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1) Správa je vypracovaná v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo dňa 11. januára 2006, 

Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R zo dňa  25. mája 2006 a obsahuje:  

 

a) Základné identifikačné údaje o škole 

Názov: Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 

Sídlo: Lichardova1, 90901 Skalica 

Telefónne čísla: 0346644401 spojovateľka 

 0346644544 riaditeľňa + fax 

 0911 366699 riaditeľ (mobil) 

Elektronická adresa: szsskalica@zupa-tt.sk 

Internetová stránka: www.szsskalica.edupage.sk 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj 

 Starohájska 10, 91701 Trnava 

Vedenie školy: Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 

 Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 

 Mgr. Alena Kučerová, zástupkyňa riaditeľky pre praktické 

vyučovanie a odborné vzdelávanie 

Rada školy: Mgr. Mária Valová, predseda 

 Rastislav Caletka 

 Ing. Jozef Hazlinger 

 PhDr. Lucia Šmidovičová, MPH  

 Ing. Anna Mierna  

 Denis Jánošík  

 PhDr. Ivona Hýlková 

 Lenka Polláková 

 Eva Semanská 

 Tomáš Polák 

 Marie Mikulková 

Rodičovská rada: Eva Semanská 

 Tomáš Polák 

 Marie Mikulková 

  

  

     

  

mailto:szsskalica@zupa-tt.sk
http://www.szsskalica.edupage.sk/
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b) Údaje o počte žiakov (k 15. 9. 2020) 

Denná forma štúdia: 141 (z toho 8 individuálne integrovaných) 

Externá forma štúdia: 63 (večerné štúdium) 

Spolu: 204 

 

Počet ubytovaných v ŠI: 29 (z toho 29 žiakov zo škôl v pôsobnosti TTSK,) 

c) Týka sa ZŠ 

 

d) Prijímacie konanie 

Najvyšší počet žiakov 1. ročníka pre školský rok 2020/21 bol schválený Trnavským 

samosprávnym krajom. 

Študijný odbor Kód štúdia Dĺžka 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Počet tried Počet 

žiakov 

Vyučovací 

jazyk 

 

Praktická sestra 5356 M 4 denná 1 28 SJ 

Masér 5370 M 4 denná 1 18 SJ 

Praktická sestra 5361 N 2 externá 1 30 SJ 

Masér 5371 M 2 externá 1 20 SJ 

Sanitár 5371 H 1 externá 1 20 SJ 

 

Denná forma štúdia  

Prijímacie konanie bolo zrealizované administratívne na základe rozhodnutia ministra 

MŠVVŠ SR číslo: 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na 

vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29. 

04. 2020. 

Na základe tohto rozhodnutia, museli byť upravené aj  kritériá pre prijímacie konanie, . 

Ich posledná verzia bola schválená pedagogickou radou 21. apríla 2020 a uverejnené na web 

stránke školy a na webovom portáli školského výpočtového strediska. 

Praktická sestra 

Riadne doručených a zaevidovaných prihlášok bolo 40.  Bolo vydaných 30 rozhodnutí 

o prijatí a 10 o neprijatí pre nedostatok miesta. Osem z nich sa odvolalo a bolo im vyhovené. 

Zapísalo sa 25 v 1. kole. Bolo vyhlásené 2. kolo. Bola doručená 1 prihláška a uchádzačka bola 

prijatá. Spolu bolo zapísaných 26. Na štúdium nastúpilo 25 žiakov. 

Masér 

Riadne doručených a zaevidovaných prihlášok bolo 21.  Prijatých bolo 18 uchádzačov. 1 

uchádzač bol neprijatý pre nesplnenie kritérií. 2 uchádzači zaslali prihlášku aj na odbor PS 

a boli tam prijatí. Na štúdium v odbore sa po 1. kole zapísalo 10 uchádzačov. V 2. kole prišla 1 

prihláška. Po 1. a 2. kole bolo zapísaných 11 uchádzačov. 

Poznámka: Do 1. ročníka pristúpil ešte jeden žiak prestupom.  
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Externá forma štúdia  

Praktická sestra 

Bolo doručených 32 prihlášok, 30 uchádzačov bolo prijatých a nastúpilo na štúdium.  

Masér 

Bolo doručených 17 prihlášok, 15 uchádzačov bolo prijatých a nastúpilo na štúdium.  

Sanitár 

Neboli doručené prihlášky. Štúdium nebolo otvorené. 

e) Hodnotenie a klasifikácia 
Výchovno-vzdelávacie výsledky – viď príloha č. 2 

 

f) Študijné odbory 

 

odbor Forma 

Praktická sestra 5361 M 4 Denná 

1. ročník 

2. ročník 

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. 

Školský vzdelávací program  pre 

odborné vzdelávanie v strednej 

zdravotníckej škole – odbor praktická 

sestra schváleného riaditeľkou školy dňa 

28. 8. 2019 s účinnosťou od 1. septembra  

2019 začínajúc 1. ročníkom. 

Praktická sestra 5361 N 2  

1. ročník 

2. ročník 

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. 

Školský vzdelávací program  pre 

odborné vzdelávanie v strednej 

zdravotníckej škole – odbor praktická 

sestra schváleného riaditeľkou školy dňa 

28. 8. 2019 s účinnosťou od 1. septembra  

2019 začínajúc 1. ročníkom. 

Zdravotnícky asistent 5356 M 4 Denná 

3. ročník  

4. ročník 

 

Štátny vzdelávací program 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 

Školský vzdelávací program  pre 

odborné vzdelávanie v strednej 

zdravotníckej škole – odbor zdravotnícky 

asistent schváleného riaditeľkou školy 

dňa 28. 8. 2017 s účinnosťou od 1. 

septembra  2017 začínajúc 1. ročníkom. 

Masér 5370 M 4 denná 

1. ročník  

2. ročník 

 

Štátny vzdelávací program vydalo 
 Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky pod číslom 

Z34982-2013- OZdV zo dňa 

30.7.2013 s účinnosťou od 1. 

septembra 2013 začínajúc 1. 

ročníkom. 

Školský vzdelávací program  pre 

odborné vzdelávanie v strednej 

zdravotníckej škole – odbor masér 

schváleného riaditeľkou školy dňa 28. 8. 

2019 s účinnosťou od 1. septembra  2019 

začínajúc 1. ročníkom. 
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3. ročník 

4. ročník 

Školský vzdelávací program  pre 

odborné vzdelávanie v strednej 

zdravotníckej škole – odbor masér 

schváleného riaditeľkou školy dňa 28. 8. 

