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 Úvod 

 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  Strednej zdravotníckej školy, 

Veľkomoravská 14, Trenčín vypracovalo vedenie školy na základe Vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 

zo dňa 16. decembra 2005 a podľa Metodického usmernenia č. 10/2006 – R z 25. mája 2006 o 

štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

 

 Postupovali sme podľa § 2.  Jednotlivé kapitoly a ich časti sú označené a očíslované 

podľa § 2 Vyhlášky č. 9/ 2006 Z. z.  
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a) Základné identifikačné údaje o škole 

 

1/ Názov školy: Stredná zdravotnícka škola,  Veľkomoravská 14, Trenčín 

 

2/ Adresa školy:  Veľkomoravská 14, 911 34  Trenčín 

 

3/ Telef. a faxové číslo:   032/6519810 - škola 

 Telefónne číslo:   032/6519818 - sekretariát školy 

                                         032/6519811 -  informátor 

 

4/ Elektronická adresa: szstn@szstn.sk 

 internetová adresa: www.szstn.sk 

 

5/ Zriaďovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj, 

                        K dolnej stanici 7282/20A, 

911 01  Trenčín 

     na základe Zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 

     od 01. 07. 2002 

     Predseda TSK: Ing. Jaroslav Baška 

     Vedúca odboru školstva TSK: Ing. Daniela Hilčíková  - poverená vedením  

 

6/ Mená a funkcie vedúcich zamestnancov školy: 
      PhDr. Eva Červeňanová, PhD. riaditeľka  

    PhDr. Dagmar Mikušová, MPH zástupca riaditeľa pre odborné predmety  

  Ing. Nora Faitová   zástupca riaditeľa pre všeobecno 

- vzdelávacie predmety a mimoškolskú 

činnosť           

                            Ing. Ľubica Horňáčková  vedúca TEČ  

 

7/ Údaje o:  

 

      a/ Rade školy:   

 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne sa riadi zákonom č. 596/2003 

Z. z. a vyhláškou MŠ SR č. 291/2004. Je zvolená na funkčné obdobie: január 2017 – január 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:szstn@szstn.sk
http://www.szstn.sk/
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Hodnotiaca správa o činnosti Rady školy  

pri Strednej zdravotníckej škole, Veľkomoravská 14, Trenčín 

 

 
Školský rok:  2016/2017      Počet členov:     11 

Predseda RŠ:  PhDr. Žaneta Gallová (do januára 2017)  Počet zasadnutí:   4 

Predseda RŠ:  Mgr. Zuzana Vargová (od 22. februára 2017)                         

 

Členovia: 

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov (do januára 2017): 

 PhDr. Žaneta Gallová 

 Mgr. Zuzana Vargová  

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov (od januára 2017): 

 PaedDr. Bianka Rolníkova, PhD. 

 Mgr. Zuzana Vargová  

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: 

 Ing. Ľubica Horňáčková 

 

Zástupcovia rodičov žiakov: 

 Ing. Elena Hrabáková  

 Ing. Miroslava Lovíšková 

 PhDr. Marcela Štefániková 

        

Zástupca žiakov: 

 Michal Bulejko – II. FL 

 

Zástupcovia zriaďovateľa: 

 Ing. Milan Berec  

 MUDr. Tibor  Jankovský  

 Mgr. Renáta Kaščáková  

 Bc. Tomáš Vaňo   

 

Rada školy SZŠ  Trenčín sa v školskom roku 2016/2017 stretla na svojich zasadnutiach 4 

x:  

(3x riadne zasadnutie, 1x ustanovujúce zasadnutie s referentkou oddelenia školstva, mládeže 

a športu TSK – Mgr. Ľubicou Kukučkovou.) 

 

 zobrala na vedomie: 

 plán práce na školský rok 2016/2017 

 hodnotiacu správu o výchovno-vyučovacom procese za 1. polrok šk. roka 

2016/2017 

 informáciu o stave po sťahovaní sa do nových priestorov – ul. Veľkomoravská 14, 

Trenčín 

 informácie o platnosti Vyhlášky č. 28/2017 

 schválila: 

 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 
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 školské vzdelávacie programy pre všetky študijné odbory  

 kritériá na prijímacie skúšky na prijímacie pokračovanie pre školský rok 2017/2018  

 návrh na počet prijímaných žiakov pre školský rok 2018/2019 

 

 prerokovala: 

  pripomienky žiakov 

  priestorové podmienky školy 

 

 odporučila: 

 zmenu názvu školy na Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurovej v Trenčíne 

 

 

 Trenčín 30. 06. 2017                      Mgr. Zuzana Vargová 

            predseda Rady školy 

                                                                                                     pri SZŠ Trenčín  

 

      

 

 

 

b/ odborovej organizácii 
 

ZO OZ PŠaV pri SZŠ Trenčín mala v školskom roku 2016/2017 42 členov, čo je 63,64 % 

z celkového počtu zamestnancov. 

 

Predsedom ZO OZ PŠaV pri SZŠ Trenčín je Ing. Ľubica Horňáčková, výbor základnej 

organizácie tvorí 5 členov + 3 členná revízna komisia. 

 

ZO OZ PŠaV pri SZŠ Trenčín uzatvorila s Riaditeľstvom SZŠ Trenčín Kolektívnu zmluvu, 

kde sú upravené pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne 

vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami.  

 

Odborová organizácia sa vo svojej činnosti zameriava na udržanie dobrých pracovnoprávnych 

a kolektívnych vzťahov. Pre svojich členov, ale aj ostatných zamestnancov a ich rodinných 

príslušníkov organizuje rôzne akcie, ktoré sú zamerané hlavne na upevňovanie vzťahov 

v kolektíve: 

- Spoločné posedenia na začiatku školského roka, na konci školského roka, 

v predvianočnom období i s bývalými zamestnancami, pri príležitosti Dňa učiteľov 

- Lesná pedagogika na Antonstale pri Nemšovej 

- Školenie BOZP v prírode – Jánošíkove diery + Rozsutec 

- Balíčky od Mikuláša pre deti zamestnancov 
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c/ Rodičovskom združení pri SZŠ Trenčín  
 

Hodnotiaca správa o činnosti Rodičovského združenia pri SZŠ Trenčín 

 
Školský rok: 2016/2017          

Predseda RZ: Ing. Hrabáková Elena 

 

Počet zasadnutí: RR RZ: 3  

Výbor RZ: 8  

TA RZ: 3  

 

Výbor RZ pracoval v zložení:  

 

1. Predseda: Ing. Elena Hrabáková (II. ZA) 

2. Podpredseda: Peter Hirjak ( II. ZL ) 

3. Tajomník: Mgr. Pavol Ročkár  

4. Hospodár: Ing. Miroslava Lovíšková ( II. MAS )  

5. Zapisovateľ: PhDr. Marcela Štefániková (I. FL ) 

 

    Predseda revíznej komisie RZ školy: p. Šinkovičová Ivana ( III. ZA)  

    Predseda výchovnej komisie RZ školy: p. Jedličková ( IV. ZA) 

    Predseda stravovacej a zdravotnej komisie RZ školy: p. Koreň ( IV. ZL) 

 

 RZ pri SZŠ Trenčín vo svojej práci vychádzalo zo schváleného Štatútu rodičovského 

združenia pri SZŠ Trenčín a Stanov RZ. RZ je dobrovoľným združením rodičov alebo 

iných zákonných zástupcov žiakov tejto školy a je zaregistrované v Slovenskej rade 

rodičovských združení.  

 

 RZ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom.  

 

 Aktívne pracovali tieto orgány RZ školy: Rodičovská rada RZ školy, výbor RZ školy a 

triedne aktívy RZ školy.  

 

 Výbor rodičovskej rady RZ školy sa počas školského roku zišiel osemkrát riadne a raz 

mimoriadne. Sedemkrát sa na riadnom zasadaní a raz na mimoriadnom zúčastnila aj 

riaditeľka školy PhDr. Eva Červeňanová PhD. Riešil aktuálne potreby RZ a školy.  

 

 Rodičovská rada RZ sa v tomto školskom roku zišla trikrát na riadnom zasadnutí - jej 

členmi boli všetci predsedovia triednych aktívov RZ. Riešila aktuálne potreby RZ a školy. 

 

  Triedne aktívy RZ sa v tomto školskom roku vo všetkých triedach zišli trikrát (október 

2016, december 2016, apríl 2017). Riešili sa aktuálne potreby a pripomienky RZ ako i 

jednotlivých tried.  

 

  RZ spolupracovalo počas celého školského roka s vedením školy, najmä pri riešení 

problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri zabezpečovaní kultúrnych a športových 

podujatí školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. 

  RZ školy spolu s vedením školy posudzovalo výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, 

aktivizovalo rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole.  
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 V rámci svojich možností poskytovalo škole materiálnu pomoc pri práci so žiakmi, 

prispievalo na športovú činnosť žiakov, lyžiarsky kurz, plavecký kurz, KOŽAZ, 

prispievalo finančnými príspevkami Žiackej rade školy, poskytlo príspevky maturitným 

triedam, na chod školského časopisu, zakúpilo a škole darovalo nové učebné pomôcky, 

novú didaktickú techniku, finančne pomohlo pri sťahovaní školy a vybavení tried, 

materiálne podporovalo činnosť krúžkov na škole, knihami, elektronickými pomôckami 

a darčekovými poukážkami ocenilo študentov na vzornú reprezentáciu školy v SOČ 

a v iných odborných súťažiach, tiež v športových súťažiach a za aktívnu prácu v 

školských krúžkoch.  

 

Rodičov školy v Rade školy SZŠ Trenčín zastupujú:  

 

1. Ing. Elena Hrabáková ( II. ZA )  

2. Ing. Miroslava Lovíšková ( II. MAS) 

3. PhDr. Marcela Štefániková ( I. FL) 

 

Pravidelne sa zúčastňovali jej zasadnutí a aktívne pomáhali riešiť aktuálne problémy školy.  

 

 

 

03. 07. 2017                                                                 Vypracoval: Mgr. Pavol Ročkár 

                                                                                                               tajomník RZ školy        

 

 

 

 b)  Údaje o počte žiakov školy 

 

denná forma štúdia:     493 

štúdium popri zamestnaní:   ZAV/2      6 

                                          SAN      12  

Spolu žiakov:      511 

 

c)  Základná škola  

 

d)  Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijatie v školskom roku 2017/2018 

 

denné štúdium 4-ročné: 

počet prihlásených uchádzačov:                           349 

prijímacích skúšok sa zúčastnilo:                         327 

počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:                139 

 

Študijný odbor 

Počet 

prihlásených 

uchádzačov 

Počet prijatých 

uchádzačov 

Počet neprijatých uchádzačov 

Nedostatok 

miesta 

Nevyhovel 

kritériám 

Neúčasť 

5311 M farmaceutický laborant 94 28 58 0 7 

5370 M masér 48 27 13 5 2 

5356 M zdravotnícky asistent 70 28 36 1 5 

5308 M zdravotnícky laborant 42 28 8 1 4 

5358 M zubný asistent 95 28 63 0 4 
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štúdium popri zamestnaní, večerné štúdium – zdravotnícky asistent: 

počet prihlásených uchádzačov:                                                         25 

prijímacích skúšok sa zúčastnilo:                                    25 

počet zapísaných do 1. ročníka:                                               25 

 

štúdium popri zamestnaní, večerné štúdium -  sanitár: 

počet prihlásených uchádzačov:                                   19 

prijímacích skúšok sa zúčastnilo:                              19 

počet zapísaných do 1. ročníka:                         19 

 

úspešnosť prijatia – denná forma:  

a/ nesplnené kritériá pre pozvanie na prijímacie skúšky:   2 t.j. 0,57 % 

b/ splnené kritériá:                       349 t.j. 99,43 % 

c/ neprijatí:        209 t.j. 59,89 % 

 počet žiakov, ktorí sa nezapísali po automatickom prijatí  2 

počet žiakov, ktorí neboli prijatí vzhľadom na nedostatok miesta 178 

počet žiakov, ktorí nevyhoveli kritériám    7 

počet žiakov, ktorí neprišli na prijímacie konanie   22 

 

d/ počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2017:            140  t.j. 40,11 % 

 

 

úspešnosť prijatia – večerná forma – zdravotnícky asistent 

a/ splnené kritériá:         25, t.j. 100 % 

b/ nesplnené kritériá pre prijatie:         0, t.j.     0 % 

c/  prijatí:           25, t.j. 100 % 

d/  neprijatí pre nedostatok miesta:         0, t.j.     0 % 
 

úspešnosť prijatia – večerná forma - sanitár 

a/ splnené kritériá:         19, t.j. 100 % 

b/ nesplnené kritériá pre prijatie:         0, t.j.     0 % 

c/  prijatí:              19, t.j. 100 % 

d/  neprijatí pre nedostatok miesta:         0, t.j.     0 % 

 

         Ing. Nora Faitová  
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e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie podľa poskytnutého stupňa vzdelania 

 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za šk. rok 2016/2017 

(po náhradách a komisionálnych skúškach) 

 

Škola: 

Stredná zdravotnícka škola 

Veľkomoravská 14, Trenčín 

Forma štúdia 

Denná Večerná 

Študijný 

odbor 

Učebný  

odbor 

2-roč. 

odbor 
Večerná 

(ZAV1) 

Večerná 

absolventi 

(SAN) 

Večerná 

absolventi 

(ZAV2) 

Počet 

žiakov 

spolu 493 - - - 12 6 

z toho: dievčatá 421 - - - 11 5 

  chlapci 72 - - - 1 1 

Počet 

vymešk. 

hodín za 

celý šk. 

rok 

spolu 42533 - - - 707 211 

priemer na žiaka 86,27 - - - 58,91 35,2 

z toho neospr. 101 - - - 0 0 

priemer neospr. na 

žiaka 
0,21 - - - 0 0 

P
ro

sp
ec

h
 

p
ro

sp
el

i 

spolu 474 - - - 12 6 

s 

vyznamena

ním 
134 - - - 9 2 

veľmi 

dobre 
160 - - - 2 2 

ostatní 188 - - - 1 2 

n
ep

ro
sp

el
i 

spolu 5 - - - 0 0 

z l 

predmetu 
2 - - - 0 0 

z 2 

predmetov 
0 - - - 0 0 

z 3 a viac 

pred. 
3 - - - 0 0 

neklasifikovaní žiaci 2 - - - 0 0 

priemerný prospech 1,91 - - - 1,52 1,76 

Znížený 

stupeň 

zo správ. 

2. stupeň 7 - - - - - 

3. stupeň - - - - - - 

4. stupeň - - - - - - 

Výchovné 

opatrenia 

p
o

ch
v

al
a 

RŠ 60 - - - - - 

tr. učiteľa 11 - - - - - 

iné - - - - - - 

p
o

k
ar

h
an

ie
 RŠ 5 - - - - - 

tr. učiteľa 12 - - - - - 

iné - - - - - - 

Podmienečné vylúč. zo štúdia - - - - - - 

Vylúčenie zo štúdia - - - - - - 
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Porovnanie výchovno-vyučovacích výsledkov školského roku 2015/2016 so 

školským rokom 2016/2017- denné štúdium 

Školský 

rok 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

dievčat 

Neprospeli 

2. polrok 

PV 

2. 

polrok 

PVD 

2. 

polrok 

Priemerný 

prospech 

Absencia 

(celková) 

na žiaka 

Výchovné 

opatrenia 

(všetky 

pochvaly 

a pokarhania) 

Pochvaly 

RŠ 

Neosprav. 

2015/2016 18 467 393 9 105 162 1,98 
80,6 

106 65 
0,21 

2016/2017 19 493 421 5 134 160 1,91 
86,27 

88 60 
0,21 

Rozdiel 1 26 28 4 29 2 0,07 

5,67 

18 5 
0 
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Správa o priebehu a celkovej úrovni maturitných skúšok v školskom roku 

2016/17 
 

 

     Maturitné skúšky sa uskutočnili v súlade s platnou legislatívou, podľa pokynov NÚCEM 

a podľa pokynov odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne  

 

Hodnotenie maturitných skúšok z hľadiska organizačného zabezpečenia  
 

Maturitné skúšky sa v riadnom období konali v nasledujúcich termínoch : 

 Písomná forma externej a internej časti z jazyka slovenského a literatúry a z cudzích 

jazykov anglického a nemeckého v dňoch 14. – 15. marca 2017 

 Praktická časť odbornej zložky MS sa vo všetkých študijných odboroch konala 

v týždni od 23. – 26. mája 2017 

 Ústna forma internej časti MS sa konala vo všetkých študijných odboroch v týždni od 

05.mája – 09. júna 2017 

 

Predsedovia na MS 

 

Mgr. Lucia Kubalová predseda ŠMK 

Mgr. Karin Kubicová predseda  PMK SJL 

PaedDr. Zuzana Lengyelová predseda PMK SJL 

Mgr. Nadežda Brosková predseda PMK ANJ 

Mgr. Senka Maceková predseda PMK ANJ 

Ing. Bibiána Nedvědová predseda PMK NEJ 

PhDr. Viera Svitková predseda PMK  ZA odb. zložka 

Mgr. Ivana Pavlacová predseda PMK ZAV odb. zložka 

Mgr. Magda Goláňová predseda PMK MAS odb. zložka 

RNDr. Elena Ollerová predseda PMK ZL odb. zložka 

PharmDr. Monika Ondrejová predseda PMK TČOZ  FL 

RNDr. Helena Viravcová predseda PMK PČOZ ZL 

 

 

PFEČ a PFIČ prebehla pod dohľadom predsedu školskej maturitnej komisie a predsedov 

predmetových maturitných komisií jednotlivých predmetov. Po prvýkrát predsedovia PMK 

jazykov podpisovali a kontrolovali okrem PFEČ aj PFIČ. 

Oprava písomnej časti prebehla v mieste školy, zásielka pre NÚCEM bola odoslaná podľa 

pokynov, pod dohľadom riaditeľky školy, predsedu školskej maturitnej komisie a predsedov 

predmetových komisií. Výsledky PFEČ boli prebraté aj elektronickou formou podľa pokynu 

NÚCEM. 

Organizácia a personálne zabezpečenie písomnej časti bola na požadovanej úrovni v súlade 

s pokynmi. Žiaci i komisie pracovali v dôstojnom prostredí a v pokojnej atmosfére, k čomu 

prispela dôsledná organizácia a súčinnosť všetkých zainteresovaných na tejto časti MS.  

Praktická časť odbornej zložky sa v klinických odboroch ( ZA, MAS ) konala vo FN Trenčín 

na základných oddeleniach, ktoré si žiaci deň vopred vylosovali. Žiaci pracovali v rámci 

svojich kompetencií podľa vylosovanej témy s konkrétnym pacientom. V odbore ZA boli 

súčasťou maturitných zadaní aj aplikácia i. m. injekcie a venózny odber krvi. 

Žiaci v odbore farmaceutický a zdravotnícky laborant konali praktickú maturitnú skúšku 

v školských laboratóriach. 
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Laboratórne pomôcky, diagnostické súpravy a chemikálie, vzorky biologického materiálu 

a spotrebný materiál boli pripravené podľa maturitných zadaní ku každej téme. V odbore FL 4 

žiaci robili praktickú maturitnú skúšku formou obhajoby projektu. Praktická časť odbornej 

zložky sa konala v čase od 7,00 – 15, 00 hod. 

Ústna forma internej časti MS prebehla v pokojnej atmosfére. Zadania úloh boli schválené 

predsedami PMK v požadovanom termíne, reflektovali obsah učiva s akcentom na profil 

absolventa. Všetky časti MS prebehli podľa vypracovaných harmonogramov, ktoré 

zohľadňovali  požadované legislatívne kritériá a rešpektovali psycho-hygienické hľadisko. 

 

Hodnotenie maturitných skúšok z hľadiska vedomostnej úrovne žiakov 

 

Slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky 

Slovenský jazyk a literatúra - priemer známok : 2, 18 

Anglický jazyk – priemer známok : 2, 02 

Nemecký jazyk –priemer známok : 1, 79 

 

Praktická časť odbornej zložky 

Žiaci v jednotlivých študijných odboroch preukázali schopnosť praktickej realizácie 

vylosovanej témy. Boli overené praktické zručnosti, príprava pomôcok k výkonu, schopnosť 

aplikácie teoretických vedomostí, dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

voľba správneho postupu pri danej téme a schopnosť následne spracovať písomný protokol 

alebo záznam o pacientovi.  

Priemer známok : 1, 61 

Môžeme konštatovať, že praktické zručnosti našich žiakov sú na dobrej úrovni. 

Maturitné komisie pracovali pod dohľadom predsedov PMK. 

Jedna žiačka z odboru ZAV bude konať opravnú maturitnú skúšku v septembri 

 

Teoretická časť odbornej zložky 

V tejto časti boli komplexne overené vedomosti zo všetkých odborných profilových 

predmetov v jednotlivých študijných odboroch.  

Piati žiaci z odboru ZA, z toho 1 ZAV boli hodnotení z tejto zložky známkou nedostatočný. 

Opravnú skúšku budú konať v septembrovom mimoriadnom termíne.  

Priemer známok : 2, 25 

 

Štatistické údaje 
 

Celkový počet prihlásených žiakov k 30. 09.                                         109  žiakov 

PFEČ a PFIČ konalo 102  žiakov 

Praktickú časť MS konalo 109  žiakov 

Ústnu časť konalo 109  žiakov 

                                                                                 

Celkový priemer za školu 1,97 

 

Opravnú skúšku z TČOZ mimoriadnom období v septembri vykonajú žiaci :  

Juríčeková, Ivanová, Šišovský - TČOZ ZA 

Franková PČOZ a TČOZ ZAV 

Ivanová ANJ ZA 

 

v Trenčíne 30. júna 2017                                        PhDr. Dagmar Mikušová, MPH 

koordinátor MS 
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             Hodnotiaca správa – záverečné skúšky v učebnom odbore SAN 

                   
Školský rok: 2016/2017 

 

Termíny jednotlivých častí záverečnej skúšky 

písomná časť ZS                         -  19. 06. 2017   

prakticko - teoretická časť ZS    -   20. – 21. 06. 2017 

 

Komisia pre ZS 

PhDr. Mária Korintušová PhD.       predseda komisie SZŠ Považská Bystrica 

PhDr. Anna Litvínová PhD.  podpredseda komisie  

PhDr. Žaneta Gallová triedna učiteľka, skúšajúca 1 

PhDr.  Alena Kasalová skúšajúca  2 

Mgr. Janette Čížová skúšajúca praktická časť, člen komisie 

 

Hodnotenie organizácie záverečných skúšok 

Písomná časť záverečnej skúšky prebehla pod dohľadom predsedu komisie a členov komisie 

pre záverečné skúšky. Žiaci písomnú časť vypracovali podľa vylosovaných tém.   

