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STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. VINCENTA DE PAUL, TOPOĽČANY

Aktívna škola je kľúčom k úspechu
Kvalita Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta
de Paul v Topoľčanoch
stojí na 3 základných pilieroch: úspešní žiaci, kvalitní pedagógovia a spokojní
rodičia. To sú hlavné ciele,
ktoré škola plní už 70 rokov.

Počiatky Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul
v Topoľčanoch siahajú ešte
pred rok 1947, keď sa príprava
ošetrovateliek realizovala formou rôznych druhov odborných kurzov. Svoju históriu
začala písať v školskom roku
1951/1952 trojročným štúdiom
odboru zdravotná sestra a detská sestra.
Škola prechádzala po roku
1989 zmenami z hľadiska obsahu i foriem výchovy a vzdelávania. SZŠ v Topoľčanoch sa
1. 1. 1991 stala samostatným
právnym subjektom riadeným
Ministerstvom zdravotníctva
SR. Škola bola spravovaná štátom do septembra 1992 a postupným procesom konverzie
sa v roku 1996 stala katolíckou
školou.
Pri rokovaniach o existencii
a budúcnosti školy sa za výdatnej pomoci vdp. ThDr. Ladislava Dorušáka rozhodlo, že
škola bude existovať aj naďalej
ako cirkevná – katolícka. Jej
zriaďovateľom sa stal Arcibiskupský úrad v Trnave, v súčasnosti je zriaďovateľom Biskupský úrad v Nitre.
„O kvalite školy nevydáva
svedectvo jej vek, ale výsledky
a dosiahnuté úspechy. Čo je
meradlom úspešnosti našej
školy? V prvom rade sú to naši
učitelia a zamestnanci. Obetaví, neúnavní, vždy mladí
a veční optimisti. Ľudia vážiaci si svoju prácu, citliví profesionáli s pochopením pre študentskú dušu, so správnou
mierou náročnosti. Ďalším
dôkazom úspešnosti sú jej žiaci. Chválou školy sa spravidla
stávajú víťazi súťaží, pretekov,
olympiád. Tretím meradlom
úspešnosti školy sú rodičia
žiakov, ktorých ochota spolupracovať, hľadať spoločné riešenia, spoločné prežívanie radostí aj starostí sú dostatočným dôkazom kvalitnej úrovne našej školy,“ vysvetlila riaditeľka školy.

Študenti zapojení do kampane Červené stužky.

Odborná stáž v Hospici Anežky České v Českej republike.

a to zdravotnícky asistent
a masér, v jednom externom
študijnom odbore zdravotnícky asistent a v jednom externom študijnom učebnom odbore sanitár.
Študenti v dennom štúdiu
majú od tretieho ročníka praktické vyučovanie v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti (zdravotnícky asistent)
alebo v štátnych a neštátnych
zdravotníckych zariadeniach
a kúpeľných zariadeniach (masér).
Na konci tretieho ročníka
absolvujú štvortýždennú súvislú odbornú prax. Praktické
skúsenosti okrem Nemocnice
v Topoľčanoch môžu žiaci získať aj v kúpeľoch v Piešťanoch, Bojniciach, v zariadení
pre seniorov Komfort v Topoľčanoch, zariadení sociálnych
služieb Môj domov v Topoľčanoch či na medzinárodnej
úrovni v Hospici Anežky České
v Červenom Kostelci.
Absolventi školy po ukončení štúdia pokračujú v ďalšom
vzdelávaní na vysokých školách alebo sa úspešne začlenia
na trh práce.
Vybavenie a ponuka školy

Stredná zdravotnícka škola
disponuje ôsmimi odbornými
učebňami. V troch z nich sa
vyučujú predmety komplexu
ošetrovateľstva.
V ďalších odborných učebniach sa vyučujú odborné medicínske predmety, psycholóŠtudijné odbory na škole
gia a sociológia, prvá pomoc,
V súčasnosti sa na škole môžu masáže, informatika, adminištudenti vzdelávať v dvoch stratíva a zdravotnícka dokudenných študijných odboroch, mentácia. Škola má jedno la-

Exkurzia v Prahe.

boratórium na vyučovanie
praktických cvičení z fyziky
a chémie a telocvičňu s posilňovňou.
Okrem toho je v budove školy aj vlastná školská jedáleň. Na
škole sa vyučuje anglický, nemecký, ruský a latinský jazyk.
Každoročne sa obmieňa aj zameranie krúžkovej činnosti.
K najzaujímavejším krúžkom
patrí krúžok slovenského jazyka, anglického jazyka, nemeckého jazyka, športový
krúžok, masmediálny krúžok,
masérsky krúžok, krúžok prvej
pomoci a iné.
Pre externých záujemcov
i študentov ponúka škola aj
možnosť absolvovania kurzu
prvej pomoci, ktorý je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR.
Úspechy žiakov a aktivity
školy

