
Príloha č.1 

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2020/2021 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza 

Adresa školy Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza 

Telefón +421901918352 

E-mail info@szspd.sk 

www stránka www.szspd.sk 

Zriaďovateľ 

  

  

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Telefón: 032/6555 235 

E-mail: info@tsk.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 Priezvisko, meno E-mail 

Riaditeľka RNDr. Viera Beňová viera.benova@szspd.sk 

Zástupkyňa pre praktické vyučovanie PhDr. Cibulová Mária, PhD. maria.cibulova@szspd.sk 

Zástupca pre teoretické vyučovanie PaedDr. Hodža Štefan, PhD. stefan.hodza@szspd.sk 

Zástupca pre technicko-ekonomické 

činnosti 
Mgr. Kozák Roman roman.kozak@szspd.sk 



Rada školy 

 Priezvisko, meno Kontakt 
 

Predseda Mgr. Molotová Miriam 0907 527 791 (20.05.2021 - trvá) 

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Molotová Miriam 0907 527 791 (30.09.2019 - trvá) 

 Mgr. Tuliková Eva 0905 121 000 (30.09.2019 - trvá) 

Ostatní zamestnanci Ing. Orságová Zuzana 0908 641 878 (13.10.2020 - trvá) 

Zástupcovia rodičov Mgr. Maďar Jozef 0907 265 603 (30.09.2019 - trvá) 

 Ing. Radosová Andrea 0907 712 907 (20.08.2020 - trvá) 

 Mgr. Sedliaková Helena 0905 856 014 (30.09.2019 - trvá) 

Zástupca zriaďovateľa MUDr. Oulehle Peter 0907 899 664 (01.09.2019 - trvá) 

 MUDr. Šramková Mária, PhD. 0905 820 348 (01.09.2019 - trvá) 

 Ing. Takáč Richard 0911 408 075 (01.09.2019 - trvá) 

 PhDr. Tám František 0903 521 917 (01.09.2019 - trvá) 

Zástupkyňa žiakov Ľachká Mária 0903 504 000 (30.09.2019 - trvá) 

Dátumy zasadnutí  a kľúčové body programu: 

21.09.2020 

- Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2019/2020. 

- Doplnenie plánu výkonov: počtu prijímaných žiakov do 1. ročníka externého štúdia. 

- Prerokovanie Školského poriadku, aktualizácií ŠkVP, plánu práce školy na rok 2020/2021. 

- Prerokovanie plánu zasadnutí Rady školy na rok 2021. 

20.05.2021 

 

- Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy. 

- Súhrnná správa o hospodárení za rok 2020.  

- Rozpočet na rok 2021. 

- Aktualizácia ŠkVP pre externé štúdium PS od 01.09.2021. 

- Zaradenie nového odboru do siete škôl a školských zariadení SR (zdravotnícky asistent). 

- Plán výkonov (počtu prijímaných žiakov pre školský rok 2022/2023).  

- Úprava harmonogramu zvonenia od 01.09.2021 (dodatok k školskému poriadku) a úprava 

školského poriadku. 



Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

Predmetová komisia 

odborných predmetov 
PhDr. Mária Cibulová, PhD. 

administratíva a zdravotnícka dokumentácia, 

anatómia a fyziológia, latinský jazyk, 

ošetrovateľské techniky, ošetrovateľstvo, 

patológia, prvá pomoc, psychológia pedagogika a 

profesijná komunikácia, zdravie a klinika chorôb 

Predmetová komisia 

všeobecno-

vzdelávacích 

predmetov 

Mgr. Miriam Molotová 

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, 

matematika, informatika, biológia, dejepis, fyzika, 

chémia, občianska náuka, telesná a športová 

výchova, etická výchova, náboženská výchova 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

 

Trieda Počet žiakov Z toho ŠVVP 

I. PS A 29 0 

I. PS B 26 0 

I. SAN 17 0 

II. PS A 23 0 

II. PS B 24 0 

Spolu 5 119 0 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 76 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 53 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: Prijímacie skúšky sa nerealizovali v 

dôsledku epidemiologických opatrení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Počet zapísaných prvákov k 30.06.2020: 53  

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.09.2020: 55 



§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda AZD ANF ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEO CHE INF LAJ MAT NAV NEJ OBN 

