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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 

 

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 

a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, riaditeľstvo 

Strednej zdravotníckej školy Povaţská Bystrica vypracovalo nasledujúcu správu. 

 

§ 2. odst. 1a 

Údaje o škole 

1. Názov školy:      Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Povaţská Bystrica 

2. Adresa školy:     Školská 230, 017 01 Povaţská Bystrica 

3. Telefónne číslo: 042/4321446, 042/4326825 

4. Internetová adresa:  https://szspovb.edupage.org 

5. E-mailová adresa:   info@szspb.tsk.sk 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcia 

PhDr. Katarína Podolanová riaditeľka školy 

Ing. Vlasta Sokolová 

zástupkyňa riaditeľky školy  pre výchovu 

a vzdelávanie 

PhDr. Erika Michálková 

zástupkyňa riaditeľky školy pre odbornú 

zloţku vzdelávania 

Ing. Jana Ragimová vedúca úseku TEČ 

 

7. Rada školy: 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný / za 

PhDr. Mária Klabníková     predseda pedagogických zamestnancov 

PhDr. Monika Kremeňová podpredseda pedagogických zamestnancov 

Ing. Mária Gáboriková tajomník nepedagogických zamestnancov 

Adriana Hudáková člen zástupca študentov 

p. Jana Kršíková člen zástupca rodičov 

p. Jana Zvrškovcová člen zástupca rodičov 

p.  Anna Hrabošová člen zástupca rodičov 

doc. PhDr.,  PaedDr. Karol 

Janas, PhD. 

člen delegovaný poslanec za VÚC 
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MUDr. Igor Steiner člen delegovaný poslanec za VÚC 

Mgr. Juraj Smatana člen delegovaný poslanec za VÚC 

Ing. Viera Zboranová člen delegovaný poslanec za VÚC 

 

§ 2. odst. 1b 

Údaje o zriaďovateľovi 

1. Názov:      Trenčiansky samosprávny kraj 

2. Adresa:     K dolnej stanici 7282/20A,  911 01  Trenčín 

3. Telefónne číslo: 032/6555 111 

4. E-mailová adresa:   info@tsk.sk 

 

§ 2. odst. 1c 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/ 2021 

Rada školy - je  poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej 

samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy v 

oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov 

školy. Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom školy, a to najmä: 

 - k počtu prijímaných ţiakov, 

 - k návrhu na úpravu učebných plánov a skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných    

   predmetov, 

- ku správe o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 

- k návrhu rozpočtu, 

- ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho kaţdoročnému vyhodnoteniu, 

- k správe o výsledkoch hospodárenia školy. 

 

U Z N E S E N I E  č. 3/2020 

zo zasadnutia Rady školy pri Strednej  zdravotníckej škole 

v Povaţskej Bystrici  konaného 14. 10. 2020 

 

Prijatie uznesenia: 

Rada školy pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

a) Berie na vedomie: 

 Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za š. r. 2019/2020 

 Delegovanie nových členov z radu rodičov a ţiakov do RŠ 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021 

 

mailto:info@tsk.sk
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U Z N E S E N I E  č. 1/2021 

zo zasadnutia Rady školy pri Strednej  zdravotníckej škole  

 v Povaţskej Bystrici  konaného 20. 1. 2021 

 

Prijatie uznesenia: 

Rada školy pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 informáciu o novodelegovaných zástupcoch TSK do RŠ 

 informáciu o predĺţení funkčného obdobia RŠ 

 informáciu o zriadení školskej MOM 

 informáciu o záujme testovania ţiakov a učiteľov 

b) Schvaľuje: 

- kritériá prijímacieho konania  pre školský rok 2021/2020 pre  študijný odbor 5361 M 

praktická sestra (4-ročné denné štúdium), študijný odbor 5361 N praktická sestra (2-

ročné externé PKŠ)    

- kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 pre študijný odbor 5370 M 

masér (4-ročné denné štúdium) . 

- kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 učebný odbor sanitár 5371 H 

(1-ročné externé štúdium). 

 

      UZNESENIE č. 2/2021 

z výročnej schôdze Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole 

v Povaţská Bystrici konanej dňa 17. 3. 2021 
 

Prijatie uznesenia: 

Rada školy pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

a) Berie  na vedomie: 

 Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia 

 Správu o činnosti RŠ za rok 2020 

 Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok školského roka 2020/2021 

 Správu o hospodárskej činnosti školy za rok 2020 

b) Schvaľuje: 

 Zapisovateľa a overovateľa zápisníc 

 Plán práce RŠ na rok 2021 

 Plán výkonov pre školský rok 2022/2023 

 

UZNESENIE Č. RŠ/1/2021 

z Ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, 

Povaţská Bystrica, so sídlom Školská 230, 017 01 Povaţská Bystrica 

konaného dňa 21. 6. 2021 

 

Prijatie uznesenia: 

Rada školy pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

a) Berie na vedomie: 

- priebeh a výsledky volieb do rady školy 

- nových členov rady školy 
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b) Zvolila: 

- predsedu rady školy 

- podpredsedu rady školy 

 

 

UZNESENIE Č. RŠ/2/2021 

zo zasadnutia Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská 

Bystrica, so sídlom Školská 230, 017 01 Povaţská Bystrica 

konaného dňa 21. 6. 2021 

Prijatie uznesenia: 

Rada školy pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádajúceho stretnutia 

 návrh Štatútu Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská 

Bystrica, so sídlom Školská 230, 017 01 Povaţská Bystrica 

b)Schvaľuje: 

 zapisovateľa a overovateľa zápisníc 

 Štatút Rady školy  pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica, 

so sídlom Školská 230,   017 01 Povaţská Bystrica 

 

 

 

Údaje o poradných orgánoch školy. 

Gremiálna rada -  je zloţená z vedúcich zamestnancov školy, zasadá podľa potreby, 

zvoláva ju riaditeľ školy. Rozhoduje o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou 

školy, zavedení a rušení nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia nie sú podmienené pedagogickou 

radou a radou školy. Prerokúva otázky súvisiace s činnosťou školy, kontroluje plnenie plánu 

práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy. 

Organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady. 

 

      UZNESENIE č. 1/2020/21 

zo zasadnutia gremiálnej rady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 24. 8. 2020 

 

Prijatie uznesenia: 

Gremiálna rada pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

a) Berie na vedomie 

 kontrolu uznesení 

 organizáciu školského roka 

 menovanie triednych učiteľov 

 opakovanie 3. ročníka ţiačky Hanidţiarovej 

 nástup ţiačok po prerušení štúdia do 4. ročníka 

 umiestnenie tried v priestoroch školy 
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 plán komisionálnych skúšok 

 informáciu o konaní teambuildingu 

 výsledok kontroly triednych kníh a katalógov z š. r. 2018/19 

 vyučovanie OKP 

 zloţenie a počet PK 

 zoznam koordinátorov 

 platnosť nového zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch 

a Nariadenia vlády č. 201/2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 

 odmeňovanie ţiakov za dochádzku a výborný prospech NsP PB počas OAZ 

 informáciu o nákupe stoličiek do zborovne 

 informáciu o plánovanej prestavbe učebne pre odbor masér 

 informáciu o termínoch MS 2020 

 informáciu o moţnosti poistenia ţiakov celej školy 

 termín konania účelového cvičenia 

b) Schvaľuje 

 Zapisovateľa a overovateľa zápisníc pre š. r. 2020/2021 

 Štruktúru kariérových pozícií pre š. r. 2020/2021 

 Výšku osobných príplatkov pedagogických zamestnancov na školský rok 

2020/2021 

 Školský vzdelávací program pre študijný odbor praktická sestra – denná a 

externá forma štúdia 

c) Ukladá 

 Ing. Sokolovej a PhDr. Michálkovej vypracovať plán hospitácií pre š. r. 

2020/2021 

 Ing. Sokolovej a PhDr. Michálkovej pripraviť rozvrh hodín pre školský rok 

2020/2021 

 Ing. Sokolovej vypracovať rozpis sluţieb učiteľov 

 PhDr. Podolanovej vypracovať Plán profesijného rozvoja vrátane plánu 

aktualizačného vzdelávania pre školský rok 2020/2021 

 

 

    UZNESENIE č. 2/2020/21 

zo zasadnutia gremiálnej rady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 25. 9. 2020 
 

Prijatie uznesenia: 

Gremiálna rada pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

Schvaľuje: 

 Výšku osobných príplatkov pedagogických zamestnancov na školský rok 

2020/2021 

 

   

 

 

     UZNESENIE č. 3/2020/21 

zo zasadnutia gremiálnej rady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 9. 12. 2020 
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Prijatie uznesenia: 

Gremiálna rada pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

 

a) Berie na vedomie: 

 Kontrolu uznesení 

b) Ukladá: 

 Vedúcim PK pripraviť zmenu hodnotenia ţiakov v prvom polroku školského 

rok 2020/2021 

c)  Schvaľuje: 

 Návrh na pridelenie odmien zamestnancom školy 

 Návrh kritérií prijímacích pohovorov pre prijímacie konanie na školský rok 

2020/2021 

 

    UZNESENIE č. 4 /2020/21 

zo zasadnutia gremiálnej rady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 12. 4. 2021 

 

Prijatie uznesenia: 

Gremiálna rada pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

a) Berie na vedomie: 

 Priebeh prijímacieho konania 

 Rozmiestnenie tried a učební v školskom roku 2021/2022 

 Priebeh oslavy 30. výročia školy 

b) Ukladá: 

 Ing. Ragomivej pripraviť nový organizačný poriadok školy. 

 Ing. Gáborikovej  a Ing. Ragimovej riadiť priebeh prestavby učební masáţe. 

c)  Schvaľuje: 

 Návrh úväzkov učiteľov na školský rok 2021/2022 

 Návrh triednych učiteľov v školskom roku 2021/2022 

 Zmenu organizačnej štruktúry 

 Návrh na vykonanie kompletného auditu 

 

     UZNESENIE č. 5/2020/21 

zo zasadnutia gremiálnej rady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 1. 7. 2021 
 

Prijatie uznesenia: 

Gremiálna rada pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

a) Berie na vedomie: 

 Priebeh prijímacieho konania 

 Rozmiestnenie tried a učební v školskom roku 2021/2022 

b) Ukladá: 

 PhDr. Kremeňovej a PhDr. Klabníkovej vypracovať správu o činnosti PK 

v školskom roku 2020/2021 do 9. 7. 2021 

 PhDr. Podolanovej  absolvovať vstupné pohovory na výber PZ. 
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 PhDr. Podolanovej zorganizovať 2. kolo prijímacieho konania v učebnom 

odbore sanitár 

c)  Schvaľuje: 

 Návrh na pridelenie odmien zamestnancom školy 

 Návrh úväzkov učiteľov na školský rok 2021/2022 

 Návrh triednych učiteľov v školskom roku 2021/2022 

 

 

Pedagogická rada - je iniciatívny, výchovný a kontrolný orgán riaditeľa školy, je poradný 

orgán, jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, schádza sa podľa plánu zasadnutí. 

Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa školy, k ŠVP, k organizácii, 

plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu ţiakov, komisionálnym a opravným skúškam, 

školskému poriadku, pochvalám a pokarhania. Prerokúva návrhy predkladané riaditeľom 

školy a radou školy. Schvaľuje organizačný, pracovný a vnútorný poriadok školy ako i ďalšie 

poriadky a nariadenia školy. 

UZNESENIE č. 1/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 27. 8. 2020 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na 

svojom zasadnutí dňa 27. 8. 2020: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia 

 pokyny upravujúce podmienky v SZŠ na obdobie š. r. 2020/2021 vo veciach 

prevádzky a vnútorného reţimu školy (manuál) 

 informáciu o umiestnení izolačnej miestnosti 

 informáciu o zahájení školského roka 

 informáciu o konaní Adaptačného programu 

 informáciu o pripravených vzorových pedagogických materiáloch 

 informáciu o rozpise prázdnin pre š. r. 2020/2021 

 informáciu o personálnom zabezpečení školského vyučovania 

 informáciu o určení triednictva 

 informáciu o usporiadaní tried v priestoroch školy 

 informáciu o priebehu vyučovania pre 3. a 4. roč. a externé štúdium 

 informáciu o kontrole triednych kníh a katalógov 

 informáciu o zavedení slovníčkov na ospravedlnenky 

 informáciu o ospravedlňovaní z dochádzky ţiaka 

 informáciu o odmeňovaní ţiakov námestníčkou NsP 

 informáciu o odovzdaní výkazu dochádzky na odkontrolovanie do 1. nasledujúceho 

mesiaca elektronicky 

 informáciu o prestavbe učebne pre masérov 

 informáciu o umiestnení pedagogických dokumentov na Edupage na nástenke 
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 informáciu o moţnosti sa zapojiť do Európskeho týţdňa odborných zručností 

 informáciu o prestupe ţiačky Viktórie Ďuricovej a výsledkoch jej rozdielovej skúške 

 informáciu o konaní komisionálnej skúšky Stierovej 

 informáciu o konaní komisionálnej skúšky ţiaka Svíteka 

 informáciu o konaní komisionálnej skúšky ţiačky Pastorkovej 

 informáciu o konaní komisionálnej skúšky ţiačky Kolembusovej 

 informáciu o konaní komisionálnej skúšky ţiačky Kvaššayovej 

 informáciu o konaní komisionálnej skúšky ţiačky Holáňovej 

 informáciu o konaní komisionálnej skúšky ţiačky Kurucárovej 

 informáciu o konaní komisionálnej skúšky ţiaka Reháka 

 informáciu o konaní komisionálnej skúšky ţiačky Jánošovej 

 informáciu o prestupe ţiačky Pastorkovej a Kvaššayovej na inú SŠ 

 informáciu o prospechu a dochádzke ţiakov 

 informáciu o práci predmetových komisií 

 informáciu o koordinátoroch pre š. r. 2020/2021 

 informáciu o Pláne hospitácií pre š. r. 2020/2021 

 informáciu o čerpaní náhradného voľna v čase školského vyučovania 

 informáciu o zaradení školy do 3. termínu MS 2021 

 informáciu o konaní PFIČ a ukončení vyučovania končiacich ročníkov 

b) Schvaľuje: 

 Rokovací poriadok 

 zapisovateľa a overovateľa zápisníc 

 neumoţnenie prestupu Viktórie Ďuricovej do i. ročníka  štud. odboru praktická sestra 

 konanie komisionálnej skúšky v náhradnom termíne z dôvodu PN ţiačke 

Hanidţiarovej 

 schváliť Školský poriadok pre š. r. 2020/2021 

 schváliť Plán hlavných úloh pre š. r. 2020/2021 

 schváliť Štruktúry kariérových pozícií 

 schváliť dodatky ku ŠkVP pre študijný odbor praktická sestra (denné aj externé 

štúdium) 

 opakovanie III. ročníka ţiakovi Rehákovi 

c) Ukladá: 

 Mgr. Demáčkovi organizačné zabezpečenie účelového cvičenia pre 1. a 2. roč. 

 učiteľom oboznámiť sa so sprievodcom školským rokom 2020/2021 a zakomponovať 

do svojich plánov 

 Ing. Gáborikovej zabezpečiť kľúče a menovky od skriniek na obuv pre ţiakov 

 triednym učiteľom kontrolu zavesenia násteniek v triedach 

 vedúcim PK návrh krúţkov pre ţiakov 

 triednym učiteľom rozdať ţiakom Vzdelávacie poukazy do 10.9.2020 

 nahlásenie záujmu o krúţky pre ţiakov do 11. 9. 2020 

 triednym učiteľom odovzdať výchovné plány do 11. 9. 2020 

 odovzdať Plány PK a Plány koordinátorov do 13. 9. 2020 

 učiteľom doplnenie záujmu do Plánu kontinuálneho vzdelávania do 14. 9. 2020 

 učiteľom naplánovať konzultačné hodiny 2 krát do mesiaca 

 predsedom PK vypracovať Plán aktivít pre ţiakov s určením zodpovedného pedagóga 

 Mgr. Ţalúdkovej zosumarizovať Plány aktivít a odovzdať riaditeľke školy do 18. 9. 