Praktická časť záverečnej skúšky sa konala vo FN Trenčín na oddelení geriatrickom a  

traumatologickom. Čas konania od 7,00 – 11,30 hodiny. Žiaci pracovali v rámci svojich 

kompetencií podľa vylosovanej témy.  

Ústna časť záverečnej skúšky sa konala po obhájení praktickej časti v priestoroch školy podľa 

vypracovaného časového harmonogramu. 

Dokumentácia, pomôcky a miestnosti na obhajobu, ako aj ústnu časť záverečnej skúšky boli 

pripravné podľa platnej legislatívy. 

 

Hodnotenie vedomostnej úrovne záverečných skúšok 

Písomná časť preukázala, že absolventi tohto odboru sú schopní používať adekvátnu slovnú 

zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie. Taktiež preukázali, že ovládajú organizáciu 

práce sanitára, zásady hygieny práce a ochrany životného prostredia. 

Priemer známok z písomnej časti : 1,54 

Praktická časť overila zručnosti získané počas štúdia a schopnosť aplikovať teoretické 

poznatky do praxe. Priemer známok z praktickej časti : 1,64   

Ústna časť záverečnej skúšky preukázala, že žiaci si dobre osvojili pojmy a princípy zo 

zdravovedy, sanitárstva a prvej pomoci.  Orientovali sa v základnej odbornej terminológii.. 

Priemer známok z ústnej časti : 1,64 

 

Celkové hodnotenie záverečných skúšok 

Počet žiakov ktorí konali ZS        :    11   (1 žiak ZS nekonal – vážne zdravotné problémy,  

      neukončený 2. polrok)                  

Z toho prospeli s vyznamenaním  :     6   

                    prospeli veľmi dobre :      2                                           

                    prospeli                        :     3                                            

                    neprospeli                    :     0  

                                                                                              

                   Celkový priemer ZS    :    1,61      

 

 

 

V Trenčíne 30. júna 2017                                                  PhDr. Dagmar Mikušová, MPH 
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f)   Zoznam študijných odborov 

 

Škola pripravuje žiakov v študijných odboroch so zameraním na zubnú asistenciu, 

ošetrovateľskú a masérsku starostlivosť, laboratórnu diagnostiku, farmaceutickú starostlivosť 

v nemocničných a iných zdravotníckych zariadeniach 

Stredné odborné štúdium–  denné štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ    

 

 

5356 M - zdravotnícky asistent 4 triedy 

5308 M - zdravotnícky laborant 4 triedy 

5311 M - farmaceutický laborant 4 triedy 

5370 M – masér 4 triedy 

5358 M - zubný asistent 4 triedy 

             

 Stredné odborné štúdium –– popri zamestnaní (nadstavba pre NZP) 

 

5371 H – sanitár,  večerné 1-ročné 1 trieda 

5356 H -  zdravotnícky asistent večerné, 2- ročné, kvalifikačné štúdium 1 trieda 

    

 

                                                                                             Spolu: 21 tried 
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g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

 

Pedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú pedagog. proces v šk. roku 2016/2017 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov (PZ) podľa jednotlivých predmetov 

Vyučovací predmet Počet všetkých PZ Z toho kvalifikovaných PZ 

  počet % 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
3+1 ext. 4 100 

Anglický jazyk 6 5 83,3 

Nemecký jazyk 2+1 ext. 3 100 

Latinský jazyk 1 1 100 

Matematika 3 3 100 

Chémia 5 5 100 

Fyzika 1 1 100 

Telesná výchova 3+1 ext. 4 100 

Dejepis 2 2 100 

Informatika 3 3 100 

Informatika v 

zdravotníctve 
1 1 100 

Občianska výchova 4 1 25 

Zaklady ošetrovania 

a asistencie 
10 10 100 

Prvá pomoc 8+1 ext. 9 100 

Biológia 3 3 100 

Anatómia a fyziológia 3+1 ext. 4 100 

Organizácia 

zdravotníctva 
5 5 100 

Psychológia, 

pedagogika a 

profesijná 

komunikácia 

7 7 100 

Preventívne lekárstvo 1 1 100 

Zdravie a klinika 

chorôb 
5+3 ext. 8 100 

Administratíva 

a zdravotnícka 

dokumentácia 

3+1 ext. 4 100 

Etická výchova 1 1 100 

Náboženská výchova 1 ext. 1 100 

Patológia 1+2 ext. 3 100 

Patológia a klinika 

chorôb 
1 ext. 1 100 

Laboratórna technika 3 3 100 

Sanitárstvo 3 3 100 

Zdravoveda 1 1 100 

Sanitárske činnosti 3 3 100 

Farmakognózia a 

fytoterapia 
3 3 100 

Farmakológia 2 2 100 

Príprava liekov 3+1 ext. 4 100 

Farmaceutické 19 19 100 
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cvičenia 

Farmaceutická 

botanika  
1 1 100 

Farmaceutická chémia 

a analýza liečiv 
3 3 100 

Zdravotnícke 

pomôcky   
1 1 100 

Ekonomika a 

prevádzka lekárne 
1 1 100 

Masáže 3+1 ext. 4 100 

Fyzikálna terapia  3 3 100 

Rekondično-relaxačné 

cvičenia 
2 2 100 

Konverzácia v ANJ 5 5 100 

Konverzácia v NJ 2 2 100 

Masáže foto-hydro-

termo-balneoterapia 

(MFC) 

3+7 ext. 10 100 

Sociálna starostlivosť 1 1 100 

Ošetrovanie, 

asistnecia a 

zdravotnícka 

dokumentácia 

10+3 ext. 13 100 

Zdravotnícka etika 3 3 100 

Asistencia v zubnej 

ambulancii 
1+22 ext. 23 100 

Hygiena ústnej dutiny 1 1 100 

Základy asistencie v 

zubnej ambulancii 
2 2 100 

Zubné lekárstvo 3 ext. 3 100 

Cvičenia z 

hematológie a 

transfuziológie 

3 ext.
 

3 100 

Cvičenia z klinickej 

biochémie 
1+1 ext. 2 100 

Cvičenia z klinickej 

mikrobiológie 
3 ext. 3 100 

Hematológia a 

transfuziológia 
3 ext. 3 100 

Histológia 1 1 100 

Histologická technika 1 1 100 

Klinická 

mikrobiológia 
1 ext. 1 100 

Vybrané laboratórne 

metódy 
3 3 100 

Biochémia 2 2 100 

Klinická biochémia 1 ext. 1 100 

Klinická prax 1 1 100 

Analytická chémia 1 1 100 

Celkový počet interných vyučujúcich: 51  

Celkový počet externých vyučujúcich: 66 

Celkový počet THP a ostatných pracovníkov: 17 
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

1. Analýza zloženia pedagogických a odborných zamestnancov školy  

Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných  zamestnancov  

2. Analýza zloženia pedagogických a odborných zamestnancov školy  

Pedagogickí zamestnanci  

Učitelia                                51 – interní ( z toho 2 MD), 66 - externí 117 

Majstri odbornej výchovy 0 

Vychovávatelia 0 

Pedagogickí asistenti 0 

Zahraniční lektori 0 

Tréneri športovej školy a tréneri športovej triedy 0 

Odborní zamestnanci    0 

Nekvalifikovaní zamestnanci  0 

 

  

3. Analýza podľa kariérového stupňa  
  

Kariérový stupeň  

 

začínajúci 

 

samostatný 

 

s  1. atestáciou 

 

s  2. atestáciou 

  

Pedagogický zamestnanec  (PZ)  
5 17 16 11 

  

Odborný zamestnanec (OZ)  
0 0 0 0 

 

4. Druhy kontinuálneho vzdelávania 

Adaptačné  2 

Špecializačné 0 

Funkčné 2 

Aktualizačné (vrátane PAV 1*, PAV 2*) 13 

Aktualizačné - prípravné atestačné  5 

Inovačné 3 

Kvalifikačné - DPŠ 4 

PAV 1*- prípravné atestačné vzdelávanie na 1. atestáciu 

PAV 2*- prípravné atestačné vzdelávanie na 2. atestáciu 
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5. Atestácie 

1. atestácia 1 

2. atestácia 2 

2.  Odborné vzdelávanie  -  Organizované Komorou MTP – kredity sa počítajú do komory   

-  

 i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

-     Informácie o aktivitách a prezentácii školy sú uvedené v kapitole B - oblasť   

      mimoškolskej výchovy a v správach predmetových komisií    

- Podrobné informácie o mimoškolskej činnosti sú uvedené nižšie v "Hodnotiacej správe za 

mimoškolskú činnosť"  v kapitole "Ďalšie informácie" v bode b) o voľnočasových 

aktivitách 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 

 ZDRAVÝ ÚSMEV – realizácia prevencie zubného kazu a podpora orálneho zdravia 

pre deti MŠ A ZŠ v Trenčianskom kraji, realizovaný od r. 2000. 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 

 Zapojenie školy v spolupráci s NÚCEM do nového národného projektu „Zvyšovanie 

kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania“. 

 Zapojenie školy do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva . 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 

 

- 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

         a/ Objekty v správe školy 

 

Názov objektu Adresa Účel využitia Kapacitné využitie v % 

Budova Strednej 

zdravotníckej školy 

 

Veľkomoravská 14, 

Trenčín 

Výchovno-

vzdelávací 

proces 

100  
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  b/ Nájomné vzťahy (škola je prenajímateľ) – nájomca 

 

Nájomca 

- 

podnájomník 

Predmet 

nájmu 

(m
2
) 

Účel nájmu Doba 

nájmu (od 

–do) 

Cena nájmu 

(€/m
2
) 

Cena 

nájmu 

 

Ľubica 

Šišovská Lu-

Si Mateja 

Bela 2450/29, 

Trenčín 

 

28 

Prevádzkovanie 

školského bufetu 

01.09. 

2016 – 30. 

06. 2017 

 

50 

 

1 400 € 

Ľubica 

Šišovská Lu-

Si Mateja 

Bela 2450/29, 

Trenčín 

 

1,6 

Prevádzkovanie 

automatov na teplé 

nápoje = 2 ks + 

automatu na bagety 

a sladkosti 

01.01.2017 

– 

30.06.2017  

 

50 

 

80 € 

 

 

c/ Nájomné vzťahy (škola je nájomca) 

 

 Prenajímateľ  Predmet 

nájmu 

(m
2
) 

Účel 

nájmu 

Doba 

nájmu 

(od –do) 

Cena 

nájmu 

(€/m
2
) 

Cena 

nájmu 

€/ročne  

Služby 

ročne 

€  

       

       

 

  d/ Výpožička (škola je vypožičiavateľ) 

 

 Požičiavateľ Predmet 

výpožičky (m
2
) 

Účel 

výpožičky 

Doba 

výpožičky (od-

do)  

Služby ročne 

(€) 

Športové 

gymnázium 

Trenčín 

bazén 

TŠV – štud. 

odbor 

masér 

1. 9. 2016  

– 30. 6. 2017 
912 

 

 

 

  e/ Výpožička (škola je požičiavateľ) 

 

 Vypožičiavateľ Predmet 

výpožičky (m
2
) 

Účel 

výpožičky 

Doba 

výpožičky (od-

do)  

Služby ročne 

(€) 

    – 

Praktické vyučovanie 

Praktické vyučovanie škola zabezpečuje:  

  a/ v laboratóriách školy – odbor zdravotnícky laborant a odbor farmaceutický laborant,  

     v odborných učebniach – odbor zdravotnícky asistent, masér, zubný asistent  

  b/ vo Fakultnej nemocnici Trenčín na viacerých oddeleniach  s vlastnými vyučujúcimi  

      špecializované ambulancie (3) – bez vyučujúcich, na základe dohody, vyučujúci plnia  

      kontrolnú  funkciu 
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      sociálne zariadenia (5) – bez vyuč. na základe dohody, vyučujúci plnia kontrolnú funkciu 

 c/ v lekárňach na území mesta Trenčín (18) – bez vyučujúcich, na základe pracovno-

právneho vzťahu, vyučujúci plnia kontrolnú funkciu 

 

Materiálno-technické zabezpečenie 

Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy je potrebné: 

 dovybaviť nové priestory pre SZŠ Trenčín, v budove na ulici Veľkomoravská 14 – 

učebnými pomôckami, počítačmi v triedach a pod. 

 zabezpečiť výmenu nábytku v kabinetoch pre učiteľov v súvislosti s kvalitnou 

prípravou na vyučovanie  

 dovybaviť novým nábytkom a učebnými pomôckami odborné učebne pre zubných 

asistentov  

 doriešiť vyučovanie predmetu telesná výchova, nakoľko miestnosti na cvičenie, ktoré sú 

v suteréne, nie sú vyhovujúce pre vyučovanie daného predmetu 

 zabezpečiť výmenu dverí v budove školy, zatemnenie okien na skvalitnenie výchovno-

vyučovacieho procesu pri premietaní, ďalej zrealizovať zamrežovanie suterénnych 

okien,  aby sa zabezpečila ochrana majetku pred vzniknutím vandalov do budovy 

školy.  

 doriešiť dovoz stravy do budovy školy, aby nedochádzalo k stretávaniu pracovníkov, 

ktorí stravu dovážajú so žiakmi 

 v prípade schválenia kapitálových výdavkov pre kalendárny rok 2018:  

- zabezpečiť garáž pre školské auto 

- zväčšiť vchod do budovy školy, čím by sa zväčšil priestor pri vrátnici 

- vybudovať odbornú učebňu anatómie a fyziológie s aulovým sedením 

- dokúpiť chýbajúce učebné pomôcky (pre odbor zubný asistent a zdravotnícky 

laborant,   ktoré majú charakter kapitálových výdavkov)  

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej   

      činnosti školy 

 

1.       normatív na žiaka -  rok 2016:  

                     Kategória SOŠ 02:   2 033,17 – 2 090,51 € 

                     Kategória SOŠ 12:   2 810,74 -  2 866,68 € 

 

     normatív na žiaka -  rok 2017:  

     Kategória SOŠ 02:   1 870,75 -  2 140,62 € 

                    Kategória SOŠ 12:   2 643,36 -  2 972,97 € 

 

2.      príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov: 0 

 

3.      finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy:  4 510 € /na kalendárny rok 2016/ 

 

D- oblasť organizačno-ekonomická 

 

- V auguste 2016 sa škola presťahovala do novej – zrekonštruovanej budovy na ul. 

Veľkomoravská 14 v Trenčíne, kde boli vybudované nové laboratóriá a odborné učebne  

pre všetky študijné odbory.  

-  Po roku pôsobenia v novej budovy, tzv. skúšobnej dobe je potřebné vzájomne vymeniť 

niektoré priestory - v súvislosti so zvýšením počtu žiakov (+ 1 trieda v odbore zubný 
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asistent) a tiež na základe zvýšenia počtu pedagogických zamestnancov je potrebné 

premiestniť učiteľov do väčších kabinetov 

 

Príjmy na účet Rodičovského združenia (RZ) pri SZŠ Trenčín: 

 príspevok rodičov do RZ   

 dary do RZ ( ŠPZ) 

 2 % z daní fyzických osôb    

 

     Výdavky na: 

 výchovno-vzdelávací proces (učebné pomôcky, inventár)  

 mimoškolskú činnosť (krúžky, LVVK) 

 príspevok maturitným triedam  

 kultúrnu činnosť žiakov  

 členské príspevky, prevádzková réžia   

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila na šk. rok 2016/2017 a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Na dosiahnutie vízie školy: Stredná zdravotnícka škola – škola, ktorá akceptuje žiakovu 

osobnosť, poskytuje kvalitné odborné vzdelanie a špecifické voľnočasové aktivity si škola 

vytýčila v Pláne práce školy strategické ciele, ktoré boli rozdelené do oblastí: 

A – oblasť výchovno-vzdelávacia 

B – oblasť mimoškolskej činnosti 

C – oblasť medziľudských vzťahov 

D – oblasť organizačno-ekonomická 

 

A – oblasť výchovno-vzdelávacia 

 

- Školu prezentovali  – študijné odbory, mimoškolská činnosť na akciách poriadaných 

pre žiakov základných škôl  a ich rodičov:  

 

 akciou  DEŇ   OTVORENÝCH  DVERÍ - organizovanou školou 

 účasťou na akciách Prezentačné dni stredných škôl organizovaných  v Dubnici 

n/Váhom, Ilave, Považskej Bystrici, Púchove, Myjave, Novom Meste n/Váhom, 

Bánovciach n/Bebravou, Trenčíne 

 JOBFORUM + STREDOŠKOLÁK - prezentácia SŠ pre záujemcov o denné a večerné 

štúdium, v priestoroch výstaviska EXPO CENTER a. s. Trenčín 

 prezentáciou v médiách: regionálnych novinách, TV, Cellula... (vedenie školy), 

 

- Udržali sme vysoko kvalitnú výučbu aktivovaných odborov po stránke metodickej, 

organizačnej, materiálnej a technickej 

 

- Zvýšenú pozornosť sme venovali novému študijnému odboru  5358 M - zubný asistent, 

ktorý od školského roku 2014/2015 Ministerstvo zdravotníctva zaradilo do siete 

študijných odborov na SZŠ Trenčín. 

- Zvýšenú pozornosť sme venovali príprave maturitných skúšok  

- Dôraz sme kládli na praktickú stránku vyučovania, prepojenie teórie s praxou vo 

všetkých predmetoch tak, aby sa vytvorili podmienky pre rýchlu adaptáciu na prax. 

- Zabezpečili sme pomoc novým začínajúcim učiteľom  prostredníctvom uvádzajúcich 

učiteľov. Zabezpečili a koordinovali sme „Adaptačné vzdelávanie začínajúcich 

pedagogických zamestnancov“ v podmienkach školy, čím sa u nich vytvorili podmienky 
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na získanie vedomostí, zručností a postojov pre výkon činnosti v  podmienkach 

pedagogickej praxe. 2 začínajúce učiteľky úspešne absolvovali a ukončili Adaptačné 

vzdelávanie podľa platných predpisov - bolo im vydané Rozhodnutie o ukončení AV 

- Uplatňovali sme Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania schválenú vládou 

SR č. 846/199. 

- Podporovali sme výchovu zdravo sebavedomého človeka, rozvíjali sme empatiu ako 

predpoklad pre výkon povolania, viedli sme žiakov k racionálnemu štúdiu, k vypestovaniu 

potreby vzdelávania po celý život, osvojenia si metód vyhľadávania, spracovania a 

aplikácie nových poznatkov. 

- Prezentovali sme koncepciu tvorivo - humánneho vyučovania, podporovali sme procesy 

motivácie, emocionalizácie, autoregulácie, socializácie, kognitivizácie, kreativity. 

- Na skvalitnenie výučby cudzích jazykov sme využívali aj hodiny konverzácie. Žiakov 

prvých ročníkov sme zaraďovali do skupín tak, aby mohli pokračovať v štúdiu jazyka, 

ktorý sa učili na ZŠ. 

- Vyučujúce OSE sme podporovali k účasti na  odborných  seminároch  poriadaných  

      Slovenskou zdravotníckou univerzitou Bratislava a všetkých vyučujúcich na aktivitách 

      Metodicko-pedagogického centra alokované stredisko Trenčín  

- Špecifické odborné problémy sme riešili prostredníctvom Asociácie SZŠ, SZU a MZ SR. 

- Podporovali a koordinovali sme spoluprácu výchovného poradcu a koordinátora 

drogovej  závislosti s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou Trenčín, 

s Políciou SR, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, so sociálnymi partnermi školy  

(Mgr. Šašinková, PhDr. Mišinová, PhD., Mgr. Červeňanová)  

- Vzdelávanie v oblasti ľudských práv sme realizovali účasťou na seminároch, besedách a  

podujatiach zameraných na demokraciu, výchovu proti rasizmu a xenofóbii v Zmysle 

Národného plánu výchovy k  ľudským právam. Kládli sme dôraz na správanie a  

zodpovednosť za svoje činy. Pripravili sme besedu, resp. návštevu výstavy a iných  

kultúrnych podujatí s touto problematikou. 

- Pracovali s informačnou technológiou na škole a využívali sme internet, webovú 

stránku školy, elektronickú evidenciu dochádzky zamestnancov školy, elektronickú 

žiacku knižku. 

- Prehĺbili sme styk s absolventmi, zaujímali sa o ich uplatnenie v praxi, na VŠ, získali 

sme informácie o stupni a kvalite ich pripravenosti na prax a štúdium na VŠ 

 

B – oblasť mimoškolskej výchovy 

 

- Zvýšili a zefektívnili sme mimoškolskú voľnočasovú aktivitu, prácu s talentovanými 

žiakmi (Ing. Nora Faitová) 

- Zavedením 10 záujmových krúžkov sme poskytli študentom možnosť zmysluplne tráviť 

voľný čas, vyskúšali si svoje schopnosti v rôznych činnostiach. Využili sme vzdelávacie 

poukazy, ktoré prispeli na financovanie mimoškolského záujmového vzdelávania zo 

štátnych prostriedkov. Podporili a zapojili talentovaných žiakov do literárnych a 

recitačných súťaží 

- Podrobné informácie o mimoškolskej činnosti sú uvedené nižšie v "Hodnotiacej 

správe za mimoškolskú činnosť"  v kapitole "Ďalšie informácie" v bode b) o 

voľnočasových aktivitách 

- Podarilo sa nám zvýšiť pocit zodpovednosti žiakov za chod školy, zefektívniť Žiacku 

školskú radu (Mgr. Margorínová) 

- V súlade s  Národným programom rozvoja športu v SR sme podporovali športové 

mimoškolské aktivity a súťaže, (Mgr. Baláž, PaedDr. Rolníková, PhD., Mgr. Líška) 
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- V rámci Národného programu podpory zdravia sa škola zapojila do projektov: Škola 

podporujúca zdravie, Občianske združenie proti fajčeniu a Zdravý úsmev (PhDr. D. 

Mikušová, MPH a  PhDr. I. Mráziková) 

- Využili sme činnosť Miestneho spolku SČK pri SZŠ v Trenčíne na prehĺbenie 

profesijnej orientácie, zabezpečili aktivity mládeže v oblasti  Slovenského Červeného 

kríža, Dňa narcisov, v Lige proti rakovine, bezpríspevkového darcovstva krvi –

Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi a podobne (PhDr. Litvínová, PhD.) 

