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

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

 

a) Základné identifikačné údaje o škole 

Názov: Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 

Sídlo: Lichardova1, 90901 Skalica 

Telefónne čísla: 0346644401 spojovateľka 

 0346644544 riaditeľňa + fax 

 0911 366699 riaditeľ (mobil) 

Elektronická adresa: szsskalica@zupa-tt.sk 

Internetová stránka: www.szsskalica.edupage.sk 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj 

 Starohájska 10, 91701 Trnava 

Vedenie školy: Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 

 Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 

 Mgr. Alena Kučerová, zástupkyňa riaditeľky pre praktické 

vyučovanie a odborné vzdelávanie 

Rada školy: Mgr. Mária Valová, predseda 

 Ing. Stanislav Chovanec 

 Ing. Jozef Hazlinger 

 Mgr. Jana Baranovičová 

 Magdaléna Sklenárová 

 Jessika Mária Mikelová 

 PhDr. Ivona Hýlková 

 Lenka Polláková 

 Barbora Struhárová 

 Dagmar Ivanová 

 Miriam Jurková 

Rodičovská rada: Dagmar Ivanová, predseda 

 Jana Chovanová 

 Emília Mikušová 

 Jana Trúbová 

 Andrea Havranová 

 Zuzana Šefčovičová 

mailto:szsskalica@zupa-tt.sk
http://www.szsskalica.edupage.sk/
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b) Údaje o počte žiakov (k 15. 9. 2015) 

Denná forma štúdia: 145 (z toho 12 integrovaných) 

Externá forma štúdia: 104 (večerné štúdium) 

Spolu: 249 

 

Počet ubytovaných v ŠI: 52 

c) Týka sa ZŠ 

 

d) Prijímacie konanie 

Pre školský rok 2015/2016 bolo prijímacie konanie vykonané podľa pokynov MŠ SR 

v dvoch kolách a v štyroch termínoch. 

Plán výkonov pre školský rok 2015/16 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 60 SJ 

Masér 5370 M 4 denná 1 25 SJ 

Masér 5370 N 2 externá 

PKŠ 

1 25 SJ 

Zdravotnícky 

asistent 

5356 N 2 externá 1 30 SJ 

Sanitár 5371 H 1 externá 1 30 SJ 

 

Kritériá pre prijímacie konanie boli schválené pedagogickou radou 7. januára 2015 

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 42.  Pozvánku na písomné skúšky 

zo SJL a BIO sme poslali  42 uchádzačom. Na prijímacie skúšky sa dostavilo 37 uchádzačov. 

Všetci vykonali skúšku úspešne. Zapísať v stanovenom termíne sa prišlo 28 žiakov. 

V priebehu školského roka do boli prijatí ďalší 4 žiaci prestupom z inej strednej školy a 1 žiak 

prestúpil na inú školu.  

Masér 

Riadne doručených a zaevidovaných prihlášok bolo 21.  Talentovú skúšku 25. 3. 2015 

vykonalo 18 uchádzačov a 26.3.2015 1 uchádzač. Vykonali ju úspešne a boli pozvaní na 

skúšku zo SJL a BIO. Rozhodnutia o prijatí sme poslali 13  uchádzačom. Tú vykonalo  

uchádzačov. Zapísať v danom termíne sa prišlo  Zapísať sa prišlo  11 uchádzačov, ktorí na 
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štúdium nastúpili. V priebehu roka  prestúpili do triedy 2 žiaci z inej strednej školy a jedna 

žiačka prestúpila na inú školu. 

Externá forma štúdia  

Masér 

Nebol zaradený do plánu výkonov pre školský rok 2015/16 

Zdravotnícky asistent 

Bolo doručených 29 prihlášok, 29 uchádzačov bolo prijatých a nastúpilo na štúdium. 

Sanitár 

Bolo doručených 22 prihlášok a bolo prijatých 22 uchádzačov. Na štúdium nastúpilo 22 

uchádzačov.  

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  

 

4. 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 

(5356 M)  zdravotnícky asistent 

schváleného riaditeľkou školy zo dňa 28. 

8. 2010 s účinnosťou od 1. septembra  

2010 začínajúc 1. ročníkom. 

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) 

3. 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 
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1. ročník 

2. ročník  

3. 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  

4. 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) 

2. ročník Štátny vzdelávací program vydalo 

Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky pod číslom 

Z34982-2013- OZdV zo dňa 

30.7.2013 s účinnosťou od 1. 

septembra 2013 začínajúc 1. 

ročníkom. 

Školský vzdelávací program  pre 

odborné vzdelávanie v strednej 

zdravotníckej škole – odbor masér 

schváleného riaditeľkou školy dňa 28. 8. 

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 2015/2016 škola realizovala špecializačný program v špecializačnom 

odbore starostlivosť o seniorov pre zdravotnícke povolanie zdravotnícky asistent. Štúdium 

bolo úspešne ukončilo 7 účastníčok 27. 10. 2015. 
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g) Prehľad zamestnancov školy 

 

 

Údaje o zamestnancoch  školy 

 

Prepočíta

ný 

 

Fyzick

ý 

 

Počet pedagogických zamestnancov  v pracovnom pomere na dobu 

určitú 

3,64 5 

 

Počet pedagogických zamestnancov  v pracovnom pomere na dobu 

neurčitú 

18,00 18 

 

Počet pedagogických zamestnancov  na dohodu 

1,77 7 

 

Počet nepedagogických zamestnancov 

10,65 12 

 

Sumár:    34,06 42 

 

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 2015/16 pedagogickí zamestnanci absolvovali nasledovné vzdelávanie 

alebo začali navštevovať štúdium: 

Typ vzdelania        počet  ped. zam. 

