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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 

 PhDr. Emília Potúčková, zástupkyňa riaditeľky 

 Mgr. Alena Kučerová, zástupkyňa riaditeľky pre praktické 

vyučovanie a odborné vzdelávanie 

Rada školy: Mgr. Mária Valová, predseda 

 Ing. Stanislav Chovanec 

 Ing. Jozef Hazlinger 

 Mgr. Jana Baranovičová 

 Magdaléna Sklenárová 

 Jessika Mária Mikelová 

 PhDr. Ivona Hýlková 

 Alena Greskovicsová 

 Ing. Ľuboslava Lašáková 

 Jana Zborilová 

Rodičovská rada: Dagmar Ivanová, predseda 

 Jana Chovanová 

 Emília Mikušová 

 Jana Trúbová 

 Andrea Havranová 

 Zuzana Šefčovičová 

b) Údaje o počte žiakov (k 15. 9. 2014) 

Denná forma štúdia: 125 (z toho 7 integrovaných) 

Externá forma štúdia: 121 (večerné štúdium) 

mailto:szsskalica@zupa-tt.sk
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Spolu: 246 

 

Počet ubytovaných v ŠI: 41 

c) Týka sa ZŠ 

 

d) Prijímacie konanie 

Pre školský rok 2014/2015 bolo prijímacie konanie vykonané podľa pokynov MŠ SR 

v dvoch kolách a v štyroch termínoch. 

Plán výkonov pre školský rok 2014/15 bol schválený Trnavským samosprávnym 

krajom. 

Študijný odbor Kód štúdia Dĺžka 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Počet tried Počet 

žiakov 

Vyučovací 

jazyk 

 

Zdravotnícky 

asistent 

5356 M 4 denná 2 56 SJ 

Masér 5370 M 4 denná 1 25 SJ 

Masér 5370 N 2 denná PKŠ 1 20 SJ 

Masér 5370 N 2 externá 

PKŠ 

1 28 SJ 

Zdravotnícky 

asistent 

5356 N 2 externá 1 30 SJ 

Zdravotnícky 

asistent 

5356 6 3 externá 1 30 SJ 

Sanitár 5371 H 1 externá 1 30 SJ 

 

Kritériá pre prijímacie konanie boli schválené pedagogickou radou 10. januára 2014 

a uverejnené na web stránke školy a na webovom portáli školského výpočtového strediska 

Banská Bystrica. 

Denná forma štúdia  

Zdravotnícky asistent  

Riadne doručených a zaevidovaných prihlášok bolo 31.  Pozvánku na písomné skúšky 

zo SJL a BIO sme poslali  31 uchádzačom. Na prijímacie skúšky sa dostavilo 27 uchádzačov. 

Všetci vykonali skúšku úspešne. Zapísať v stanovenom termíne sa prišlo 17 žiakov. 

V priebehu školského roka do triedy boli prijatí ďalší 3 žiaci prestupom z inej strednej školy. 

Masér 

Riadne doručených a zaevidovaných prihlášok bolo 31. Rozhodnutia o prijatí sme 

poslali 28  uchádzačom.  Talentovú skúšku 26. 3. 2014 vykonalo 21 uchádzačov a 27.3.2014 

5 uchádzačov. Vykonali ju úspešne a boli pozvanú na talentovú skúšku zo SJL a BIO. Tú 

vykonalo 21 uchádzačov. Zapísať v danom termíne sa prišlo  Zapísať sa prišlo  16 

uchádzačov, ktorí na štúdium nastúpili. V priebehu roka  prestúpili do triedy 2 žiaci z inej 

strednej školy.   

Externá forma štúdia  



Masér 

Na štúdium bolo doručených 21 prihlášok. 20 z nich vykonalo talentovú skúšku a bolo 

prijatých a nastúpilo na štúdium. 

Zdravotnícky asistent 

Bolo doručených 40 prihlášok, 40 uchádzačov bolo prijatých a nastúpilo na štúdium. 

Sanitár 

Bolo doručených 16 prihlášok a bolo prijatých 16 uchádzačov. Na štúdium nastúpilo 16 

uchádzačov. 15. októbra 2015. Bol prijatý ešte jeden žiak. 

 

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

 

f) Študijné odbory 

 

odbor forma 

Zdravotnícky asistent 5356 M 4 denná 

1. 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. 2013 s účinnosťou od 1. 

septembra  2013 začínajúc 1. ročníkom. 

2. ročník 

3. ročník  

 

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. 

  
Školský vzdelávací program  SZŠ, 

Lichardova 1, Skalica pre odbor 53 56 6 

zdravotnícky asistent schváleného 

riaditeľkou školy zo dňa 28. 8. 2010 s 

účinnosťou od 1. septembra  2010 

začínajúc 1. ročníkom. 

4. ročník 

Zdravotnícky asistent 5356 N 2 externá (večerné dvojročné 

pomaturitné kvalifikačné štúdium) 

1. 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. 2013 s účinnosťou od 1. 

septembra  2013 začínajúc 1. ročníkom. 

2. ročník 

Zdravotnícky asistent 5356 6 3 externá (večerné trojročné 

nadstavbové štúdium) 
2. 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. 2013 s účinnosťou od 1. 

septembra  2013 začínajúc 1. ročníkom. 

Masér 5370 M 4 denná 

1. ročník Štátny vzdelávací program vydalo 

Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky pod číslom 

Z34982-2013- OZdV zo dňa 

Školský vzdelávací program  pre 

odborné vzdelávanie v strednej 

zdravotníckej škole – odbor masér 

schváleného riaditeľkou školy dňa 28. 8. 

2. ročník  

 



30.7.2013 s účinnosťou od 1. 

septembra 2013 začínajúc 1. 

ročníkom. 

2013 s účinnosťou od 1. septembra  2013 

začínajúc 1. ročníkom  

3. ročník Štátny vzdelávací program vydalo 

Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky pod číslom 

20806-1/2008 - OZdV zo dňa 26. 8. 

2008 s účinnosťou od 1. septembra 

2008 začínajúc 1. ročníkom. 

. Školský vzdelávací program  pre 

odborné vzdelávanie v strednej 

zdravotníckej škole – odbor masér 

schváleného riaditeľkou školy dňa 28. 8. 

2012 s účinnosťou od 1. septembra  2012 

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. 

2013 s účinnosťou od 1. septembra  2013 

začínajúc 1. ročníkom 

Sanitár 5371 H 2 Externá (večerné dvojročné 

štúdium) 

2. ročník Štátny vzdelávací program vydalo 

Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky pod číslom 

Z35013- 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 sanitár 

schváleného riaditeľkou školy dňa 28. 8. 

2013 s účinnosťou od 1. septembra  2013 

začínajúc 1. ročníkom 

Sanitár 5371 H 1 Externá (večerné jednoročné 

štúdium) 

1. ročník Štátny vzdelávací program vydalo 

Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky pod číslom 

Z35013- 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 sanitár 

schváleného riaditeľkou školy dňa 28. 8. 

