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 Úvod 

 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  Strednej zdravotníckej školy Celestíny 

Šimurkovej v Trenčíne, 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 Celestíny Šimurkovej v Trenčíne,     

 Veľkomoravská 14, Trenčín 

 

2/     Adresa školy:   Veľkomoravská 14, 911 34  Trenčín 

 

3/  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  

    Mgr. Monika Hermanová  zástupca riaditeľa pre odborné predmety  

  Ing. Nora Faitová   zástupca riaditeľa pre všeobecno 

- vzdelávacie predmety a mimoškolskú 

činnosť           

                         Ing. Katarína Beznáková  vedúca úseku 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 Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, 

so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín 

 

 
Školský rok:  2019/2020      Počet členov:    11  

   

Predseda RŠ:  Mgr. Zuzana Vargová    Počet zasadnutí:2  + hlasovanie 

               per rollam 

 

Členovia: 

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

 PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. 

 Mgr. Zuzana Vargová  

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: 

 Miroslav Borový 

 

Zástupcovia rodičov žiakov: 

 Katarína Spačková 

 Ing. Jana Švedová  

 PhDr. Marcela Štefániková 

        

Zástupca žiakov: 

 Dárius Súkeník – II. ZA  

 

Zástupcovia zriaďovateľa: 

 MUDr. Peter Daňo 

 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

 Ing. Miloš Mičega  

 Bc. Tomáš Vaňo   

 

 

Rada školy pri SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne sa v školskom roku 2019/2020 

stretla  

na svojich zasadnutiach 2 x  a jedenkrát sa uskutočnilo hlasovanie per rollam v čase trvania 

mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu. 

 schválila: 

 plán práce Rady školy na školský rok 2019/2020 

 kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 

 hlasovaním per rollam návrh počtu prijímaných žiakov pre školský rok 

2021/2022 

 navrhla: 

 krátkodobý cieľ riešenia problému s priestormi  výučby TŠV – prenájom 

priestorov Sokolovne alebo Mestskej športovej haly 

 dlhodobý cieľ riešenia problému s priestormi výučby TŠV– vybudovanie 

vlastnej telocvične 
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 úpravu vstupu do budovy školy – zväčšenie vrátnice 

 zakúpenie prefabrikovanej garáže na parkovanie služobného osobného 

automobilu- garáže pre školské auto 

 vybudovanie odbornej učebne anatómie a fyziológie 

 zúčastnila: 

 pracovného rokovania s predsedom TSK ohľadom riešenia situácie spojenej 

s vyučovaním TŠV, v zastúpení podpredsedníčkou Rady školy spolu s členmi 

Rady rodičov, vedenia školy a vyučujúcich TŠV. 

 zobrala na vedomie 

 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 

 správu o činnosti Rady školy za školský rok 2018/2019 

 správu o činnosti Rady školy za kalendárny rok 2019 

 ukončenie členstva členov Rady školy, zástupcu rodičov Ing. Miroslavy 

Lovíškovej,  zástupcu nepedagogických zamestnancov Ing. Ľubice 

Horňáčkovej a zástupcu žiakov Sebastiána Murcina, III. MAS 

 doplnenie nových členov do Rady školy – zástupcu rodičov Ing. Jany 

Švedovej,  zástupcu nepedagogických zamestnancov Miroslava Borového 

a zástupcu žiakov Dáriusa Súkeníka, II. ZA 

 

 

                         Mgr. Zuzana Vargová 

              predseda Rady školy 

                                                                                                            
 

 

b/ odborovej organizácii  

 

Hodnotiaca správa o činnosti Základnej organizácie OZ PŠaV 

na Slovensku pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne za školský rok 2019/2020 

 

Základná organizácia (ďalej ZO) Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 

na Slovensku pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne mala na začiatku školského roku 2019/2020 

počet členov 41, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo 56 % z celkového počtu 

zamestnancov. Dve členky ZO boli neaktívne z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. 

Do 10. decembra 2020 bola predsedníčkou ZO OZ PŠaV pri SZŠ C. Šimurkovej 

v Trenčíne PhDr. Dagmar Mikušová, MPH. Dňa 10. decembra 2019 sa konala riadna členská 

schôdza, počas ktorej prebehla voľba nového výboru ZO a predsedníčky ZO a voľba novej 

revíznej komisie. 

 

Novozvolený výbor ZO:  

PaedDr. Erika Hujová, PhD. – predsedníčka ZO 

Mgr. Marcela Matusová – člen výboru  

Mgr. Juraj Líška – člen výboru, pokladník  

Mgr. Jana Hrnčárová  - člen výboru  

Mgr. Mária Helíková – člen výboru 
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Revízna komisia: 

Mgr. Monika Hermanová - predsedníčka revíznej komisie 

Mgr. Helena Janíčková – člen revíznej komisie 

Mgr. Bohumila Novosadová – člen revíznej komisie 

 

 Odovzdanie dokumentácie novozvolenému výboru prebehlo dňa 19. decembra 2019. 

Odovzdanie účtovných dokladov a zostatku v pokladnici bývalým výborom ZO sa 

zrealizovalo 6. februára 2020. 

