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Štvrťročná správa o činnosti pedagogického zamestnanca pre štandardnú 

stupnicu jednotkových nákladov „hodinová sadzba učiteľa/učiteľov 

podľa kategórie škôl (ZŠ, SŠ) - počet hodín strávených vzdelávacími 

aktivitami („extra hodiny“)“  
 

Operačný program OP Ľudské zdroje  

Prioritná os 1 Vzdelávanie  

Prijímateľ Banskobystrický samosprávny kraj - Stredná 

zdravotnícka škola Lučenec 

Názov projektu Moderné vzdelávanie pre prax 2 

Kód ITMS ŽoP  312011ACM22001 

Meno a priezvisko pedagogického zamestnanca Mgr. Beáta Murín 

Druh školy  SŠ 

Názov a číslo rozpočtovej položky rozpočtu 

projektu 

4.6.1.štandardná stupnica jednotkových 

nákladov – extra hodiny 

Obdobie vykonávanej činnosti január – marec 2021 

 

Správa o činnosti:    

Extra hodiny v predmete Administratíva a zdravotnícka dokumentácia sa vyučujú v triede rozdelenej 

na dve skupiny, aby bol vytvorený časový priestor pre hĺbkový výklad vyučovacej problematiky 

v danom predmete. Každú skupinu v triede vyučuje iný učiteľ v súlade so štátnym aj školským  

vzdelávacím systémom. Vyučovanie prebieha podľa tematického plánu v každej skupine v dvoch 

paralelných triedach.  

Počet odučených hodín za mesiac január 2021: 3 extra hodiny  

Počet odučených hodín za mesiac február 2021: 3 extra hodiny z toho 1 hod. spojená – odučila 

vyučujúca Mgr. Ľubomíra Martinská, ktorá učí v 2.B prvú skupinu  

Počet odučených hodín za mesiac marec 2021: 5 extra hodín z toho 1 hod. spojená – odučila 

vyučujúca Mgr. Lenka Vargová  

 

Január 2021: Administratíva a zdravotnícka dokumentácia – druhý ročník, trieda 2.B 

Všeobecné zhrnutie:  

V dôsledku mimoriadnej situácii kvôli COVID -19 vyučovanie predmetu AZD prebiehalo online 

formou v domácom prostredí, prostredníctvom aplikácie ZOOM meeting. Extra hodiny v predmete 

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia boli odučené v súlade s tematicko výchovno-

vzdelávacím plánom. Hlavným kritériom bola efektivita plnenia vzdelávacieho cieľa. Na online 

hodinách sme rozvíjali čitateľskú aj matematickú gramotnosť, podporovali sme samostatnú prácu, 

IKT zručnosti, prácu s textom, grafmi a tlačivami u žiakov. Žiaci pracovali s dostupnými 

informáciami z internetu,  rozširovali si vedomosti o štatistickom spracovaní informácií pre NCZI a 

RÚVZ. Osvojili si nové pojmy, pracovali s textom a obrazovým materiálom. Aktívne viedli diskusiu 

o očkovaní – vyjadrovali svoj názor a vedeli si ho obhájiť. Pomocou Power Pointových prezentácií 

pracovali na získaní praktických zručností pri čítaní s porozumením. Prostredníctvom výkladu 

a vyhľadávaní určitých informácií na internete získali žiaci kompletné vedomosti o chorobách 

z povolania, povinných hláseniach – tlačivá, zbierka zákonov, zoznam chorôb z povolania, kto, kedy 

a kam sa odosielajú. So záujmom sa orientovali v grafoch - vývoj počtu chorôb vo vekových 

skupinách. Žiaci prostredníctvom zdieľaných tlačív porozumeli, analyzovali a interpretovali 

jednotlivé tlačivá odosielané na NCZI a RÚVZ.  