2013 s účinnosťou od 1. septembra  2013 

začínajúc 1. ročníkom 

 

V školskom roku 2014/2015 začala škola realizáciu špecializačného programu 

v špecializačnom odbore starostlivosť o seniorov. 

  



g) Prehľad zamestnancov školy 

 

 

Údaje o zamestnancoch  školy 

 

Prepočíta

ný 

 

Fyzick

ý 

 

Počet pedagogických zamestnancov  v pracovnom pomere na dobu 

určitú 

3,32 5 

 

Počet pedagogických zamestnancov  v pracovnom pomere na dobu 

neurčitú 

17,36 18 

 

Počet pedagogických zamestnancov  na dohodu 

1,09 5 

 

Počet nepedagogických zamestnancov 

10,2 11 

 

Sumár:    31,97 39 

 

h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov sa uskutočňovalo  účasťou na 

aktualizačnom vzdelávaní organizovaných MPC Bratislava, RP MPC Trnava,  OZ 

pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, našimi nadriadenými organizáciami a inými 

vzdelávacími inštitúciami. Vzdelávanie bolo realizované v súlade s plánom kontinuálneho 

vzdelávania pre daný školský rok. 

V školskom roku 2014/15 pedagogickí zamestnanci absolvovali nasledovné vzdelávanie: 

Typ vzdelania        počet  ped. zam. 

Adaptačné vzdelávanie        1 

Doplňujúce pedagogické štúdium       1 

Finančná gramotnosť do škôl (aktualizačné)      3 

Ako tvoriť kurzy v prostredí MOODLE 10 

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 3 

Kontrolná činnosť v práci ped. zamestnanca 1 

Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 1 

Výchovno-vzd. Pr. Vych. S problémovým žiakom 1 



Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručností ped. zam. 1 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Propagácia školy 

1. Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí k príležitosti Dňa TTSK. V roku 2014 

sa uskutočnil  2. 10. 2014. Rozosielame pozvánky na všetky základné školy v regióne. Na 

akciu sú pozývaní aj predstavitelia mesta Skalica.  

2. Škola dala vyrobiť na zviditeľnenie našich žiakov pre účastníkov projektu Erasmu + 

mikiny s logom školy.  

3. Využívame vysúvacie postery 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 vydáva školský časopis Dúha. Vychádza ako dvojmesačník počas školského roka 

(5 čísel za školský rok.). Je prístupný žiakom, zamestnancom školy aj verejnosti 

prostredníctvom webovej stránky školy. 

7. Vytvárame plagátiky na spropagovanie školy a aktivít školy.  

8. Pravidelne každoročne uverejňujeme informačný materiál v regionálnom týždenníku My 

Záhorie. 

9. Uverejňujeme inzeráty na spropagovanie školy v regionálnej tlači.  

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

konferenciách, napr. aktívna účasť na Jesennom ortopedickom kongrese, ktorý 

organizovala FNsP Skalica s príspevkom „Zdravotnícky asistent ako člen 

ošetrovateľského tímu“ október 2014 alebo Dni sestier FNSP Skalica – jún 2015. 

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

článkov v regionálnych časopisoch: Učiteľské noviny, Vychovávateľ, My Záhorie, 



Záhorák, Zvesti, Senicko-Skalicko, Skalický pres, 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.  

13. Zamestnanci a žiaci sa každoročne zúčastňujú prezentácií stredných škôl. V školskom 

roku 2014/15 sme sa zúčastnili na PSŠ v Senici, v Myjave a v Skalici. Okrem prezentácií 

SŠ sa vedenie školy, výchovný poradca a učitelia zúčastňujú  a informujú rodičov 

a žiakov základných škôl priamo v škole na besedách alebo rodičovských združeniach. 

Pripravujeme digitálne prezentácie školy.  

14. Dôležité informácie zverejňujeme prostredníctvom webovej stránky školy 

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

žiakmi a na komunikáciu zamestnancov medzi sebou prostredníctvom e-learningu 

a internetovej žiackej knižky. 

15. Učitelia a žiaci školy sa zúčastňujú na rôznych akciách iných organizácií, čím prispievajú 

k propagácii školy. 

16. Dôležitejšie informácie zverejňujeme aj na web stránke Asociácie stredných 

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

17. Žiaci si pripravujú rozhlasové relácie na rôzne aktuálne témy, prípadne prezentujú 

vlastnú tvorbu (Začiatok školského roka, sv. Lucia, Vianoce, sv. Valentín, Deň učiteľov, 

Veľká noc, Deň počatého dieťaťa...) 

Besedy a prednášky 

1. Efektívne učenie ( PPP Holíč) – september (PhDr. Vojzolová) 

2. Kampaň červené stužky  (ORPZ), STOP AIDS september  – december (Bc. Marková) 

3. Deň prevencie – október  (Bc. Marková, PhDr. Vojzolová, CPPaP Holíč) 

a. Vyvarujme sa  záškoláctvu 

b. Život bez závislostí 

c. Prejavy príčiny a možnosti nápravy pri šikanovaní 

d. Stres a záťažové situácie 

http://www.szsskalica.edupege.sk/
http://www.aszssr.sk/


4. „Medzinárodný deň boja proti fajčeniu“ – interakčné hry so záverečnou diskusiou - 

november (PhDr. Reháková) 

5.  „Konflik, korenie života“ Zvládanie konfliktných situácií, zlepšenie  vzťahov v triede  – 

november - (CPPPaP Holíč, PhDr. Vojzolová) 

6. „Sekty a kulty“ – január 2015 (CPPPaP Holíč, PhDr. Vojzolová) 

7. „Akí sme?“ – prevencia šikany – január - (CPPPaP Holíč, PhDr. Vojzolová) 

8. Beseda s dermatológom - starostlivosť o pleť v období adolescencie – január (PhDr. 

Repáňová) 

9. Postup po skončení strednej školy (ÚPSVaR).  Postup žiaka po absolvovaní strednej 

školy v súvislosti so zaradením sa do pracovného pomeru – február  (Mgr. Kučerová) 

10. Riešenie konfliktov – február ( CPPPaP Holíč, PhDr. Vojzolová) 

11. Súbor prednášok o očkovaní (Úrad verejného zdravotníctva Senica, Mgr. Kučerová) 

12. Tolerancia k odlišnostiam - marec (CPPPaP Holíč, PhDr. Vojzolová) 

13. beseda SEX, AIDS, VZŤAHY – marec Beseda s p. Samuelom Lehotským (vedúci 

pobočky ACET SR BA) pre triedu III.A, Reháková 

14. Riziká práce v zahraničí – obchodovanie s ľuďmi - apríl (CPPPaP Holíč, PhDr. 

Vojzolová)  

15.  „Zdravé medziľudské vzťahy“ asertívne správanie – máj (CPPPaP Holíč, PhDr. 