2020 
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 triednym učiteľom stanovenie triednických hodín a stanovenie zastupujúceho 

triedneho učiteľa 

 vyučujúcim exportovať z Edupage Tematické plány do konca 9/2020 s vloţenými 

exkurziami 

 vyučujúcim sledovanie počtu odučených hodín v predmetoch, ktoré musia byť 

absolvované 90 % 

 v prípade nesplnenia 90 %  odučených hodín upozorniť na túto skutočnosť zástupkyňu 

riaditeľky 

 triednym učiteľom kontrolu zoznamu ţiakov v aSc Agende do 7. 9. 2020 

 triedny učitelia odovzdať ţiadosti a potvrdenia na oslobodenie od TEV do konca 

9/2020 

 Ing. Sokolovej prípravu rozpisu sluţieb 

 Mgr. Demáčkovi zistiť záujem o Lyţiarsky kurz do 14. 9. 2020 

 učiteľom oboznámenie sa so smernicou o organizovaní školských výletov, kurzov 

a vychádzok č. 1/2020 

 Mgr. Bakalovej vedenie kniţnice v š. r. 2020/2021 a vytriedenie skladu učebníc 

 Ing. Gáborikovej vydávanie materiálov z registratúrneho strediska 

 triednym učiteľom oboznámiť ţiakov s obsahom školského poriadku 

 učiteľom pozvať členov gremiálnej rady na svoje vyučovacie hodiny, kde budú 

vyuţívať inovatívne prvky vyučovania 

 vyučujúcim zaktualizovať nástenky, výzdobu spoločných priestorov do konca 8/2020 

 

 

UZNESENIE č. 2/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 28. 8. 2020 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na 

svojom zasadnutí dňa 28. 8. 2020: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie 

 kontrolu uznesení z minulého zasadnutia 

 informáciu o konaní komisionálnej skúšky ţiačky Hanidţiarovej 

 prospech a dochádzku ţiakov 

 

 

UZNESENIE č. 3/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 12. 10. 2020 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na 

svojom zasadnutí dňa 12. 10. 2020: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie 

 kontrolu uznesení z minulého zasadnutia 

 informáciu o priebehu dištančného vzdelávania 

 informáciu o stanovení práce z domu 



11 

 

 informáciu o konaní krúţkov dištančne 

 informáciu o konaní hospitácií na online hodinách 

 informáciu o prestupe ţiačky do 1. ročníka 

 informáciu o Aktualizačnom vzdelávaní 

 informáciu o workshope s Dávidom Králikom 

 informáciu o workshope s Annou Jančovou 

 informáciu o pripravovanom internom prieskume „osobnosť riaditeľa, štýl vedenia 

školy― 

 informáciu o jesenných prázdninách 

 informácie o postupe práce v škole alebo doma budú zverejňované prostredníctvom 

Edupage 

 

         UZNESENIE č. 4/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady Strednej zdravotníckej školy, Školská 230,     

Povaţská Bystrica konanej dňa 19. 10. 2020 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 19. 10. 2020: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie 

 kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia 

 informáciu o konaní dištančného vzdelávania 

 informáciu o rozvrhnutom pracovnom čase 

 informáciu o moţnosti inšpirácie dištančného vzdelávania 

 informáciu o zapísaní nadčasových hodín za 9/2020 

b) Ukladá 

 triednym učiteľom robiť spätnú väzbu na dištančné vzdelávanie na THF online 

 učitelia robiť spätnú väzbu na dištančné vzdelávanie priebeţne 

 učiteľom vyţadovať od ţiakov zapnutie kamier pri online vyučovaní 

 učiteľom dať návrhy vedúcim PK o zmenách hodnotenia počas dištančného 

vzdelávania 

c) Schvaľuje: 

 zmeny v Školskom poriadku pre š. r. 2020/2021 

 

UZNESENIE č. 5/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady Strednej zdravotníckej školy, Školská 230,  

Povaţská Bystrica konanej dňa 23. 11. 2020 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 23. 11. 2020: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z minulého zasadnutia 

 informáciu o prospechu a dochádzke ţiakov za 1. štvrťrok š. r. 2020/2021 

 informáciu o zastupovaní koordinátorky enviromentálnej výchovy počas MD Mgr. 

Obšivanovej Mgr. Podolanovou 

 informáciu o začiatku prezenčnej formy štúdiua pre ţiakov SŠ 

b) Schvaľuje: 

 napomenutie k väčšej usilovnosti ţiačke Stierovej (II.A) z predmetov BIO a CHE 
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 zníţenú známku zo správania za 13 neospravedlnených hodím ţiakovi Svítekovi (II.B) 

 zníţenú známku zo správania za 36 neospravedlnených hodím ţiakovi Rehákovi 

(III.B) 

 napomenutie k väčšej usilovnosti ţiakovi Škalákovi (IV.A) z predmetov MAT 

 pochvalu tiednym učiteľom pre Barboru Balcovú (II.A) za reprezentáciu školy 

 pokarkanie riaditeľkou školy pre ţiačku Jakubíkovú (II.A) za neetické správanie 

 

UZNESENIE č. 6/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 14. 12. 2020 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 14. 12. 2020: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z minulého zasadnutia 

 konanie prípadného aktualizačného vzdelávania uverejneného na Edupage 

 informáciu o konaní PK 

 informáciu o plánovanom priebehu výberu ţiakov v rámci projektu Erasmus+ 

b) Schvaľuje: 

 kritéria na prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022 (4-roč. denné štúdium) 5361 

M praktická sestra a 5370 M masér 

c) Ukladá: 

 triednym učiteľom uskutočniť individuálne, telefonické rodičovské zdruţenie 

 učiteľom naplánovanie v čase od 21. – 22. 12. 2020 D, NV, PV alebo homeoffice 

 uloţiť vedúcim PK po zasadnutiach vyhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

    UZNESENIE č. 7/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 11. 1. 2021 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 11. 1. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z minulého zasadnutia 

 informáciu o pokračovaní dištančného vzdelávania 

 informáciu o konaní rodičovského zdruţenia 

 informáciu o zriadení MOM 

 informáciu o moţnosti očkovania pred COVID-19 

b) Ukladá: 

 všetkým zamestnancom prácu homeoffice 

 uloţiť učiteľom zaslať informácie o práci ţiakoch triednym učiteľom 

 triednym učiteľom nahlásiť stanovený termím rodičovského zdruţenia riaditeľke školy 

 informáciu o postupe hodnotenia ţiakov podľa odporúčania MŠ SR 

 učiteľom nahlásiť riaditeľke školy nesúhlas s testovaním v prípade prechodu na 

prezenčné vyučovanie 
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c) Schvaľuje: 

 úpravu kritérií na prijímacie konanie pre š. r. 2021/2022 pre študijný odbor 5361 M 

praktická sestra a 5370 M masér (4-roč. denné štúdium) 

 kritériá na prijímacie konanie pre š. r. 2021/2022 pre študijný odbor 5361 N praktická 

sestra a 5371 M sanitár (externé štúdium) 

 

      UZNESENIE č. 8/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 22. 1. 2021 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 22. 1. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia 

 informáciu o sťaţnosti rodičov na krátkosť času pri online testoch 

 informáciu o dĺţke času a výsledku online testov ţiakov, ktorí napísali najlepšie (na 1 

alebo 2) 

 informáciu o presune ukončenia projektu Erasmus+ 

 informáciu o konaní klasifikačnej porady 

b) Ukladá: 

 učiteľom prideľovanie menšej váhy online testom 

 učiteľom uprednostňovať  hodnotenia individuálnych zadaní ţiakov a ústne odpovede 

 

      UZNESENIE č. 9/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 29. 1. 2021 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 29. 1. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 informáciu o prospechu a dochádzke za 1. polrok š. r. 2020/2021 

 informáciu o predĺţenej klasifikácii ţiakov: 

I. A: Šípovská 

I. B: Kiššová, Lalíková, Mešová, Mináriková 

I. C: Hudáková, Raček, Šubová, Trulíková, Valientová, Várošová, Ţiačiková 

II. A: Drgová, Sklenárová, Kováč, Stierová 

II. B: Kolembusová, Nemcová, Svítek, Hašík, Belková, Hujová, Kubišová, 

Lieskovská, Randová 

 informáciu o ţiadosti o prestup ţiačky Roháčovej (1. ročník denné – praktická sestra) 

a prestup ţiačky Baranovej (3. ročník denné – zdravotnícky asistent) na našu školu 

 informáciu o konaní rozdielových skúšok ţiakov Roháčovej a Baranovej 

b) Schvaľuje: 

 udelenie pochvaly triednym učiteľom ţiačke Moškovej 

 udelenie pochvaly triednym učiteľom ţiačke Strapkovej 
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 udelenie pochvaly triednym učiteľom ţiakom Baltovej, Čelkovej, Švaňovej, Jánošovej 

 udelenie pochvaly triednym učiteľom ţiakom Hladkej, Jánošovej, Pastorekovi 

 zníţenú známku zo správania na III. stupeň ţiakovi Svítekovi 

 zníţenú známku zo správania na II. stupeň ţiačke Holáňovej 

 zníţenú známku zo správania na IV. stupeň ţiakovi Rehákovi 

 podmienečné vylúčenie ţiakovi Rehákovi 

 udelenie napomenutia triednym učiteľom ţiačke Hujovej 

 

 

     UZNESENIE č. 10/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 25. 2. 2021 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 25. 2. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 dôvody konania rozdielových skúšok 

 informáciu o zakúpených germicidných ţiaričov 

 termín konania aktualizačného vzdelávania 

b) Schvaľuje: 

 konanie rozdielových skúšok ţiačky Roháčovej 

 konanie rozdielových skúšok ţiačky Baranovej 

 Plán výkonov pre š. r. 2021/2022 - externé štúdium 

 Plán výkonov pre š. r. 2022/2023 – denné štúdium 

c) Ukladá: 

 triednym učiteľom informovať zákonných zástupcov prostredníctvom ţiakov 

o moţnosti darovania 2 % dane 

 učiteľom sledovať aktuálne informácie na stránke školy Edupage 

 

 

        UZNESENIE č. 11/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 26. 3. 2021 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 26. 3. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 prospech a dochádzku ţiakov za I. polrok š. r. 2020/2021 

 vyučovanie od 29. 3. – 31. 3. 2021 prezenčnou formou pre ţiakov končiacich ročníkov 

 povinnosť kaţdého preukázať sa pri vstupe do budovy negatívnym testom alebo 

výnimkou z testovania 

 termín konania aktualizačného vzdelávania 

 informáciu o zakúpených laserových ukazovátiek do tried a odborných učební 
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 informáciu o prestupe ţiaka do 1. ročníka študijného odboru masér 

b) Schvaľuje: 

 zníţenú známku zo správania III. stupeň ţiačke Lungríkovej 

 zníţenú známku zo správania III. stupeň ţiakovi Svítekovi 

 zníţenú známku zo správania II. stupeň ţiačke Holáňovej 

 zníţenú známku zo správania IV. stupeň ţiakovi Rehákovi 

 rozdielové skúšky ţiakovi Hojdikovi 

c) Ukladá: 

 všetkým počas vyučovania dodrţiavať základné hygienické opatrenía 

 učiteľom sledovať aktuálne informácie na stránke školy Edupage 

 

 

      UZNESENIE č. 12/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 19. 4. 2021 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 19. 4. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 prospech a dochádzku ţiakov za III. štvrťrok š. r. 2020/2021 

 informáciu o konaní rozdielových skúšok ţiačky Roháčovej 

 informáciu o plánovanom termíne zasadnutia pedagogickej rady pre končiace ročníky 

 informáciu o počte prihlásených ţiakov ZŠ do prijímacieho konania 

 informáciu o konaní prednášky pre ţiakov ku Dňu zeme 

b) Schvaľuje: 

 nesúhlas s prestupom ţiačky Roháčovej na našu školu 

 

 

      UZNESENIE č. 13/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 06. 05. 2021 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 06. 05. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 informáciu o konaní rozdielových skúšok ţiaka Hojdíka 

b) Schvaľuje 

 prestup ţiaka Borisa Hojdíka do 1. ročníka študijného odboru masér na našu školu 
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     UZNESENIE č. 14/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 10. 05. 2021 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 10. 05. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 informáciu o prospechu a dochádzke za 1I.polrok šk. roku 2020/2021 – IV.A, IV.B, II. 