2017 s účinnosťou od 1. septembra  2017 

začínajúc 1. ročníkom. 

Masér 5370 N 2 Externá (večerné dvojročné 

pomaturitné kvalifikačné štúdium) 

1. ročník Štátny vzdelávací program vydalo 

Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky pod číslom 

Z34982-2013- OZdV zo dňa 

30.7.2013 s účinnosťou od 1. 

septembra 2013 začínajúc 1. 

ročníkom. 

Školský vzdelávací program  pre 

odborné vzdelávanie v strednej 

zdravotníckej škole – odbor masér 

schváleného riaditeľkou školy dňa 28. 8. 

2019 s účinnosťou od 1. septembra  2019 

začínajúc 1. ročníkom. 

 

 

g) Prehľad zamestnancov školy 

 

 

Údaje o zamestnancoch  školy 

 

Fyzick

ý 

 

Počet pedagogických zamestnancov  v pracovnom pomere na dobu 

určitú 

3 

 

Počet pedagogických zamestnancov  v pracovnom pomere na dobu 

neurčitú 

18 

 

Počet odborných zamestnancov (na dobu určitú) 1 

Počet pedagogických zamestnancov  na dohodu  9 

 

Počet nepedagogických zamestnancov 10 

 

Zamestnanci školská jedáleň 6 

Zamestnanci školský internát - pedagogickí 2 

Zamestnanci školský internát - nepedagogickí 1 

Sumár:    50 

Percento kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov:  100% 

 

 

 

h) Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov 

V školskom roku 2020/21 sa vzdelávanie pedagogických zamestnancov realizovalo 

v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. a v súlade s plánom profesijného rozvoja na roky 2019-

2023, kde boli definované hlavné ciele a priority školy v oblasti vzdelávania pedagogických 
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zamestnancov na uvedené obdobie. Pre školský rok 2020/21 bol vypracovaný ročný plán 

vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. 

Vzdelávanie bolo väčšinou formou samoštúdia, resp. účasti na telekonferenciách. Učitelia 

absolvovali webináre na aktuálne témy, najmä: 

On-line výučba v dobe uzavretých škôl 

Funkcie Edupage  

Tvorba výučbových videí 

Praktické nástroje pre formatívne hodnotenie v online výučbe 

Odborné témy – profesijné predmety 

V ponuke vzdelávacích inštitúcií sa začali objavovať prvé inovačné vzdelávania v súlade 

so zákonom č.138/2019. Z. z.  

Typ vzdelávania  počet ped. zam. 

 Adaptačné vzdelávanie1 1 

 Doplňujúce pedagogické štúdium 0 

 I. atestácia 0 

 Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pre pedagogických 

zamestnancov 0 

 II. atestácia 1 

Inovačné  

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 1 

Interaktívna tabula ako nástroj modernej hodiny 1 

Digitálna administratíva v škole 1 

Metódy a techniky personalizovaného vyučovania 1 

Právo v škole a v školskom zariadení 1 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

                                                 
1 Odborný zamestnanec – zabezpečilo CPPPaP Holíč 
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Aktivity v škole boli veľmi výrazne ovplyvnené ochorením COVID-19, resp. hygienicko-

epidemiologickými opatreniami. Nebola zrealizovaná väčšina naplánovaných aktivít. 

Vyučovanie bolo realizované väčšiu časť školského roka dištančne. 

 

Propagácia školy 

1) Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí k príležitosti Dňa TTSK. V dôsledku 

opatrení sa prezenčný DOD 2021 nekonal.   

2) Škola zrealizovala on-line DOD na portáli kam na strednú. 

www.kamnastrednu.sk/user/3910  od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021. Materiály sú prístupné 

stále.  

3) Využívame vysúvacie roll-up na každej akcii, kde sa zúčastnia naši žiaci alebo pedagogickí 

zamestnanci (ukážky prvej pomoci, hliadky prvej pomoci na rôznych akciách atď., všade 

tam, kde má škola svoje stanovište.) 

4) Žiaci školy sú pri všetkých aktivitách mimo školu rozpoznateľní buď vďaka uniforme (s 

logom školy) alebo vďaka tričku alebo mikine s logom školy. 

5) Ak škola spolupracuje s ďalšími organizáciami na ich aktivitách, snažíme sa, aby bola naša 

škola (aspoň logo školy) na informačných materiáloch, v článkoch súvisiacich 

s organizovanou aktivitou. 

6) Škola vydala pamätnicu k 60. výročiu založenia školy. 

7) Pri príležitosti so 60. výročím škola oslovila bývalých žiakov školy prostredníctvom 

facebook zverejnením krátkych textov a fotografií z archívu školy. 

8) Zorganizovali sme výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl – Superhrdinovia 

v zdravotníctve. Prišlo 72 prác. 

9) Pravidelne každoročne uverejňujeme informačný materiál v regionálnom týždenníku My 

Záhorie. 

10) Učitelia a žiaci propagujú školu a jej aktivity aktívnou účasťou na odborných 

konferenciách. 

11) Naši žiaci a učitelia informujú verejnosť o akciách školy prostredníctvom publikovaných 

článkov v regionálnych časopisoch: My Záhorie, Záhorák, Zvesti, Senicko-Skalicko, 

Skalický press, Rodný môj kraj, Holíčan, ProZáhorí a iné. Všetky články sa snažíme 

aktuálne uverejňovať na internetovej stránke našej školy.  

12) O aktivitách väčšieho rozsahu informujeme verejnosť prostredníctvom regionálnej televízie 

TV Skalica.  

V súvislosti so zriadením VKOC v telocvični našej školy bola škola propagovaná aj vďaka 

televíziám s celoslovenskou pôsobnosťou a vďaka Slovenskému rozhlasu. 

13) Dôležité informácie zverejňujeme prostredníctvom webovej stránky školy 

www.szsskalica.edupege.sk. Túto stránku využívame aj na komunikáciu s rodičmi, so 

http://www.kamnastrednu.sk/user/3910
http://www.szsskalica.edupege.sk/
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žiakmi a na komunikáciu zamestnancov medzi sebou prostredníctvom e-learningu 

a internetovej žiackej knižky a elektronickej triednej knihy. 

14) Pokračujeme s propagáciou aktivít školy aj prostredníctvom sociálnej siete facebook 

(@szsskalica). 

15) Aktivity školy propagujeme na instagrame (szsskalica) 

16) Učitelia a žiaci školy sa zúčastňujú na rôznych akciách iných organizácií, čím prispievajú 

k propagácii školy. 