Nový výbor ZO prvýkrát zasadal 19. decembra 2019. Na zasadnutí členovia výboru 

splnomocnili predsedníčku ZO na zastupovanie ZO počas vyjednávania Kolektívnej zmluvy 

na rok 2020. 

Na základe podnetov členov ZO na členskej schôdzi dňa 10. decembra 2019 a rozhodnutia 

novozvoleného výboru ZO došlo 31. decembra 2019 k ukončeniu spolupráce ZO 

so Združením základného školstva okres Trenčín. Od 1. januára 2020 nadviazala základná 

organizácia spoluprácu s Radou ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva 

v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina. 

1. januára 2020 došlo k zmene počtu členov ZO. Desať členov v nej ukončilo svoje 

členstvo a päť nových členov bolo výborom ZO prijatých. Počet členov sa tak ustálil na počte 

36, čo odpovedalo 47 % z celkového počtu zamestnancov. Dve členky ZO boli neaktívne 

z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. 

20. februára 2020 zasadala Revízna komisia v pôvodnom zložení, aby skontrolovala 

finančné operácie ZO za rok 2019. Revízna komisia nezistila žiadne nezrovnalosti medzi 

príjmami a výdajmi finančných operácií ZO za rok 2019. 

Predsedníčka ZO sa 5. marca 2020 zúčastnila pracovného rokovania Rady ZO OZ PŠaV 

na Slovensku, Združenia stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, ktoré 

sa konalo v Spojenej škole v Banskej Bystrici. O prijatých uzneseniach rady boli členovia ZO 

informovaní. 

V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti COVID-19 bola členská schôdza 

pôvodne naplánovaná na 11. marca 2020 preložená na 1. júl 2020. 

Základná organizácia zastúpená predsedníčkou ZO uzatvorila s riaditeľkou SZŠ 

C. Šimurkovej v Trenčíne Kolektívnu zmluvu na rok 2020, ktorej platnosť skončí 

31. decembra 2020. Základná organizácia tiež participovala na aktualizácii Pracovného 

poriadku školy. 

Pre členov ZO OZ pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne, ale aj pre ostatných zamestnancov 

školy a bývalých zamestnancov školy zorganizovala ZO v spolupráci s vedením školy 

10. decembra 2019 predvianočné posedenie. V tomto období boli deťom členov ZO 

odovzdané mikulášske balíčky. Tradičné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov sa tento 

školský rok kvôli reštrikčným opatreniam v súvislosti s COVID-19 nekonalo. 

Výbor základnej organizácie sa vo svojej činnosti v školskom roku 2019/2020 zameriaval 

na udržanie štandardných pracovnoprávnych a kolektívnych vzťahov, na realizáciu sociálnej 

politiky v oblasti starostlivosti o svojich členov, ale aj ostatných zamestnancov školy. 

Predsedníčka výboru spolu s vedením školy aktívne riešila pracovnoprávne problémy a 

situácie, ktoré vznikli ako dôsledok aktuálnej novelizácie Zákonníka práce a neobvyklej 
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formy výučby v období vypuknutia pandémie Covid-19 (práca zamestnancov formou tzv. 

„home office“). 

 

                                                                                                                  

        PaedDr. Erika Hujová, PhD.      

                                                                        predsedníčka ZO                     

 

 

c/ Rodičovskom združení pri SZŠ C. Šimurkovej Trenčín  
 

 

Hodnotiaca správa o činnosti Rodičovského združenia pri SZŠ Trenčín  

 
Šk. rok: 2019/2020          

 

Predseda RZ: PhDr. Marcela Štefániková 

Počet zasadnutí: RR RZ: 2  

Výbor RZ: 6  

TA RZ: 2  

 

Výbor RZ pracoval v zložení:  

 

1. Predseda: PhDr. Marcela Štefániková (IV. FL) 

2. Podpredseda: Ing. Jana Švedová ( IV. MAS ) 

3. Tajomník: Mgr. Michal Blanár, PhD.  

4. Hospodár: Monika Urbanová ( I. ZL )  

5. Zapisovateľ: Katarína Spačková  (IV. ZA) 

 

 

 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 šesťkrát. Všetkých 

zasadaní sa zúčastnila aj riaditeľka školy PhDr. Eva Červeňanová PhD. Riešil aktuálne 

potreby RZ a školy.  

 

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

členmi boli všetci predsedovia triednych aktívov RZ. Riešila aktuálne potreby RZ a školy. 
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  Triedne aktívy RZ sa v tomto školskom roku vo všetkých triedach zišli dvakrát 

(september 2019 a december 2020. 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.  

