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 Úvod 

 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  Strednej zdravotníckej školy Celestíny 

Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín vypracovalo vedenie školy na základe 

Vyhlášky č. 435/2020 Z. z. zo dňa 30. decembra 2020 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

 Postupovali sme podľa § 2. Jednotlivé kapitoly a ich časti sú označené a očíslované 

podľa § 2 Vyhlášky č. 435/2020 Z. z.  
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ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Názov školy:  Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne,     

Veľkomoravská 14, Trenčín 

Adresa školy:   Veľkomoravská 14, 911 34  Trenčín 

Telefónne číslo: 032/6519818 - sekretariát školy 

    032/6519811 - informátor 

Internetová adresa:    www.szstn.sk                    

Elektronická adresa:  szstn@szstn.sk 

 

Zriaďovateľ:    Trenčiansky samosprávny kraj, 

                K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

     Predseda TSK: Ing. Jaroslav Baška 032/6555111,  

     info@tsk.sk           

 

  

Mená a funkcie vedúcich zamestnancov školy 
 

PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka školy 

Mgr. Monika Hermanová  zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie  

Ing. Nora Faitová   zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

Ing. Katarína Beznáková  vedúca úseku TEČ  

 

 

 

Údaje o rade školy  
 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne sa riadi 

zákonom č. 596/2003 Z. z. a vyhláškou MŠ SR č. 291/2004. V priebehu školského roka 

pracovala Rada školy v dvoch funkčných obdobiach. Nové funkčné obdobie začalo plynúť 

ustanovujúcou schôdzou, ktorá sa uskutočnila 16.06.2021.   

 
 

 

Funkčné obdobie do 16.06.2021:  

   

Predseda RŠ:  Mgr. Zuzana Vargová - zástupca pedagogických zamestnancov  

Podpredseda RŠ: PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. - zástupca pedagogických zamestnancov

         

Členovia RŠ: 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: 

• Miroslav Borový 

Zástupcovia rodičov žiakov: 

• Katarína Spačková 

• Ing. Jana Švedová  

• PhDr. Marcela Štefániková 

Zástupca žiakov: 

http://www.szstn.sk/
mailto:szstn@szstn.sk
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• Dárius Súkeník  

Zástupcovia zriaďovateľa: 

• MUDr. Peter Daňo 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• Ing. Miloš Mičega  

• Bc. Tomáš Vaňo   

 

Funkčné obdobie od 16. 06. 2021 

 

Predseda RŠ:  PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. - zástupca pedagogických zamestnancov 

Podpredseda RŠ: Mgr. Zuzana Aková -  zástupca nepedagogických zamestnancov 

 

Členovia:  

Zástupca pedagogických zamestnancov: 

• Mgr. Juraj Líška 

Zástupcovia rodičov žiakov: 

• Andrea Dobiášová 

• Jana Katingerová 

• PhDr. Erik Trenčan 

Zástupca žiakov: 

▪ Dárius Súkeník  (IV.ZA) 

 

Zástupcovia zriaďovateľa: 

• MUDr. Peter Daňo 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• Ing. Miloš Mičega  

• Bc. Tomáš Vaňo   

 

                                                

Rada školy pri SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne sa v školskom roku 2020/2021 

stretla na svojich zasadnutiach dvakrát, z ktorých jedno bolo mimoriadne zasadnutie a druhé 

ustanovujúce zasadnutie a trikrát sa uskutočnilo hlasovanie per rollam v čase trvania 

mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou Covid 19.  

Rada školy schválila: 

• hlasovaním per rollam kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 

• návrh počtu prijímaných žiakov pre školský rok 2022/2023 

• hlasovaním per rollam Dodatok 1 k hlasovaniu per rollam 
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zvolila: 

• na ustanovujúcom zasadnutí PaedDr. Bianku Rolníkovú, PhD. za predsedu Rady školy 

pre funkčné obdobie 2021-2025 

 

navrhla: 

• zaradiť bod „Žiadosť o pomoc pri riešení závažnej situácie s areálom školy“ do programu  

na najbližšom zasadnutí Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri zastupiteľstve 

TSK. Riaditeľka školy sa zúčastní tohto zasadnutia. 

 

zobrala na vedomie: 

• informácie o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 

• informácie o mimoriadnej situácii s riešením výučby telesnej výchovy a športu  

• informácie o mimoriadnej situácii s budovou a s areálom školy  

 

  

 

Počet žiakov k 01.09.2020 

 
5361 M praktická sestra:     76 žiakov 

5356 M zdravotnícky asistent:    47 žiakov 

5370 M masér:      99 žiakov 

5308 M zdravotnícky laborant:  103 žiakov 

5311 M farmaceutický laborant:  112 žiakov 

5358 M zubný asistent:   118 žiakov 

 

Spolu denná forma štúdia: 555 

počet tried:         21 
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Počet pedagogických zamestnancov. Plnenie kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy, odborných zamestnancov a ďalších 

zamestnancov. 
 

Pedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú pedagogický proces v šk. roku 2020/2021 
 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov (PZ) podľa jednotlivých predmetov 

Vyučovací predmet Počet všetkých 

PZ 

Z toho kvalifikovaných PZ 

  počet % 

Slovenský jazyk a literatúra 4 4 100 

Anglický jazyk 9 8 89 

Nemecký jazyk 1 1 100 

Latinský jazyk 1 1 100 

Matematika 3 3 100 

Chémia 3 + 1 ext 5 100 

Fyzika 2 2 100 

Telesná  a športová 

výchova 
4 + 1 ext 5 100 

Dejepis 2 2 100 

Informatika 4 3 75 

Občianska náuka 4 1 25 

Základy ošetrovania 

a asistencie 
4 4 100 

Prvá pomoc 7 + 3 ext 10 100 

Biológia 1 1 100 

Anatómia a fyziológia 4 + 1 ext 5 100 

Organizácia zdravotníctva 3 3 100 

Psychológia, pedagogika a 

profesijná komunikácia 
5 5 100 

Preventívne lekárstvo 1 1 100 

Zdravie a klinika chorôb 2 + 1 ext 3 100 

Administratíva 

a zdravotnícka 

dokumentácia 

3 + 1 ext 4 100 

Etická výchova 3 2 100 

Náboženská výchova 1 ext 1 100 

Patológia 1 + 1 ext 2 100 

Patológia a klinika chorôb 1 +1 ext 1 100 

Laboratórna technika 3 3 100 

Farmakognózia a 

fytoterapia 
1 1 100 

Farmakológia 2 ext 2 100 

Príprava liekov 2 + 1 ext 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 100 

Farmaceutické cvičenia 1+15 ext. 16 100 

Ošetrovateľské techniky 7 7 100 

Organizácia zdravotníctva a 

právo 
1 1 100 

Farmaceutická botanika  1 1 100 

Farmaceutická chémia a 

analýza liečiv 
3 + 1 ext 4 100 

Zdravotnícke pomôcky   1ext. 1 100 

Ekonomika a prevádzka 1 ext 1 100 



 7 

lekárne 

Masáže 3 + 1 ext 4 100 

Fyzikálna terapia  2 2 100 

Rekondično-relaxačné 

cvičenia 
4 3 75 

Konverzácia v ANJ 8 8 100 

Konverzácia v NJ 1 1 100 

Masáže foto-hydro-termo-

balneoterapia (MFC) 
3 + 6 ext 9 100 

Sociálna starostlivosť 1 1 100 

Ošetrovanie, asistencia a 

zdravotnícka dokumentácia 
9 + 4 ext 13 100 

Zdravotnícka etika 1 1 100 

Asistencia v zubnej 

ambulancii 
1 + 23 ext 24 100 

Hygiena ústnej dutiny 1 + 2 ext 3 100 

Základy asistencie v zubnej 

ambulancii 
2 + 1 ext 2 66,7 

Zubné lekárstvo 2 ext 2 100 

Cvičenia z hematológie a 

transfuziológie 
1 1 100 

Cvičenia z klinickej 

biochémie 
1 + 1 ext 2 100 

Cvičenia z klinickej 

mikrobiológie 
1 1 100 

Hematológia a 

transfuziológia 
1 ext 1 100 

Histológia 1 1 100 

Histologická technika 1 1 100 

Klinická mikrobiológia 1  1 100 

Vybrané laboratórne 

metódy 
2 2 100 

Biochémia 1 + 1 ext 2 100 

Klinická biochémia 1 ext 1 100 

Klinická laboratórna prax 1 1 100 

Analytická chémia 1 1 100 

Ošetrovateľstvo 3 3 100 

 

Celkový počet interných vyučujúcich: 54  

Celkový počet externých vyučujúcich: 74 

Celkový počet THP a ostatných pracovníkov: 18 
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  Analýza zloženia pedagogických a odborných zamestnancov školy    

 

Pedagogickí zamestnanci  

Učitelia                                54 – interní (z toho 2 MD), 74 - externí 128 

Majstri odbornej výchovy 0 

Vychovávatelia 0 

Pedagogickí asistenti 0 

Zahraniční lektori 0 

Tréneri športovej školy a tréneri športovej triedy 0 

Odborní zamestnanci    0 

Nekvalifikovaní zamestnanci  0 

 

  

Analýza zloženia pedagogických a odborných zamestnancov podľa kariérového  

stupňa  

 

  

Kariérový stupeň  

 

začínajúci 

 

samostatný 

 

s  1. atestáciou 

 

s  2. atestáciou 

 Pedagogický zamestnanec  

(PZ)  
1 21 17 13 

 Odborný zamestnanec (OZ)  0 0 0 0 

     

3.  Analýza pedagogických zamestnancov podľa kariérovej pozície  

 

Pedagogický zamestnanec špecialista 

Triedni učitelia:                                               21 

Výchovný poradca:                                           1 

Kariérový poradca:                                           0 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec:            1 