 

 

Prebrané učivo:  
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Hlásenia a štatistické spracovanie pre NCZI – SON, SOR 

Administratíva pri chorobách z povolania 

Administratíva pri chorobách podliehajúcich hláseniam – onkologické, prenosné, depistáž, 

očkovanie  

 

Február 2021: Administratíva a zdravotnícka dokumentácia – druhý ročník, trieda 2.B 

V mesiaci február sa jedna hodina odučila online prostredníctvom Zoom meeting. Žiaci sa počas 

hodiny oboznámili so zdravotnou dokumentáciou jej legislatívou. Každý žiak bol postavení pred 

čiastkovú úlohu a aktívne sa zapájal do vyučovania. Využívali sme aj medzipredmetové vzťahy 

z predmetu ošetrovateľstvo. Prehlbovanie a motivovanie žiakov prebiehalo na základe využitia 

moderných nástrojov – internet, mobilná aplikácia mHealth. Žiaci viedli krátku diskusiu k 

prečítanému textu – zdravotná dokumentácia. Následne sa oboznámili so základnou zdravotnou 

dokumentáciou, vedením zdravotnej dokumentácie vyplývajúcej zo zákonov, ktoré mali vyhľadať 

a prezentovať, čo viedlo k zlepšeniu komunikačných zručností a kognitívneho myslenia. Počas 

prezenčnej výučby extra hodín nadobudli vedomosti a zručnosti z lekárskej a ošetrovateľskej 

dokumentácie prostredníctvom problémového vyučovania. Žiaci vypracovávali tlačivá zdravotnej 

dokumentácie s rozdielnou náročnosťou samostatne s využitím čitateľskej gramotnosti a motivácie 

pre získanie zručností potrebných pre uplatnenie v praktickom a profesijnom živote. Žiaci prejavili 

záujem, zvedavosť, aktivitu, zodpovednosť s dôrazom na bezchybnosť vypisovania, keď pracovali 

s tlačivami. Všetky tlačivá boli učiteľom skontrolované a slovne hodnotené.     

 

Prebrané učivo:  

Zdravotná dokumentácia - základné charakteristiky a význam, legislatívna úprava vedenia zdravotnej 

dokumentácie – online vyučovanie  

Zdravotná dokumentácia - lekárska, súčasti chorobopisu  

Zdravotná dokumentácia - ošetrovateľská (teplotná tabuľka) 

 

Marec 2021: Administratíva a zdravotnícka dokumentácia – druhý ročník, trieda 2.B  

Všeobecné zhrnutie:  

V mesiaci marec sa dve extra hodiny vyučovali dištančnou formou a tri prezenčnou formou v súlade 

s tematickým plánom. Počas týchto hodín si žiaci prehlbovali čitateľskú gramotnosť, prácu 

s učebným textom a tlačivami zdravotníckej a ošetrovateľskej dokumentácie s nadväznosťou na 

prácu s informačným systémom Fons a Medea. Dôraz sa kládol na jednotlivú samostatnú prácu 

s tlačivami. Žiakom bola zadaná jednoduchá úloha pomocou pracovného listu s následnou kontrolou 

a hodnotením. Praktické precvičenie spôsobov spracovania informácií pomocou tlačív efektívne 

prispievajú k lepšiemu zapamätaniu učiva, k zlepšeniu študijných výsledkov a pripravujú žiaka na 

jeho profesiu. Na základe vhodných, konkrétnych a pochopiteľných príkladov pomocou printscreemu 

obrazovky nemocničného systému sa žiaci oboznámili s nemocničným informačným systémom Fons 

a Medea. Práca s NIS bola zameraná aj na otázky efektívneho vedomostného zmýšľania, hľadanie 

alternatívnych riešení, žiaci pracovali s obrazovým materiálom a získavali praktické zručnosti pri 

čítaní s porozumením.    

  

Prebrané učivo: 

Administratíva pri príjme pacienta 

Administratíva pri prepustení pacienta 

Administratíva pri preložení pacienta 

Nemocničný informačný systém – MEDEA, FONS   

NIS FONS – prepustenie pacienta  

 

Závery pedagóga:  

Extra hodiny v predmete Administratíva a zdravotnícka dokumentácia v malej skupine žiakom 

umožnili lepšie objasňovať, hodnotiť a spoločne nachádzať riešenia problémov a aktívne objavovať 

či interpretovať. Umožnili podporiť hlavne čitateľskú gramotnosť žiakov a systematickejšiu prácu 

s textom  s využitím IKT. Používať dostatok cvičení – vypĺňanie tlačív pri aplikácii a utvrdzovaní 

učív potrebných pri uplatnení v praktickom živote.  
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Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Beáta Murín, 30. 3. 2021 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Miroslav Sekula , 10.4.2021 

Podpis  

 