 

 V rámci svojich možností poskytovalo škole materiálnu pomoc pri práci so žiakmi, 

prispievalo na športovú činnosť žiakov, lyžiarsky 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 vybavení tried, materiálne podporovalo činnosť krúžkov na 

škole, 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. PhDr. Marcela Štefániková (IV. FL) 

2. Ing. Jana Švedová ( IV. MAS ) 

3. Katarína Spačková  (IV. ZA) 

 

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

 

 

 
                                                           Vypracoval: Mgr. Michal Blanár, PhD., 

                                                                                                             tajomník RZ školy        

 

 

 

 

 B)  ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY  

 

denná forma štúdia: 545 

štúdium popri zamestnaní:           SAN/1   21 

                                                      ZAV/2    10 

 

Spolu žiakov: 576 
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C)  ZÁKLADNÁ ŠKOLA  

 

D) ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, ÚDAJE O POČTOCH 

A ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV NA      PRIJATIE PRE  ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 
 

 

Denné štúdium 4-ročné: 

počet prihlásených uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám:   421 

počet zapísaných a prijatých žiakov do 1. ročníka k 30. 06. 2020:  144 

 

Rozpis uchádzačov o denné štúdium podľa študijných odborov: 

Študijný odbor 

Počet 

prihlásených 

uchádzačov 

Počet 

prihlásených 

uchádzačov, 

ktorí 

vyhoveli 

kritériám 

Počet 

prijatých 

uchádzačov 

Počet 

neprijatých 

uchádzačov 

pre 

nedostatok 

miesta 

5311 M 

farmaceutický laborant 
93 92 30 62 

5370 M 

masér 
47 47 26 21 

5361 M 

praktická sestra 
92 92 30 62 

5308 M 

zdravotnícky laborant 
61 61 28 33 

5358 M 

zubný asistent 
128 128 30 98 

 

Vypracovala: Ing. Nora Faitová 

zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

 

E)  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE PODĽA POSKYTNUTÉHO  

            STUPŇA VZDELANIA 

 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za šk. rok 2019/2020  

 (po náhradách a komisionálnych skúškach)      

Škola: 

Stredná zdravotnícka škola 

Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, 

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 545 - - 0 21 10 

z toho: dievčatá 474 - - 0 18 8 
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  chlapci 71 - - 0 3 2 

Počet 

vymešk. 

hodín za 

celý šk. 

rok 

spolu 24451 - - 0 398 224 

priemer na žiaka 44,86 - - 0 14,32 22,4 

z toho neospr. 33 - - 0 0 0 

priemer neospr. na 

žiaka 
0,06 - - 0 0 0 

P
ro

sp
ec

h
 

p
ro

sp
el

i 

spolu 520 - - 0 21 10 

s 

vyznamena

ním 
144 - - 0 12 5 

veľmi 

dobre 
218 - - 0 6 4 

ostatní 179 - - 0 3 1 

n
ep

ro
sp

el
i 

spolu 4 - - 0 0 0 

z l 

predmetu 
3 - - 0 0 0 

z 2 

predmetov 
0 - - 0 0 0 

z 3 a viac 

pred. 
1 - - 0 0 0 

neklasifikovaní žiaci 0 - - 0 0 0 

priemerný prospech 1,826 - - 0 1,48 1,44 

Znížený 

stupeň 

zo správ. 

2. stupeň 0 - - - - - 

3. stupeň 0 - - - - - 

4. stupeň 0 - - - - - 

Výchovné 

opatrenia 

p
o
ch

v

al
a 

RŠ 45 - - - - - 

tr. učiteľa 19 - - - - - 

iné 0 - - - - - 

p
o
k
ar

h
an

ie
 RŠ 0 - - - - - 

tr. učiteľa 1 - - - - - 

iné 0 - - - - - 

Podmienečné vylúč. zo štúdia 0 - - - - - 

Vylúčenie zo štúdia 0 - - - - - 

 

 

Porovnanie výchovno-vyučovacích výsledkov školského roku 2018/2019 so 

školským rokom 2019/2020 - 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. 

2018/2019 20 526 455 6 140 195 1,87 
71,79 

80 71 
0,19 

2019/2020 21 545 474 8 144 218 1,826 
44,86 

65 64 
0,06 
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Rozdiel 1 19 19 2 4 23 0,044 

26,93 

15 7 
0,13 

 

Hodnotiaca správa o priebehu a celkovej úrovni maturitných skúšok 

v školskom roku 2019/2020 
 

 

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

SR, NÚCEM a podľa pokynov odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne.  

 

A) Hodnotenie maturitných skúšok z hľadiska pripravenosti a organizačného 

zabezpečenia 

 

Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období september 2019 

 

V mimoriadnom skúšobnom období september 2019 sa konali: 

 Náhradný termín maturitnej skúšky v študijnom odbore zdravotnícky asistent-            

1 žiačka vykonala maturitnú skúšku v náhradnom termíne zo všetkých predmetov 

internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na neukončený 4. ročník štúdia v riadnom 

termíne 

PČOZ MS - 04. septembra 2019 

TČOZ MS - 04. septembra 2019 

ÚFIČ MS – SJL - 05. septembra 2019 

ÚFIČ MS – ANJ - 05. septembra 2019 

● Opravné maturitné skúšky v študijnom odbore zdravotnícky asistent a zdravotnícky 

laborant   

PČOZ v študijnom odbore zdravotnícky asistent, 1 žiačka- 04. septembra 2019 

TČOZ v študijnom odbore zdravotnícky asistent, 3 žiačky- 04. septembra 2019 

TČOZ v študijnom odbore zdravotnícky laborant, 2 žiačky- 05. septembra 2019 

ÚFIČ MS – ANJ v študijnom odbore zdravotnícky asistent, 1 žiačka- 05. septembra 

2019 

 

Mimoriadne skúšobné 

obdobie (september) 