Vedúci predmetovej komisie:                           3 

Vedúci študijného odboru:                                5 

Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní:  0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti : 

                                                                koordinátor informatizácie: 1  

                                                                koordinátor protidrogovej prevencie: 1 

                                                                koordinátor environmentálnej výchovy: 1                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu : 1 

                                                                koordinátor žiackej školskej rady: 1 

                                                                koordinátor SOČ: 1 

                                                                predseda MS SČK: 1 

                                                                tajomník RZ : 1  

Odborný zamestnanec špecialista 

Uvádzajúci odborný zamestnanec:             0 
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Supervízor:                                                  0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti: 0 

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec 

Riaditeľ:                                                       1 

Zástupca riaditeľa:                                       2 

Vedúca praktického vyučovania:                 0 

Vedúci vychovávateľ:                                  0 

Vedúci odborného útvaru:                            0 

  

4. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v danom školskom roku 

 

Adaptačné vzdelávanie 1 

Aktualizačné vzdelávanie 52 

Inovačné vzdelávanie 1 

Špecializačné vzdelávanie 0 

Funkčné vzdelávanie 1 

Predatestačné vzdelávanie 0 

Kvalifikačné vzdelávanie  4 

 

5. Atestácie  

1. atestácia 0 

2. atestácia 0 

 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2020/2021 prebiehalo v súlade 

s Plánom vzdelávania na príslušný školský rok. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 bolo 

vzdelávanie realizované v obmedzenom rozsahu. Škola  zabezpečovala pre svojich 

pedagogických zamestnancov aktualizačné vzdelávanie vo vzdelávacom programe „Aplikácia 

nových právnych predpisov v praxi a inovácie vo výchovno-vzdelávacom procese“, 

v celkovom rozsahu 12 hodín v priebehu školského roka. Odborným garantom programu 

vzdelávania bola PhDr. Eva Červeňanová, PhD., riaditeľka školy. Hlavným cieľom bolo 

získať nové informácie o zmenách v právnych predpisoch a získať vedomosti v oblasti 

inovatívnych metód učenia sa žiakov a v procese hodnotenia žiakov.  
 

  

Informácie o  aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
03. 09. 2020 – OŽAZ pre žiakov II. ročníkov 

04. 09. 2020 – OŽAZ pre žiakov I. ročníkov 

07. – 11. 09. 2020 – KOŽAZ pre žiakov III. ročníkov v študijných odboroch MAS, ZA, ZUA 

16. – 18. 09. 2020 – KOŽAZ pre žiakov III. ročníkov v študijných odboroch FL, ZL 

10. a 12. 11. 2020 – Informatická súťaž iBobor 

26. 11. 2020 – školské kolo Olympiády v ANJ 
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01. – 02. 12. 2020 – on-line prednáška „Ako sa správne učiť“ pre žiakov I. ročníkov 

17. 12. 2020 – školské kolo Olympiády v SJL 

21. 04. 2021 – Matematický klokan 

25. 04. 2021 – Diecézne/krajské kolo Biblickej olympiády 

27. – 29. 04.2021 – Kariérové poradenstvo pre žiakov III. ročníkov realizované CPPaP v TN 

29. 04. 2021 –  školské kolo Chemickej olympiády 

11. 05. 2021 – Ako naštartovať svoj finančný život po skončení SŠ - diskusia s odborníkom, 

  prednáška určená pre žiakov všetkých štvrtých ročníkov 

20. – 26. 05. 2021 – Individuálna interpretácia výsledkov kariérového poradenstva pre žiakov 

  III. ročníkov (druhá časť realizovaná CPPaP TN) 

21. – 26. 05. 2021 – Prednáška k finančnej gramotnosti pre žiakov III. ročníkov 

13. 05. 2021 – EXPERT geniality show 

máj 2021 – Prijímacie skúšky do študijných odborov I. ročníkov pre šk. rok 2021/2022 

27. 05. 2021 – teoretická časť celoslovenského kola Chemickej olympiády 

13. – 15. 06. 2021 – praktická časť celoslovenského kola Chemickej olympiády 

22. 06. 2021 – OŽAZ pre žiakov II. ročníkov 

24. 06. 2021 – OŽAZ pre žiakov I. ročníkov 

24. 06. 2021 – vyhodnotenie Štúrovho pera  

 

 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa škola prezentovala prostredníctvom 

inzercie v regionálnych novinách, školského časopisu a v on-line priestore. 

 

 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 
               

− „Zdravý úsmev“ – realizácia prevencie zubného kazu a podpora orálneho zdravia pre deti 

MŠ A ZŠ v Trenčianskom kraji, realizovaný od r. 2000. 

− Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania“. 

− Projekt cezhraničnej spolupráce „Úcta, hrdosť, odbornosť“ v rámci programu Interreg 

V-A Slovenská republika – Česká republika s partnerskou školou Střední zdravotnícka 

škola Vsetín, ktorá je súčasťou združenej školy Masarykovo gymnázium, Střední 

zdravotnícka škola a Vyšší odborná škola zdravotnícka Vsetín. Projekt bol ukončený 

31.01. 2021. 

 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou 

inšpekciou v škole  
 

V školskom roku 2020/2021 sa neuskutočnila v škole inšpekčná činnosť Štátnou školskou 

inšpekciou ani MZ SR.  

 

Od 08. februára 2021 do 31. mája 2021 sa uskutočnila na škole kontrola z NKÚ expozitúry 

Trenčín so zameraním na efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva    

č. KA - 011/2021/1110. 
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Informácie o priestorových podmienkach a materiálno - technických 

podmienkach školy 

 
 

         Objekty v správe školy 
 

Názov objektu Adresa Účel využitia Kapacitné využitie v % 

Budova Strednej 

zdravotníckej školy 

 

Veľkomoravská 14, 

Trenčín 

Výchovno-

vzdelávací 

proces 

100  

 

b/ Nájomné vzťahy (škola je prenajímateľ) – nájomca  

 

Nájomca 

- 

podnájomník 

Predmet 

nájmu 

(m2) 

Účel nájmu Doba 

nájmu (od 

–do) 

Cena nájmu 

(€/m2) 

Cena 

nájmu za 

šk. rok 

 

Ľubica 

ŠišovskáLu-

SiMateja Bela 

2450/29, 

Trenčín 

 

30 

Prevádzkovanie 

školského bufetu 

01.09. 

2020 

– 

30. 06. 

2025 

 

50 

 

750,- € 

Ľubica 

ŠišovskáLu-

SiMateja Bela 

2450/29, 

Trenčín 

 

2 

Prevádzkovanie 

nápojových 

a tovarových 

samoobslužných 

automatov  

21.09. 

2020 

– 

30. 06. 

2021 

 

50 

 

58,32 € 

  Cena nájmu za školský rok je vypočítaná podľa reálne zaplatených nákladov, ktoré vznikli z prevádzkovania    

 bufetu. Mesiace, v ktorých bufet a predajné automaty nefungovali, nie sú zarátané v celkových nákladoch. 

 

 

 

c/ Nájomné vzťahy (škola je nájomca) 

 

 Prenajímateľ  Predmet 

nájmu 

(m2) 

Účel 

nájmu 

Doba 

nájmu (od 

–do) 

Cena 

nájmu 

(€/1 

hod.) 

Cena 

nájmu 

€/ročne  

Služby 

ročne 

€  

- - - - - - - 

 

    d/ Výpožička (škola je vypožičiavateľ) 

 

 

Požičiavateľ Predmet 

výpožičky (m2) 

Účel 

výpožičky 

Doba 

výpožičky (od-

do)  

Služby ročne 

(€) 

Stredná športová 

škola, Trenčín 
1725 

Telocvičňa, 

hala, 

bežecký 

tunel 

21.09.2020 – 

25.06.2021 
12 480,00 
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Stredná športová 

škola, Trenčín 
 bazén 

02.10.2020 – 

25.06.2021 
3 990,00 

Stredná 

priemyselná 

škola stavebná E. 

Belluša, Trenčín 

570 telocvičňa 
21.09.2020 

– 25. 6. 2021 
262,11 

Škola 

umeleckého 

priemyslu, 

Trenčín 

575 
Telocvičňa, 

náraďovňa 

21.09.2020 

– 25. 6. 2021 
1 020,70 € 

Z dôvodu opatrení MŠVV a Š, na základe ktorých sa nedovoľovalo využívať na telesnú 

výchovu telovýchovné zariadenia, bola zmluva síce uzatvorená, avšak nezrealizovaná. Náklady 

neboli fakturované.  

  e/ Výpožička (škola je požičiavateľ) 

 

 Vypožičiavateľ Predmet 

výpožičky (m2) 

Účel 

výpožičky 

Doba 

výpožičky (od-

do)  

Služby ročne 

(€) 

Stredná športová 

škola, Trenčín 

 Výdajňa 

jedla 

03.09.2020 – 

30.06.2021 

572,94 

 

Od 12.10.2020 došlo k uzatvoreniu škôl a školských zariadení kvôli vyhláseniu mimoriadnej 

situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu. Z tohto dôvodu boli nájomné vzťahy 

a výpožičky zrušené/upravené na základe pokynov a usmernení od zriaďovateľa a opatrení 

ÚVZ SR.  