Napr.:  

17) Dôležitejšie informácie zverejňujeme aj na web stránke Asociácie stredných 

zdravotníckych škôl prístupné na: http://www.aszssr.sk/  

18) V škole bol sprístupnený žiakom školský rozhlas. Okrem bežných aktuálnych príspevkov 

si pripravujú rozhlasové relácie na rôzne aktuálne témy, prípadne prezentujú vlastnú tvorbu.  

Vzhľadom k tomu, že vďaka opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 bolo vyučovanie 

realizované prevažne dištančnou formou. Spolupráca s externými inštitúciami bola obmedzená.  

Vedomostné súťaže a žiacke konferencie 

 

1) Olympiáda ľudských práv–   účasť jed v krajskom kole v krajskom kole. 

2) SOČ – 4. miesto v krajskom kole v odbore zdravotníctvo a farmakológia. (D. Jánošík, N. 

Burská, III. A) 

Humanitárne akcie 

1) Biela pastelka (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

2) Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok (vianočné darčeky pre klientov zariadení 

sociálnych služieb) 

Aktivity spojené so zdravotníckou tematikou 

1) Žiaci a zamestnanci školy prevažnú väčšinu roka pracovali v testovacích tímoch MOM. 

2) V telocvični školy bolo od 6.3.2021 zriadené veľkokapacitné testovacie centrum (Zr.: 

TTSK). Na prevádzke centra sa podieľajú takmer všetci zamestnanci školy a väčšina 

plnoletých žiakov. 

3) Za tieto aktivity bola škole (kolektívu zamestnancov a žiakov) udelená cena Trnavského 

samosprávneho kraja a ocenenie mesta Skalica. 

Prevencia sociálno-patologických javov 

Oblasť prevencie sociálno-patologických javov prešla do kompetencie školského psychológa 

(ŠP). Nemohli byť zorganizované naplánované aktivity. Žiakom boli odosielané ŠP priebežne 

materiály, napr. materiál o tom, čo je to šikanovanie, kyberšikana, čo treba urobiť v prípade 

výskytu, kontakty na linky dôvery. 

http://www.aszssr.sk/
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Bol vykonaný monitoring užívania návykových látok u žiakov v 1. a v 2. ročníku. 

ŠP venovala pozornosť téme duševného zdravia – zásady psychohygieny aj v čase koronakrízy 

Oblasť ľudských práv 

1) V škole sa dôsledne dbá na dodržiavanie ľudských práv. 

2) V škole pracuje koordinátor výchovy k ľudským právam. 

3) Olympiáda ľudských práv – školské kolo, účasť v krajskom kole. V. Mrázková II. A 

Environmentálne aktivity 

1) Na chodbách školy sú živé kvety, o ktoré sa starajú žiaci školy a zamestnanci školy. 

2) V priestoroch školy sú rozmiestnené nádoby na separovanie odpadu. 

3) Vyčistime si svoje mesto (apríl 2021), zrealizované v rámci aktivít ku dňu Zeme. 

j) Projekty 

1) Erazmus + výzva 2019 škola získala grant 11900 EUR. Názov projektu je: „Odborná stáž 

za hranicami Slovenska pre žiakov a učiteľov SZŠ Skalica“. Projekt bude realizovaný 

v školskom roku 2019/2020. V školskom roku 2020/2021 sa nepodarilo projekt dokončiť 

vďaka COVID- opatreniam. Projekt je predĺžený do augusta 2022: 

Id Typ aktivity termín Opis stav 

A1.1 Krátkodobá mobilita 

žiakov OVP   

13.10.2019 

-

26.10.2019 

Odborná stáž žiakov 

v odbore masér - 

Rehabilitačná klinika 

Malvazinky Praha 

Zrealizovaná 

A5.1 Odborná príprava 

zamestnancov v 

zahraničí 

13.10.2019 

-

26.10.2019 

Odborná stáž učiteľa 

odborných predmetov 

v odbore masér - 

Rehabilitačná klinika 

Malvazinky Praha 

Zrealizovaná 

A1.2 Krátkodobá mobilita 

žiakov OVP  

Jún 2021 Odborná stáž žiakov 

v odbore masér - 

Rehabilitačná klinika 

Malvazinky Praha 

Nepodarilo sa 

zrealizovať pre 

pandémiu 

COVID-19 

Aktivita preložená 

na jún 2022 

A5.2 Odborná príprava 

zamestnancov v 

zahraničí 

Jún 2021 Odborná stáž učiteľa 

odborných predmetov 

v odbore masér - 

Rehabilitačná klinika 

Malvazinky Praha 

Nepodarilo sa 

zrealizovať pre 

pandémiu 

COVID-19 

Aktivita preložená 

na jún 2022 

 

 

2) Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II – Od 1. 10. 2021 je v škole zamestnaný 

školský psychológ. Projekt trvá do 31.8.2022. 

https://szsskalica.edupage.org/album/#photos:album:173
https://szsskalica.edupage.org/album/#photos:album:173
https://szsskalica.edupage.org/album/#photos:album:173
https://szsskalica.edupage.org/album/#photos:album:173
https://szsskalica.edupage.org/album/#photos:album:173
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3) IROP – škola spolupracovala s TTSK na príprave projektu Modernizácia praktického 

odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici. Výzva nebola v priebehu školského roka 

2020/2021 vyhlásená. 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 

V školskom roku 2020/2021 nebola v škole vykonaná kontrola ŠŠI. 

 

V škole bola vykonaná kontrola z NKÚ SR na tému: Efektívnosť a účinnosť stredného školstva 

v oblasti zdravotníctva. Termín: 6.2.2021 – 26.05.2021, Výsledok: Bez nálezov 

 

l) Priestorové a materiálno-technické podmienky 

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1,  Skalica má v správe 2 budovy. Budovu školy 

a samostatnú budovu telocvične. Súčasťou školy je školská jedáleň a školský internát, ktorý sa 

nachádza na 2. poschodí budovy školy. Žiaci školy využívali možnosť stravovania sa v školskej 

jedálni, žiakom ubytovaným v školskom internáte je poskytovaná celodenná strava. 

V škole sa nachádza 17 učební, z toho 11 odborných. Priestory školy a telocvične boli 

v maximálnej miere využívané i formou nájomných zmlúv. Prenájom telocvične bol 

obmedzený umiestnením testovacieho miesta a VKOC. Finančné prostriedky z týchto 

prenájmov pomáhajú  financovať bežnú prevádzku školy. 

