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Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 
 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  JEJ 

VÝSLEDKOCH  A PODMIENKACH  ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENÍ  ZA ŠKOLSKÝ ROK  2011/2012 
 

1/  Správa vypracovaná v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z. z.  zo dňa 

16. decembra 2005, Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R zo 

dňa  25. mája 2006 a obsahuje:  
 

a/ základné identifikačné údaje o škole 
1. názov:    Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica  

2. sídlo:     Lichardova č. 1,  909 01 Skalica 

3. telefónne čísla  0346644401   -  vrátnica 

0346644544   -  riaditeľňa + fax 

16 0911366699   -  mobil 

4. elektronická adresa  e-mail     -  riaditel@szsskalica.sk 

internetová adresa - web.str. -  www.szsskalica.edu.sk 

5. údaje o zriaďovateľovi: Trnavský samosprávny kraj 

Starohájska 10, 917 01 Trnava 

6. vedenie školy:  riaditeľka:    PhDr.  Emília  Potúčková 

zástupkyňa:  Mgr. Ľudmila Bábiková 

zástupkyňa pre praktické vyučovanie  

 a odborné     vzdelávanie:  Mgr. Alena Kučerová 

 

7. a/ rada  školy:  predseda: Mgr. Mária Valová 

členovia: Ing. Stanislav Chovanec 

Ing. Jozef Hazlinger 

PaedDr. Viera Suchánová 

        Jana Matúšová 

Kristína Vajarská  

Jana Zborilová 

       Zuzana Poláková 

Ing Ľuboslava Lašák 

PhDr. Ivata Repáňová 

       Anna Palenčiarová   

       

 

Združenie rodičov sa počas školského roka pretransformovalo na OBČIANSKE 

ZDRUŽENIE „ZDRAVOTNÍK“. 

 

b/  údaje o počte žiakov  

 

 počet žiakov denného štúdia 119 

počet žiakov  večer. Štúdia  162 

spolu     281 

 

počet ubytovaných v ŠI  28 

 

Viď. príloha 1   
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c/   - týka sa ZŠ 

 

d/   Prijímacie konanie 
 

Pre školský rok 2011/2012 bolo prijímacie konanie vykonané podľa pokynov MŠ 

SR v dvoch kolách a v štyroch termínoch. 

 Plán výkonov bol určený TTSK odborom školstva a telesnej kultúry na 56  

uchádzačov pre 2 triedy denného štúdia v odbore  5356 6 – zdravotnícky asistent. 

 Kritériá pre prijímacie konanie boli schválené pedagogickou radou 11.marca 

2011 a uverejnené na web stránke školy a v regionálnych denníkoch a týždenníkoch. 

Na prijímacie konanie denného štúdia bolo do prvého kola na obidva termíny 

prihlásených 35 uchádzačov. Uchádzači boli prijatí bez prijímacích pohovorov,  na 

základe kritérií a osobného pohovoru rozhodnutím riaditeľky školy. Rozhodnutia 

o prijatí sme poslali 29 uchádzačom a 6-tim sme poslali rozhodnutie o neprijatí, nakoľko 

nespĺňali kritéria  prijímacieho konania.  Zapísať sa prišlo 20 uchádzačov.1 uchádzača 

sme prijali na základe odvolania a 3 uchádzači zrušili zápis. Zapísaných teda zostalo 18 

uchádzačov, ktorí na štúdium aj  nastúpili. Voľné miesta sme nahlásili na na školské 

výpočtové stredisko.  

 

   Na večerné  štúdium sa prihlásilo 33 uchádzačov na dvojročné štúdium 

zdravotnícky asistent, 19 uchádzačov na trojročné štúdium zdravotnícky asistent, 25 

uchádzačov na jednoročné večerné štúdium sanitár a 11 uchádzačov na dvojročné 

večerné štúdium sanitár. Všetci boli prijatí,  keďže spĺňali podmienky prijatia na daný 

typ štúdia a plán výkonov sme neprekročili. Na večerné štúdium bolo spolu prijatých 88 

uchádzačov. 

 



   

e/  hodnotenie a klasifikácia 
 

Výchovno-vzdelávacie výsledky – viď. príloha č. 2   
 

 V prvom ročníku neprospela 1 žiačka – z viac ako dvoch predmetov. Zákonní 

zástupcovia nepredložili žiadosť o opakovanie ročníka. 

 

  Správanie:  

                      níženú známku zo správania nemal nikto    

                4 žiaci dostali pochvalu a knižnú odmenu za  reprezentáciu školy 

                7 žiakov dostalo pochvalu za mimoškolskú činnosť 

 

 V druhom ročníku neprospeli neprospeli 4 žiaci. 2.žiaci z viac ako 2 

predmetov a títo požiadali o opakovanie ročníka. 1 žiak neprospel z 1 

predmetu a 1 žiačka z dvoch predmetov. Títo požiadali o opravnú skúšku, 

ktorú aj úspešne vykonali. 

Správanie:  

                     níženú známku zo správania stupeň 4  mali 4 žiaci za porušenie 

školského poriadku a neospravedlnenú absenciu. 

                 2 žiaci dostali pochvalu a knižnú odmenu za  reprezentáciu školy 

 

 V treťom ročníku neprospela 1  žiačka z 3 predmetov a požiadala 

o opakovanie ročníka. 2 žiaci požiadali o prestup na odbor sanitár. 

                  Správanie:  zníženú známku zo správania nemal nikto. 

                      16 žiakov dostalo pochvalu a knižnú odmenu za mimoškolskú 

aktivitu a reprezentáciu školy. 

                          

 V štvrtom ročníku 2 žiaci neprospeli zo ZOA a požiadali riaditeľstvo 

o opravnú skúšku, ktorú úspešne v auguste vykonali. Požiadali riaditeľstvo 

školy o vykonanie maturitnej skúšky v mimoriadnom septembrovom 

termíne.. 

                  Správanie:     zníženú známku zo správania nemal nikto 

            4   žiaci dostali pochvalu a knižnú odmenu za reprezentáciu 

                                          školy 

                                          2  žiačky  boli prijatí u primátora mesta za vynikajúce študijné   

                                          výsledky. 

                      

           K maturitným skúškam pristúpilo v riadnom májovom termíne 25 žiakov 

denného štúdia a 49 žiakov večerného štúdia. 2 študenti denného štúdia  nepristúpili  

k maturite a to z vyše uvedených dôvodov.  

        Maturitnú skúšku  neurobili v riadnom termíne 4 žiaci z jedného predmetu 

a 1 žiačka z 2 predmetov. V mimoriadnom septembrovom termíne absolvovali celú 

maturitu 2 žiaci a 5 maturovalo len z jednotlivých predmetov. Maturitnú skúšku 

z ANJ neurobili 4 žiaci a to 2 žiaci, ktorí robili celú maturitu a 2, ktorí mali prvý 

opravný termín. Všetci požiadali  o náhradný termín v mimoriadnom februárovom 

období.   

Výsledky praktických maturitných skúšok s priemerom 1,36 preukázali, že 

absolventi sú dobre pripravení do praxe. 

 

          Záverečné skúšky v odbore sanitár  konalo 24 žiakov večerného štúdia 

a môžeme skonštatovať, že všetci ich zvládli veľmi úspešne.  

 



   

           Maturitné a záverečné skúšky prebehli vo veľmi priaznivej, pokojnej 

a tvorivej atmosfére bez akýchkoľvek organizačných nedostatkov zo strany školy 

i napriek tomu, že ich príprava si vyžiadala veľa času a bola náročná. 

 

 

 

f/  študijné odbory 
 

 

53 56 6  zdravotnícky asistent:   -  denné štvorročné štúdium s maturitou 

                                                               -  večerné trojročné štúdium s maturitou  

                                                               -  večerné dvojročné štúdium s maturitou     

 

 

1. ročník:  denné štvorročné štúdium s maturitou 

                  večerné dvojročné štúdium s maturitou 

        večerné trojročné štúdium s maturitou 

 

Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 53 56 6 zdravotnícky asistent 

schválila riaditeľka školy pod č.621502-66-4/2010 zo dňa 28. 8. 2010 s účinnosťou od 1. 

septembra  2010 začínajúc 1. ročníkom. 

 

Štátny vzdelávací program schválilo MZ pod č. 20743-1/2008-OZdV zo dňa 

26.8.2008  s účinnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom. 

 

 

2. ročník:   denné štvorročné štúdium s maturitou  

                    večerné dvojročné štúdium s maturitou 

         večerné trojročné štúdium s maturitou 

 

Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 53 56 6 zdravotnícky asistent 

schválila riaditeľka školy pod č.61502-66-4/2010 zo dňa 28. 8. 2010 s účinnosťou od 1. 

septembra  2010 začínajúc 1. ročníkom. 

 

Štátny vzdelávací program schválilo MZ pod č. 20743-1/2008-OZdV zo dňa 

26.8.2008  s účinnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom. 

