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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Názov školy Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza
Adresa školy Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza
Telefón
+ 421 465 186 021, + 421 901 918 350
E-mail
info@szspd.sk
WWW stránka http://www.szspd.sk/
Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno

Telefón

Služ.
mobil

email

Mgr. Strmeňová Dagmar (01.09.2019 22.07.2020)
PaedDr. Hodža Štefan, PhD. (23.07.2020 25.08.2020)
RNDr. Beňová Viera (26.08.2020 - trvá)
Zástupca pre praktické vyučovanie PhDr. Cibulová Mária, PhD.
Zástupca pre teoretické vyučovanie PaedDr. Hodža Štefan, PhD.
Zástupca pre technicko-ekonomické
Mgr. Kozák Roman
činnosti
Riaditeľ

Rada školy
Titl., priezvisko, meno
predseda
Holeinová Monika
pedagogickí zamestnanci Mgr. Molotová Miriam
Mgr. Tuliková Eva
ostatní zamestnanci

Holeinová Monika

zástupcovia rodičov

Mgr. Maďar Jozef
Motúzová Mária (01.09.2020 - 19.08.2020)
Ing. Radosová Andrea (20.08.2020 - trvá)
Mgr. Sedliaková Helena

zástupca zriaďovateľa

Ing. Takáč Richard
PhDr. Tám František
MUDr. Šramková Mária, PhD.
MUDr. Oulehle Peter
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zástupkyňa žiakov

Ľachká Mária

Poradné orgány školy
Názov MZ a PK

Vedúci
PhDr.
Predmetová
Mária
komisia odborných
Cibulová,
predmetov
PhD.
Predmetová
PaedDr.
komisia všeobecno- Štefan
vzdelávacích
Hodža,
predmetov
PhD.

Zastúpenie predmetov

Poznámka

Latinský jazyk, Anatómia a fyziológia, Zdravie a klinika chorôb,
Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľské techniky
Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Matematika,
Informatika, Biológia, Dejepis, Fyzika, Chémia, Občianska náuka,
Telesná a športová výchova, Etická výchova, Náboženská výchova

§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I. PS A 24
I. PS B 24

§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 61 / 58 dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 48 / z toho 46 dievčat

/ z toho 46 dievčat
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.09.2019: 48 / z toho 46 dievčat
§ 2. ods. 1 e
Počet zapísaných prvákov k 30.06.2019: 48

Klasifikácia tried
Trieda ANF ANJ BIO DEJ ETV FYZ CHE INF LAJ MAT NAV OBN OST OSE SJL
I. PS A 2,58 2,33 1,58 1,92 a
2,29 2,58 1,46 2,29 2,21 a
1,63 2,13 2,42 2,79
I. PS B 2,29 2,67 1,25 1,71 a
2,17 2,54 1,79 1,79 1,96 a
1,33 2,42 2,13 2,79
Trieda Spr TSV ZKC
I. PS A 1 1,38 2,58
I. PS B 1 1,21 2

Prospech žiakov
Trieda Počet Vyznamenaní
I. PS
A
I. PS
B

Veľmi
Správanie Správanie Správanie
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
dobre
2
3
4

24

4

9

11

0

0

0

0

0

24

8

4

12

0

0

0

0

0

Dochádzka žiakov
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Zamešk.
hod.

Trieda Počet
I. PS
A
I. PS
B

Zam. na
žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na
žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na
žiaka

24

1766

73,58

1738

72,42

28

1,17

24

1516

63,17

1516

63,17

0

0,00

§ 2. ods. 1 f
Odbory a učebné plány
Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
I. PS A 5361 M Praktická sestra
I. PS B 5361 M Praktická sestra

§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Pracovný
pomer
TPP
DPP
Znížený
úväzok
ZPS
Na dohodu

Počet pedag.
prac.

Počet nepedag.
prac.

5
0

3
2

5

0

0
1

0
1

Počet úväzkov pedag.
prac.

Počet úväzkov nepedag.
prac.