I. PS A - 2,55 2,55 2,52 1,21 - 2,31 - 2,03 1,59 1,55 2,9 - - 1,97 

I. PS B - 2,35 2,5 2,35 1,46 - 2,04 - 1,92 1,38 2,15 2,58 - - 1,73 

I. SAN - - - - - - - - - - - - - - - 

II. PS A 1,7 2,7 2,57 2,39 1,48 - 1,96 - 2,09 2,04 - 2,95 - - 1,96 

II. PS B 1,58 2,21 2,67 2,38 1,33 - 1,58 - 1,58 1,67 - 2,75 - - 1,79 

 

Trieda SIX OZS OSS OST OSE PAT PRL PPS PRP PPK SAC SAC2 SAN SJL Spr 

I. PS A - - - 2,38 2,9 - - - - - - - - 2,17 1 

I. PS B - - - 1,92 2,62 - - - - - - - - 2,27 1 

I. SAN - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 

II. PS A - - - 2,3 2,57 2,17 - - 2,13 2 - - - 2,61 1,13 

II. PS B - - - 1,88 2,17 2,04 - -- 1,83 1,71 - - - 2,79 1 

 

Trieda TSV ZKC ZDE ZDR 

I. PS A 1 1,66 - - 

I. PS B 1 1,92 - - 

I. SAN - - - 1 

II. PS A 1,09 2,26 - - 

II. PS B 1 1,92 - - 



Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4 

I. PS A 29 4 9 15 1 0 0 0 0 

I. PS B 26 6 7 11 2 0 0 0 0 

I. SAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0 

II. PS A 23 4 6 10 1 2 1 1 0 

II. PS B 24 3 11 9 1 0 0 0 0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

I. PS A 29 2391 82,45 2391 82,45 0 0,00 

I. PS B 26 1637 62,96 1619 62,27 18 0,69 

I. SAN 17 751 44,17 751 44,17 0 0,00 

II. PS A 23 2061 89,61 1888 82,09 173 7,52 

II. PS B 24 2289 95,38 2275 91,00 14 0,56 

 

§ 2. ods. 1 f 

Študijné (učebné) odbory 

Trieda Študijný (učebný) odbor 

I. PS A 5361 M praktická sestra 

I. PS B 5361 M praktická sestra 

I. SAN 5371 H sanitár 

II. PS A 5361 M praktická sestra 

II. PS B 5361 M praktická sestra 



§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 6 2 

DPP 6 4 

Znížený úväzok 2 2 

ZPS 0 0 

Na dohodu 2 1 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

učiteľov 1 11 12 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 1 11 12 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet 
Počet hodín 

týždenne 

I. SAN SAC 8 

I. SAN PRP 1 

II. PS A PPK 1 



§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Počet 

žiakov 

Okresné 

kolo 

Krajské  

kolo 

Národné 

kolo 

Medzinárod. 

kolo 

Stredoškolská odborná činnosť 1 - 1 - - 

Olympiáda v anglickom jazyku 1 1 - - - 

Olympiáda zo slovenského 

jazyka 
1 - 1 - - 

Hviezdoslavov Kubín 1 1 - - - 

Akú cenu má mier 5 - - 5 - 

Olympiáda z anatómie a 

fyziológie 

žiaci 1. 

ročníka 
- - - - 

 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU (25.11.2020) 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku – kategória 2D bolo realizované online formou. Víťazkou sa 

stala žiačka Michaela Škodová (I. PSA). Úspešnými riešiteľkami boli tiež žiačky Karin Škodková (I. 

PSA) a Hanka Haragová (I. PSB). 

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY (03.12.2020) 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória B bolo realizované online formou. 

Víťazkou sa stala žiačka Hanka Haragová (I. PSB). Druhé miesto obsadila žiačka Viktória Vitteková (II. 

PSA).  

AKÚ CENU MÁ MIER (november – december 2020) 

Do celoslovenskej literárnej súťaže v tvorivom písaní vyhlásenej Ministerstvom obrany SR pod názvom 

„Akú cenu má mier“ sa zapojili žiačky Nikola Abrahámová, Eva Habániková, Eva Hrvolová, Michaela 

Marcinková (všetky I. PSA) a Martina Šerbanová (II. PSB). 

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (31.03.2021) 

Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti bola realizovaná online formou. Žiačka Soňa 

Klamárová (II. PSA) obhajovala v odbornej oblasti 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia svoju prácu 

Životný štýl u stredoškolákov, v ktorej skúmala životný štýl žiakov našej školy pred a po vypuknutí 

pandémie ochorenia Covid-19. V konkurencii 14 prác obsadila 6. miesto. 