Počas školského roka 2020/21 bolo zaobstarané: 

Škola 

9 ks notebook pre učiteľov, resp. na požičanie žiakom 

1 ks notebook škola dostala od TTSK 

6 ks  Grafické tablety pre učiteľov 

1ks defibrilátor 

1ks interaktívny dataprojektor 

3 ks PC 

1ks monitor 

1ks  tlačiareň 

1ks router - vrátnica 

2 ks germicídny žiarič 

1ks zariadenie na meranie tel. teploty 

5 ks dezinfekčné stojany 

  Respirátory 

  Jednorazové ochranné rúška 

  Ochranné štíty 
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1 ks upratovací stroj – telocvičňa 

Oprava elektroinštalácie, senzorov, svietidiel 

Maľovanie šatní FNsP 

Maľovanie šatní v škole 

Školský internát 

 12 ks šatníkové skrine 

 Bezdotykový teplomer 

 Digitálny teplomer 

Školská kuchyňa 

 Tablet – školská výdajňa 

 PC – kancelária vedúcej jedálne 

 Technická. prehliadka a údržba vzduchotechnika 

Telocvičňa 

 Zriadenie wifi pripojenia 

 Alarm 

  

m) Správa o hospodárení za rok 2020 

 

Plnenie príjmov 

Stredná zdravotnícka škola v rámci svojej činnosti získava príjmy z viacerých oblastí. 

Prenajíma najmä priestory telocvične mimo školského vyučovania. Tieto finančné prostriedky 

resp. vlastné príjmy používa na opravy, údržbu a celkovú prevádzku školy. V roku 2020  príjmy 

z prenájmov telocvične vplyvom pandémie COVID 19  boli nižšie. Významnú položku príjmov 

z prenájmov tvoril prenájom kotolne, kde podľa zmluvy s  SMM TTSK na rok 2020, získala 

z prenájmu kotolne 7 087 eur. Celková výška príjmov z prenájmov aj s horeuvedenou položkou 

za prenájom kotolne  bola spolu 10 362 eur. Tieto prostriedky pomohli pokryť výdavky na 

energie a teplo.  

V rámci podnikateľskej činnosti poskytuje ubytovacie služby, kurzy prvej pomoci 

a masérske služby, od roku 2019 aj preškolenie zdravotníckych asistentov.  Príjmy získané 

podnikateľskou činnosťou pomáhajú skvalitniť vyučovací proces a vybavenosť školy. 

V porovnaní s rokom 2019 príjmy z podnikateľskej činnosti školy v roku 2020 boli o 25% 

nižšie.  Stredisko školská jedáleň  si pomáha varením pre externých stravníkov a to Súkromná 

ZŠ a Spojená škola doplniť rozpočet na mzdy a prevádzku. V roku 2020 táto prevádzka 

vplyvom COVID 19 nemohla variť a preto bola dofinancovaná zriaďovateľom, aby bolo možné 

zvládnuť celkové prevádzkové náklady. Príjmy plynúce z darov a grantov v roku 2020 škola 

nemala. 

Viď. tabuľka č. 1 (Prehľad najdôležitejších príjmov) 

Názov Suma/plnenie Kód 

zdroja 

Poznámka 

Za prenájom  10 361,57 € 72g HČ školy 
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Dary 0 € 72c,72a Čistý deň  

Grant Erasmus 0 € 72c 

ERA 

 

Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie 

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli v roku 2020 vo výške  703 709 eur (čo 

bolo o 53 697 eur viac ako v roku 2019 )  z toho presun prostriedkov z roku 2019 do tohto 

obdobia bol vo výške 10 710 eur.  Škola ku koncu roku 2020 ušetrila a previedla do roku 2021 

sumu 2 900 eur. 

Túto sumu použila v roku 2021 na úhradu faktúry za teplo. Finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu pre rok 2020  boli oproti minulým rokom použité na zabezpečenie 

dištančného vzdelávania (zakúpenie notebookov, tabletov), dezinfekcie, OPP, špeciálnych 

prístrojov (termo kamera, germicídne žiariče), stroj na čistenie podlahy do telocvične, štíty, 

rúška respirátory. Výška použitých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v súvislosti 

s pandémiou COVID 19 bola 16 500 eur. 

Viď. tabuľka č.2 (Prenesené kompetencie  KZ 111) 

Ekonomická 

klasifikácia 

Suma/čerpanie Poznámka 

610 - Mzdy,platy 451 639 €  

620 – Poistné 157 848 €  

630 – Prevádzka     86 529 €  

640 – Transfery 

jednotlivcom 

      4 793 € PN, odchodné 

zamestnanci 

SPOLU  700 809 € + 2 900 ktoré sme 

nevyčer. 

Bežné výdavky v tabuľke č.2 sú sumárom normatívnych a nenormatívnych finančných 

prostriedkov. 

Normatívne finančné prostriedky – prenesené kompetencie KZ 111 sú finančné zdroje  

určené na bežné výdavky - mzdy, poistné a prevádzku. V roku 2020 predstavovali sumu  

691 362 eur.  

Viď. tabuľka č.3 (Prenesené kompetencie normatívne KZ 111) 

Ekonomická 

klasifikácia 

Suma/čerpanie poznámka 

610 - Mzdy,platy 450 749 €  

620 – Poistné 157 538 €  

630 – Prevádzka   79 591 €  
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640 – Transfery 

jednotlivcom 

       584 €  

SPOLU normatívne 688 462 € + 2 900 ktoré sme 

nevyčer. 

 

Nenormatívne finančné prostriedky – prenesené kompetencie účelovo určené KZ 111 sú 

finančné zdroje so zadefinovaným účelom na čo konkrétne ich môže organizácia použiť. V roku 

2020 predstavovali sumu 12 347 eur. 

Z toho:  

Za mimoriadne výsledky žiakov  1 000 € 

Vzdelávacie poukazy /krúžky + 

výd.Covid 19 

4 288 € 

Pohybové aktivity/ lyžiarsky kurz  2 850 € 

Odchodné 4 209 € 

SPOLU  zdroje nenormatívne 12 347 €   

Viď. tabuľka č.4 (Prenesené kompetencie nenormatívne KZ 111) 

Ekonomická 

klasifikácia 

Suma/čerpanie poznámka 

610 - Mzdy,platy 890 €  

620 – Poistné 310 €  

630 – Prevádzka 6 938 €  

640 - Odchodné 4209 € 2 zamestnanci 

SPOLU zdroje 

nenormatívne 

12 347 €  

 

Prostriedky z rozpočtu VÚC / od zriaďovateľa 

V roku 2020 škola dostala z rozpočtu zriaďovateľa 9 860,- eur (r. 019 správa 

o hospodárení). 