 

Praktické vyučovanie 

     Praktické vyučovanie škola zabezpečuje:  

a/  v laboratóriách školy – odbor zdravotnícky laborant a odbor farmaceutický laborant,  

     v odborných učebniach – odbor zdravotnícky asistent, masér, zubný asistent  

b/  vo Fakultnej nemocnici Trenčín na viacerých oddeleniach  s vlastnými vyučujúcimi  

     špecializované ambulancie (3) – bez vyučujúcich, na základe dohody, vyučujúci plnia  

     kontrolnú  funkciu 

     sociálne zariadenia (5) – bez vyuč. na základe dohody, vyučujúci plnia kontrolnú funkciu 

c/ v lekárňach na území mesta Trenčín (18) – bez vyučujúcich, na základe pracovno- 

právneho vzťahu, vyučujúci plnia kontrolnú funkciu supervízora. 

d/ v laboratóriách  zazmluvnených zdravotníckych zariadení aj mimo mesta Trenčín 
 

 

Materiálno-technické zabezpečenie  

      V šk. roku 2020/2021 sa pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečilo:  

• Nákup nového nábytku do odborných učební pre zdravotníckych asistentov a odboru 

praktická sestra  

• Vytvorenie novej tretej odbornej učebne pre študijný odbor masér – vybavenie 

učebnými pomôckami, nábytkom, vymaľovanie a prepojenie triedy s dvoma odbornými 

existujúcimi učebňami 

• Na 4. poschodí zabezpečenie vnútorných žalúzií v triedach a odborných učebniach 

z dôvodu zatemnenia pri premietaní a ochrany pred slnkom v horúcich mesiacoch 
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• Zakúpenie a nainštalovanie germicídnych žiaričov v triedach, v odborných učebniach a 

laboratóriách z dôvodu ochrany pred koronavírusom, zabezpečenie a inštalácia 

dávkovačov dezinfekcie 

• Zabezpečenie OOPP (rukavice, rúška, respirátory.. ) pre študentov a vyučujúcich 

odborných predmetov na  praktické vyučovanie 

• V januári 2021 zriadenie školského Mobilného odberového miesta (MOM) na 

antigénové testovanie žiakov a jedného rodinného príslušníka žiaka a zamestnancov 

škôl, zriadenie „izolačky“ 

• Nákup učebných pomôcok do všetkých odborov podľa požiadaviek vedúcich PK  

a) Študijný odbor Masér: masérsky stôl, otočné stoličky a stolíky s príslušenstvom,   

b) Študijný odbor Farmaceutický laborant: Spektrofotomer, vodotesný PH meter, 

digitálne váhy, lampy s lupou, datavideoprojektor, 10 notebookov, e-kniha,  

c) Študijný odbor Praktická sestra/ Zdravotnícky laborant: tlakomery, 

fonendoskopy, nástrojové stolíky, osobné váhy, dojčenské váhy, polohovateľná 

elektrická posteľ, horské slnká, infúzne stojany, kyslíková terapia, antidekubitné 

matrace, nábytok do FN TN (zborovňa, šatne žiakov) 

d) Študijný odbor Zdravotnícky laborant: stôl na analytické váhy, PH meter 

s konduktometrom, Leukomat na počítanie krviniek 

e) Študijný odbor Zubný asistent: nábytok na dovybavenie novej učebne, nový 

prístroj a pomôcky - Pentamix, Ortodontické modely  

• Výmena a kúpa nového nábytku do triedy 405 

• Výmena starých stoličiek v jedálni 

 

Ďalej je potrebné zabezpečiť:  

• doriešiť vyučovanie predmetu telesná a športová výchova (vlastná telocvičňa) 

• výmenu dverí v laboratóriách (ZL, FL) na 3. poschodie z hľadiska BOZP a legislatívy 

pre laboratóriá 

• doriešiť situáciu zatekania stien v pivničných priestoroch a koncových triedach na 

jednotlivých podlažiach (zatekanie cez balkóny) 

• riešiť havarijnú situáciu zatekania strechy 

• v prípade schválenia kapitálových výdavkov pre kalendárny rok 2022: 

- riešiť havarijnú situáciu telefónnej ústredne (trvá od októbra 2019) 

- rekonštrukcia vstupu do budovy – vrátnica (nespĺňa predpisy BOZP a PO) 

- inštalácia kamerového systému 

- zabezpečenie školskej garáže pre školské auto 

- dokúpiť chýbajúce učebné pomôcky (pre odbor zubný asistent a zdravotnícky 

laborant, praktická sestra ktoré majú charakter kapitálových výdavkov)  

- zariadiť učebne informatiky, aby vyhovovali aj požiadavkám online vyučovaniu a MS 

- dodávku a montáž klimatizácie na 4. poschodí (v letných mesiacoch nespĺňa 

podmienky BOZP) 

- zabezpečiť výmenu vonkajších žalúzií na 4. poschodí (hrozí nebezpečenstvo úrazu pri 

odtrhnutí a páde na cudzí pozemok) 

- zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu rekonštrukcie vnútroareálovej 

komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch, oplotenie areálu SZŠ C. Šimurkovej  

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

o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 
 

Všetky činnosti školy boli ovplyvnené pandemickou situáciou v súvislosti s ochorením  

Covid-19, dištančnou formou vzdelávania a obmedzeniami s tým spojenými. No i tak sme sa 

snažili čo najviac vzniknutú  situáciu riešiť a pripraviť podmienky pre žiakov tak, aby 

v týchto náročných situáciách vynikli ich schopnosti i zručnosti a minimalizovali sa tak 

dopady dištančnej  formy vzdelávania. 

 
Prehľad aktivít  a úspechov žiakov je spracovaný  podľa jednotlivých predmetových komisií, 

ktoré vychádzali z plánu PK, z plánu práce školy a školského vzdelávacieho programu.   

 

Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov.  

 

Výstavy, exkurzie, iné akcie: 

• V novembri sa uskutočnila v triede I.MAS  v rámci predmetu OBN online prednáška  

12. 11. 2021  s Ing. Radomírom Profantom-  zamestnanec Accenture, zameranú na 

tému:  Globálne problémy sveta.  

• V mesiacoch- február- júl bola pre žiakov druhých ročníkov  sprístupnená online 

dokumentárna divadelná Slovenská inscenácia November 89. 

• 15.3.2021 sa triedy II. MAS  a I. PS a vybratí žiaci zúčastnili online diskusie Fake 

News, zameranú na šírenie konšpiračných teórii a hoaxov cez internet.  

• 13.4.2021  prebehla v rámci predmetu OBN v triede  II. MAS prednáška, ktorú viedla 

právnička Mgr. Karin Penzéšová so zameraním na trestné právo u mladistvých.  

• 30.4. 2021 bola realizovaná  Mgr. Helenou Janíčkovou v triede  I.ZUA prednáška so 

zameraním na prevenciu závislosti na alkohole  mladistvých, spojeného s online 

anketou.  

• V mesiacoch apríl- máj  bola sprístupnená žiakom všetkých ročníkov  online anketa so 

zameraním na šikanu a kyberšikanu. O výsledkoch boli triedni učitelia individuálne 

informovaní.  

• 13. 5. 2021  prednášal v triede II. ZUA počas OBN  JUDr. Šimon Cibulka na tému: 

Právo v praxi.  

• 14. 5. 2021  Dominika Petríčková, Martin Kokavec- študenti Paneurópskej vysokej 

školy- odbor Právo realizovali v triede II. PSB počas hodiny OBN online prednášku: 

Právo v období socializmu  

 

Súťaže:  

• V rámci predmetu NAV sa študenti zo IV. FL – prebehli triedne a školské kolá 

biblickej  olympiády s následnou účasťou žiačok na dekanátom a diecéznom kole. 

Spomínanej súťaže sa zúčastnili: Justína Ághová a Miroslava Vyhničková, Denisa 

Závodňanská z II. FL a Mária Sláviková z II. PS.  

• 27. apríl 2021 sa uskutočnila Súťaž Mladý Európan, do ktorej sa zapojili žiaci II. FL 

triedy Matúš Pánik, Natália Kučerová, Ema Báčiková 
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Iné:  

• vyučujúce spoločenskovedných predmetov vytvárali so žiakmi projekty a Power Point 

prezentácie  na rôzne témy vychádzajúce zo ŠkVP – November 89- Slová majú silu,  

Nebezpečné sekty.  

• V mesiacoch apríl- máj sa uskutočnila na škole online anketa  zameraná na klímu 

v triede respektíve na otázky kyberšikany a šikany. Anketu realizovala  

Mgr. H. Janíčková ako koordinátor prevencie. Otázky v ankete vychádzali zo 

štandardizovaného dotazníka vytvoreného  VÚDPP v BA a boli podané žiakom 

celoplošne a rovnako aj v jednotlivých triedach. Výsledky ankety jednotlivých tried 

boli zaslané triednym učiteľom. 

 

Predmetová komisia jazykov.  

 

Výstavy, exkurzie, iné akcie: 

 

• školský časopis Cellula – vyšli 2 dvojčísla v náklade 150 ks čierno-biela tlač, vyšli aj 

celofarebné výtlačky v počte 30 kusov, ktoré boli určené na propagáciu školy a súťaže. 

Členovia redakčnej rady sa stretávali pod vedením Mgr. Marcely Matusovej  

a Mgr. Jany  Meľošovej, ktoré sa venovali obsahovej a grafickej stránke časopisu  

a zabezpečovali jeho distribúciu. Začiatkom júna 2021 sa členovia redakčnej rady 

zúčastnili na hodnotiacom seminári – on-line, 24. 06. 2021 sa uskutočnilo on-line 

vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Štúrovo pero, kategória Stredoškolské časopisy - 

časopis Cellula získal 1. miesto.  

• žiaci 1. ročníka absolvovali prednášku na tému Ako sa správne učiť 

 

Súťaže:  

• 26. novembra 2020 vyučujúci ANJ zorganizovali školské kolo ANJ v kategórii 2D 

dištančnou formou, víťaz Boris Šarina z II. FL postúpil do obvodného kola, ktoré sa 

uskutočnilo 13. 01. 2021. (zodpovedný Mgr. Vladimír Kusenda) 

• 18. decembra 2020 vyučujúce SJL zorganizovali školské kolo OSJL v kategórii A a B 

 online formou. Víťazky Rebeka Macová (v kategórii A) a Valéria Drengubiaková z II. 