Vojzolová) 

 

Súťaže 

1. „Červené stužky“– zhotoviť nástenku – školské kolo  

2.  „Červené stužky“– zhotoviť pohľadnicu-–školské kolo  

3. „Červené stužky“–  súťaž  medzi triedami v počte prevenčných aktivít  

4. „Zviditeľni svoju školu“ – súťaž medzi žiakmi – november  

5. Kraj, ktorý je mojím domovom – vedomostná súťaž (VÚC Trnava) –  



6. Olympiáda ľudských práv - školské kolo -  december  

7. Olympiáda v anglickom jazyku –školské kolo – december  

8. Olympiáda v nemeckom jazyku –školské kolo – december  

9. Olympiáda v anglickom jazyku –okresné kolo – január  

10. Olympiáda v anglickom jazyku –okresné kolo – január  

11. Enersol – obnoviteľné zdroje energie – školské kolo – február   

12. „VALENTÍNKA“ – poslať pozdrav priateľom – február  

13. Prečo som na svete rád (rada) celoslovenská výtvarná súťaž –február, apríl  

14. „Svetový deň vody“ – vedomstná súťaž  - marec  

15. Školské kolo predlekárskej prvej pomoci (PPP) – marec  

16.  „Čo vieš o liečivých rastlinách?“  – školská súťaž - apríl  

17. Účasť na medzinárodnej súťaži PPP v Jihlave -  jún  

Humanitárne akcie 

1. Biela pastelka (zbierka - spolupráca s Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska) 

september  

2. Liga  za duševné  zdravie; Nezábudky  (SZŠ  Skalica je  koordinátor zbierky v meste 

Skalica) – september  

3. Jabĺčkový beh (spolupráca – Liga proti rakovine) -  október   

4. Lienka pomoci –  verejná finančná zbierka (Slovenský červený kríž, územný spolok, 

Senica) -  október  

5. Návšteva našich bývalých zamestnancov v D. Dôchodcov Skalica -  pri príležitosti 

mesiaca úcty k starším) – október  

6. Pečenie medovníkov – december –  

7. „Prišiel k nám Mikuláš“ – pre deti v DD Skalica a deti hospitalizované vo FNsP Skalica a. 

s. december  



8. Zbierka pre „Psí útulok“ – január  

9. Deň narcisov (zbierka - spolupráca - Liga proti rakovine) – marec  

10. Týždeň modrého gombíka (zbierka - spolupráca - UNICEF – máj 

11. Spolu pomôžeme – (zbierka, spolupráca so SČK) – máj 

12. Belasý motýl (zbierka, spolupráca s organizáciou muskulárnych distrofikov v SR) – jún  

Zdravotné hliadky 

1. Triatlon  - skalický trojboj  - október 

2. Medzinárodný beh „Hodonín – Skalica“ – december  

3. Olympiáda stredných škôl  -  jún  

4. Muzikfest  - jún  

5. Hliadky na rôznych akciách organizovaných  školami, mestom a inými  organizáciami 

(podľa aktuálnej potreby).  

 

Aktivity spojené so zdravotníckou tematikou 

1. Evička a deti – celoročný projekt. Cieľom je dostať do povedomia detí predškolského 

veku dôležitosť poskytovania prvej pomoci, vážiť si svoje zdravie. Do tohto projektu 

máme zapojené tieto škôlky (MŠ Slniečko Skalica; MŠ Pri potoku, Skalica, MŠ Holíč a 

žiakov III.A triedy) spolu od novembra do apríla 8 stretnutí. 

2. Svetový deň PP – ukážky PP pre širokú verejnosť  –   september 

3.  Kampaň MOST – hliadky zložené zo žiačok SZŠ Skalica budú rozdávať informačné 

materiály o srdcovocievnych ochoreniach a merať vybrané hodnoty –  september 

4. Zber liečivých rastlín  - september, október  

5. V rámci dňa otvorených dverí sme robili pre širokú verejnosť tieto aktivity: 

 Prevencia srdcovocievnych ochorení (meranie krvného tlaku, hmotnosti,BMI) 

 Ukážky obväzovej techniky a starostlivosti o chorých 



 Ukážky masáží 

 Ukážky bazálnej stimulácie 

 Ukážky prvej pomoci s možnosťou si vyskúšať život zachraňujúce úkony 

 Ostrov zdravia prezentácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu 

 Ukážky pomôcok pre slabozrakých a nevidiacich s možnosťou vyskúšať si 

jednotlivé pomôcky 

 Vedomostná súťaž so zdravotnískou problematikou pre žiakov základných škôl 

6. Týždeň boja proti rakovine – rozdávanie letáčikov - (spolupráca – Liga proti rakovine) -  

október   

 

7. STOP AIDS – rozdávanie letáčikov a rozdávanie červených stužiek v poliklinike Senica 

a v FNsP. Skalica a.s. – november , december  

8. Dni zdravia ( spolupráca s odborom soc. a zdrav. star Mesta Skalica alebo OC MAX) – 

máj  

9. Dni zdravia v Dubovciach – pomoc pri organizovaní Dní zdravia v Dubovciach – 

stanovište – ukážky prvej pomoci, Prezentovanie projektu Evička a deti. – máj 2015  

10. Dni zdravia v spoločnosti INA Skalica – ukážky prvej pomoci, meranie fyziologických 

funkcií a masáže pre zamestnancov spoločnosti. – apríl 2015. 

11. Obvodné a okresné kolá súťaže HMZ (hliadok mladých zdravotníkov),  (spolupráca 

s Územným spolkom SČK Senica)   -  máj - jún  

12. Zdravý úsmev – séria prednášok pre žiakov 1. stupňa ZŠ – apríl  

13. Ukážky prvej pomoci pre žiakov stredných škôl (SOŠ nám sv. Martina Holíč  7x2 hod; ŠI 

Via Humana 2 h) 

14. Prednáška pre žiakov ZŠ Kopčany – Prevencia obezity – december 2014  

 

Športové aktivity 

 

1. Triatlon – október  



2. Jabĺčkový beh    -  október    

3. Volejbalový turnaj medzi triedami  - november  

4. Florbalový turnaj  - november  

5. Vybíjaná  -- november  

6. Okresné kolo vo volejbale  -  marec  

7. Florbalový turnaj ŠI a SSOŠ Via Humana marec  

8. Krajská olympiáda stredných škôl vo volejbale a basketbale -  marec  

9. Župná olympiáda – máj  

10. Rozprávkový pochod  -  jún   

11. Volejbal  (spolupráca so SSOŠ Via Humana) – počas celého šk. roku  

 

Kultúrne aktivity 

 

1. „Deň TTSK“ – október  

2. „Deň otvorených dverí“ – október  

3. Imatrikulácia žiakov ŠI – október  

4. Výchovno-vzdelávací program (koncert)  KLUB 27 Hudba a drogy – november  

5. HELLOVEEN v ŠI – november  

6. Stužková slávnosť IV. A trieda  -  november  

7. Imatrikulácia pre žiakov prvého ročníka – kultúrny program  

8. Vianočné posedenie v ŠI – december  

9. Vianoce pre hendikepovaných – december  

10. Tvorba a vydávanie školského časopisu DÚHA – úloha trvalá  

11. Návšteva rôznych vernisáží, výstav a kultúrnych podujatí v meste Skalica - úloha trvalá 

(všetci) 