 

 

3. ročník:   denné štvorročné  štúdium  s maturitou 

                   večerné trojročné štúdium s maturitou 

          

       Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 53 56 6 zdravotnícky 

asistent schválila riaditeľka školy pod č.61502-66-4/2009 zo dňa 28. 8. 2009 s účinnosťou 

od 1. septembra  2009 začínajúc 1. ročníkom. 

 

Štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo zdravotníctva  pod číslom 

20743-1/2008-OZdV zo dňa 26.8.2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008 začínajúc 1. 

ročníkom. 

 

 

 

            



   

4. ročník: denné štvorročné  štúdium s maturitou  

 

 Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 53 56 6 zdravotnícky 

asistent schválila riaditeľka školy pod č.523802-66-4/2008 zo dňa 28. 8. 2008 

s účinnosťou od 1. septembra  2008 začínajúc 1. ročníkom. 

 

Štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo zdravotníctva  pod číslom 

20743-1/2008-OZdV zo dňa 26.8.2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008 začínajúc 1. 

ročníkom. 

 

 

    

5371 3     sanitár:     -  večerné  dvojročné  štúdium so záverečnou skúškou                             

                                       -  večerné jednoročné  štúdium so záverečnou skúškou                             

 

                                  

1. ročník:  večerné  jednoročné   štúdium so záverečnou  skúškou    

                  večerné dvojročné štúdium so záverečnou skúškou 

 

           Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 53 71 3 sanitár schválila 

riaditeľka školy pod č.523802-13-1/2008 zo dňa 28. 8. 2008 s účinnosťou od 1. septembra  

2009 začínajúc 1. ročníkom. 

 

 

Štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo zdravotníctva SR pod číslom 

20881-1/2008-OZdV zo dňa 27.8.2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008 začínajúc 

prvým ročníkom.  

 

 

2. ročník: večerné dvojročné štúdium so záverečnou skúškou 

 

           Školský vzdelávací program  SZŠ Skalica pre odbor 53 71 3 sanitár schválila 

riaditeľka školy pod č.523802-13-1/2008 zo dňa 28. 8. 2008 s účinnosťou od 1. septembra  

2009 začínajúc 1. ročníkom. 

 

 

Štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo zdravotníctva SR pod číslom 

20881-1/2008-OZdV zo dňa 27.8.2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008 začínajúc 

prvým ročníkom.  

 

 

 

 

 

 

 



   

g/  prehľad zamestnancov školy:   

 

                                                         celkom:      44  z toho: 

 

                                                -  učitelia:     23  

                                                      -  vychovávateľky:   3 

                                                      -  THP:   5 

                                                      -  stravovacia  prevádzka:    6 

                                                      -   prevádzkoví  pracovníci: 7 +  1 čerpanie RD 

           +  dohoda o pracovnej činnosti  - 1 

                                                      +  dohoda o pracovnej činnosti  - 9 učiteľov  

           + čerpanie RD – 2 učiteľky 

Kvalifikovanosť vyučujúcich  a výučba jednotlivých predmetov  -  viď.  príloha  č. 3 

 

 

 

h/ ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

 
     Zvyšovanie odbornosti pedagogických pracovníkov sa uskutočňovala  účasťou na 

seminároch,  školeniach a prednáškach organizovaných MPC Bratislava, RP MPC 

Trnava,  našimi nadriadenými organizáciami a inými vzdelávacími inštitúciami. 

 

Mgr. Ambrúsová 

 

- Navštevovala jazykovú   školu -  NEJ. 

- Aktívne i pasívne sa zúčastňovala na seminároch Sk SaPA pri NsP Skalica a.s.. 

- Zúčastnila sa vedeckej konferencie „Kleiblove lekárske dni Záhoria“. 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-

komunikačných technológií – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

 

Mgr. Bábiková 

 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

 

Mgr. Beňová 

 

- aktívne i pasívne sa zúčastňovala na seminároch Sk SaPA pri NsP Skalica a.s., 

- zúčastňovala sa vedeckých konferencií, ktoré organizovala Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, detašované pracovisko 

Skalica, 

- zúčastnila sa vedeckej konferencie „Kleiblove lekárske dni Záhoria“, 

- doplnkové pedagogické štúdium – SZU Bratislava 

- úspešne ukončila rigorózne konanie – SZU Bratislav 

 

Mgr. Brezinová 



   

 

- modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 3. modul  - ÚIPŠ, 

- Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-

komunikačných technológií – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

-  

 

Mgr. Gajdová 

 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

 

 

Mgr. Hépalová 

 

-  modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných  školách 3. modul – ÚIPŠ, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

 

-  

PhDr.  Hýlková 

 

- aktívne i pasívne sa zúčastňovala na seminároch Sk SaPA pri NsP Skalica, 

- navštevovala jazykovú školu – NEJ, 

- zúčastnila sa vedeckej konferencie „Kleiblove lekárske dni Záhoria“, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie „Využitie IKT v práci učiteľa“ – RP MPC Trnava 

- Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-

komunikačných technológií – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

-  

 

Mgr. Chorvátiková 

 

- zúčastňovala sa odborných seminárov  z NEJ – MPC Bratislava.  

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

- Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-

komunikačných technológií – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

 

 

 

Mgr. Ľubica Kanichová 

 



   

- adaptačné vzdelávanie – SZŠ Skalica 

- doplnkové pedagogické štúdium – SZU Bratislava 

 

Mgr. Kučerová 

 

- Absolvovala „Diskusné sústredenie riadenia odbornej zložky vzdelávania na SZŠ 

v SR“ -  SZU Bratislava.    

- Aktívne i pasívne sa zúčastňovala na seminároch Sk SaPA pri NsP Skalica. 

- Zúčastnila sa vedeckej konferencie „Kleiblove lekárske dni Záhoria“, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

- Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-

komunikačných technológií – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

 

Mgr. Lipka 

 

- Zúčastňoval sa odborných seminárov  z ANJ – MPC Bratislava. 

- aktualizačné vzdelávanie“  Externé testovanie ANJ“ – RP MPC Bratislava. 

 

Mgr. Lukáčová 

 

- Aktívne i pasívne sa zúčastňovala na seminároch Sk SaPA pri NsP Skalica. 

- Zúčastnila sa vedeckej konferencie „Kleiblove lekárske dni Záhoria“, 

- Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-

komunikačných technológií – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

 

Mgr. Macková 

 

- Pripravovala sa na rigorózne konanie – SZU Bratislava. 

- Zúčastnila sa vedeckej konferencie „Kleiblove lekárske dni Záhoria“. 

- Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-

komunikačných technológií – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Tabuľkový procesor EXCEL - RP MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Tvorba prezentácie v POWER POINTE - RP MPC 

Trnava, 

 

Mgr. Mrvová 

 

- Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-

komunikačných technológií – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej 

a športovej výchovy - RP MPC Trnava 

PhDr.  Potúčková 

 



   

-  Absolvovala „Diskusné sústredenie riadenia odbornej zložky vzdelávania na SZŠ 

v SR“ -  SZU Bratislava. 

- Aktívne i pasívne sa zúčastňovala na seminároch Sk SaPA pri NsP Skalica. 

- Zúčastňovala sa vedeckých konferencií, ktoré organizovala Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, detašované pracovisko 

Skalica. 

- Zúčastnila sa vedeckej konferencie „Kleiblove lekárske dni Záhoria“, 

- Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-

komunikačných technológií – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

 

PhDr. Polák 

 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Textový editor Word  - RP MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Tvorba prezentácie v POWER POINTE - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Využitie IKT v práci učiteľa - RP MPC Trnava, 

 

PhDr. Reháková 

 

- jazyková škola štúdium nemeckého jazyka, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Textový editor Word  - RP MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Tvorba prezentácie v POWER POINTE - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Využitie IKT v práci učiteľa - RP MPC Trnava, 

 

PaedDr. Zuzana Smetanová. 

 

- aktualizačné vzdelávanie“  Externé testovanie SJL“ – RP MPC Bratislava, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

 

 

PhDr. Štepanovská  

 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Textový editor Word  - RP MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Tvorba prezentácie v POWER POINTE - RP MPC 

Trnava, 



   

- aktualizačné vzdelávanie Využitie IKT v práci učiteľa - RP MPC Trnava, 

 

 

Mgr. Valová: 

 

- Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-

komunikačných technológií – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 

- aktualizačné vzdelávanie „Výchova k ľudským právam v školách“ - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese – RP 

MPC Trnava, 

 

PhDr. Vojzolová 

 

- absolvovala odborné školenie výchovných  poradcov – KPPP Trnava.  

- program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačných 

technológií pre pokročilých  – Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na 

Slovensku, Bratislava, 

- aktualizačné vzdelávanie Tabuľkový procesor EXCEL - RP MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Tvorba prezentácie v POWER POINTE - RP MPC 

Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Textový editor Word  - RP MPC Trnava, 

- aktualizačné vzdelávanie Využitie IKT v práci učiteľa - RP MPC Trnava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

i/  aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

 

16 -18. 9. 2011   Pomoc pri organizovaní Skalických dní. 