 

Ekonomická 

klasifikácia 

Suma/čerpanie poznámka 

610 - Mzdy,platy   3 107 €  

620 – Poistné   1 086 €  
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630 – Prevádzka   5 667 €  

SPOLU    9 860 €  

 

Kapitálové výdavky 

     V roku 2020 neboli schválené kapitálové výdavky z rozpočtu TTSK . 

                                                                           
 

n) Koncepčný rozvoj školy 

 

SC1 Vo výchovno-vzdelávacom procese je významným prvkom prepojenie teórie 

s praxou s dôrazom na osobnostný rozvoj každého žiaka a uplatňovanie motivácie 

žiakov s cieľom dosiahnuť ich lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky. 

U1.1 Vo VVP rozvíjať osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.  

  V  čase dištančného vzdelávania bolo v škole v maximálnej miere realizované 

on-line vzdelávanie. 

 Učitelia komunikovali so žiakmi aj mimo vyučovania. 

 Žiakom bol k dispozícii školský psychológ. 

 

U1.2 Vo VVP uplatňovať motiváciu. 

  Z  kontrolnej činnosti vyplynulo, že učitelia využívajú pri realizovaní VVP: 

 vonkajšiu, ale aj vnútornú motiváciu.  

 Dištančná forma vzdelávania si vyžiadala vo veľkej miere využívania 

formatívneho hodnotenia. 

U1.4 Zvýšiť úroveň pridanej hodnoty v predmete slovenský jazyk a literatúra 

  Úroveň pridanej hodnoty sa nemerala – Externá MS zo SJL sa nekonala. 

U1.4 Modernizovať a aktivizovať výchovno-vzdelávací proces v škole 

  Intenzívne  a zmysluplne boli využívané DT vo vyučovacom procese. 

 Žiaci boli v maximálnej miere aktivizovaní prostredníctvom on-line 

vzdelávania.  

 100% žiakov sa na tejto forme vzdelávania zúčastnilo.  

 Technické problémy žiakov boli vyriešené poskytnutím notebookov a licencií 

Office 365.   



15 

 

U1.5 Zabezpečovať kvalitu podmienok realizácie odbornej praxe žiakov. 

 Napriek dištančnému vzdelávaniu sa učitelia maximálne venovali žiakom aj 

počas hodín predmetov praktického vyučovania.  

Počas realizácie súvislej odbornej klinickej praxe v mesiaci jún 2021 žiaci vo 

FNsP Skalica a. s. preukazovali dobré praktické zručnosti. Boli pozitívne 

hodnotení zodpovednými zamestnancami nemocnice. 

U1.6 Vo vyučovaní uplatňovať aktuálne odborné poznatky. 

  Učiteľom bol poskytnutý dostatočný priestor na samoštúdium (október, 

december). 

SC2 Vedenie školy je vzorom pre aktívne poskytovanie a vyhľadávanie spätnej väzby 

na svoje konanie a vo vyvodzovaní záverov pre optimalizáciu svojich činností 

a správania. 

U2.1 Pokračovať v tvorbe systému  autoevalvácie školy. 

  Autoevalvácia bola realizovaná prostredníctvom pozorovania a rozhovorov 

so žiakmi, rodičmi žiakov. Veľmi pozitívne hodnotenie sme zaznamenali zo 

strany verejnosti v súvislosti s činnosťou a prácou vo VKOC. 

U2.3 Podporovať zamestnancov pri aktívnom diskutovaní a zavádzaní zmien do svojej 

práce. 

  Zamestnanci sú neustále vyzývaní k podávaniu návrhov riešenia aktuálnych 

úloh, resp. problémov.  

SC3 V škole je podnetné prostredie disponujúce najaktuálnejšími učebnými zdrojmi a 

moderným materiálno-technickým vybavením (MTV).  

U3.1 Vybudovať ošetrovateľské centrum a centrum CRP. 

S3.1  Riaditeľka školy spolu so zástupkyňami riaditeľkami  učiteľmi odborných 

predmetov s TTSK pri príprave (aktualizácii) projektu v rámci IROP pre novú 

výzvu. (Viď projekty).  

U3.2 Priebežne modernizovať ostatné DT technológie v škole (notebooky, dataprojektory) 

  V školskom roku 2020/21 bola výmena notebookov učiteľov a zabudovaný 

interaktívny dataprojektor do učebne ANJ 
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 Boli zakúpené nové notebooky a PC pre učiteľov, resp. pre zapožičanie 

žiakom 

 Pre učiteľov – grafické tablety – zvýšenie kvality on-line vzdelávania.  

U3.4 Dbať o neustále skvalitňovanie a modernizovanie školských budov. 

S3.4  Bolo vydané stavebné povolenie na realizáciu projektu na rekonštrukciu 

a vylepšenie tepelnej kapacity budovy – fasáda. 

 Bolo vydané stavebné povolenie pre projekt IROP, ktorého významnou 

súčasťou je zabezpečenie bezbariérovosti budovy vybudovaním výťahovej 

plošiny. 

SC4 Rozvoj zamestnancov je systémový a zmysluplný, v súlade s potrebami školy 

a v súlade plánom osobného rozvoja zamestnancov. 

U4.1 Vytvárať podmienky pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov v priestoroch 

školy. 

  Zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie podľa plánu.  

 Zúčastňovali sa na webinároch a on-line vzdelávaní v súlade s ročným 

plánom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, 

 Absolvovali inovačné vzdelávanie. 

U4.2 Učitelia systematicky v spolupráci s vedením školy pracujú na svojom osobnom 

rozvoji 

  Učitelia si spracovali osobný plán profesijného rozvoja. Bol im poskytnutý 

podporný materiál na samepage. 

U4.4 Hľadať možnosti vzdelávania učiteľov aj v zahraničí. 

  Vedenie školy podporuje vzdelávanie zamestnancov v zahraničí.  

SC 5 V škole je príjemné priateľské prostredie, kde prevláda nadšenie pre 

zdokonaľovanie a úlohy sú prijímané iniciatívne a ochotne. 

U5.1 Tvoriť príležitosti na vytváranie pozitívnych vzťahov medzi zamestnancami, 

žiakmi.  

S5.1  Zamestnanci sa zúčastnili na slávnostnom obede pri príležitosti: –ukončenia 

školského roka  

 Uskutočnilo sa stretnutie vedenia školy s dôchodcami 
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U5.2 Uplatňovať kooperatívne riešenie problémov. 

S5.2  Pri riešení problémov sa zameriavame na jeho príčinu, pomenovanie potrieb 

aktérov. Vedenie, učitelia i ostatní aktéri problémovej situácie hľadajú 

riešenia spoločne a spolupracujú aj s externým prostredím.  