Adaptačné vzdelávanie        1 

Doplňujúce pedagogické štúdium       1 

Učíme sa prostredníctvom LMS Moodle 2 

Aktivizujúce metódy vo výchove 4 

Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského 

vzdelávacieho programu 4 

Telesná výchova a zvyš. záujmu detí a a mládeže o pohyb a šport 1 



7 

 

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl 

a zástupcov riaditeľov škôl) 1 

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca – funkčné 

vzdelávanie 2  

V školskom roku 2015/2016 vykonali 2 pedagogickí zamestnanci 1. atestáciu. 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Propagácia školy 

1) Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí k príležitosti Dňa TTSK. V roku 2016 sa 

uskutočnil  1 10. 2015. 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 Erasmus + 

mikiny s logom školy, postery informujúce o projekte Erasmus + a zároveň o škole. 

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

pedagogickí zamestnanci (ukážky prvej pomoci, hliadky prvej pomoci na rôznych akciách 

atď, všade tam, kde má škola svoje stanovište.) 

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

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

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

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

s organizovanou aktivitou. 

6) Škola 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, autobusy miestnej 

prepravy.  

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

konferenciách 
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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 2015/16 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) 14. Decembra 2016 sme zorganizovali v škole „Deň pre výchovných poradcov“ stretnutie 

výchovných poradcov, kde sme ich informovali o činnosti školy a zároveň sme 

prezentovali činnosť našich žiakov. 

15) 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 a elektronickej triednej knihy. 

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

k propagácii školy. 

Napr.:  

Deň matiek v MAXE (prezentácia činnosti našich žiakov – masáže a zisťovanie tlaku pre 

ženy – matky – návštevníčky OD MAX počas nedeľného popoludnia. 

Rodičia deťom – účasť našich žiakov na akcii v ZŠ Vajanského Skalica – prezentácia činnosti 

našich žiakov – ukážky PP 

 

17) Dôležitejšie informácie zverejňujeme aj na web stránke Asociácie stredných 

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

18) 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 I. A, I. B ( CPPaP Holíč)  

2. „Sekty a kulty“ – január  (CPPPaP Holíč) 

http://www.szsskalica.edupege.sk/
http://www.aszssr.sk/
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3. „Akí sme?“ – prevencia šikany –  (CPPPaP Holíč) 

4. Beseda: Život a dielo Ľudovíta Štúra (PhDr. J. Špaček) 

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

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

6. Riešenie konfliktov – február ( CPPPaP Holíč) 

7.  Tolerancia k odlišnostiam - marec (CPPPaP Holíč) 

8. Riziká práce v zahraničí – obchodovanie s ľuďmi - apríl (CPPPaP Holíč)  

9.  „Zdravé medziľudské vzťahy“ asertívne správanie – máj (CPPPaP Holíč) 

10. Kyberšikana – máj (CPPPaP Holíč) 

 

Súťaže 

Úspechy školy vo vedomostných a športových súťažiach a olympiádach: 

 

1) Olympiáda ľudských práv – J. Halabrín II. A – účasť v celoslovenskom kole; krajské kolo 

4. Miesto – postup do celoslovenského kola. 

2) Olympiáda ANJ – A. Blaščáková IV. A – okresné kolo 

3) Olympiáda NEJ  - R. Sironka I. B – okresné kolo 

4) Celoslovenská súťaž stredných ZŠ v SR v poskytovaní PP – regionálne kolo – 5. Miesto 

(z 11 škôl). 

5) Aktívna účasť žiačok 3. ročníka na celoslovenskej konferencii žiakov SZŠ v odbore ZA 

s príspevkom Liečba neplodnosti. Konferencia na tému: Reprodukčné zdravie ženy.  

6) Po dlhom čase sa na škole zapojili žiaci do SOČ. Zrealizovalo sa však len školské kolo. 

Práce boli doporučené na dopracovanie. 

7) Športové súťaže 

a) Krajské kolo – stolný tenis žiačky SŠ – 4. miesto 

b) Majstrovstvá skalického okresu v stolnom tenise – družstvo dievčat – 1. miesto – 

postup do krajského kola;  

c) Majstrovstvá skalického okresu vo volejbale žiakov a žiačok SŠ – Družstvo žiačok 

získalo 3. miesto. 

d) Majstrovstvá skalického okresu v basketbale žiakov SŠ. Družstvo žiakov získalo 3. 

Miesto 

Humanitárne akcie 

1. Biela pastelka (zbierka - spolupráca s Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska)  
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2. Liga  za duševné  zdravie; Nezábudky  (SZŠ  Skalica je  koordinátor zbierky v meste 

Skalica)  

3. Deň jabĺk (spolupráca – Liga proti rakovine)  

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

Senica)  

5. Pečenie medovníkov  (Mgr. Ambrúsová) 

6. „Mikuláš“ – pre deti v DD Skalica a deti hospitalizované vo FNsP Skalica a. s. december 

(Mgr. Ambrúsová) 

7. Zbierka pre „Psí útulok“ – (Mgr. Brezinová)  

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

9. Film Utečenci – sledovanie krátkeho filmu o ľuďoch utekajúcich zo svojich domovov 

spojená s besedou 

10. Vytvorenie nástenky na tému – Utečenci a naša krajina 

11. Exkurzia Osvienčim – úloha priblížiť žiakom tému holokaustu a pripomenutie hrôz druhej 

svetovej vojny. 

Zdravotné hliadky 

1. Holíčske folklórne slávnosti  -  (Mgr.  Kučerová, Mgr. Ambrúsová) 

2. Olympiáda  ZŠ  - (Mgr.  Kučerová, Mgr. Ambrúsová) 

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

(podľa aktuálnej potreby). (Mgr.  Kučerová, Mgr. Ambrúsová) 

 

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 10 žiakov III.A triedy) spolu od novembra do apríla 7 stretnutí. 