   

23. 9. 2011     Zbierka „Biela pastelka.“ 

24. 9. 2011      Spoluorganizátori Benefičného koncertu pre opustené zvieratá. 

29. 9. 2011     Triatlon – zdravotná hliadka.  

29. 9. 2011      Projekt MOST – srdiečka – rozdávanie srdiečok,  propagačného 

materiálu a meranie cholesterolu, tlaku krvi a IBM 

30. 9. 2011   dopravná výchova pre deti ZŠ – zdravotná výchova, ukážky PP. 

30.9.2012 Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu študentov SŠ – súťažili 3 žiačky 

5. 10. 2011 „Nádej pre Indiu“ – beseda, putovná výstava 

6. 10. 2011  „Deň župy“ 

1. Pre širokú verejnosť-  prevencia srdcovo -cievnych ochorení ( 

propagačný materiál, meranie krvného tlaku, glukózy, hmotnosti). 

2. Pre žiakov 9. ročníka základných škôl- prezentácia školy 

3. Deň bez bariér - ukážky pomôcok pre slabozrakých a nevidiacich. 

4. Ukážky prvej pomoci - život zachraňujúce úkony. 

5. Ukážky obväzovej techniky. 

6. Súťaž pre žiakov základných škôl. 

7. 10. 2011       ukážky PP – gymnázium Skalica 

7. 10. 2011  Deň prevencie  

- klasifikácia drog, následky mladistvých po požití návykových látok 

z hľadiska trestno – právneho – beseda – OZPZ Skalica 

- prejavy, príčiny a možnosti nápravy pri šikanovaní – beseda 

CPPPaP Holíč 

- neplnenie si  školskej dochádzky  - záškoláctvo – ÚPSVaR Senica 

- týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa – MUDr. Košík 

- trestná činnosť – obchodovanie s ľuďmi – OA PZ Gbely 

- ohrozovanie internetom, mobilom a inými modernými 

technológiami – CPPPaP Holíč 

- ukážka práce psovoda na vyhľadávanie nelegálnych drog 

7. 10. 2011  zbierka – „Liga za duševné zdravie“  

11. – 13. 10. 2011 DNI NEZÁBUDIEK –  zbierku ktorú organizuje Liga za duševné 

zdravie sme koordinovali v meste Skalica.  

21. 10. 2011 Čierne tričká – Prevencia proti fajčeniu v rámci „Týždeň boja proti    

rakovine“ 

17.-21.10.2011    spoluorganizátori „Týždňa boja proti rakovine“ – jabĺčkový beh  

a rozdávanie letáčikov v meste Skalica   

27. 10. 2011    „Mesiac úcty k starším ľuďom“ – návšteva DD a penziónu v Skalici 

a Mokrom Háji. 

27.10.2011  Prezentácia SŠ Senica 

9.- 15. 11. 2011    Volejbalový turnaj medzi triedami. 

9.  11. 2011       Prezentácia SŠ Myjava 

11. 11.2011      Stužková slávnosť. 

16. 11. 2011      študentská akadémia 

21. 11. 2011       MO SS vo florbale chlapci - spoluorganizátori 

25. 11. 2010     Relácia do školského rozhlasu s názvom 25. november 

„Medzinárodný deň eliminácie násilia voči ženám“ :  na túto tému 

bola odvysielaná relácia do školského rozhlasu žiačkou 3.A triedy 

Natáliou Obalovou, s touto tematikou bola zhotovená i nástenka 

28. 11. 2011        výchovný koncert Tera magica fantasctica   

29. 11 .2011      prezentácia SŠ Skalica 

29. 11. 2011      Beseda HIV s p. Řehákem. 

1. 12. 2011 Naša škola sa zapojila do priateho ročníka celoslovenskej kampane 

Červené stužky, za čo sme dostali ďakovný list od realizátora 

kampane (Gymnázium sv. Františka Žilina). Žiaci III.B triedy 



   

pod vedením triednej . učiteľky Mgr. Mackovej sa aj  v tomto roku 

aktívne zapojili do projektu vlastnou aktivitou „STOP AIDS“, 

ktorá vyvrcholila 1.12. pripínaním červených stužiek širokej 

verejnosti.. Tento rok rozšírili túto aktivitu aj na polikliniku 

Senica.  

I.A trieda pod vedením PhDr. Beňovej si pripravila prezentáciu 

k tejto problematike. Štyria žiaci sa zapojili do aktivity o najkrajšiu 

pohľadnicu. Koordinátorkou celej kampane je Elena Marková, 

ktorá zabezpečuje aj  ďalšie aktivity realizované na protidrogovú 

prevenciu podľa plánu činnosti koordinátora drogovej prevencie. 

1. 12.- 22.12.2011 Občianske združenie Elisabeth spolu s Ústavom Dr.P.Blahu 

VŠZaSPsv.Alžbety nadviazalo neoficiálnu spoluprácu so združením 

OČKOLANDIA, ktoré pravidelne už od roku 2006 organizuje 3x 

do roka pre deti z detských domovov, reedukačných domovov, 

diagnostických centier, krízových centier a pre deti v sociálnej 

núdzi z celého Slovenska  detské tábory. Aj koncom tohto roka 

pripravili detský zimný tábor, na ktorom  sa zúčastnilo cca 200 detí 

z celého Slovenska. Obrátili sa aj na nás,  aby sme  otvorili svoje 

srdcia pre takéto deti.  

Na základe tejto výzvy sa naša škola  zapojila do tejto akcie a to 

zberom hračiek, ktoré sme odovzdali  vedúcej DP Skalica VŠZaSP 

sv. Alžbety   PhDr. Dagmare  Mikuličkovej,  PhD., MPH, za čo sme 

dostali ďakovný list. 

6. 12. 2011 Zapojili sme sa do prieskumu vyplňovaním dotazníka ( žiaci aj 

učitelia) – „Európsky prieskum v školách IKT a vzdelávanie 

(ESSIE).“ 

6. 12. 2011     Mikuláš v nemocnici 

6. 12. 2011     Mikuláš v školskom internáte 

6. 12. 2011 Mikuláš v detskom domove: dievčatá v maskách Mikuláša, anjela 

a čerta boli     obdariť sladkosťami deti z detského domova 

9. 12. 2011 beseda „Láska a partnerstvo – VMR“ – Mgr. Pochylá CPPPaP 

Holíč 

21. 12. 2011    Vianočná besiedka v školskom internáte 

16. 1. 2012 Beseda a exkurzia  - VŠ sv. Alžbety – Detašované pracovisko 

Skalica. 

27.1.2012 Beseda na  tému „Náhradná rodinná starostlivosť, medzinárodná 

adopcia, adopcia na diaľku“  - Mgr. Marta Nováková – 

padagogička v Detskom domove Skalica.  

1.2.2012 agentúra ATÉNA – beseda pre žiakov IV. Ročníka- možnosť   

zamestnania  

13.-18. 2. 2012     LVVK Racibor 

23. 02. 2012   Spoluorganizátori 10. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie 

Lekárskych Kleiblových dní – štyria žiaci  a učitelia OP (riaditeľka 

členka predsedníctva). 

5. 3. 2012    Exkurzia SS Rohov – žiaci 4. ročníka    

8.3.2012 Školské kolo Hurbanov pamätník.- žiačka Privrelová postúpila do 

okresného kola. 

13.3. 2012    Beseda s Dušanom Čaplovičom 

14. 3. 2012    Beseda – FG – s riaditeľkou VÚB banky   

19.3.2012   Školské kolo PPP  

21. 3. 2012 Holokaust – beseda s priamou účastníčkou holokaustu 

v Osvienčime p. Helenou    Wainvurmovou  

23.3.2012  Beseda so spisovateľom Jozefom Špačkom  , 



   

25.3.2012 25. marec je „Deň počatého dieťaťa“ – žiaci IV. A triedy pripínali 

biele stužky a bola odvysielaná rozhlasová relácia „Nechať žiť je 

správna voľba“. 

29.3.2012 Študentská akadémia ku „Dňu učiteľov“ – pripomenutie si tohto 

sviatku ako aj osobnosti J. A: Komenského u nás v 3kole  
4.4.2012  Beseda s diabetologickou sestrou „Aplikácia inzulínu“ – IV. Ročník. 

10.4.2012  Pri príležitosti „Dňa zeme“ čistenie okolia školy, nástenky a iné aktivity. 

13.4.2012 „Deň narcisov“ – zapojilo sa 25 dobrovoľníkov z našej školy a vyzbierali 

2133,93€. 

14..4.2012 „Svetový deň zdravia“ – spoluorganizátori „Dňa zdravia“  a  ukážky 

prvej pomoci v obchodnom dome MAX pre širokú verejnosť. 

20.4.2012 Beseda „Deti  a ich práva“ s Miroslavou Pokrývkovou, koordinátorkou 

UNICEFU 

21.4.2012  exkurzia – Penzión Unín“ – IV.A. 

26.4.2012  exkurzia sociálneho zariadenia - Hodonín 

27.4.2012 účasť na hasičskom dni pre deti – ukážky poskytovania PP pre deti 

ZŠ Holíč. 