Žiaci maturitných tried 

denní večerní 

Počet prihlásených žiakov 8 - 

PČOZ MS 2 - 

ÚFIČ MS - SJL 1 - 

ÚFIČ MS - ANJ 2 - 

ÚFIČ MS – NEJ 0 - 

TČOZ MS 6 - 

Povolená opravná skúška 

z internej časti MS 

1 - 
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Predsedovia maturitných komisií: 

 

PhDr. Alena Plšková   predseda ŠMK 

Mgr. Dana Krstičová   predseda  PMK   ZA odb. zložka 

Mgr. Miroslava Gécová  predseda  PMK   ZL odb. zložka 

Mgr. Katarína Ľahká   predseda  PMK   SJL 

Mgr. Zuzana Bezáková  predseda  PMK   ANJ 

 

 

Praktická časť odbornej zložky MS sa konala vo FN Trenčín na chirurgickom oddelení v čase 

od 7,00 – 11, 00 hod.. Žiačky pracovali v rámci svojich kompetencií podľa vylosovanej témy 

s konkrétnym pacientom.  

Ústna forma internej časti MS prebehla v pokojnej atmosfére. Maturitné zadania  boli 

schválené predsedami predmetových maturitných komisií a Slovenskou komorou medicínsko-

technických pracovníkov v požadovanom termíne, reflektovali obsah učiva s akcentom na 

profil absolventa.  

Všetky časti MS v mimoriadnom skúšobnom období prebehli podľa vypracovaného  

harmonogramu, ktorý zohľadňoval  požadované legislatívne kritériá a rešpektoval psycho-

hygienické hľadisko. 

 

Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období február 2020 

 

V mimoriadnom skúšobnom období február 2020 sa konali: 

● Opravné maturitné skúšky v študijnom odbore zdravotnícky asistent 

TČOZ v študijnom odbore zdravotnícky asistent, 1 žiačka - 18. februára 2020 

 

Mimoriadne skúšobné 

obdobie (september) 

Žiaci maturitných tried 

denní večerní 

Počet prihlásených žiakov 1 - 

PČOZ MS 0 - 

ÚFIČ MS - SJL 0 - 

ÚFIČ MS - ANJ 0 - 

ÚFIČ MS – NEJ 0 - 

TČOZ MS 1 - 

Povolená opravná skúška 

z internej časti MS 

1 - 

 

Predsedovia maturitných komisií: 

 

PhDr. Alena Plšková               predseda ŠMK 

PhDr. Dana Krstičová    predseda  PMK   ZA odb. zložka 

 

Ústna forma internej časti MS prebehla v pokojnej atmosfére. Maturitné zadania  boli 

schválené predsedom predmetovej maturitnej komisie a Slovenskou komorou medicínsko-

technických pracovníkov, reflektovali obsah učiva s akcentom na profil absolventa.  

MS v mimoriadnom skúšobnom období prebehla podľa vypracovaného  harmonogramu, 

ktorý zohľadňoval  požadované legislatívne kritériá a rešpektoval psycho-hygienické 

hľadisko. 
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Maturitné skúšky v riadnom skúšobnom období školského roka  2019/2020 

 

Na základe Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 sa v čase mimoriadnej situácie 

zapríčinenej pandémiou COVID-19 zrušila externá časť a písomná formu internej časti 

maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín. 

 

Interná časť maturitnej skúšky prebehla v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o 

termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v 

školskom roku 2019/2020 z 23. apríla 2020. 

 

V súlade s týmto rozhodnutím sa v školskom roku 2019/2020 na gymnáziách, stredných 

odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových 

školách interná časť maturitnej skúšky vrátane  teoretickej  časti  a  praktickej  časti  odbornej  

zložky  maturitnej  skúšky vykonala administratívne. 

 

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer 

známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Skupiny príbuzných 

predmetov pre teoretickú  časť  a  praktickú  časť  odbornej  zložky  maturitnej  skúšky určilo 

MZ SR.  Do aritmetického priemeru známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých 

ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Aritmetický priemer známok sa 

zaokrúhlil na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhlilo na 1; 2,5 sa zaokrúhlilo na 2; 3,5 sa 

zaokrúhlilo na 3 a 4,5 sa zaokrúhlilo na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa 

zaokrúhlil na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom nahor. 

 

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky 

kontrolovali dvaja  skúšajúci  členovia  predmetovej  maturitnej  komisie  a  schválil  ho  

predseda  školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020. Výsledné známky sprístupnila škola 

plnoletému žiakovi do 12. mája 2020. Ak plnoletý žiak do 15. mája 2020 nevyjadril svoj 

nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná 

škola vystavila žiakovi maturitné vysvedčenie. Ak plnoletý žiak nesúhlasil s výslednou 

známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámil 

nesúhlas, žiak vykonal internú časť maturitnej skúšky prezenčne pred maturitnou komisiou. 

Zo všetkých žiakov prihlásených na maturitnú skúšku nikto nevyjadril so známkou svoj 

nesúhlas. 