 FL (v kategórii B) postúpili do krajského kola (12. 02. 2021), kde sa obe žiačky dostali 

 do užšieho výberu. Rebeka Macová sa umiestnila na 4. mieste a Valéria 

 Drengubiaková na 5. mieste (zodpovedná Mgr. Marcela Matusová) 

• V literárnej súťaži Studňa sa tajne s dažďom zhovára získala Karolína Papalová  z III. 

 ZL získala ďakovný list za účasť v kategórii próza. 

• Žiaci sa zapojili do literárnych súťaží Studňa sa tajne s dažďom zhovára a do súťaže 

 Mládež a literárny odkaz A. Dubčeka (2 žiačky). 
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Predmetová komisia prírodovedných predmetov. 
 

Výstavy, exkurzie, SOČ, iné akcie: 

•    pod vedením Mgr. J. Líšku sa uskutočnil „Kurz ochrany života a zdravia“ (KOŽaZ), 

ktorý je pre všetkých žiakov 3. ročníkov povinný. Uskutočnil sa v termínoch 07. - 11. 

09. 2020 a 14. 09.- 18. 09. 2020. Miesto konania: pláž na pravom brehu Váhu, hrádza, 

Hoss Sport Center, pláž na Ostrove Zamarovce, lesopark Brezina, 

•    v prvom polroku školského roka 2020/2021 bolo 03. 09. 2020 vykonané účelové 

cvičenie OŽaZ pre žiakov 2. ročníkov pod vedením Mgr. J. Líšku. V druhom polroku 

bolo taktiež dňa 22. 06. 2021 vykonané druhé účelové cvičenie OŽaZ pod vedením 

menovaného pedagóga, 

•    04. 09. 2020 bolo vykonané účelové cvičenie OŽaZ pre žiakov 1. ročníkov pod 

vedením Mgr. J. Líšku a taktiež v druhom polroku bolo dňa 24. 06. 2021 vykonané 

druhé účelové cvičenie OŽaZ pod vedením menovaného pedagóga. 

 

   Súťaže: 

•  V dňoch 10. a 12. novembra 2020 sa uskutočnila on-line informatická súťaž iBOBOR. 

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. – 4. roč.). 

Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov. V kategórií junior súťažilo 10 žiakov a v kategórií senior 

súťažili 7 žiaci. Úspešní riešitelia boli traja. Súťaž na škole organizovala Ing. Anna 

Drhová, 

 

• PaedDr. Erika Hujová, PhD. zapojila žiakov  do medzinárodnej súťaže Matematický 

klokan. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 11 žiakov našej školy: 5 žiakov       

v kategórii O12 a 6 žiakov v kategórii O34. Súťaž sa konala na našej škole prezenčne 

dňa 19.04.2021 pre kategóriu O12 (žiaci 1. a 2. ročníkov) a dňa 21.4.2021 pre kategóriu 

O34 (žiaci 3. a 4. ročníkov). Celkový počet žiakov zapojených do tejto súťaže v 

školskom roku 2020/2021 na Slovensku bol 34 011. 

• 13. 05. 2021 sa na našej škole pod vedením PaedDr. Eriky Hujovej, PhD. prezenčnou 

formou zrealizovala súťaž Expert geniality show. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov, z toho 8 

žiakov v kategórii EXPERT O12 pre 1. a 2. ročník a 14 žiakov v kategórii EXPERT O34 

pre 3. a 4. ročník, 

• 29. 4. 2021 sa konalo školské kolo Chemickej olympiády kategória EF (určená pre 

Stredné školy s chemickým zameraním a Stredné zdravotnícke školy), ktorého sa 

zúčastnila žiačka III.ZL Monika Nábelková. Stala  sa jeho úspešnou riešiteľkou              

a postúpila do celoslovenského kola. Toto sa konalo v dvoch častiach. Teoretická časť – 

dištančne, 27.5.2021. Úspešní riešitelia postúpili do praktickej časti, ktorá sa konala  

v laboratóriách SOŠP J. A. Baťu vo Svite 13.6. -  15.6.2021. Monika nielenže bola 

úspešnou riešiteľkou teoretickej časti, mala z nej dokonca druhé najlepšie výsledky a tak 

postúpila do praktickej časti. V Celoštátnom kole 57. ročníka CHO kat. EF sa Monika 

Nábelková umiestnila na 5. mieste z 12. účastníkov. Prvých 6 účastníkov, medzi nimi 

samozrejme aj Monika, postúpilo na 1.sústredenie pred Grand Prix Chemique, ktoré  
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sa konalo následne 15. - 17. 6. 2021 na SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite, pod 

vedením pedagóga RNDr. Valentíny Leovej. 

Umiestnenia žiakov: 

• on – line informatická súťaž „iBOBOR“. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov. Úspešní 

riešitelia boli traja. Z toho v kategórii junior boli 2 žiačky (Emma Gordanová z I.FL 

a Terézia Durcová z II.ZL) a v kategórii senior 1 žiačka (Iveta Hradská zo IV.FL).  

• 19. apríla 2021 a 21. apríla 2021  sa do medzinárodnej súťaže Matematický klokan 

 v tomto školskom roku zapojilo 11 žiakov našej školy. Medzi úspešných riešiteľov 

tejto súťaže, ktorí sa umiestnili v prvej pätine, sa zaradili naši dvaja žiaci: Dominik 

Ševček z I.ZUA (41. - 44. miesto) a Martin Gago z II.ZL (37. - 40. miesto). Martin 

Gago si svojimi matematickými poznatkami vybojoval aj titul školský šampión.  

• 13. mája 2021 - celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. V kategórii EXPERT 

O12 sa najvyššie (na 69. mieste) umiestnil Matej Patka z II.ZL. V kategórii EXPERT 

O34 boli úspešné dve riešiteľky:  Monika Nábelková z III.ZL  (16. miesto) a Iveta 

Hradská zo IV.FL (25. miesto).  

• Chemická olympiáda - V Celoštátnom kole 57. ročníka CHO kat. EF sa Monika 

Nábelková umiestnila na 5. mieste z 12. účastníkov. Prvých 6 účastníkov, t. j. aj 

Monika postúpilo na 1. sústredenie pred Grand Prix Chemique, ktoré sa konalo 

následne 15. - 17. 6. 2021 na SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.  

 

 
Predmetové komisie odborov farmaceutický laborant, masér, praktická sestra, 

zdravotnícky asistent, sanitár, zdravotnícky laborant, zubný asistent.      

 

Činnosť odborných predmetových komisií v súvislosti s akciami pre žiakov boli najviac 

ovplyvnené celosvetovou pandémiou. Väčšina naplánovaných akcií sa nezrealizovala. 

  

Prejavila sa však ochota, odhodlanie a solidarita našich žiakov, ako budúcich 

zdravotníkov, pri pomoci v boji s touto zákernou pandémiou a viacerí žiaci boli súčasťou 

mobilných odberových miest  v meste, v okrese i v kraji. Po založení školského Mobilného 

odberového miesta pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne boli 

jeho súčasťou, ako členovia realizačného tímu testovania. Najaktívnejší z nich boli ocenení 

ďakovným listom  Predsedu TSK za humánny čin a dobrovoľníctvo.  Ocenenie z rúk 

predsedu TSK prevzali Karolína Klímová, Tatiana Nevidalová, Lukáš Vojtek, Ema Gugová 

a Linda Bydžovská. 

 

Žiaci štvrtých ročníkov pomáhali vo Veľkokapacitnom vakcinačnom centre TSK, 

viacerí bezpríspevkovo darovali krv. Zapojili sa do preventívnej činnosti „Buď hrdý na svoj 

úsmev“ so zámerom poukázať na vzájomný vzťah ústneho a celkového zdravia. Boli 

súčasťou realizácie preventívnych programov Svetový deň úsmevu, Zdravý úsmev. 

         Najaktívnejší  žiaci získali ocenenie riaditeľky školy alebo získali pochvalu riaditeľky  

    školy.  

 

  Základným nedostatkom školy sú neúnosné podmienky a  problémy pri zabezpečovaní 

vyučovacieho procesu predmetu telesná  a  športová výchova a príbuzných predmetov, 

ktorých realizácia si vyžaduje priestory telocvične (škola vlastnú telocvičňu nemá), ako i  
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problémy s areálom školy. Uvedený problém sa rieši dlhodobo a  s narastajúcim počtom 

žiakov iných stredných škôl sa stáva alarmujúci. Aktuálne sa škola dostala do situácie, že 

napriek veľkej snahe a ochote riaditeľov susedských stredných škôl, je veľmi 

problematické zabezpečiť vyučovací proces v daných predmetoch. Nehovoriac 

o podmienkach z toho vyplývajúcich, ako vyučovanie počas obedňajšej prestávky, resp. 

plánovanie rozvrhu v neskorých odpoludňajších hodinách, čo výraznou mierou narúša 

psychohygienu žiakov i učiteľov. Problém z toho vyplývajúci je i zladenie možnosti 

vyučovania externých učiteľov, ktorých má škola cca 80.  Rozšírenie areálu školy o novú 

budovu tzv. budovu „B“ by sa vyriešili nielen priestorové podmienky na vyučovanie 

uvedených predmetov, ale zároveň by vznikol predpoklad pre vybudovanie nových 

priestorov pre študijný odbor masér, prípadne o rozšírenie iných, žiadaných, odborov 

zdravotníckeho zamerania. Uvedené priestory by slúžili i na poskytovanie služieb pre iné 

stredné školy, predovšetkým športovej školy, kde by sa mohli realizovať rôzne relaxačné 

procedúry pre žiakov, na ktorých by participovali žiaci vyšších ročníkov našej školy. 