30.4.2012 Boli na internete www.msap.sk zverejnené výsledky súťaže 

„Zaostri na školu“, do ktorej sa zapojili aj žiaci 1.A triedy, ktorí 

navštívili Záhorské múzeum a Štátny archív v Skalici, kde získali 

historické fotografie a napísali stručný popis   histórie našej školy. 

Táto súťaž bola  zameraná na bádanie po histórii školy a vyhlásilo 

ju Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava.  

2.5.2012  beseda s vedením SPK Smrdáky 

3.- 5.5. 2012     zbierka SČK – „Spolu pomôžeme“ 

5.5. 2012 Medzinárodný mužský volejbalový turnaj o pohár primátora mesta 

Skalica, v telocvični SZŠ Skalica – organizačná pomoc. 

7. 5. 2012 Mladý zdravotník – súťaž hliadok mladých zdravotníkov ZŠ – 

spoluorganizátori. 

12.5.2012 Prehliadka folklórnych súborov – pod názvom „VALŠA“ konanej 

v Holíči – zdravotná hliadka. 

14.5. 2012       Beseda CPPaP Holíč – „Medziľudské vzťahy.“ 

14.5-19.52012 „EKOTÝŽDEŇ“ v rámci ktorého sme sa zapojili do nasledovných 

aktivít: 

- prezentácia ekovýrobkov v obchodnom dome MAX 

- prehliadka filmov a prednáška s besedou „GREEN PEACE“ 

            SEVŠ Skalica 

16.5.2012 V rámci projektu „Planéta zem“, ktorý sa realizoval vo 

Františkánskej záhrade naši žiaci ukazovali ako správne 

postupovať pri poskytovaní prevej pomoci.    

17.5.2012 Organizačná pomoc  Jednote dôchodcov Skalica pri organizovaní 

kultúrnej akcie pri príležitosti  „Dňa matiek“ v DK Skalica. 

18. 5. 2012       Návšteva výstavy „Ľudské telo“ – Praha. 

23. 5. 2012 Preventívna aktivita zameraná na predchádzanie všetkých foriem 

rasovej diskriminácie – rasizmu xenofóbie, antisemitizmu 

a prejavom kultúrnej etnickej a náboženskej intolerancie (II. 

ročník) – CPPPaP Holíč. 

26. 5. 2012       Veľtrh zdravia – MAX Skalica – ukážky PP pre širokú verejnosť. 

28.5. .-1.6.2012   Víťazstvo pre všetkých - prevencia kriminality, psychologický 

výcvik, ktorý sa uskutočnil na chate Amor v Zlatníckej doline. 

Zúčastnilo sa ho 40 žiakov I. - II. ročníka SZŠ Skalica, 3 

vychovávateľky školského internátu pri SZŠ Skalica a 2 lektori 

Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Skalica.  



   

Sociálno-psychologický výjazd bol zameraný na prevenciu sociálno-

patologických javov v spoločnosti. Cieľ je zameraný na 

komunikáciu a riešenie konfliktov. Žiaci formou interakčných hier, 

kvízov a iných sprievodných aktivít  plnili zadané úlohy, a tým sa  

učili vzájomne komunikovať. Každá sprievodná aktivita, ktorú 

žiaci splnili bola ohodnotená vecnými cenami. 

6.6.2012 Prostredníctvom neformálneho worksohopu boli žiaci II. B triedy 

oboznámení ako sa majú správať ak de vyhľadať pomoc v prípade 

násilia v rodine , alebo v škole – Mgr. Farkašová riaditeľka 

Aliancie žien a Mgr. Malíková – rodinná terapeutka, Bratislava. 

7. 6. 2012           Prevencia násilia v rodinách a škole premietanie filmu a beseda – 

Aliancia žien. 

1 ,6,.2012 Ukážky PP žiakom súkromnej ZŠ ŠTVORLÍSTOK Skalica. 

3. 6. 2012 3. ročník prehliadky folklórnych súborov  - seniorov, konanej vo 

Františkánskej záhrade Skalica - zdravotná hliadka.. 

5. 6 2012 Zapojili sme sa do 18. ročníka celoslovenského protidrogového 

výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou, ktorý je kľúčovým 

projektom Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových 

závislostí. Práca žiačky II.B triedy  Denisy Šteruskej sa umiestnila 

medzi najlepšími 35. prácami z 280-tich a bola vystavená spolu 

s ostatnými na bratislavskom hrade. S touto prácou v kategórii 

kresba získala I. miesto Vernisáž výstavy bola spojená s vyhlásením 

výsledkov a odovzdávaním ocenení víťazom. Výstava predstavuje 

najlepšie finálové diela mladých slovenských, uzbeckých, 

macedónskych autorov a autorov z Malty. 

 Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v priestoroch Národnej rady 

SR - - Galéria  na Západnej terase Bratislavského hradu pri 

príležitosti Medzinárodného  dňa proti zneužívaniu drog 

a nezákonnému obchodovaniu s nimi (OSN). 

5. 6. 2012 Zapojili sme sa do súťaže, ktorej vyhlasovateľom je TTSK, 

Záhorské osvetové stredisko, mesto Senica, o najlepšiu študentskú 

odbornú prácu o cenu TTSK, s prácou „Slnečná elektráreň 

Skalica“. Prácu prezentovali Andrea Majtánová a Alexandra 

Ludvigová na 3. Študentskej konferencii EKOÓGIA V REGIÓNE 

A NAOSTRO, konanej pri príležitosti Svetového Dňa životného 

prostredia a Medzinárodného roku trvalo udržateľnej energie pre 

všetkých. Obidve žiačky dostali diplom za účasť  v súťaži 

o najlepšiu študentskú odbornú prácu. 

9. 6. 2012 Benefičný koncert pre psí útulok v Skalici, konaný vo 

Františkánskej záhrade Skalica – zdravotná hliadka. 

25.6.2012 Vyhodnotenie projektu „Zdravý úsmev“ v I.ZŠ Vajanského s 24 

žiakmi II. D triedy. Projekt bol ukončený súťažným kvízom, 

v ktorom bolo 9 zadaní. Všetky deti boli úspešné, získali plný počet 

bodov a boli odmenené drobnými cenami. Trieda ako celok získala 

diplom a rozvrh hodín na budúci školský rok. 

26.6.2012        TAKESHI hry  -  Schwechat – účasť v medzinárodnej  súťaži 

netradičných športov    vo vode a na suchu, ktorú organizuje 

gymnázium vo Schwechate. 

27.6.6.2012    Čistý deň V - celoškolská akcia  - viď projekty. 

 

Celoročné aktivity: 

 



   

Tak ako aj po minulé roky zapojili sme sa do súťaže „Škola roka“, ktorej 

vyhlasovateľom je TTSK. Výsledky súťaže boli vyhlásené za rok 2010-2011 v školskom 

roku 2011-2012 a naša škola sa umiestnila na 2. mieste medzi strednými odbornými 

školami. 

Už 14. rok vydávame školský časopis „DÚHA“, ktorý distribuujeme aj na iné 

stredné školy  v okrese a zapájame sa s ním do súťaží napr. „Štúrovo pero“, „Žurnálový 

stetoskop“ a iné.   

Podpora ekologického myslenia rozširovaním poznatkov o prírode 

prostredníctvom prírodovedného časopisu „Mladý vedec“, účasťou na konferenciách 

poriadených SEVŠ Skalica, aktivitami v prírode. 

Všetky aktivity významnejšieho charakteru publikujeme v odbornej a populárnej tlači. 

Taktiež sú odvysielané v regionálnej televízii. 

Zdravotnícke hliadky – počas celého školského žiačky našej školy zabezpečovali 

zdravotnícku službu pri rôznych spoločenských a športových akciách v meste a širokom 

okolí ( Skalické dni, Skalický trojboj, Trdlofest, cyklotriál atď) 

Zber a triedenie odpadov v škole i v školskom internáte v spolupráci s firmou 

VEPOS a.s. Skalica. Po dodaní označených zberných nádob a letáčikov o separácii sa 

nám v tejto aktivite veľmi dobre darí.                                              

 Počas celého roka sme aktualizovali nástenky a vitríny k významným udalostiam, 

pamätným dňom ako aj v oblasti zdravotno-výchovnej práce, v oblasti  prevencie 

negatívnych javov. Tieto sme dopĺňali rozhlasovými reláciami. 

Účasť žiakov školy na školských i mimoškolských akciách bola prezentovaná 

žiakmi i pedagógmi v regionálnej TV, v týždenníku  MY ZÁHORIE,  v mesačníku 

ZVESTI,  v časopise VYCHOVAVATEĽ, v mesačníku ŽUPNÝ SPRAVODAJ 

a v UĆITEĽSKÝCH  NOVINÁCH. Ďalej sme školu predstavili na prezentáciách 

stredných škôl, organizovaných CPPPaP Holíč, Senica,  Myjava, Malacky.  

