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STREDNÁ  ZDRAVOTNÍCKA  ŠKOLA 

VINOHRADNÍCKA 8A, 

971 01  PRIEVIDZA 

 

                                            Zápisnica 

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

Prievidza, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.4.2022 online cez platformu zoom.us  

 

Prítomní: Mgr. Molotová Miriam,Mgr.Tulíková Eva,Zuzana Orságová,Ing.Sedliaková 

Helena,PhDr.Tám František,MUDr.Šrámková Mária,PhD.,MUDr.Oulehle Peter,RNDr.Beňová 

Viera 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie  

2. Výročná správa Rady školy za rok 2021 

3. Výkaz k správe  o hospodárení za rok 2021 

4. Návrh rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2022 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1-Otvorenie 

Zasadnutie Rady školy otvorila Mgr. Miriam Molotová a privítala prítomných členov. 

 

 

K bodu 2- Výročná správa Rady školy za rok 2021 

Materiály poslala predsedkyňa Rady školy všetkým členom vopred na prečítanie. 

 

Návrh na uznesenie: Rada školy berie na vedomie Výročnú správu Rady školy za rok 2021 

 

 

K bodu 3-Výkaz k správe o hospodárení za rok 2021 

Materiály poslala predsedkyňa Rady školy všetkým členom vopred na prečítanie. 

Riaditeľka školy RNDr.Viera Beňová informovala členov o najdrahších výdavkoch školy(nové 

skrinky do šatne pre žiakov,  

 

Návrh na uznesenie: Rada školy berie na vedomie Výkaz k správe  o hospodárení za rok 2021 

 

K bodu 4-Návrh rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2022 

Materiály poslala predsedkyňa Rady školy všetkým členom vopred na prečítanie. 

Návrh na uznesenie: Rada školy berie na vedomie Návrh rozpočtu finančných prostriedkov na 

rok 2022 

 

K bodu 5-Diskusia 
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Do diskusie sa prihlásila riaditeľka školy RNDr .Viera Beňová ,ktorá informovala prítomných 

o novinkách na škole: 

 Nová školská psychologička pracuje u nás na polovičný úväzok 

 Prebieha rokovanie  o novom výučbovom stredisku-plánuje sa spolupráca so 

zariadeniami pre seniorov na ulici Okáľa a Rázusa v Prievidzi 

 V rámci projektu MŠ na škole pracuje digitálny koordinátor 

 Zapojili sme sa do výzvy TSK o tematicko- zážitkové vzdelávanie-návšteva 

Osvienčimu(máj) 

 Napriek Covidu sa u nás realizovalo praktické vzdelávanie v nemocnici bez prestávky 

a obmedzenia 

 Výchovno-vzdel. výsledky našich študentov: najlepšie výsledky v prvom polroku 

2021/2022 dosiahli externisti,Na škole máme aj jedného žiaka so špecifickými 

vzdelávacími poruchami-snažíme sa ho zapájať a uvidíme či bude schopný podávať 

adekvátne zdravotnícke výkony 

 Na škole prebehli súťaže(Majster rétor ,Olympiáda v anglickom jazyku, Stredoškolská 

odborná činnosť) 

Pani riaditeľka taktiež informovala o tom čo nás ešte v budúcnosti čaká: 

 Prijímacie skúšky-plán (48 miest),počet prihlášok 85 

 Prezenčné rodičovské združenie po dvoch rokoch 

 Európsky týždeň odborných zručností v rámci projektu Erasmus 

 

 

 

 

K bodu 6-Záver 

Mgr. Miriam Molotová ukončila Radu školy , poďakovala prítomným za účasť a stretnutie 

ukončila. 

 

 

V Prievidzi ,dňa 8.4.2022 
                                                                                                                           ................................... 

                                                                                                                          Mgr.Miriam Molotová 

                                                                                                                 Predseda Rady školy          
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