(Napr. masáže pre športovcov).                              

 

S cieľom dosahovania permanentného zvyšovania úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho 

procesu, škola vypracovala SWOT analýzu, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto správy.  

Z uvedenej SWOT analýzy  vyplynuli nasledujúce zámery školy:  

 

• systematicky získavať kvalifikovaných odborných zamestnancov na trvalý pracovný 

 pomer  s podporou ich ďalšieho vzdelávania v oblasti pedagogiky a didaktiky 

 odborných predmetov 

• zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v jednotlivých študijných odboroch 

s dôrazom na získavanie spätnej väzby od žiakov ako hodnotia kvalitu vyučovaných 

predmetov 

• vytvoriť vhodné podmienky na vyučovanie TŠV vybudovaním telocvične v blízkosti 

školy s komplexným riešením okolia školy - oplotenie, prístupová cesta, parkovacie 

možnosti 

• zvyšovať kvalitu školy a kvalitu vyučovacieho procesu cestou zavádzania prvkov 

komplexného manažérstva kvality s dôrazom na jednotlivé procesy prebiehajúce na 

škole 

• pre skvalitnenie každodennej práce pedagogických i nepedagogických zamestnancov 

zabezpečiť rýchlejšie pripojenie na internet, čo je základný predpoklad i pre prípadné  

on-line vyučovanie 

Strategické ciele rozvoja školy 

1. Zvýšiť v nasledujúcom školskom roku počet kvalifikovaných odborných 

pedagogických zamestnancov na trvalý pracovný pomer v študijnom odbore zubný 

asistent a farmaceutický laborant v počte 1. 

2. Zvýšiť v nasledujúcom školskom roku  kvalitu vo výchovno-vzdelávacom procese 

školy uplatňovaním kombinácie tradičných a inovatívnych vyučovacích metód 

(kooperatívne vyučovanie, projektové vyučovanie, e - learningová podpora) u 40% 

pedagogických zamestnancov 

3. Udržať úroveň výsledkov z maturitných skúšok v nasledujúcom školskom roku 

minimálne v rovnakej úrovni ako v roku predchádzajúcom covidovému obdobiu 

4. Obnoviť (po znovuzavedení prezenčnej formy vzdelávania) v nasledujúcom školskom 

roku monitorovanie spokojnosti žiakov s kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu 

podľa jednotlivých študijných odborov 
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5. Zabezpečiť vhodné podmienky na vyučovanie TŠV vybudovaním vlastnej telocvične 

v horizonte 2 rokov s komplexnou úpravou areálu školy 

 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka podľa študijných odborov 
 

Škola neevidovala žiadneho žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Pre školský rok 2021/2022 sú schválené počty žiakov v jednotlivých študijných odboroch: 

5361 M praktická sestra:  30 žiakov 

5370 M masér:   28 žiakov 

5308 M zdravotnícky laborant: 28 žiakov 

5311 M farmaceutický laborant: 30 žiakov 

5358 M zubný asistent:  30 žiakov 

Spolu môže byť prijatých: 146 žiakov 

 

V 1. kole prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 bolo ku dňu 27. 05. 2021 

(posledný náhradný termín prijímacieho konania vzhľadom na karanténu žiakov 9. ročníkov 

ZŠ) prijatých v jednotlivých študijných odboroch: 

5361 M praktická sestra:  30 žiakov 

5370 M masér:   28 žiakov 

5308 M zdravotnícky laborant: 28 žiakov 

5311 M farmaceutický laborant: 30 žiakov 

5358 M zubný asistent:  30 žiakov 

Spolu prijatých: 146 žiakov 

 

Tabuľka vyhodnocujúca prijímacie konanie ku dňu  27.05.2021 

Študijný 

odbor 

Počet 

prihlásených 

uchádzačov 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí 

úspešne  

vykonali PS 

Počet 

prijatých 

uchádzačov 

k 

27.05.2021 

Počet neprijatých uchádzačov                 

k 27. 05. 2021 
Počet 

uchádzačov 

v karanténe Nedostatok 

miesta 

Nevyhovel 

kritériám 

Neúčasť 

na 

prijímacích 

skúškach 

5311 M 

84 80 30 50 3 1 0 farmaceutický 

laborant 

5370 M 
66 61 28 33 2 3 0 

masér 

5361 M 

105 92 30 62 7 6 0 praktická 

sestra 

5308 M 

41 41 28 13 0 0 0 zdravotnícky 

laborant 

5358 M 
136 131 30 101 4 1 0 

zubný asistent 

Spolu 432 405 146 259 16 11 0 
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Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
 

(viď prílohu č.1 a č. 2) 

 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

 
Maturitné skúšky sa uskutočnili v súlade s platnou legislatívou SR, podľa pokynov MŠVVaŠ 

SR, NÚCEM a podľa pokynov odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne.  

 

 

Hodnotenie maturitných skúšok z hľadiska pripravenosti a organizačného zabezpečenia 

 

Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období september 2020 

 

V mimoriadnom skúšobnom období september 2020 sa konali: 

● Opravné maturitné skúšky v študijnom odbore zdravotnícky asistent  

TČOZ, študijný odbor zdravotnícky asistent, 1 žiačka - 16. septembra 2020 

 

Mimoriadne skúšobné 

obdobie (september) 

Žiaci maturitných tried 

denní večerní 

Počet prihlásených žiakov 1 - 

PČOZ MS 0 - 

ÚFIČ MS - SJL 0 - 

ÚFIČ MS - ANJ 0 - 

ÚFIČ MS – NEJ 0 - 

TČOZ MS 1 - 

Povolená opravná skúška 

z internej časti MS 

0 - 

 

Predsedovia maturitných komisií: 

Ing. Janka Šimková   predseda ŠMK 

Mgr. Martina Paišvá   predseda  PMK   ZA odb. zložka  

 

 

Ústna forma internej časti maturitných skúšok prebehla v pokojnej atmosfére. Maturitné témy  

boli schválené predsedom predmetovej maturitnej komisie a  reflektovali obsah učiva 

s akcentom na profil absolventa. Opravné maturitné skúšky prebehli podľa vypracovaného  

harmonogramu, ktorý zohľadňoval  požadované legislatívne kritériá a rešpektoval psycho-

hygienické hľadisko. 
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Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období február 2021 

Maturitné skúšky sa v mimoriadnom skúšobnom období február 2021 na škole nekonali. 

 

Maturitné skúšky v riadnom skúšobnom období školského roka  2020/2021 

 

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021 sa v čase 

mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou COVID-19 zrušila externá časť maturitnej 

skúšky. 

Interná časť maturitnej skúšky prebehla v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 

2021/11902:1-A1810 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v 

školskom roku 2020/2021 z 22. marca 2021. 

 

V súlade s týmto Rozhodnutím sa v školskom roku 2020/2021 zrušila písomná forma internej 

časti maturitnej skúšky, okrem opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky a interná časť maturitnej skúšky vrátane  teoretickej  časti  a  praktickej  časti  

odbornej  zložky  maturitnej  skúšky sa vykonala administratívne. 

 

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer 

známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Skupiny príbuzných 

predmetov pre teoretickú  časť  a  praktickú  časť  odbornej  zložky  maturitnej  skúšky určilo 

MZ SR.  Do aritmetického priemeru známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých 

ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Aritmetický priemer známok sa 

zaokrúhlil na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhlilo na 1; 2,5 sa zaokrúhlilo na 2; 3,5 sa 

zaokrúhlilo na 3 a 4,5 sa zaokrúhlilo na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa 

zaokrúhlil na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom nahor. 

 Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky 

kontrolovali dvaja  skúšajúci  členovia  predmetovej  maturitnej  komisie  a  schválil  ho  

predseda  školskej maturitnej komisie do 18. mája 2021. Výsledné známky sprístupnila škola 

plnoletému žiakovi do 19. mája 2021. Ak plnoletý žiak do 21. mája 2021 písomne nepožiadal 

z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, stredná 

škola vystavila žiakovi maturitné vysvedčenie. Zo žiakov prihlásených na maturitnú skúšku 

nikto nepožiadal o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo žiadneho 

predmetu. 

 Výnimku tvorili žiaci prihlásení z cudzieho jazyka na úroveň B2. U týchto žiakov 

prebehla maturitná skúška v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/11902:2-A1810 zo 

7. mája 2021, ktoré zmenilo Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/11902:1-A1810 o termínoch 

a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 z 22. marca 2021. 

V súlade s týmto Rozhodnutím ak žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na 

jazykovej úrovni B2 a vyššej  nemá na  vysvedčeniach  známku  z predmetu vyučovaného na 

príslušnej úrovni, vykoná internú časť maturitnej skúšky pred maturitnou komisiou  alebo  sa  

s  písomným  súhlasom  plnoletého  žiaka  uskutoční   interná   časť   maturitnej skúšky 

administratívne a na maturitnom vysvedčení bude uvedená jazyková úroveň zodpovedajúca 

úrovni vyučovaného predmetu. Z celkového počtu 10 žiakov prihlásených na maturitnú 

skúšku z cudzieho jazyka na úrovni B2 využili možnosť administratívneho uzatvorenia 

známky 2 žiaci. 8 žiakov konalo maturitnú skúšku z príslušnej úrovne cudzieho jazyka 

prezenčne pred maturitnou komisiou dňa 31. mája 2021. 