 KOŽaZ  sa  uskutočnil  18.10. - 20. 10. 2011 

   LVVK  sa uskutočnil     13.02 – 18. 02. 2012 

Obidva kurzy prebehli bez problémov, dokonca s veľkým nadšením zo strany   

žiakov. Bez problémov zvládali aktivity, ktoré sú náplňou kurzov. Z roka na rok je však 

väčší problém zrealizovať LVVK, nakoľko tu zohráva úlohu finančná otázka. Škola sa 

totiž už finančne nepodieľa na jeho zabezpečení a tiež nie je vybavená lyžiarskym 

výstrojom, ako tomu bolo v minulosti. Je to z nášho pohľadu veľká škoda, hlavne so 

zreteľom na zdravotnú stránku našich detí a taktiež uplatňovanie environmentálnej 

výchovy v plnom rozsahu. V tomto školskom roku sa nám nepodarilo zorganizovať   

KOŽaZ  internátnou formou a to zasa z finančného dôvodu. 

 

 

Zrealizovali sme následné exkurzie:   

 DSS Rohov 

 DSS  Zavar 

 DSS Unín 

 Anatomicko-patologické. múzeum – 

Viedeň 

 PNPP Pezinok 

 Planetárium Brno  

 Požiarna zbrojnica Skalica  

 MEDICAL FAIR – výstava Brno 

 Štátny archív Skalica  

 Centrálna sterilizácia - FNsP s.r.o. 

Skalica 

 Mliečna kuchynka - FNsP s.r.o. Skalica 

 Detský domov Skalica 



   

 VEPOS Skalica 

 VAPAC  Bratislava 

 NÚSCCH – Bratislava 

 Nemocnica Cyrila a Metoda, Antolská, 

Bratislava  

 Hvezdáreň –Sobotište 

 Výstava „Ľudské telo“ - Praha 

Zrealizovali sme následné výlety:    

 divadlo – Trnava 

 divadlo – Bratislava 

 návšteva  útulku pre opustené zvieratá        

                                                                                   Skalica 

 výlet – Vysoké Tatry 

 návštevy výstav podľa ponuky ZM     

a MSK Skalica 

 



   

j/  projekty 

 
Projekt „ČISTÝ DEŇ V “. 

 

Realizácia preventívneho programu    „Čistý deň V“ sa uskutočnila v krásnej 

prírode na kúpalisku v Zlatníckej doliny pri Skalici 27.6.2012.  

 Zámerom piateho ročníka bolo ukončenie práce s mládežou v prevenčných 

aktivitách v oblasti sociálno-patologických javov v našej škole a v našom regióne, 

prezentácia zdravého životného štýlu pre cieľovú skupinu účastníkov, odovzdávanie 

a výmena skúseností členov rovesníckych skupín a žiakov stredných škôl v pôsobnosti 

okresov Senica a Skalica. 

 Projekt mal charakter intenzívneho, celodenného stretnutia, ktprého sa 

zúčastnilo 200 účastníkov. Ciele a plány projektu boli naplnené získavaním sociálnych 

zručnosti v danej oblasti prostredníctvom rozhovorov medzi žiakmi, pozorovaním 

a sebarealizovaním počas celého dňa. V skupinovej práci sa využívala kooperácia 

a interakcia jednotlivých členov skupiny ako podpora. Zároveň sme projektom ukázali 

žiakom i pedagógom aktívne využívanie voľného času ako aj relaxáciu mladého človeka. 

Vyvrcholenie tohto dňa bolo realizované aktívnou účasťou cieľovej skupiny vodnými 

športmi, zvládnutím interakčných techník a hier. 

 Pozitívne ohlasy všetkých zúčastnených nás motivujú k pokračovaniu v 

prevenčnej práci s mládežou, ako aj v projekte v budúcom školskom roku.   

 

 

Projekt „VÍŤAZSTVO PRE VŠETKÝCH“ 

 

28. 5 .- 1. 6. 2012    

 Víťazstvo pre všetkých - prevencia kriminality, psychologický výcvik, ktorý sa 

uskutočnil na chate Amor v Zlatníckej doline. Zúčastnilo sa ho 40 žiakov I. - II. ročníka 

SZŠ Skalica, 3 vychovávateľky školského internátu pri SZŠ Skalica a 2 lektori Úradu 

práce sociálnych vecí a rodiny Skalica.  

Sociálno-psychologický výjazd bol zameraný na prevenciu sociálno-patologických 

javov v spoločnosti. Cieľ je zameraný na komunikáciu a riešenie konfliktov. Žiaci 

formou interakčných hier, kvízov a iných sprievodných aktivít  plnili zadané úlohy, 

a tým sa  učili vzájomne komunikovať. Každá sprievodná aktivita, ktorú žiaci splnili 

bola ohodnotená vecnými cenami. 

    

 

Projekt „LEONARDO DA  VINCI“ 

 

Názov projektu: Overovanie a rozvoj kľúčových a odborných kompetencií 

zdravotníckeho asistenta na stážach v krajinách EÚ 

 

koordinátorka projektu a kontaktná osoba pre projekt: Mgr. Ľudmila Bábiková 

 

Partnerské organizácie: 

1. ADC College, House, 11-13 Masons Avenue, Harrow, Middlesex, HA3 5AD, 

Veľká Británia – sprostredkuje realizáciu praxe pre 10 žiakov našej školy 

v zdravotníckych alebo v sociálnych zariadeniach v Londýne, 

2. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajnhard, Dům léčby a bolesti 

s hospicem sv. Jozefa – umožní realizovať prax 5 žiakom našej školy v tomto 

rariadení. 

Partnerské organizácie potvrdili svoju spoluprácu súhlasným listom. 



   

Ciele projektu:  

1. Zrealizovať stáž pre 15 študentov našej školy v krajinách EÚ. 

2. overiť a rozvíjať získané kľúčové a odborné kompetencie v rozsahu kompetencií 

zdravotníckeho asistenta, 

Cieľ bol splnený. 

3. porovnať základné ošetrovateľské postupy uplatňované v zariadeniach, kde žiaci 

absolvujú odbornú klinickú prax s postupmi uplatňovanými v zahraničí, 

4. motivovať žiakov k štúdiu cudzieho jazyka, 

5. nadviazať spoluprácu s organizáciami z krajín EÚ. 

 

Ciele boli splnené.  

V dňoch od 16. októbra do 29. októbra sa 10 žiakov zúčastnilo odbornej stáže 

v opatrovateľských domoch v Londýne a 5 žiakov bolo v Dome liečby bolesti s Hospicom 

V Rajhrade v Českej republike v sprevode dvoch pedagogických zamestnancov (1 

v Londýne a 1 v Rajhrade). 

Program odborných pracovných stáží a voľného času bol koncipovaný a realizovaný tak, že 

prispel k splneniu cieľov 2 až 5. 

Význam projektu z hľadiska odborného vzdelávania a prípravy: 

Projekt umožnil zrealizovať spoluprácu našej školy a zariadení, ktoré pracujú v oblasti 

zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v zahraničí. Tým naša škola mala možnosť získať 

informácie od zamestnávateľov v zahraničí (potrebné kompetencie našich absolventov) a 

pracoviská mali možnosť získať informácie o žiakoch našej školy, o ich vedomostiach a 

zručnostiach. (Mnohým účastníkom stáže boli ponúknuté pracovné miesta v týchto 

zariadeniach po ukončení školy.) 

 

 

 

Projekt  „ENERSOL“ 

 

Cieľom projektu Enersol je rozvíjať a podporovať environmentálne 

myslenie a správanie  mladých ľudí a to nielen počas stredoškolského štúdia, ale 

hlavne ich vychovávať tak, aby sa ochrana životného prostredia a využívanie 

alternatívnych zdrojov energie stala samozrejmou súčasťou ich ďalšieho osobného 

života.  

Tento projekt vznikol v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia ČR 

pred viac ako desiatimi rokmi.  Táto obrovská myšlienka v oblasti environmentálnej 

výchovy našej mládeže sa postupne  rozšírila do okolitých európskych štátov 

a postupne si našla svoje trvalé miesto. Prvý ročník sa uskutočnil na Slovensku 

v roku 2007.  Projekt svojím zameraním hneď zaujal aj učiteľov prírodovedných 

predmetov na našej škole. Veď myslieť a správať sa ekologicky a šetrne 

k životnému prostrediu môže každý mladý človek bez ohľadu na to, akú strednú 

školu navštevuje. Rovnako pozitívna bola aj odozva zo strany našich žiakov.  

Každoročne sa uskutočňovali súťažné stretnutia, na ktorých žiaci výsledky svojej 

práce prezentovali vo forme písomnej a digitálnej pred odbornou porotou.  

Naša škola sa pod vedením Mgr. Márie Hépalovaj zapája do tohto projektu od jeho 

zrodu, teda od roku 2007. . V tomto školskom roku sa študentky III.A  Andrea 

Majtanová a Alexandra Ludvighová a 3.B Terézia Mišíková prezentovali na 

krajskom kole prácou v hlavnej aj vo vedľajšej kategórii. 