VS2 

 

        UZNESENIE č. 15/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 21. 05. 2021 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 21. 05. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 termín konania absenčných skúšok ţiaka Hantáka 

 informáciu o organizácii vyučovania do konca škol. roka 

 informáciu o prospechu a dochádzke SAN 

 informáciu o termíne plánovanej klasifikačnej porady 

 informáciu o konaní ZRŠ 

 informáciu o počte prijatých ţiakov pre š. r. 2021/2022 

 informáciu o projekte Mapovanie rozvojových potrieb školy 

 informáciu o hodnotiaco-motivačných rozhovoroch 

 poďakovanie učiteľom a zamestnancom za darovanie 2 % z daní 

b) Ukladá: 

 organizačné zabezpečenie KOŢAZ Mgr. Demáčkovi 

 organizačné zabezpečenie SOP PhDr, Kremeňovej 

 organizačné zabezpečenie fotenia PhDr. Zboranovej 

 organizačné zabezpečenie súťaţe prvej pomoci Mgr. Pavlacovej 

 organizačné zabezpečenie kvízu odborných vedomostí Mgr.Paišovej,  Mgr.Ţalúdkovej 

 organizačné zabezpečenie školských výletov triednym učiteľom 

 učiteľom konať osvetu očkovania pre ţiakov 

 organizačné zabezpečenie prednášky pre ţiakov 3. ročníka PhDr. Kremeňovej 

c) Schvaľuje: 

 druhé kolo prijímacieho konania pre študijný odbor PS a MAS pre š. r. 2021/2022. 
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UZNESENIE č. 16/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 25. 06. 2021 

 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 25. 06. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 informáciu o prospechu a dochádzke 

 informáciu o záveroch výchovnej rady 

 informáciu o harmonograme nahrádzania predmetov OAZ a OŠS 

 informáciu o nahrádzaní KOŢAZ 

 informáciu o počte prijatých ţiakov pre š. r. 2021/2022 

 informáciu o konaní školskej akadémie 

 informáciu o konaní hodnotiacej porady 

 informáciu o konaní antistresového programu 

 informáciu o konaní teambuldingu 

 informáciu o termíne stáţe ţiakov v rámci projektu Erasmus+ 

b) Ukladá: 

 učiteľom upratovanie zborovne, odborných učební 

 triednym učiteľom kontrolu tried 

c) Schvaľuje: 

 ţiačke Drgovej zníţenú známku zo správania na III. stupeň 

 ţiakovi Svítekovi zníţenú známku zo správania na IV. stupeň 

 ţiačke Lieskovskej zníţenú známku zo správania na II. stupeň 

 ţiačke Nemcovej zníţenú známku zo správania na IV. stupeň 

 ţiačke Nemcovej podmienečné vylúčenie zo štúdia 

 ţiakovi Rehákovi zníţenú známku zo správania na III. stupeň 

 

 

    UZNESENIE č. 17/2020/21 

zo zasadnutia pedagogickej porady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 1. 7. 2021 
 

Pedagogická rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na svojom 

zasadnutí dňa 1. 7. 2021: 

Prijala uznesenie: 

a) Berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 informáciu o sprístupnení tém aktualizačného vzdelávania 

 informáciu o termíne uzatvorenia známok a dochádzky 

 informáciu o viditeľnom označení ţiakov počas OKP 

 informáciu o vyhodnotení plnenia plánu potrieb školy z aktualizačného vzdelávania 

b) Ukladá: 

 triednym učiteľom kontrolu skenovaných lekárskych ospravedlnení 
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Výchovná rada - je poradný orgán riaditeľa školy, predkladá návrhy na prerokovanie 

pedagogickej rade: návrh na Školský poriadok školy. Zasadnutia zvoláva a riadi predseda 

výchovnej rady minimálne 4 x za školský rok, vţdy pred klasifikačnou poradou, prípadne 

podľa potreby. 

  UZNESENIE č. 1/2020/21 

zo zasadnutia Výchovnej rady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 26. 8. 2020 

 

Prijatie uznesenia: 

Výchovná rada pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

a) Berie na vedomie: 

 zmeny v školskom poriadku 

 povinnosť hlásiť absenciu ţiaka prvého ročníka denného štúdia  viac ako jeden deň do 

3. dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci Mgr. Papíkovej 

 vypracovať Plán triedneho učiteľa do 11.9.2020 

 termín ďalšieho stretnutia Výchovnej rady  

b) Schvaľuje: 

 Mgr. Papíkovú za zapisovateľa a za overovateľa zápisníc Mgr. Drápalovú 

 zmeny v školskom poriadku 

c) Ukladá: 

 členom Výchovnej rady prípraviť podklady k ďalšiemu stretnutiu 

 triednym učiteľom prvých ročníkov denného štúdia hlásenie neospravedlnenej 

absencie ţiaka viac ako jeden deň do 3. dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci 

Mgr. Papíkovej 

 triednym učiteľom  vypracovať Plán práce triedneho učiteľa do 11. 9. 2020 

  

  UZNESENIE č. 2/2020/21 

zo zasadnutia Výchovnej rady 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 16. 04. 2021 

 

Prijatie uznesenia: 

Výchovná rada pri SZŠ, Školská 230, Povaţská Bystrica 

a) Berie na vedomie: 

 prospech, dochádzku a správanie za 3. štvrťrok š. r. 2020/2021  

 pochvalu triednym učiteľom ţiačky IV.A Moniky Kuvíkovej za reprezentáciu školy na 

krajskom kole SOČ 

 zámer o zapojení školy do projektu mapovania rozvojových potrieb školy 

organizovaných OZ Školský network. 

 termín ďalšieho stretnutia Výchovnej rady  

b) Schvaľuje: 

 pochvalu triednym učiteľom ţiačky IV.A Moniky Kuvíkovej za reprezentáciu školy na 

krajskom kole SOČ 

c) Ukladá: 

 členom Výchovnej rady prípravu podkladov k ďalšiemu stretnutiu 
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 PhDr. Kataríne Podolanovej preveriť situáciu ohľadne čakania na stravu v školskej 

jedálni SOŠ 

 Mgr. Velikej organizačné zabezpečenie realizácie do mapovania rozvojových potrieb 

školy organizovaných OZ Školský network  

 

 

 

 

 

Predmetové komisie - sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu 

pomocného výchovno - vzdelávacieho orgánu školy. Hlavné ciele spočívajú v uplatňovaní 

pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít 

na príslušný školský rok. Zabezpečujú ich rozpracovanie do konkrétnych úloh. 

Zasadnutia zvoláva a riadi vedúca predmetovej komisie 4 x za školský rok, prípadne podľa 

potreby. 

Na škole pracovala predmetová komisia odborných predmetov a predmetová komisia 

všeobecno-vzdelávacích predmetov. 

 

Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

 Jazyk a komunikácia 

(Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk) 

 Človek a príroda  a Matematika a práca s informáciami 

(Matematika, Informatika, Fyzika, Chémia, Biológia) 

 Človek, hodnoty a spoločnosť a Zdravie a pohyb 

(Dejepis, Občianska náuka, Telesná  a športová výchova, Etická výchova, 

Náboţenská výchova) 

 

UZNESENIE č.1/2020/2021 

 zo zasadnutia predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích  predmetov pri Strednej 

zdravotníckej škole v Povaţskej Bystrici konaného dňa 28.8.2020 

 

Prijatie uznesenia: 
Berie na vedomie: 

1. Návrh plánu práce predmetovej komisie na šk. rok  2020/2021 

2.  Úlohy pre členov na nový školský rok. 

Schvaľuje: 

1. ako zapisovateľa - PhDr. Máriu Klabníkovú a ako overovateľa - Mgr. Ivanu Grbalovú 

2. úlohy PK  na školský rok  2020/2021 

3. hodnotenie a klasifikáciu  vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch na školský rok 

2020/2021 

4. návrh školských projektov pre oţivenie ţivota školy na školský rok  2020/2021 

5. návrh krúţkov 

Ukladá: 

1. členom predmetovej komisie pripraviť vstupné previerky v prvých ročníkoch  podľa 

obsahových a výkonových štandardov pre základné školy a s prihliadnutím na obsah 

vzdelávania na našej škole. 

2. členom predmetovej komisie zverejniť  svoje  časovo-tematické plány na web. stránke 

školy do 2. 9. 2020 
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UZNESENIE č. 2/ 2020/21 

zo zasadnutia predmetovej komisie pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej 

Bystrici konaného dňa  20. novembra 2020 

Prijatie uznesenia: 

Schvaľuje: 

 Návrh na klasifikáciu počas dištančného vzdelávania  

Ukladá: 

 Upraviť maturitné zadania na ústnu maturitnú skúšku  v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom 

          Zodpovední: všetci členovia PK           Termín: do 30. marca 2021 

 Zorganizovať olympiádu ľudských práv 

          Zodp.: Mgr. Veliká                                 Termín: do 19. decembra 2020 

 Zorganizovať biblickú olympiádu 

           Zodp.: Mgr. Plačková                            Termín: do 19. decembra 2020 

 

 

UZNESENIE č. 3/ 2020/21 

zo zasadnutia predmetovej komisie pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej 

Bystrici konaného dňa 21. decembra 2020 

Prijatie uznesenia: 

Schvaľuje: 

 Klasifikáciu v jednotlivých predmetoch počas prezenčného a dištančného vzdelávania 

v školskom roku 2020/2021  

 Ukladá: 

 Upraviť maturitné zadania na ústnu maturitnú skúšku  v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom 

          Zodpovední: všetci členovia PK                          Termín: do 30. marca 2021 

 

 

UZNESENIE č. 4/ 2020/21 

Zo zasadnutia predmetovej komisie pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej 

Bystrici konaného dňa 10. februára 2021 

 

Prijatie uznesenia: 

Schvaľuje: 

 zapisovateľa-PhDr. Máriu Klabníkovú 

 overovateľa- Mgr. Ivanu Grbalovú 

 maturitné zadania zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a nemeckého 

jazyka 

Ukladá: 

 Organizačne a dokumentačne pripraviť písomné maturitné skúšky 

  Zodpovední: všetci členovia PK                                  Termín: do 12. apríla 2021 

 Zorganizovať podujatia: 

- Vansovej Lomnička – regionálna súťaţ v prednese poézie a prózy 

Zodp.: Mgr. Júlia Srnková    Termín: február 2021 

- Hviezdoslavov Kubín – školské kolo: 

Zodp.: Mgr. Júlia Srnková,  Mgr. Drápalová                    Termín: marec 2021 

- Zapojiť sa do súťaţeVráťme knihy do škôl 

Zodp.: Mgr. Júlia Srnková,  Mgr. Drápalová                    Termín: marec 2021 

- Deň vody 
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Zodp.: Mgr. Podolanová                                                   Termín: marec 2021 

- Deň Zeme 

Zodp.: Mgr. Podolanová                                                      Termín: apríl 2021 

- XII. školská akadémia 

Zodp.: Mgr. Júlia Srnková                                                  Termín: jún 2021 

- Vydanie školského časopisu  

Zodp.: Mgr. Drápalová                                                        Termín: jún 2021 

UZNESENIE č. 5 2020/21 

Zo zasadnutia predmetovej komisie pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej 

Bystrici konaného dňa 10. apríla 2021 

 

Prijatie uznesenia: 

Schvaľuje: 

1. ako zapisovateľa-PhDr. Máriu Klabníkovú 

a ako overovateľa- Mgr. Ivanu Grbalovú 

2.úlohy v súvislosti s  MS 

Ukladá: 

 Organizačne a dokumentačne pripraviť maturitné skúšky, skontrolovať aritmetické 

priemery 

            Zodpovední: všetci členovia PK                                    Termín: do 17. mája 2021 

 Zapojiť sa do súťaţe Vráťme knihy do škôl 

           Zodp.: Mgr. Júlia Srnková,  Mgr. Drápalová                  Termín: marec 2021 

 

 Pomôcť pri vypracovaní učitelského projektu v rámci Erasmus + 

            Zodp.: členovia PK       Termín: do 7. 5. 2021 

 

 XII. školská akadémia 

            Zodp.: Mgr. Júlia Srnková     Termín: jún 2021 

 Vydanie školského časopisu  

     Zodp.: Mgr. Drápalová     Termín: jún 2021 

 

 Prripraviť ţiačku do celoslovenskej literárnej súťaţe pri príleţitosti 100. výročia 

narodenia Alexandra Dubčeka 

      Zodp.: Mgr. Júlia Srnková     Termín: jún 2021 

 

Predmetová komisia odborných predmetov: 

 Odborné vzdelávanie 

(Latinský jazyk, Administratíva a zdravotnícka dokumentácia,  Psychológia, 

pedagogika a profesijná komunikácia, Zdravotnícka etika, Anatómia a fyziológia, 

Patológia, Prvá pomoc, Zdravie a klinika chorôb, Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľské 

techniky, Fyzikálna terapia, Základy ošetrovania a asistencie, Preventívne lekárstvo, 

Odborná klinická prax, Organizácia zdravotnictva, Sociálna starostlivosť, Zdravoveda, 

Sanitárne činnosti, Sanitárstvo) 

 

UZNESENIE č. 1 -  2020/21 

zo zasadnutia PK OP pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej Bystrici konaného 

dňa 24. 08. 2020 

Prijatie uznesenia 

Berie na vedomie: 

 Organizáciu školenia BOZP a PO, školenia COVID – 19 
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 Organizáciu výučby externého štúdia 

 Organizáciu výučby teoretického  a praktického vyučovania 

 Plán hospitačnej činnosti 

 Návrh krúţkovej činnosti 

Schvaľuje: 

 Plán práce PK OP na školský rok 2020/2021 

 Tematické plány odborných predmetov 

 Plán exkurzii na školský rok 2020/2021 

 Plán kontinuálneho vzdelávania členov PK OP v školskom roku 2020/2021 

 Postup hodnotenia a klasifikácie odborných predmetov v školskom roku     

            2020/2021 

 Harmonogram testovania ţiakov v školskom roku 2020/2021 

Ukladá: 

 Realizovať akcie podľa plánu PK OP 

        Z: podľa plánu PK OP                                       T: podľa plánu PK OP 

 Realizovať riaditeľské  testy pre ţiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka  z predmetu 

ZOE a ţiakov prvého ročníka  z predmetu OSE 2x ročne a testu odborných predmetov 

pre 4. ročník. 