 

Predseda školskej maturitnej komisie: 

Ing. Janka Šimková                  predseda ŠMK 

Mgr. Alica Blizmanová   predseda  PMK   anglický jazyk 
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Riadne skúšobné obdobie Žiaci maturitných tried 

denní večerní 

Počet prihlásených žiakov 130 0 

MS nekonali 0 0 

PČOZ MS 130 administratívne 0 

ÚFIČ MS - SJL 130 administratívne 0 

ÚFIČ MS - ANJ 117 (107 B1, 10 B2) z toho: 

 109 administratívne B1  

(2 žiaci súhlasili s úrovňou B1) 

8 prezenčne B2 

0 

ÚFIČ MS – NEJ 13 B1 z toho: 

13 administratívne B1 

0 

TČOZ MS 130 administratívne 0 

Povolená opravná skúška 

z internej časti MS 

 

0 

 

0 

Interná časť maturitnej  skúšky u žiakov z cudzieho jazyka úrovne B2 prebehla pod dohľadom 

predsedu školskej a predsedu predmetovej maturitnej komisie dňa 31. mája 2021. Maturitné 

zadania  boli schválené na návrh vedúcej predmetovej komisie jazykov riaditeľkou školy a  

reflektovali obsah učiva na jazykovej úrovni B2. 

Organizácia a personálne zabezpečenie internej časti maturitnej skúšky, ktorá sa vykonala 

prezenčne bola na požadovanej úrovni v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ. Žiaci i komisie 

pracovali v dôstojnom prostredí a v pokojnej atmosfére, k čomu prispela dôsledná organizácia 

a súčinnosť všetkých zainteresovaných na internej časti maturitnej skúšky.  

 

 

Hodnotenie maturitných skúšok z hľadiska vedomostnej úrovne žiakov 

 

Slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky 

Slovenský jazyk a literatúra- priemer známok: 2,59 

Anglický jazyk- priemer známok: 2,19 

Nemecký jazyk- priemer známok: 2,31 

 

Praktická časť odbornej zložky MS 

Priemer známok: 1,67 

 

Teoretická časť odbornej zložky MS 

Priemer známok: 1,81 
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Štatistické údaje 

 

 

Predmet maturitnej 

skúšky 

Počet žiakov, ktorí 

konali  maturitnú 

skúšku  

Z toho počet žiakov, 

ktorí konali  

maturitnú skúšku 

neúspešne 

 

Priemer predmetu 

PČOZ MS 130 0 1,67 

ÚFIČ MS - SJL 130 0 2,59 

ÚFIČ MS - ANJ 117 0 2,19 

ÚFIČ MS – NEJ 13 0 2,31 

TČOZ MS 

 

130 0 1,81 

  

 

Celkový priemer za školu 

 

2,11 

                                            

 

Porovnanie výsledkov MS v šk. rokoch 2018/2019 – 2020/2021 

 

Predmet 

Ú
ro

v
eň

 

Šk. rok  2018/2019 Šk. rok  2019/2020 Šk. rok  2020/2021 

P
o
če

t 

M
/Ž

 

P
ri

em
e
r
 

P
o
če

t 

M
/Ž

 

P
ri

em
e
r
 

P
o
če

t 

M
/Ž

 

P
ri

em
e
r
 

Slovenský 

jazyk 

 130 19/111 1,94 130 16/114 2,55 130 12/118 2,59 

Anglický 

jazyk 

 100 15/85 1,74 100 12/88 1,98 117 10/107 2,19 

Anglický 

jazyk 

B1 96 13/83 1,76 95 12/83 2,03 109 10/99 2,28 

Anglický 

jazyk 

B2 4 2/2 1,25 5 0/5 1,00 8 0/8 1,00 

Nemecký 

jazyk 

 30 4/26 1,90 30 4/26 2,47 13 2/11 2,31 

Nemecký 

jazyk 

B1 30 4/26 1,90 28 3/25 2,57 13 2/11 2,31 

Nemecký 

jazyk 

B2 - - - 2 1/1 1,00 - - - 

PČOZ - 148 23/125 1,66 140 18/122 1,61 130 12/118 1,67 

TČOZ - 148 23/125 2,08 140 18/122 1,77 130 12/118 1,81 
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Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania 

žiakov na ďalšie štúdium 

     

      

Študijný odbor 

Počet absolventov 

pokačujcich na 

VŠ 

Počet absolventov 

odchádzajúcich  do 

praxe 

Nevyjadrili 

sa  

Materská 

dovolenka 
Spolu 

Farmaceutický laborant 
22 6 0 0 28 

Masér 
19 7 0 0 26 

Zdravotníck asistent 
17 2 1 0 20 

Zdravotnícky laborant 
24 3 0 1 28 

Zubný asistent 
18 10 0 0 28 

Spolu 
100 28 1 1 130 

      

     

      

Informácie finančnom zabezpečení výchovno - vzdelávacej činnosti 

 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  činnosti školy 

  

 

        Normatív na žiaka -  rok 2020:  

       Kategória SOŠ 02:   2 435,01 -  2 751,74 € 

                  Kategória SOŠ 12:   3 458,45 -  3 888,92 € 

 

 Normatív na žiaka -  rok 2021:  

  Kategória SOŠ 02:   2 435,54 -  2 747,52 € 

       Kategória SOŠ 12:   3 459,57 -  3 884,16 € 

 

Upravený rozpočet na normatívne zdroje predstavuje za rok 2020 sumu: 1 991 956,- € 
 

 

Prehľad čerpania jednotlivých položiek rozpočtu – normatívne zdroje „111“: 

610 – Mzdové prostriedky     1 170 389 € 

 (tarifné platy, príplatky, odmeny) 

620 – Odvody do fondov       437 218 € 

 (nemocenské, starobné, úrazové, invalidné...) 

631 – Cestovné               704 € 

 (tuzemské a zahraničné pracovné cesty) 

632 – Energie          22 090 € 

 (plyn, elektrická energia, vodné, stočné, telekomunikačné služby, poštové služby) 

633 – Materiál          91 814 € 



 25 

 (interiérové vybavenie, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, tonery, papier,  

             elektrospotrebiče, učebné pomôcky, knihy, časopisy..) 

634 – Dopravné              281 € 

 (benzín, vybavenie vozidla) 

635 – Opravy a údržba          6 119 € 

 (opravy učebných pomôcok, údržba budovy školy) 

636 – Nájom               392 € 

 (telovýchovných zaradení, nádob na odpad, P.O. Box priečinku na pošte) 

637 – Služby          92 646 € 

 (školenia, semináre, propagácia, reklama, kopírovanie, pranie, revízie, stravovanie,  

             prídel do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.. ) 

640 – Bežné transfery          6 664 € 

 (náhrada príjmu, členské, odstupné) 

Celkom čerpanie     1 828 317 € 

 

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 predstavuje sumu 163 639 €. Tieto finančné 

prostriedky (ZF 131K) sa môžu čerpať do konca kalendárneho roka 2021. Boli určené na 

pokrytie výdavkov – nevyfakturované dodávky súvisiace s rokom 2020 a nákup učebných 

pomôcok, ktoré nebolo možné zabezpečiť koncom kalendárneho roka.  

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémií koronavírusu sa znížili náklady na energie, na prenájom 

telocviční, tiež sa nekupovalo toľko učebných pomôcok, ako by tomu bolo pri prezenčnej 

forme vyučovania. Naopak, zvýšili sa náklady na hygienu, dezinfekciu, OOPP pre študentov.   

 

Prehľad čerpania  - nenormatívne zdroje 

1. Vzdelávacie poukazy v sume 10 912,- € /na kalendárny rok 2020/, boli použité na 

Dohody o vykonaní práce – krúžková činnosť, odvody z dohôd, učebné pomôcky 

potrebné na zabezpečenie materiálu na krúžky a taktiež v zmysle § 9i ods. 3 zákona č. 

597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov mohli byť použité aj na iný účel, ktorý bezprostredne 

súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie. Finančné prostriedky 

sme preto použili aj na nákup dezinfekcie, ochranných rúšok, germicídnych žiaričov 

a pod.  

2. Finančné prostriedky na lyžiarsky výcvik, boli prijaté v sume 14 700,- €  

(na kalendárny rok 2020). V školskom roku 2020/2021 sa lyžiarsky výcvik 

neuskutočnil z dôvodu pandémie koronavírusu. 

3. Odchodné bolo vyplatené vo výške 3 549,- € Mgr. Rybánskej. 

4. V januári 2021 bolo zriadené školské mobilné odberové miesto (MOM) pre 

zabezpečenie testovania žiakov a zamestnancov škôl. Do konca školského roka 

2020/2021 boli prijaté finančné príspevky za každý vykonaný test 5,- € - spolu 5 210,- 

€. (príspevok na špecifiká) Tieto finančné príspevky sa použili na Zmluvy 

o dobrovoľníckej činnosti, na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na 

vybavenie testovacej miestnosti, na OOPP pre dobrovoľníkov, na odvoz biologického 

odpadu a pod. Činnosť školskej MOM pokračuje aj v ďalšom školskom roku 

2021/2022. 
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Prehľad čerpania – zdroje vlastnej činnosti „72g“ 

1. Príjmy z prenájmu bufetu /za kalendárny rok 2020/ v celkovej výške 800,- € boli 

použité na prenájom telovýchovných zariadení a na vykrytie neoprávnených výdavkov 

z projektu Interreg – Úcta, hrdosť, odbornosť. 

 

Prehľad čerpania – finančné zdroje prijaté od rodičov žiakov „72j“ 

1. Finančné prostriedky boli prijaté do rodičov žiakov na exkurziu v celkovej výške 

514,- €. Z dôvodu pandémie koronavírusu sa jedna exkurzia neuskutočnila,  

prostriedky vo výške 184,- boli naspäť vrátené rodičom žiakov. 

 

Prehľad čerpania – prostriedky na projekt Interreg /kalendárny rok 2020/ 

 

Organizácia prijala bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 6 736,76 €, ako predfinancovanie 

a spolufinancovanie projektu Interreg – Úcta, hrdosť, odbornosť. Celý transfer bol vynaložený 

na krytie nákladov spojených s DOVP, odvodmi do poisťovní, nákladmi na drobný materiál 

a služby. 