Prevencia sociálno-patologických javov 



 

1.  Týždeň  boja  proti  drogám – zapojiť žiakov do  prevenčných aktivít. - november  

2. ĎEŇ  PREVENCIE – október – súbor prednášok pre žiakov 1. a 2. ročníka  

3. KAMPAŇ ČERVENÉ  STUŽKY - september – december – viď. plán koordinátora 

4. Stop  fajčeniu – čierne  tričká – zaujať  negatívny   postoj  k fajčeniu - máj   

5. Čistý deň VIII. – Projekt  bol priamym pokračovaním predchádzajúcich projektov a bol 

zároveň ukončením činností prevenčných aktivít na Strednej zdravotníckej škole. V tomto 

roku sme „Čistý deň VIII“,   uskutočnili pri príležitosti  Medzinárodného dňa boja proti 

drogám. Cieľom preventívneho programu je prezentácia zdravého životného štýlu pre 

cieľovú skupinu účastníkov projektu, odovzdávanie a výmena skúseností a zručností 

v netradičných športových disciplínach a interakčných hrách žiakov stredných škôl 

regiónu Skalica, Holíč, Senica a Trnava. Projekt mal opätovne charakter intenzívneho, 

celodenného stretnutia, ktorého sa zúčastňuje z roka na rok viac účastníkov. Týmto 

projektom sme ukázali žiakom a pedagógom ako aktívne využívať voľný čas na relaxáciu 

mladého človeka.  Pozitívne ohlasy všetkých účastníkov tohto dňa nám dávajú oprávnenie 

a zároveň nás motivujú  pokračovať v ďalšej činnosti v preventívnych  aktivitách  na škole 

s mládežou. ďalšie viď besedy 

Environmentálne aktivity 

 

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

2. V škole realizujeme projekt „Baterky na správnom mieste“, ktorého cieľom je 

zhromažďovať batérie, akumulátory a sprostredkovať ich bezpečnú likvidáciu. 

Vyhodnocovanie množstva nazberaných batérií a akumulátorov sa robí v júni príslušného 

školského roka. 

3. V rámci Dňa Zeme sme zorganizovali akciu zameranú na upratovanie školského dvora a 

úpravu plôch na zasiatie trávnika a výsadbu bylín.  

4. V škole sú umiestnené kontajnery na separáciu odpadov (plasty, papier, bioodpad). 

5. V škole pracuje záujmový útvar „Priatelia prírody a športu“, v ktorom sa snažíme viesť 

žiakov k láske k športu a k prírode. 

6. Enersol – obnoviteľné zdroje energie – školské kolo. Súťaže sa zúčastnili 

7. Premietanie envirofilmov – november Brezinová 



a. Vlčie hory 

b. Drahé verzus lacné 

c. Plač veľrýb 

j) Projekty 

 

1) Erasmus + výzva 2014 škola získala grant v hodnote 32 000 € na zrealizovanie 4 turnusov 

dvojtýždňových stáží. Názov projektu: Získavajme nové obzory praxou v zahraničí. Konkrétne 

údaje o stáži a partnerské organizácie sú uvedené v tabuľke nižšie. Koordinátorka projektu Mgr. 

Ľudmila Bábiková 
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CZ Lázně Luhačovice, a. s., 

Lázeňské náměstí 436, 763 
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2) Erasmus + výzva 2015 škola získala grant v hodnote 16 570 € na zrealizovanie 2 turnusov 

dvojtýždňových stáží v júni 2016. Názov projektu: Internacionalizáciou vzdelávania k zvýšeniu 

jeho kvality. Konkrétne údaje o stáži a partnerské organizácie sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Koordinátorka projektu Mgr. Ľudmila Bábiková 
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1 2 Jún 2016 CZ Oblastni charita Cerveny 
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1 2 Jún 2016 CZ Lecebne lazne Marianske 

Lazne a. s.,  

Masarykova 22/5 

Mariánské Lázně 

ČR   
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3) V školskom roku 2014/15 Stredná zdravotnícka škola v Skalici participovala na projekte První 

pomoc bez hranic realizovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika 

a Česká republika. 

Partnermi v projekte sú Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická  Uherské 

Hradište a Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica. Koordinátorka projektu Mgr. 

Ľudmila Bábiková 

Hlavný ciel mikroprojektu: 

Vytvorenie a ďalšie upevňovanie medziľudských cezhraničných  vzťahov cestou posilňovania 

kontaktov a trvalej cezhraničnej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami prihraničných 

regiónov. 

ŠC1: Začať spoluprácu v oblasti spoločného vzdelávania a odbornej praxe, spoločne pripraviť a 

realizovať 2 odborné školenia, výukový deň v zdravotníckom zariadení typu hospic, 2 exkurzie 

do moderných zdravotníckych zariadení zameraných na nové prístupy a postupy v zdravotníctve, 

odbornú prax žiakov a cezhraničné pracovné príležitosti, týždenný výmenný študijný pobyt 

žiakov oboch škôl a výmenný výukový deň pedagógov oboch škôl a súťaž prvej pomoci pre 

žiacke družstvá oboch škôl. 

ŠC2: Pripraviť a zrealizovať pracovné stretnutia vedúcich zamestnancov oboch škôl 

ŠC3: Spracovať materiály pre spoločnú výuku odborných predmetov 

ŠC4: Spracovať materiály k propagácii pracovných príležitostí pre absolventov oboch škôl a 

spracovať históriu oboch škôl v kontexte s rozvojom zdravotníctva v oboch regiónoch. 

ŠC5: Uskutočniť spoločenské, kultúrne a športové výmeny.  

Všetky aktivity boli úspešne zrealizované. 

  



4) Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety – vďaka 

projektu škola získala multimediálnu učebňu (interaktívna tabuľa, notebook, reproduktory) 

5) Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania – škola vďaka projektu získala 4 PC zostavy a 10 + 1 licencií  na 

elektronické testovanie. Príprava na elektonickú MS. 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 

V školskom roku 2014/2015 nebola v škole vykonaná kontrola zo strany 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 budovy školy. Žiaci školy využívali možnosť stravovania sa 

v školskej jedálni, žiakom ubytovaným v školskom internáte bola poskytovaná celodenná 

strava. 

V škole sa nachádza 18 učební, z toho 11 odborných. Priestory školy a telocvične boli 

v maximálnej miere využívané i formou nájomných zmlúv. Finančné prostriedky z týchto 

prenájmov pomáhajú  financovať bežnú prevádzku školy. 

Ďalšia učebňa pre nový odbor masér bola vybavená novým interiérovým zariadením. 

OZ Kvarteto poskytlo prostriedky na nové masážne manipulačné ležadlo, OZ Zdravotník 

darovalo škole vybavenie učebne – lavice, stoličky, masážne ležadlo, masážnu stoličku, 

príručné stolíky a knihy do odbornej školskej knižnice. Didaktickú techniku škola získala 

realizáciou viacerých projektov.  