2. Kampaň MOST – Deň srdca – kampaň zameraná na podporu verejného zdravia 

v prevencii srdcovo-cievnych ochorení. Hliadky zložené zo žiačok SZŠ Skalica rozdávali 

informačné materiály o srdcovocievnych ochoreniach a merať vybrané hodnoty –  

september  

3. 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 
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 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 zdravotníckou problematikou pre žiakov základných škôl 

4. Deň bielej palice – dopravno – výchovná akcia – spolupráca s Úniou nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska. Cieľom je zvýšiť vedomostnú úroveň vodičov o nevidiacich 

chodcoch – účastníkoch cestnej premávky 

5. Zdravý úsmev – séria prednášok pre žiakov 1. stupňa ZŠ Vajanského v Skalici.– 

6. Ukážky prvej pomoci pre žiakov stredných škôl (SOŠ nám sv. Martina Holíč, Via 

Humana, ZŠ Kopčany, ZŠ Unín, ZŠ v Skalici) 

7. Taktické cvičenie HZZ Skalica vo FNsP Skalica s. s. evakuácia pacientov (2x, september, 

jún) 

 

 Športové aktivity 

1. Majstrovstvá skalického okresu v cezpoľnom behu na 5 km, Holíč- Veterný mlyn, 1. 10. 

2015 – bez popredného umiestnenia – zúčastnili sa 5 chlapci  

2. Jabĺčkový beh , letný štadión Skalica, 16.10.2015 – zúčastnilo sa 28 žiakov 

3. Hokejový maratón na ľadovej ploche na námestí v Skalici dňa 11.12.2015 – zúčastnili sa 

5 žiaci.      

4. Korčuľovanie na ľadovej ploche na námestí v Skalici v dňoch 16 - 17.12.2015 - žiaci v 

skupinách pod vedením pedagóga mali možnosť spestriť si vyučovanie pohybom na 

umelom ľade. Korčule si mohli zdarma vypožičať. 

5. Majstrovstvá skalického okresu v stolnom tenise dňa 4.2. 2016,  III.ZŠ Skalica - žiaci 

našej školy sa zapojili do súťaže v stolnom tenise ( štyria chlapci, štyri dievčatá). Dievčatá 

získali 1.miesto a postúpili do krajského kola. 

6. Stolný tenis - krajské kolo žiačok SŠ dňa 22.3.2016 v Trnave  telocvični ZŠ s MŠ 

Spartakovská – naše žiačky obsadili 4.miesto. 

7. Majstrovstvá skalického okresu vo florbale žiakov a žiačok SŠ , športová hala SOŠ 

strojníckej v Skalici , 24.03. 2016 -  zúčastnených 10 chlapcov. V silnej konkurencii sa 

naši žiaci umiestnili na poslednom 6. mieste. Žiačky sa umiestnili na 2.mieste takmer pri 

vyrovnanom výkone – 9 žiačok. 

8. Návšteva športového centra v Holíči - motokáry, bowling....podľa výberu žiakov zo  

školského internátu dňa 1.4. 2016. 

9. Majstrovstvá skalického okresu vo volejbale žiakov a žiačok SŠ, telocvičňa SOŠ Jozefa 

Čabelku v Holíči, dňa 7.4. 2016  - žiačky našej školy vybojovali 3. miesto z piatich 

súťažiacich kolektívov. Zúčastnených 10 žiačok. 
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10. Majstrovstvá skalického okresu v basketbale žiakov SŠ, telocvičňa SZŠ Skalica, dňa 

14.4.2016 – žiaci našej školy získali 3.miesto. Zúčastnených 9 žiakov. 

 

Kultúrne aktivity 

 

1. Recitačné pásmo: „Neoceniteľný prínos Ľ. Štúra k formovaniu slovenského národa“. 

2. Imatrikulácia žiakov ŠI – október 

3. Imatrikulácia pre žiakov prvého ročníka (škola) – kultúrny program 

4. Vystúpenie k príležitosti mesiaca úcty k starším – Zariadenie pre seniorov Skalica 

5. HELLOVEEN v ŠI – november 

6. Stužková slávnosť IV. A trieda 

7. Vianočné posedenie v ŠI – december 

8. Mikuláš v meste – Vianočný program pre verejnosť – príspevok našej školy „História 

jedného obrazu“ -  kratučká dramatizácia príbehu o vzniku chirurgických rukavíc  

9. Vianoce pre hendikepovaných – kultúrny program pre klientov Zariadenia pre deti 

a dospelých (Zelený dom)  december 

10. Vianočné posedenie spojené s pripomenutím 55 výročia školy. 

11. Kultúrny program ku dňu učiteľov. 

12. Návšteva rôznych vernisáží, výstav a kultúrnych podujatí v meste Skalica. 

13. Black Peter – výchovný koncert – divadelné predstavenie v anglickom jazyku – 

koncipovaná učebná pomôcka. 

Prevencia sociálno-patologických javov 

 

1.  DEŇ PREVENCIE - 1.10. 2015 sa uskutočnil už šiesty ročník - Dňa  prevencie 

drogových závislostí a iných sociálno - patologických javov spoločnosti. Bol  určený 

žiakom 1. a 2. ročníka. Celý deň bol realizvaný formou workshopov. Žiaci sa zúčastnili 

týchto vstupov: 

a. I. roč. - Život bez závislostí 

b. Prejavy, príčiny a možnosti nápravy pri šikanovaní 

c.  Stres a záťažové situácie     

d. II. roč. -  Konflikt - korenie životaN 

e. Nebezpečenstvo pornografie 

f. Ponuka kvantovej analýzy 
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Na spestrenie tohto dňa mali žiaci pripravené relaxačné hry a uvoľňovacie techniky. 

Tento deň sa uskutočnil v spolupráci CPPPaP Holíč a ABATOB Hlinsko. 