- Podporovali sme predmetové olympiády (Ing. Nora Faitová, vedúci PK) 

- Kládli sme dôraz na stredoškolskú odbornú činnosť– zapojili sme sa do XXXVIII. 

ročníka SOČ - učitelia boli na príprave žiakov hmotne zainteresovaní – vzdelávacie 

poukazy (Ing. Nora Faitová) 

- S Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne sme spolupracovali na 

akciách podporujúcich zdravie (PhDr. D. Mikušová, MPH, MUDr. Dobiášová, PhD., 

MPH)  

 

C – oblasť medziľudských vzťahov 

 

Pre tvorivú a spokojnú, tým aj kvalitnú prácu v škole je potrebné, aby v pedagogickom 

kolektíve, kde sa stretávajú jednotlivci z  rôzneho názorového smerovania vládla tolerancia a 

porozumenie. Preto budeme: 

- Presadzovali sme novú kvalitu komunikácie vo vnútri i mimo školy  

- Presadzovali sme morálne hodnoty, ako sú: slušnosť, poctivosť, svedomitosť, dôvera, 

úprimnosť, otvorenosť, vzdelanie a realizmus v očakávaniach 

- Podporovali sme prejavy úcty k národným tradíciám – prejavy spolupatričnosti, 

hrdosti, zdravého sebavedomia v oblasti kultúry a športu 

- Zlepšili sme informovanosť pracovníkov a žiakov školy, rodičov, verejnosti aj 

vytvorením webovej stránky školy 

- Na základe prijatia Deklarácie európskych ministrov školstva sme výchovne využili a 

pripomenuli 9. september ako Pamätný deň holokaustu. Túto problematiku sme využili 

na posilnenie výchovy k mieru, humanizmu, tolerancii. Oboznámili sme pedagogických 

zamestnancov so zákonom č. 365/2004 Z. z. (antidiskriminačný zákon).  

- Pozvali sme odborníkov na podujatia zamerané na výchovu proti rasizmu a ostatným 

prejavom intolerancie.  

- Presadzujeme výchovu k ľudským právam – problematiku diskriminácie, rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu a iných prejavov intolerancie najmä na hodinách  spoločensko-

vedných predmetov a jazykov. V profesijnej výchove rozvíjame humanizmus a empatiu. 

Zamerali sme sa na výchovu k mieru, demokracii, tolerancii 

- Zvyšujeme právne povedomie zamestnancov  a žiakov školy 

- V rámci pedagogických rád a triednických hodín ďalej prehlbovali sme poznatky a právne 

vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných 

dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovoroch o právach dieťaťa  

- Podporovali sme účasť  žiakov vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkali 

a umožnili sme rešpektovanie ich názorov (prostredníctvom Žiackej školskej rady a 

Rady školy) 

- Naďalej sme sprístupňovali všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie (Mgr. Šašinková, PhDr. Mišinová, PhD. - 

výchovný poradca a Ing. Nora Faitová) 

- Protidrogovej prevencii sme venovali mimoriadnu pozornosť v špecifických podmienkach  

zdravotníckej školy. Využívali výchovný vplyv aj externých učiteľov a činnosť 

koordinátora protidrogovej prevencie (Mgr. Daša Červeňanová),  
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- Učitelia sú povinní monitorovať zmeny v správaní žiaka a v prípade oprávneného 

podozrenia z užívania drog, šikanovania a pod. požiadať o pomoc odbor sociálnych vecí 

príslušného OÚ. Podieľali sme sa a naďalej sa budeme pri realizácii úloh Národného 

programu boja proti drogám. Zvlášť obozretne sme postupovali pri výkone cvičení 

v prirodzených podmienkach. V oblasti prevencie spolupracovali sme s Mestskou políciou 

v Trenčíne.  

- Cieľavedome sme spolupracovali s rodičmi problémových žiakov prostredníctvom 

triednych učiteľov a výchovného poradcu. 

 

D- oblasť organizačno-ekonomická 

 

-   Spolupracovali sme so ŠI pri Športovom gymnáziu Trenčín, Staničná ul., kde sú  ubytovaní     

     žiaci a žiačky našej školy. 

-  Efektívne sme využili pridelené finančné prostriedky na základe normatívu určeného 

zákonom o financovaní školstva, účelne sme ich využili na materiálno-technické 

zabezpečenie - na nákup učebných pomôcok a názorných učebných pomôcok potrebných 

pre výchovno-vyučovací proces   

 

- Zabezpečili sme:  

 dodržiavanie platných zákonov 

 efektívne využívanie pracovných síl a pracovného času 

 potrebné opravy prístrojov, zariadení a ostatného inventára, 

 doškolovanie pracovníkov v súvislosti s ich pracovným zaradením 

 viac finančných prostriedkov sme získali:  

 podporovaním mimoškolských aktivít realizovaných z finančných prostriedkov 

získaných za vzdelávacie poukazy 

 od Rodičovského združenia z príspevkov a darov a z 2 % odvedených z dane 

z príjmov fyzických a právnických osôb 

 priebežne sme aktualizovali web stránku školy a tak prispeli k budovaniu pozitívneho 

imidžu školy 

 vytvorili sme databázu absolventov na základe zaslaných návratiek, ktoré poskytli 

škole a snažili sme sa získať spätnú väzbu o ich umiestnení. 

 

-  Stanovené ciele sa pravidelne priebežne hodnotili na gremiálnych a pedagogických 

poradách, zasadaniach RŠ, Odborovej organizácie, kde vedenie školy pravidelne 

informovalo o priebežných úspechoch, ale aj nutných opatreniach vyplývajúcich 

z nedostatočného plnenia úloh. Väčšina stanovených úloh vo všetkých oblastiach bola 

splnená, čo podporuje a prehlbuje silné stránky školy uvedené v nasledujúcom bode. 

 

 

SWOT analýza: 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 

 Zachovaná a naďalej je zvyšovaná kvalitná výučba aktivovaných odborov, čo sa prejavila 

vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov školy. 

 Škola má:  

 70 - ročnú existenciu, nadštandardne rozvinutú spoluprácu s Fakultnou nemocnicou 

Trenčín – klinickými i technickými oddeleniami, vybranými špecializ. ambulanciami, 

so sociálnymi zariadeniami rozličných typov – kvalitné praktické vyučovanie 

v prirodzených podmienkach 
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 na praktické vyučovanie vo všetkých odboroch využíva moderne vybavené 

laboratóriá a odborné učebne v priestoroch školy  pre všetky aktivované odbory, 

ktoré sa musia často inovovať v náväznosti na rozvoj zdravotníckej techniky.  

 má kvalifikovaných interných a externých vyučujúcich v jednotlivých odboroch – 

záruka kvalitnej výuky  

 má stabilné personálne obsadenie, ktoré sa priebežne dopĺňa z dôvodu odchodu na 

starobný dôchodok, príp. nástupu na materskú dovolenku  

 má akreditáciu pre vyššie odborné štúdium 

 má výhodné postavenie v rámci regiónu, dobrá dopravná dostupnosť 

 Pravidelné zviditeľňovanie školy na verejnosti prezentáciou v regionálnych médiách.  

(Trenčianske noviny), v školskom časopise Cellula, účasťou na rôznych akciách, kde sa 

škola prezentovala. Boli to napr.: Deň otvorených dverí pre rodičov a našich budúcich 

študentov, prezentácie  školy na akciách typu Stredoškolák, v Trenčíne, v Bánovciach 

n/B, v Pov. Bystrici, v Dubnici n/V, v Ilave, na Myjave, Deň úcty k starším, Deň 

narcisov, Svetový deň SČK, Medzinárodý deň sestier, Deň darcov krvi, Dni zdravia, 

Týždeň modrého gombíka, rôzne športové, vedomostné a literárne súťaže a mnohé iné 

humanitné a kultúrne akcie (uvedené na inom mieste). 

 

 získané ocenenia našej školy ale i jednotlivcov: 

 

a/ ocenenia školy 

- Diplom za 2. miesto – Stredoškolské hry mládeže - volejbal dievčat 

- Diplom za 2. miesto – Halové veslovanie SŠ – chlapci 

- Diplom za 2. miesto – Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie 

a prózy mládeže   a dospelých Hviezdoslavov Kubín - Štúrov Uhrovec 

 

 Školský časopis Cellula získal: 

-  2. miesto -  Štúrovo pero 2017 (prvé miesto nebolo udelené) 

      

b/ ocenenia pedagógov: 

Neboli udelené 

 

c/ ocenenia žiakov za reprezentáciu školy na rôznych akciách a súťažiach 

     sú podrobne rozpísané v správach Predmetových komisií a v Správe za mimoškolskú 

činnosť. Najdôležitejšie  ocenenia:  

- 2. miesto v umeleckom prednese  poézie a prózy v recitačnej súťaži Štúrov Uhrovec 

obsadila  Jesika Furdanová (II. FL) 

- žiačky III. ZA triedy – S. Kopecká, L. Okajčeková, Z. Ondrušková - získali 1. miesto   

v regionálnej súťaži  v poskytovaní prvej pomoci  v Topoľčanoch 

-  31 žiakov sa zapojilo do najväčšej medzinárodnej súťaže Matematický klokan   

- Ostatné ocenenia žiakov sú uvedené v kapitolách o mimoškolskej činnosti, SOČ a   

   v správach predmetových komisií. 

- 60 žiakom školy riaditeľka školy udelila pochvalu za vzornú reprezentáciu školy 
a za vynikajúce výsledky v športových, vedomostných i literárnych súťažiach, za účasť 

v SOČ, za reprezentáciu školy na rôznych kultúrnych podujatiach, v projekte Zdravý 

úsmev, za darcovstvo krvi a za výborné študijné výsledky 

 

 Účasť pedagógov a žiakov na rôznych iných súťažiach, seminároch, konferenciách, 

exkurziách, výstavách atď. je uvedená v správach predmetových komisií. 
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 Zintenzívnenie mimoškolskej činnosti – zapojenosť žiakov do  10  krúžkov (podrobnejšie 

informácie v správe o mimoškolskej činnosti) 

 

Mimoriadne úspešná činnosť Miestneho spolku SČK, ktorý spoluorganizoval mnohé akcie: 

 

- Deň narcisov – do celonárodnej zbierky pre Ligu proti rakovine zúčastnilo 47 žiakov 

našej školy 

- Deň nezábudiek – akcia  Ligy za duševné zdravie 

- Týždeň modrého gombíka 

- Svetový deň zdravia – pomoc pri zabezpečovaní merania vitálnych funkcií  

- Zabezpečenie prvej pomoci na rôznych kultúrnych a športových podujatiach  

- Školenia zdravotníckych hliadok 

- Darcovstvo krvi  

 Veľmi dobrá spolupráca s RZ pri SZŠ Trenčín 

 Prístup na internet nielen učiteľom a zamestnancom, ale všetkým žiakom otvoril dvere do 

sveta a rozšíril hranice poznania 

 Internetová Žiacka knižka a priebežná aktualizácia web. stránky školy,  prispieva 

k informovanosti rodičov žiakov školy ohľadne prospechu a výchovnovzdelávacích 

výsledkov ich detí a  k budovaniu pozitívneho imidžu školy (Ing. A. Julény) 

 Zapojenie sa školy do rôznych projektov. Uvedené v samostatnej časti pod písm. j) 

 Zapojenie sa pedagógov do rôznych typov štúdií, čím prispievajú ku svojmu kariérnemu 

rastu a zlepšujú kvalitu pedagogickej práce. Uvedené v časti pod písm. h. 

 Činnosť výchovného poradcu a koordinátora drogových závislostí veľmi pozitívne 

ovplyvnila prevenciu nežiadúcich javov medzi mládežou organizovaním rôznych akcií 

– konzultácií, pohovorov, prednášok, diskusií s odborníkmi na danú problematiku 

 Spolupráca s rôznymi inštitúciami: MPC v Trenčíne a Bratislave, CPPPaP v Trenčíne, 

Krajskou knižnicou, inými strednými a základnými školami v rámci TSK a odborná 

spolupráca so SZŠ v Čechách a na Slovensku 

 Podpora školy vo vzdelávaní žiakov a zamestnancov v oblasti ľudských práv, 

extrémizmu a právneho povedomia 

 Podpora vedenia školy k účasti žiakov na odborných seminároch, konferenciách 

a exkurziách, čím sa prehlbovala profesionálna orientácia žiakov. Napr.: výstava Hospic 

MEDICA Brno, Zdravý životný štýl Trenčín, Medipharma Trenčín, Konferencia 

Deň zdravého srdca Trenčín, exkurzia v spoločnosti Galvex, Medirex, 

Farmaceutické múzeum vo Viedni, Fytofarma v Malackách 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky 

 

 náročné zabezpečovanie chýbajúcich odborných učebníc, ktorých zabezpečenie si škola 

musí hradiť z vlastných prostriedkov, nie sú hradené z MŠ SR, pretože ich vydáva 

Vydavateľstvo Osveta v Martine, knihy sú ťažko získateľné v rámci vydania ďalších 

vydaní 

 nepodarilo sa nám dostatočne vybudovať databázu absolventov a tým získať ucelený 

pohľad v ich konečnom uplatnení 

 iné problémy sú uvedené v bode  Materiálno-technické zabezpečenie 

 

Príležitosti 

 neustála potreba zdravotníckeho personálu 

 nové zdroje mimorozpočtových finančných prostriedkov (EU fondy…) 
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 rozvoj trhu práce – pravdepodobný rozvoj firiem s farmaceutickým zameraním a 

relaxačných zariadení 

 motivácia vedenia školy 

 

Ohrozenia 

 nedostatočné finančné ohodnotenie práce zamestnancov školstva a následná demotivácia 

 nedostatočné ohodnotenie pracovnej sily v zdravotníctve z čoho pramení úbytok 

vysokokvalifikovanej pracovnej sily do inych regiónov a do zahraničia 

 narastajúce ohrozenie mládeže nežiadúcimi vplyvmi 

 prehlbovanie sociálnej nerovnosti medzi žiakmi  

 

 

Návrh opatrení  

 hľadať nové možnosti ohľadom zlepšenia finančnej situácie školy 

a/ podporovať a a podnecovať u učiteľov kladný postoj k tvorbe projektov z EU fondov 

a iných finančných zdrojov, čím sa zlepší materiálno-technické vybavenie školy – 

odborných učební, laboratórií, ale aj finančné zabezpečenie učiteľov 

b/ hľadať vhodných sponzorov, ktorí môžu podporiť školu v materiálno-technickom 

vybavení (nákup moderných pomôcok, prístrojov, zariadení... ) 

 dôsledne sledovať efektívne využívanie pracovných síl, dodržiavanie pracovného času, 

šetrenie školského majetku, energií, dodržiavanie čistoty, poriadku a všetkých nariadení 

 prostredníctvom výzvy na web. stránke školy budovať databázu absolventov s cieľom 

mať prehľad o ich uplatnení v praxi, štúdiu na vysokej škole alebo inom type školy 

a posilniť v povedomí študentov 4. ročníkov pochopenie nutnosti spätnej väzby 

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie  

     žiakov na pracovnom trhu, ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

V školskom roku 2016/2017 maturitné skúšky úspešne absolvovalo 98 žiakov denného štúdia 

z celkového počtu 102 prihlásených žiakov denného štúdia. 

Bližšie informácie sú v priložených tabuľkách a v Správe o priebehu maturitných skúšok.  

 

Ďalšie informácie 

 

a/   o psychohygienických podmienkach vzdelávania a výchovy v škole  

Zo strany vedenia školy a všetkých zamestnancov školy sa venovala zvýšená pozornosť 

dodržiavaniu psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania v škole: 

  -   pri zostave rozvrhu hodín 

- pri dodržiavaní času prestávok 

- pri zabezpečení vhodných podmienok počas vyučovacej jednotky (hodiny, cvičenia, 

prax.) zo strany vyučujúcich; napr.: vetranie, čerstvý vzduch, nehlučnosť, dostatočné 

osvetlenie, minimalizovanie prašnosti, dôraz na správne sedenie zo zdravotného hľadiska, 

v prípade potreby uvoľňovacie cviky.  

- počas voľných hodín a v čase pred a po vyučovaní, keď žiaci čakajú na spoje domov 

majú možnosť pobytu v určených triedach  

- pri zabezpečovaní dodržiavania pravidiel povinnej hygieny, ktoré sú zakomponované 

v prevádzkovom poriadku jednotlivých laboratórií a odborných učební a vo vnútornom 

školskom poriadku 
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- žiaci mali možnosť stravovania v školskej výdajni stravy (ubytovaní v ŠI mali 

zabezpečenú celodennú stravu) 

- v priestoroch školy je bufet, automaty na čaj a iné teplé a studené nápoje, obložené 

pečivo... 

- dbali sme na dodržiavanie pitného režimu – podávanie tekutín ku každému jedlu 

- v priestoroch školy a jej okolia sa striktne dodržiaval zákaz fajčenia 

- do vyučovacieho procesu boli podľa možnosti zaradené rôzne aktivity, ktoré podporovali 

zdravý duševný a telesný vývoj (návšteva kultúrnych podujatí a inštitúcií, odborných 

seminárov, múzeí, knižnice, pobyt v prírode počas KOŽAZ alebo OŽAZ...) 

 

b/ o voľnočasových aktivitách 

 

Hodnotiaca správa za mimoškolskú činnosť 
Školský rok: 2016/2017 

 

Celkový počet krúžkov: 10 

Počet členov krúžkov: 127 (niektorí žiaci pracovali vo viacerých krúžkoch) 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov: 525 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov: 102 (101+1 externý žiak) 

 

Mimoškolská činnosť bola zameraná na aktivizáciu nových krúžkov, resp. pokračovanie 

činnosti tých krúžkov, o ktoré bol záujem v minulom školskom roku. 

 

AKTIVOVANÉ KRÚŽKY 

NÁZOV KRÚŽKU:  POČET ŽIAKOV:  VEDÚCI KRÚŽKU: 

 Redakčný krúžok I.   16  Mgr. Marcela Matusová 

 Redakčný krúžok II.   11  Mgr. Jana Meľošová 

 Farmaceutická chémia   15  RNDr. Valentína Leová 

 Chémia hrou    6  RNDr. Valentína Leová 

 Fytokozmetika    10  PharmDr. Marta Delinčáková 

 Liečivá rastlina projektom  12  PharmDr. Miroslav Peciar 

 Prírodné liečivá - botanika hrou 17  PharmDr. Miroslav Peciar 

 Prvá pomoc    5  Mgr. Katarína Moravíková 

 Zdravý úsmev    21  PhDr. Ivana Mráziková 

 Krúžok biológie    14  PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. 

 

 

ČINNOSŤ KRÚŽKOV: 

 redakčný krúžok I. – školský časopis   Mgr. Marcela Matusová  

vydáva školský časopis Cellula, v ktorom informuje o dianí na škole, zverejňuje literárne 

príspevky žiakov školy, zúčastňuje sa súťaží školských časopisov, krúžok sa orientuje na 

grafické spracovanie časopisu 

 

 redakčný krúžok II. – školský časopis   Mgr. Jana Meľošová  

vydáva školský časopis Cellula, v ktorom informuje o dianí na škole, zverejňuje literárne 

príspevky žiakov školy, zúčastňuje sa súťaží školských časopisov, krúžok sa orientuje na 

príspevky žiakov do časopisu 
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 chémia nielen pre farmaceutov    RNDr. Valentina Leová 

krúžok poskytuje možnosť jednoduchými chemickými experimentmi dokázať zloženie 

alebo vysvetliť priebeh dejov v látkach, s ktorými sa stretávame v bežnom živote (napr. 

potraviny, čistiace prostriedky, liečivá) 

 

 fytokozmetika      PharmDr. Marta Delinčáková 

Krúžok zameraný na využívanie rastlín a rozličných prírodných látok v kozmetike a zvlášť 

vo farmaceutických prípravkoch zameraných na fytokozmetiku 

 

 farmaceutická chémia     RNDr. Valentina Leová 

lieky sú liečivé látky alebo liečivé prípravky upravené do konečnej podoby, pričom krúžok 

sa zameriava práve na analýzu liečiv a na ich obsahové látky, zároveň sa zameriava na 

prípravu žiakov 4. ročníka študijného odboru farmaceutický laborant na praktickú 

maturitnú skúšku 

 

 prírodné liečivá – botanika hrou   PharmDr. Miroslav Peciar 

cieľom krúžku je prehĺbiť u žiakov záujem o liečivé rastliny v oblasti teoretických 

vedomostí a zdokonaliť ich zručnosti pri realizácii praktických úloh v tejto oblasti 

 

 liečivá rastlina projektom    PharmDr. Miroslav Peciar 

cieľom krúžku je povýšenie krúžku prírodné liečivá, kde žiaci realizujú analýzu liečivých 

rastlín, pričom  teoretické vedomosti dopĺňajú praktickým overením pomocou metód 

projektového vyučovania 

 

 krúžok prvej pomoci     Mgr. Katarína Moravíková 

zameria sa na získanie teoretických poznatkov a základných praktických zručností pri 

poskytovaní prvej pomoci, na prezentáciu prvej pomoci v MŠ, inštruktáž v ZŠ, na 

stredných školách, reprezentáciu školy na súťažiach v tejto oblasti 

 

 zdravý úsmev      PhDr. Ivana Mráziková 

krúžok najmä pre žiakov z odboru zubný asistent je zameraný na spoluprácu SZŠ TN so 

ZŠ a MŠ v Trenčíne a okolí v rámci projektu Zdravý úsmev 

 

 krúžok biológie      PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. 

krúžok je zameraný na prehĺbenie a doplnenie poznatkov z biológie, krúžok slúži ako 

príprava žiakov na prijímacie pohovory z biológie na VŠ 

 

 

Školské kolo 38. ročníka súťaže: Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) 
 

Za koordinátora SOČ pre školský rok 2016/2017 bola menovaná Mgr. Jana Hrnčárová. 

 

Dňa 16.11.2016 sa realizovalo inštruktážne stretnutie v Krajskom centre voľného času 

v Trenčíne, kde boli poskytnutú informácie o organizácii obvodových kôl a o nutnosti 

prihlásiť a nahrať svoju prácu už v školskom kole na stránke www.siov.sk. 