 



ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA (20.04.2021) 

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo online formou. Z pätice účastníkov 

dosiahli najlepšie výsledky v recitácii žiačky Hanka Haragová (I. PSB) a Martina Šerbanová (II. PSB). 

OLYMPIÁDA Z ANATÓMIE A FYZIOLÓGIE (25.06.2021) 

Olympiáda z anatómie a fyziológie sa realizovala prezenčnou formou. Žiaci 1. ročníka súťažili vo 

viacerých disciplínach: vyriešili osemsmerovku a krížovku, vypracovali cvičenie „správne – nesprávne“, 

reagovali na „narodeninovej párty“ a v disciplíne „slepá mapa ľudského tela“ opisovali orgány ľudského 

tela s použitím maximálneho množstva latinských výrazov.  

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

EXKURZIA NA PATOLÓGII (19.09.2020) 

Exkurzie na oddelní patológie v NsP v Bojniciach sa zúčastnili žiaci 2. ročníka. Uvedené oddelenie sa v 

NsP v Bojniciach nachádza od roku 1960, pracuje v ňom 9 laborantiek, 1 dokumentačný pracovník a 2 

sanitári. Cytológia – ako jedna z činností oddelenia, dokáže včas diagnostikovať chorobné zmeny v 

bunkách. Žiakom bolo ukázané a vysvetlené, ako sa pripravuje reparát, kde sa skladuje a ako sa skúma. 

SZŠ NA YOUTUBE (26.10.2020) 

Žiaci i pedagogickí zamestnanci školy vytvorili propagačné video o SZŠ v Prievidzi. Cieľom videa bolo 

poskytnúť širokej verejnosti základné informácie o našej škole (pozn. Video dostupné na: 

https://www.youtube.com/watch?v=MoayW4RcBc). 

AJ MALIČKOSŤ SA POČÍTA (15.12.2020) 

Zamestnanci a žiaci SZŠ v Prievidzi odovzdali zdravotníkom NsP v Bojniciach balík plný prekvapení, 

ktorý pripravili v záujmovom krúžku Dobrovoľníctvo.  

VIANOCE S ANGLIČANOM (17.12.2020) 

Žiaci SZŠ v Prievidzi mali možnosť porozprávať sa o Vianociach počas online hodiny s Angličanom – 

pánom Benom Turnerom. 

ŽUPAN TSK NA NÁVŠTEVE MOM-KY NA SZŠ V PRIEVIDZI (05.03.2021) 

V súvislosti so začiatkom prezenčného vyučovania bola dňa 19.02.2021 na SZŠ v Prievidzi zriadená 

MOM-ka, v ktorej sa mohli pravidelne otestovať zamestnanci a žiaci (taktiež ich rodičia) našej školy. 

Samotnú MOM-ku navštívil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, ktorý 

jej zriadenie i prevádzku vysoko ocenil.  

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ONLINE (08.03.2021) 

Deň otvorených dverí na SZŠ v Prievidzi sa uskutočnil online formou. Záujemci o štúdium v našej škole 

sa prostredníctvom štyroch online prenosov mohli dozvedieť základné informácie o štúdiu, o študijných a 



učebných odboroch, o živote v škole, o spolupráci našej školy s NsP v Bojniciach. Do programu boli 

zapojení i samotní žiaci, či už ako moderátori alebo účastníci jednotlivých sekcií. 

STRETNUTIE S KOORDINÁTORKOU NADÁCIE ÚSMEV AKO DAR (18.03.2021) 

Žiaci všetkých tried SZŠ v Prievidzi sa prostredníctvom online prenosu stretli s pani Luciou Krajčíkovou 

– koordinátorkou nadácie Úsmev ako dar. Žiakom predstavila fungovanie nadácie a ponúkla možnosť 

stať sa ich členom. Taktiež priblížila osudy niektorých detí žijúcich v Centre detí a rodiny.  

ŠTUDENTI PRÁVNICKEJ FAKULTY UMB BB PRE NAŠICH ŽIAKOV (marec – apríl 2021) 

V rámci predmetu občianska náuka prebiehali počas dvoch týždňov prednášky študentov Právnickej 

fakulty UMB v Banskej Bystrici prostredníctvom ich predmetu Právna klinika pre komunity (street law). 