U5.3 Zapojiť do riešenia krízových situácií odborného zamestnanca.  

S5.3  V škole bol zamestnaný od 1.10.2021 školský psychológ v rámci projektu 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (NP POP II)“..  

U5.4 Motivovať a odmeňovať zamestnancov za prácu nad rámec povinností, za iniciatívu 

a aktivitu vedúcu k zvýšeniu kvality školy a pozitívneho prostredia. 

SC 6 Spolupráca s partnermi je obojstranná s dôrazom na skvalitňovanie výchovno-

vzdelávacieho procesu v škole, na jeho otvorenosť, internacionalizáciu a propagáciu. 

U6.1 Zapájať rodičov žiakov do života školy s cieľom zlepšovania VVV žiakov. 

  Učitelia realizovali stretnutia s rodičmi aj v čase pandémie.  

U6.2 Zapájať sa do spolupráce s organizáciami na aktivitách, ktoré sú v súlade s víziou i 

s hodnotami školy a vedú k rozvoju kompetencií žiakov i učiteľov. 

  Škola v školskom roku 2020/21 spolupracovala s mnohými organizáciami s cieľom 

dosahovať vytýčené ciele. (Viď spolupráca)  

U6.3 Využiť spoluprácu s partnermi na propagáciu zdravotníckeho povolania a školy 

medzi žiakmi ZŠ i verejnosťou. 

  Zorganizovaný deň otvorených dverí pre verejnosť (on-line)  

 Využili sme všetky možné cesty na informovanie verejnosti o aktivitách 

v škole (regionálne médiá, články v tlači, sociálne siete – facebook, 

instagram, plagáty, postery v priestoroch ZŠ a pri účasti na všetkých 

aktivitách pre verejnosť)  

U6.4 Realizovať aktivity s regionálnou pôsobnosťou 

   V školskom roku 2020/21 bola zrealizovaná. Do súťaže bolo zaslaných 72 

prác žiakov ZŠ. 

 Aktivity spojené s testovaním a činnosťou VKOC ďaleko prekračovali 

hranice regiónu.  
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o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých má 

nedostatky 

 

Oblasti s dobrými výsledkami 

Príprava žiakov na povolanie – škola pripravuje žiakov v zdravotníckych odboroch 

praktická sestra, masér a sanitár. Najmä odbory praktická sestra a sanitár sú veľmi žiadané na 

trhu práce. Odbor sanitár bol označený za nedostatkový na trhu práce.  

Žiaci veľmi aktívne pôsobili v MOM a vo VKOC. Verejnosť ich veľmi pozitívne hodnotila. 

 

Oblasti s nedostatkami 

V školskom roku 2020/21 za hlavný nedostatok považujeme realizáciu praktického 

vyučovania. Snažili sme sa však čo najviac tento nedostatok eliminovať zvolenými metódami 

uplatňovanými v dištančnom vzdelávaní. Učitelia sa žiakom venovali individuálne. Ihned, ako 

bolo možné, žiaci nastúpili na prezenčné vzdelávanie a postupne sme začali realizovať OKP aj 

v reálnych podmienkach v zdravotníckych zariadeniach. Napriek dlhodobému dištančnému 

vzdelávaniu boli praktické zručnosti žiakov hodnotené pozitívne. 

p) Výsledky úspešnosti prípravy na výkon povolania 

 

Ako sme už vyššie spomenuli naši žiaci sú veľmi dobre pripravení na výkon povolania, 

o čom svedčia i hodnotenia z pracovísk, na ktoré odchádzajú. Treba skonštatovať, že sa 

uplatňujú v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb doma i v zahraničí. 

V školskom roku 2020/21 sa odborná klinická prax realizovala v zariadeniach: 

Fakultná nemocnica  s poliklinikou Skalica a. s.    

Zariadenie pre seniorov Skalica 

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky.  

Liečebnými kúpeľmi Piešťany. 

Neustále je potrebné bojovať s nízkym záujmom o štúdium v zdravotníckej škole, aj 

keď počet záujemcov v odbore praktická sestra stúpol oproti školskému roku 2019/2020 

v odbore praktická sestra v dennej forme štúdia o 14%.   

V spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami sociálnych služieb sa 

snažíme o propagáciu zdravotníckeho povolania (praktická sestra, masér) medzi žiakmi 

základných škôl i medzi verejnosťou.  

Absolventi školy sa hneď zamestnajú, alebo pokračujú v ďalšom štúdiu, či už v odbore, 

alebo v príbuzných odboroch.  
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Na základe  prieskumu,  prostredníctvom dotazníka  sme zistili nasledovnú skutočnosť 

o uplatnení sa  našich absolventov resp. žiakov, ktorí ukončili vzdelávanie v našej škole na trhu 

práce: 

Z dotazníka pre absolventov našej školy v dennej forme štúdia vyplynulo nasledovné: 

Pokračuje v štúdiu na VŠ v zdravotníckom alebo príbuznom odbore:  9 

  

Zamestnaní v odbore:  

 ZA 13 

 MAS 4 

Vysokoškolské štúdium mimo odbor - mimo zdravotníctvo:  1 

  

Práca mimo odbor  

 ZA 3 

 MAS 2 

Nezaradený MAS 1 

 

2. Ďalšie informácie 

a) Psychohygienické podmienky 

 

Psychohygienické  podmienky sú zapracované v interných smerniciach školy. Vedenie 

školy pravidelne oboznamuje s predpismi a podmienkami, ktoré treba dodržiavať, aby  neprišlo 

k ujme na telesnom alebo psychickom zdraví  žiakov a zamestnancov školy. Ak sa  vyskytne 

problém v tejto oblasti,  konzultujeme ho s bezpečnostným technikom. 

Pozornosť venujeme rozvrhu hodín. Zostavovanie rozvrhu v našej škole je špecifické, 

nakoľko sa strieda praktické vyučovanie s teoretickým, žiaci sa delia na skupiny a časť  hodín 

odborných predmetov v škole učia lekári na skrátený úväzok, ktorí majú hlavné zamestnanie 

v zdravotníckych zariadeniach alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Rozvrh hodín  sa 

zostavuje po predchádzajúcej konzultácii s vyučujúcimi.  

V škole je zamestnaný školský psychológ, ktorý je k dispozícii žiakom, ale 

i zamestnancom školy. 

b) Voľno-časové aktivity 

 

Voľno-časové aktivity sa  uskutočňovali prostredníctvom krúžkov, v ktorých si žiaci 

uplatnili vzdelávací poukaz. 
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V školskom roku 2020/2021 žiaci mali možnosť uplatniť si vzdelávacie poukazy v našej škole. 