 

Dňa 21. februára bolo na našej škole zorganizované školské kolo Stredoškolskej odbornej 

činnosti. Zúčastnili sa ho traja žiaci s dvoma prácami, Marek Ďurika (II. FL) v odbore 

Biológia a Peter Kucharík (II. FL) spolu s Matejom Gajdošom (SPŠ Dubnica nad Váhom) 

v odbore Pôdohospodárstvo. Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili Ing. Nora Faitová, RNDr. 

http://www.siov.sk/
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Valentína Leová a  PhDr. Anna Litvínová, PhD. Do obvodového kola nepostúpila ani jedna 

z uvedených prác. 

 

Členom OHK pre obvodové kolo, ktoré sa konalo 17.03.2017 v Novom Meste nad 

Váhom (SPŠ) bola PhDr. Anna Litvínová, PhD. pre odbor 17 – pedagogika, psychológia, 

sociológia. 

 

Súťaže, olympiády, výchovné podujatia a ostatné aktivity 
Podrobný rozpis a vyhodnotenie športových súťaží, chemickej olympiáde, medzinárodnej 

matematickej súťaži KLOKAN a informatickej súťaži I-Bobor a všetkých ostatných aktivít sa 

nachádza v hodnotiacej správe vedúcej komisie prírodovedných predmetov a TŠV Ing. 

Drhovej. 

 

Podrobný rozpis a vyhodnotenie recitačných súťaží, jazykových olympiád, súťaži Štúrovo 

pero a všetkých ostatných aktivít sa nachádza v hodnotiacej správe vedúcej jazykovej 

predmetovej komisie Mgr. Vargovej. 

 

Podrobný rozpis a vyhodnotenie aktivít spojených so spoločensko – vednými odbormi (DEJ, 

OBN, NAV, výchovné podujatia) sa nachádzajú v hodnotiacej správe vedúceho spoločensko - 

vedných predmetov Mgr. Ročkára. 

 

Podrobné rozpisy a vyhodnotenia aktivít spojených s odbornými predmetmi sa nachádzajú v 

hodnotiacich správach vedúcich jednotlivých odborov FL, MAS, ZA/ZUA. 

 

Aktivity v rámci prezentácií študijných odborov SZŠ Veľkomoravská 14 v Trenčíne 

 08. 11. 2016 – „Cezhraničný veľtrh práce, výmeny informácií a vzdelávania, Čadca“ 

Nové mesto nad Váhom 

 09. 11. 2016 –  Prezentácia SŠ v Myjave 

 10. 11. 2016 – „Prezentačné dni a burza pracovných informácií“ v Bánovciach nad 

Bebravou 

 24. 11. 2016 – Pozvánka na RZ na ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne 

 24. - 25. 11. 2016 – 18. ročník prezentačných výstav STREDOŠKOLÁK - HRDINA 

REMESLA 

 07. 12. 2016 – Deň otvorených dverí SZŠ v Trenčíne 

 18. 01. 2017 – Pozvánka na RZ na ZŠ Hodžova 37, Trenčín 

 november 2016 - Pozvánka na RZ na ZŠ kpt. Nálepku Nové Mesto nad Váhom 

 november 2016 - Stretnutie výchovných poradcov Nové Mesto nad Váhom 

 

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijatie v školskom roku 2016/2017 

 

Denné štúdium 4-ročné: 

počet prihlásených uchádzačov:      349 

prijímacích skúšok sa zúčastnilo:      327 

počet zapísaných a prijatých žiakov do 1. ročníka k 30. 06. 2017:  139 

 

Rozpis uchádzačov o denné štúdium podľa študijných odborov: 
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Študijný odbor 

Počet 

prihlásených 

uchádzačov 

Počet 

prijatých 

uchádzačov 

Počet neprijatých uchádzačov 

Nedostatok 

miesta 

Nevyhovel 

kritériám 

Neprišli na 

PS 

5311 M 

farmaceutický laborant 
94 28 58 0 7 

5370 M 

masér 
48 27 13 5 2 

5356 M 

zdravotnícky asistent 
70 28 36 1 5 

5308 M 

zdravotnícky laborant 
42 28 8 1 4 

5358 M 

zubný asistent 
95 28 63 0 4 

 

Štúdium popri zamestnaní, večerné štúdium do učebného odboru sanitár: 

prijímacích skúšok sa zúčastnilo:      19 

počet prijatých a zapísaných žiakov do 1. ročníka k 30. 06. 2016:  19 

 

Štúdium popri zamestnaní, večerné štúdium do študijného odboru zdravotnícky asistent: 

prijímacích skúšok sa zúčastnilo:      25 

počet prijatých a zapísaných žiakov do 1. ročníka k 30. 06. 2016:  25 

 

V Trenčíne, 03. 07. 2017     

 

 

Vypracovala: Ing. Nora Faitová 

   zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

 

c/ o spolupráci školy s rodičmi 

 

- v bode č. 7 na str. 4 Údaje o RZ je podrobne rozpísaná činnosť RZ a spolupráca s vedením 

školy a všetkými zamestnancami 

- zárukou dobrej spolupráce rodičov a zamestnancov školy bola veľmi aktívna a produktívna 

komunikácia a spolupráca tajomníka RZ pri SZŠ Trenčín Mgr. Pavla Ročkára, ktorý bol 

v úzkom každodennom kontakte s výborom RZ 

- riaditeľka školy sa pravidelne zúčastňovala zasadaní výboru RZ a Rodičovskej rady, kde 

podávala dôležité informácie o organizačných, materiálno-technických podmienkach 

školy, ale i o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a mimoškolskej činnosti žiakov školy 

- presadzovala novú kvalitu vzájomnej komunikácie medzi školou a rodičmi, ktorá sa 

prejavila počas rôznych slávnostných akciách, ale i pri každodennom riešení otázok 

týkajúcich sa rôznych stránok školského života. Rešpektovala názory a návrhy rodičov 

týkajúce sa skvalitnenia vzájomnej spolupráce 

- na triednických aktívoch rodičovského združenia sa okrem triednych učiteľov 

zúčastňovalo i vedenie školy. Stalo sa už tradíciou, že okrem pravidelných príhovorov 

vedenia školy k rodičom cez školský rozhlas sa riaditeľka školy aktívne zúčastňovala 

stretnutí rodičov v triedach. Tu sa prejednávali otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho 
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procesu, ale i veľmi nutnej spolupráce rodiny a školy, bez ktorej by snaženie obidvoch 

strán pri výchove mladej generácie nebolo úspešné. Apelovala na úroveň komunikácie a jej 

postupnosti hlavne pri riešení možných problémov. 

-   Podrobné informácie o činnosti RZ sú uvedené v Hodnotiacej správe RZ 

  
d/ o vzájomných vzťahoch medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami  

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľali: 

- z časti to bolo zodpovedané v predchádzajúcom bode. Doplniť treba spoluprácu so 

zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých naši žiaci vykonávajú odbornú prax. (FN Trenčín, 

občianske združenie REFUGIUM - HOSPIC a Domov dôchodcov Trenčín, Centrum 

sociálnych služieb mesta Trenčín, AZZP – Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, 

DEMY...) a s rôznymi spoločenskými organizáciami - Jednota a Klub dôchodcov, SČK, 

Liga proti rakovine, Trenčianska nadácia, Mestský úrad v  Trenčíne... ) 

- SZŠ Veľkomoravská 14, Trenčín je členom Asociácie SZŠ Slovenskej republiky 

 

 

Hodnotiaca správa činnosti predmetovej komisie spoločenskovedných 

predmetov 

 
DEJ, OBN, ETV, NAV 

 

Školský rok: 2016/2017                                            Počet členov: 7 

Predseda PK:  Mgr. Pavol Ročkár                         Počet zasadnutí:  3 
 

Členovia predmetovej komisie:  

 

Mgr. Pavol Ročkár predseda PK  DEJ, OBN, ETV 

Mgr. Daša Červeňanová   OBN 

Ing. Mgr. Alžbeta Žatková    NAV 

Mgr. Vladimír Kusenda    OBN 

Mgr. Bohumila Novosadová   DEJ 

PaedDr. Bianka Rolníková PhD.  OBN 

Ing. Nora Faitová   INF 

Spoluprácu s vedením školy zabezpečovala zástupkyňa riaditeľky školy  Ing. Nora Faitová.  

 

Vo svojej činnosti sa zamerali členovia PK na tieto úlohy a ciele: 

 

 vychádzali z Plánu práce SZŠ Trenčín a Školského vzdelávacieho programu  

 na troch oficiálnych zasadnutiach a množstve neoficiálnych operatívnych porád 

v zborovni školy si členovia komisie vymieňali skúsenosti v odbornej a metodickej 

oblasti, pri hodnotení žiakov ako aj pri bežných každodenných problémoch 

výchovnovzdelávacieho procesu  

 venovali sa príprave exkurzií, seminárov, školení a prednášok   

 podporovali účasť študentov na rôznych súťažiach – olympiáda ľudských práv a biblická 

olympiáda 

 venovali  sa svojmu vzdelávaniu a samoštúdiu 
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Kontrola plnenia plánu práce PK 

 

 v júli – auguste bola činnosť členov PK zameraná na prípravu tematických výchovno-

vzdelávacích plánov, kontrolu ŠkVP, učebných materiálov a zaradenie enviromentálnej 

výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  a protidrogovej výchovy do tematických 

výchovnovzdelávacích plánov   

 počas ďalších mesiacov školského roka 2016/2017 kontroloval predseda PK v spolupráci 

so zástupkyňou riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávacie predmety plnenie TVVP 

v súlade so ŠKVP pri uplatňovaní medzipredmetových vzťahov, zásad humanizmu, boja 

proti všetkým formám diskriminácie, extrémizmu, intolerancie a rasizmu, opatrení proti 

šíreniu drog v školskom prostredí, predchádzaniu a zamedzeniu šikanovania, podporou 

zdravia a zdravého životného štýlu, aktivít a programov na prevenciu civilizačných 

ochorení, akcentovaním problematiky ľudských práv, práv dieťaťa, výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu, využitím zásad  ENV na vyučovaní a to všetko v spolupráci 

s koordinátormi jednotlivých výchovných zameraní a aj prostredníctvom kontrolných 

hospitácií na hodinách členov predmetovej komisie.  

 

Exkurzie, prednášky, súťaže a iné aktivity: 

 

 v októbri 2016 sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili výchovného koncertu „Odísť 

z domu“ 

 v novembri 2016 sa žiaci III. ZA a III. ZUA zúčastnili prednášky „Stop násiliu na ženách“ 

a „Obchod s ľuďmi“ 

 v novembri 2016 sa žiaci III. ZL a III. ZA zúčastnili odbornej exkurzie do Osvienčimu, 

v marci 2017 sa jej zúčastnili žiaci II. ZUA a III. FL a v júni 2017 žiaci I. FL a II. FL 

 v novembri 2016 sa s vybranými žiakmi uskutočnila Púť na Skalke nad Váhom 

a v decembri 2016 sa na škole uskutočnila cirkevná slávnosť 

 v decembri 2016 sa Mgr. Pavol Ročkár a Mgr. Dáša Červeňanová zúčastnili odborného 

seminára zameraného na problematiku prevencie radikalizmu a extrémizmu 

a predchádzania drogovej závislosti, ktorý realizovali zamestnanci prezídia policajného 

zboru 

 v júni 2017 sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov a žiaci II. FL výchovného koncertu 

„Generácia XYZ spoločne proti extrémizmu“ 

 22. júna 2017 sa vybraní žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili prednášky 

„O xenofóbii a rasizme“ 

 27. júna 2017 sa Mgr. Pavol Ročkár zúčastnil prezentácie a následnej diskusie  

s odborníkmi o reforme vzdelávania a aktuálnych témach v oblasti prevencie extrémizmu 

na školách organizovanej ministerstvom školstva v spolupráci s ministerstvom vnútra 

a spravodlivosti na Okresnom úrade v Trenčíne 

 

 

Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK: 

       

 venovať sa inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu – využívanie aktivizujúcich 

vyučovacích metód 

 na hodinách využívať  internet a elektronickú komunikáciu 

 naďalej zvyšovať kultivovanosť jazykového prejavu žiakov 

 zapájať naďalej žiakov do súťaží, organizovať prednášky, semináre a exkurzie v rámci 

Slovenska a v prípade potreby i v okolitých štátoch 
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 motivovať žiakov na vyučovacích hodinách tak, aby chápali význam a dôležitosť 

preberaného učiva 

 organizovať besedy o drogovej závislosti, prevencii, kriminalite detí a mládeže  

 vhodnou formou sa venovať otázkam životného prostredia, ekológie 

 spoznávať kultúrne a historické dedičstvo Trenčianskeho regiónu 

 

V Trenčíne 03. 07. 2017                                Vypracoval  Mgr. Pavol Ročkár 

 

 

Hodnotiaca správa  činnosti predmetovej komisie prírodovedných 

predmetov 
 

Školský rok: 2016/2017 Počet členov: 14 

Vedúca PK: Ing. Anna Drhová Počet zasadnutí: 4 

 

Členovia predmetovej komisie: 

Ing. Anna Drhová – vedúca PK INF 

Mgr. Peter Baláž   TŠV, GEO 

Ing. Nora Faitová   INF  

RNDr. Janka Gugová   CHE 

Mgr. Mária Helíková   CHE, BIO 

Mgr. Jana Hrnčárová   CHE, BIO  

PaedDr. Erika Hujová, PhD.  MAT, FYZ 

Ing. Andrea Julény   INF  

Mgr. Lucia Kučerová Gabrišková CHE, BIO  

RNDr. Valentína Leová  CHE, FCA 

Mgr. Juraj Líška   TŠV, ANF 

RNDr. Antónia Mrlianová  MAT, CHE 

PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. TŠV, BIO 

Mgr. Zuzana Vakošová  MAT, ANJ 

 

Spoluprácu s vedením školy zabezpečovala zástupkyňa riaditeľky školy Ing. Nora 

Faitová. Nové vyučujúce PK v tomto školskom roku - PaedDr. Erika Hujová, 

PhD. a Mgr. Mária Helíková pracovala na skrátený úväzok počas materskej dovolenky. 

 

Členovia PK sa vo svojej činnosti zamerali na tieto úlohy a ciele: 

 vychádzali z Plánu práce SZŠ Trenčín a Školského vzdelávacieho programu, 

 RNDr. Antónia Mrlianová a Mgr. Lucia Kučerová Gabrišková pripravili databanku úloh 

z chémie na prijímacie testy do 1. ročníka na základe dohodnutej špecifikácie s p. zást. 

Ing. N. Faitovou 

 Mgr. Jana Hrnčárová pripravila databanku úloh na prijímacie testy do 1. ročníka z  biológie 

na základe dohodnutej špecifikácie s p. zást. Ing. N. Faitovou 

 vedúcou zbierky FYZ sa stala PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

 podporovali účasť študentov na rôznych súťažiach – olympiáda v CHE, on – line 

informatická súťaž iBobor, Matematický klokan, športových súťažiach 

 uskutočnili vzájomné hospitácie 

 zabezpečili vedenie 3 krúžkov 

 venovali  sa svojmu vzdelávaniu a štúdiu 
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Školenia, konferencie, semináre: 

 Mgr. Jana Hrnčárová sa 16. 11. 2016 sa zúčastnila informačného školenia metodikov SOČ 

na KCVC v Trenčíne 

 Ing. Nora Faitová ako zástupkyňa riaditeľky školy v marci 2017 úspešne ukončila funkčné 

inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov 

 Ing. A. Julény, Mgr. Lucia Kučerová Gabrišková a Mgr. Jana Hrnčárová v marci 2017 

ukončili aktualizačné vzdelávanie – „Didaktická analýza vyučovacej jednotky“ 

 Mgr. Lucia Kučerová Gabrišková úspešne ukončila predatestačné vzdelávanie k 2. atestácii 

 Mgr. Jana Hrnčárová a RNDr. Valentína Leová sa zúčastnili 21. apríla 2017 prezentácie 

projektu „Genetika na kolesách“, ktorý organizuje pre žiakov a učiteľov stredných škôl 

Katedra genetiky Fakulty prírodných vied v Bratislave. Súčasťou bola i prednáška na tému 

„Epigenetika“, ktorá predstavuje modernú rozvíjajúcu sa oblasť genetiky 

 PaedDr. Erika Hujová, PhD., RNDr. Valentína Leová a Ing. Andrea Julény sa 31. 05. 2017 

zúčastnili seminára „Matematická a prírodovedná gramotnosť v edukačnej praxi“, ktorý sa 

konal na SZŠ Trenčín pod záštitou MPC Trenčín 

 Ing. A. Julény zabezpečila pre žiakov štvrtého ročníka (okrem IV. ZL) cyklus vzdelávania 

"Finančná akadémia". Je to interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom 

otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách. Akadémia 

prebehla v mesiacoch december 2016 - január 2017. Vzdelávanie malo 6 modulov, takže 

každá trieda absolvovala 6 lekcií 

 

Výstavy, exkurzie, SOČ, iné akcie: 

 14. 11. 2016 RNDr. J. Gugová už po piatykrát zorganizovala „Svetový deň predčasne 

narodených detí“ spolu s Mgr. M. Margorínovou, Mgr. M. Hermanovou a 

PhDr. M. Rybánskou, PhD. 

 Ing. A. Julény zrealizovala Dotazníkový prieskum spokojnosti žiakov SZŠ Trenčín - 

výsledky prieskumu odovzdala riaditeľke školy 

 odborné exkurzie: konali sa v rámci výučby odborných predmetov 

 v prvom polroku šk. roku 2016/2017 bolo 07. 09. 2016 vykonané spoločné účelové 

cvičenie OŽaZ 1. a 2. ročníkov pod vedením Mgr. J. Líšku 

 pod vedením Mgr. J. Líšku sa uskutočnil „Kurz ochrany života a zdravia“ (KOŽaZ), ktorý 

je pre všetkých žiakov 3. ročníkov povinný. Uskutočnil sa v termínoch: 19. - 21. 09. 2016 

a 21.  09.- 23. 09. 2016. Miesto konania: chata na Kubrici – OSP. 

 dňa 24. 11. 2016 zorganizovali žiaci II. MAS triedy spolu s triednou učiteľkou 

PaedDr. Biankou Rolníkovou, PhD. na škole akciu „Jesenná vitaminóza“, ktorá vznikla pri 

príležitosti Dňa zdravej výživy.  

 pod vedením PaedDr. Bianky Rolníkovej, PhD. sa uskutočnil pre žiakov 1. ročníka 

„Lyžiarsky kurz“ v Skalke pri Kremnici v dvoch termínoch od 05. 02 2017 do 

10. 02. 2017 a od 12. 02 2017 do 17. 02 2017 

 dňa 21. februára sa na našej škole konalo školské kolo SOČ, ktoré koordinovala 

Mgr. J. Hrnčárová. Zúčastnili sa ho traja žiaci s dvoma prácami, ktorí ďalej nepostúpili 

 v druhom polroku šk. roku 2016/2017 bolo 01. 06. 2017 pod vedením Mgr. J. Líšku 

vykonané účelové cvičenie OŽaZ pre 1. ročníky a 14. júna 2017 (II. FL, II. ZUA) 

a 15. júna 2017 (II. MAS, II. ZA, II. ZL) bolo vykonané účelové cvičenie OŽaZ 

pre 2. ročníky 

 v termíne 05. 06. 2017 do 09. 06. 2017 bol pod vedením Mgr. Petra Baláža uskutočnený 

pre žiakov 2. ročníka športovo - plavecký letný kurz (dochádzkovou formou) 
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Mimoškolská činnosť: 

V rámci PK prírodovedných predmetov boli vedené v šk. r. 2016/2017 nasledovné krúžky: 

 

 Farmaceutická chémia RNDr. Valentína Leová 

 Chémia hrou   RNDr. Valentína Leová 

 Krúžok biológie  PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. 

 

Súťaže: 

 Ing. A. Julény koordinuje ako predsedníčka krajskej komisie OI „Olympiádu 

v informatike“ pre žiakov stredných SŠ na Slovensku 

 v dňoch 07. – 08. novembra 2016 sa uskutočnila na škole on – line informatická súťaž 

„iBOBOR“. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. 

– 4. roč.). Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov. V kategórií junior súťažilo 29 žiakov 

a v kategórií senior súťažil 1 žiak. Úspešných riešiteľov bolo 6 – z toho 5 žiakov 

v kategórií junior a 1 žiak v kategórií senior. Súťaž na škole organizovala Ing. Anna 

Drhová  

 pod vedením PaedDr. Bianky Rolníkovej, PhD. sa 04. 11. 2016 našich 11 dievčat 

zúčastnilo okresného kola súťaže stredných škôl v aerobiku. Do krajského kola, ktoré sa 

konalo 15. 11. 2016 postúpili dve žiačky, pričom jedna z nich získala titul MISS 

AEROBIK 2016. 

 pod vedením Mgr. Juraja Líšku sa naši žiaci zúčastnili 08. 11. 2016 v rámci 

Stredoškolských hier mládeže turnaja vo futsale chlapcov. Naši chlapci nevyhrali ani jeden 

zápas a preto nepostúpili do ďalších bojov. 

 pod vedením Mgr. Petra Baláža sa žiačka Daniela Orsaghová zo 4. ZA zúčastnila 

16. 11. 2016 v Bratislave  súťaže "SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKA" 

Západoslovenskej oblasti, kde sa umiestnila na 3. mieste a tak postúpila do 

CELOSLOVENSKÉHO finále súťaže "SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKA", ktoré sa 

konalo 23. 11. 2016 v Banskej Bystrici, kde obsadila naozaj v tvrdej konkurencii 

slovenských reprezentantiek (majsterky sveta a majsteriek Európy) krásne 4. miesto. 

 pod vedením Mgr. Petra Baláža sa 21. 11. 2016 v Športovej hale v Trenčíne zúčastnili 4 

žiaci školských majstrovstiev Trenčianskeho kraja v HALOVOM VESLOVANÍ SŠ na 

4x500 m. Chlapci obsadili II. miesto a postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 

28. 04. 2017 na Športovom Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, kde obsadili 

12. miesto 

 dňa 24. januára 2017 sa žiačky našej školy pod vedením Mgr. Petra Baláža zúčastnili 

1. ročníka „Memoriálu Miloša Sečkára v basketbale“. Naše dievčatá turnaj vyhrali. 

 pod vedením Mgr. Juraja Líšku sa 2. februára 2017 žiačky školy zúčastnili „Okresného 

kola Stredoškolských hier mládeže vo volejbale dievčat“. V skupine skončili na 2. mieste, 

ale do finálovej skupiny postupoval len víťaz skupiny a tak sa pre naše žiačky turnaj 

skončil 

 RNDr. A. Mrlianová 20. 03. 2017 zapojila žiakov zo všetkých ročníkov do najväčšej 

medzinárodnej súťaže „Matematický klokan“. Súťažilo 31 žiakov, pričom traja z nich sa 

zaradili počtom získaných bodov medzi najúspešnejších riešiteľov Slovenska. 