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov
0
7
7
vychovávateľov
asistentov učiteľa
spolu

0

7

7

Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda
Predmet
Počet hodín týždenne
I. PSA Biológia
1
I. PSB Biológia
1
I. PSA Občianska náuka 1
I. PSB Občianska náuka 1
I. PSA Etická výchova 1
I. PSB Etická výchova 1
I. PSA Matemika
2
I. PSB Matematika
2

§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
1. atestácia
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2. atestácia
2
štúdium školského manažmentu 0
špecializačné inovačné štúdium 0
špecializačné kvalifikačné
0
postgraduálne
0
doplňujúce pedagogické
0
vysokoškolské pedagogické
0
vysokoškolské nepedagogické 0
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0
0
0
0
0
0
0
0

Aktivity a prezentácia na verejnosti
PODUJATIE "MLADÍ PRE PRIEVIDZU" V RÁMCI DŇA S MLÁDEŽOU
V rámci Dňa s mládežou sa v piatok, 27. septembra 2019, na Námestí slobody v Prievidzi konalo podujatie "Mladí pre
Prievidzu", súčasťou ktorého bola aj naša škola, ktorá sa odprezentovala nielen v informačnom stánku, kde prezentovali
štúdium a našu školu, ale aj ako súčasť kultúrneho programu.

21. ROČNÍK VÝSTAVY STREDNÝCH ŠKÔL STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA V TRENČÍNE
Vo štvrtok, 24. októbra 2019, sa študentky našej školy spolu s pani profesorkou PhDr. Máriou Cibulovou, PhD. zúčastnili na
21. ročníku výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA, ktorú organizoval Trenčiansky samosprávny
kraj v areáli výstaviska EXPO CENTER a. s. v Trenčíne, kde sa predstavili v kategórií spevák.

SZŠ NADVIAZALA SPOLUPRÁCU SO SLOVENSKÝM ČERVENÝM KRÍŽOM
V utorok, 12. novembra 2019, sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému Hodina o Červenom kríži. Prednášajúcou bola
Mgr. Renáta Lukáčiová – riaditeľka SČK, územného spolku Prievidza. Obsahom prednášky boli základné informácie o
histórii a súčasnom pôsobení Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca – najväčšej humanitárnej
organizácie, nestrannej a nezávislej, ktorá poskytuje ochranu a pomoc ľuďom postihnutých pohromami a konfliktmi.
Samotnej prednáške predchádzalo stretnutie Mgr. Renáty Lukáčiovej s vedením našej školy, obsahom ktorého bolo hľadanie
možností vzájomnej spolupráce. Tú vidíme najmä v aktívnom členstve našich študentov v Slovenskom Červenom kríži, v
nezištnom darovaní krvi a vo výmene cenných informácií v oblasti zdravotnej starostlivosti o človeka v nepriaznivej životnej
situácii.

PRIEVIDZA POČAS "NEŽNEJ"
Dňa 13. novembra 2019 organizovala Hornonitrianska knižnica v Prievidzi besedu na tému Prievidza počas „Nežnej“. Na
novembrové udalosti ´89 spomínali páni Ľuboš Babarík, Rastislav Nemec a Milan Gross – priami aktéri revolučného diania v
Prievidzi. Študentom priblížili všeobecne známe poznatky o živote v Československej socialistickej republike ako aj o
revolučných udalostiach roku 1989. Osobné svedectvá všetkých troch aktérov novembra ´89 dodali udalostiam autenticitu a
podnet na zamyslenie sa, s akými prekážkami, nástrahami a trápeniami museli aktivisti proti totalitnému komunistickému
režimu zápasiť. Naši študenti získali cenné informácie o dôležitom období slovenských národných dejín, ktorého význam sa
najmä u mladej generácie postupne dostáva na okraj záujmu.

BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ
Dňa 21. novembra 2019 organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v priestoroch Športovej haly v Prievidzi Burzu
práce a informácií. Stredné školy a podniky Hornej Nitry mali príležitosť poskytnúť záujemcom informácie o svojej
organizácií. Našu školu prezentovali Mgr. Eva Tulíková, PaedDr. Štefan Hodža, PhD. a študenti 1. ročníka Peter Baláž,
Nicole Fašungová, Peter Fedorek a Soňa Klamárová. Záujemcom o Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi sme poskytli
dôležité informácie o možnostiach denného i externého štúdia na našej škole, odmerali sme im tlak a ponúkli možnosť
odfotiť sa s našou papierovou praktickou sestrou.

SVÄTÝ MIKULÁŠ NA SZŠ V PRIEVIDZI
file:///C:/aScAgenda/temp/202009181305.html

4/7

18. 9. 2020

202009181305.html

Piatok, 06. december 2019, sa na našej škole niesol v duchu mikulášskej tradície a nadobúdania odborných vedomostí v
teréne. Prvé tri vyučovacie hodiny mali študenti a pedagógovia možnosť navzájom sa obdarovať, spoločne si zaspievať
piesne s vianočnou tematikou, porozprávať sa o vianočných zvykoch a to všetko za účasti Mikuláša, anjela a čerta. Následne
sa študenti s pedagogickým dozorom presunuli do Kultúrneho domu v Necpaloch na exkurziu mobilnej transfúznej stanice.
Priamo v teréne sme videli, ako prebieha odber krvi a čo všetko je spojené s činnosťou mobilnej transfúznej stanice.

EXKURZIA V NSP PRIEVIDZA SO SÍDLOM V BOJNICIACH
Študenti a niektorí pedagógovia našej školy sa dňa 16. decembra 2019 zúčastnili exkurzie v bojnickej nemocnici, a to na
operačných sálach a oddelení centrálnej sterilizácie. Získali sme cenné informácie a predstavu o tom, čo všetko musí tá
vzácna osoba, zdravotná sestra, ovládať a robiť. Uvedomili sme si, že je toho ešte naozaj pred nami veľa, kým budeme môcť
uplatniť svoje vedomosti a pridať sa tak k tým, ktorí tak s láskou a ochotou pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú. Z exkurzie
sme si odniesli množstvo zážitkov, za ktoré vďačíme aj sestričkám a zdravotníckemu personálu. Cítili sme sa veľmi dobre a
už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a rozvíjajúcu sa spoluprácu.

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK
Aj my žiaci Strednej zdravotníckej školy sme sa rozhodli zapojiť do akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok",
ale tak po našom v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Dňa, 18. decembra 2019, sme zaniesli darčekové krabice na oddelenie dlhodobo chorých, kde sme ich spolu s pani
námestníčkou nemocnice odovzdali nielen ležiacim pacientom, ale aj sestričkám, bez ktorých si prácu v nemocnici nevieme
ani predstaviť.
Dúfame, že sme ich potešili a pacientom vyčarovali úsmev na tvári.

PREDVIANOČNÁ ATMOSFÉRA
Piatok, 20. december 2019, bol na našej škole posledným vyučovacím dňom pred vianočnými prázdninami. Študenti mali
možnosť pozrieť si zaujímavé filmy s vianočnou tematikou, zahrať si spoločenské hry, zašportovať v posilňovni, vyskúšať si
prípravu lievancov a prezrieť výstavu klasických vianočných potravín. Na obed nás čakala chutná vianočná kapustnica, ktorú
uvaril v kotline pod holým nebom pán školník Emoslav so svojím tímom.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Dňa 06. marca 2020 sa na Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi uskutočnil Deň otvorených dverí. Počas dopoludňajších a
odpoludňajších hodín bola škola sprístupnená širokej verejnosti. Príležitosť vidieť nové zrekonštruované priestory, odborné
učebne a vypočuť si podrobné informácie o vyučovacom procese a prijímacom konaní využilo približne 300 návštevníkov,
medzi ktorými boli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, niektorí v sprievode rodičov a iní zase spolu s výchovnými poradcami.
Celkom našu školu navštívili žiaci z 30 základných škôl z okresov Prievidza, Partizánske a Žiar nad Hronom.