OSE    1. ročník –   I. polrok -   Mgr. Paišová 

                                       II. polrok  - Mgr. Pavlacová 

       ZOE   2. ročník –    I. polrok -   PhDr. Kremeňová 

                        II. polrok – Mgr. Ţalúdková 

   3. ročník –    I.  polrok – Mgr. Bakalová  

                        II. polrok – Mgr. Pavlacová 

   4. ročník –    I. polrok –  Mgr. Papíková 

                                        II. polrok – Mgr. Ligásová 

       Odborný test  4. ročník – I.  a II. polrok- MUDr. Wallenfelsová 

               T: december 2020, apríl – jún 2021 

 Zodpovednosť za odborné učebne: 

      PhDr. Krstičová (uč. ZOE, OST č. 1) 

      Mgr. Ligásová  (uč.  ZOE, OST  č.2) 

      PhDr. Zboranová  (uč. ZOE, OST č. 3)               

      PhDr. Kremeňová  – učebňa AZD (pomôcky) 

      PhDr. Svítková – učebňa odborných predmetov 

      Mgr. Pavlacová – učebňa prvej pomoci 

 Realizovať zodpovedným vyučujúcim podľa plánu práce PK OP navrhnuté programy. 

         Program podpory zdravia na SZŠ – zodp. Mgr. Ţalúdková 

         Program výučby prvej pomoci pre základné školy – zodp. Mgr. Pavlacová 

         Program prevencie HIV/AIDS „Červené stuţky― – zodp. Mgr. Pavlacová 

                                                                                                  T: úloha trvalá 

 Realizovať ošetrovateľské semináre 

 Z: PhDr. Zboranová                                                       T: január 2021 

 Z: PhDr. Svítková                                                          T: marec 2021 

 Doplniť tlačivá na predmet AZD 

      Z: PhDr. Kremeňová                                                      T: september 2020 + priebeţne 

 Dopĺňať kniţnicu novou odbornou literatúrou 
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                  Z: Mgr. Bakalová                                                           T: úloha trvalá 

        Podporovať ţiakov v práci SOČ konzultantskými sluţbami. 

 Z: pridelení konzultanti                                                   T : úloha trvalá 

         Zorganizovať exkurzie vyučujúcimi podľa harmonogramu 

      Z: podľa plánu exkurzií                                                   T: podľa plánu exkurzií 

        Sledovať absenciu ţiakov na predmetoch ZOE cv., PPS cv., OAZ, 

V prvom ročníku na predmete OST 

     Z: triedny učitelia                                                                    T: úloha trvalá 

 Vedenie dokumentácie PK OP    

       Z: PhDr. Kremeňová                                                          T: úloha trvalá 

 Prehodnotiť  maturitné  zadania 

Z:  Mgr. Ligásová, Mgr. Papíková,  Mgr. Špániková, MUDr. Wallenfelsová                                                        

                                                                                                 T: október 2020 

 

 

UZNESENIE č. 2 -  2020/2021 

zo zasadnutia PK OP pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej Bystrici konaného 

dňa 20. 10. 2020 

Prijatie uznesenia 

Berie na vedomie: 

 Organizáciu pripravovaných akcií 

Schvaľuje: 

 Maturitné oddelenia 

Ukladá: 

 Realizovať testovanie ţiakov 

  Z: 1. ročník – Mgr. Paišová 

      2. ročník – PhDr. Kremeňová 

      3. ročník – Mgr. Bakalová 

      4. ročník – Mgr. Papíková                                                                 T: december 2020 

    Pripraviť pripraviť návrh maturitných zadaní 

  Z: Mgr. Papíková,  Mgr. Ligásová, Mgr. Špániková, MUDr. Wallenfelsová  

                                                                                                                        T: merec 2021                                                                               

 Oboznámiť sa s harmonogramom praktickej MS 

Z: vyučujúce OKP                                                                                  T: marec 2021 

 

UZNESENIE č. 3 – 2020/2021 

zo zasadnutia PK OP pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej Bystrici konaného 

dňa 21. 12. 2020 

 

Prijatie uznesenia 

Ukladá: 

 Vyhotoviť návrhy hodnotenia počas dištančného vzdelávania 

Z.: vyučujúce jednotlivých predmetov                                                    T: január 2021 

 Sledovať absenciu v profilujúcich predmetoch 

Z.: vyučujúce jednotlivých predmetov                                                     T: úloha stála 

 Informovať o prípadných problémoch počas dištančného vzdelávania 

Z.: vyučujúce jednotlivých predmetov                                                     T: úloha stála 
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UZNESENIE č. 4 – 2020/2021 

zo zasadnutia PK OP pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej Bystrici konaného 

dňa 18. 01. 2021 

 

 

Prijatie uznesenia 

Berie na vedomie: 

 Študijné výsledky profilujúcich predmetov za I. polrok 

 Smernicu k nahrádzaniu 

 Návrh tlačiva pre posudzovanie zdravotného stavu 

Schvaľuje: 

 Spôsob hodnotenia TČOZ MS 

 Maturitné oddelenia pre PČOZ MS 

Ukladá: 

 Vyjadriť sa k tlačivu pre posudzovanie zdravotného stavu 

Z.: PhDr. Kremeňová                                                                                    T: február 2021 

 

 

UZNESENIE č. 5 – 2020/2021 

zo zasadnutia PK OP pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej Bystrici konaného 

dňa 16. 03. 2021 

Prijatie uznesenia 

Berie na vedomie: 

 Nelnenie plánu práce PK 

Schvaľuje: 

 Maturitné témy na TČOZ a PČOZ MS a záverečné skúšky sanitár 

Ukladá: 

 Pripraviť návrh na usporiaddanie skriniek do odborných učební 

Z.: Mgr. Ligásová, PhDr. Krstičová, PhDr. Zboranová                                 T: máj 2021 

 Pripraviť návrh na nákup materiálu a zariadenia  do učební 

Z.: PhDr. Zboranová, PhDr. Krstičová, PhDr. Kremeňová                            T: jún 2021 

 Informovať o postupe prác pri  úprave novej učebne v NsP 

Z.: PhDr. Kremeňová                                                                                       T: úloha stála 

 Zabezpečiť pracovný odev na OKP (vyskúšanie) 

Z.: PhDr. Kremeňová, Mgr. Ţalúdková                                                           T: jún 2021 

 

UZNESENIE č. 6 – 2020/2021 

zo zasadnutia PK OP pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej Bystrici konaného 

dňa 18. 05. 2021 

 

Prijatie uznesenia 

Berie na vedomie: 

 informácie o priebehu dištančného vzdelávania  

 informácie o SOP 

 informácie o nenahrádzaní profilujúcich predmetoch 

Ukladá: 

 sledovať absenciu počas SOP 

Zodp.: triedni učitelia                                                                                        T: jún 2021 
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UZNESENIE č. 7 – 2020/2021 

zo zasadnutia PK OP pri Strednej zdravotníckej škole v Povaţskej Bystrici konaného 

dňa 01. 07. 2021 

Prijatie uznesenia 

Berie na vedomie: 

  informácie o nákupe pomôcok 

  informácie o voľných pracovných miestach 

  Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za II. polrok 

  informácie o priebehu nahrádzania 

 informácie o poţiadavkách členov PK OP 

Schvaľuje: 

  harmonogram nahrádzania 

  nákup učebníc 

  úpravy šatní v NsP 

Ukladá: 

  pripraviť plán nákupu pomôcok 

  Zodp.: PhDr. Krstičová, PhDr. Zboranová                                                       T: august 2021 

  zrealizovať úpravy šatní v NsP 

Zodp.: PhDr. Kremeňová                                                                                    T: august 2021 

  vytvoriť pracovnú skupinu na úpravu maturitních zadaní                                 T: august 2021 

Zodp.: PhDr. Michálková 

  prehodnotiť poţadavky členov PK OP                                                              T: august 2021 

Zodp.: PhDr. Podolanová, PhDr. Michálková 

  doplniť ochranné pracovné pomôcky so šatní  

Zodp.: PhDr. Kremeňová                                                                                    T: august 2021            

 

 

 

Rada rodičov - je zdruţenie rodičov, ktorými sú zástupcovia jednotlivých tried školy. Je 

poradným orgánom riaditeľa školy a najvyšším orgánom dobrovoľného zdruţenia rodičov, 

ktorý sa riadi svojimi stanovami. 

- zhromaţďuje názory, pripomienky a poţiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania 

a predkladá ich riaditeľovi, 

- rozhoduje o prerozdelení prostriedkov z fondu Rodičovského zdruţenia v záujme podporiť 

výchovu, výučbu a aktivity ţiakov, 

- stretáva sa v deň triednych rodičovských aktívov za účelom čo najrýchlejšieho riešenia 

otázok a problémov nadnesených na triednych rodičovských stretnutiach, 

- volí výbor Rady rodičov RZ , ktorý je výkonným orgánom Rady rodičov, ktorý sa stretáva 

podľa poţiadaviek. 
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UZNESENIE č. 1/2020/21-V 

zo zasadnutia výboru ZRŠ pri 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

dňa 28. 09. 2020 

 

Prijatie uznesenia: 

Výbor Zdruţenia rodičov školy pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská 

Bystrica na svojom zasadnutí  dňa 28. 09. 2020 

a) Berie na vedomie: 

 informáciu o moţnosti príspevku z 2 % zaplatenej dane za rok 2020 pre OZ pri SZŠ PB 

b) Schvaľuje: 

 návrh na zapisovateľa a overovateľa uznesení 

 návrh na členov výboru ZRŠ a revíznej komisie 

 

UZNESENIE č. 1/2020/21 

z výročnej členskej schôdze ZRŠ pri 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

dňa 28. 9. 2020 

 

Prijatie uznesenia: 

Zdruţenie rodičov školy pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na 

výročnej členskej schôdzi konanej dňa 28. 9. 2020 

a) Berie na vedomie: 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za š. r. 

2019/2020 

 Správu o stave finančných prostriedkov za školský rok 2019/2020 

b) Schvaľuje: 

 zapisovateľa a overovateľa uznesení 

 členský príspevok pre š. r. 2020/2021 

 členov výboru ZRŠ a revíznej komisie 

 členov volebnej komisie 

 zástupcov rodičov do RŠ 

 návrh rozpočtu pre š. r. 2020/2021 

 Plán činnosti na školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

Ţiacka školská rada - je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa 

vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. Zastupuje ţiakov vo vzťahu k riaditeľovi a 

vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy a volí a odvoláva zástupcu ţiakov do 

rady školy. 

Cieľom ţiackej školskej rady ako orgánu školskej samosprávy, ktorý reprezentuje 

ţiakov SZŠ, pod vedením svojho predsedu, bolo v školskom roku 2020/2021: 

- voľba zástupcu študentov do Rady školy, 
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- pravidelne realizovať stretnutia členov ŢŠR najmenej raz za 2 mesiace, 

- zúčastňovať sa na zasadnutiach Mestského študentského parlamentu a informovať členov 

ŢŠR o jeho aktivitách, 

- kontrolovať spolu s koordinátorom sociálno-patologických javov schránku dôvery 

a v prípade problému spolu s ostatnými členmi ŢŠR, prípadne s výchovným poradcom, 

koordinátorom sociálno-patologických javov, triednym učiteľom, vedením školy,... tento 

problém okamţite riešiť, 

- počas celého školského roku organizovať, spoluorganizovať, pomáhať pri realizácii rôznych 

školských a mimoškolských akcií /študentské aktivity, nástenky, výzdoba školy, tried, besedy, 

Mikulášsky deň, dobrovoľnícke aktivity.../ a zúčastňovať sa na vyhodnocovaní jednotlivých 

súťaţí v škole, 

- počas školského roku aktívne spolupracovať s vedením školy, s výchovným poradcom, 

s koordinátorom sociálno-patologických javov, s triednymi učiteľmi, s vyučujúcimi 

jednotlivých predmetov, so ţiakmi SZŠ pri riešení a odstraňovaní prípadných problémov. 

Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam nebolo moţné niektoré šk. akcie zorganizovať, 

stretnutia ŢŠR  prebiehali online. 

 

UZNESENIE č. 1/2020/21 

zo zasadnutia ţiackej školskej rady pri 

Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, Povaţská Bystrica 

konanej dňa 24. 05. 2021 

Prijatie uznesenia: 

Ţiacka školská rada pri Strednej zdravotníckej škole, Školská 230, Povaţská Bystrica na 

zasadnutí konanom dňa 24. 5. 2021 

 

Schvaľuje: 

 menovanie Adriany Hudákovej jako zástupcu študentov do Rady školy pri SZŠ 
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§ 2. odst. 1d 

Údaje o počte žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. odst. 1e 

Zamestnanci školy 

Spolu: 47 

Z toho pedagogickí: 42 

 na dohodu o pracovnej činnosti 11 

Z toho nepedagogickí: 5 

 účtovníčka, personalistka a mzdárka: 2 

 upratovačky: 2 

 vrátnik- informátor, školník 1 

 

§ 2. odst. 1f 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných Spolu 

Pedag. zamestnanci 0 42 42 

Odbornosť vyučovania bola 100 % vo všetkých predmetoch okrem: 

etická výchova – 100 % - neodbor 

občianska náuka – 100 % - neodborne 

Informatika– 70 % - neodborne 

ročník Trieda 

počet ţiakov 

k 15.9.2020 k 31.8.2021 

1. I.A 29 29 

 I.B 29 28 

 I.C 15 16 

2. II.A 27 27 

 II.B 23 23 

3. III.A 24 24 

 III.B 25 25 

4. IV.A 19 0 

 IV.B 20 0 

večerné I.VS2 31 22 

 I.S 22 0 

 II.VS2 28 0 

SPOLU 12 292 194 
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§ 2. odst. 1g 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Vzhľadom na to, ţe celý školský rok bol poznačený pandémiou, prejavilo sa to i na počte 

realizovaných aktivít. Striedalo sa obdobie prezenčného a dištančného vzdelávania. Mnohé 

naplánované aktivity museli byť pre zhoršujúcu sa situáciu s Covid 19 buď zrušené alebo 

realizované v obmedzenom reţime. 