Pre 1. ročník boli pripravené témy Štát – znaky a formy, Právny štát a pre 2. ročník témy Pracovný pomer 

a Pracovná zmluva. 

ZBER LIEKOV PO EXPIRÁCII (12.04.2021 – 23.04.2021) 

V priebehu necelých dvoch týždňov prebiehal v našej škole zber liekov po expirácii s cieľom využiť ich 

ako učebné pomôcky pri výučbe odborných predmetov. Do aktivity sa zapojili všetci žiaci i zamestnenci 

SZŠ v Prievidzi.  

MY S PANI VERONIKOU CIFROVOU OSTRIHOŇOVOU O VZDELANÍ (16.04.2021) 

V rámci Právneho piatku Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici vystúpila prostredníctvom online 

prednášky pani Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá našim žiakom porozprávala o svojom štúdiu v 

zahraničí, pričom zdôraznila, aké je vzdelanie dôležité a nie je samozrejmosťou pre každého.  

SVETOVÝ DEŇ ZEME (22.04.2021) 

Svetový deň Zeme – ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Zamestnanci a žiaci 

našej školy si ho aktívne pripomenuli zberom odpadkov v najbližšom okolí.  

EXKURZIA - DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (04.05.2021) 

Žiaci učebného odboru sanitár (externé štúdium) sa zúčastnili exkurzie dopravnej zdravotnej služby, ktorá 

má za úlohu prepravu pacientov a biomateriálu. Žiaci mali možnosť vidieť vybavenie sanitky banskej 

záchrannej služby zdravotníckou a záchranárskou technikou.  

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER (12.05.221) 

SZŠ v Prievidzi si pripomenula Medzinárodný deň sestier. Zachovávajúc prísne protiepidemiologické 

opatrenia si pedagogickí zamestnanci pripravili pre žiakov bohatý program, ktorého cieľom im bolo 

hravou formou priblížiť obsah a význam samotného dňa, ako aj pretaviť nadobudnuté vedomosti do 

riešenia pripravených úloh.  

 

 



NADVIAZANIE SPOLUPRÁCE S NADÁCIOU ÚSMEV AKO DAR (15.06.2021) 

Žiaci z krúžku Dobrovoľníctvo nadviazali spoluprácu s nadáciou Úsmev ako dar. V mesiaci máj 2021 

prebehla na našej škole zbierka zdravotníckych potrieb pre 5 konkrétnych rodín v prievidzskom okrese, 

ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výsledná zbierka bola odovzdaná do rúk vedúcich nadácie 

Úsmev ako dar. 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

PARTICIPATÍVNY - KOMUNITNÝ ROZPOČET 

Uvedený projekt bol realizovaný s tromi cieľmi: 

1. Vybudovať oddychovú zónu pre žiakov v priestoroch chodby medzi triedami, ktorá by zahŕňala 

sedenie v podobe sedacích vakov, koberca a malej knižnice s ponukou cudzojazyčnej literatúry a 

odborných zdravotníckych časopisov.  

2. Odľahčiť dopravnú infraštruktúru mesta Prievidza zakúpením stojanu na bicycle, jeho umiestnenie 

pred budovu školy, čím sa vytvoril odkladací priestor pre bicykle zamestnancov a žiakov školy.  

3. Zakúpiť nádoby na separovaný odpad do tried a na chodby v priestoroch školy.  

PEER REVIEW IN EUROPEAN WET 

Hlavným cieľom projektu bola snaha Trenčianskeho samosprávneho kraja o skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu na stredných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Súčasťou 

projektu bolo vypracovanie Sebahodnotiacej správy za SZŠ v Prievidzi.  

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZDRAVOTNICKÝCH 

OBORŮ SZŠ ZLÍN A SZŠ PRIEVIDZA 

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie multimediálnej učebne pre natáčanie inštruktážnych videí pre 

potreby dištančného vzdelávania. Súčasťou projektu bola výmena pedagogických skúseností s 

partnerskou SZŠ v Zlíne. 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2020/2021 nebola na SZŠ v Prievidzi vykonaná inšpekčná činnosť.  