Prostriedky boli rozdelené podľa zdrojov financovania: 

ZF 41= 95 %, čo predstavuje sumu 6399,93 € 

ZF 11GE = 5 %, čo predstavuje sumu 336,83 €. 

 

 

Organizácia tiež prijala transfer v sume 14 397,11 € na financovanie projektu Interreg – druhé 

monitorovacie obdobie (01.02.2019 – 31.07.2019), ktorú následne zaslala na účet 

zriaďovateľa, ako refundáciu k tomuto projektu. 

Čiastka predstavuje 95 % oprávnených výdavkov (zo schválenej sumy 15 154,85 €), pričom 

celá suma predstavuje bežný transfer. Zvyšných 5 % predstavuje ZF 11GE, ktoré poskytol 

zriaďovateľ v rámci predfinancovania projektu. 

Koncom roka prijala organizácia ďalší transfer v sume 12 963,19 € na financovanie projektu 

Interreg – tretie monitorovacie obdobie (01.08.2019 – 31.01.2020), ktorú následne zaslala na 

účet zriaďovateľa ako refundáciu k tomuto projektu. 

Čiastka predstavuje 95 % oprávnených výdavkov (zo schválenej sumy 13 645,46 €), pričom 

celá suma predstavuje bežný transfer. Zvyšných 5 % predstavuje ZF 11GE, ktoré poskytol 

zriaďovateľ v rámci predfinancovania projektu. 
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Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 
   

 

Krúžková činnosť 

Celkový počet krúžkov: 27 

Vygenerovaných zo systému aSc bolo 555 vzdelávacích poukazov  

Počet prihlásených žiakov: 570 
 

 

V školskom roku 2020/2021 bolo v pláne pracovať v nasledujúcich krúžkoch, s týmito 

počtami žiakov: 

 

P.č. Názov krúžku  Vedúci krúžku  Počet 

žiakov 

1. Zdokonaľujeme sa v nemčine  Ing. Jana Kitzingová  6 

2.  Maturitný seminár z nemeckého jazyka  Ing. Jana Kitzingová  10 

3.  Príprava na maturitnú skúšku zo SLJ II. Mgr. Gabriela Hodálová 13 

4.  Príprava na maturitnú skúšku zo SLJ I. Mgr. Marcela Matusová 30 

5. Redakčný krúžok I. Mgr. Marcela Matusová 16 

6. Spoznávame svet divadelného/slovesného umenia  Mgr. Marcela Matusová 8 

7. Redakčný krúžok II. Mgr. Jana Meľošová 16 

8. Zdokonaľujeme sa v slovenčine  Mgr. Alexandra Melikantová 45 

9.  Latinčina okolo nás  Mgr. Bohumila Novosadová 35 

10. Zdravotnícka odborná angličtina  Mgr. Bohumil Kern  47 

11. Klub eko nadšencov I.  Mgr. Zuzana De Riggová 15 

12. Klub eko nadšencov II.  Mgr. Zuzana Vakošová 14 

13.  Umelecký prednes poézie a prózy  Mgr. Gabriela Hodálová 3 

14.  Zmaturuj z angličtiny  Mgr. Kristína Hašková 12 

15. Folklórny súbor Véna PaedDr. Erika Hujová, PhD. 13 

16. S fyzikou na VŠ  PaedDr. Erika Hujová, PhD. 2 

17. Ako si poradiť s tvorbou seminárnej práce Ing. Nora Faitová 10 

18.  S chémiou na vysokú školu Mgr. Jana Hrnčárová 39 

19.  Úvod do masáži  PhDr. Lenka Petričková 19 

20. Histológia - okno do mikrosveta Mgr. Erika Šedová  19 

21.  
Význam fyzioterapeutických procedúr v prevencii 

 a liečbe pohybového systému 
PhDr. Zuzana Trchalová 

19 

22. Masážne techniky  PhDr. Lenka Petričková 25 

23.  Mikroskopovanie prírodných liečiv  PharmDr. Miroslav Peciar 29 

24. Veselé zúbky  PhDr. Stanislava Laschová 38 

25. Chcem byť záchranárom Mgr. Katarína Moravíková 21 

26.  Repetitórium somatológie  PhDr. Dagmar Mikušová, MPH  17 

27. Chémia hrou  RNDr. Valentína Leová 49 
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Vzhľadom na epidemiologické opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid 19, 

vyučovanie v tomto školskom roku sa uskutočňovalo prevažne dištančnou formou 

a i mimoškolská činnosť bola touto situáciou ovplyvnená.  

 

Tam, kde to možnosti a charakter krúžku dovoľovalo, realizovala sa činnosť krúžku 

i dištančne.  

 

Aktívne sa pracovalo v týchto krúžkoch: 

S chémiou na VŠ (Mgr. Jana Hrnčárová) -  krúžok bol zameraný sa počítanie príkladov 

z chémie, na ktoré na hodinách chémie nebol priestor a ako názov hovorí, bol prípravou na 

prijímacie skúšky na vysokú školu. Riešenie testových otázok -  najlepšie už konkrétnych, 

ktorými žiak disponuje, čiže krúžok nebol klasickým „doučovaním“, kde by sa výkladovo 

prechádzali jednotlivé kapitoly učív z chémie. 

 

Veselé zúbky (PhDr. Stanislava Laššová) -  krúžok bol zameraný na zdravotno-výchovnú 

činnosť detí materských i základných škôl v oblasti dentálnej hygieny.  

 

Redakčný krúžok I., II. (Mgr. Marcela Matusová, Mgr. Jana Meľošová) -  krúžky boli 

určené pre všetkých žiakov školy. Náplňou krúžkov bolo  predovšetkým vedenie k aktívnemu 

prispievaniu do školského časopisu Cellula, navrhovanie tém, konzultácie k spracovaniu 

získaného materiálu, grafické spracovanie textov, fotografií a ilustrácií, zabezpečenie tlače 

a distribúcia časopisu.  

 

Chcem byť záchranárom  (Mgr. Katarína Moravíková) -  Žiaci v krúžku sa pod vedením 

svojej vyučujúcej zamerali sa na získanie teoretických poznatkov a základných praktických 

zručností pri poskytovaní prvej pomoci.  

  

Mikroskopovanie prírodných liečiv (PharmDr. Miroslav Peciar) - cieľom krúžkovej 

činnosti bolo precvičovanie mikroskopovania prírodných liečiv a makroskopickej analýzy 

prírodných liečiv ako i zber a sušenie rastlinného materiálu.  

 

Čiastočne sa pracovalo v krúžkoch: 

 

Zdravotná odborná angličtina (Mgr. Bohumil Kern),  

Príprava na maturitnú skúšku zo SLJ II (Mgr. Gabriela Hodálová),  

Chémia hrou (RNDr. Valentína Leová),  

Zdokonaľujeme sa v slovenčine (Mgr. Alexandra Melikantová),  

Latinčina okolo nás (Mgr. Bohumila Novosadová),  

Význam fyzioterapeutických procedúr v prevencii a liečbe pohybového systému 

 (PhDr. Zuzana Trchalová). 

 

 

Informácie o spolupráci školy s  Rodičovským združením pri  

SZŠ  C. Šimurkovej v Trenčíne 
 

S vedením školy aktívne spolupracovalo i  Rodičovské združenie pri SZŠ  

C. Šimurkovej v Trenčíne. Vo svojej práci vychádzalo zo schváleného Štatútu rodičovského 

združenia pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne a Stanov RZ.  
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 Aktívne pracovali tieto orgány RZ školy: Rodičovská rada RZ školy, výbor RZ školy a 

triedne aktívy RZ školy.  

 Výbor rodičovskej rady RZ školy sa počas školského roku 2020/2021 zišiel osemkrát. 

Z toho 6 krát sa kvôli pandémii COVID-19 zišiel online prostredníctvom programu ZOOM. 

Na všetkých zasadnutiach výboru sa zúčastnila aj riaditeľka školy PhDr. Eva Červeňanová, 

PhD. Riešili aktuálne potreby RZ a školy.  

 Rodičovská rada RZ sa v tomto školskom roku vzhľadom k  pandémii COVID-19 

nezišla ani raz. Dôležité informácie boli s predsedami triednych aktívov prekonzultované 

telefonicky. Taktiež triedne aktívy RZ sa v tomto školskom roku nekonali prezenčne, ale 

triedni učitelia riešili z triednym aktívom individuálne. 

RZ spolupracovalo počas celého školského roka s vedením školy, najmä pri riešení 

problémov výchovy a vzdelávania žiakov a posudzovalo výsledky výchovno-vzdelávacieho 

procesu, aktivizovalo rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole.  

 V rámci svojich možností poskytovalo škole materiálnu pomoc pri práci so žiakmi, 

prispievalo finančnými príspevkami Žiackej školskej rady, poskytlo príspevky maturitným 

triedam, na chod školského časopisu, zakúpilo a škole darovalo nové učebné pomôcky, novú 

didaktickú techniku, finančne pomohlo pri vybavení tried a darčekovými poukážkami ocenilo 

študentov za vzornú reprezentáciu školy. Rodičov školy v Rade školy SZŠ Trenčín do júna 

2021 zastupovali: PhDr. Marcela Štefániková, Katarína Spačková, Ing. Jana Švedová. 

 V tomto školskom roku sa konali voľby do Výboru RZ. Voľby sa konali on-line 

prostredníctvom programu EDUPAGE. Zvolení boli PhDr. Erik Trenčan, Andrea Dobiášová 

a Jana Katingerová. 

 

Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 

 
Život každej školy ovplyvňovala pandémia. Náročné obdobie pre každého žiaka 

i pedagogického zamestnanca. Náročné na organizáciu vyučovania i bežný život v škole.  