 

Výnimku tvorili žiaci prihlásení z cudzieho jazyka na úroveň B2. V súlade s rozhodnutím ak 

žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na jazykovej úrovni B2 a vyššej  nemá 

na  vysvedčeniach  známku  z predmetu vyučovaného na príslušnej úrovni, vykoná internú 

časť maturitnej skúšky pred maturitnou komisiou  alebo  sa  s  písomným  súhlasom  

plnoletého  žiaka  uskutoční   interná   časť   maturitnej skúšky administratívne a na 

maturitnom vysvedčení bude uvedená jazyková úroveň zodpovedajúca úrovni vyučovaného 

predmetu. Z celkového počtu 9 žiakov prihlásených na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na 

úrovni B2 využili možnosť administratívneho uzatvorenia známky 2 žiaci. 7 žiakov konalo 

maturitnú skúšku z príslušnej úrovne cudzieho jazyka prezenčne pred maturitnou komisiou 

dňa 25. mája 2020. 

 

Predseda školskej maturitnej komisie: 

Ing. Janka Šimková               predseda ŠMK 
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Riadne skúšobné obdobie Žiaci maturitných tried 

denní večerní 

Počet prihlásených žiakov 130 10 

MS nekonali 0 0 

PČOZ MS 130 administratívne 10 administratívne 

ÚFIČ MS - SJL 130 administratívne - 

ÚFIČ MS - ANJ 100 (93 B1, 7 B2) z toho: 

 95 administratívne B1  

(2 žiaci súhlasili s úrovňou B1) 

5 prezenčne B2 

- 

ÚFIČ MS – NEJ 30 (28 B1, 2 B2) z toho: 

28 administratívne B1 

2 prezenčne B2 

- 

TČOZ MS 130 administratívne 10 administratívne 

Povolená opravná skúška 

z internej časti MS 

 

0 

 

0 

 

Interná časť maturitnej  skúšky u žiakov z cudzieho jazyka úrovne B2 prebehla pod dohľadom 

predsedu školskej maturitnej komisie dňa 25. mája 2020. Predsedovia predmetových 

maturitných komisií neboli menovaní.  

Organizácia a personálne zabezpečenie internej časti maturitnej skúšky, ktorá sa vykonala 

prezenčne bola na požadovanej úrovni v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ. Žiaci i komisie 

pracovali v dôstojnom prostredí a v pokojnej atmosfére, k čomu prispela dôsledná organizácia 

a súčinnosť všetkých zainteresovaných na internej časti maturitnej skúšky.  

 

 

B) Hodnotenie maturitných skúšok z hľadiska vedomostnej úrovne žiakov 
 

Slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky 
Slovenský jazyk a literatúra- priemer známok: 2,55 

Anglický jazyk- priemer známok: 1,98 

Nemecký jazyk- priemer známok: 2,47 

 

Praktická časť odbornej zložky MS 
Priemer známok: 1,61 

 

Teoretická časť odbornej zložky MS 
Priemer známok: 1,77 
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C) Štatistické údaje 

 

 

Predmet maturitnej 

skúšky 

Počet žiakov, ktorí 

konali  maturitnú 

skúšku  

Z toho počet žiakov, 

ktorí konali  

maturitnú skúšku 

neúspešne 

 

Priemer predmetu 

PČOZ MS 140 0 1,61 

ÚFIČ MS - SJL 130 0 2,55 

ÚFIČ MS - ANJ 100 0 1,98 

ÚFIČ MS – NEJ 30 0 2,47 

TČOZ MS 140 0 1,77 

  

Celkový priemer za školu 

 

1,92 

                                            

Porovnanie výsledkov MS v šk. rokoch 2017/2018 – 2019/2020 

 

Predmet 

Ú
ro

v
eň

 

Šk. rok  2017/2018 Šk. rok  2018/2019 Šk. rok  2019/2020 

P
o
če

t 

M
/Ž

 

P
ri

em
e
r
 

P
o
če

t 

M
/Ž

 

P
ri

em
e
r
 

P
o
če

t 

M
/Ž

 

P
ri

em
e
r
 

Anglický 

jazyk 

 88 15/73 1,72 100 15/85 1,74 100 12/88 1,98 

Anglický 

jazyk 

B1 86 14/72 1,73 96 13/83 1,76 95 12/83 2,03 

Anglický 

jazyk 

B2 2 1/1 1,00 4 2/2 1,25 5 0/5 1,00 

Nemecký 

jazyk 

 27 2/25 2,41 30 4/26 1,90 30 4/26 2,47 

Nemecký 

jazyk 

B1 27 2/25 2,41 30 4/26 1,90 28 3/25 2,57 

Nemecký 

jazyk 

B2 - - - - - - 2 1/1 1,00 

PČOZ - 115 17/98 1,65 148 23/125 1,66 140 18/122 1,61 

Slovenský 

jazyk 

- 115 17/98 1,93 130 19/111 1,94 130 16/114 2,55 

TČOZ - 115 17/98 2,10 148 23/125 2,08 140 18/122 1,77 

 

         Mgr. Monika Hermanová 

                                                                                                                   koordinátor MS 
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Hodnotiaca správa o priebehu a celkovej úrovni záverečných skúšok 

v školskom roku 2019/2020 
 

Učebný odbor: SANITÁR (5371 H) 

 
V školskom roku 2019/2020 prebehli záverečné skúšky v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ  

o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej 

skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie 

v školskom roku 2019/2020. 