 



§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

SZŠ v Prievidzi má k dispozícii: 

- tri odborné učebne na vyučovanie predmetu ošetrovateľské techniky (OST1, OST2, OST3), 

- dve odborné učebne na vyučovanie predmetu prvá pomoc (PRP1, PRP2), 

- jednu odbornú učebňu na vyučovanie predmetu anatómia a fyziológia (ANF), 

- dve učebne na vyučovanie predmetu informatika (INF1 a INF2), 

- štyri klasické triedy (kmeňové triedy pre I. PSA, I. PSB, II. PSA a II. PSB) a 

- jedna učebňa slúži ako posilňovňa. 

 

V škole sú dva kabinety: jeden pre vyučujúcich odborných predmetov, jeden pre vyučujúcich všeobecno-

vzdelávacích predmetov. 

Učebne OST1, OST2, I. PSA, I. PSB, II.PSA, II.PSB a ANF sú vybavené interaktívnym tabuľami. Vo 

všetkých kmeňových triedach je k dispozícii notebook. Učebne INF1 a INF2 sú vybavené každá 

dvanástimi notebookmi. 

Žiaci využívajú na štúdium odborných predmetov a ANJ stanovené učebnice a pracovné zošity. 

SZŠ v PD nemá školskú jedáleň ani výdajňu stravy, žiaci sa stravujú na Gymnáziu Vavrinca Benedikta 

Nedožerského v Prievidzi (časová vzdialenosť od SZŠ v PD cca 5 minút chôdzou). 

Od mája 2021 využíva SZŠ zrekonštruované priestory telocvične. 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

SZŠ v Prievidzi sa počas dvoch rokov svojej existencie dostala do povedomia širokej verejnosti v 

pozitívnom svetle. Je to výsledkom priaznivých ohlasov zo strany našich žiakov i zamestnancov na 

úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického vybavenia priestorov školy, ako aj 

samotnej propagácie školy. 

Školský rok 2020/2021 bol poznačený protiepidemiologickými opatreniami. Od 12. októbra 2020 

prebiehal výchovno-vzdelávací proces na našej škole dištančnou formou. Upravený rozvrh umožňoval 

vyučovanie všetkých predmetov. Formou online boli realizované najmä odborné a maturitné predmety 

(administratíva a zdravotnícka dokumentácia, anatómia a fyziológia, latinský jazyk, ošetrovateľské 

techniky, ošetrovateľstvo, patológia, prvá pomoc, psychológia pedagogika a profesijná komunikácia, 

zdravie a klinika chorôb, slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk). Takýmto spôsobom sa podarilo 

zabezpečiť primeranú vedomostnú úroveň žiakov, ako aj názorné prevedenie úkonov, ktoré žiaci pri 

výkone praxe či svojho povolania budú potrebovať.  

Pozitívom školy bol skorý prechod na prezenčnú formu vyučovania, konkrétne od 22. februára 2021. 

Významnú úlohu pri tom zohralo zriadenie MOM-ky v priestoroch školy od 19. februára 2021 (jej 

činnosť ocenil pri osobnej návšteve aj predseda TSK Ing. Jaroslav Baška), ako aj striktné a účinné 

protiepidemiologické nariadenia zo strany vedenia školy. Výsledkom bola skutočnosť, že škola si po 

zvyšný priebeh školského roka udržala prezenčnú formu vyučovania. Protiepidemiologické nariadenia zo 



strany vedenia školy vysoko pozitívne ohodnotila aj Kontrola z RÚVZ Prievidza, zameraná na 

dodržiavanie vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 a vyhlášky ÚVZ SR č. 99/2021 zo dňa 11. marca 2021, ktorá 

nezistila žiadne nedostatky v kontrolovaných oblastiach.  

Napriek nepriaznivým epidemiologickým skutočnostiam sa škole podarilo zrealizovať viaceré ciele.  

Všetci študenti učebného odboru 5371 H sanitár v počte 17 úspešne ukončili jednoročné štúdium na našej 

škole s celkovým hodnotením prospel/prospela s vyznamenaním. Obsahom štúdia bola aj odborná 

klinická prax prebiehajúca v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.  

Úspešne sa podarilo zrealizovať prijímacie skúšky žiakov na nový školský rok 2021/2022 na študijné 

odbory 5361 M praktická sestra a 5361 N praktická sestra, ako aj na učebný odbor 5371 H sanitár. 