 RNDr. Valentína Leová zapojila 4 žiačky II. FL triedy do domáceho aj školského kola 

Chemickej olympiády kat. B. V  kat. C v domácom aj v školskom kole súťažilo 7 žiakov 

z I. FL a I. ZL triedy. Do krajského kola postúpili 2 žiaci z I. FL, pričom jeden z nich bol 

úspešný riešiteľ. 

Umiestnenia žiakov: 
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 on – line informatická súťaž „iBOBOR“ (07. – 08. novembra 2016). Súťaže sa zúčastnilo 

30 žiakov. Úspešných riešiteľov bolo 6 – z toho 5 žiakov v kategórií junior a 1 žiak 

v kategórií senior. Organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Drhová 

 04. 11. 2016 - okresné kolo súťaže stredných škôl v aerobiku. Našu školu reprezentovalo 

11 dievčat. Do krajského kola postúpili dve žiačky: Simona Reháková a Rebeca 

Chupáčová, obidve z II. ZUA. Organizačné zabezpečenie: PaedDr. Bianka Rolníková, 

PhD. 

 15. 11. 2016 - krajské kolo súťaže stredných škôl v aerobiku. Našu školu reprezentovali 

dve dievčatá. Na celoslovenskú súťaž síce nepostúpili, ale Simonka Reháková získala titul 

MISS AEROBIK 2016. Organizačné zabezpečenie: PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. 

 16. 11. 2016 - žiačka Daniela Orsaghová zo 4. ZA sa zúčastnila v Bratislave  súťaže 

"SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKA" Západoslovenskej oblasti, kde sa umiestnila na 

3. mieste. Organizačné zabezpečenie: Mgr. Peter Baláž 

  23. 11. 2016 - žiačka Daniela Orsaghová zo 4. ZA sa zúčastnila celoslovenskej súťaže 

"SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKA v Banskej Bystrici, kde obsadila v tvrdej 

konkurencii slovenských reprezentantiek (majsterky sveta a majsteriek Európy) 4. miesto. 

Organizačné zabezpečenie: Mgr. Peter Baláž 

 24. 01. 2017 - sa žiačky našej školy zúčastnili 1. ročníka „Memoriálu Miloša Sečkára 

v basketbale“. Naše dievčatá turnaj vyhrali. Organizačné zabezpečenie: Mgr. Peter Baláž 

 21. 11. 2016 - štyria žiaci sa v Športovej hale v Trenčíne zúčastnili školských 

majstrovstiev Trenčianskeho kraja v HALOVOM VESLOVANÍ SŠ na 4x500 m. Chlapci 

obsadili II. miesto a postúpili do celoslovenského finále. Organizačné zabezpečenie: Mgr. 

Peter Baláž 

 20. 03. 2017 - súťaž „Matematický klokan“. Súťažilo 31 žiakov, pričom Dominik 

Tomanička z III. ZL sa zaradil počtom získaných bodov medzi 1,5% najúspešnejších 

riešiteľov Slovenska. Organizačné zabezpečenie: RNDr. Antónia Mrlianová 

 18. 5. 2017  Nováky - krajské kolo Chemickej olympiády kat. C. Zúčastnili sa ho 2 žiaci 

z I. FL. Marián Seidl sa stal úspešným riešiteľom. Organizačné zabezpečenie: 

RNDr. Valentína Leová 

 

Projekty: 

 prihlásili sme sa do projektu "IT Akadémia", ktorého cieľom je vytvorenie modelu 

vzdelávania a pripravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej 

spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT 

 

Iné: 

 v júli 2016 bola činnosť členov PK zameraná hlavne na balenie vecí do krabíc, aby boli 

v auguste pripravené na sťahovanie do nových priestorov školy 

 v auguste 2016 sa všetci členovia PK aktívne podieľali na sťahovaní školy 

 august 2016 - členovia PK vypracovali tematické výchovno - vzdelávacie plány 

 predsedníčka PK Ing. Anna Drhová sa v máji 2017 zúčastnila MS na GĽŠ v Trenčíne a 

Športovom gymnáziu v Trenčíne vo funkcii predsedníčky PMK z informatiky 

 RNDr. Valentína Leová sa ako predsedníčka PMK z chémie zúčastnila MS na Súkromnom 

gymnáziu FUTURUM v Trenčíne 

 členovia PK navštevovali internetové portály Virtuálna knižnica a Planéta vedomostí 

 vyučujúce propagovali súťaže a úspechy žiakov na webovej stránke školy 
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Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK: 

 FYZ – demonštračné experimenty používané pri vyučovaní fyziky a forma praktických 

cvičení z fyziky vyžaduje doplnenie učebnými pomôckami najmä z oblasti elektriny a 

magnetizmu, optiky, ako aj priebežné dopĺňanie laboratórnych pomôcok počas šk. roku 

2017/2018 podľa potrieb vyplývajúcich zo schváleného ŠkVP 

 FYZ - v šk. roku 2017/2018 plánovať vyučovanie fyziky a cvičení z fyziky v učebni, v 

ktorej sú skladované učebné pomôcky pre tento predmet, pretože pri ich prenášaní do 

iných učební hrozí ich poškodenie, znehodnotenie, strata; učebňu fyziky (miestnosť na 

vyučovanie fyziky) dovybaviť laboratórnym umývadlom (umývanie sklenených 

laboratórnych pomôcok a pod.) 

 MAT - doplnenie učebnými pomôckami (napr. modely telies), zbierkami úloh pre 

jednotlivé ročníky počas škol. roku 2017/2018 podľa potrieb vyplývajúcich zo 

schváleného ŠkVP 

 priebežne počas nasledujúceho šk. roku inovovať HW a aktualizovať SW. Vybaviť druhú 

učebňu informatiky novými PC. K výučbe grafiky zakúpiť učebnú pomôcku – digitálny 

fotoaparát (na základe požiadavky koordinátora informatizácie) do učební informatiky. 

 TŠV – dopĺňanie učebnými pomôckami (náradím a náčiním) priebežne počas šk. roku 

2017/2018 podľa aktuálnych potrieb 

 vyučujúci TŠV odporúčajú zapojiť väčší počet pedagogických zamestnancov do 

vzdelávania zameraného na získanie inštruktorských kompetencií na LVVK/SVVK a 

plavecký kurz 

 zorganizovať športový deň pre žiakov aj zamestnancov školy 

 všetci učitelia, ktorí pracujú v laboratóriách s nebezpečnými chemickými faktormi by sa 

mali raz ročne zúčastniť školenia „Nebezpečné chemické faktory“, XenoBios, 

s.r.o.,Európske Lýceum Bratislava. Momentálne je toto školenie pre učiteľov bezplatné 

 venovať sa inovácii výchovno - vzdelávacieho procesu – využívanie aktivizujúcich 

vyučovacích metód 

 na hodinách využívať internet, elektronickú komunikáciu 

 zapájať čo najviac žiakov do súťaží – olympiád, SOČ, športových súťaží 

 motivovať žiakov na vyučovacích hodinách tak, aby chápali význam a dôležitosť 

preberaného učiva 

 vhodnou formou sa venovať otázkam životného prostredia, ekológie 

 pravidelne uverejňovať aktuálne informácie o činnosti PK na webovej stránke školy 

 

V Trenčíne, 30. 06. 2017 Vypracovala: Ing. Anna Drhová 

 predsedníčka PK prírodovedných predmetov 
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Hodnotiaca správa činnosti predmetovej komisie odboru farmaceutický 

laborant 
 

 

Školský rok: 2016/2017          Počet členov: 22 (z toho 16 externých) 

Vedúci PK:   PharmDr. Miroslav Peciar              Počet zasadnutí: 6               

 

Interní členovia:  
                   

PharmDr. Marta Delinčáková  klinická farmácia 

Mgr. Jana Koleničová    technologická farmácia 

RNDr. Valentína Leová   CHE, FCA 

RNDr. Ivana Mišíková  CHE, farmaceutická chémia, chemická analýza liečiv 

Janka Buchová 

 

Externí členovia:   

                 

PharmDr. Zuzana Baňásová, Mgr. Mária Šumajová, Mgr. Marcela Vajová, Mgr. František 

Škoviera, PhD., PharmDr. Mária Fusiová, Silvia Rendeková, PharmDr. Beáta Zelmanová, 

Mgr. Ľuboš Ferenec, PharmDr. Silvia Grbáliková, Sivanincová Jana, PharmDr. Zora 

Sojáková, PharmDr. Danica Samáková, Martina Habánková, PharmDr. Martin Kiss-Tóth, 

Slávka Palková, Mária Rapanová, PharmDr. Iveta Hricková, PharmDr. Alena Margetínová 

Natália Plevová, Emília Pavlovičová, Mgr. Tomáš Smreček, PharmDr. Soňa Manďáková 

 

Vo svojej činnosti sa členovia PK zamerali na tieto ciele: 

 

 vo svojej činnosti vychádzali z Plánu práce SZŠ Trenčín a Školského vzdelávacieho 

programu 

 inovovali maturitné zadania pre praktickú a teoretickú časť odbornej zložky maturitnej 

skúšky, zamerali svoju činnosť predovšetkým na úspešné zvládnutie maturitných skúšok 

 venovali sa príprave exkurzií 

 zabezpečili vedenie krúžkov – RNDr. Valentína Leová – Chémia hrou, Farmaceutická 

chémia, PharmDr. Miroslav Peciar – Prírodné liečivá, Liečivá rastlina projektom, 

PharmDr. Marta Delinčáková – Fytokozmetika 

 podporovali účasť žiakov na rôznych súťažiach a podujatiach – SOČ,  LAB academia, 

Chemická olympiáda   

 venovali sa svojmu vzdelávaniu a ďalšiemu štúdiu 

 venovali sa kontrole dodržiavania účasti žiakov  na praktických cvičeniach, hlavne 

splneniu podmienky 90 % účasti.  

 vedúci predmetovej komisie zabezpečil rozdelenie žiakov   3. ročníka na prax do lekárni 

v rámci Farmaceutických cvičení aj počas mesačnej odbornej praxe, vypracoval plán ich 

kontroly 

 odborná mesačná prax prebehla bez problémov, so žiakmi boli v lekárňach spokojní. 

Žiaci boli skontrolovaní osobne alebo telefonicky vyučujúcimi -   

RNDr. Ivanou Mišíkovou, PharmDr. Martou Delinčákovou, Mgr. Janou Koleničovou, 

PharmDr. Miroslavom Peciarom, RNDr. Valentínou Leovou, Jankou Buchovou 

 podieľali sa na prijímacích skúškach žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2017/18 
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 členovia boli vedúcimi laboratórií : 

LABORATÓRIUM FAB / FAF   - PharmDr. Miroslav Peciar 

LABORATÓRIUM PRÍPRAVY LIEKOV  - Jana Buchová 

LABORATÓRIUM  FCA –  RNDr. Valentína Leová 

 

 

Školenia, konferencie, semináre  

 

 RNDr. Valentína Leová, PharmDr. Miroslav Peciar sa zúčastnili odborného seminára 

Genetika na kolesách  

 Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie - Inovatívne metódy vo výučbe prírodovedných 

predmetov – RNDr. Valentína Leová 

 PharmDr. Marta Delinčáková, pokračuje v štúdiu doplňujúceho pedagogického štúdia na 

Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave  

 PharmDr. Marta Delinčáková, je členkou  Slovenskej lekárnickej komory a zúčastňuje sa 

systematického vzdelávania v odbore farmaceut  

 Mgr. Jana Koleničová, začala  štúdium  doplňujúceho pedagogického štúdia na 

Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a v tomto školskom roku ukončila 

adaptačné vzdelávanie 

Súťaže, exkurzie, SOČ a iné 

 

 PharmDr. Marta Delinčáková sa zúčastnila súťaže LAB academie 29.11.2016, -   súťažná 

prehliadka prác odborov zdravotnícky a farmaceutický laborant, ktorú každoročne 

organizuje SZŠ Banská Bystrica. Žiaci IV. FL triedy – Ondrej Moravčík  získal 2. 

miesto a Bronislava Šubíková   

RNDr. Valentína Leová viedla žiakov v chemickej olympiáde –kat. B - domáce kolo 4 

žiačky II.FL, školské kolo 4 žiačky II.FL 

Chemická olympiáda kat. C - domáce kolo 7 žiakov - 5 žiakov I.FL a 2 žiačky I. ZL, 

školské kolo 7 žiakov- 5 žiakov  I.FL a 2 žiačky I.ZL, krajské kolo 2 žiaci I.FL Valéria 

Rudinská a Marián Seidl ,  úspešný riešiteľ - Marián Seidl 

 žiaci tretieho ročníka absolvovali v marci 2016 odbornú exkurziu do firmy Galvex, s.r.o. 

v Banskej Bystrici  pod vedením PharmDr. Marty Delinčákovej 

 žiaci  prvého ročníka absolvovali v júni exkurziu do Záhrady liečivých rastlín 

v Bratislave, PharmDr. Miroslava Peciara 

 žiaci druhého ročníka absolvovali v júni exkurziu do Centra léčivých rostlin v Brne  

 pod vedením PharmDr. Miroslava Peciara sa zúčastnili žiaci II. FL školského kola SOČ 

Marek Ďurika a Peter Kucharík s externým žiakom krúžku 

 Vyučujúci RNDr. Valentína Leová, PharmDr. Marta Delinčáková, PharmDr. Miroslav 

Peciar, Janka Buchová,  PharmDr. Michal Piešťanský, RNDr. Ivana Mišíková  boli 

členmi predmetových maturitných  komisií odbornej zložky v SZŠ v Trenčíne 

 po MS vyučujúci jednotlivých odborných predmetov, zhodnotili úspešnosť žiakov (všetci 

žiaci 4. ročníka úspešne zvládli maturitné skúšky z PČOZ aj TČOZ) 

 členovia PK pravidelne prispievali do odborného časopisu „Teória a prax Farmaceutický 

laborant“ 

 členovia mali vzájomné hospitácie a náčuvy 
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Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce predmetovej komisie:  
 

 sledovať a zapájať sa do ďalšieho vzdelávania učiteľov organizovaného MPC Trenčín 

 zvýšiť kvalifikovanosť členov predmetovej komisie – doplňujúce pedagogické štúdium, 

atestácie 

 zapájať žiakov do krúžkov, SOČ, súťaží a iných podujatí 

 

 

V Trenčíne, 01. 07. 2017                                         vypracoval:   PharmDr. Miroslav Peciar 

                                                                                                  vedúci PK  

 

 

Hodnotiaca správa činnosti predmetovej komisie odboru masér   

 
Školský rok: 2016/2017 Počet členov: 9 (z toho 5 externých) 

Vedúca PK: Mgr. Zuzana Trchalová Počet zasadnutí: 5  

 

interní vyučujúci odborných predmetov: 

Mgr. Miriam Vilčeková  fyzioterapia a liečebná rehabilitácia 

Mgr. Lenka Petričková fyzioterapia 

Mgr. Juraj Líška  anatómia a somatológia 

Mgr. Zuzana Trchalová  fyzioterapia a liečebná rehabilitácia 

 

externí vyučujúci odborných predmetov: 

Bc. Patrícia Schiffer 

Mgr. Sylvia Žaťková 

PhDr. Katarína Halasová 

Jarmila Hlucháňová 

MUDr. Miroslav Malay 

PK odboru masér združuje v šk. r. 2016/17 vyučujúcich týchto predmetov: fyzikálna terapia 

(FYT ), rekondično – relaxačné cvičenia (RRC), masáže - cvičenia (MAS), masáže, foto - , 

hydro - , balneoterapia – klinické cvičenia (MFC).  

 

Činnosť predmetovej komisie v šk. r. 2016/17 sa riadila plánom stanoveným predmetovou 

komisiou na začiatku školského roka. 

 

Mesačná prax: 

Žiaci III. MAS absolvovali odbornú prax v mieste bydliska, účasť žiakov 100%, po 

absolvovaní praxe doložili všetky dokumenty: hodnotenie praxe, zošit s druhonácvikmi, 

seminárne práce. 

Žiak Lukáš Borák neabsolvoval odbornú prax v plnom rozsahu.       

 

Plnenie úloh: 

 

1. Využívanie IKT na vyučovacích hodinách: dataprojektor, vlastné videonahrávky 

s masážnymi technikami, vlastne vyrobené postery na vyučovanie segmentových techník 

reflexnej masáže (zostava pre hlavu a šiju a chrbtová zostava), model svalovca... 
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2. Odborné exkurzie: 

I. MAS: odborná exkurzia v kúpeľnom meste Luhačovice: prehliadka a ochutnávka 

minerálnych vôd z liečebných prameňov, prehliadka uhličitých kúpeľov, inhalatória,  

a liečebného Jurkovičovho domu, 04. 05. 2017, Hyperbarická oxygenoterapia,  

29. 06. 2017   

II. MAS: odborná exkurzia v kúpeľnom meste Luhačovice: prehliadka a ochutnávka 

minerálnych vôd z liečebných prameňov, prehliadka uhličitých kúpeľov, inhalatória,  

a liečebného Jurkovičovho domu, 04. 05. 2017,   

III. MAS: návšteva regeneračného centra Kryowell Sihoť Trenčín s aplikáciou procedúr: 

kryokomora, sauna, soľná jaskyňa, 24. 04. 2017, 

3. Vzájomná výmena poznatkov, informácii, skúseností s kolegami a odbornými 

vyučujúcimi iných zdravotníckych škôl: v Trnave, v Banskej Bystrici na zjednotení 

masážnych techník a na skvalitnenie vyučovacieho procesu, vzájomné hospitácie, 

4. Monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov testami, ich analýza a opatrenia na 

odstránenie nedostatkov, zjednotenie kritérií pri hodnotení písomných prác, ústnych 

odpovedí, vypracovanie a hodnotenie povinných písomných prác/ didaktických testov, 

5. Zapájanie žiakov na publikovanie odborných článkov pri vydávaní školského časopisu, 

6. Od šk. r. 2016/ 17  sme zaradili do učebných osnov tematický celok: mäkké techniky, 

ktoré sme začali vyučovať prakticky na predmete- masáže cv. a teoreticky na fyzikálnej 

terapii v 3. roč.,  

7. Vzdelávanie pedagógov v odbornej a pedagogickej oblasti, školenie na SZU v Bratislave, 

štúdium odbornej literatúry, časopisov, semináre.   

Pedagógovia sa priebežne vzdelávajú v odbornej a pedagogickej oblasti, študujú odbornú 

literatúru, časopisy, o absolvovaných školeniach si robíme navzájom semináre a neustále 

sledujeme novinky, zúčastňujeme sa odborných kurzov a školení v našom odbore. 

 

Absolvované vzdelávanie: 

 

Mgr. Miriam Vilčeková: 

- od 01.02 do 03.02. 2017: Neuro Mobilizačná terapia - Červený Kláštor 

- od 13.05. do 14.05. 2017: Dornova metóda plus- Bratislava 

- 11.04. 2017 celoslovenské stretnutie vyučujúcich odborných predmetov- pripomienky 

k ŠVP- Banská Bystrica. 

 

Mgr. Lenka Petričková: 

- 26.04. 2017 Učíme pre prax (sústredenie odborných vyučujúcich): teoretické a praktické 

prednášky o manuálnej lymfodrenáži - Prešov 

 

Mgr. Zuzana Trchalová: 

- 26.04. 2017 Učíme pre prax (sústredenie odborných vyučujúcich): teoretické a praktické 

prednášky o manuálnej lymfodrenáži- Prešov  

      

8. Podpora zdravia a zdravého životného štýlu, zúčastňovať sa na  programoch zdravého 

životného štýlu a charitatívnych akciách:  

- „Dni zdravia“ v Trenčianskych Tepliciach: Michaela Vendžúrová, Monika 

Kramáriková, Petra Betáková z III. MAS- 03. 06. 2017,  

- Športový deň v Demy- pomoc klientom (mentálne a telesne postihnutým): Mgr. Miriam 

Vilčeková so žiakmi II. MAS- 01. 06. 2017,  

-  LVVK Skalka pri Kremnici: lyžiarsky inštruktor- 05. 02.- 10. 02. 2017- Mgr. Lenka 

Petričková, 12. 02.- 17. 02. 2017- Mgr. Zuzana Trchalová, Mgr. Juraj Líška, 
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- Plavecký výcvik: pedagogický dozor- 07. 06.- 09. 06. 2017- Mgr. Lenka Petričková,  

9. Na vyučovaní uplatňovať výchovu v duchu humanizmu, boja proti diskriminácie, 

rasizmu, zamedzenie šikanovaniu, boj proti drogám, 

10. Z dôvodu skvalitnenia výučby, zachovania a rozšírenia praktických zručností 

v rehabilitácii udržujeme kontakt so zdravotníckym zariadením na oddelení FRO, aktívne 

sa podieľame ako fyzioterapeuti na liečbe klientov a závažný, komplikovaný zdravotný 

stav konzultujeme s lekárom v rámci predmetu MFC a v čase osobného voľna, 

11. Inovácia maturitných otázok, príprava a realizácia a vychytávanie nedostatkov pri 

organizovaní maturitných skúšok, 

12. Účasť žiakov a vyučujúcich pri prezentácii odboru: 

- deň otvorených dverí v škole: IV. MAS- Simona Chodúrová, Petra Marková, Martin 

Danek, Tomáš Žiačik s Mgr. L. Petričkovou a Z. Trchalovou, 07. 12. 2017  

- deň otvorených dverí na TSK: III. MAS- Ema Harthauserová, Jakub Rezníček,  

03. 10. 2016 

- prezentácia odboru pri návšteve ministra zdravotníctva v škole- Jakub Rezníček, Ema 

Harthauserová, Petra Betáková, David Kačerek s vyučujúcou Mgr. Lenkou Petričkovou, 

14. 03. 2017  

- účasť na prezentácii V Trenčíne- „Stredoškolák- hrdina remesla“ ( III. a IV. MAS), 

V Novom Meste nad Váhom, na Myjave (IV. MAS), Bánovce nad Bebravou 

13. Účasť na maturitných skúškach: 

- TČOZMS ako predseda PMK v Skalici- Mgr. Miriam Vilčeková, 30. 05. 2017  

- PČOZMS a TČOZMS ako predseda PMK v Trnave- Mgr. Zuzana Trchalová,  

16. 05.-17. 05. 2017, 22. 05. 2017  

- členovia maturitnej komisie z odboru MAS pre PČOZMS a TČOZMS: Mgr. Lenka 

Petričková, Mgr. Miriam Vilčeková, 24.05.- 26.05. 2017, 05.06.- 06.06. 2017     

14. Priebežné zakúpenie masážnych pomôcok  a prístrojov, dozariaďovanie, doplnenie, 

pomôcok do masážnych učební- veľké zrkadlá na stenu, tienidlá na okná 

15. Príprava dohôd pre vykonávanie klinickej a mesačnej praxe 

 

Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK 

 Podporiť tímovú spoluprácu, osobnú zodpovednosť a komunikáciu medzi pedagógmi, 

externými zamestnancami a rodičmi, 

 Motivovať žiakov k dodržiavaniu základných etických princípov a profesionálnych 

komunikačných zručností počas praktického vyučovania, 

 Podporiť vzájomné hospitácie na  odborných hodinách, 

 Snaha o prepojenie teoretických znalostí žiakov s praktickými zručnosťami,  

 Umožniť vyučujúcim odborne sa vzdelávať. Podporiť snahu v získavaní praktických 

zručností a udržania nadobudnutých vedomostí a zručností u odborných pedagógov, ktoré 

získajú na kurzoch odborného vzdelávania. Pri absolvovaní odborného vzdelávania, 

žiadame podporu a ústretovosť od vedenia školy, aby sme mali priestor získané 

vedomosti a praktické zručnosti uplatňovať u konkrétnych klientov (pacientov),  

 Do budúcnosti mať vlastné školské priestory, v ktorých by žiaci pod vedením odborných 

vyučujúcich aplikovali masérske úkony na klientoch, 

 Pre interné potreby našej školy, konkrétne v odbore masér na predmet: masáže plánujeme 

si vytvoriť i ďalšie audiovizuálne pomôcky a iné pomôcky z masážnych techník, ktoré 

bohužiaľ nie sú súčasťou odborných učebníc a majú dôležitú úlohu pri expozičnej 

a fixačnej forme vyučovania. 