Dňa 18. septembra 2020 sa v uliciach slovenských miest konala verejná zbierka "Biela 

pastelka", ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dňa 25. septembra 

2020 sa na našej škole uskutočnil uţ 9. ročník medzitriednej projektovej súťaţe, ktorá sa 

kaţdoročne koná pri príleţitosti Európskeho dňa jazykov. Akcie sa zúčastnili ţiaci prvých, 

druhých a tretích ročníkov. Kaţdá trieda mala predstaviť jeden štát Európy, napr. jazyk, 

zriadenie, mestá, národné symboly, jedlá a iné zvyklosti, typické pre jednotlivé krajiny. 

Keďţe tento rok  pandemická situácia nedovoľovala prezentovať jednotlivé krajiny fyzicky 

v triedach, mali si ţiaci kaţdej triedy pripraviť krátke video. 

Tento rok tak mohli všetci aspoň virtuálne zavítať do Nórska, Švajčiarska, Monaka, Ruska, 

Grécka, Holandska a Dánska. Kaţdá virtuálna prehliadka bola čiastočne v cudzom jazyku. Pre 

ţiakov bol pripravený aj jazykový a kultúrno-geografický kvíz, týkajúci sa jednotlivých 

krajín. 

Cieľom projektov bolo upozorniť ţiakov na dôleţitosť štúdia jazykov, aktivizovať ich na 

vyvinutie samostatnej aktivity podporujúcej štúdium jazykov, podporiť zvyšovanie 

mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia, poukázať na jazykovú a kultúrnu 

rozmanitosť Európy a podporiť celoţivotné jazykové vzdelávanie ţiakov nielen v škole. 

Všetky triedy sa s videami popasovali statočne, napriek tomu, ţe niečo také robili po prvýkrát. 

Napokon zvíťazila II. B trieda, na druhom mieste bola II. A a tretie miesto patrilo 

ţiakom a ţiačkam z III. A. Tretie a druhé miesto si delili s rovnakým počtom bodov triedy 

II. A a III. A, ktoré predstavili Rakúsko a Írsko. Za víťazstvo v súťaţi sa študenti II. B 

zúčastnia jazykovej exkurzie vo vybranom slovenskom meste, ak to pandemická situácia 

dovolí. Ostatné triedy boli ocenené sladkou odmenou. 

Dňa 18.10.2020 sa naši ţiaci zúčastnili misijnej zbierky na podporu misijných diel. 

Mgr. Plačková zorganizovala online Biblickú olympiádu v a Mgr. Veliká online Olympiádu 

ľudských práv. 

14. ročník celoslovenskej kampane Červené stuţky prebiehal od 2. septembra 2020 a vrcholil 

1. decembra 2020 v deň Svetového dňa boja proti AIDS. V rámci kampane sa ţiaci III. 
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ročníka v priebehu mesiaca október zapojili do výtvarnej súťaţe Logo pre červené stuţky. 

Tri najkrajšie práce  od autorov– Adela Havlíková-III.B,  Viktória Medvecká- III. B, 

 Michaela Urbanová-III.A, boli zaslané do celoslovenskej výtvarnej súťaţe. 

Mgr. Drápalová zorganizovala  v decembri zbierku „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok?― Kolegovia jej pomohli pripraviť a distribuovať krabice medzi seniormi 

v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych sluţieb. 

V januári 2021 sa Pavlína Strapková z III. B zúčastnila Okresného kola olympiády v NEJ 

a postúpila do krajského kola, lebo na okresnom kole bola jediná vo svojej kategórii. 

Mária Bačíková z III.B sa zúčastnila okresného kola olympiády v ANJ  a skončila na 3. 

mieste, lebo bola sama s vo svojej kategórii, a preto ju pričlenili do kategórie s gymnáziom 

a obchodnou akadémiou. 

Dňa 8. februára 2021 sa na našej škole obnovilo prezenčné vyučovanie. Ţiaci, rodičia a 

zamestnanci školy sa mohli dať otestovať vo vytvorenej školskej MOM-ke. 

V piatok 12. februára 2021 našu školu poctila vzácna návšteva. Minister školstva Branislav  

Gröhling  sa prišiel pozrieť na obnovenie prezenčnej výuky. Navšívil všetky ročníky. 

Štvrtáčka Monika/víťazka okresného kola SOČ/, ktorá práve učila prvákov ako sa dorozumieť 

s hluchonemým pacientom, pretlmočila privítanie aj do posunkovej reči. U tretiakov 

mu predviedli základy resuscitácie a štvrtáci sa pýtali, ako budú tento rok prebiehať maturity. 

Previedli sme ho aj po priestoroch školy a ukázali mu naše odoborné učebne. Počas obdobia 

dištančného vyučovania sme na škole  vynovili  odborné učebne ošetrovateľstva, zriadili novú 

fitness miestnosť, zmodernizovali PC techniku, zakúpili softvér nemocničného informačného 

systému na vyučovanie zdravotníckej dokumentácie, posilnili wi-fi, vymenili šatníkové 

skrinky v naše šatni v nemocnici. Okrem ministra školstva Branislava Gröhlinga, našu vzácnu 

návštevu doplnili aj predseda TSK Jaroslav Baška,  primátor mesta Karol Janas a poslankyňa 

MsZ Iveta Pospíšilová. 

Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnil on-line výber štyroch ţiakov a dvoch náhradníkov z 9 

záujemcov, ţiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, o zahraničnú 

odbornú stáţ v Španielsku v rámci ERASMUS+. Táto odborná stáţ je plánovaná  v rámci 

projektu ERASMUS+  a výberová komisia zloţená z učiteľov odborných predmetov, učiteľov 

cudzích jazykov, triednych učiteľov a koordinátora projektu vybrala ţiakov  po zváţení 

jazykových a odborných vedomostí, osobnostných predpokladov a plnenia si svojich 

pracovných povinností. 
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Aj počas distančnej formy výučby sa študenti zapojili do 43. ročníka celoslovenskej 

Stredoškolskej odbornej činnosti. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tento rok všetky 

kolá konali distančne. 

Dňa 31. marca 2021 v  krajskom kole SOČ v odbore pedagogika, psychológia a sociológia 

získala Monika Kuviková, ţiačka 4. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent   1. 

miesto  a postup do celoslovenského kola. Celoslovenská prehliadka sa konala v dňoch 

27. – 30. apríla a našu školu reprezentovala Monika v  kategórii Pedagogika, psychológia 

a sociológia.  29. apríla 2021 v Trenčíne získala certifikát úspešného riešiteľa 43. ročníka 

celoštátnej prehliadky SOČ. Monika dosiahla krásny úspech, keď sa so svojou 

prácou Tichý svet, umiestnila na  4. mieste. 

Deň Zeme sme si na našej škole pripomenuli vo štvrtok, 22. 4.2021 krátkym príspevkom 

v školskom rozhlase. V piatok, 23. 4. 2021, sme si prizvali hostku Dominiku z firmy 

WakiVaky , ktorá nám v rámci Fashion Revolution Week  prišla porozprávať o negatívnych 

vplyvoch textilného a módneho priemyslu. Sama sa zaoberá práve upcykláciou textilného 

odpadu. Spolu s ňou sme hľadali riešenia, ako módu spomaliť a správať sa ekologickejšie. Aj 

v škole sa nám nakopilo niekoľko vriec starých plášťov a iného textilu, ktorý sme nechceli 

vyhadzovať. Spracovali sme ho v rámci upcyklačného workshopu, kde ţiaci týmto textilom 

plnili podsedáky, ktoré budeme v škole naďalej vyuţívať. V závere si tieţ ţiaci mohli vyrobiť 

tašku zo starého trička, a to bez šitia, iba s pomocou noţníc. Súčasťou dňa Zeme bola aj 15-

dňová výzva, s aktivitami s environmentálnou tematikou (doniesť si na nákup vlastnú tašku, 

ušiť si vlastné vrecko na ovocie a zeleninu,...). 

Dňa 4. júna 2021  ţiaci II. B triedy boli na jazykovo-poznávacej exkurzii v  Košiciach. Bola 

to sľúbená odmena za víťazstvo v súťaţi pri príleţitosti Európskeho dňa jazykov. 

Súťaţe v poskytovaní prvej pomoci sme sa tento školský rok zúčatnili on line – Zdravotník 

v akcii z Prešova dňa 15. júna 2021. 

Dňa 30. júna 2021 sa konala Akadémia pri príleţitosti 30-teho výročia zaloţenia SZŠ 

v Povaţskej Bystrici. Výstavu fotografií pripravila Mgr. Drápalová. Celú Akadémiu 

zorganizovala Mgr. Drápalová a Mgr. Papíková, výchovná poradkyňa. Akadémie si zúčastnili 

vzácni hostia: ţupan TSK p. Jaroslav Baška, vedúca odboru školstva TSK Mgr. Ţernovičová, 

spoluzakladateľ SZŠ v Pov. Bystrici - p. Halmeš, primátor mesta p. Janas, riaditeľ NsP 

MUDr. Steiner, členovia Rady školy, riaditelia stredných škôl v Pov. Bystrici, bývalí a 

súčasní zamestnanci školy. Ako milý darček si ţiaci pripravili veľmi pekný kultúrny program, 

ktorý bol na vysokej úrovni. Bývalí ţiaci poslali svoje blahoţelania na videu. 

https://www.facebook.com/wakivaky/?__cft__%5b0%5d=AZUY8YPSWGo6oDO3FxZXvMzztjc0I-YoFipu8pUOoDS5OqDVtRBeo8JzP08VK7-3LNAXGsZmNEEghNhez5G30NDLpLNDoIPX_QDFUw8EAgOgPgnTZRp9gsnPm_lV4jqF8fxydYnRy9TaKPSgxWH-DkWh&__tn__=kK-R
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V mesiaci jún členovia PK OP pod vedením Mgr. Pavlacovej pripravili a realizovali súťaţ 

v poskytovaní prvej pomoci pre ţiakov 2. ročníka našej školy. 

Dňa 22. júna 2021 sme zorganizovali  s podporou TDPS, n.f. na pôde našej školy súťaţ 

v poskytovaní prvej pomoci pre ţiakov základných škôl. Zúčastnilo sa  6 základných škôl 

z regiónu, aby si zmerali sily v súťaţi v poskytovaní prvej pomoci. Poskytli prvú pomoc pri 

autonehode, podávali kardiopulmonálnu resuscitáciu, ošetrili popáleninu, veľké krvácanie, 

znehybnili zlomeninu. Teoretické vedomosti si overili testom. Na záver sme si pozreli ukáţku 

výcviku záchranárskych psov, ktorú nám predviedli členovia tímu Rescue Povaţie. zároveň 

pripravili a realizovali súťaţ v poskytovaní prvej pomoci pre ţiakov ZŠ, kde naši ţiaci pod 

vedením Mgr. Pavlacovej realizovali i prednášky a ukáţky z prvej pomoci. 

Dňa 24.6.2021 Mgr. Paišová a Mgr. Ţalúdková pripravili a realizovali kvíz odborných 

vedomostí pre ţiakov 1. a 2. ročníka. 

 

 

§ 2. odst. 1h 

Projekty 

 
Z dôvodu pandemickej situácie sme museli preloţiť realizáciu projektu v rámci programu 

ERASMUS+ „Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce“ na september 

2021. 

I v tomto školskom roku sme v rámci programu ERASMUS+ boli uspešní s projektom 

„Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy“, v rámci neho plánujeme 

účasť šiestich našich interných vyučujúcich na zahraničných kurzoch v Taliansku a 

Španielsku, ktoré nám zabezpečia naši projektoví partneri, EUROPASS SRL a European 

Academy of Creativity. 

Pod vedením Mgr. Pavlacovej s podporou TDPS, n.f boli ţiaci zapojení do projektu „Prvá 

pomoc pre všetkých“, v rámci ktorého bola zorganizovaná súťaţ prvej pomoci pre ţiakov ZŠ 

a ţiaci napísali a ilustrovali rozprávkovú kniţku s CD s názvom Ako zvieratká kamarátov 

zachránili, ktorá bola vydistribuovaná materským škôlkam v okrese. V rámci projektu boli 

zakúpené i poôcky do učebne prvej pomoci. 

V septembri 2020 sme začali uskutočňovať projekt „Zodpovedná príprava pre prax“, ktorý 

sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Cieľom je zvýšiť kvalitu odborného 

vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce Celková dĺţka realizácie hlavných 

aktivít je 30 mesiacov, predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít: 02/2023. Cieľovou 
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skupinou sú ţiaci školy, ktorí budú v rámci Hlavnej aktivity č. 1: Zvýšenie kvality 

vzdelávania – mimoškolská činnosť zapojení do 5 krúţkov, ktoré budú realizované mimo 

vzdelávacích poukazov a mimo výchovného programu školy. Vďaka tomuto sme získali 

nemocničný informačný systém FONS Enterprise, ktorý pre svoju činnosť pouţíva NsP 

Povaţská Bystrica i FN Ţilina. Ako jedna z mála stredných zdravotníckych škôl na Slovensku 

môţeme ţiakov pripravovať na prácu s ním. Najprv prebehlo zaškolenie našich odborných 

učiteliek a tie teraz budú odovzdávať svoje skúsenosti ţiakom a tak zabezpečia nielen 

zvýšenie ich odborných kompetencií ale i rozvoj ich digitálnej gramotnosti. 

Boli sme úspešní a získali sme moţnosť zapojiť sa dvojročného tréningovo-mentoringového 

programu „Školy, ktoré menia svet“ . Program sa zameriava na profesionálny rozvoj 

pedagógov a na rozvoj občianskych a ţivotných kompetencií a zručností ich ţiakov a ţiačok. 

Prostredníctvom zavádzania záţitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov 

zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u ţiakov a 

ţiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, 

demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku 

angaţovanosť a zodpovednosť. 