Vysokému záujmu o našu školu predchádzalo organizovanie Dňa otvorených dverí online formou, na 

programe ktorého sa podieľali pedagógovia a žiaci našej školy a tiež zamestnanci NsP Prievidza so 

sídlom v Bojniciach, konkrétne pani PhDr. Katarína Svobodová, MPH (námestníčka pre ošetrovateľstvo) 

a MUDr. Milan Henčel, PhD. (námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť a primár urgentného 

príjmu), ktorý zároveň pôsobí ako pedagóg na našej školy.  

Všetky doposiaľ uvedené aktivity našej školy súvisiace s NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (odborná 

klinická prax našich žiakov v priestoroch nemocnice, pôsobenie MUDr. Milana Henčela v našej škole, 

aktívna účasť námestníkov nemocnice na Dni otvorených dverí na SZŠ v PD, ako aj aktivity uvedené v 

časti „Aktivity a prezentácia na verejnosti“ (exkurzia na patológii, Aj maličkosť sa počíta, prezenty 

vyrobené žiakmi našej školy a odovzdané zdravotníckemu personálu nemocnice pri spomienke na 

Medzinárodný deň sestier) vypovedajú o výbornej a plodnej spolupráci medzi oboma inštitúciami. 

Medzi výrazné úspechy našej školy patrí taktiež spolupráca so zriaďovateľom - Trenčianskym 

samosprávnym krajom, výsledkom ktorej bola úspešná komplexná rekonštrukcia vonkajších i vnútorných 

priestorov telocvične, jej vybavenie novým náradím a náčiním a uvedenie do prevádzky.  

 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

V dôsledku protiepidemiologických opatrení sa Hudobno-dramatický a Turistický krúžok nerealizovali.  

 

Názov záujmového krúžku Počet žiakov Vedúci 

Dobrovoľníctvo 17 Mgr. Miriam Molotová 

Hudobno-dramatický 12 PhDr. Mária Cibulová, PhD. 

Odborná terminológia v anglickom jazyku 6 Mgr. Hana Kočnerová 

Turistický 10 PaedDr. Štefan Hodža, PhD. 



§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

SZŠ v PD bola v školskom roku 2020/2021 napriek epidemiologickej situácii s rodičmi svojich žiakov v 

neustálom kontakte. Rodičia boli pravidelne informovaní o dianí v škole prostredníctvom Edupage či 

online rodičovských stretnutí. V prípade potreby riešiť individuálne záležitosti ohľadom konkrétneho 

žiaka/žiačky boli pedagogickí zamestnanci k dispozícii i osobne.  

Aktívnu činnosť vykazovalo i Rodičovské združenie pri SZŠ Prievidza, ktoré zabezpečilo a financovalo 

oddychovú zónu pre žiakov pri bočnej strane budovy. Bola vybudovaná spevnená plocha a zakúpené 

lavice a stoly. Žiaci tu trávili voľný čas a koncom školského roka boli tieto priestory využívané aj na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť. Rodičovské združenie pri SZŠ Prievidza ďalej zakúpilo stojan na bicykle 

pre žiakov a koncom školského roka poskytlo i odmeny pre žiakov, ktorí boli úspešní v rôznych 

súťažiach. Predsedníčkou Rodičovského združenia pri SZŠ Prievidza bola zvolená pani Lucia Bucáková.  

 

Záver 

Vypracoval: PaedDr. Štefan Hodža, PhD. 

V Prievidzi, 1. júla 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29.9.2021 

 



Stanovisko Rady Skoly pri SZS Prievidza

Rada Skoly pri Strednej zdravotnickej 5ko1e, Vinohradnfcka 8A, Prievidza
prerokovala Spr6vu o vychovno-vzdel|vacej dinnosti, jej vyisledkoch

a podmienkach 5k6l a Skolskych zariadeni za Skols(f rok 202012021 na svojom
zasadnuti dfia 1 1.10.2021.

Zbver:

Rada5ko1yodporri(,al@zriatovate[ovi-Trendiansky
samospr6vny ktaj schv6lit' Spr6vu o v;fchovno-vzdelfvacej dinnosti, j.j
vysledkoch a podmienkach 5k61 a Skolskych zariadeni za Skolsky rok
20201202t.

predseda Rady Skoly

Sta n ovis ko zriad' ov ateloa

Trendiansky samospr6vny kraj sc h vall uj e /-n-es+-h-v-a-F-*jre Spr6vu

o vychovno-vzdeldvacej dinnosti, jej vysledkoch a podmienkach 5k61

a Skol sky ch zariadeni za 5ko1 sky r ok 2020 I 202 I .

zriatovatet