 Navrhujeme ďalšiu spoluprácu medzi strednými zdravotníckymi školami, aby dochádzalo 

k vzájomnej výmene i audiovizuálnych pomôcok v odbore masér  
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Požiadavky- návrhy odboru masér k ŠVP prijaté na sústredení v Banskej Bystrici: 

 učiteľ odborných predmetov musí neustále sledovať novinky v oblasti zdravotníctva- 

konkrétne v oblasti fyzioterapie a vzdelávať sa v danej problematike- kredity získané 

v zdravotníctve- na školeniach v oblasti fyzioterapie by mali byť uznávané i v školstve- 

v našej pedagogickej činnosti 

 z dôvodu uspokojiť potreby na trhu práce chceme do učebných osnov zaradiť uč. témy: 

mäkké techniky vo vymedzenom rozsahu, upravené pre masérov a bankovanie 

 v štátnom vzdelávacom programe je povinná prax a maturitná skúška v zdravotníckom 

zariadení- vo Fakultnej nemocnici- vzhľadom k tomu, že podmienky na výkon tejto praxe 

nie sú zabezpečené ( chýba vodoliečba, priestorovo máme menšie miestnosti ako 

v sociálnom zariadení), navrhujeme, aby prax mohla byť absolvovaná i v sociálnych 

zariadeniach, kde máme vytvorené lepšie podmienky na výkon praxe   

 učebné celky a témy odučené v I. a II. polroku vo všetkých predmetoch by mali byť 

rovnako odučené na všetkých stredných zdravotníckych školách- to isté učivo odučené 

v rovnaký čas na všetkých zdravotníckych školách- jednotný vyučovací systém,        

(v opačnom prípade, je problém pri prestupe žiakov na inú zdravotnícku školu a učivo sa 

musí individuálne so žiakom preberať), jednotné maturitné otázky na všetkých 

zdravotníckych školách (vytvoriť databázu maturitných otázok- lepšie porovnateľná 

kvalita vzdelávania, úroveň vedomostí žiakov na jednotlivých školách).    

 

V Trenčíne 30. 6. 2017 Vypracovala: Mgr. Zuzana Trchalová

            predseda PK odboru masér 

 

 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie  

študijných odborov -  zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár 

 
Školský rok: 2016/17                                             Počet členov : 14/13 interných 

         3 externé členky 

Predseda PK: PhDr. Žaneta GALLOVÁ           Počet zasadnutí : 10 

 

Členovia PK:  

PhDr. Eva Červeňanová, PhD. PED - SOCH, OSE 

PhDr. Dagmar Mikušová, MPH  SOM, PSP, OSE        

PhDr. Žaneta Gallová   SOM, PSP, OSE                       

Mgr. Janette Čížová   OSE 

Mgr. Monika Hermanová  OSE, PSP, MVZ 

PhDr. Alena Kasalová   OSE, PSP, MVZ 

PhDr. Anna Litvínová, PhD.    OSE, PSP, MVZ 

PhDr. Stanislava Laschová  OSE 

Mgr. Margorínová Mária  OSE 

PhDr. Mišinová Mariana, PhD.  PED - SOCH, OSE 

PhDr. Ivana Mráziková               PED - SOCH 

Mgr. Katarína Moravíková                OSE 

PhDr. Margita Rybánska, PhD. OSE 
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- Komisia zasadala pravidelne počas školského roka 2016/17 – spolu 10 x, priebežne riešila 

problémy spojené s vyučovaním odborných predmetov a organizačným zabezpečením 

školského roka, 

- Odborné predmety vrátane praktických cvičení boli odučené v súlade s platnými 

učebnými osnovami a so školským výchovno-vzdelávacím programom SZŠ Trenčín, 

- Praktické vyučovanie bolo realizované vo FN a v HOSPIC-i a sociálnych zariadeniach 

mesta Trenčín – SSMT a CSS, 

- Súvislá odborná prax 3. ročníka bola realizovaná v odbore ZA vo FN Trenčín, v odbore 

ZUA  

- a stomatolgických, stomatochirurgických a ortodontistických ambulanciách v Trenčíne 

v počte 14 a mimotrenčianskych v počte 11. 

 

Plnenie úloh a cieľov plánu práce PK 

 

Plnenie plánu práce PK priebežne kontrolovala zástupkyňa pre odborné predmety   

PhDr. Mikušová Dagmar, MPH  a PhDr. Gallová Žaneta - predseda PK a vedúca odboru. 

 

Aktivity odborných vyučujúcich v školskom roku 2016/2017: 

- vypracovali nové ŠkVP v odbornej zložke v študijnom odbore denného štúdia zubný 

asistent pre IV. ročník, 

- aktualizovali ŠkVP v odbore zdravotnícky asistent v nadväznosti na vyhlášku MZ č. 

28/2017 a rozšírili témy o doplnené kompetencie, 

- aktuálne v nadväznosti na vyhlášku MZ č. 28/2017 odučili doplnené kompetencie ZA 

v treťom a štvrtom ročníku v odbore ZA,  

- vypracovali nové TVVP v štvrtých ročníkoch a v treťom ročníku ZUA,   

- inovovali sme obsah tematických plánov v jednotlivých odboroch denného 

a diaľkového štúdia, 

- riešili aktuálne výchovno–vzdelávacie problémy, ktoré sa vyskytli počas vyučovania 

teoretických a praktických predmetov v odboroch zdravotnícky asistent a sanitár, 

- vymieňali si skúsenosti v oblastiach – odbornej, metodickej a praktickej, dodržiavali 

hodnotiace kritériá vedomostnej úrovne žiakov v oblasti teoretického i praktického 

vyučovania, 

- pripravili odborné exkurzie na špecializovaných pracoviskách vo FN – Trenčín (ORL, 

Očná klinika, Onkologické oddelenie, Psychiatrická klinika, Detská klinika, JIS 

interného oddelenia, LOGMAN - dialyzačné oddelenie, oddelenie Hyperbarickej 

oxygenotetrapie) a iných zdravotníckych zariadeniach napr. v Bratislave NOÚ – PhDr. 

Rybánska, PhDr. Litvínová, PhDr. Mráziková – I. ZA, DFN – oddelenie centrálnej 

sterilizácie Bratislava - PhDr. Kasalová, PhDr. Gallová -  II. ZA, SLK – Trenčianske 

Teplice, CSS, SSMT, DZS, NTS – I. SAN, 

- predsedníčka PK PhDr. Gallová Ž. spolu s PhDr. Mikušovou D. MPH pripravila, 

následne PK schválila maturitné zadania PRMS a TČOZ maturitnej skúšky odboru ZA, 

pripravila aj zadania k praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky v odbore sanitár,  

- predsedníčka PK PhDr. Žaneta Gallová upravila maturitné otázky pre odbor MAS 

z predmetov ANF, ZKC a PhDr. Litvínová A, PhD. z predmetov PPK a PRP,  

- členky PK uplatňovali medzipredmetové vzťahy pri vyučovaní  jednotlivých 

teoretických predmetov a pri praktických cvičeniach a počas odbornej klinickej praxe, 

- vyučujúce sa v priebehu celého školského roka vzdelávali v oblasti odbornej, dopĺňali 

si svoje vedomosti štúdiom odbornej literatúry, časopisov, vyhľadávaním informácií 

prostredníctvom internetu, účasťou na odborných seminároch, konferenciách 
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a exkurziách, 

- pre zefektívnenie vyučovania využívali moderné audio–vizuálne pomôcky, nové 

metódy a formy vyučovania – práca v skupine, práca v prirodzených podmienkach FN 

a sociálnych zariadení, 

- merali odbornú úroveň vedomostí žiakov prostredníctvom výstupných testov z 

odborných profilujúcich predmetov v 1.- 4. ročníku,  

- predsedníčka PK zabezpečila praktické vyučovanie vo FN – Trenčín, v sociálnych 

zariadeniach a v Hospici, priebežne kontrolovala a zabezpečovala materiálno – 

technické vybavenie šatne žiakov a odborných učiteliek a triedy na pľúcnom oddelení 

vo FN – Trenčín, 

- PhDr. Žaneta Gallová ako správkyňa odborných učební, zabezpečila po náročnom 

sťahovaní odborných učební ich materiálno – technické vybavenie. Keďže sťahovaním 

do nových priestorov vznikol samostatný asistentský trakt, PK sa snažila 

o zatraktívnenie týchto priestorov a použila odborné informácie na skrášlenie 

priestorov vo forme násteniek, fotografií , plagátov a portrétov významných osobností 

medicíny a ošetrovateľstva, 

- vyučujúce ZUA – PhDr. Laschová S. a Mgr. Gašová K. vybudovali nové učebne – 

zubné ambulancie pre výučbu v ZUA,  

- predsedníčka PK aktívne spolupracovala s vedením FN Trenčín a vedúcimi sestrami 

jednotlivých klinických pracovísk, s vedúcimi sestrami sociálnych zariadení a s RÚVZ 

TN, 

- podieľali sa na rozvoji profesionálnych kompetencií žiakov prostredníctvom 

poradenstva, metodického a odborného usmernenia, 

- predsedníčka PK spolupracovala s vedúcimi sestrami jednotlivých oddelení FN – TN 

pri príprave praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v dennom a večernom 

štúdiu odboru ZA a učebného odboru SAN,  

- v správe členiek PK sú odborné učebne SOCH – PhDr. Gallová Ž., ambulancie ZUA 

– PhDr. Laschová S., koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu – PhDr. 

Rybánska M. PhD., výchovný poradca – PhDr. Mišinová M. PhD, od 02/2017, 

predseda SČK – PhDr. Litvínová A., PhD., sklad pracovného oblečenia Mgr. 

Moravíková K., písanie kroniky SZŠ – PhDr. Kasalová A., Mgr. Margorínová M. – 

koordinátor žiackej školskej rady. 

- vedúca odboru privítala v našich nových odborných učebniach v rámci otvorenia 

nového školského roku predsedu TSK Ing. Bašku J. a ostatných vzácnych hostí z TSK, 

FN, RŠ a médií, 

- vedúca odboru privítala 14. marca v odborných učebniach SOCH, za prezentácie  

- Mgr. Margorínovej a III. ZA a v  ambulanciách  ZUA za prezentácie Mgr. Čížovej 

a III. ZUA ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera.  

 

Školenia, konferencie, semináre, prezentácie, vzdelávanie 

 

- PhDr. Červeňanová E., PhD, PhDr. Litvínová A. PhD, Mgr. Hermanová a Mgr. 

Moravíková sa zúčastnili v januári na družobnej SZŠ vo Vsetíne v ČR na Festivale 

ošetrovateľských kazuistík spolu s žiakmi  odboru ZA 

- PhDr. Červeňanová E., PhD.: 

 prezentovala 12. mája 2017 na celoslovenskej konferencii Nové trendy  v 

ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti 

medzinárodného dňa sestier tému: Sestra učiteľka - C. Šimurková   

 členka redakčnej rady časopisu Revue medicíny v praxi  -  recenzie príspevkov 
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 členka komisie TSK na vyhodnotenie návrhov na ocenenie pedagogických 

zamestnancov „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2017“ 

 členka atestačnej komisie  SZU v Bratislave na vykonanie prvej atestácie učiteľov 

odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole s platnosťou do 31.12.2019 

 členka atestačnej komisie  SZU v Bratislave na vykonanie druhej atestácie učiteľov 

odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole s platnosťou do 31.12.2019 

- PhDr. Margita Rybánska PhD, sa zúčastnila  rôznych  prednášok a aktivít (nástenky, 

pripínanie stužiek v škole a vo FN) spojených s výchovným poradenstvom 

k manželstvu a rodičovstvu od 14. 11. 2016  do 18. 11. 2016, pripravila viaceré aktivity 

– odbornú prednášku, nástenku, príspevok do školského rozhlasu, v súvislosti 

s kampaňou „Červené stužky“ – 1. december  Deň boja proti HIV/ AIDS + účasť na 

stretnutí mládeže v Žiline ako vyvrcholenie kampane Červené stužky, ďalej nástenku: 

práva a povinnosti detí, Svetový deň predčasne narodených detí, Svetový deň boja proti 

AIDS, zhotovenie triednych násteniek s propagáciou histórie ošetrovateľstva 

a odborných aktivít v triede, 

- PhDr. Anna Litvínová, PhD. bola ocenená Ďakovným listom SČK za mimoriadnu 

ľudskosť a vysoko nadštandardné sociálne cítenie v novembri 2016,  

- 12. 2016 Deň otvorených dverí  SZŠ v  Trenčíne, členky PK zabezpečili ukážky 

v oblasti prvej pomoci a prezentácie odboru ZA a priestory ZUA PhDr. Laschová S.  

- odborné učiteľky sa zúčastnili na prezentáciách stredných škôl: PhDr. Gallová – 

Bánovce n/B., pri prezentácii – deň otvorených dverí na TSK, odbor ZUA – PhDr. 

Mráziková, odbor ZA – Mgr. Moravíková,  

- PhDr. Mišinová M. PhD  - 15. 11. 2016 prezentácia Prevencia drogovej závislosti – 

MsÚ Bánovce nad Bebravou + prezentácia školy v rámci výstavy stredoškolák v TN, 

30. 11. účasť na konferencii 10. Trenčiansky ošetrovateľský deň – spoluautor dvoch 

príspevkov, 

- PhDr. Litvínová A. PhD. aktívna účasť na 10. Trenčiansky ošetrovateľský deň –Zátež 

sestry v perioperační péči a Nutriční screening u hospitalizovaných pacientov, 

- PhDr. Laschová S. realizovala so žiakmi II. a II. ZUA projekty zamerané na zdravotno 

– výchovnú činnosť, edukačnú činnosť v oblasti dentálnej hygieny: 

 30. 11.  2016 Veselé zúbky v trvaní 6 hodín pre 100 žiakov ZŠ v Novej Dubnici 

 7. 12. 2016 Deň otvorených dverí  SZŠ 

 Exkurzia v zubnej technike Peter Višňovský pre II. ZUA 

 7. 3. 2017 Zdravý úsmev – MŠ Nová Dubnica 

 21. 3. 2017 Prvá pomoc ZŠ – 9. Ročník Nová Dubnica 

 Prvá pomoc – Technické lýceum Nová Dubnica 

 28. 3. 1017 Zdravý úsmev MŠ Pod Hájom Dubnica nad Váhom 

 30. 3. 2017 Brusher – prednášky a inštruktáže firmou Curaprox v trvaní 4 hodiny  

 27. 4. 2017 Považské stomatologické dni – medzinárodná konferencia s 10 žiakmi 

III. ZUA v Trenčianskych Tepliciach 

- PhDr. Laschová S. za ZUA a PhDr. Rybánska M. PhD, za odbor ZA odborný seminár 

v Prešove „Učíme pre prax“  

- Projekt Zdravý úsmev PhDr. Mráziková – ZŠ Východná TN  

- Mgr. Hermanová M. - 5. celoslovenská konferencia odboru zdravotnícky asistent 05. 

04. 2017 Banská Bystrica prehliadka prác študentov v odbore zdravotnícky asistent, 

práca Evy Smatanovej a Daniely Országhovej zo IV. ZA na tému: Prevencia vzniku 

ochorení hornej časti tráviaceho systému,  
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Inštrukáže PRP na ZŠ a SŠ :  

 Mgr. Moravíková v Trenčíne + žiačky II. ZA 

 PhDr. Gallová  Ž. na OŠG v Trenčíne + 4 žiačky IV. ZA  

 PhDr. Mišinová M. PhD. na OŽAS OA v Trenčíne + 2 žiačky III. ZA 

 PhDr. Kasalová A. – Gymnázium FUTURUM + 3 žiačky III. ZUA 

 PhDr. Rybánska M. PhD. – SOŠS Emila Belluša v TN 

Zabezpečenie zdravotnej služby: 

 žiačky II. ZA – ZŠ Trenčianske Teplice, ZŠ Dlhé Hony TN, ZŠ Novomestského  TN  

zdravotnej služby na  krajskom kole v malom futbale chlapcov a dievčat, 

 zdravotný dozor na Majstrovstvách SR vo florbale žiakov ZŠ žiaci II. ZA, 

 dozor na Študentská kvapka krvi hliadka na NTS - 6 žiakov II. ZA, 

 Valentínska kvapka krvi  dobrovoľníci v hliadkach na NTS - 8 žiakov II. ZA, 

 účasť žiakov a členiek SČK na Dni narcisov,  

 PhDr. Rybánska M. PhD. účasť na OŽASe  I. ročníkov – ako inštruktor prvej pomoci 

 Mgr. Čížová – zdravotný dozor na plavecko – športovom dni  

 PhDr. Rybánska M. PhD. a Mgr. Hermanová M. pripravili akciu k predčasne narodeným  

deťom v škole a vo FN,   

 Mgr. Hermanová M sa podieľala na príprave predpisov SZŠ v rámci systému kvality, 

 Mgr. Hermanová M. získala I. atestáciu na SZU v Bratislave, 

 Mgr. Margorínová M. ukončí  DPŠ na SZU v Nových Zámkoch – júl 2017, 

 PhDr. Laschová S. je zaradená v predatestačnej príprave na I. atestáciu, 

 PhDr. Laschová S. a Mgr. Čížová sa zúčastnili na MS v ZUA v Bratislave a Liptovskom 

Mikuláši. 

 

Výstavy, exkurzie, SOČ, krúžky a iné akcie 

 

- Mgr. Čížová J., a Mgr. Katarína Moravíková sa zúčastnili KOŽAZ - u  3. ročníkov. 

- Vo februári sa Mgr. Moravíková a MUDr. Dobiášová zúčastnili ako zdravotník na LVVK, 

- PhDr. Litvínová A. PhD., sa zúčastnila vo funkcii hodnotiteľa SOČ v obvodnom kole 

v Novom Meste nad Váhom v odbore Psychológia a pedagogika, 

- Členky komisie viedli krúžky - PhDr. Ivana Mráziková – Krúžok Zdravý úsmev,                                                  

- Mgr. Katarína Moravíková  krúžok prvej pomoci.  

- Mgr. Katarína Moravíková  realizovala prípravu žiakov na súťaž v prvej pomoci - na 

Celoslovenskú súťaž v poskytovaní prvej pomoci v Topoľčanoch oblastné kolo z 12. 

tímov 1. miesto,  na celoštátnej súťaži v Žiline z 13. tímov 8. miesto a  Celoštátnej súťaže 

prvej pomoci v Brne s medzinárodnou účasťou 24 tímov obsadili 7. miesto. 

- Skúšajúce v odbornej zložke teoretickej časti MS pre ZA PhDr. Mikušová D. MPH a Mgr. 

Moravíková K., pre ZAV PhDr. Mráziková I. a PhDr. Mišinová M. PhD, pre MAS PhDr. 

Litvínová A. PhD. V praktickej časti MS ZA – Mgr. Hermanová M, PhDr. Kasalová A., 

PhDr. Litvínová, PhDr. Gallová Ž., 

- PhDr. Ivana Mráziková sa zúčastnila vo funkcii predseda PMK na PASA v TN, 

- PhDr. Žaneta Gallová sa zúčastnila vo funkcii predsedu PK pre predmet PSYCHOLÓGIA 

na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou a na Gymnáziu v Púchove,  

- PhDr. Kasalová A. ako skúšajúca psychológie PMK na Gymnáziu v Púchove. 

- PhDr. Margita Rybánska, PhD, ako PMK PČOZ a TČOZ MS v Považskej Bystrici, 

v študijnom odbore zdravotnícky asistent. 
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- PhDr. Mariana Mišinova, PhD. sa zúčastnila záverečných skúšok vo funkcii predseda 

skúšobnej komisie v odbore sanitár  na SZŠ v Považskej Bystrici. 

- V júni sa vyučujúce PhDr. Žaneta Gallová, PhDr. Alena Kasalová, Mgr. Janette Čížová  

zúčastnili  Záverečných skúšok v odbore sanitár na SZŠ Trenčín vo funkcii  skúšajúcich 

a PhDr. Litvínová A. PhD ako podpredseda.                            

- Odborná zástupkyňa PhDr. Dagmar Mikušová, MPH počas celého školského roka 

2016/2017 zabezpečovala hliadky prvej pomoci  na školských, kultúrnych, športových 

podujatiach a turnajoch s celoslovenskou účasťou v meste Trenčín a okolitých ZŠ, 

mestách a obciach.                                                          

- PhDr. Mikušová D. MPH a PhDr. Gallová Ž. sa zúčastnili školenia na MPC v TN - 

Riešenie problémov vo výučbe odborných predmetov, 

- Účasť na seminároch a poradách MZ SR a SZU  odborná zástupkyňa PhDr. Dagmar 

Mikušová, MPH a v jej zastúpení aj VO – PhDr. Gallová Žaneta. 

