoril si vlastnú mienku
- rozvíjal interpersonálne zručnosti
- rozvíjal a využíval medzipredmetové
vzťahy

Ústne frontálne
skúšanie

Neštandardizovaný
didaktický test