 

A) Hodnotenie organizačného zabezpečenia záverečných skúšok 

 

V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách v súlade s Rozhodnutím 

MŠVVaŠ vykonala záverečná  skúška administratívne. 

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer 

známok zo  skupiny príbuzných predmetov, ktoré určilo MZ SR.  Do aritmetického priemeru  

známok  sa započítali polročné a koncoročné známky.  Aritmetický priemer známok sa 

zaokrúhlil na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhlilo na  1;  2,5  sa  zaokrúhlilo   na  2;  3,5  sa  

zaokrúhlilo  na  3  a  4,5  sa  zaokrúhlilo  na  4. Aritmetický  priemer s  desatinnou  časťou  do  

0,50  sa  zaokrúhlil  na  celé  číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo 

smerom nahor. 

 

Aritmetický priemer a výslednú známku z jednotlivých častí záverečnej skúšky kontrolovali 

dvaja  skúšajúci  členovia  skúšobnej  komisie  a  schválil  ju  predseda  skúšobnej komisie  do 

29. mája 2020. Po schválení známok boli výsledné známky administratívneho hodnotenia 

sprístupnené žiakovi. Plnoletý žiak mohol do 3 pracovných dní vyjadriť  svoj  nesúhlas  s  

výslednou  známkou  a  písomne  požiadať  o  vykonanie záverečnej skúšky. Zo všetkých 

žiakov prihlásených na záverečnú skúšku nikto nevyjadril so známkou svoj nesúhlas. 

 

Komisia pre ZS 
Predseda komisie pre ZS: PhDr. Ľubomíra Šaržíková      SZŠ Považská Bystrica 

Podpredseda komisie: PhDr. Mariana Mišinová, PhD. 

Triedny učiteľ: PhDr. Ivana Mráziková 

Skúšajúci č. 1: Mgr. Katarína Moravíková 

Skúšajúci č. 2: PhDr. Žaneta Gallová 

 

B) Hodnotenie vedomostnej úrovne záverečných skúšok 

Priemer známok z písomnej časti : 1,62 

Priemer známok z praktickej časti : 1,29   

Priemer známok z ústnej časti : 1,62 

 

 

Celkové hodnotenie záverečných skúšok 

 

 

 

 

 

Počet žiakov, ktorí konali   

záverečnú skúšku: 
21 

Prospeli s vyznamenaním: 11 
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Záverečná 

skúška 

Prospeli veľmi dobre: 7 

Prospeli: 3 

 Neprospeli: 0 

 

Celkový priemer ZS: 1,51 

 

 

Porovnanie výsledkov ZS v šk. rokoch 2017/2018 a 2019/2020 

 

 

Časť záverečnej 

skúšky 

Šk. rok  2017/2018 Šk. rok  2019/2020 

P
o
če

t 

M
/Ž

 

P
ri

em
e
r
 

P
o
če

t 

M
/Ž

 

P
ri

em
e
r
 

Písomná časť 14 3/11 1,43 21 3/18 1,62 

Praktická časť 14 3/11 1,21 21 3/18 1,29 

Ústna časť 14 3/11 1,79 21 3/18 1,62 

 

 

 

        Mgr. Monika Hermanová 

                                                                                                             koordinátor                                      

  

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 3 triedy 

5308 M - zdravotnícky laborant 4 triedy 

5311 M - farmaceutický laborant 4 triedy 

5370 M – masér 4 triedy 

5358 M - zubný asistent 4 triedy 

5361 M – praktická sestra 2 triedy 

             

  

 

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

 

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

5371 H -  sanitár, 1- ročné odborné vzdelanie 1 trieda  

   

 

                                                                                             Spolu: 23 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 2018/2019 
 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov (PZ) podľa jednotlivých predmetov 

Vyučovací predmet Počet všetkých PZ Z toho kvalifikovaných PZ 

  počet % 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
3 3 100 

Anglický jazyk 8 7 87,5 

Nemecký jazyk 1 1 100 

Latinský jazyk 1 1 100 

Matematika 2 2 100 

Chémia 5 5 100 

Fyzika 2 2 100 

Telesná  a športová 

výchova 
5 5 100 

Dejepis 2 2 100 

Informatika 4 3 75 

Občianska náuka 4 2 50 

Zaklady ošetrovania 

a asistencie 
4 4 100 

Prvá pomoc 10+1 ext. 11 100 

Biológia 1 1 100 

Anatómia a fyziológia 4 4 100 

Organizácia 

zdravotníctva 
3 3 100 

Psychológia, 

pedagogika a 

profesijná 

komunikácia 

8 8 100 

Preventívne lekárstvo 1 1 100 

Zdravie a klinika 

chorôb 
3+2 ext. 5 100 

Administratíva 

a zdravotnícka 

dokumentácia 

3 3 100 

Etická výchova 2 2 100 

Náboženská výchova 1 ext. 1 100 

Patológia 1+1 ext. 2 100 

Patológia a klinika 

chorôb 
1  1 100 

Laboratórna technika 3 3 100 

Sanitárstvo 1 1 100 

Zdravoveda 1 1 100 

Sanitárske činnosti 4 4 100 

Farmakognózia a 

fytoterapia 
1 1 100 

Farmakológia 2+2 ext. 2 100 

Príprava liekov 2 4 100 
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Farmaceutické 