Pod vedením Mgr. Grbalovej sú ţiaci školy zapojení do projektu E-Twinning, 

 

 

§ 2. odst. 1i 

Výsledky inšpekčnej činnosti 
 

Názov: Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva 

Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Termín kontroly: 15. 02. 2021 – 14. 05. 2021 

Kontrolované obdobie: roky 2018 – 2020 a súvisiace obdobie 

Predmet kontroly: 

1. Nastavenie systému vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 

2. Efektívnosť vyuţívania alokovaných zdrojov 

3. Kontrola a účinnosť dosahovania stanovených cieľov 

Záver kontroly: 

Ciele školského vzdelávacieho programu boli v súlade s princípmi a cieľmi príslušných 

štátnych vzdelávacích programov a zohľadňoval regionálne potreby trhu práce, rozvojové 

potreby regiónu a poţiadavky zamestnávateľov. Ciele týkajúce sa uplatnenia absolventov 
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školy na trhu práce boli stanovené samostatne v kaţdom školskom vzdelávacom programe. 

Škola vyuţívala všetky metódy internej kontroly uvedené v školskom vzdelávacom programe. 

 

 

Názov: Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 

finančnou kontrolou. 

Kontrolný orgán: Trenčiansky samosprávny kraj, Útvar hlavného kontrolóra 

Termín kontroly: 16. 07. 2021 – 19. 07. 2021 

Kontrolované obdobie: 19. 03. 2020 – 31. 12. 2020 

Predmet kontroly: 

1. Zistiť stav splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených finančnou  

kontrolou. 

Záver kontroly: Opatrenia boli splnené. 

 

 

§ 2. odst. 1j 

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 

podmienkach školy 
 

 

Názov predmetu počet učební vybavenie učební 

Anglický jazyk 
jazyková učebňa mapy, audiovizuálna technika, slovníky 

Nemecký jazyk 

Informatika 
2 odborné učebne počítače, dataprojektory 

Odborné zdravotnícke predmety 3 odborné učebne 

anatomické modely, obrazy, zdravotnícke pomôcky, 

audiovizuálna technika, DVD prehrávače- vybavenie 

podľa ŠkVP 

Prvá pomoc 
odborná učebňa 

resuscitačné modely, mapy, didaktická technika, 

zdravotnícky materiál, interaktívna tabuľa 

Anatómia a fyziológia odborná učebňa 
anatomické modely, obrazy, didaktická technika, 

interaktívna tabuľa 

Administratíva a zdravotnícka 

dokumentácia 
odborná učebňa vybavená podľa ŠkVP 

Telesná výchova posilňovňa 
náradie na cvičenie 
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§ 2. odst. 1k 

 

Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o 

oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

 

Silné stránky - klady Slabé stránky - nedostatky 

plná odbornosť vyučovania odborných predmetov z priestorových dôvodov chýbajú kabinety pre 

učiteľov 

ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov nízky záujem ţiakov o zapojenie sa do 

predmetových olympiád 

skutočnosť, ţe na škole sa nevyskytli problémy s 

uţívaním drog, 

pomerne vysoká absencia ţiakov 

kvalitné vybavenie odborných učební rastie počet oslobodených ţiakov od telesnej 

a športovej výchovy 

dostatok modernej a aktuálnej odbornej literatúry klesajúci záujem rodičov o spoluprácu so 

školou 

korektná tímová práca v rámci PK absencia telocvične 

uprednostňovanie inovatívnych metód 

v organizácií vzdelávania, neustále zvyšovanie 

aktívneho a tvorivého prístupu k ţiakom 

 

didaktická technika pre výchovnovzdelávací 

proces 

 

odborne vybavená jazyková učebňa  

zrekonštruované a zmodernizované priestory školy  

vysoké uplatnenie absolventov v praxi  

vysoká úspešnosť ţiakov v pokračovaní štúdia na 

VŠ 

 

organizácia rozmanitých školských akcií /exkurzie, 

besedy, odborné prednášky, kultúrne a športové 

podujatia/ 

 

dobrá spolupráca so školiacimi pracoviskami  

kladné hodnotenie školy verejnosťou  

humanitárne akcie mesta, spolupráca s mestským 

úradom, domovom dôchodcov, ... 

spolupráca s Radou školy a ZRŠ 

 

spolupráca s ÚPSV a R  

spolupráca so základnými školami v regióne  

spolupráca so strednými školami v regióne  

spolupráca so zdravotníckymi školami SR  

spolupráca s tretím sektorom  

spolupráca s CPPPaP  

poloha našej školy - pribliţne uprostred mesta, 

čo zlepšuje jej dostupnosť dopravnými 

prostriedkami 
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Škola spolupracovala: 

 Spolupráca s Občianskym zdruţením Zdravá duša - Deň nezábudiek. 

 Spolupráca s Úniou slabozrakých a nevidiacich "Biela pastelka". 

 Aktívna spolupráca s Ligou proti rakovine pri organizovaní Dňa narcisov. 

 Návšteva Poradne zdravia s cieľom besedy k prevencii kardiovaskulárnych ochorení 

(meranie CO vo vydychovanom vzduchu, meranie hladiny glykémie a cholesterolu, 

meranie podkoţného tuku, výpočet BMI). 

 Spolupráca so zariadeniami sociálnej starostlivosti - Domov pre seniorov Povaţská 

Bystrica, DSS Lieskov, Hospic Trenčín, DSS Slávnica, Alzheimerove zariadenie 

Dubina, Detský domov Hviezdička, Krízové centrum Povaţská Bystrica 

 Spolupráca so VšZP  v Povaţskej Bystrici. 

 Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Povaţskej Bystrici. 

 Spolupráca s Povaţským osvetovým strediskom. 

 Spolupráca s Vlastivedným múzeom. 

 Spolupráca  s pedagogicko-psychologickou poradňou v Povaţskej Bystrici. 

 

Z koncepčného zámeru školy v školskom roku 2020/2021 sa nám podarilo: 

 zapojiť sa do projektu ERASMUS+, 

 začať s realizáciou projektu z OPĽZ 

 inovovať materiálno-technické vybavenie školy, 

 vyuţívať IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, 

 udrţiavať dobrú spoluprácu s tretím sektorom (občianske zdruţenia, charitatívne 

zdruţenia...), 

 podporovať kariérny rast profesionálneho rozvoja učiteľov, 

 viesť ţiakov k pokračovaniu štúdia na VŠ, 

 aktívne zapojiť školu do menších projektov, 

 realizovať širokú mimoškolskú činnosť, 

 rekonštruovať priestory podľa plánu verejného obstarávania, 

 otvoriť nový štúdijný odbor „Masér―. 

§ 2. odst. 4a 

Údaje o počte  žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami 

V školskom roku 2020/2021 nemal nikto zo ţiakov školy špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby. 
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§ 2. odst. 4b - d 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka 

Študijný odbor 
Druh 

 štúdia 

Dĺţka 

 štúdia Počet  

prijatých 

prihlášok 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí 

uspešne 

vykonali 

skúšku 

Počet  

prijatých 

ţiakov 

53 61 M praktická sestra denné štvorročné 84 68 51 

53 70 M masér denné štvorročné 25 21 14 

53 61 N praktická sestra večerné dvojročné 55 40 31 

 

 

§ 2. odst. 4e 

Študijné  a učebné odbory 

 

Študijný odbor Typ štúdia 

Učebný plán vydaný MZ SR 

Štátny vzdelávací program 

Duálne 

vzdelávanie DuDuálne 

5356 M  

zdravotnícky asistent 

 

4-ročné denné štúdium 

pre  

absolventov základnej 

školy 

 

Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky pod číslom SR pod číslom Z34707-

2013-OzdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. 

septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom. 

 

 

nie 

5361 M praktická 

sestra 

4-ročné denné štúdium 

pre  

absolventov základnej 

školy 

 

Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky pod číslom S11246-2019-OZdV-1 zo 

dňa 16.07.2019 s účinnosťou od 1. septembra 

2019 začínajúc 1. ročníkom. 

 

 

nie 

5370 M masér 

4-ročné denné štúdium 

pre  

absolventov základnej 

školy 

 

Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky pod číslom Z34982-2013-OZdV zo 

dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 

2013 začínajúc 1. ročníkom. 

 

 

nie 

5361 N praktická 

sestra 

Externé štúdium: 

Večerné pomaturitné 

2—ročné kvalifikačné 

štúdium 

 

Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky pod číslom S11246-2019-OZdV-1 zo 

dňa 16.07.2019 s účinnosťou od 1. septembra 

2019 začínajúc 1. ročníkom 

 

 

nie 

Učebný odbor Typ štúdia Štátny vzdelávací program 

 

5371 H sanitár 

večerné stredné odborné 

štúdium pre absolventov 

strednej školy, ukončenej  

maturitnou   skúškou 

alebo záverečnou skúškou 

Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky pod číslom Z35013- 2013- OZdV zo 

dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 

2013 začínajúc 1. ročníkom. 

 

 

nie 
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Trieda Študijný( učebný) odbor 

I.A 5361 M praktická sestra 

I.B 5361 M praktická sestra 

I.C 5370 M masér 

I.S 5371 H sanitár 

I.VS2 5361 N praktická sestra 

II.A 5361 M praktická sestra 

II.B 5361 M praktická sestra 

II.VS2 5361 N praktická sestra 

III.A 5356 M zdravotnícky asistent 

III.B 5356 M zdravotnícky asistent 

IV.A 5356 M zdravotnícky asistent 

IV.B 5356 M zdravotnícky asistent 

 

§ 2. odst. 4f 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Hodnotenie prospechu za školu podľa tried – denné štúdium 

 

 I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B Spolu 

Počet ţiakov 29 28 16 27 23 24 25 19 20 211 

Vyznamenaní 5 7 4 9 3 0 4 8 2 42 

PVD 18 3 8 6 8 9 13 6 8 79 

Prospeli 6 17 4 11 10 15 8 5 10 86 

Neprospeli 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 

Neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Hodnotenie prospechu za školu podľa tried – večerné, diaľkové štúdium 

 

 I.VS2  I.S II.VS2 Spolu 

Počet ţiakov 22  22 28 72 

Vyznamenaní 8  13 13 34 

PVD 9  5 13 27 

Prospeli 4  4 2 10 

Neprospeli 1  0 0 1 
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Hodnotenie správania za školu podľa tried – denné štúdium 

 I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B Spolu 

1. stupeň 29 28 16 26 20 24 24 19 20 206 

2. stupeň 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

3. stupeň 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

4. stupeň 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

 

Hodnotenie prospechu podľa predmetov a tried - denné štúdium 

Predmety I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B 

Slovenský jazyk a lit. 2,1 2,39 2,5 2,78 2,91 2,79 2,4 2,05 2,4 

Anglický jazyk 2,14 2,54 2,13 2,33 2,31 2,67 1,94 2,18 2,4 

Konverzácia ANJ   1,63       

Nemecký jazyk     3  2,75 2,75  

Dejepis 1,45 2,39 2,25 2,19 2,22     

Občianska náuka 1,48 1,64 1,75 1,63 1,87     

Fyzika 1,31 1,75 1,56       

Chémia 1 1,39 1,06 1,07 1,3     

Biológia 1,52 1,61 1,5 1,26 1,39     

Matematika 2,48 2,57 2,5 2,67 2,83 2,63 2,36 2,32 2,6 

Informatika 1 1 1,13 1,78 2,22     

Telesná a športová 

výchova 
1 1,08 1 1 1 1 1,04 1 1 

Latinský jazyk 1,76 2,32 1,88       

Anatómia a fyziológia 2,17 2,75 2,13 2,59 3     

Patológia    2,07 2,48     

Preventívne lekárstvo      1,83 1,6   

Organizácia zdravotníctva      1,75 1,4   

Prvá pomoc    1,89 1,65     

Psychológia, pedagogika 

a profesijnákomunikácia  

  

1,44 1,87 2 1,88 1,26 

1,65 

Zdravotnícka etika          

Sociálna starostlivosť        1,26 1,65 

Zdravie a klinika chorôb 2,14 2,36 2,06 1,89 1,65 3,13 2,8 1,47 2,55 

Základy ošetrovania a 

asistencie   

 

  2,58 2,12 1,68 2,3 

Ošetrovateľstvo 1,9 1,75  2,15 3,04     

Ošetrovateľské techniky 1,97 2  2,15 2,78     

Fyzikálna terapia   2,25       

Administratíva 

a zdravotnícka 

dokumentácia  

  

2,56 2,35 2,13 1,68  

 

Ošetrovanie asistencia, 

administratíva 

a zdravotnícka 

dokumentácia      1,58 1,84 2,11 2,1 

Celkový študijný priemer 1,69 1,97 1,82 1,97 2,18 2,19 1,94 1,73 2,07 
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Hodnotenie prospechu podľa predmetov a tried – externé štúdium 

 

Predmety I.VS2 I.S II.VS2 

Latinský jazyk/-    

Anatómia a fyziológia 2,27   

Patológia 1,64   

Preventívne lekárstvo 1,59   

Organizácia zdravotníctva 

a sociálnych sluţieb 
1,09  

 

Prvá pomoc/-  1,27  

Psychológia, pedagogika 

a profesijná komunikácia/- 
  

 

Zdravotnícka etika/-    

Zdravie a klinika chorôb 2,45  1,46 

Ošetrovateľstvo 2,23  1,61 

Ošetrovateľské techniky 1,59   

Zdravoveda  2,36  

Sanitárstvo  1,55  

Sanitárske činnosti  1,14  

Administratíva a 

zdravotnícka dokumentácia 
1,45  

 

Ošetrovateľská starostlivosť 1,32  1,54 

Celkový študijný priemer 1,74 1,58 1,54 

 

Výsledky  maturitnej skúšky 

 

 Spolu 

Počet ţiakov prihlásených na MS 67 

Počet ţiakov, ktorí konali MS 

mimoriadným spôsobom 
67 

Počet ţiakov, ktorí konali MS 

(mimoriadny termín- september, 

február) 

0 

Počet ţiakov, ktorí úspešne ukončili 

MS (riadny termín) 
67 

Počet ţiakov, ktorí úspešne ukončili 

MS (mimoriadny termín) 
0 

Počet ţiakov, ktorí majú povolené 

opravné skúšky (september 2021, 

február 2022) 

0 
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Predmet Počet ţiakov prihlásených 

na MS 2021 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
39 

Nemecký jazyk 8 

Anglický jazyk 31 

Teor. časť odb. zloţky 67 

Praktická časť 

odb.zloţky 
67 

 

Slovenský jazyk a literatúra                     priemer predmetu  2,08 

Anglický jazyk  úroveň B1  priemer predmetu  2,32 

Nemecký jazyk  úroveň B1  priemer predmetu  2,63 

Teoretická časť odbornej zloţky                    priemer predmetu  1,73 

Praktická časť odbornej zloţky                      priemer predmetu  1,45 

 

§ 2. odst. 4g 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

 

Z hľadiska uplatnenia sa na trhu práce sú absolventi našej školy ţiadanou profesiou v rámci 

Slovenska ako i mimo republiky. Škola má s NsP Povaţská Bystrica uzatvorené 

Memorandum o spolupráci medzi Strednou zdravotníckou školou v Povaţskej Bystrici 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Nemocnicou 

s poliklinikou v Povaţskej Bystrici. Na základe toho je pre kaţdého z absolventov našej školy 

vytvorená moţnosť pracovnej príleţitosti v NsP. 