Zapojili sme sa do národného projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie 

pre všeobecno-vzdelávacie predmety“. Vďaka účasti v projekte škola získala notebook, 

ozvučenie a predpokladáme, že do konca roka 2014 získa 1 interaktívnu tabuľu. Pomôcky 

z projektu boli nainštalované do učebne informatiky. Učebňa je využívaná aj na vyučovanie 

všeobecnovzdelávacích programov, čím sa zefektívnilo jej využitie. 

Zapojili sme sa do projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva“, vďaka ktorému škola získala 1x interaktívnu tabuľu, 1x notebook, 20x tablet, 1x 

dataprojektor, 1x WiFi Router. Škola vybudovala tabletovú učebňu. 

Zapojili sme sa do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 

a stredných školách s využitím elektronického testovania“, vďaka ktorému škola získala 4x 



PC a licencie e-Test – systému elektronického testovania, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu 

vzdelávania v našej škole (slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky) a prispejú k príprave 

žiakov a učiteľov na elektronické testovanie, najmä na maturitnú skúšku. Počas školského 

roka 2014/2015 sme realizovali čiastkové úlohy projektu – registrácia licencií, skúšobné 

testovanie. 

Úplne bola zrekonštruovaná učebňa anatómie. Boli vymaľované 3 odborné učebne pre 

odbor zdravotnícky asistent. Do jednej z nich bol nainštalovaný interaktívny dataprojektor, 

ktorý zefektívňuje vyučovanie. 

Do kuchyne bol počas školského roka nainštalovaný nový parno-varný kotol. 

 Materiálno-technické podmienky pre vyučovací proces sú na primeranej úrovni a je 

zabezpečené plnenie učebných plánov a učebných osnov. Považujeme však za potrebné 

neustále revitalizovať materiálno-technické vybavenie školy tak, aby vyhovovalo súčasným 

trendom vo vyučovaní a umožnilo využívať najefektívnejšie vyučovacie metódy. 

 

m) Správa o hospodárení za rok 2014 

Viď príloha č. 4 

 

n) Koncepčný rozvoj školy 

  

1. Skvalitňovať, modernizovať a internacionalizovať výchovno-vzdelávací proces 

zameraný na rozvoj kľúčových a odborných kompetencií a praktických zručností 

žiakov. 

a, Zavádzať nové formy a metódy do výchovno-vzdelávacieho procesu 

V školskom roku 2014/15 navštevovali 3 učitelia a 1 vychovávateľka vzdelávanie „aktivizujúce 

metódy vo výchove  

Z vykonaných hospitácií vyplýva, že učitelia využívajú materiálno-technické vybavenie školy 

vrátane DT.  

Počas školského roka sa žiaci zúčastňovali súťaží. Viď viššie. 

b, Zabezpečiť maximálnu kvalitu podmienok na realizovanie odbornej klinickej praxe (OKP) 

Počas školského roka 2014/2015 boli zabezpečené podmienky na realizáciu praxe pre študijný odbor 

masér 

Neustále sú sledované a hodnotené podmienky na realizovanie OKP pre zdravotnícky asistent 

a sanitár. 

Riaditeľka školy so zástupkyňou pre odborné vzdelávanie a praktické vyučovanie sa stretávali so 

zodpovednými zamestnancami školských výučbových pracovísk. Zástupkyňa vykonávala hospitácie 

na hodinách OKP. 

V školskom roku 2014/15 boli pre žiakov školy zorganizované 4 dvojtýždňové turnusy zahraničných 

odborných stáží. Viď viššie. 

c, Vo vyučovaní uplatňovať zásady humanizmu,  tolerancie, boja proti rasizmu, šikanovaniu 

a iným formám intolerancie 

V škole bol uplatňovaný humánny prístup. Realizovali sa aktivity podporujúce samostatnosť, 

nezávislosť, zvadavosť žiakov vo vyučovacom procese. 

Žiaci majú možnosť prostredníctvom žiackej školskej rady participovať na rozhodovaní a hodnotení. 



 

2. Formovať riadenie školy tak, aby viedlo k upevneniu demokratického školského 

prostredia a ku kultúre inovácií 

a, Rozvíjať v škole pozitívnu klímu podporujúcu inovácie, tímovú spoluprácu 

V školskom roku 2014/15 bolo vytvorené virtuálne prostredie, ktoré podporuje informovanosť 

pedagogických zamestnancov, efektívnu komunikáciu a činnosť tímov. (cloudová služba samepage) 

Boli zorganizované 2 veľké akcie podporujúce dobré vzťahy a upevnenie kolektívu zamestnancov. 

(Vianočné posedenie a koncoročné stretnutie zamestnancov školy aj s dôchodcami) 

Vedenie školy si cení a berie do úvahy konštruktívne návrhy zamestnancov na riešenie problémov, 

inovatívne prístupy na zlepšovanie procesov v škole.  

b, Podporovať participatívne riadenie 

Vedenie školy na pracovných poradách vytvára priestor na participáciu zamestnancov na kľúčových 

rozhodnutiach a iniciuje stretnutia podporujúce návrhy riešení problémov. 

c, podporovať zdieľanie zodpovednosti 

V roku 2014 mali byť definované a vymedzené oblasti VVP, kde učiteľ preberá plnú zodpovednosť 

aj s rozhodovacími právomocami. (napr. v pracovnom poriadku). Úlohu sa nepodarilo splniť. 

 

 

3. Skvalitňovať personálne podmienky školy 

a, Skvalitňovať systém vzdelávania pedagogických zamestnancov 

V školskom roku 2014/15 bol vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania na základe potrieb školy 

a rozvoja odborných a osobnostných predpokladov zamestnancov v súlade s cieľmi školy. 

V škole boli zorganizované 2 vzdelávacie stretnutia pre pedagogických zamestnancov. Jedno z nich 

viedla riaditeľka školy – Práca s interaktívnou tabuľou, Samsung school 

 

Jedna učiteľka sa zúčastňuje projektu: Národný projekt „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej 

a športovej výchovy“. 

Učitelia absolvovali vzdelávanie v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov (viď 

viššie) 

b, Skvalitniť systém prijímania nových pedagogických zamestnancov 

Bol priajatý jeden pedagogický zamestnanec – učiteľ odborných predmetov pre študijný odbor 

masér. Spĺňa kvalifikačné predpoklady. 

c, Maximálne využívať existujúce personálne možnosti školy 

Pracovné úlohy boli zadeľované tak, aby boli v maximálnej miere využité vzdelanie a záujmy 

pedagogických i ostatných zamestnancov. 

 

4. Skvalitniť materiálno-technické zabezpečenie školy 

a, Rozšíriť vybavenie školy digitálnymi technológiami (DT) 

Inventár školy bol rozšírený o: dve interaktívne tabule, jeden interaktívny dataprojektor, 20 tabletov, 

3 notebooky (dar), 2 notebooky (projekty).  

Bývalá učebňa strojopisu bola prebudovaná na tabletovú učebňu. 