Žiakom školy boli vydané vzdelávacie poukazy s identifikačnými číslami v celkovom počte  

207 poukazov. Škola prijala a bolo uplatnených  140 poukazov. Žiaci mali možnosť sa 

rozhodnúť kde poukaz uplatnia.  

V škole pracovali v školskom roku 2020/2021 nasledovné záujmové útvary.  

Anglická kultúra  

Aranžérsky 

Mladý záchranár  

Športový 

Športové hry ŠI 

Tvorivé dielne v ŠI 

Harmónia 

Ošetrovateľstvo v kocke 

Anatomický 

Zdravotnícky 

 

Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 práca v záujmových útvaroch bola obmedzená 

a finančné prostriedky poukázané na záujmové vzdelávanie boli použité v súlade 

s usmerneniami MŠVVaŠ SR nákup materiálu a ochranných pomôcok.  

c) Spolupráca školy s rodičmi 

 

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Škola je otvorená a to predovšetkým 

zákonným zástupcom našich žiakov. Všetci sú informovaní o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch a dochádzke detí prostredníctvom internetovej žiackej knižky,  elektronickej 

triednej knihy, na triednych schôdzkach a konzultáciách s vyučujúcimi. Zároveň sú 

informovaní o aktuálnom dianí v škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom 

internetových stránok školy. Sú členmi O. Z. Zdravotník, ktoré je vo veľmi úzkej spolupráci so 

školou. Taktiež sa zúčastňujú akcií organizovaných buď školou alebo školským internátom. 

Jedným z poradných orgánov riaditeľky školy je rodičovská rada, v ktorej je zástupca rodičov 

z každej triedy denného štúdia.   

 

d) Spolupráca s inými organizáciami 

 

Ako vyplýva s vyššie uvedených aktivít škola veľmi úzko spolupracuje s mnohými 

inštitúciami, ktoré jej pomáhajú pri zabezpečovaní rôznych aktivít a na druhej strane škola 

poskytuje na výpomoc daným inštitúciám žiakov a ak je treba aj pedagógov. Sú  to rôzne 

školenia, zdravotnícka služba, organizačná pomoc,   atď. 

1) Trnavský samosprávny kraj 

2) Ministerstvo zdravotníctva SR 
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3) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

4) Okresný úrad v sídle kraja, Trnava 

5) SZU Bratislava 

6) Centrum vedecko-technických informácií SR (Bývalý Ústav informácií a prognóz 

školstva) 

7) Národný ústav certifikovaných meraní 

8) Fakultná nemocnica s poliklinikou  Skalica, a. s. 

9) Centrum pre deti a rodiny Skalica (Bývalý Detský domov Skalica) 

10) Dom sociálnych služieb pre deti a dospelých Skalica 

11) Zariadenie pre seniorov Skalica; Jesénia, zariadenie pre seniorov Skalica 

12) Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, a. s. 

13) Slovenské liečebné kúpele Piešťany a. s. 

14) Domov dôchodcov a sociálnych služieb pre dospelých Holíč 

15) Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj 

16) Dom pokojnej staroby n. o., Gbely 

17) Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Senica 

18) Nemocnica Malacky, Nemocničná a.s., Malacky 

19) NsP Myjava 

20) Rehabilitačná klinika Malvazinky, Praha, CZ 

21) Fakultní nemocnice v Motole, Praha, CZ 

22) Lázně Luhačovice, a. s. Luhačovice, CZ 

23) Léčebné lázně Marianské Lazně a. s., CZ 

24) Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště, CZ 

25) OZ Zdravotník 

26) Spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. 

27) Protherm Production s. r. o. 

28) Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately Senica, pobočka Skalica 

29) Centrum pedagogicko-psychologickej porade a prevencie  Trnava (ďalej CPPPaP) 

30) CPPPaP Holíč  

31) CPPPaP Senica 

32) CPPPaP Myjava 

33) CPPPaP Malacky 

34) Centrum špeciálno-pedagogického (CŠPP) poradenstva Skalica 

35) Územný spolok Slovenského červeného kríža (SČK) Senica 



22 

 

36) Ústredný sekretariát SČK Bratislava 

37) Národná agentúra Programu Erasmus +, Bratislava 

38) Metodické centrum Bratislava (Trnava) 

39) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov 

40) Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (Skalica) 

41) Oddelenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti Mesta Skalica 

42) Štátny archív Skalica  

43) Mestský úrad Skalica 

44) Mestská knižnica Skalica 

45) Záhorské múzeum Skalica 

46) Turistická informačná kancelária mesta Skalica 

47) Redakcia ZVESTI 

48) MY Záhorie 

49) Regionálna televízia Skalica 

50) Okresný hasičský zbor Skalica 

51) Základne školy Skalica 

52) Materské školy Skalica 

53) Základné školy Holíč 

54) Materské školy Holíč 

55) Gymnázium F. V. Sasinka  Skalica 

56) Stredná odborná škola strojnícka  Skalica 

57) Súkromná stredná odborná škola Via Humana Skalica 

58) SOŠ nám. Sv. Martina Holíč 

59) Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, detašované 

pracovisko Skalica  

60) Jednota dôchodcov Skalica 

61) Liga proti rakovine „Klub Lýdia“ Skalica 

62) Liga za duševné zdravie „LAMPÁŠIK“ 

63) Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Bratislava 

64) Rada mládeže Trnavského samosprávneho kraja 

65) Telovýchovné jednoty -  Skalica, Vrádište, Holíč, Kopčany..... 

66) Občianske združenie  „ Regionálne centrum Slobody zvierat Skalica“ 

67) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
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V neposlednom rade treba spomenúť vynikajúcu spoluprácu s radou školy. Jej členovia 

sa aktívne podieľali na dianí v škole a boli vynikajúcim poradným a pomocným orgánom 

vedenia školy. 

Spoluprácu so všetkými partnermi hodnotíme ako vynikajúcu. Škole pomohli skvalitniť 

výchovno-vzdelávací proces a škola bola nápomocnou im pri plnení niektorých ich čiastkových 

úloh. 

 Na záver možno povedať, že cieľ a úlohy, ktoré sme si dali na začiatku školského roka 

sme splnili, za čo patrí vďaka tak pedagogickým zamestnancom, žiakom, nepedagogickým 

pracovníkom, pretože bez vzájomnej dôvery a spolupráce by sme nič nedokázali.  