2. Kampaň červené stužky - Zameranie kampane: na boj proti infekcii HIV, AIDS, na 

prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojených, sprievodné 

aktivity: November -  premietanie DVD, športom pre červené stužky; zhotovenie stužiek - 

výzva k noseniu- 23.11.-1.12. 2015 premietanie DVD, športom pre červené stužky; 

1.december - prednáška pre I.+II. roč. s premietaním filmu, začiatok o 8,00 hod. Dr. 

Řehák, /4hodiny/ 

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

4. Čistý deň IX – (viď viššie) 

5.  ďalšie viď besedy 

Environmentálne aktivity 

1) Na dvore školy sme zrevitalizovali záhony v rámci aranžérskeho krúžku. Porýľovanie 

záhonov, natiahnutie fólie, osadenie rastlín (darované) a vysypanie voľných miest 

kameňom. 

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

3) 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. 

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

5) Enersol – obnoviteľné zdroje energie – školské kolo. V hlavnej kategórii žiaci odpovedali 

na vedomostný test z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.  Zapojilo sa 14 študentov 

prvého ročníka. 

Vo vedľajšia kategóri študenti vytvorili plagát na danú tému. Zapojilo sa 16 študentov 

prvého ročníka. 

6) Dňa 22. 4. 2016 sme si pripomenuli Deň Zeme. Žiaci 4. ročníka očistili okolie školy , 

školský dvor a časť Lichardovej ulice. 

7) Na hodinách chémie a biológie dostali žiaci úlohu pripraviť postery, plagáty a prezentácie 

o chemických látkach v ľudskom tele, o genetike, o ohrozených druhoch živočíchov na 

Zemi. Niektoré práce boli vystavené v učebni chémie. Na hodinách biológie i občianskej 

náuky študenti s vyučujúcimi diskutovali o globálnych problémoch ľudstva. Na základe 

týchto diskusií vypracovali referáty a prezentácie.  

8) Žiaci 1. ročníka mali možnosť zapojiť sa do kvízu o vode, jej zdrojoch, význame, 

hospodárení s ňou. 
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9) Vzťah k prírode, k živočíchom, ale i vzájomné vzťahy sme formovali aj príjemnou 

formou školského výletu v Moravskom krase, v ZOO Lešná ( I.A, I.B a II.A). Vedomosti 

o Vesmíre si žiaci II.B doplnili exkurziou do Planetária a hvezdárne v Brne.  

10) Aj v tomto školskom roku pokračovalo odoberanie časopisu „Mladý vedec“ a to v počte 2 

ks /mes. V časopise sú zaujímavé články z biológie, medicíny, geológie, geografie, 

informatiky, matematiky, techniky. Časopisy sú k dispozícii v kabinete chémie – fyziky. 

11) Priebežne organizujeme zbierky pre opustené psíky a mačky v Skalickom útulku. 

12) Priebežne organizujeme zbierky pre opustené psíky a mačky v Skalickom útulku. 

13) Priebežne prebieha starostlivosť o rastliny, aj zber liečivých rastlín. 

14) Žiaci majú možnosť realizovať svoj záujem o prírodu, či už formou pozorovania, 

dokumentácie (fotografie, videozáznamy), zapojenie sa do súťaží , športovania v prírode, 

zúčastňovať sa plánovaných exkurzií, dopĺňať údaje do www.eko-mapa.sk.  

 

j) Projekty 

1) Erasmus + výzva 2016 škola získala grant v hodnote 20 829 EUR. Názov projektu: 

Zahraničné mobility – nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Na zrealizovanie 3 

turnusov dvojtýždňových stáží pre žiakov denného štúdia v júni 2017. Prehľad 

naplánovaných stáží je v nasledujúcej tabuľke. 

TUR

NUS 
(1)

 Č. 

POČET 

ÚČASTNÍ

KOV 

 

POČET 

SPREV

ÁDZAJ

ÚCICH 

OSÔB 

CELKO

VÉ 

TRVAN

IE
(2) 

(V 

TÝŽDŇ

OCH) 

PREDBEŽNÉ DÁTUMY ZAČIATKU A 

KONCA STÁŽÍ/VÝMEN 

KRAJINA 

HOSTITEĽSK

EJ 

ORGANIZÁC

IE
 (3) 

PARTNERSKÁ 

ORGANIZÁCIA 

STAV 

1. 

5
 

(z
d

ra
v
o
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íc

k
y

 

as
is

te
n

t)
 

1 2 Jún 2017 CZ Hospic na Svatém 
Kopečku, 
 Náměstí Sadové 24,  
772 00  Svatý Kopeček, 
Olomouc,  
ČR 

P
ri

p
ra

v
u

je
 s

a
 

2. 

5
 

(z
d

ra
v
o
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k
y

 

as
is
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n

t)
 

1 2 Jún 2017 UK Orchard House 
Midlands LTD,  

126 Whitehouse 
Common Rd, Sutton 

Coldfield, B75 6DS, UK   

 

P
ri

p
ra

v
u

je
 s

a
 

4. 

5
(m

as
ér

) 

1 2 Jún 2017 

 
CZ Lázně Luhačovice, a. 

s., Lázeňské náměstí 
436, 763 26  Luhačovice 

P
ri

p
ra

v
u

je
 s

a
 

 

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 

http://www.eko-mapa.sk/
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zvýšeniu jeho kvality. Škola projekt úspešne zrealizovala v júni 2016. Formálne bude 

ukončený v máji 2017. Konkrétne údaje o stáži a partnerské organizácie sú uvedené 

v tabuľke nižšie. Koordinátorka projektu Mgr. Ľudmila Bábiková 

TUR

NUS 
(1)

 Č. 