Interaktívny dataprojektor bol zabudovaný do učebne OSE. 

Bola dobudovaná učebňa pre masérov. 

b, V maximálnej miere sa zapájať do projektov umožňujúcich rozvoj materiálno-technického 

zabezpečenia školy  

Bol pripravený projektový zámer pre IROP.  

Škola sa zapojila do projektu První pomoc bez hranic (viď vyššie), vďaka ktorému sme získali 

modely do učebne anatómie (model dolná končatina, horná končatina), spotrebný materiál pre 

odborné vzdelávanie, a sadu pre  

c, Pokračovať v trende príjemného domáceho prostredia školy (kvety, čistota) 



V škole sa za pomoci žiakov a všetkých zamestnancov snažíme vytvárať príjemné domáce 

prostredie.  

 

5. Zvyšovať konkurencieschopnosť školy 

b, Organizovať akcie podporujúce aktívnu popularizáciu zdravotníckeho povolania, najmä 

u žiakov ZŠ, budovanie dobrého mena školy 

V školskom roku 2014 škola zorganizovala Deň otvorených dverí. V rámci dňa boli žiakom ZŠ zo 

Skalice a okolia predstavené študijné odbory a ďalší bohatý program, ktorý priblížil účastníkom 

rôzne zdravotnícke témy. 

Propagačné materiály – Viď str. 

Publikovanie článkov v regionálnej tlači – Viď str. 



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

nedostatky 

 

Oblasti s dobrými výsledkami 

Príprava žiakov na povolanie – Svedčia o tom veľmi pozitívne ohlasy s školských 

výučbových pracovísk, ďakovné listy od klientov a pacientov. Veľmi pozitívnu spätnú väzbu 

na odbornú prípravu našich žiakov máme aj z pracovísk v zahraničí, kde žiaci absolvovali 

dvojtýždňovú odbornú stáž v rámci programu Erasmus +. (Viď vyššie). 

Účasť v medzinárodných projektoch – Škola už tradične realizovala projekt v rámci 

projektu Erasmus +. Realizovaných v rámci výzvy 2014 a bola úspešná vo výzve 2015. 

Počas školského roka sme úspešne participovali na projekte První pomoc bez hranic. 

Prevencia sociálno-patologických javov – Koordinátorka prevencie v spolupráci 

s externými zamestnancami a zamestnancami školy počas celého školského roka organizuje 

množstvo aktivít. (viď vyššie). V škole sme nezaznamenali  žiadny prípad úžívania tvrdých 

drog. 

Škola realizuje veľké množstvo rôznych aktivít, ktoré podporujú výchovno-vzdelávací 

proces a spolupracuje so širokým spektrom organizácií. 

Oblasti s nedostatkami 

Ako veľký nedostatok vnímame pomerne vysokú absenciu, aj keď ospravedlnenú, 

našich žiakov, napriek veľkej snahe spolupracovať so zákonnými zástupcami a lekármi. Viď 

príloha. 

V školskom roku sme dosiahli podpriemerné výsledky v externej časti MS zo 

slovenského jazyka a literatúry a z nemeckého jazyka. Viď príloha. 

 

p) Výsledky úspešnosti 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 tomto školskom roku po prvýkrát zúčastňovali žiaci z odboru masér na klinickej 

odbornej praxi, kde sa overovali ich nadobudnuté teoretické vedomosti a zručnosti získané 

v laboratórnych podmienkach. Škola rozbehla spoluprácu s novým školiacim pracoviskom 

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Žiaci z odboru masér sa veľmi dobre dokázali začleniť do 

pracovných kolektívov a plnili zodpovedne pridelené úlohy.  



 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 je 

stabilný, čo považujeme v rámci rekvalifikácie a celoživotného systému vzdelávania za veľký 

prínos. 

V zdravotníckych zariadeniach je nedostatok týchto pracovníkov a preto naši 

absolventi, ktorí majú záujem pracovať v odbore nie sú v evidencii nezamestnaných. 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 resp. žiakov, ktorí ukončili vzdelávanie v našej škole na 

trhu práce: 

Pokračuje v štúdiu na VŠ v zdravotníckom alebo príbuznom odbore: 14 

Zamestnaní v odbore: 5 

 

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 TTSK.  

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. 

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, ktorých dodržiavanie je prvoradé. 

 



b) Voľno-časové aktivity 

 

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

uplatnili vzdelávací poukaz. 

V školskom roku 2014/2015 sa znova poskytovala žiakom možnosť uplatniť si vzdelávacie 

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

číslami v celkovom počte  245 poukazov. Škola prijala a bolo uplatnených  137 poukazov. 

Žiaci mali možnosť demokraticky sa rozhodnúť kde poukaz uplatnia.  

V škole pracovali v školskom roku 2014/2015 nasledovné záujmové útvary.  

Internet pre každého  (2x) 

Nemecká kultúra  

Anglická kultúra 

Krásna literatúra 

Zdravotnícky krúžok 

Mladý záchranár (2x) 

Športové hry 

Športový (ŠI) 

Aranžérsky  

Tvorivé dielne (ŠI) 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi 

 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Snažíme sa o to, aby škola bola 

otvorená a to predovšetkým zákonným zástupcom našich žiakov. Všetci sú informovaní 

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a dochádzke detí prostredníctvom internetovej žiackej 

knižky, 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. Občianske 

združenie. 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 

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) Detský domov Skalica  

10) Dom sociálnych služieb pre deti a dospelých Skalica 

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

12) Domov dôchodcov a sociálnych služieb pre dospelých Holíč 

13) Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj 

14) Dom pokojnej staroby n. o., Gbely 

15) Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Senica 

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

17) Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela, Pezinok 

18) NsP Myjava 

19) Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc, CZ 

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

21) Orchard House Midlands LTD, UK 

22) Oblastni charita Cerveny Kostelec, CZ 

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

24) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, Dům léčby bolesti s hospicem sv. 

Jozeja 

25) ADC College, Harrow, Londýn 

26) Landespflegeheim Gänserndorf Barbaraheim, AT 

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

28) FN Brno  

29) OZ Zdravotník 

30) Občianske združenie KVARTETO 

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



32) Protherm Production s. r. o. 