 

§ 2. odst. 4h 

Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania 

žiakov na ďalšie štúdium 

 

Na aké VŠ si absolventi SŠ dali prihlášku 

IV.A 

D/CH 
IV. A VŠ IV.A VOŠ 

IV.B 

D/CH 
IV. B VŠ IV. B VOŠ 

 

17/2 
počet ţiakov 

v triede/ 

záujem o VŠ 

počet ţiakov 

v triede/ 

záujem o VOV 

 

18/2 
počet ţiakov 

v triede/ 

záujem o VŠ 

počet ţiakov 

v triede/ 

záujem o VOV 

19 
19/9 19/0 

20 
20/14 20/0 
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Prehľad záujmu o VŠ podľa odborov : 

 

Odbory dievčatá/chlapci Spolu 

v zdravotníckych odboroch:                    38         

 ošetrovateľstvo 18/1 19 

 laboratórne a  

vyšetrovacie metódy 

2/0 2 

 fyzioterapia 3/1 4 

 verejné zdravotníctvo 2/0 2 

 urgentná zdravotná 

starostlivosť 

2/1 3 

 radiologická technika 1/0 1 

 pôrodná asistencia 3/0 3 

 všeobecné lekárstvo 1/0 1 

 farmácia 2/0 2 

 dentálna hygiena 1/0 1 

v príbuzných odboroch                 3 

 psychológia 2/0 2 

 bezpečnostný manaţment 1/0 1 

mimo zdravotnícky odbor                      3 

 predškolská a elementárna 

pedagogika 

3/0 3 
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Prehľad záujmu o VŠ podľa fakúlt : 

 

 
 
 
 
 
 
 

Názov VŠ Fakulta študijný program D/CH Spolu 

UK Bratislava    9 

 Jesseniova lekárska fakulta 

UK Martin 

ošetrovateľstvo 3/0 3 

pôrodná asistencia 3/0 3 

všeobecné lekárstvo 1/0 1 

Farmaceutická fakulta farmácia 2/0 2 

SZU Bratislava        3 

 Fakulty ošetrovateľstva a 

zdravotníckych odborných 

štúdií a Fakulty zdravotníctva 

ošetrovateľstvo 2/0 2 

urgentná zdravotná 

starostlivosť 

1/0 1 

UKF Nitra    1 

Fakulta sociálnych vied a 

zdravotníctva 

psychológia 1/0 1 

 ošetrovateľstvo 1/0 1 

VŠZaSP sv.Alţbety    1 

  ošetrovateľstvo 1/0 1 

PU Prešov  1 

 Fakulta zdravotníckych 

odborov 

dentálna hygiena 1/0 1 

TU Trnava  2 

 Pedagogická fakulta predškolská a elementárna 

pedagogika 

2/0 2 

UCM Trnava  10 

 Fakulta zdravotníckych 

odborov 

Inštitút fyzioterapie, 

balneológie a liečebnej 

rehabilitácie v Piešťanoch 

fyzioterapia 

2/0 2 

rádiologická technika 1/0 1 

KU Ruţomberok  9 

 Fakulta zdravotníctva ošetrovateľstvo 2/1 3 

fyzioterapia 2/0 2 

urgentná starostlivosť 1/1 2 

radiologická technika 1/0 1 

Pedagogická fakulta predškolská a elementárna 

pedagogika 

1/0 1 

UAD Trenčín  18 

 Fakulta zdravotníctva ošetrovateľstvo 12/0 12 

 fyzioterapia 1/1 2 

 verejné zdravotníctvo 2/0 2 

 laboratórne a vyšetrovacie 

metódy 

2/0 2 

UMB Banská Bystrica                                                                                                                   2 

 Pedagogická fakulta psychológia 2/0 2 

ŢU Ţilinská univerzita   

 Fakulta bezpečnostného 

inţinierstva 

bezpečnostný manaţment 1/0 1 

Počet podaných prihlášok spolu:                    88 
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 Aké % ţiakov bolo prijatých na prioritnú  vysokú školu   (prioritnú z hľadiska 

ţiaka)? 

záujemci o VŠ 2020/2021 prijatí na prioritnú školu neprijatí na prioritnú školu 

N % n % n % 

23 100 21 91 2 9 

 

 Majú absolventi, ktorí sa po škole uplatnili na trhu práce, prácu v odbore, ktorý 

vyštudovali? 

absolventi na trhu 

práce 2020/2021 

zamestnaní v 

odbore 

zamestnaní mimo 

odbor 

nezamestnaní 

N % n % n % n % 

16 100 11 69 4 25 1 6 

*Naši absolventi majú moţnosť pracovať v odbore, ktorý vyštudovali, ale vzhľadom 

na nízke finančné ohodnotenie volia najmä chlapci prácu finančne zaujímavejšiu 

mimo odbor. 

 

 Pracujú v blízkosti svojho bydliska, alebo sa za prácou presťahovali? 

absolventi na trhu práce 

2020/2021 

zamestnaní blízko svojho 

bydliska  

zamestnaní, ktorí sa za 

prácou presťahovali  

N % n % n % 

16 100 14 87,5 2 12,5 

 

 

§ 2. odst. 5a 

Informácie o finančnom zabezpečí výchovno-vzdelávacej činnosti školy podľa 

osobitného predpisu 

 

Viď  príloha 

 
 

§ 2. odst. 5b 

Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 

Koncom septembra začali na škole pracovať záujmové krúţky, niektoré však museli svoju 

činnosť v čase dištančnej formy vyučovania prerušiť. 

 

Názov záujmového 

krúţku Počet ţiakov Vedúci 

E-Twinning 9 Mgr. Ivana Grbalová 

Fitness 19 Mgr. Martina Paišová 
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Jóga 23 Mgr. Katarína Drápalová 

Maturitný seminár 

pre IV.A 11 Mgr. Miriam Papíková 

Maturitný seminár 

pre IV.B 15 Mgr. Zuzana Ligasová 

Mladý záchranár 8 Mgr. Ivana Pavlacová 

Nemecky s 

úsmevom 11 Mgr. Ivana Grbalová 

Poradňa zdravia 5 Mgr. Martina Paišová 

Potulky s bibliou 19 Mgr. Jana Plačková 

Prvá pomoc 22 Mgr. Mária Jurovčíková 

Rozhlasový krúţok 16 Mgr. Lukáš Demáček 

Seminár z 

ošetrovateľstva 28 Mgr. Zuzana Špániková 

Tvorba školského 

časopisu 10 Mgr. Katarína Drápalová 

 

 

 

§ 2. odst. 5d 

Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 

Vyhodnotenie aktivít školského preventívneho programu 

„Radšej predchádzať ako riešiť...“ 

Preventívny program Strednej zdravotníckej školy, Školská 230, 017 01 Povaţská 

Bystrica je strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka, ktoré sú 

určené pre ţiakov a pedagogických zamestnancov školy. 

Preventívny program obsahuje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu 

drogových závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie, podporné preventívne projekty v oblasti zdravého 

spôsobu ţivota a optimalizácie sociálno-psychologickej klímy v školskom prostredí, projekty 

záujmovej a mimoškolskej činnosti detí a mládeţe, školské športové podujatia, vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov školy v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. 

Cieľom preventívnych aktivít bolo sprostredkovanie postupov proti zneuţívaniu 

návykových látok, zameraných na rozvíjanie osobnostných kvalít, vytvorenie priestoru pre 

zmysluplné vyuţívanie voľného času, výchovu k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravý 

ţivotný štýl a zníţenie výskytu sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 
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Ciele preventívneho programu sa nám podarilo čiastočne splniť, nakoľko pandemická 

situácia nám nedovolila realizovať naplánované aktivity. 

V preventívnom programe SZŠ v Povaţskej Bystrici sú integrované nasledovné preventívne 

programy, ktoré sme osobitne vyhodnotili: 

 program podpory zdravia, 

 program environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety, 

 program výchovy k ľudským právam, 

 program prevencie šikanovania, 

 program prevencie závislostí a sociálno-patologických javov. 

Program podpory zdravia 

Cieľom programu bolo predchádzať vzniku obezity a jej následkov, t. z. vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení, metabolického syndromu, ochorení pohybového aparátu a 

duševných porúch. 

 V septembri 2020 bola naplánovaná prednáška o prevencii kardiovaskulárnych ochorení 

s Mgr. Bašovou z RÚVZ pri príleţitosti Dňa srdca, ktorá sa však neuskutočnila. 

Prebehla však rozhlasová relácia  na danú tému a zároveň sme ponúkli študentom našej 

školy prísť si dať zmerať tlak krvi, glykémiu a BMI. 

 

 Medzinárodný deň duševného zdravia – október 2020 - bola  pripravená vo vestibule  

školy aktuálna nástenka a namiesto rozhlasovej relácie bol k danej téme zverejnený 

článok  cez školský portál Edupage 

 V spolupráci s Ligou pre duševné zdravie a OZ Zdravá duša pri psychiatrickom 

oddelení v NsP v Pov. Bystrici sa ţiaci IV.A v októbri 2020 zúčastnili celonárodnej 

finančnej zbierky – Modrá nezábudka 

Plnenie programu podpory zdravia sa nám počas roka darilo splniť iba sčasti vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu ohľadom pandémie Covid - 19. Do budúcnosti plánujeme pokračovať 

v preventívnych aktivitách. 

 

Program environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety 

Cieľom programu bolo pestovať v ţiakoch najmä tieto postoje: váţiť si ţivotné prostredie, 

chrániť ho, starať sa o ţivé organizmy. 
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Aktivity: 

 Ako škola sme zapojení do programu Recyklohry. Organizátorom tohto programu je 

spoločnosť ASEKOL SK s.r.o a je pod záštitou Ministerstva ţivotného prostredia 

Slovenskej republiky. Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je 

prehĺbiť znalosti ţiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umoţniť im osobnú 

skúsenosť so spätným odberom pouţitých drobných elektrozariadení a batérií. 

 zapojili sme sa do úlohy s názvom „Zahrajme sme sa na dizajnérov―, kde úlohou ţiakov 

bolo navrhnúť dizajn krabičky na zber pouţitých batérií. Zapojilo sa vyše 20 ţiakov, 

z ktorých sme následne vybrali a odoslali 3 návrhy. 

 Zapojili sme sa tieţ do výzvy s názvom „Čo s klimatickou krízou ? II―. Úlohou ţiakov 

bolo zmapovať určité územie (dvor, sídlisko, školský dvor,,...) a zakresliť v ňom budovy, 

počet a druhy stromov. Ţiaci následne zhodnotili pomer budov, betónových plôch 

a stromov. Do tejto úlohy sa zapojil celý druhý ročník v rámci predmetu biológia. 

 koordinátorka sa zúčastnila online kurzu pre pedagógov na tému „Změna klimatu― 

v rozsahu 6 hodín  so záverečným testom. 

 Při príleţitosti Dňa Zeme 22.4.2021 v rámci „Fashion Revolution week― sa konala beseda 

zaoberajúca sa textilným odpadom, na ktorú sme pozvali firmu WakiVaky, ktorá sa 

špecializuje  na upcykláciu textilného odpadu, z ktorého vyrábajú najmä vaky, tašky, 

ľadvinky, vaky na sedenie,...Besedy sa zúčastnili ţiaci 2 ročníka, ktorí si mali z domu 

priniesť staré obliečky, záclony a iný textilný odpad. Súčasťou programu bolo 

upcyklovanie starého trička na tašku a výroba sieťok na ovocie a zeleninu. Od firmy 

WakiVaky sme zakúpili upcyklované vaky na sedenie, ktoré ţiaci plnili starým textilným 

odpadom z domu ale aj zo školy (staré plášte). Na deň Zeme bola vyhlásená 15 dňová 

výzva s rôznymi aktivitami na environmentálnu tému (vypočuť si podcast, ušiť si sieťku 

na ovocie, doniesť si na nákup vlastnú tašku,...) 

 Počas celého roka na škole prebiehala separácia odpadu a zber elektroodpadu. Ţiaci 2. 

ročníka si pripravili v rámci hodiny biológie prezentácie a projekty na tému ochrany 

ţivotného prostredia, rastlín a ţivočíchov vo svete a na území Slovenska, zaobchádzanie 

s odpadmi, spôsobmi separácie a recyklácie rôznych druhov odpadov. 

Plnenie programu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety sa uskutočňovalo aj 

v rámci vyučovacích predmetov biológia, chémia, fyzika, etická výchova a na triednických 

hodinách. 
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Program výchovy k ľudským právam 

Cieľom programu bolo zvýšenie rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, 

propagácia tolerancie, rešpektu medzi jednotlivými národmi a etnickými skupinami, 

podpora ľudskej dôstojnosti a vytvorenie všeobecnej kultúry v oblasti ľudských práv. 

Aktivity: 

 V septembri 2020 bol v 1. ročníku realizovaný v spolupráci s CPPaP adaptačný kurz : 

Eliminácia stresu ţiakov I. ročníkov pri prechode na strednú školu, ktorého súčasťou bola 

aj téma prevencie šikanovania a týrania. Pokračoval v júni 2021, kedy sa po dlhom čase 

distančného vzdelávania mapoval vplyv pandémie na duševný vývoj našich ţiakov. 

 V priebehu mesiaca november sa ţiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili online divadelného 

predstavenia November 1989. 

 V decembri 2020 sa online formou uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, 

ktorého sa zúčastnili ţiaci 1. a 2. ročníka – víťazom  sa stal ţiak I.C triedy Andrej Peter 

Cíbik. 