- VO absolvovala 6 hospitácií členiek PK. 

Iné                

- členky PK sa zúčastnili ako administrátori a hodnotitelia na PFIČ a EČ písomných 

maturitných skúšok zo SJL, ANJ a NEJ na písomných MS,  

- členky PK sa zúčastnili ako administrátori a hodnotitelia na  prijímacích skúškach  

do 1. ročníkov, 

- PhDr. Litvínová A. PhD. zrealizovala zbierku pre ergoterapeutickú dielňu psychiatrickej 

kliniky v 1. polroku a Mgr. Hermanová M. v 2. polroku po absolvovanej odbornej 

exkurzie žiakmi IV. ZA, 

 

Publikačná činnosť:  

 

PhDr. Litvínová Anna PhD.  

- Poulíková, P., Litvínová, A. 2016. Zátež sester v perioperační péči. In: Zdravotnícke listy, 

ročník 4, číslo 3-4, 2016. ISSN 1339-3022. 

- Vážanová, Z., Litvínová, A. 2016. Nutričný screenig u hospitalizovaných pacientů. In: 

Zdravotnícke listy, ročník 4, číslo 3-4, 2016. ISSN 1339-3022. 

 

PhDr. Mišinová Mariana PhD. 

 Matúšová J., Mišinová M. 2016. Edukácia rodinných príslušníkov zomierajúceho 

pacienta. In Zdravotnícke listy, ročník 4, číslo 3-4, 2016. ISSN 1339-3022. 

Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK 

 pokračovať v realizácii nového ŠkVP v jednotlivých predmetoch vo všetkých študijných 

odboroch denného a večerného štúdia, 

 aktualizovať a upraviť ŠkVP pre ZAV podľa revidovaného ŠVP, 

 vypracovať nové TVVP  pre 4. ročník ZUA, 

 nedoporučujeme výučbu iných predmetov ako odborných v odborných učebniach SOCH, 

 podporiť tímovú spoluprácu a osobnú zodpovednosť všetkých odborných vyučujúcich pri 

príprave žiakov - budúcich zdravotníckych pracovníkov, 

 motivovať žiakov k dodržiavaniu základných etických princípov a profesionálnych 

komunikačných zručností počas praktického vyučovania, 

 podporiť vzájomné hospitácie na  odborných hodinách, 

 monitorovať  účinné opatrenia na zníženie absencie žiakov na odborných cvičeniach 

 v škole a praktickom vyučovaní v prirodzených podmienkach FN, 



 50 

 dodržiavať stanovené kritériá hodnotenia žiakov a počet stanovených známok 

z jednotlivých odborných predmetov za klasifikačné obdobie, 

 pravidelne  poskytovať informácie pre webovú stránku školy – aktivity PK a žiakov. 

 

V Trenčíne 02. 07. 2017                                  Vypracovala: PhDr. Žaneta Gallová                                                                                                                                                                                   
 

 

 

Hodnotiaca správa  činnosti predmetovej komisie študijného odboru 

zdravotnícky laborant 
 

Školský rok 2016/2017          Počet členov: 5                                                                          

Vedúca PK : Mgr. Šedová Erika                                       Počet zasadnutí: 5 

 

členovia:  

                          

RNDr. Janka Gugová                          BIC 

Mgr. Kučerová Gabrišková Lucia      LAT, ANC 

Mgr. Šedová Erika                              HHT, HIT 

Mgr. Hrnčárová Jana                KLB, CKB, VLM 

RNDr. Mišíková Ivana                       VLM 

Mgr.Helíková                                     CHT 

 

Externí vyučujúci :  

MUDr. Ivana Babušková, Mgr. Mariana Burianová, lab. Blažena Čerteková , Mgr. Zuzana 

Gallová,  Mgr. Miroslava Pučkovicová, Mgr. Slávka Dobiášová, lab. Soňa Steklá, Ing. Jana 

Strigáčová, lab. Janka Švachová, lab.  Anna Vendžurová, MUDr. Ján Vindiš 

 

PK odborných predmetov zasadala v školskom roku  2016 / 2017 5-krát 

     

Na svojich zasadnutiach plnila hlavné ciele: 

 uplatňovala Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR a usmernenia výchovno-

vzdelávacích aktivít na školský rok 2016/2017,  zabezpečovala plnenia úloh z Plánu 

práce SZŠ Trenčín a školského vzdelávacieho programu, uplatňovala kritéria z nového 

školského zákona, 

 sledovala prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií, 

prípadne zvyšovania kvalifikácie 

 dbala na dodržiavanie a uplatňovanie vzdelávacích štandardov pre predmety ANC, VLM, 

LAT, HHT, KLM, KLB, HEM,    

 venovala sa kontrole dodržiavania absolvovania praktických cvičení v rozsahu 90 

percent, prípadne vypracovaním návrhu a spôsobu náhrady pri veľkej absencii žiaka 

 kontrolovala dodržiavanie náhrad praktických cvičení v študijnom odbore zdravotnícky 

laborant,  

 zabezpečovala a neustále kontrolovanie bezpečnosti pri práci v odborných laboratóriách,  

 kontrolovala a neustále kládla dôraz na bezpečnosť používania niektorých chemikálii 

v laboratóriách, 

 zaoberala sa návrhom úväzkov všetkých členov PK pre odborné predmety na školský rok 

2017/2018, 
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 zaoberala sa rozdelením žiakov 3. ročníka odboru zdravotnícky laborant do 

zdravotníckych zariadení a na jednotlivé oddelenia, počas súvislej mesačnej odbornej 

praxe,  

 zaoberá sa prípravou klinickej laboratórnej  praxe pre žiakov štvrtého ročníka 

v zdravotníckom zariadení, nadviazala sa nová spolupráca s Alpha medicalom ohľadom 

KLP 

 oboznámila / vedúca PK/ poslednom zasadnutí oboznámila  všetkých členov PK 

s predbežnými úväzkami pre budúci školský rok a vyslovila potrebu zintenzívniť 

komunikáciu a spoluprácu interných vyučujúcich s externými vyučujúcimi v odborných 

predmetoch, hlavne v oblasti laboratórnych cvičení, z čoho vyplýva potreba prepojenia 

zdravotníckeho zariadenia so školou, 

 informovala opäť interných aj externých vyučujúcich o klasifikácii laboratórnych cvičení 

podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu MZ SR, 

 pripomienkovala na stretnutí Asociácie stredných zdravotníckych škôl v BB novelizáciu 

ŠVP, ktorý sa pripravuje do obehu od septembra 2017, 

 informovala interných a externých vyučujúcich o dôležitosti zachovania samostatnej 

klasifikácie v teoretickej a praktickej zložke v odborných predmetoch, 

 zaoberala sa  hodnotením seminárnych prác žiakov po absolvovaní povinnej odbornej 

praxe v zdravotníckom zariadení a ich vyhodnotenie pridelila odborným vyučujúcim,  

 

Školenia, konferencie, semináre 
    

 V novembri 2016 sa žiaci 4.ročníkov zúčastnili „Veľtrhu vysokých škôl“  

 November 2016 – Mgr.Šedová, Mgr. Hrnčárová – Cytopathos – Elektrónová mikroskopia 

 Mgr. Kučerová Gabrišková Lucia zahájila druhú Atestačnú skúšku v predmete Chémia. 

 Školenie: Genetika na kolesách, pod záštitou Prírodovodeckej fakulty UK v BA  (Mgr. 

Hrnčárová 20. 04. 2017 ) 

 Mgr.Šedová Erika – účasť na Konferencii MTP v TN  

 Odborná konferencia - Laboratórne rozhledy v Českých Budejoviciach 04. 04. – 05. 04. 

2017 Mgr. Šedová Erika, Mgr.Hrnčárová 

 

     Výstavy, exkurzie, SOČ, iné akcie 

  

 Pod vedením Mgr. Hrnčárovej Jany sa žiaci odboru ZL zúčastnili exkurzie na oddelení 

klinickej biochémie vo FN TN. 

 Spolupráca  na celoslovenskom seminári Komory medicínsko technických pracovníkov – 

prednášala žiačka Bartáková Alica IV.ZL  

 Účasť žiakov III. ZL a IV.ZL  na LAB AKADÉMII v Banskej Bystrici 

 

Súťaže PK 
 

 Mgr. Šedová sa spolu so žiakmi odboru ZL a FL našej školy zúčastnili odborného 

seminára v Banskej Bystrici pod názvom LAB akadémia. Odbor ZL reprezentovali žiaci 

IV. ročníka  - Bartáková Alica a Krella Jaroslav  

 

Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK :  

 

 PK pripomienkovala INOVÁCIE ŠVP ZL – hodinová dotácia HIT a CKM bola znížená 

na 1h týždenne a PK trvá na tom, aby sa hodinová dotácia opäť upravila na 2h týždenne. 
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 PK sleduje  kurzy ďalšieho vzdelávania učiteľov poriadaných MPC TN. 

 Snaha o obnovenie spolupráce STUDENTLAB 2018 

 Pokračovanie v návšteve odbornej konferencie pod názvom LABORATÓRNE 

ROZHLEDY 

 

 

          

   V Trenčíne   30. 06. 2017                                    vypracovala Mgr. Šedová Erika 

                                                                      odborný vedúci PK v štúdijnom odbore ZL 

 

 

Hodnotiaca správa o činnosti výchovného poradcu 

 
Školský rok: 2016/2017 

Výchovní poradcovia: Mgr. Katarína Šašinková ( 01.09.2016 – 31.01.2017) 

                                  PhDr. Mariana Mišinová, PhD.   ( 01.02.2017 – 30.06. 2017 ) 

 

V školskom roku 2016/20167 sa činnosť výchovného poradcu riadila plánom stanoveným 

v septembri 2016, aktuálnymi problémami žiakov Strednej zdravotníckej školy a úlohami 

z nadriadených a spolupracujúcich organizácií. Výchovné poradenstvo bolo zamerané najmä 

na pomoc žiakom prvých ročníkov pri ich adaptácii na novú školu, u žiakov končiacich 

ročníkov na poradenstvo pri rozhodovaní o výbere vysokej školy, u všetkých žiakov pri 

riešení ich problémov. 

V skončenom školskom roku sa hlavná pozornosť venovala podľa plánu práce nasledovným 

otázkam: 
•  V úvode šk. roka zoznámeniu nových žiakov s hodnotami a prioritami školy, 

s problémami pri prechode na náročnejšiu  formu štúdia a s možnosťami pomoci pri 

rôznych problémoch v osobnostnom alebo vzdelávacom vývoji doplnené prednáškou 

„Ako sa správne učiť“ v koordinácii s CPPaP Trenčín. 

• Prezentácia školy na výstave STREDOŠKOLÁK. 

•  Počas celého školského roka je veľmi dôležitá otázka profesijnej orientácie žiakov 

končiacich stredoškolské štúdium. Žiaci sa zúčastňovali Dní otvorených dverí nimi 

zvolených vysokých školách individuálne. 

• Po nástupe PhDr. Mišinovej, PhD. do funkcie výchovného poradcu boli prípravené 

materiály na web – zverejnenila Ing. Drhová (oznam o zmene výchovného poradcu, 

konzultačných hodinách, zoznam VŠ, termínov prijímacích konaní), pripravované 

materiály, zhotovená nástenka výchovného poradcu. 

      Konzultačné hodiny: štvrtok 14.00 – 15.00 hod 

                                         piatok 9.00 – 11.00 hod 

• Prebehla konzultácia výchovného poradcu a vedenia CPPaP Mgr. Jakúbekovej – kontakty 

na pracovisko, možnosti spolupráce, pomoci pre študentov, na základe konzultácie bol 

pripravený materiál – informácie o CPPaP na nástenku výchovného poradcu. 

• V končiacich ročníkoch bolo výchovné poradenstvo zamerané najmä na podávanie 

prihlášok na VŠ. Vzor vypisovania prihlášky na VŠ pripravila a zverejnila Mgr. 

Šašinková. Po nástupe do funkcie výchovného poradcu PhDr. Mišinovou, PhD. bol na 

nástenke a stránke školy zverejnený zoznam vysokých škôl na Slovensku a termíny 

podávania prihlášok v jednotlivých študijných odboroch. Poradenský servis k prihláškam, 
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ich vypisovaniu bol poskytovaný počas celého obdobia podľa požiadaviek žiakov. Na 

nástenke výchovného poradcu boli zverejnené a pravidelne aktualizované termíny 

odovzdávania prihlášok, ponuky jednotlivých vysokých škôl, ktoré súvisia s lekárskymi  

a nelekárskymi zdravotníckymi odbormi. 

• Pozornosť bola venovaná aj starostlivosti v oblasti problémového správania. Podstatná 

časť tejto činnosti bola realizovaná ústne formou pohovoru so žiakom.  

• 24. 4. 2017 bola organizovaná prednáška Preventívne poradenstvo pre žiakov končiacich 

4. ročníkov – komunikácia, zabezpečenie termínu v spolupráci s PhDr. Mikušovou, 

MPH, prednášku realizovala p. Pristašová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri 

tejto príležitosti výchovná poradkyňa zrealizovala prieskum u žiakov v súvislosti s 

podanými prihláškami na VŠ a získala kontakty pre zrealizovanie spätnej väzby 

uplatnenia absolventov.  

• V mesiaci jún - príprava a organizácia prednášky spoločnosti PANSOFIA – Xenofóbia - 

komunikácia, zabezpečenie termínu v spolupráci s PhDr. Mikušovou, MPH., prednáška 

bola realizovaná 22. 6. 2017 o 9.00 (2. ročníky), o 10.00 (1. ročníky). 

• Na nástenke výchovného poradcu boli priebežne zverejňované pracovné ponuky pre 

absolventov, ponuky brigád. Prebiehala komunikácia výchovného poradcu s 

organizáciami ponúkajúcimi prácu. 

 

V Trenčíne 30. 6. 2017     PhDr. Mariana Mišinová, PhD.       

                                                                                             výchovný poradca                                                                                                                    

                                                                              

Hodnotiaca správa koordinátora prevencie drogovej závislosti 
 

Školský rok: 2016/2017 

Koordinátor prevencie drogovej závislosti: Mgr. Daša Červeňanová 

 

V priebehu školského roka 2016/2017 bola činnosť koordinátora protidrogovej prevencie 

realizovaná podľa plánu práce, ktorý bol zostavený na začiatku školského roka.  

 

 Aktivity koordinátora smerovali k vedeniu školy, triednym učiteľom, pedagogickým 

zamestnancom, rodičom a predovšetkým k žiakom. 

 

 Primárna prevencia drogovej závislosti bola realizovaná vo všetkých predmetoch – 

odborné, klinické predmety, občianska výchova, etická výchova, telesná výchova 

a triednické hodiny 

 

 Problém drogovej závislosti sa prízvukoval  v školských reláciách a na nástenke.  

 

 Počas celého školského roka sme riešili aktuálne vzniknuté problémy so zachovaním 

anonymity a podľa potreby bol zapojený psychológ, rodič, triedny profesor, vedenie 

školy  

 

 Protidrogová prevencia bola zakomponovaná do časovo-tematických plánov jednotlivých 

predmetov 

 

 Zabezpečili sme prevenciu pred internetovou kriminalitou, oboznámili žiakov s 

internetovou stránkou www.zodpovedne.sk 
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 Vo Vnútornom školskom poriadku je trvalý zákaz fajčenia, užívania omamných látok 

v priestoroch školy i na praktických cvičeniach a prinášať do školy alebo na činnosti 

organizované školou alkoholické a iné zdraviu škodlivé látky 

 

 Žiaci 1. - 4. ročníkov sa zúčastnili výchovného koncertu „ODÍSŤ Z DOMU“, realizácia 

október 2016 

 

 Žiaci III.ZA a III.ZUA sa zúčastnili prednášky“ STOP NÁSILIU NA ŽENÁCH“, 

a „OBCHOD S ĽUĎMI“ , realizácia november 2016 

 

 Žiaci III.ZL a III. ZA sa zúčastnili odbornej exkurzie do Osvienčimu, realizácia – 

november 2016, II.ZUA a III.FL v marci 2017, I.FL a II.FL v júni 2017 

 

 Spolu s Mgr. Pavlom Ročkárom sme sa zúčastnili odborného seminára zameraného na 

problematiku predchádzania extrémizmu a radikalizácii a problematiku drogovej 

prevencie. Seminár viedli zamestnanci Prezídia PZ - odbor extrémizmu a diváckeho 

násilia,  realizácia – december 2016 

 

 Realizovala sa prednáška so psychologičkou z CPPPaP pre žiakov 1. ročníka na tému 

„Ako sa správne učiť“, realizácia marec 2017 

 

 Mgr. Zuzana De Riggová sa zúčastnila odborného seminára s lektormi a príslušníkmi PZ 

na tému – „ PREVENCIA KRIMINALITY“, realizácia máj 2017 

 

 Žiaci 1.ročníkov a žiaci II.FL sa zúčastnili výchovného koncertu „ GENERÁCIA XYZ“ 

spoločne proti extrémizmu, realizácia jún 2016 

 

 Žiaci 1. 2. a 3. ročníkov sa zúčastnili účelového cvičenia 

 Prebiehala úzka spolupráca s MS SČK na zbierkach. Žiaci sa priamo zapojili do kampane 

„Deň narcisov“ ako dobrovoľníci. 

 

Cieľom činnosti koordinátora protidrogovej prevencie bolo aj v tomto školskom roku, 

prostredníctvom informácií, ktoré boli žiakom sprostredkované na vyučovacích hodinách, 

prednáškach a besedách venovaných tejto problematike, vychovávať ich k osobnej 

zodpovednosti za svoje rozhodnutie. 

Od 01. 07. 2017 preberá funkciu koordinátora protidrogovej prevencie Mgr. Zuzana De 

Riggová.  

 

 

V Trenčíne dňa 30. 06. 2017                       Vypracovala : Mgr. Daša Červeňanová  

        koordinátor prevencie drogovej závislosti 
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Hodnotiaca správa koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
 

Školský rok: 2016/2017 

Koordinátor: PhDr. Margita Rybánska, PhD. 

 

     Počas školského roka 2016/2017 bola činnosť koordinátora výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu realizovaná podľa plánu predloženého do Plánu práce. Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu bola  orientovaná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v 

oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými 

normami. Tento perspektívny zámer sa dosahoval prostredníctvom plnenia plánovaných 

čiastkových cieľov. 

Okrem cielených aktivít bol obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu obsiahnutý vo  

vyučovaní viacerých predmetov . Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola implementovaná 

do tematických výchovno – vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov. 

 

V mesiaci september sa škola zapojila do desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené 

stužky,  ktorá je zameraná na boj proti AIDS.  V súvislosti s touto kampaňou sa realizovali 

viaceré aktivity. Hlavným zameraním kampane je poskytnutie a zvýšenie odborných 

vedomostí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok prevencie - boja 

proti AIDS. Týždeň od 21. novembra bol na škole vyhlásený za „Týždeň boja proti AIDS“ .  

Realizované aktivity: 

   rozhlasová relácia - AIDS - prevencia, 

 tvorba  propagačného  materiálu, 

  rozdávanie informačných  letákov o HIV/AIDS. 

 Žiaci a pedagógovia si pripli na znak solidarity s chorými na AIDS zhotovené červené 

stužky.  

 Bola realizovaná prednáška na tému: Sexuálne prenosné ochorenia a prevencia AIDS  

s  PhDr. Zlaticou Meravou z RÚVZ v Trenčíne. Prednáška bola  spojená s overovacím 

testom získaných vedomostí s názvom Otestuj si vedomosti o AIDS. Vyhodnotením 

testu bola zistená 98 % úspešnosť správnych odpovedí. 

Desiaty  ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal od 1. septembra 2016 

a vyvrcholil na Svetový deň boja proti AIDS 1. decembra v Žiline stretnutím škôl a 

školských zariadení na Mestskom úrade v Žiline. Zúčastnení žiaci boli obohatení o odborné 

prednášky Doc. MUDr. Eleny Novákovej, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v 

Martine na tému HIV/AIDS a prezentáciou doc. MUDr. Jozefa Šuvadu  z Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave o projektoch starostlivosti o chorých 

na AIDS.  

 

Významnou aktivitou bol týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu. V spolupráci s FN 

Trenčín a s občianskym združením Malíček  bol vyhlásený Týždeň výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu od 11. – 17. novembra s pripomenutím Svetového dňa predčasne narodených 

detí. Zdravotnícke školy a ostatné stredné školy na Slovensku boli vyzvané k podporeniu tejto 

akcie.  

 V súvislosti s touto aktivitou dňa 14. 11. 2016 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie s 

pozvanými hosťami:  predsedníčkou Výkonnej rady občianskeho združenia Malíček z 

Bratislavy s Mgr. Ľubou Kaizerovou, s prednostom a  primárom  MUDr. Pavlom  

Šimurkom, PhD. a pozvanými mamičkami so svojimi  predčasne  narodenými deťmi.  

Zúčastneným žiaci našej školy pripravili pekný kultúrny   program. Počas podujatia bola 

realizovaná prednáška ku Dňu predčasne narodených detí,  spojená s besedou s 

 prednostom a  primárom  MUDr. Pavlom  Šimurkom, PhD.  
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Podujatie bolo zdokumentované aj Slovenskou televíziou. 

 Svetový  deň predčasne narodených detí sme si  pripomenuli rozdávaním purpurových 

stužiek, zapálením purpurových sviečok , rozdávaním letáčikov v SZŠ v Trenčíne a  

vo FN v Trenčíne na Klinike pediatrie a neonatológie a Gynekolokogicko – pôrodníckej 

klinike.  

 Počas týždňa bola vystavená nástenka k danej problematike.  

 

Boli realizované prieskumy a ankety na zistenie postojov v oblasti partnerstva, manželstva a 

rodičovstva. 

 Medzi žiakmi sa uskutočnil prieskum s cieľom zmapovať vedomosti, názory, skúsenosti 

žiakov v otázkach týkajúcich sa sexuality, rodinného a manželského života.  

 Anketou na tému „ Prečo je pre Teba dôležitá rodina?“ sme zistili že rodina je   prioritou,  

ktorá je pre žiakov útočiskom pri riešení ich životných situácií. 

 Realizovala  sa anketa s názvom  Hodnotová orientácia študentov v oblasti partnerstva, 

manželstva a rodičovstva. 