Projekt EKO – MAPA  Slovenska 

 

V tomto šk. roku sme sa zapojili  do projektu „Eko-mapa Slovenska“, ktorý 

organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA. Na začiatku sa 

vybraní žiaci (10 žiakov) s  Mgr. Brezinovou zúčastnili úvodného školenia v Trnave, 



   

v sídle Trnavského samosprávneho kraja. Nasledujúce mesiace žiaci vyberali vhodné 

objekty, zisťovali údaje o nich, pomocou ručnej GPS navigácie zisťovali ich súradnice, 

robili fotodokumentáciu a zaznamenávali na web. stránku www.eko-mapa.sk 

 

 

Projekt „BATERKY“ 

 

Projekt baterky na správnom mieste je zameraný na ochranu životného prostredia, 

konkrétne  na zber a ekologické spracovanie nebezpečného odpadu. Tento projekt 

vyhlásilo občianske združenie Strom života.  Prostredníctvom pani Veroniky Machovej 

firma AKU-Trans zabezpečuje zber, odvoz a ekologické spracovanie požitých batérií 

a akumulátorov.  Táto firma spolupracuje aj so separačným dvorom v Skalici, ktorý 

spravuje firma  VEPOS Skalica. Celoročne na našej škole prebieha zber použitých 

batérií do označených nádob v priestoroch školy. Vyzbierané batérie na konci školského 

roka Mgr. Hépalová spoločne so žiakmi a vyučujúcimi odovzdáva v zbernom dvore 

V Skalici v rámci cvičenia na ochranu človeka a prírody a zároveň žiaci majú možnosť 

si prezrieť zberný dvor. Pracovníkom firmy VEPOS dostanú odborný výklad o triedení 

odpadov a ich následnej likvidácii. 

 

 

Projekt „ EVIČKA A DETI“ 

 

Žiaci  školy pod vedením Mgr. Aleny Kučerovej pokračovali v realizácii projektu 

„EVIČKA  A  DETI“, ktorého vyhlasovateľom je SČK a je zameraný na deti 

predškolského veku. V rámci hry sa deti učia prvej  pomoci. Projekt„Evička a deti“  

sme realizovali v MŠ „Slniečko“ a „Pri potoku“ v Skalici a a rozšírili sme ho na žiadosť 

riaditeľky aj v  MŠ „Lúčky“ a MŠ „Čabelku“ v Holíči. Žiaci našej školy raz za mesiac 

navštívli partnerské materské školy so svojim vzdelávacím programom vypracovaným 

pre túto vrkovú kategóriu.   

O tento projekt je zo strany MŠ záujem a z jeho realizáciou  vedenie MŠ vyjadrilo 

spokojnosť. 

 

Projekt „ZDRAVÝ ÚSMEV“ 

  

Žiaci pokračovali pod vedením PhDr.  Andrei Rehákovej v realizácii projektu „ 

ZDRAVÝ ÚSMEV“, na Súkromnej základnej škole „Štvorlístok“ Skalica a keďže je on 

záujem tak ho rozšírili a začali ho realizovať aj na  a I.ZŠ Vajanského Skalica. Deti 

činnosť v starostlivosti o svoje zúbky zaujala a robili ju s radosťou. 

 

 

Projekt „ZDRAVÝ ŠKÔLKAR“ 

 

 

Tak  sa volá  projekt, ktorého ukončenie sa   uskutočnilo 19. apríla 2012 v MŠ Lúčky, 

AT Čabelku pre 25 deti v skupine prípravkárov. Na projekte spolupracovali aj naše 

žiačky: L. Valúšková, N. Beňová, T. Mišíková , Kovarovičová a Borovičková. Tie sa 

s deťmi stretávali od začiatku školského roka 2011/2012 každý mesiac.  

Okrem prvej pomoci sa deti oboznamovali so zdravou výživou v rámci zdravého 

životného štýlu a podpory zdravého života detí. Deti hravou formou spĺňali úlohy 

projektu a overovali si svoje poznatky. Učili sa poznávať zdravé potraviny ale aj  tie, 

http://www.eko-mapa.sk/


   

ktoré škodia zdraviu. Poznávali svoje telo a určovali životne dôležité orgány ako napr. 

srdce a pľúca.  

Ďalej nasledovala dopravná časť, kde si pripomenuli dôležitosť ochranných 

a reflexných prvkov pri bicyklovaní, ako sa prechádza cez cestu, poznať semafor a pod. 

V poslednej časti projektu s pomocou žiakov našej školy sa pokúsili ošetriť odreté 

kolienko alebo lakeť. 

 

Tento deň bol pre deti veľmi prínosný. Získali veľa nových poznatkov a odchádzali plné 

dojmov domov. Aj nám zostali pekné spomienky a verím, že spolupráca so škôlkami 

v Holíči bude pokračovať.   

 

 

Projekt „ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM“ 

 

Žiaci  pod vedením PhDr. M Štepanovskej a PhDr. Rehákovej pokračovali 

v projekte „Škola priateľská deťom“. V rámci tohto projektu sa uskutočnil  predaj 

vianočných pohľadníc pod  názvom “Kúp pohľadnicu zachrániš život“. 

Ďalšou aktivitou bol „Týždeň modrého gombíka 2012“ na pomoc deťom 

v rozvojových krajinách. Účelom tohtoročnej zbierky  bolo pomôcť  deťom 

v Zimbabwe zabezpečiť pitnú vodu. Pred realizáciou tejto  verejnej zbierky  sme 

oslovili verejnosť článkom uverejneným napríklad v novinách  Senicko-Skalicko. 

Zbierka prebiehala 14. 5. – 16. 5. 2012 a zapojili sadonej žiačky 2.A  triedy, ktoré sa 

s pokladničkami pohybovali po meste Skalica. Vyzbierali 413,60 € a túto sumu sme 

poukázali na účet UNICER. Slovenský výbor pre UNICER zaslal ďakovný list 

primátorovi mesta Skalica, kde uviedol našu školu ako jedinú, ktorá sa v Skalici 

zapojila do zbierky. 

  

 

Projekt „ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC“ 

 

  PhDr. Ľuboš Polák vypracoval projekt vyhlásený MŠ SR „Elektronizácia 

a revitalizácia  školských knižníc“. Projekt sme nepredložili, lebo nebol v tomto 

školskom roku vyhlásený. 

 

 

Projekt „ZDRAVIE V ŠKOLÁCH“ 

 

Vychovávateľka Bc. Elena Marková - koordinátorka prevencie drogových 

 závislostí a iných  sociálno-patologických javov v spolupráci s Mgr. Zuzanou 

Mackovou –  zorganizovala v našej škole v  rámci projektu „Zdravie v školách“ a 

v rámci celoslovenskej  kampane „Červené stužky“, sériu aktivít  ktoré vyvrcholili 

1. 12. 2011 dňom boja proti  AIDS/HIV. 

 

Projekt  „JEDEN  SVET  NA  ŠKOLÁCH“ 

 

Žiacka školská rada ( ďalej len ŽŠR) pod vedením PhDr. Ivony Hýlkovej sa už 

tretí rok zapojila do projektu  „Jeden svet na školách“. 

 

 

k/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej         

Štátnou školskou inšpekciou 
 



   

V tomto školskom roku sme nemali kontrolu zo ŠŠI. 

 

  

l/  priestorové a materiálno-technické podmienky 
 

          Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1,  Skalica má v správe 2 budovy a to 

budovu školy a samostatnú budovu telocvične. Súčasťou školy je školská jedáleň 

a školský internát, ktorý sa nachádza na 2. poschodí školy. Žiaci školy využívali 

možnosť stravovania sa v školskej jedálni, žiakom ubytovaným v školskom internáte 

bola poskytovaná celodenná strava. 

V škole sa nachádza 15 učební, z toho 6 odborných. Priestory školy a telocvične 

boli v maximálnej miere využívané i formou nájomných zmlúv. Finančné prostriedky 

z týchto prenájmov pomáhajú  financovať bežnú prevádzku školy. 

SZŠ Skalica vykonáva podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti. 

Zisk z tejto činnosti po zdanení sme v roku 2012 použili ako doplnkový zdroj ďalšieho 

rozvoja školy na financovanie obnovy interiérového vybavenia ako sú bezprašné tabule, 

doplnenie materiálu v odborných učebniach a pod. Taktiež sme vybavili odbornú 

učebňu pre maséra. Počas letných prázdnin prebehli v škole maliarske práce a menšie 

opravy vodovodného potrubia. Materiálno-technické podmienky pre vyučovací proces 

sú na primeranej úrovni a je zabezpečené plnenie učebných plánov a učebných osnov. 

