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STREDNÁ  ZDRAVOTNÍCKA  ŠKOLA 

VINOHRADNÍCKA 8A, 

971 01  PRIEVIDZA 

                                                  Zápisnica 
          zo zasadnutia Rady školy pri Strednej  zdravotníckej škole ,Vinohradnícka 8,971 01 

Prievidza, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.októbra 2021 o 13,30 hod. online cez platformu 

zoom.us.  
 

Prítomní: screen obrazovky 
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie správy o VVČ školy za školský rok 2020/2021 

3. Informácia o Pláne práce školy na školský  rok 2021/2022 

4. Informácia o pedagogicko- organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení 

výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022 

5. Plán zasadnutí Rady školy na školský  rok 2021/2022 

6. Diskusia 

7. Záver 

 
K bodu 1-Otvorenie 
Zasadnutie Rady školy otvorila Mgr. Miriam Molotová a privítala prítomných členov. 
 
K bodu 2-Prerokovanie správy o VVČ školy za školský rok 2020/2021 
Správa  bola odoslaná vopred emailom každému členovi na prečítanie. 
 Hlasovanie: 
Za:6 prítomných 
Proti:0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
S prednesenou správou členovia súhlasili a odporúčajú zriaďovateľovi-Trenčiansky samosprávny 
kraj schváliť Správu o VVČ a jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský 
rok 2020/2021. 
  
K bodu 3-Informácia o Pláne práce školy na školský rok 2021/2022 
Plán práce školy bol odoslaný vopred emailom každému členovi na prečítanie. 
Prítomní Plán práce školy vzali na vedomie. 
  
 
K bodu 4-Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
Raditeľka školy RNDr.Viera Beňová oboznámila prítomných o pedagogicko-organizačnom  
a materiálno- technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 
2021/2022.Prítomných oboznámila, že v školskom roku 2021/2022 sú všetky predmety 
odučené odborne. Ďalej informovala, že škola má problém získať objednaný tovar od firmy 
Helago. Ďalej informovala, že  požiadala Trenčiansku univerzitu o pomoc s hľadaním odborných 
učiteľov do ďalšieho školského roka 2022/2023. Prítomní členovia informáciu vzali na vedomie. 
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K bodu 5-Plán zasadnutí Rady školy na školský rok 2021/2022 
Predseda Rady školy Mgr. Miriam Molotová navrhla stretnutia nasledovne: 
1 stretnutie-október 2021 
2 stretnutie- december 2021 
3 stretnutie-február 2022 
4 stretnutie-máj 2022 
Prítomní plán  vzali na vedomie. 
 
K bodu 6- Diskusia 
Do diskusie sa nikto nezapojil. 
 
K bodu 7-Záver 
Mgr. Miriam Molotová ukončila zasadnutie  Rady školy a poďakovala prítomným za účasť. 
 
Prílohy: 
1.Správa o VVČ školy za školský rok 2020/2021 
2.Plán práce školy na školský rok 2021/2022 
 
 
 
 

V Prievidzi ,dňa 11.októbra 2021 
                                                                                                                           ................................... 
                                                                                                                          Mgr.Miriam Molotová 

                                                                                                        Predseda Rady školy          
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