 Bola realizovaná anketa   medzi žiakmi na tému „Aký je Váš názor na manželstvo - je to 

iba prežitok?“ so zistením ich názoru a s cieľom vychovať žiakov schopných vytvoriť si 

vlastný názor na partnerstvo a manželstvo. 

 

V školskom roku boli uskutočnené prednášky a besedy v oblasti sexuality, rodinného 

a manželského života so zameraním  na úskalia dospievania, na upevňovanie identity, na 

súčasné kultúrne prostredie, ako i  riziká uvoľnenej sexuality: 

 "Vývoj vzťahov medzi dvoma ľuďmi" spojená s diskusiou 

 Vzťahy v rodine, rodina a partnerstvo 

 Využitie aktuálnosti mesiaca - Október, mesiac úcty k starším na zrealizovanie prednášky 

na tému – Rodina, vzťah rodič – dieťa, starostlivosť detí o rodičov v starobe  

 Sexuálne prenosné ochorenia a prevencia AIDS  

 Riziká predčasne narodených detí  

 25. november - Medzinárodný deň eliminácie násilia voči ženám - prednáška s besedou 

 Vlastnosti dôležité pre harmonické partnerstvo 

 Výchova k partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu 

 Rozpad partnerstva – príčiny a dôsledky  

 Deň matiek- 9. máj, pripomenul žiakom dôležitosť a nezastupiteľnú úlohu matky v živote 

každého jedného človeka – beseda so žiakmi 1. ročníka 

 

Boli zhotovené nástenky s nasledovnými témami: 

 „Červené stužky“ – boj proti AIDS 

 Predčasne narodené deti 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 Práva a povinností členov rodiny 

 Rodina a láska v citátoch  slávnych osobností 

 

Prebiehala spolupráca s MS SČK na zbierkach. Žiaci sa priamo zapojili do kampane Deň 

narcisov ako dobrovoľníci. 

Plánované aktivity do budúcnosti: 
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 Prehĺbiť spoluprácu s odborníkmi z praxe: s Gynekologickou – pôrodníckou klinikou 

v Trenčíne, s RÚVZ v Trenčíne a s Krajskou pedagogickou -  psychologickou poradňou 

v Trenčíne za účelom prednášok a inovovaných prístupov edukácie  získavania nových, 

aktuálnych poznatkov a informácií z oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

 

 

V Trenčíne 03. 07. 2017     PhDr. Margita Rybánska, PhD. 
 

 

 

Hodnotiaca správa koordinátora environmentálnej výchovy 
 

Školský rok:  2016/2017 

Koordinátor:  Mgr. Lucia Kučerová Gabrišková 

 

Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale ako prierezová téma je 

súčasťou obsahu jednotlivých predmetov. Obsah environmentálnej výchovy umožňuje 

chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na 

základe poznávania ekologických procesov, ktorými sa riadi život na Zemi, 

geomorfologických a klimatických podmienok ovplyvňujúcich činnosť ľudí a ďalších živých 

organizmov.  

V priebehu školského roka 2016/2017 sme v rámci environmentálnej výchovy 

zrealizovali nasledovné aktivity:  

Obsah ENV sme prepájali s obsahom vzdelávania najmä v predmetoch biológia, analytická 

chémia, laboratórna technika v týchto témach učiva: 
- zachovanie biodiverzity – rozmanitosti života na našej planéte, 

- odlesňovanie, 

- racionálne využívanie prírodných zdrojov, 

- znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, 

- úbytok ozónovej vrstvy, 

- kyslý dážď, 

- spotreba energie, 

- odpad,  

- urbanizácia. 

Zrealizovali sme zbierku pod názvom „zbierame štuplíky“, pričom za vyzbierané a na 

recykláciu odovzdané uzávery dostali rodičia finančné prostriedky potrebné na liečbu 

dievčatka Kristínky.  

Na hodinách biológie žiaci I.FL a I.ZA vypracovali projekt na tému „súčasné problémy 

v životnom prostredí a starostlivosť o životné prostredie človeka“.  Podstatou bolo zamyslieť sa nad 

významom ochrany prírody pred ľudskými aktivitami.  

Na hodinách chémie žiaci II.ZL vypracovali projekt na tému „ekologické dôsledky ťažby 

fosílnych palív, obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, spracovanie fosílnych palív a dopad na 

životné prostredie“.  

V rámci medzinárodného dňa ochrany ozónovej vrstvy sme s I.FL na hodinách biológie 

pripravili projekt o škodlivých účinkoch UV žiarenia, pred ktorými nás chráni ozónová 

vrstva, o zložení ozónovej vrstvy, o zdrojoch rozkladajúcich ozónovú vrstvu  (freóny - 

medzipredmetová téma). Podstatou bolo zamyslieť sa nad globálnymi a lokálnymi vplyvmi 

žiarenia na živé systémy. Projekt bol prezentovaný prostredníctvom PowerPoint prezentácie, 

pričom si žiaci pripravili kvíz pre spolužiakov na danú problematiku.  
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Viedli sme žiakov k ekologickej likvidácií nepotrebných a použitých chemikálií, najmä v 

odbore zdravotnícky laborant, pričom sme zdôraznili aj možnosti šetrenia vody na našej 

škole. 

Na kurze ochrany života a zdravia boli žiaci 3. ročníkov inštruktormi informovaní o zásadách 

pri pobyte a pohybe v prírode.  

Zrealizovali sme s I.ZL exkurziu  spojenú so školským výletom, kde sme sa snažili so žiakmi 

diskutovať na tému ohrozené druhy zvierat a „správanie sa v prírode“.  

V rámci svetového dňa vody sme so žiakmi IV.ZL triedy navrhli plagát na tému „význam 

vody“, a s tým bola aj spojená kontrola kvality vody na hodinách analytickej chémie. 

Následne sme diskutovali o výhodách resp. nevýhodách tvrdej vody.  

Pracovali sme na EKO aktivitách v pracovnom zošite z projektu Sme v škole s obsahom 

zameraným na environmentálnu výchovu.  

Žiaci vypracovali na hodinách biológie projekty na témy „voda, vzduch, alternatívne zdroje 

energie, biodiverzita, odpady, životný štýl“, s následným odprezentovaním pomocou 

PowerPoint prezentácie.   

 

 

V Trenčíne 30.06. 2017     Mgr. Lucia Kučerová Gabrišková 

                  koordinátor ENV 

 

 

Hodnotiaca správa koordinátora informatizácie  
 

Školský rok: 2016/2017 Počet členov: 2 + vedenie 

Koordinátor informatizácie: Ing. Andrea Julény Počet zasadnutí s vedením: 5 

 

Koordinátor informatizácie školy je v neustálom kontakte s vedením školy a podieľa sa na 

elektronickom zviditeľňovaní školy na verejnosti, aktívne zavádza IKT do vyučovacieho 

procesu a chodu celej školy, spravuje a udržiava IT školy. 

 

Projekty: 

 

 V priebehu prázdnin bola vytvorená kompletná infraštruktúra dátovej siete v novej 

budove školy. Bola vytvorená oddelená interná sieť pre oddelenie ekonomických 

činností.  

 V každej učebni školy je aktívne internetové pripojenie, pripravené IT skrinky a sú 

nainštalované dataprojektory. 

 Je aktivovaný elektronický dochádzkový systém zamestnancov aj žiakov školy, zatiaľ iba 

v priestoroch školy a nie na externých pracoviskách.  

 V rámci projektu „Elektronizácia školy“ sme v spolupráci s jedálňou športového 

gymnázia prepojili ich elektronický systém evidencie vydávania obedov s naším 

informačným systémom a obedy sú evidované prostredníctvom našich identifikačních 

kariet študenta (ISIC, chip).  

 Sú pripravené podklady na zabezpečenie „Inovácie počítačovej učebne 409“ a zavedenie 

„Centralizovanej správy tlače – centrálna veľkokapacitná tlačiareň“, ktoré vzhľadom na 

objem finančných prostriedkov musia byť zrealizované formou veřejného obstarávania. 

 Vo februári 2017 bol v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ podaný projekt 
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cezhraničnej spolupráce s družobnou školou vo Vsetíne – projekt je schválený, ale do 

dnešného dňa nebolo škole doručené písemné rozhodnutie  

 V rámci národného projektu „E-test“, ktorého súčasťou je aj elektronická maturita, sme v 

dňoch 10. a 11. 5. 2017 zrealizovali skúšobné testovanie žiakov 1. a 2. ročníka. 

Skúšobným testovaním sme overili spôsobilosť hardvéru, softvéru aj spoľahlivosť siete 

v obnovenej učebni informatiky (410). Žiaci si mohli vybrať test z oblasti slovenského 

alebo anglického jazyka a matematiky. 

 V mesiaci jún sa 157 žiakov zapojilo do IT FITNESS TESTu národa s priemernou 

úspešnosťou 56,33%, celoslovenský priemer je 44%.   

 V priebehu mesiaca jún sme opakovane na škole zrealizovali elektronickú formu 

študentského prieskumu spokojnosti „Dotazník spokojnosti 2017“. Tento rok 

prostredníctvom informačného systému školy (Edupage). Zapojilo sa  272 žiakov. Účasť 

v ankete bola dobrovoľná. Výsledky boli odovzdané vedeniu školy. Po spracovaní 

prieskumu opäť zverejníme výsledky aj v elearningovej časti IS. 

 

Iné aktivity: 

 

 Počas celého školského roku Ing. Julény spravovala databázu informačného systému 

školy v zakúpenom programe aSc Agenda, elektronickú žiacku knižku pre žiakov SZŠ a 

dochádzkový systém. 

 V mesiacoch október až december 2016 bola realizovaná skúšobná prevádzka 

elektronického Suplovania a jeho synchronizácie s rozvrhom – databázy sú kompatibilné 

a môžeme systém plnohodnotne využívať. 

 V mesiacoch január až jún 2017 bola realizovaná pilotná prevádzka elektronickej triednej 

knihy. Po naplnení databázy aktualizovanými tematickými plánmi pre školský rok 

2017/2018 je možné začať od septembra 2017 elektronickú triednu knihu používať.  

 Pod vedením Ing. Drhovej sa 30 žiakov školy 7. až 8. novembra 2016 zapojilo do 

celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, z nich sa 6ti žiaci stali úspešnými 

riešiteľmi v rámci celoslovenského rebríčka. 

 V priebehu celého školského roka Ing. Drhová aktualizovala a udržiavala web stránku 

školy. 

 Nosné činnosti aSc Agendy  

 September – preklopenie dát prijímacieho konania do databázy žiakov školy. 

 Január – spracovanie polročného hodnotenia žiakov (výpis známok, výchovné 

opatrenia, priebežné štatistiky). 

 Február – prihlásenie žiakov na externú časť maturity – export prihlásených 

študentov pre externý systém. 

 Máj a Jún – agenda maturitných a záverečných skúšok (import výsledkov EČMS, 

tlačové zostavy, protokoly, vysvedčenia, dodatky k vysvedčeniam, výučné listy, 

štatistika). 

 Jún - spracovanie koncoročného hodnotenia žiakov (vysvedčenia, výpis známok, 

výchovné opatrenia, sumárne štatistiky). 

 Každý mesiac je do centrálneho registra žiakov a zamestnancov stredných škol 

MŠSR odoslaná štatistika s aktualizovanými údajmi. 

 V mesiaci jún bola podľa požiadaviek žiakov zrealizovaná aktualizácia vydaných ISIC 

v časti doprava na nasledujúci školský rok (2017/2018). 

 

 

V Trenčíne, 30. 06. 2017 Vypracovala: Ing. Andrea Julény 
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Hodnotiaca správa predsedu ČK o činnosti MS SČK pri SZŠ  v Trenčíne 
 

Školský rok : 2016/2017           Počet členov: 407 (vyučujúcich 40 a študentov 367)  

Predseda: PhDr. Anna Litvínová, PhD.   Počet zasadnutí: 5 

 

Predsedníctvo MS SČK:  

Predseda: PhDr. Anna Litvínová, PhD.  

Podpredseda: Mgr. Janka Hrnčárová  

Pokladník: Mgr. Jannette Čížová  

Revízori: PhDr. Alena Kasalová, Mgr. Lenka Petričková  

 

Zasadnutia MS SČK:  

05.09.2017 – zápisnica č. 04/2016 

04.10.2016 – zápisnica č. 05/2016 

13.12.2016 – zápisnica č.06/2016 

29.03.2017 – zápisnica č. 01/2017 

12.06.2017 – zápisnica č. 02/2017 

 

V priebehu školského roka predsedníctvo MS SČK zorganizovalo a spolupracovala na 

akciách a získalo ocenenia:  

 hliadky na NTS Trenčín "Študentská kvapka krvi" v termíne 17.10.-18.11.2016 - 

zúčastnilo sa 40 dobrovoľníkov z radov študentov SZŠ, ktorí sú členovia ČK  

 Bezpríspevkové darcovstvo krvi "Študentská kvapka krvi" organizovaná pre študentov a 

pedagógov SZŠ 09.11.2016 v priestoroch SZŠ. Krv darovalo 18 študentov a 3 

pedagógovia.  

 Spolupráca so psychiatrickou klinikou FN TN – ergoterapeutickou dielňou: zbierka látok, 

vĺn na pletenie, bavlniek na vyšívanie, časopisov  

 November 2016 – udelenie ďakovného listu SČK za mimoriadnu ľudskosť a 

vysokonadštandardné sociálne cítenie PhDr. Anne Litvínovej, PhD.  

 Účasť predsedu MS SČK pri SZŠ Trenčín na porade predsedov MS SČK dňa 16.12.2016  

 hliadky na NTS Trenčín "Valentínska kvapka krvi" v termíne od 13.02. -17.03.2017 - 

zúčastnilo sa 40 dobrovoľníkov z radov študentov SZŠ, ktorí sú členovia ČK  

 Bezpríspevkové darcovstvo krvi "Valentínska kvapka krvi" organizovaná pre študentov a 

pedagógov SZŠ 20.03.2017 v priestoroch SZŠ. Krv darovalo 31 študentov a 2 

pedagógovia  

 28.04.2017 - spolupráca s ÚzS SČK TN pri organizovaní Súťaže v prvej pomoci  

 24.05.2017 - udelenie poďakovania za dlhoročnú obetavú prácu a rozvoj SČK pre MS 

SČK pri SZŠ Trenčín  

 11.05 a 12.05. 2017 – sa študenti SZŠ zúčastnili ako dobrovoľníci TESCO zbierky  

 Účasť 47 študentov SZŠ ako dobrovoľníkov na Dni narcisov 2017. Dobrovoľníci 

vyzbierali 3357,48 eur.  

 

V Trenčíne 02.07.2017      Spracovala: PhDr. Anna Litvínová, PhD. 
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Hodnotiaca správa koordinátora Žiackej školskej rady pri SZŠ Trenčín 

Školský rok: 2016/ 2017     Počet členov: 20 

Koordinátor ŽŠR: Mgr. Mária Margorínová  Počet zasadnutí ŽŠR:  9 

 

Členovia Žiackej školskej rady pri SZŠ Trenčín: 

 

Predseda:  

Michal Bulejko – II. FL 

 

Podpredseda:  

Petra Podoláková  –  II.ZA 

 

Členovia ŽŠR 

Soňa Cholevová – I. FL 

Monika Kukučková – I. ZL 

Radovan Ďurikovič- I. ZA 

Timea Škoblová- I. ZUA 

Nina Beláňová- I. MAS 

Vanesa Vallová- II. FL 

Erika Kostková- II. ZL 

Laura Mičková- II. MAS 

Diana Bundzíková- II. ZUA 

Barbora Adamcová- III. FL 

Adam Moravčík – III. ZL 

Simona Kozáková- III. ZA 

Natália Mandincová- III. MAS 

GordanaBetáková- III. ZUA 

Veronika Masárová- IV. FL 

Jana Valientová- IV. FL 

Kristína Maceková- IV. ZA 

Martin Danek- IV. MAS 

 

Činnosť členov ŽŠR pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne:  

 Prvé zasadnutie  členov Žiackej školskej rady pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne 

sa uskutočnilo v septembri 2016. Členovia ŽŠR  schválili návrh činností na školský rok 

2016/2017 a tiež sa riešili aktuálne problémy žiakov. Dohodli  sa stretávať minimálne 1x 

za mesiac a podľa potreby aj častejšie. Stanovili  si miesto stretnutia- miestnosť č. 225 na 

2. poschodí budovy školy. 

 V októbri 2016 sa Žiacka školská rada podieľala spolu so žiakmi druhých ročníkov na 

príprave imatrikulačného programu pre žiakov prvých ročníkov. 

 November 2016- 15.11.2016 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov prvých ročníkov 

v spoločenskej miestnosti v našej škole. 

 6. decembra 2016 žiaci ŽŠR zrealizovali na škole program k sviatku sv. Mikuláša 

 19. decembra 2016 žiaci usporiadali vianočný jarmok. Financie získané z jarmoku boli 

venované detskému hospicu Plamienok.  

 25.01.2017 prebehla na zasadaní ŽŠR voľba člena do Rady školy na 4- ročné funkčné 

obdobie – zvolený Michal Bulejko II.FL 

 Na sviatok sv. Valentína prebehla na škole akcia pre všetkých žiakov- Valentínska pošta 
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 06.03.2017 sa predseda ŽŠR Michal Bulejko zúčastnil na stretnutí ,,Predsedov ŽŠR 

Trenčianskeho kraja“. Hlavnými témami stretnutia boli rozvoj demokracie na stredných 

školách, duálne vzdelávanie, príležitosti pre podnikanie a vzdelávanie. 

 13.03.2017  sa Mgr. Mária Margorínová zúčastnila na stretnutí ,,Koordinátorov ŽŠR 

Trenčianskeho kraja“ 

 28.03.2017 žiaci pripravili rozhlasovú reláciu ku sviatku,, Dňa učiteľov“ a po nej 

nasledovalo sladké prekvapenie nielen pre pedagogických, ale aj pre ostatných 

zamestnancov školy. 

 Na  stretnutí v mesiaci marec a apríl sa so žiakmi riešili aktuálne problémy na škole ( napr. 

problém stravovania v školskej jedálni a ďalšie) 

 22.05.2017 sa predseda ŽŠR rozlúčil so žiakmi končiacich ročníkov, ktorí boli aktívnymi 

členmi ŽŠR počas štúdia na našej škole 

 Na poslednom záverečnom stretnutí – 16.06.2017  prebehlo zhodnotenie uskutočnených 

akcií, poďakovanie všetkým členom za ich aktívny prístup pri realizácii činností . 

Členovia žiackej školskej rady sa dohodli, že plán svojej činnosti schvália  na prvom 

stretnutí, ktoré sa uskutoční koncom  septembra v novom školskom roku 2017/2018.  

 

Návrhy na zefektívnenie práce ŽŠR pri SZŠ Trenčín: 

 Motivovať aj v ďalšom školskom roku žiakov k aktívnej činnosti organizovaním 

rôznych podujatí 

 Spolupracovať s koordinátormi na našej škole v zmysle aktívnej pomoci pri 

organizovaní  akcií 

 Aj naďalej sa stretávať minimálne raz do mesiaca, podľa potreby aj častejšie 

 Zefektívniť spoluprácu medzi ŽŠR a pedagogickými zamestnancami školy 

 

 

V Trenčíne 30.06.2017                         Vypracovala: Mgr. Mária Margorínová 

 

 

 

Pracovná zdravotná služba 
 

Zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov       
 

Pracovná zdravotná služba /PZS/ bola na SZŠ Trenčín zriadená v zmysle požiadaviek § 30a, 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov dňa 01.01.2015. Činnosť PZS je zabezpečená vlastným odborným 

zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu. 

 

O zriadení a o činnosti PZS, ktorá je zameraná predovšetkým na starostlivosť o zamestnancov 

z hľadiska  sledovania  dlhodobých vplyvov faktorov  pracovného prostredia na zdravie boli 

zamestnanci informovaní opakovane na prevádzkových poradách. 

 

Základom pre činnosť PZS bolo vypracovanie vstupného audity a vykonanie kategorizácie 

prác podľa Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z.  o podrobnostiach o faktoroch práce a 

pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o 

náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií. Z hľadiska profesie a zhodnotení rizika 
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boli zamestnanci zaradení do 1 a 2 kategórie rizika s ohľadom na psychickú, fyzickú záťaž, 

chemické faktory, biologické faktory atď.  

    

Na webovej stránke školy bola zriadená schránka Pracovnej zdravotnej služby, v ktorej sú 

uložené dokumenty týkajúce sa činnosti PZS ako aj rôzne materiály zdravotno-preventívneho 

charakteru, ktoré sú dostupné zamestnancom školy.  

 

Pracovníci mali možnosť zúčastniť sa na preventívnej aktivite PZS realizovanej v spolupráci 

s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, zameranej na zisťovanie rizika 

vzniku kardiovaskulárnych a metabolických ochorení. 

 

Pre pedagogických zamestnancov zaradených do kategórie rizika 2 (biologické faktory) bola 

realizovaná prednáška o biologických faktoroch a riziku infekcie, protiepidemických 

opatreniach pri výskyte krvou prenosných hepatitíd a o význame dekontaminácie 

v zdravotníckych zariadeniach.  

 

Vypracovala: MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH 

 

 

Školská  knižnica 
 

Školský rok            :  2016 / 2017 

Knihovníčka           : Alena Surovčíková 
 
 

Pedagógovia, externí  zamestnanci a žiaci mali v školskej knižnici k dispozícii 4092 kusov 

odbornej literatúry a 2274 kusov krásnej literatúry i odborné časopisy k sebavzdelávaniu 

a získavaniu  nových poznatkov. Z odborných časopisov hlavne – Bedeker zdravia, Lekárnik, 

Lekárske listy, Teória a prax, Sestra, kompendium medicíny. 

 

Žiaci využívali priestory knižnice  vo svojom voľnom čase k samoštúdiu a vzdelávaniu. 

 

V knižnici využívali žiaci i pedagógovia na spracovávanie nových informácií, príprave na 

vyučovanie a získavanie nových vedomosti 2 počítače, tlačiareň a kopírovaciu techniku. 

 

Podľa finančných prostriedkov bolo doplnených päť nových titulov z odbornej literatúry, 600 

učebníc k vyučovaniu slovenského jazyka a 120 učebníc k vyučovaniu prvej pomoci. 

 

Pre žiakov bola zriadená výstavka odborných časopisov, ktoré boli priebežne dopĺňané 

novými titulmi  a plne k dispozícií žiakom i vyučujúcim. 

 

 

        Vypracovala: Alena Surovčíková 