          

 

m/  Správa o hospodárení za rok 2011 
  

      Viď. príloha č.4   

 

n/   koncepčný rozvoj školy 
 

Ciele: 

 
- udržať 100% kvalifikovanosť pedagógov,  

- modernizovať zariadenia a rekonštrukcia budovy, 

- vybaviť odbornú učebňu pre študijný odbor masér 

- v plnej miere využívať  akreditáciu na „ Kurzy prvej pomoci“ 

- zapájať sa do rôznych projektov, 

- zvyšovať kvalifikáciu a vedomostnú úroveň pedagógov, 

- venovať pozornosť pracovnému prostrediu a regenerácii síl  zamestnancov, 

- vypracovať podklady  k akreditácii špecializačného štúdia „Starostlivosť 

o seniorov“, 

- venovať pozornosť sociálne odkázaným žiakom, 

- pokračovať v systéme hodnotenia pedagogických zamestnancov. 

 

 

 

Vyhodnotenie: 
 

- Darí sa nám držať takmer 100% kvalifikovanosť vyučujúcich.  

- Odborné vyučujúce v rámci komory SaPA a NsP pokračovali v prednáškovej 

činnosti a poskytovali konzultácie sestrám pri bakalárskych a diplomových 

prácach. 



   

- Vyučujúci absolvovali  rôzne školenia v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

-  Zrealizovali sme adaptačné vzdelávanie  u jedného začínajúcicho pedagóga, 

ktoré úspešne ukončil záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou. 

- Jednej kolegyni sa podarilo  úspešne absolvovať  rigorózne konanie.   

- Vedenie školy vychádzalo v ústrety pedagogickým zamestnancom pri 

prehlbovaní si  vedomostí /kontinuálne vzdelávanie, rigorózne skúšky, rozšírenie 

aprobačných predmetov, školenia, semináre v odbore atď./. 

- Všetci zamestnanci absolvovali  školenie prvej pomoci, 

- Zrealizovali sme maliarske a natieračské práce. 

- Knižnice boli dopĺňané novými titulmi v rámci finančných možností.  

- Podarilo sa nám  vybaviť   odbornú učebňu pre odbor masér  (2 ks masážne stoly, 

prenosný masážny stôl, 2 ks modifikované kľakadlá, okrúhle stoličky bez 

operadiel, pracovné stolíky,  paravány a skrine).    

- Podarilo sa nám vyškoliť veľký počet   uchádzačov   v kurzoch  PP. Táto aktivita 

splnila naše očakávanie. Podarilo sa nám rozšíriť kurz aj na širokú verejnosť, 

nielen na vodičov a môžeme skonštatovať, že táto naša aktivita bola pre 

verejnosť veľmi prospešná.    

- V rámci projektov sa nám mnohé podarilo úspešne zrealizovať (viď. kapitola  

Projekty),  no v projekte   „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ sme 

neboli úspešní. 

- Zo sociálneho fondu prispievame  zamestnancom na obed,  finančnou čiastkou  

0,20 €. 

- 5 žiakov poberalo sociálne štipendium. 

- V školskom roku 2011/2012 sme pokračovali v súlade s platnými  právnymi 

normami v  systéme hodnotenia pracovného výkonu pedagogických 

zamestnancov. Toto hodnotenie považujeme za  plnohodnotnú súčasť riadenia  

zamestnancov.  

- Veľkú pozornosť sme venovali pracovnému prostrediu- kvetom, výmene 

bezprašných tabúľ a pod 

- Vypracovali sme kompletný materiál k podaniu žiadosti o akreditáciu 

špecializačného štúdia „Starostlivosť o seniorov“ a tento máme pripravený na 

predloženie MZ SR.



   

 

o/   oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

       a oblasti, v ktorých má nedostatky 

      
          Výborné výsledky dosahujeme v odbornej príprave našich študentov na povolanie, 

o čom svedči i to, že priemerný prospech praktickej časti odbornej zložky  maturitnej 

skúšky bol 1,36.    Naši študenti pracujú stále pod priamym vedením učiteľky a môžme 

skonštatovať, že veľmi úzko s nami spolupracuje aj personál nemocnice a sociálnych 

zariadení, takže žiaden menší problém sa nestihne  rozvinúť v neriešiteľnú situáciu.   

          Pekné výsledky dosahujú naši študenti v reprezentácii školy v PP na 

medzinárodných súťažiach,. Študenti taktiež školu  reprezentovali v medzinárodnom 

projekte ENERSOL, zapájajú sa do humanitárnych aktivít v celom regióne a svoje 

odborné vedomosti využívajú  v plnej miere na rôznych športových a kultúrnych 

podujatiach , kde sa zúčastňujú ako zdravotné hliadky. Veľmi úspešne absolvovali stáže 

v Anglicku a ČR v rámci projektu Leonardo da Vinci, za čo získali aj certifikát mobility. 

Taktiež im zariadenia v týchto krajinách ponúkli možnosť zamestnania po skončení 

štúdia.  

Vedenie školy dostalo niekoľkokrát, či už ústnou, alebo písomnou formou 

pochvaly na našich žiakov  za veľmi dobré správanie a ochotu pomôcť iným, či už 

od samotných pacientov, ich príbuzných, personálu nemocnice ako aj obyvateľov 

Skalice a iných inštitúcií, s ktorými spolupracujeme. 

          Dosahujeme veľmi dobré výsledky v protidrogovej prevencii a prevencii  iných 

negatívnych javov, vďaka práci  rovesníckej skupiny CIEĽ.  V tejto oblasti sme u našich 

žiakov neriešili ešte  žiaden problém s požitím tvrdej drogy. Problémom zostáva otázka 

fajčenia, nakoľko k nám prichádzajú žiaci, ktorí sú závislí na  cigarete už zo základnej 

školy.  Vynikajúcim prínosom v eliminácii  záškoláctva výchovných problémov je úzka 

spolupráca výchovného poradcu,  triednych  učiteľov a vychovávateliek so sociálnym 

kurátorom, ÚPSVaR Senica,  CPPP a P Holíč, ŚPPP Skalica,   ktorí taktiež veľmi dobre 

spolupracovali so školou  a  rodičmi. Ak sa objavili nejaké pokusy o záškoláctvo veľmi 

rýchlo sa ich podarí odhaliť a eliminovať. Výhodou je určite aj to, že patríme medzi 

menšie školy a u nás  anonymita vôbec nie je možná.  Všetci sa vzájomne veľmi dobre 

poznáme a keďže sídlo našej školy je tiež v menšom meste, aj obyvatelia signalizujú 

vedeniu školy, ak by sa nejaký problém vyskytol.     

          Nedostatky vidíme v tom, že sa nám i napriek prijatým opatreniam nepodarilo  

znížiť absenciu našich žiakov, tak ako sme si predsavzali.  Hoci sme v  spolupráci 

s rodičmi a ošetrujúcimi lekármi už urobili určité opatrenia, bude treba tieto ešte 

rozšíriť a sprísniť.  Príčinu vysokej absencie vidíme aj v tom, že každý žiak má doma 

ošetrujúceho a zubného lekára, školský lekár ako to bolo v minulosti nefunguje. Takže 

žiak pre maličkosť vymešká poldeň, alebo niekedy aj deň keď je z ďaleka , pričom 

u školského lekára by  strávil možno jednu vyučovaciu hodinu.  Budeme  však ešte 

starostlivejšie sledovať dôvody absencie, hlavne v úzkej spolupráci s rodičmi.   

 

p/   výsledky úspešnosti na výkon povolania 

 
          Ako sme už vyššie spomenuli naši študenti 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 doma i v zahraničí. 

Obidva študijné odbory sú momentálne veľmi žiadané na trhu práce, no záujem 

hlavne u žiakov  z deviateho ročníka o denné štúdium zdravotnícky asistent je pri 

porovnaní s požiadavkami trhu práce nízky. Robíme všetko preto, aby sa záujem 



   

o štúdium zvýšil, zlepšila by sa   situácia v zdravotníctve a v sociálnej sfére. Na druhej 

strane môžeme skonštatovať, že záujem o večerné štúdium či už zdravotníckeho 

asistenta, alebo sanitára má stúpajúcu, tendenciu, čo považujeme v rámci rekvalifikácie 

a celoživotného systému vzdelávania za veľký prínos. 

V zdravotníckych zariadeniach je nedostatok týchto pracovníkov a preto naši 

absolventi nie sú ani v evidencii na úrade práce. Buď sa hneď zamestnajú, alebo 

pokračujú v ďalšom štúdiu, či už v odbore, alebo príbuzných odboroch.  

Na základe  prieskumu,  prostredníctvom dotazníka  sme zistili nasledovnú skutočnosť 

o uplatnení sa  našich absolventov na trhu práce: 

15 žiakov študuje na VŠ v odbore, 

  1 žiačky študujú  na VŠ s iným zameraním, 

      11 žiakov zamestnaných v odbore 

  

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 a pracovníkmi Pracovnej zdravotnej služby.  Pracovná 

zdravotná služba je zastrešená dvomi firmami a to MEDICHEMOM  s.r.o. a  

MEDOXOM s.r.o.  V tomto roku bola v škole vykonaná následná bezpečnostná kontrola 

TTSK, kde  bolo skonštatované, že všetky opatrenia sú splnené a neboli nám uložené 

žiadne nové.  