 V priebehu školského roka sa uskutočnilo monitorovanie dodrţiavania ľudských práv 

u našich ţiakov pod vedením výchovného poradcu, Mgr. Miriam Papíkovej s cieľom 

zmapovať šikanovanie na našej škole. Zapojení boli ţiaci I.- IV. ročníka. 

 V rámci dobrovoľníckych aktivít našich ţiakov sa v decembri uskutočnila dobrovoľnícka 

aktivita s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.― Zapojili sa do nej 

nielen naši ţiaci, ale aj široká verejnosť. Vďaka všetkým sa podarilo vyzbierať viac ako 

900 krásnych balíčkov, ktoré boli odovzdané osamelým ľuďom a klientom domovov 

sociálnych sluţieb, nielen v meste Povaţská Bystrica, ale aj v okolitých mestách 

a obciach. 

 Mnoţstvo plánovaných aktivít nebolo v tomto školskom roku realizovaných, čo súviselo 

s epidemiologickými opatrenia v boji proti Covid 19 a s dištančným vzdelávaním, ktoré 

prebiehalo v mesiacoch október – apríl 2021. 

Plnenie programu výchovy k ľudským právam sa uskutočňovalo vo všetkých 

vyučovacích  predmetoch, najmä : občianska náuka, dejepis, psychológia, základy 

ošetrovania a asistencie, zdravotnícka etika, sociálna starostlivosť, etická výchova, 

náboţenstvo, triednicka hodina. 
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Program prevevencie šikanovania 

Cieľom programu bolo predchádzať a  eliminovať násilie, agresivitu a šikanovanie na škole 

skvalitniť tak psycho-sociálnu klímu v triednom kolektíve a  podporiť duševné zdravie 

ţiakov, poskytnúť tieţ metodický materiál, ktorý pomôţe riešiť problematické situácie 

pedagógom, rodičom, ale aj samotným ţiakom. 

Náš program prevencie šikanovania vychádzal z odporúčaní Pedagicko-organizačných 

pokynov pre školský rok 2019/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, kde sa odporúča školám vypracovať program v súlade so smernicou č. 

36/2018  k prevencii a riešeniu šikanovania detí a ţiakov v školách a školských zariadeniach 

Aktivity: 

 Smernica č. 36/2018  k prevencii a riešeniu šikanovania detí a ţiakov v školách a 

školských zariadeniach: Pedagogická rada školy vo vnútornom poriadku školy  

schválila zverejnenie  Smernice č. 36/2018 , v ktorom sa jasne stanovujú pravidlá 

správania vrátane sankcií za ich porušenie a  vedenie písomných záznamov o riešení 

konkrétnych prípadov šikanovania. Triedni učitelia na úvodných triednických 

hodinách oboznámili všetkých ţiakov  s úplným znením smernice usmernenia 

a stanoviskom školy ako aj prípadnými sankciami a opatreniami vyplývajúcimi z jeho 

porušenia. Taktieţ  oboznámili s usmernením rodičov ţiakov na triednych ZRŠ. 

 Školský poriadok, ktorého súčasťou je Smernica č. 36/2018  je zverejnený na 

webovej stránke školy. 

 

 Metodické pokyny pre učiteľov- je nevyhnutné, aby kaţdý učiteľ vedel včas zachytiť 

prvé prejavy šikanovania u ţiakov. Pedagogickí zamestnanci oboznámení so 

systémom školy pre oznamovanie a vyšetrovanie šikanovania. Koordinátori projektu 

zabezpečili zverejnenie metodického materiálu pre učiteľov na pedagogickej rade 

školy. 

 Kontakty a telefónne čísla na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania 

zaoberajú umiestnené na prístupné miesto (nástenka výchovného poradenstva), ţiaci 

oboznámení s umiestnením a fungovaním Schránky dôvery na škole, ktorej chod 

zabezpečuje ţiacka školská rada. Ţiaci boli oboznámení s moţnosťou upozorniť na 

akékoľvek prejavy šikanovania prostredníctvom ţiackej poradne. 

 Monitorovanie psycho-sociálnej klímy v triednych kolektívoch- koordinátori 

projektu počas vstupov do tried na triednických hodinách realizovali aktivity 
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zamerané na monitorovanie správania ţiakov podľa plánu aktivít výchovného poradcu 

a koordinátora prevencie závislostí a sociálno patologických javov. V triedach sa tieţ  

realizovali anonymné dotazníky šikanovania – vyhodnotenie v správe výchovného 

poradcu. 

 Spolupráca s odborníkmi z príslušného Centra pedagogicko-psychologickej poradne 

a prevencie, resp. ďalšími odbornými pracoviskami poradenských a preventívnych 

sluţieb v regióne. Koordinátori projektu zabezpečili odborným pracovníkom  vstupy 

do tried, počas ktorých sa lektori   venovali prednáškovej činnosti na danú tému. 

V problematických situáciách koordinátori kontaktovali CPPPaP. 

 Dozor pedagogických zamestnancov  cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po 

jeho skončení i v čase mimo vyučovania ţiakov v škole aj na pracovisku praktického 

vyučovania bol zaistený v súlade s pracovným poriadkom podľa rozpisu sluţieb, ktorý 

zabezpečil zástupca  školy. 

 Počas dištančného vzdelávania prebiehala hromadná komunikácia so ţiakmi 

prostredníctvom edupage ohľadne kyberšikanovania na sociálnych sieťach 

Plnenie programu prevencie šikanovania javov sa  uskutočňoval aj v rámci vyučovacích 

predmetov: zdravie a klinika chorôb, základy ošetrovania a asistencie, psychológia, etická 

výchova, náboţenstvo, triednicka hodina. 

 

Program prevencie  závislostí a sociálno-patologických javov 

Cieľom programu bolo oboznámiť ţiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu 

a iných drog na zdravie a správanie jednotlivca a najmä predchádzanie vzniku a šíreniu 

závislostí, oboznámiť ţiakov s dôsledkami protispoločenského správania, s preventívnymi 

opatreniami v oblasti kriminality, obchodovania s ľuďmi, bezpečného pouţívania internetu. 

V našom preventívnom programe sme sa zamerali najmä na konzumáciu legálnych drog 

(fajčenie, alkohol), bezpečnosťou pouţívania komunikačných technológií, prevenciou 

obchodovania s ľuďmi, nakoľko tieto v rámci prieskumu na našej škole vidíme ako najväčší 

problém, venovali sme sa aj nelátkovým závislostiam. 

Aktivity: 

 Udrţiavaná protidrogová klíma v škole,  realizácii opatrení v oblasti ochrany mládeţe 

pred negatívnymi javmi, monitorovaná situáciu v škole pravidelnými kontrolami areálu 

školy priebeţne počas celého roka. 
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 Ţiaci  denného štúdia informovaní triednymi učiteľmi o ich právach a povinnostiach, 

preventívnych opatreniach zakotvených vo vnútornom poriadku školy. 

 Dôsledne dodrţiavaný  zákon o ochrane nefajčiarov 

 V rámci hodín informatiky vyučujúci poučili  ţiakov 1. a 2. ročníkov o bezpečnom 

pouţívaní internetu a komunikačných technológií. 

 V spolupráci s výchovným poradcom  ţiaci informovaní  v oblasti školského šikanovania, 

realizovaný prieskum, výsledky vyhodnotené. 

 Na plenárnom  rodičovskom zdruţení rodičia informovaní o opatreniach školy proti 

šíreniu legálnych a nelegálnych drog, o moţnostiach účinnej prevencie závislostí 

a poskytovania poradenstva, o  prevencii šikanovania a kriminality, tieto informácie 

dopĺňané priebeţne prostredníctvom triednych učiteľov. 

 V rámci európskeho týţdňa boja proti drogám sme v mesiaci november zrealizovali 

anketu medzi ţiakmi prvého ročníka „Drogy a ja― s následným vyhodnotením na 

triednických hodinách a prednáškami  na tému prevencie závislostí 

 Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stuţky, tvorili sme pohľadnice na 

túto tému,  pri príleţitosti Svetového dňa prevencie AIDS (1.12.) usporiadali  informačnú 

kampaň. Na hodinách Zdravie a klinika chorôb a Základy ošetrovania a asistencie sme 

realizovať prevenciu HIV/AIDS. 

 V mesiaci apríl Mgr. Papíková pripravila usmernenie k nástupu do zamestnania a rizikách 

práce v zahraničí pre ţiakov 4. ročníka, podľa pokynov ÚPSVaR 

 Na hodinách sociálnej starostlivosti sa ţiaci oboznámili so zákonom o rodine, venovali sa 

prevencii domáceho násilia, násilia páchanom na ţenách. 

 Spolupráca so ţiackou školskou radou pri riešení aktuálnych pripomienok a návrhov 

študentov. 

 Podporovaná záujmovú činnosť, rozvíjané tvorivosť a nadanie ţiakov pri práci 

v krúţkoch, realizácii SOČ. Ţiaci školy dosiahli významné úspechy, práca ţiačky 

Moniky Kuvikovej zvíťazila v krajskom kole a  postúpili  do celoslovenského kola SOČ 

 V rámci projektu Prvá pomoc pre všetkých sme aktívne pôsobili pri výuke prvej 

pomoci na základných školách , realizovali súťaţ pre ţiakov ZŠ. 

 Zorganizovala sme  súťaţ prvej pomoci pre ţiakov 2. ročníka. 

 Pri príleţitosti Svetového dňa bez tabaku (31.5.) sme pripravili informačný panel, 

rozhlasovú reláciu a počas mesiaca jún realizovali kampaň Dnes nefajčím, pretoţe... 
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 Pripravované rozhlasové vysielanie, relácie s protidrogovou tematikou, problematikou 

prevencie kriminality mládeţe, tolerancie, šikanovania, domáceho násilia, aktuálne 

pripravované nástenky. 

Plnenie programu prevencie závislostí a sociálno-patologických javov sa  uskutočňoval 

aj v rámci vyučovacích predmetov: zdravie a klinika chorôb, základy ošetrovania a 

asistencie, psychológia, etická výchova, náboţenstvo, triednicka hodina. 

 

Mapovanie rozvojových potrieb školy 

V školskom roku 2020/2021sa na škole uskutečnil prieskum  mapovaním potrieb 

školy, resp. rozvojových potrieb  ţiakov, pedagógov a rodičov. Vďaka odbornej 

sluţbe zo strany Školského networku – o.z. sme v mesiaci máj 2021 realizovali 

prieskum potrieb školy. 

Cieľová skupina  - ţiaci, rodičia, učitelia, zamestnanci 

Cieľ, ktorý sme sledovali -  spájať ľudí v škole, skvalitňovať komunikáciu, umoţňovať 

lepšie sa vzájomne  chápať, vecnejšie riešiť problémy a spoločne nachádzať cestu k 

zlepšeniu. 

Výsledky mapovania z pohľadu ţiakov nás uistili o mnohých kvalitách našej 

školy: 

 Vybavení: Lepšie vybavenie tejto školy v porovnaní s ostatnými školami. 

 Bezpečí: Škola je z pohľadu ţiakov bezpečná. 

 Ústretovosti: Model edukácie na škole je ústretový voči potrebám ţiakov. 

 Sebadisciplíne ţiakov: Významným pozitívnym  výsledkom školy je, ţe len 

11% ţiakov (najčastejšie prváci) prichádza do školy v stave únavy, čo je 

výrazne menej ako je priemer na ostatných skúmaných školách SR a ČR 

(37%). 

Ako spoločnú výzvu vnímame skutočnosť, ţe pribliţne polovica ţiakov sa cíti byť 

nervózna v súvise s odpoveďami a pribliţne rovnaká časť zažíva nedostatok voľného 

času. 

Vyjadrenia našich pedagógov v súvise s kultúrou súčasnej školy nás upozornili na 

významné hodnoty, ktorými disponujeme a na ktorých môţeme ďalej stavať: 

 Prepojenie s praxou (odbornými pracoviskami) – v tejto hodnote panuje najvyššia 

zhoda u zamestnancov školy. 
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 Tvorivosť. 

 Starostlivosť a záujem o ţiakov/ rodičov. 

 Vedomie stáleho zlepšovania. 

 Primerané materiálne vybavenie. 

 Otvorenosť voči novým ideám/pohľadom/spôsobom. 

 Poskytovanie kvalitného vzdelávania. 

 Otvorená, obojsmerná komunikácia. 

 

Miera celkovej spokojnosti pedagógov s kultúrou našej školy je excelentná. 

Ďalšie úsilie o skvalitňovanie školy očakávajú najmä v oblasti delenia sa 

o informácie, pracovného zaťaţenia (vyváţenia práce a odpočinku) ako aj v oblasti 

záujmu ţiakov o vzdelávanie. 

Do prieskumu sa zapojilo aj 60 rodičov. Ich vyjadrenia boli v súlade 

s vyjadreniami pedagógov i ţiakov. Potvrdili viaceré pozitívne stránky súčasného spôsobu 

výchovy a vzdelávania (dobré podmienky na učenie v škole, dobré vzťahy ţiakov 

s pedagógmi, vzájomná pomoc v kolektívoch a pod.) , ale aj niektoré výzvy ako napr. 

nedostatok voľného času ţiakov. 

Záver: 

Kultúra a smerovanie školy sú nastavené dobre, t. j. nepotrebujú zásadné korekcie. 

Ďalší priestor na rozvoj sa otvára cez spoluprácu s inými školami na SK i v zahraničí. Veľký 

rozvojový potenciál má aj konfrontovanie vlastnej praxe a prístupov medzi kolegami v rámci 

školy. V tomto ohľade môţe byť prínosom pre školu aj mentoringový program  a  budovanie 

didaktických reflektívnych komunít, ktorých podpora etablovania začne prebiehať v tomto 

školskom roku. 

Aj na základe týchto výsledkov a postrehov zamestnancov, ţiakov a rodičov chceme spoločne 

nachádzať adresné odpovede/ intervencie na vynárajúce sa ťaţkosti/ výzvy ako aj nové 

príleţitosti, aby sme mohli neustále zvyšovať kvalitu vzdelávania na našej škole. Takto sme 

naštartovali u nás model modernej školy, ktorá chce byť v stave stálej sebaobnovy. 
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Záver 

 

 

 

 

Vypracoval:   PhDr. Katarína Podolanová 

V Povaţskej Bystrici, 1 októbra 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4. októbra 2021 
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