 

 

 

V Skalici 30.9.2021, Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka 
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Počty žiakov šk. r. 2020/2021 

Odbor Trieda 
Počet 
žiakov 

dievča
t 

pristú
pil 

vyst
úpil 

prer
uše
nie 

žiac
i so 

Počet 
žiakov Pozn. 

forma   
15. 9. 
2020         

ŠV
VP 

VI. 
2021   

 I. A PS 17 15 0 0 0 1 17  

Zdravotnick
y asistent 
a masér 
denné  

štúdium 

I. B 
PS 7 7 0 0 0 1 7  

MAS 12 6 0 0 0 0 12  

II. A PS 25 23 0 0 0 0 25  

II. B MAS 17 9 0 0 0 0 17  

III. A 
ZA 17 16 0 0 0 0 17  

MAS 12 7 0 0 0 5 12  

IV. A ZA 14 14 0 0 0 1 14  

 
IV. B 

ZA 6 6 0 1 0 0 5  

 MAS 14 12 0 0 0 0 14  

 Spolu denné 141 115 0 1 0 8 140  

Praktická 
sestra 

dvojročné 
večerné 

I. D 30 26 0 7 2 0 21  

II. D 18 17 0 0 0 0 18  

masér 
dvojročné 
večerné  I. M 15 12 0 4 1 0 10  

 Spolu ŠPZ 63 55 0 11 3 0 49  

Spolu 204 170 0 12 3 8 189  
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3 Hodnotenie z jednotlivých predmetov MS bolo v riadnom  

Hodnotenie maturitnej skúšky  

      V
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NEJ          

  SJL          
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ANJ          

NEJ          

SJL          

      V.3 IX.         V. IX. 

P
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PČOZ 51 51 0 0 
  

1,71 

    

Ú
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IČ
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ANJ 27 27 0 0 
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NEJ 6 6 0 0 2,83   

SJL 33 33 0 0 2,55   

TČOZ 51 51 0 0 1,98   
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Ambrúsová, Milena, Mgr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Bábiková, Ľudmila, Mgr.  matematika, chémia, informatika 

Beňová, Lenka, PhDr. učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Blahová, Katarína, Mgr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Brezinová, Eva, Mgr.  chémia, fyzika 

Budaj, Marek, Mgr.  náboženstvo  

Bundala, Rudolf, Mgr.  anglický jazyk 

Cintulová, Mariana, Mgr. učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Fojtlínová, Iveta, Mgr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Gajdová, Veronika, Mgr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Hépalová, Mária, Mgr.  matematika, fyzika 

Hesková, Ivana, Mgr.  slovenský jazyk a pedagogika 

Hýlková, Ivona, PhDr. učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Chorvátiková, Mária, PhDr.  slovenský jazyk, nemecký jazyk 

Jacečková, Jana, Mgr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Krutý, Daniel, Mgr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Kučerová, Alena, Mgr. učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Macková, Zuzana, Mgr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Mrvová, Elena, Mgr telesná výchova 

Obuchová, Jana, Mgr.  anglický jazyk 

Raková, Emíla, Mgr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Rambousek, Jozef, MUDr. učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Reháková, Andrea, PhDr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Sedlák, Jakub, MUDr. učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Štepanovská, Miroslava, PhDr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Švecová, Martina, Mgr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Švehla, Peter, ThDr. latinský jazyk 

Tatarka, Peter, MUDr. učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Valová, Mária, Mgr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 

Vojzolová, Monika, PhDr.  učiteľ zdravotníckych odborných predmetov 
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B Zoznam nepedagogických zamestnancov 

 

 

P. 

č. 

 

Meno, priezvisko, titul 

 

Funkcia 

1. Katarína Šimiaková ekonómka 

2. Alena Minarechová mzd. účtovníčka 

3. Martina Opálková  hospodárka 

4. Dana, Kovalovská vrátnička 

5. Lenka Polláková, Bc. odborný referent 

6. Eva Petrovičová upratovačka 

7. Anna Večerová upratovačka 

8. Viera Vašiová vrátnička 

9. Emil Čambál/Jaroslav Polák  údržbár 

10. Sylvia Romanová upratovačka 

11. Andrea Srbová upratovačka 
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Príloha 5 

Dištančné vzdelávanie počas mimoriadnej situácie 

 

VYHODNOTENIE DIŠTANČNEJ FORMY VZDELÁVANIA POČAS PRERUŠENIA VYUČOVANIA 

V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 Z DÔVODU PANDÉMIE COVID-19 

 

 

Dištančná forma vzdelávania sa realizovala prostredníctvom: 

 

Základná platforma:  

Edupage – Škola platformu Edupage začala využívať v roku 2010 

 

Doplnkové: 

On-line komunikácia ZOOM 

On-line komunikácia Messenger 

Komunikácia prostredníctvom e-mailu 

Telefonická komunikácia 

 

Miera zapojenia sa žiakov do dištančného vzdelávania:  100%.  

Počet žiakov, ktorým bolo potrebné poskytnúť technickú podporu (hardvér) 3 

 

Porovnanie s dištančným vzdelávaním v školskom roku 2019/20 

 

a) Zdokonalenie pravidiel dištančného vzdelávania (Množstvo on-line hodín, dodržiavanie 

rozvrhu hodín, formát prideľovaných materiálov, etiketa počas on-line hodiny). 

b) Vylepšené technické zázemie ped. zamestnancov. (Nové notebooky, grafické tablety 

pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov) 

c) Výrazný nárast on-line hodín. Systémové zaznačenie on-line hodiny do triednej knihy. 

d) Výrazné zlepšenie zručností učiteľov v príprave materiálov v prostredí Edupage. 

e) Zjednotenie komunikácie – hlavná platforma Edupage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole Skalica,  Lichardova 1,  Skalica 
 

 

 

 

 

Škola: Strená zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 

 

Vec:  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy za školský rok 2020/2021 v zmysle Vyhlášky MŠ 

SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení. 

 

Predkladateľ správy:  Mgr. Ľudmila Bábiková 

 

Stanovisko Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Lichardova 1, Skalica 

 

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský 

rok 2020/2021 bola prerokovaná na rade školy bez pripomienok. 

 

 

Dátum prerokovania: 13.10.2021 

 

Za Radu školy pri Strednej zdravotníckej škole, Lichardova 1, Skalica 

 

 

Mgr. Mária Valová 

predsedníčka RŠ .................................................................. 

 

 

 

Za strednú zdravotnícku školu, Lichardova 1, Skalica 

 

 

Mgr. Ľudmila Bábiková 

Riaditeľka školy .................................................................. 

 


