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Prezentačné dni SZŠ Humenné s podnázvom Spoznaj vzdelávacie cesty zdravotníckeho 
asistenta je iniciatíva školy zameraná na predstavenie študijného odboru zdravotnícky 
asistent a aktivít našej školy na miestnej, regionálnej a európskej úrovni.   
Prezentačné dni SZŠ Humenné prebiehajú od 18.11.2016 do 5.12.2016 a budú v sebe 
zahŕňať viacero akcií školy:  
• Deň otvorených dverí školy  - 18.11.2016 
• Celoškolský odborný seminár – diseminačná akcia prebiehajúceho projektu v 
programe Erasmus+ KA 1 - 1.12.2016 
• 5. ročník odbornej súťaže s podnázvom Ako si pripravený na poskytovanie prvej 
pomoci určená pre žiakov základných škôl v regióne okresných miest Humenné, Vranov nad 
Topľou, Medzilaborce, Snina - 5.12.2016. 
Do akcií sú aktívne zapojení učitelia a žiaci školy. Spoluorganizujúcou organizáciou bude 
Ošetrovateľské centrum, s.r.o. Je to zdravotnícke zariadenie podieľajúce sa na odbornej 
príprave žiakov našej školy v rámci odbornej klinickej praxe a zároveň je miestom výkonu 
odbornej stáže pre žiakov našich projektových partnerov z Českej republiky.  
Počas Dni otvorených dverí sa návštevníci školy (učitelia ZŠ v regióne, žiaci – záujemcovia 
o štúdium na našej škole a rodičia žiakov) v „tour“ školou zoznámia s priestormi školy a cez 
demonštráciu výkonov im predstavíme vedomosti a zručnosti získavané v procese 
vzdelávania. Záujemcovia o štúdium získajú priamo z úst účastníkov odborných stáží 
informácie o zapojení našej školy do programu Erasmus+, o spolupráci školy so 
zahraničnými partnerskými zdravotníckymi školami v Českej republike a o prínosoch, 
skúsenostiach a zážitkoch získaných na zahraničných odborných stážach. 
Celoškolský odborný seminár je organizačná forma vzdelávania zameraná na odovzdanie 
odborných vedomostí, zručností a skúseností účastníkov mobilít v programe Erasmus+ KA 
1. V trvaní cca 2 hodín účastníci stáže prednesú svoje projektové výstupy a propagujú 
realizáciu programu Erasmus+ na škole.  
Odborná súťaž v prvej pomoci je už piaty rok zaujímavou aktivitou organizovanou pre žiakov 
ZŠ v regióne. Družstvá žiakov prezentujú svoje vedomosti a praktické zručnosti potrebné pri 
poskytovaní laickej prvej pomoci. Môžu tak rozvíjať svoje záujmové aktivity. Učitelia prvej 
pomoci a žiaci na našej škole pripravia pre súťažiacich realisticky znázornené rany a akútne 
stavy, s ktorými si musia súťažiaci poradiť.  
Prezentačné dni SZŠ Humenné predstavujú školu potencionálnych záujemcom o štúdium v 
odbore, ich rodičom a učiteľom (výchovným poradcom na školách), širokej verejnosti a 
predstavujú spoluprácu školy s organizáciou podieľajúcou sa na odbornej príprave žiakov. 
Počas prezentačných dní pod vedením učiteľov školy aktivizujeme žiakov, ktorí majú 
možnosť predstaviť svoje vedomosti a zručnosti v inom rozmere, ale aj posunúť sa v rozvoji 
osobnosti a svojich záujmov. Škola predstavuje študijný odbor a svoje aktivity aj svoje 
zámery v internacionalizácii školy. Priebeh akcií budeme zverejňovať na webovom sídle 
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školy www.szshe.sk a na webovom sídle partnera www.osetrovatelskecentrumhe.sk a 
Facebooku ZSS Slnečný dom, n.o./Ošetrovateľské centrum. Výstupom prezentačných dní 
budú príspevky na webových sídlach, fotogaléria, prezentácie v PowerPointe obsahujúce 
dosiahnuté vzdelávacie výstupy účastníkov mobilít a DVD.
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