Zvlášť veľkú pozornosť venujeme rozvrhu hodín. Zostavovanie rozvrhu v našej 

škole je špecifické, nakoľko sa strieda praktické vyučovanie s teoretickým, žiaci sa delia 

na skupiny a veľa  hodín odborných predmetov nám učia lekári na skrátený úväzok, 

ktorí majú hlavné zamestnanie v zdravotníckych zariadeniach. Najväčšie požiadavky sú 

kladené na skrátenie obedňajšej prestávky zo strany rodičov i žiakov kvôli autobusovým 

a vlakovým spojom. My síce ponúkame možnosť bývania v školskom internáte, ale 

niektorí žiaci chcú len dochádzať. Tento problém sa nám darí celkom dobre riešiť.      

Správne a racionálne organizovanie práce,  je veľmi potrebné vo výchovno-vzdelávacom 

procese. Rozvrh hodín  sa zostavuje po predchádzajúcej konzultácii s vyučujúcimi. Je  

veľmi ťažko skĺbiť požiadavky pri zostavovaní rozvrhu k spokojnosti všetkých pri 

dodržaní hygienických noriem. 

 

b/  voľno-časové aktivity 

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

žiaci uplatnili vzdelávací poukaz. 

V školskom roku 201/2012 sa znova poskytovala žiakom možnosť uplatniť si 

vzdelávacie poukazy v našej škole. Žiakom školy boli vydané vzdelávacie poukazy 

s identifikačnými číslami v celkovom počte  135 poukazov. Škola prijala a bolo 

uplatnených  iba 108 poukazov. Žiaci mali možnosť demokraticky sa rozhodnúť kde 

poukaz uplatnia.  

 

Krúžky, v ktorých si  žiaci poukazy uplatnili 

 



   

Internet pre každého  –  Mgr. Hépalová 

Anglická kultúra  – Mgr. Lipka 

Nemecká kultúra – Mgr. Chorvátiková 

Rovesnícka skupina Cieľ  -  Mgr.  Černin 

Zdravotnícky krúžok - PhDr . Reháková 

Priatelia prírody a športu – Mgr. Mrvová, Mgr. Brezinová 

Literárny krúžok  - PaedDr. Smetanová 

Publicistický krúžok  - Mgr. Macková  

Tvorivé dielne – M. Deglovičová 

 

Vedením krúžkov a útvarov boli poverení pedagogickí pracovníci školy 

a pracovník  Úradu práce, sociálnych  vecí a rodiny Senica, pobočka Skalica.  

Najväčší záujem bol o internet. Žiaci najmä štvrtých ročníkov, ale i nižších 

prejavili záujem o literatúru či v cudzích  jazykoch, ako aj v slovenskej a  tiež 

o zdravotnícky a publicistický krúžok.  

Veľmi dobre pracovala „Rovesnícka skupina Cieľ“, ktorej náplň bola  zameraná 

hlavne na alternatívy prevencie drogových závislostí a iných negatívnych javov, formou 

zážitkových cvičení. Vyvrcholením bola kúltúrno-športová celodenná akcia „Čistý deň 

V“. Tvorivé dielne  boli veľkým prínosom nie len pre žiakov, ktorí v nich zanietene 

pracovali, ale aj pre školu, čo bolo vidieť aj na estetickom vylepšení interiéru školy. So 

zanietením a záujmom pracovali žiaci aj v krúžku priatelia prírody a športu. 

Čo sa týka voľno-časových aktivít, veľkým prínosom bolo, že veľmi intenzívne 

spolupracoval koordinátor prevencie a iných patologických javov, koordinátor výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor, environmentálnej výchovy, koordinátor pre 

ľudské práva, koordinátor globálneho rozvojového vzdelávania a v neposlednom rade 

žiacka školská rada. Pod takýmto silným vedením sa veľmi dobre darí záujmovej 

činnosti. 

 

c/  spolupráca školy s rodičmi 
 

 

     Sme radi, že môžeme konštatovať vynikajúcu spoluprácu s rodičmi. Je vidieť, 

že rodičom záleží na ich deťoch a preto veľmi úzko spolupracujú jednak s vedením 

školy, jednak s triednymi učiteľmi,  ale aj so všetkými ostatnými pedagógmi . Dvere 

našej školy sú im kedykoľvek otvorené. Môžu sa prísť kedykoľvek na svoje dieťa 

informovať, ak majú s ním nejaký problém,  poradiť sa. V neposlednom rade často 

vychádzame rodičom v ústrety pri požičiavaní odbornej literatúry. Taktiež sa 

zúčastňujú akcií organizovaných buď školou alebo školským internátom. Občianske 

združenie „ZDRAVOTNÍK“ je pravou rukou vedenia školy. Rodičia chápu potreby 

svojich detí a vychádzajú im ako aj škole v ústrety, či už finančným krytím rôznych 

súťaží, projektov alebo zakúpením vyučovacích pomôcok i uniforiem. Sme im za to 

aj v mene ich detí veľmi vďační, lebo bez ich pomoci by naši žiaci nemohli realizovať 

rôzne aktivity a zúčastňovať sa súťaží, najmä  v zahraničí  / Rakúsku, ČR /. 

 

d/  spolupráca s inými inštitúciami 
 

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. 

Sú to: 



   

 

- Fakultná nemocnica s poliklinikou  Skalica, a.s. 

-  Detský domov Skalica  

-  Dom sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých Skalica 

-  Domov dôchodcov a penzión Skalica  

-  Štátny archív Skalica 

- Domov dôchodcov Holíč 

-  Domov dôchodcov Mokrý háj 

-  Občianske združenie KVARTETO 

- Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately Senica, pobočka Skalica 

- Domov sociálnej starostlivosti  Zavar 

- Centrum pedagogicko-psychologickej porade a prevencie  Trnava (ďalej 

CPPPaP) 

- CPPPaP Holíč  

- CPPPaP Senica 

- CPPPaP Myjava 

- CPPPaP Malacky 

- Centrum špeciálno-pedagogického (CŠPP) poradenstva Skalica 

- Územný spolok Slovenského červeného kríža (SČK) Senica 

- Ústredný sekretariát SČK Bratislava 

- Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, Bratislava 

- Ústav informácií a prognóz školstva 

- Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo Žilina 

- Slovenská komora sestier a pôrodnej asistencie Skalica 

- Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok Záhorie 

- Oddelenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti Mesta Skalica 

- Mestský úrad Skalica 

- Mestská knižnica Skalica 

- Záhorské osvetové stredisko Senica 

-  Mestské kultúrne stredisko Skalica 

- Turistická informačná kancelária mesta Skalica 

- Redakcia ZVESTI 

- MY Záhorie 

- Regionálna televízia Skalica 

- Okresný hasičský zbor Skalica 

- Základne školy Skalica 

- Materské školy Skalica 

- Základne školy Holíč 

- Materské školy Holíč 

- Stredná zdravotnícka škola Brno 

- Stredná zdravotnícka škola Jihlava 

- Stredná zdravotnícka škola Uherské Hradište 

- Gymnázium F. V. Sasinka  Skalica 

- Stredná odborná škola strojnícka  Skalica 

- Súkromná stredná odborná škola Via Humana Skalica 

- Stredoeurópska vysoká škola Skalica 

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

pracovisko Skalica  

- Slovenský výbor pre „UNICEF“ 

- Neinvestičný fond „KRIŽOVATKY“ 

- Jednota dôchodcov Skalica 

- Liga proti rakovine „Klub Lýdia“ Skalica 



   

- Liga za duševné zdravie „LAMPÁŠIK“ 

- Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Bratislava 

- Rada mládeže Trnavského samosprávneho kraja 

- Slovenská diabetologická spoločnosť 

- Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán, Bratislava 

- Regrutačné stredisko Trnava 

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

- Občianske združenie  „ Regionálne centrum Slobody zvierat Skalica“ 

                                                               

   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. 

Čo sa týka vzájomných vzťahov medzi pedagógmi, medzi žiakmi a pedagógmi, 

medzi vedením školy,  pedagógmi  a žiakmi, žiakmi navzájom, tak možno 

skonštatovať, že boli dobré aj napriek zvýšenému pracovnému vyťaženiu.  najmä 

z hľadiska písomností. Riaditeľ školy je tak zavalený administratívou, že už mu 

zostáva len veľmi málo času na to, aby sa dostal medzi žiakov okrem vyučovacích 

hodín. 

  

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

školského roka sme splnili, za čo patrí vďaka tak pedagógom ako aj našim žiakom, 

pretože bez vzájomnej dôvery a spolupráce by sme nič nedokázali.  

 

 

V Skalici   30. septembra 2012 

 

       PhDr. Emília Potúčková 

                  riaditeľka školy 

 

 

Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa 5 októbra 2012. 

 

 

 Správa  prerokovaná na Rade školy pri SZŠ Skalica dňa 10 októbra 2012. 

 

 

                                                                                Mgr. Mária Valová 

                                                                                       predsedníčka RŠ 