POČET 

ÚČASTNÍ

KOV 

 

POČET 

SPREV

ÁDZAJ

ÚCICH 

OSÔB 

CELKO

VÉ 

TRVAN

IE
(2) 

(V 

TÝŽDŇ

OCH) 

PREDBEŽNÉ DÁTUMY ZAČIATKU A 

KONCA STÁŽÍ/VÝMEN 

KRAJINA 

HOSTITEĽSK

EJ 

ORGANIZÁCI

E
 (3) 

PARTNERSKÁ 

ORGANIZÁCIA 

STAV 

1. 

4
 

(z
d
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v
o
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k
y

 

as
is

te
n

t)
 

1 2 28. máj - 10. jún 2016 CZ Oblastni charita 
Cerveny Kostelec 
5.května 1170 
Červený Kostelec 
ČR 

z
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a
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o
v

a
n

á
 

2. 

4
(z

d
ra

v
o

tn
íc

k

y
 a

si
st

en
t)

 

1 2 11. jún 2016 (cesta) 

12. jún - 25. jún 2016 

 

CZ Lecebne lazne 
Marianske Lazne a. s.,  

5.května 1170 
Mariánské Lázně 
ČR   
 z

re
a
li
z
o

v
a
n

á
 

 

 

3) Škola podpísala zmluvu o spolupráci s cieľom prípravy projektu v rámci programu 

INTERREG ČR, SK. Projekt sa pripravuje. Žiadateľom bude organizácia z ČR. Jednou 

z partnerských organizácií je Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická  Uherské 

Hradište. 

4) Realizácia preventívneho programu  „Čistý deň IX“  sa v tomto školskom roku 

 uskutočnila  dňa  28.6. 2016 už v priestoroch kúpaliska v Zlatníckej doline. 

Organizátorom je naša škola. Deviaty ročník projektu bol ďalším pokračovaním z 

predchádzajúcich projektov a  zároveň bol ukončením činností preventívnych  aktivít  

drogových závislostí a sociálno-patologických javov na Strednej zdravotníckej škole 

v Skalici.  Ako každý rok  sme „Čistý deň IX,   uskutočnili pri príležitosti 

 Medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, 

ktorý OSN vyhlásila na 26. júna. Cieľom denného preventívneho programu bola 

prezentácia zdravého životného štýlu pre cieľovú skupinu účastníkov projektu, 

odovzdávanie a výmena skúseností a zručností v netradičných športových disciplínach 

a interakčných hrách vo vode a na pevnine pre žiakov stredných škôl nášho regiónu. 

V tomto školskom roku sa zapojila i naša družobná škola SŠPHZ Uherské Hradište. I keď 

sa projekt uskutočňuje  na veľkej ploche kúpaliska, mrzí nás, že počet účastníkov 

bohužiaľ musí byť obmedzený kvôli finančným nákladom,  ktoré sa stále zvyšujú.    IX. 

ročník projektu finančne podporili: OZ ZDRAVOTNÍK pri SZŠ Skalica, 

NEINVESTIČNÝ FOND mesta Skalica, spoločnosť APROXIMA Skalica, 
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Organizácia ČK pri SZŠ Skalica, spoločnosť Slovakia - EISSMANN Automotive 

Slovensko group Holíč.  Vecné odmeny a upomienkové predmety na dnešný deň 

venovali: MABONEX Piešťany, COOP JEDNOTA Senica, MIKA Holíč,  p. Lašák –

Mäso-potraviny Skalica, KOVOTVAR Kúty,  rodičia našich žiakov, ktorí nechceli byť 

menovaní.  Opätovne si vážime ochotu a ústretovosť členov Mestského hasičského zboru 

pod velením p. Dermíška, ktorý nám každoročne zabezpečujú požiarnu hliadku a veľkú 

pomoc pri organizovaní, v neposlednom rade tiež aktívnu a ochotnú spoluprácu 

pracovníkov kúpaliska p. Zelenku a p. Čambalu a plavčíkov. 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 

V školskom roku 2015/2016 bola v škole vykonaná 11.2.2016 tematická inšpekcia zo strany 

Štátnej školskej inšpekcie na tému Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej 

gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho ročníka. Dosiahnutá priemerná úspešnosť bola 

36,11%.  Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v téme Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí 50%. Najslabšie výsledky dosiahli v téme Úver a dlh – 25,00%. Celoslovenský 

priemer bol 47,87% a priemer v Trnavskom kraji bol priemer 44,89%. 

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. 

V školskom roku 2015/16 sa zrealizovala výmena časti okien na budove školy. Išlo 

o kapitálové výdavky v hodnote 78 154,68 €. Výmene okien predchádzalo vypracovanie 

projektu pre Envirofond (Výzva L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov 

vrátane zatepľovania). Vďaka tomuto projektu sa vypracovala projektová dokumentácia 

budovy a a bolo potrebné spracovať tepelno-technický posudok). Žiadosť pre Envirofond bola 

vypracovaná správne ale Envirofond škole finančné prostriedky nepridelil pre nedostatok 

finančných prostriedkov. 
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Jedna trieda bola vybavená novým školským nábytkom pre 30 žiakov a katedrou pre 

učiteľa. (1877 €) Toto vybavenie darovalo škole O. Z. Zdravotník. 

Ďalej OZ darovalo škole 3 notebooky v celkovej sume 777€ a interaktívny 

dataprojektor EPSON v hodnote 1814€. 

V škole bolo nutné vymaľovať suterén a opraviť následky po havárii počas prázdnin. 

(1.405,16 €).  Využili sme poistné plnenie v hodnote 80% z vynaložených nákladov. 

Bolo potrebné nainštalovanie novej tel. pobočkovej ústredne (2.428,80 €). 

Zateplili sa okenné – vetracie otvory v sprchách v suteréne (1.793,95 €). 

V školskom internáte sa zrealizovalo vymaľovanie (kompletná rekonštrukcia aj so 

zoškrabaním pôvodnej maľovky) 8 izieb a chodba. Vykonala sa naliehavá oprava kúpeľne 

(spŕch)  v priestoroch školského internátu (zatekanie).  