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

a sociálnej kurately Senica, pobočka Skalica 

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

35) CPPPaP Holíč  

36) CPPPaP Senica 

37) CPPPaP Myjava 

38) CPPPaP Malacky 

39) Centrum špeciálno-pedagogického (CŠPP) poradenstva Skalica 

40) Územný spolok Slovenského červeného kríža (SČK) Senica 

41) Ústredný sekretariát SČK Bratislava 

42) Národná agentúra Programu Erasmus +, Bratislava 

43) Metodické centrum Bratislava (Trnava) 

44) Slovenská komora sestier a pôrodnej asistencie Skalica 

45) Oddelenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti Mesta Skalica 

46) Štátny archív Skalica  

47) Mestský úrad Skalica 

48) Mestská knižnica Skalica 

49) Záhorské múzeum Skalica 

50) Záhorské osvetové stredisko Senica 

51) Mestské kultúrne stredisko Skalica 

52) Turistická informačná kancelária mesta Skalica 

53) Redakcia ZVESTI 

54) MY Záhorie 

55) Regionálna televízia Skalica 

56) Okresný hasičský zbor Skalica 

57) Základne školy Skalica 

58) Materské školy Skalica 

59) Základne školy Holíč 

60) Materské školy Holíč 

61) Stredná zdravotnícka škola Jihlava 

62) Gymnázium F. V. Sasinka  Skalica 

63) Stredná odborná škola strojnícka  Skalica 

64) Súkromná stredná odborná škola Via Humana Skalica 

65) Stredoeurópska vysoká škola Skalica 



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

pracovisko Skalica  

67) Slovenský výbor pre „UNICEF“ 

68) Neinvestičný fond „KRIŽOVATKY“ 

69) Jednota dôchodcov Skalica 

70) Liga proti rakovine „Klub Lýdia“ Skalica 

71) Liga za duševné zdravie „LAMPÁŠIK“ 

72) Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Bratislava 

73) Rada mládeže Trnavského samosprávneho kraja 

74) Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán, Bratislava 

75) Regrutačné stredisko Trnava 

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

77) 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. 

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 30.9.2015, Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka 



Príloha 1: Počty žiakov  

 

Počty žiakov šk. r. 2014/2015 

Odbor Trieda 
Počet 
žiakov 

dievča
t 

pristú
pil 

vyst
úpil 

prer
uše
nie 

žiac
i so 

Počet 
žiakov Pozn. 

forma   
IX. 
2014         

ŠV
VP 

VI. 
2015   

 I. A ZA 18 15 2 1 0 1 19  

 I. B MA 16 8 2 0 0 1 18  

Zdravotnick
y asistent 
a masér 
denné  

štúdium 

II. A 
ZA 21 19 0 0 1 1 20  

MAS 8 7 0 0 0 1 8  

III. A ZA 26 25 0 0 0 0 26  

III. B MA 14 7 0 1 1 3 12  

IV. A ZA 22 18 0 0 1 0 21  

 Spolu denné 125 99 4 2 3 7 124  

sanitár 
jednoročné 

večerné I. F 16 15 1 6 1 0 10  

sanitár 
dvojročné 
večerné II. E 11 10 1 2 0 0 10  

zdravotníck
y asistent 
dvojročné 
večerné 

I. D 20 18 0 5 0 0 15  

I. H 20 20 0 6 0 0 14  

II. D 22 20 2 0 4 0 20  

zdravotníck
y asistent 
trojročné 
večerné II. C 12 12 0 5 0 0 8  

masér 
dvojročné 
večerné  I. M 20 16 0 3 5 0 12  

 Spolu ŠPZ 121 111 4 27 10 0 89  

Spolu 246 210 8 29 13 7 213  

 



Príloha 2: Vyhodnotenie prospechu, dochádzky, klasifikácie v jednotlivých predmetoch   

 
 

Prehľad prospechu, dochádzky a správania

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2014/2015

Počet Prospeli Neprospeli ZameškanéOspr. Neospr.

Trieda P
o

če
t 

ži
ak

o
v

P
o

če
t 

ch
la

p
co

v

P
o

če
t 

d
ie

vč
at

sp
o

lu
 2

.

s 
vy

zn
am

en
an

ím
 2

.

ve
ľm

i d
o

b
re

 2
.

P
ro

sp
el

i

2
 p

re
d

m
et

y 
2

.

3
 a

 v
ia

c 
p

re
d

m
. 2

.

N
ep

ro
sp

el
i

N
ek

la
si

fi
ko

va
n

í

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 2
.

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

2
.

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 2
.

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

2
.

h
o

d
in

y 
sp

o
lu

 2
.

h
o

d
. n

a 
ži

ak
a 

2
.

d
vo

jk
y 

zo
 s

p
rá

va
n

ia
 2

.

tr
o

jk
y 

zo
 s

p
rá

va
n

ia
 2

.

P
ri

em
er

n
ý 

p
ro

sp
ec

h

I. A 19 3 16 19 0 6 13 0 0 0 0 2081 110 2066 109 15 0,79 1 0 2,2

I. B 18 10 8 18 0 3 15 0 0 0 0 1368 76 1303 72 65 3,61 0 1 2,42

II. A 28 3 25 28 5 10 13 0 0 0 0 2299 82 2274 81 25 0,89 1 0 1,93

III. A 26 1 25 26 6 8 12 0 0 0 0 1858 71 1857 71 1 0,04 0 0 1,94

III. B 12 6 6 12 4 2 6 0 0 0 0 541 45 529 44 12 1 0 0 2,27

IV. A 21 4 17 19 2 2 15 1 1 2 0 1147 55 1134 54 13 0,62 1 0 2,82

124 27 97 122 17 31 74 1 1 2 0 9294 73 9163 72 131 1,16 3 1 2,26

II. C 8 1 7 8 2 2 4 0 0 0 0 2,34

I. D 15 1 14 15 15 0 0 0 0 0 0 1,13

I. H 14 0 14 14 14 0 0 0 0 0 0 1,11

II. D 20 3 17 19 11 7 1 0 0 0 1 1,46

I. M 12 1 11 12 7 5 0 0 0 0 0 1,39

II. E 10 1 9 10 4 3 3 0 0 0 0 1,66

I. F 10 0 10 10 5 5 0 0 0 0 0 1,53

89 7 82 88 58 22 8 0 0 0 1 1,52

13 213 34 179 210 75 53 82 1 1 2 1 9294 73 9163 72 131 1,16 3 1 1,86
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  Trieda I. F II. E 

  Prihlásených 10 10 

    konalo priemer konalo priemer 

Priemerná 
známka    

Písomná časť 10 1,30 10 1,80 

Praktická časť 10 1,00 10 1,30 

Ústna časť 10 1,30 10 2,1 

Celkové 
hodnotenie 

PV 9  4 

PVD 0  1 

P 1  5 

Neprospeli 0  0 

                                                 
1
 Z to 3 opravné skúšky 

2
 Údaj zohľadňuje opravné skúšky 

3
 Z toho 1 opravná skúška 

Hodnotenie maturitnej skúšky  

      
S

p
o

lu
 

  

ri
a

d
n
y
 t

e
rm

ín
 

n
á
h
ra

d
n
ý
 t

e
rm

ín
 

N
e
m

a
tu

ro
v
a
li 

v
 r

o
k
u
 

2
0
1
5
 

  
  
  
  
  
  
  

          III. IV.       

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
Oprava 

IX  

E
Č

M
S

 

ANJ 

p
ri
h

lá
s
e
n
ý
c
h
 

15 

k
o
n
a
li:

 

15
1
     

p
ri
e

m
e

rn
ý
 v

ý
s
le

d
o
k
 (

%
) 

31,55
2
 

lim
it
 n

e
s
p
ln

ilo
 

7 3 

NEJ 10 10
3
     36,49

2
 4  1 

  SJL 21 21     37,20 11  0 

P
F

IČ
 

ANJ 15 15     38 4 2 

NEJ 10 10     45 1  1 

SJL 21 21     53,40 0  0 

      V. IX.         V. IX. 

P
Č

O
Z

 

PČOZ 40 37 1  
  

1,24 

  0 0 

Ú
F

IČ
M

S
 

ANJ 12 9 1  

p
ri
e

m
e

rn
ý
 

v
ý
s
le

d
o
k
 

z
n
á
m

k
a
 3,3 

n
e
u
s
p
e
lo

/ 

(p
o
v
o
le

n
ý
c
h
 

o
p
ra

v
n
ý
c
h
 

s
k
ú
š
o
k
) 

3 0 

NEJ 9 9 0  3,0 1 3 

SJL 21 18 1  2,58
2
 1 0 

TČOZ 40 37 1  1,87 0 0 
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A Zoznam pedagogických zamestnancov 

P. 