cvičenia 
1+20 ext. 21 100 

Organizácia 

zdravotníctva a právo 
1 1 100 

Farmaceutická 

botanika  
1 1 100 

Farmaceutická chémia 

a analýza liečiv 
2+1 ext. 3 100 

Zdravotnícke 

pomôcky   
1ext. 1 100 

Ekonomika a 

prevádzka lekárne 
1 1 100 

Masáže 3+1 ext. 4 100 

Fyzikálna terapia  2 2 100 

Rekondično-relaxačné 

cvičenia 
3 2 66,67 

Konverzácia v ANJ 7 7 100 

Konverzácia v NJ 1 1 100 

Masáže foto-hydro-

termo-balneoterapia 

(MFC) 

3+7 ext. 10 100 

Sociálna starostlivosť 1 1 100 

Ošetrovanie, 

asistnecia a 

zdravotnícka 

dokumentácia 

12+5 ext. 17 100 

Zdravotnícka etika 3 3 100 

Asistencia v zubnej 

ambulancii 
1+23 ext. 24 100 

Hygiena ústnej dutiny 1+2 ext. 3 100 

Základy asistencie v 

zubnej ambulancii 
2+1 ext. 2 66,7 

Zubné lekárstvo 1+2 ext. 3 100 

Cvičenia z 

hematológie a 

transfuziológie 

1
 

1 100 

Cvičenia z klinickej 

biochémie 
1+1 ext. 2 100 

Cvičenia z klinickej 

mikrobiológie 
1 1 100 

Hematológia a 

transfuziológia 
1 ext. 1 100 

Histológia 1 1 100 

Histologická technika 1 1 100 

Klinická 

mikrobiológia 
1  1 100 

Vybrané laboratórne 

metódy 
2 2 100 

Biochémia 1 1 100 

Klinická biochémia 1 ext. 1 100 

Klinická laboratórna 

prax 
1 1 100 

Analytická chémia 1 1 100 
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Celkový počet interných vyučujúcich: 54  

Celkový počet externých vyučujúcich: 86 

Celkový počet THP a ostatných pracovníkov: 17 

 

H) ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY  

 

 

1. Analýza zloženia pedagogických a odborných zamestnancov školy    
 

Pedagogickí zamestnanci  

Učitelia                                56 – interní (z toho 2 MD), 86 - externí 142 

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  1 

 

  

2. Analýza zloženia pedagogických a odborných zamestnancov podľa kariérového  

stupňa  
 

  

Kariérový stupeň  

 

začínajúci 

 

samostatný 

 

s  1. atestáciou 

 

s  2. atestáciou 

 Pedagogický zamestnanec  

(PZ)  
2 24 17 13 

 Odborný zamestnanec (OZ)  0 0 0 0 

     

3.  Analýza pedagogických zamestnancov podľa kariérovej pozície  
 

Pedagogický zamestnanec špecialista 

Triedni učitelia:                                               23 

Výchovný poradca:                                           1 

Kariérový poradca:                                           0 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec:            2 

Vedúci predmetovej komisie:                           3 

Vedúci študijného odboru:                                5 

Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní:  1 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti : 

                                                                koordinátor informatizácie: 1  

                                                                koordinátor protidrogovej prevencie: 1 

                                                                koordinátor environmentálnej výchovy: 1                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu : 1 
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                                                                koordinátor žiackej školskej rady: 1 

                                                                koordinátor SOČ: 1 

                                                                predseda MS SČK: 1 

                                                                tajomník RZ : 1  

Odborný zamestnanec špecialista 

Uvádzajúci odborný zamestnanec:             0 

Supervízor:                                                  0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti: 0 

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec 

Riaditeľ:                                                       1 

Zástupca riaditeľa:                                       2 

Vedúca praktického vyučovania:                0 

Vedúci vychovávateľ:                                 0 

Vedúci odborného útvaru:                          0 

  

4. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v danom školskom roku 

 

Adaptačné vzdelávanie 2 

Aktualizačné vzdelávanie 54 

Inovačné vzdelávanie 0 

Špecializačné vzdelávanie 0 

Funkčné vzdelávanie 0 

Predatestačné vzdelávanie 0 

Kvalifikačné vzdelávanie - DPŠ 1 

 

5. Atestácie  

1. atestácia 5 

2. atestácia 2 

 

6. Odborné vzdelávanie   
         Celoštátna odborná konferencia SKMTP 

Seminár - Používanie esenciálnych olejov vo fyzioterapii 

Seminár - Ako zvládnuť náročné a manipulatívne rozhovory 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2019/2020 prebiehalo v súlade 

s Plánom vzdelávania na príslušný školský rok. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 

a obmedzenú činnosť MPC nebolo zrealizované špecializačné vzdelávanie so zameraním na 

vzdelávanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a rozširujúci modul funkčného 

vzdelávania. Tieto druhy vzdelávania sa budú plánovať v budúcom školskom roku. 