Veľkým úspechom študentov
v školskom roku 2015/2016 bolo získanie 1. miesta na krajskej prehliadke Stredoškolskej
odbornej činnosti.
Študentky 3. ročníka Denisa
Mellová a Veronika Trnovcová
spracovali tému v odbore
zdravotníctvo a farmakológia,
ktorá sa týkala škodlivých
vplyvov energetických nápojov.
V marci 2016 sa žiaci školy
Pavol Andel, Renáta Straková
a Denisa Mellová zúčastnili
regionálneho kola súťaže Poskytovanie prvej pomoci SZŠ
v Trnave, na ktorej obsadili 1.
miesto a postúpili do celoslovenského kola v Dunajskej
Strede, kde získali krásne 3.
miesto.
Študenti školy zabodovali aj
na Olympiáde anglického jazyka, na ktorej v okresnom kole získala 1. miesto Zuzana
Košťálová a na Olympiáde nemeckého jazyka sa na 1. mieste umiestnila Vanesa Schwertsiková.
Žiaci sa pravidelne zúčastňujú aj športových, matematických a informatických súťaží (Matematický klokan,
iBobor), recitačných súťaží
(Slovo bolo u Boha, Hviezdoslavov Kubín, Beniakove Chynorany), literárnych súťaží

(Esej Jána Johanidesa, Štúrovo
pero) i olympiád, divadelných
predstavení, koncertov, besied
s významnými osobnosťami
kultúrneho života.
Škola organizuje pre žiakov
tiež odborné exkurzie nielen na
Slovensku (Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky
v Nitre, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, prírodné liečebné kúpele v Kováčovej, Dudinciach, Piešťanoch, Bojniciach a iných), ale i v zahraničí (FN Motol Praha, Hospic
Rajhrad, sociálne zariadenie
a nemocnice vo Viedni, Oblastná nemocnica Kladno
a iné).
SZŠ je zapojená aj do niekoľkých medzinárodných projektov a spoluprác, ktoré pomáhajú modernizovať a skvalitňovať odbornú prípravu žiakov. K najzaujímavejším patria Červený Kostelec a pripravovaná spolupráca s firmou
Passauer Wolf v Nemecku.
V rámci spolupráce medzi
cirkevnými školami pripravila
škola pre žiakov ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch hravou
formou aktivity a prednášky
k Svetovému dňu zdravia.
Škola úzko spolupracuje aj so
Slovenským Červeným krížom, s Mestským úradom
a Galériou mesta Topoľčany
organizuje rôzne podujatia
v rámci mesta. Zúčastňuje sa
pravidelne aj Prezentačných
dní stredných škôl, svoje zastúpenie má aj na Topoľčianskom dni zdravia a zapája sa aj
do rôznych charitatívnych akcií: Boj proti hladu, Modrý
gombík, Deň nezábudiek, Deň
narcisov, Biela pastelka, Červené stužky.
„V neposlednom rade, keďže
sme povolaním i srdcom zdravotníci, sa každoročne zapájame aj do Študentskej kvapky
krvi a naši študenti a učitelia
sú i pravidelnými darcami tejto vzácnej tekutiny. Každý rok
usporadúvame aj Deň otvorených dverí, v rámci ktorého si
naši budúci študenti môžu pozrieť priestory školy, byť súčasťou vyučovacích hodín odborných predmetov s praktic-

1. miesto v súťaži Poskytovanie prvej pomoci SZŠ.

Na Deň otvorených dverí škola vždy pripravuje atraktívny program.

kými ukážkami masáží, ošetrovania, zúčastniť sa ukážky
chemických a fyzikálnych pokusov v odbornom laboratóriu, vidieť prezentáciu vyučovania cudzích jazykov, matematiky a ďalších predmetov,
stretnúť sa s vedením školy,
duchovným správcom, pedagógmi i žiakmi školy,“ dodala
riaditeľka školy.

líckej viery.
Pravidelne sa konajú sväté
omše pre študentov, duchovné
cvičenia pre pedagógov a duchovný správca, kňazi pôsobiaci na škole a rehoľná sestra
sa intenzívne venujú žiakom
i mimo vyučovania a usporadúvajú pre nich veľmi zaujímavé a podnetné aktivity.
Vďaka tomu vládne v škole
príjemná rodinná atmosféra
Katolícka výchova v škole
a žiaci tak majú možnosť spoCirkevná škola sa stará aj o vý- znať sa aj pri iných príležitoschovu a pôsobenie na študen- tiach, ako len na vyučovaní
tov a pedagógov v duchu kato- v škole.

Žiačky získali 1. miesto v SOČ.