č. 

 

Meno (vypísať- 

nie v skratke!) 

priezvisko, titul, 

funkcia 

Triedn

y 

 

Aprobácia 

 

Úväzok - rozpísať podľa 

jednotlivých  predmetov  

(napr. M-10, F-12,TH-1) 

TH - triednictvo 

 

Platová 

trieda/ 

Počet 

rokov  

započítanej 

praxe 

Aktívna znalosť 

cudzieho jazyka 

1.  Ambrúsová, 

Milena, Mgr. 

I.D OP SZŠ PPK-1, PRP-3, OAD-

7, ANF-5, ZOA -6,  

11/32 NEJ,RUS 

2.  Bábiková, 

Ľudmila, Mgr 

riaditeľka 

 MAT, 

CHE, INF 

MAT – 2, INF – 2,  11/17 

 

ANJ, RUS,  

3.  Beňová, Lenka, 

PhDr. 

IV.A OP SZŠ ZOA-4, OAD-18 10/17 RUJ 

4.  Blahová, Katarína, 

Mgr. 

I.M OP SZŠ OAD-6, MAS-4, 

RRC-1, FYT – 3, 

MFC – 7, PPK - 1 

10/13 RUJ 

5.  Brezinová, Eva, 

Mgr. 

I.B FYZ, CHE CHE-7, BIO-4, FYZ-

2, TSV - 12 

11/28 RUJ, ANJ 

6.  Hépalová, Mária, 

Mgr. 

III.B MAT, FYZ FYZ-4, MAT-5, INF-

8,  OBN -7 

11/28 RUJ 

7.  Hýlková, Ivona, 

PhDr. 

I.F OP SZŠ AZD-4, OAD-2, PRP 

– 1, ZDR-2, SAN -4, 

SAČ – 8, ZOA - 2 

12/23 NEJ, RUJ 

8.  Chorvátiková, 

Mária, Mgr. 

 NEJ, SJL NEJ-27 12/26 NEJ 

RUJ 

9.  Gajdová, 

Veronika, Mgr. 

I.H OP SZŠ ZOA – 6, PPK – 1, 

OZS - 1 

11/16 RUJ, ANJ zač 

10.  Kanichová, 

Ľubica, Mgr. 

II.E OP SZŠ OAD-7, ZOA-4, 

SAN – 2, SAČ – 7, 

ZDR - 3 

9/16 RUJ,NEJ 

11.  Kučerová, Alena, 

Mgr. 

zástupkyňa riad. 

pre praktické 

vyučovanie 

a odborné 

vzdelávanie 

 OP SZŠ OAD-4 SOS-2, PRP-

1 

11/nad 

32 

RUJ 

12.  Lipka, Michal, 

Mgr 

 SJL, RUJ, 

ANJ 

ANJ-26,  11/32 ANJ, RUJ 

13.  Macková, Zuzana, 

Mgr. 

II.D OP SZŠ ZOA-2, OAD-19, 

PPK-1, AZD - 1 

11/15 NEJ,ANJ 

14.  Polák, Ľuboš, 

PhDr. 

II.C OP SZŠ ZOA-2, OAD-19, 

PRP - 1 

10/27 RUJ, ANJ 

15.  Potúčková, Emília, 

PhDr. 

zástupkyňa 

riaditeľky 

 OP SZŠ, 

ETV 

ZDE-2, ETV – 2, 

OZS - 1 

11/nad 

32 

RUJ 

16.  Reháková, III.A OP SZŠ ZOA-2, OAD-20,  10/14 ANJ, NEJ 
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Andrea, PhDr. 

17.  Smetanová, 

Zuzana, PaedDr. 

 SJL, DEJ SJL-22, DEJ - 4 10/10 ANJ 

18.  Švecová, Martina, 

Mgr. 

 OP SZŠ MAS – 9, RRC – 1, 

FYT – 3, MFC - 10 

9/13 NEJ 

19.  Valová, Mária, 

Mgr. 

I.A OP SZŠ ZOA – 6, OAD-14, 

ESV-2, OZS-1 

11/19 NEJ 

20.  Vojzolová, 

Monika, PhDr. 

II.A OP SZŠ ZOA-7, OAD-14, 

PPK -1 

11/27 RUJ, NEJ 

21.  Raková, Emília, 

MUDr., Mgr. 

 lekár ZKC-14,  10/31 RUJ, NEJ 

22.  Rambousek, Jozef, 

MUDr. 

 ANF ANF-11, PAT - 5 10/ nad 

32 

NEJ, ANJ, 

FRA 

23.  Švehla, Peter, 

ThDr. 

 LAJ LAJ-5, ANJ -5 9/7 ANJ, LAJ 

24.  Hottmarová, 

Anna, MUDr. 

 lekár ZKC-6 PRL-2 nesl  

25.  Mrvová, Elena, 

Mgr. 

 TEV, BRV TSV-4,  nesl  

26.  Strelová, Katarína, 

Ing. 

 NEJ NEJ - 5 nesl  

27.  Sprušanská, Hana  OP SZŠ MAS – 4, - RRC – 1 nesl  

28.  Zamborská, Dana, 

Mgr. 

 NBV NBV-2 nesl  

 

B Zoznam nepedagogických zamestnancov 

 

P. 

č. 

 

Meno, priezvisko, titul 

 

Funkcia 

 

Úväzok  

(uviesť počet 

hodín) 

 

Platová trieda/ 

platový stupeň 

1. Palacková, Viera ekonómka 40 8/11 

2. Minarechová, Alena mzd. účtovníčka 28 8/10 

3. Ing. Bartáková Gabriela hospodárka 40 9/2 

4. Fulier, Pavol, Ing. správca tev. 40 7/10 

5. Bc. Polláková  Lenka odborný referent 40 7/1 

6. Petrovičová Eva upratovačka 40 2/12 

7. Matějcová Ružena upratovačka 40 2/12 

8. Večerová, Anna upratovačka 40 2/12 

9. Pekarová, Zdenka vrátnička 16 2/12 

10. Vašiová, Viera vrátnička 40 2/12 

11. Čambál, Emil údržbár 40 5/12 
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