 

Život našej školy však bol o to náročnejší, že sme pre stredné školy v meste zriadili 

školské mobilné odberové miesto. Založenie, koordinácia a aktívna práca v školskej 

MOM sa stala každodennou povinnosťou vedenia školy, niektorých pedagogických 

zamestnancov i žiakov.  Predovšetkým však jej riaditeľky PhDr. Evy Červeňanovej, 

PhD. a zástupkyni pre odborné  predmety PhDr. Moniky Hermanovej.  Bez ich 

aktívneho pôsobenia by mobilné odberové miesto pri našej škole nevzniklo.  

Riaditeľka školy, zástupkyňa pre odborné predmety spolu s ďalšími vyučujúcimi 

PhDr. Mariannou Mišinovou, PhD., MUDr. Věrou Dobiašovou, PhD. MPH, PhDr. Annou 

Litvínovou, Mgr. Katarínou Moravíkovou boli za svoju obetavú prácu, humánny prístup 

a pomoc pri návrate žiakov do škôl ocenené predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom.  

Ocenenie z rúk predsedu TSK prevzali i  žiaci školy, a to za humánny čin 

a dobrovoľníctvo, konkrétne Karolína Klímová, Tatiana Nevidalová, Lukáš Vojtek, Ema 

Gugová a Linda Bydžovská.   

 

Riaditeľka školy PhDr. Eva Červeňanová, PhD. prevzala ocenenie „Veľká 

medaila sv. Gorazda“  ako najvyšší stupeň uznania práce v oblasti školstva, ktoré udelilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za celoživotnú prácu vo výchovno-

vzdelávacom procese stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, zodpovednú prácu pri 

príprave žiakov na zdravotnícke povolanie a skvalitňovanie úrovne vzdelávania odborných 

zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho získala ocenenie „Vynikajúci pedagóg 

Trenčianskeho kraja 2021“ 
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Pedagogickí zamestnanci školy vo všetkých PK sa pravidelne zúčastňovali on-line 

školení, webinárov, aktualizačného vzdelávania, odborných podujatí, venovali sa rozširovaniu 

svojich odborných a metodických zručností a samoštúdiu. Boli členmi mobilných odberových 

miest, spolupracovali pri zakladaní a činnosti veľkokapacitného vakcinačného centra TSK  

na výstavisku EXPOCENTER a.s Trenčín,   čím aktívne prispeli na jar 2021 k bezpečnému 

návratu žiakov do škôl. Aktívne pracovali i koordinátori vo viacerých oblastiach - výchova  

k manželstvu a rodičovstvu, prevencia drogovej závislosti, enviromentálna výchova, 

informatizácia, žiacka školská rada, miestny spolok SČK, finančná gramotnosť, SOČ. 

Aktívne pracovala výchovná poradkyňa i školský psychológ, ktorý realizoval prieskum 

zameraný na hodnotenie dištančnej formy výučby a na psychologický vplyv pandémie na 

život stredoškolského žiaka.  

 

 

 



Prehľad prospechu, dochádzky a správania Príloha č.1

Obdobie: 1. polrok, školský rok 2020/2021

Počet 
žiakov

Počet 
chlapcov

Počet 
dievčat

spolu
s 

vyznamena
ním 

veľmi 
dobre 

Prospeli 1 predmet
2 

predmety 
3 a viac 

predmetov
Nepros

peli
Neklasifik

ovaní
hodiny 
spolu 

hod. na 
žiaka

hodiny 
spolu 

hod. na 
žiaka 

hodiny 
spolu 

hod. na 
žiaka 

Priemerný 
prospech

I. FL 30 1 29 30 8 18 4 0 0 0 0 0 240 8 240 8 0 0 1,64
I. MAS 25 7 18 25 1 8 16 0 0 0 0 0 245 9,8 245 9,8 0 0 2,12
I. PS 30 0 30 18 3 7 8 12 0 0 12 0 196 6,53 196 6,53 0 0 2,03
I. ZL 28 1 27 28 16 9 3 0 0 0 0 0 140 5 140 5 0 0 1,51
I. ZUA 31 1 30 31 9 14 8 0 0 0 0 0 214 6,9 214 6,9 0 0 1,63
II. FL 28 6 22 28 10 16 2 0 0 0 0 0 161 5,75 161 5,75 0 0 1,57
II. MAS 24 6 18 24 1 9 14 0 0 0 0 0 357 14,88 357 14,88 0 0 2,03
II. PS A 25 2 23 19 7 6 6 4 2 0 6 0 328 13,12 328 13,12 0 0 1,98
II. PS B 21 2 19 20 1 3 16 0 0 1 1 0 380 18,1 380 18,1 0 0 2,4
II. ZL 24 5 19 24 3 10 11 0 0 0 0 0 175 7,29 175 7,29 0 0 2
II. ZUA 30 2 28 30 11 17 2 0 0 0 0 0 195 6,5 195 6,5 0 0 1,46
III. FL 26 3 23 26 8 15 3 0 0 0 0 0 274 10,54 274 10,54 0 0 1,62
III. MAS 23 7 16 22 0 2 20 0 0 1 1 0 232 10,09 232 10,09 0 0 2,62
III. ZA 27 5 22 26 2 12 12 1 0 0 1 0 245 9,07 245 9,07 0 0 2
III. ZL 23 3 20 23 4 10 9 0 0 0 0 0 148 6,43 148 6,43 0 0 1,84
III. ZUA 29 2 27 29 7 17 5 0 0 0 0 0 239 8,24 239 8,24 0 0 1,69
IV. FL 28 2 26 28 8 17 3 0 0 0 0 0 85 3,04 85 3,04 0 0 1,7
IV. MAS 26 7 19 25 3 3 19 1 0 0 1 0 123 4,73 123 4,73 0 0 2,38
IV. ZA 20 1 19 19 2 6 11 1 0 0 1 0 190 9,5 190 9,5 0 0 2,18
IV. ZL 28 1 27 28 9 15 4 0 0 0 0 0 47 1,68 47 1,68 0 0 1,68
IV. ZUA 28 1 27 28 2 21 5 0 0 0 0 0 17 0,61 17 0,61 0 0 1,79

554 65 489 531 115 235 181 19 2 2 23 0 4231 7,64 4231 7,64 0 0 1,90

Ospravedlnené Neospravedlnené

Trieda

Počet Prospeli Neprospeli Zameškané



Prehľad prospechu, dochádzky a správania Príloha č. 2

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2020/2021

Počet 
žiakov

Počet 
chlapcov

Počet 
dievčat

spolu
s 

vyzname
naním

veľmi 
dobre 

Prospeli
1 

predmet 
2 

predmety 
3 a viac 

predmetov
Nepros

peli
Neklasifi
kovaní

hodiny 
spolu 

hod. na 
žiaka 

hodiny 
spolu

hod. na 
žiaka

hodiny 
spolu 

hod. na 
žiaka 

Priemerný 
prospech

I. FL 30 1 29 30 7 17 6 0 0 0 0 0 552 18,4 552 18,4 0 0 1,62
I. MAS 25 7 18 25 2 10 13 0 0 0 0 0 408 16,32 408 16,32 0 0 2,03
I. PS 30 0 30 26 4 11 11 0 0 0 0 4 396 13,2 396 13,2 0 0 1,93
I. ZL 28 1 27 28 11 9 8 0 0 0 0 0 512 18,29 512 18,29 0 0 1,65
I. ZUA 30 1 29 29 9 10 10 0 1 0 1 0 857 28,57 857 28,57 0 0 1,68
II. FL 27 5 22 27 16 9 2 0 0 0 0 0 476 17,63 476 17,63 0 0 1,4
II. MAS 24 6 18 18 1 6 11 5 1 0 6 0 611 25,46 606 25,25 5 0,21 2,39
II. PS A 25 2 23 16 5 5 6 3 0 3 6 3 999 39,96 992 39,68 7 0,28 2
II. PS B 21 2 19 17 2 6 9 2 0 2 4 0 645 30,71 645 30,71 0 0 2,26
II. ZL 24 5 19 24 6 7 11 0 0 0 0 0 311 12,96 311 12,96 0 0 1,86
II. ZUA 30 2 28 29 18 8 3 0 0 0 0 1 811 27,03 809 26,97 2 0,07 1,38
III. FL 26 3 23 25 10 11 4 0 0 0 0 1 623 23,96 623 23,96 0 0 1,56
III. MAS 22 7 15 21 1 3 17 0 0 0 0 1 601 27,32 601 27,32 0 0 2,39
III. ZA 27 5 22 27 6 8 13 0 0 0 0 0 268 9,93 257 9,52 11 0,41 1,87
III. ZL 23 3 20 18 6 7 5 0 0 0 0 5 473 20,57 473 20,57 0 0 1,73
III. ZUA 29 2 27 28 7 12 9 0 0 0 0 1 727 25,07 721 24,86 6 0,21 1,83
IV. FL 28 2 26 28 10 13 5 0 0 0 0 0 1015 36,25 1015 36,25 0 0 1,61
IV. MAS 26 7 19 26 3 4 19 0 0 0 0 0 657 25,27 656 25,23 1 0,04 2,41
IV. ZA 20 1 19 20 6 6 8 0 0 0 0 0 324 16,2 324 16,2 0 0 1,87
IV. ZL 28 1 27 28 11 14 3 0 0 0 0 0 597 21,32 597 21,32 0 0 1,57
IV. ZUA 28 1 27 28 4 18 6 0 0 0 0 0 443 15,82 443 15,82 0 0 1,76

551 64 487 518 145 194 179 10 2 5 17 16 12306 22,33 12274 22,28 32 0,06 1,85

NeospravedlnenéOspravedlnené

Trieda

Počet Prospeli Neprospeli Zameškané
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