V školskej jedálni sa vymaľovala výdajňa jedla a kuchyňa (vývarovňa). Bola nutná 

kompletná rekonštrukcia aj so zoškrabaním pôvodnej maľovky) 

 

m) Správa o hospodárení za rok 2015 

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 2015/16 navštevovala 2  učitelia kurz  Učíme sa prostredníctvom LMS Moodle.   

V škole sa dobudovala tabletová učebňa. Zaviedol sa systém Samsung school pre 20 žiakov. 

Do odbornej učebne pre ZA bol nainštalovaný interaktívny dataprojektor, ktorý je učiteľmi aktívne 

využívaný. 

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

vrátane DT.  

Počas školského roka sa žiaci zúčastňovali súťaží (viď súťaže). Po dlhšom čase v škole žiaci pod 

vedením pedagogických zamestnancov vypracovávali práce SOČ. V škole sa zrealizovalo školské 

kolo. 

V apríli sa dve žiačky tretieho ročníka aktívne zúčastnili odbornej žiackej konferencie na tému 

Reprodukčné zdravie ženy. 

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

V školskom roku 2015/16 sa úspešne realizovalo praktické vyučovanie v reálnych podmienkach – 

odborná klinická prax pre študijný odbor masér. Spolupráca so školiacimi pracoviskami je na veľmi 

dobrej úrovni. 

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

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

zodpovednými zamestnancami školských výučbových pracovísk. Zástupkyňa riaditeľky vykonávala 

hospitácie na hodinách OKP. 

V školskom roku 2015/16 boli pre žiakov školy zorganizované 2 dvojtýždňové turnusy zahraničných 

odborných stáží. Viď vyššie. 

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, zvedavosť žiakov vo vyučovacom procese. 

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

prostredníctom zástupcov v žiackej školskej rade a v rade školy. 

 

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 2015/16 sa v škole začala plne využívať elektronická triedna kniha, ktorá má za 

cieľ zjednodušiť prácu učiteľov a zmenšiť ich zaťaženie administratívnou činnosťou. 

V školskom roku 2015/16 sa v škole aktívne  využívalo 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 s pripomenutím 55. výročia školy, kde boli prizvaní aj bývalí zamestnanci 

školy a koncoročné stretnutie zamestnancov školy aj s dôchodcami) 

Pre pedagogických zamestnancov školy bolo zorganizované stretnutie s psychologičkou kde sa všetci 

spoločne venovali téme – Riešenie konfliktov  

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 školskom roku 2015/16 boli učitelia poverovaní konkrétnymi úlohami, kde niesli zodpovednosť za 

svoje rozhodnutia. 

 

 

3. Skvalitňovať personálne podmienky školy 

a, Skvalitňovať systém vzdelávania pedagogických zamestnancov 

V školskom roku 2015/16 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  vzdelávacie stretnutia pre pedagogických zamestnancov. Viedla ich  

riaditeľka školy – Práca s elektronickou triednou knihou, Tvorba časovo-tematických plánov 

v prostredí e-learningu. 

 

Jedna učiteľka úspešne ukončila vzdelávanie v rámci projektu: Národný projekt „Zvýšenie 

kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“. 

Učitelia absolvovali vzdelávanie v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov (viď 

vyššie). 

b, Skvalitniť systém prijímania nových pedagogických zamestnancov 

Bol prijatý jeden pedagogický zamestnanec – učiteľ odborných predmetov pre študijný odbor masér. 

Nemá absolvované DPŠ. 

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. 
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4. Skvalitniť materiálno-technické zabezpečenie školy 

a, Rozšíriť vybavenie školy digitálnymi technológiami (DT) 

V škole sa zaviedlo využívanie elektronickej triednej knihy. 

Nainštalovali sa zariadenia na skvalitnenie wifi pripojenia v škole. 

V inventári školy bolo vymenených 7 PC za novšie s lepším výkonom, ktoré škola získala ako dar od 

spoločnosti PROTHERM. 
Vymenila sa nefunkčná telefónna ústredňa za novú. 

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

zabezpečenia školy  

Bol pripravený projektový zámer. Zaslaný na Trnavský samosprávny kraj -   

Bol vypracovaný projekt pre Envirofond – Výzva L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných 

budov vrátane zatepľovania. Škola vykonala ohlásenie stavby na Mestskom úrade v Skalici. Bol 

vypracovaný projekt školy v elektronickej podobe (Ing. Šantavý). Dotácia z fondu nebola škole pre 

nedostatok finančných prostriedkov pridelená. 

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

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

prostredie.  

Trnavský samosprávny kraj poskytol finančné prostriedky. Boli vymenené okná na časti budovy, čím 

sa ako predpokladáme vylepší energetická bilancia budovy. 

Boli vymaľované priestory školy – čím sa vylepšili jej hygienické parametre a estetický dojem. 

Na dvore školy bola zrevitalizovaná záhradka v rámci záujmového útvaru – aranžérsky krúžok. 

V suteréne školy v sprchách boli zaizolované otvory (pôvodne okná – otvory pre vzduchotechniku) 

 

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. 

Vedenie školy zorganizovalo v škole stretnutie výchovných poradcov 

Propagačné materiály – Viď Propagácia školy 

Publikovanie článkov v regionálnej tlači – Viď propagácia školy 
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o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých má  

nedostatky 

 

Oblasti s dobrými výsledkami 

Príprava žiakov na povolanie – 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 2015 a bola úspešná vo výzve 2016. 

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 tejto oblasti však sledujeme mierne zlepšenie v porovnaní so školským rokom 

2014/2015. 