§ 2. ods. 1 j
Projekty
Participatívny rozpočet
TSK vyčlenil pre SZŠ v PD finančný obnos v hodnote 1000 Eur. Vyplatenie peňazí bolo podmienené vypracovaním
projektu zo strany žiakov na zveľadenie priestorov SZŠ. Žiaci postupovali podľa nariedanie koordinátora projektu
a výsledkom ich aktivity bol projekt na altánok, prístupový chodník a odkladací priestor na bicykle. V dôsledku
opatrení voči šíreniu Covid-19 a uzatvoreniu škôl však samotná realizácia projektu nebola realizovaná.

§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
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V školskom roku 2019/2020 nebola na SZŠ v PD žiadna inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
SZŠ v Prievidzi má k dispozícii:
- tri odborné učebne na vyučovanie predmetu Ošetrovateľské techniky (OST1, OST2, OST3),
- dve odborné učebne na vyučovanie predmetu Prvá pomoc (PRP1, PRP2),
- jednu odbornú učebňu na vyučovanie predmetu Anatómia a fyziológia (ANF),
- dve učebne na vyučovanie predmetu Informatika (INF1 a INF2),
- jedna učebňa slúži ako zborovňa a
- štyri klasické triedy (dve sú kmeňové triedy pre I. PSA a I. PSB, jedna slúži ako posilňovňa, štvrtá je nevyužitá).
Na škole sú dva kabinety: jeden pre vyučujúcich odborných predmetov, jeden pre vyučujúcich všeobecnovzdelávacích predmetov.
Učebne OST1, OST2, I. PSA, I. PSB a ANF sú vybavené interaktívnym tabuľami. V I.PSA a I. PSB je k dispozícii
notebook. Učebne INF1 a INF2 sú vybavené každá dvanástimi notebookmi.
Žiaci využívajú na štúdium odborných predmetov a ANJ stanovené učebnice a pracovné zošity.
SZŠ v PD nemá školskú jedáleň ani výdajovňu stravy, žiaci sa stravujú na Gymnáziu Vavrinca Benedikta
Nedožerského v Prievidzi (časová vzdialenosť od SZŠ v PD cca 5 minút chôdzou).
SZŠ nevyužíva priestory telocvične, nakoľko je potrebná rekonštrukcia uvedených priestorov a vybavenie
telocvične telovýchovným náradím a náčiním. Predpokladaný termín odovzdania telocvične do užívania je januárfebruár 2021.

§ 2. ods. 1 m
Finančné a hmotné zabezpečenie
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 55 210,58 Eur
2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných
aktivít:
- prijaté: 2061 Eur,
- výdavky na materiál: 285,37 Eur,
- výdavky súvisiace s opatreniami Covid-19 (materiál a čistiace prostriedky): 1121,13 Eur,
- mzdy a odvody: 654,5 Eur.

§ 2. ods. 1 o
Úspechy a nedostatky
SZŠ v PD sa počas prvého roku svojej existencie dostala do povedomia širokej verejnosti v pozitívnom svetle. Je
to výsledkom pozitívnych ohlasov zo strany našich žiakov i zamestnancov na úroveň výchovno-vzdelávacieho
procesu, materiálno-technického vybavenia priestorov školy, ako aj samotnej propagácie školy.

§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
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Názov záujmového krúžku
Počet detí Počet skupín
Vedúci
Hudobno-dramatický krúžok
18
PhDr. Mária Cibulová, PhD.
Krúžok prvej pomoci a maskovanie rán 17
Mgr. Eva Tuliková
Prezentačné a komunikačné zručnosti 14
PaedDr. Štefan Hodža, PhD.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s
nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania,
metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti.

Záver
Vypracoval: PaedDr. Štefan Hodža, PhD.
V Prievidzi, 11. septembra 2020
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
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