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 ukončovali štúdium žiaci  z odboru masér.  Na 

maturitnej skúške sa zúčastnili aj poverené osoby MZ SR. Výsledky maturitných skúšok 

pozitívne hodnotili. Škola pokračovala v úspešne nadviazanej spolupráci so školiacim 

pracoviskom Prírodné liečebné kúpele Smrdáky.  
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 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. V školskom roku 2015/16 

v prijímacom konaní na školský rok 2016/17 sme zaznamenali pokles záujmu o štúdium 

v externej forme štúdia, čo pripisujeme vysokej zamestnanosti v našom regióne. 

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: 

Z dotazníka pre absolventov našej školy v dennom štúdiu vyplynulo nasledovné: 

Pokračuje v štúdiu na VŠ v zdravotníckom alebo príbuznom odbore: 

 ZA 23 

 MAS 5 

Zamestnaní v odbore:  

 ZA 2 

 MAS 4 

Vysokoškolské štúdium mimo odbor 

 ZA 1 

 MAS 0 

Práca mimo odbor  

 ZA 0 

 MAS 2 

 

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.  
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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 2015/2016 sa znova poskytovala žiakom možnosť uplatniť si vzdelávacie 

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

číslami v celkovom počte  246 poukazov. Škola prijala a bolo uplatnených  173 poukazov. 

Žiaci mali možnosť demokraticky sa rozhodnúť kde poukaz uplatnia.  

V škole pracovali v školskom roku 2015/2016 nasledovné záujmové útvary.  

Internet pre každého  (2x) 

Nemecká kultúra  

ANJ pre 3.,4. ročník 

ANJ pre začiatočníkov 

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 dobrej úrovni. Škola je otvorená a to predovšetkým 

zákonným zástupcom našich žiakov. Všetci sú informovaní o výchovno-vzdelávacích 
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výsledkoch a dochádzke detí prostredníctvom internetovej žiackej knižky,  elektronickej 

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

informovaní o aktuálnom dianí v škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom 

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

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

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

21) Orchard House Midlands LTD, UK 

22) Oblastni charita Cerveny Kostelec, CZ 

23) Léčebné 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 
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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) Jednota dôchodcov Skalica 

69) Liga proti rakovine „Klub Lýdia“ Skalica 

70) Liga za duševné zdravie „LAMPÁŠIK“ 

71) Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Bratislava 

72) Rada mládeže Trnavského samosprávneho kraja 

73) Regrutačné stredisko Trnava 

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

75) 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 30.9.2016, Mgr. Ľudmila Bábiková riaditeľka 
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Počty žiakov šk. r. 2015/2016 

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   

Zdravotnick
y asistent 
a masér 
denné  

štúdium 

I. A ZA 19 18 1 1 0 2 20  

I. B 
ZA 9 8 1 0 0 0 10  

MAS 12 8 1 1 0 1 12  

II. A ZA 20 17 0 1 0 1 19  

II. B MAS 19 9 0 0 0 3 19  

III. A ZA 20 18 0 0 0 1 20  

 MA 8 7 0 0 0 1 8  

IV. A ZA 26 25 0 0 0 0 26  

 IV. B MAS 12 6 0 0 0 3 12  

 Spolu denné 145 116 3 3 0 12 146  

sanitár 
jednoročné 

večerné I. F 22 16 6 10 3 0 14  

zdravotníck
y asistent 
dvojročné 
večerné 

I. D 30 27 2 10 0 0 18  

II. D 31 30 2 1 1 0 31  

zdravotníck
y asistent 
trojročné 
večerné III. C 9 7 0 4 0 0 5  

masér 
dvojročné 
večerné  II. M 12 11 0 0 3 0 9  

 Spolu ŠPZ 104 91 10 25 7 0 77  

Spolu 249 207 13 28 7 12 223  

 



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

27 

 

 
 



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

28 

 

Denná forma štúdia 
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Externá forma štúdia 
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Záverečné skúšky 

  Trieda I. F 

  Prihlásených 10 

    konalo priemer 

Priemerná 
známka    

Písomná časť 14 1,92 

Praktická časť 14 1,28 

Ústna časť 14 2,07 

Celkové 
hodnotenie 

PV 7  

PVD 0  

P 7  

Neprospeli 0  

                                                 
1
 1 žiačka nepísala bola oslobodená od písania EČ a PFIČ MS 

2
 Z toho 1 žiak robil opravnú skúšku 

3
 Údaj zohľadňuje opravné skúšky 

4
 Z toho 1 žiak bol oslobodený od písania EČ a PFIČ MS a 4 žiaci sa na MS nedostavili a neospravedlnili sa. 

5
 Z toho 2 žiaci robili opravnú skúšku 

6
 Z toho 4 žiaci sa na MS nedostavili a neospravedlnili sa. 

odnotenie 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
 

27
1
 

k
o
n
a
li:

 

26
2
     

p
ri
e

m
e

rn
ý
 v

ý
s
le

d
o
k
 (

%
) 

55,00
3
 

lim
it
 n

e
s
p
ln

ilo
 

2 1 

NEJ 24
4
 19

5
     28,51

2
 11  2 

  SJL 44
6
 44     42,58 7  0 

P
F

IČ
 

ANJ 26 15     40,58 5 3 

NEJ 20 10     41,94 2  2 

SJL 44 21     48,97 0  0 

      V. IX.         V. IX. 

P
Č

O
Z

 

PČOZ 84 80 3  
  

1,43 

  0 0 

Ú
F

IČ
M

S
 

ANJ 27 25 2  

p
ri
e

m
e

rn
ý
 

v
ý
s
le

d
o
k
 

z
n
á
m

k
a
 2,25 

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 2 

NEJ 20 18 0  2,69 1 1 

SJL 44 42 0  2,05 1 0 

TČOZ 84 79 3  1,87 0 0 
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A Zoznam pedagogických zamestnancov 

 

P. 

č. 

 

Meno (vypísať- 

nie v skratke!) 

priezvisko, titul, 

funkcia 

 

Triedny 

 

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.  Milena, 

Ambrúsová, Mgr. 

II. D OP SZŠ PPK-1, PRP-4, 

OAD-9, ANF-7, 

ZOA-2, SOS-1  

11/32 NEJ, RUS 

2.  Ľudmila, 

Bábiková, Mgr., 

riaditeľka 

 MAT, 

CHE, INF 

INF – 6,  11/18 

 

ANJ, RUS  

3.  Lenka, Beňová, 

PhDr. 

I. F OP SZŠ ZOA-2, OAD-7, 

PRP-1, SAČ-10, 

SAN-2, ZDR-2 

10/19 RUJ 

4.  Katarína, Blahová, 

Mgr. et Mgr. 

II. M OP SZŠ MAS-2, RRC-2, 

FYT-4, MFC-16 

10/14 RUJ 

5.  Eva, Brezinová, 

Mgr. 

II. B FYZ, CHE CHE-10, BIO-4, 

TSV-12 

11/29 RUJ, ANJ 

6.  Mária, Hépalová, 

Mgr. 

IV. B MAT, FYZ FYZ-8, MAT-5, 

INF-6,  OBN-6 

12/29 RUJ 

7.  Ivona, Hýlková, 

PhDr. 

I. D OP SZŠ AZD-4, OAD-14, 

PRP-1, ZOA-6 

12/24 NEJ, RUJ 

8.  Mária, 

Chorvátiková, 

Mgr. 

I. B NEJ, SJL NEJ-26 12/27 NEJ 

RUJ 

9.  Veronika, 

Gajdová, Mgr. 

I. A OP SZŠ ZOA-7, OAD-12, 

PRP-1, ZDE-2 

11/17 RUJ, ANJ 

zač. 

10.  Ľubica, 

Kanichová, Mgr. 

 OP SZŠ OAD-19, SAČ-7 10/17 RUJ,NEJ 

11.  Natália Kosíková, 

Mgr.  

 OP SZŠ MAS-9, MFC-15 9/zač. ANJ 

12.  Alena, Kučerová, 

Mgr.,  

zástupkyňa riad. 

pre praktické 

vyučovanie 

a odborné 

vzdelávanie 

 OP SZŠ OAD-2, SOS-2, 

PRP-3 

11/32 RUJ 

13.  Michal, Lipka, 

Mgr. 

 SJL, RUJ, 

ANJ 

ANJ-27  11/32 ANJ, RUJ 

14.  Zuzana, Macková, 

Mgr., zástupkyňa 

riaditeľky 

 OP SZŠ ZOA-6, PPK-3, 

SAČ-2 

12/16 NEJ, ANJ zač. 

15.  Ľuboš, Polák, 

PhDr. 

III.C OP SZŠ ZOA-2, OAD-22, 

PRP-1 

10/28 RUJ, ANJ 

16.  Andrea, 

Reháková, PhDr. 

IV. A OP SZŠ ZOA-3, OAD-21 11/15 ANJ, NEJ 
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17.  Zuzana, 

Smetanová, 

PaedDr. 

 SJL, DEJ SJL-23, DEJ-4 11/11 ANJ 

18.  Martina, Švecová, 

Mgr. 

 OP SZŠ MAS-5, FYT-6, 

MFC-15 

10/14 NEJ 

19.  Mária, Valová, 

Mgr. 

II. A OP SZŠ ZOA-3, OAD-18, 

OZS-2, SAČ-1 

11/20 NEJ 

20.  Monika, 

Vojzolová, PhDr. 

III. A OP SZŠ ZOA-7, OAD-14, 

PPK-2 

11/28 RUJ, NEJ 

21.  Emília, Raková, 

MUDr., Mgr. 

 lekár ZKC-15,  10/32 RUJ, NEJ 

22.  Jozef, Rambousek, 

MUDr. 

 ANF ANF-6, PAT-4 10/32 NEJ, ANJ, 

FRA 

23.  Peter, Švehla, 

ThDr. 

 LAJ LAJ-3, ANJ-8 9/8 ANJ, LAJ 

24.  Emília, Potúčková, 

PhDr. 

 OP SZŠ, 

ETV 

ZDE-1, ETV-2 11/32 RUJ 

25.  Iveta, Fojtlínová, 

Bc. 

 OP SZŠ MFC-16 nesl.  

26.  Anna, 

Hottmarová, 

MUDr. 

 lekár ZKC-6, PRL-3 nesl.  

27.  Elena, Mrvová, 

Mgr. 

 TEV, BRV TSV-4, RRC-1  nesl.  

28.  Elena, 

Šefčovičová, Ing.  

 NEJ NEJ-8 nesl.  

29.  Hana, Richterová, 

Mgr. 

 OP SZŠ MAS-2 nesl.  

30.  Dana, Zamborská, 

Mgr. 

 NBV NBV-2 nesl.  
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B Zoznam nepedagogických zamestnancov 

 

P. 

č. 

 

Meno, priezvisko, titul 

 

Funkcia 

 

Úväzok  

(uviesť počet hodín) 

 

Platová trieda/ 

platový stupeň 

1. Gabriela, Bartáková, Ing. ekonómka 40 11/3 

2. Alena, Minarechová mzd. účtovníčka 30 8/10 

3. Zuzana, Karlíková, Ing. hospodárka 40 9/1 

4. Pavel, Fulier, Ing. technik 40 7/10 

5. Lenka, Polláková, Bc. odborný referent 40 9/1 

6. Eva, Petrovičová upratovačka 40 2/12 

7. Ružena, Matějcová upratovačka 40 2/12 

8. Anna, Večerová upratovačka 40 2/12 

9. Sylvia, Romanová upratovačka  16 2/12 

10. Zdenka, Pekarová vrátnička 20 2/12 

11. Viera, Vašiová vrátnička 40 2/12 

12. Emil, Čambál údržbár 40 5/12 
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