Škola  zabezpečovala aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 vo vzdelávacom 

programe: Aplikácia nových právnych predpisov v praxi a inovácie vo výchovno-

vzdelávacom procese, v celkovom rozsahu 12 hodín v priebehu školského roka. Odborným 

garantom programu vzdelávania bola PhDr. Eva Červeňanová, PhD, riaditeľka školy. 
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Hlavným cieľom bolo získať nové informácie o zmenách v právnych predpisoch a získať 

vedomosti v oblasti inovatívnych metód učenia sa žiakov a v procese hodnotenia žiakov.  

 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. 

 Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania“. 

 Projekt cezhraničnej spolupráce „Úcta, hrdosť, odbornosť“ v rámci programu Interreg 

V-A Slovenská republika – Česká republika s partnerskou školou Střední zdravotnícka 

škola Vsetín, ktorá je súčasťou združenej školy Masarykovo gymnázium, Střední 

zdravotnícka škola a Vyšší odborná škola zdravotnícka Vsetín. 

 

K) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 

INŠPEKCIOU V ŠKOLE  

 

V školskom roku 2019/2020 neprebehla v škole inšpekčná činnosť Štátnou školskou 

inšpekciou ani MZ SR.  

 

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  

 

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 

ŠišovskáLu-

SiMateja Bela 

2450/29, 

Trenčín 

 

30 

Prevádzkovanie 

školského bufetu 

16.09. 2019 

– 

30. 06. 2020 

 

50 

 

1 650 € 

Ľubica 

ŠišovskáLu-

SiMateja Bela 

2450/29, 

Trenčín 

 

2 

Prevádzkovanie 

nápojových 

a tovarových 

samoobslužných 

automatov  

16.09. 2019 

– 

30. 06. 2020 

 

50 

 

95,14 € 
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c/ Nájomné vzťahy (škola je nájomca) 

 

 Prenajímateľ  Predmet 

nájmu 

(m
2
) 

Účel 

nájmu 

Doba 

nájmu (od 

–do) 

Cena 

nájmu 

(€/1 

hod.) 

Cena 

nájmu 

€/ročne  

Služby 

ročne 

€  

Spojená škola 

internátna, Trenčín 
 Telocvičňa 

12.09. 2019 

– 

16.06.2020 
10 700,00 

 

 

  d/ Výpožička (škola je vypožičiavateľ) 

 

 Požičiavateľ Predmet 

výpožičky (m
2
) 

Účel 

výpožičky 

Doba 

výpožičky (od-

do)  

Služby ročne 

(€) 

Stredná 

priemyselná 

škola stavebná E. 

Belluša, Trenčín 

570 telocvičňa 
02.09.2019 

– 19. 6. 2020 
235,70 

Stredná športová 

škola, Trenčín 
1725 

Telocvičňa, 

hala, 

bežecký 

tunel 

12.09.2019  

– 

31.01.2020 

6240,00 

Stredná športová 

škola, Trenčín 
 bazén 

17.09.2019 

– 

19.06.2020 

3990,00 

 

 

  e/ Výpožička (škola je požičiavateľ) 

 

 Vypožičiavateľ Predmet 

výpožičky (m
2
) 

Účel 

výpožičky 

Doba 

výpožičky (od-

do)  

Služby ročne 

(€) 

Stredná športová 

škola, Trenčín 

 Výdajňa 

jedla 

01.09.2019 – 

31.12.2019 

585,89 

Stredná športová 

škola, Trenčín 

 Výdajňa 

jedla 

01.01.2020 – 

30.06.2020 

701,78  

 

Od 10.03.2020 došlo k uzatvoreniu škôl a školských zariadení kvôli vyhláseniu mimoriadnej 

situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu. Z tohto dôvodu boli nájomné vzťahy 

a výpožičky zrušené/upravené na základe pokynov a usmernení od zriaďovateľa a opatrení 

ÚVZ SR. 

 

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  

 dovybaviť novým nábytkom a učebnými pomôckami odborné učebne pre 

zdravotníckych  asistentov, a nový študijný odbor praktická sestra  

 doriešiť vyučovanie predmetu telesná a športová výchova  

 zabezpečiť výmenu dverí na 3. NP, zatemnenie okien na skvalitnenie výchovno-

vyučovacieho procesu pri premietaní,  

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

ktorí stravu dovážajú so žiakmi 

 v prípade schválenia kapitálových výdavkov pre kalendárny rok 2020: 

- riešiť havarijnú situáciu telefónnej ústredne  

- rekonštrukcia vstupu do budovy – vrátnica 

- zabezpečenie kamerového systému 

-   zabezpečenie garáže pre školské auto 

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

-   laborant,  ktoré majú charakter kapitálových výdavkov)  

-   doriešiť oplotenie areálu školy 

 

 

M) ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ   

      ČINNOSTI ŠKOLY   

 

1.  normatív na žiaka -  rok 2019:  

     Kategória SOŠ 02:   2 072,33 -  2 486,04 € 

                      Kategória SOŠ 12:   2 933,43 -  3 513,64 € 

 

         normatív na žiaka -  rok 2020:  

                     Kategória SOŠ 02:   2 435,01 -  2 751,74 € 

                     Kategória SOŠ 12:   3 458,45 -  3 888,92 € 

 

2.      príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov: 0 

3.      finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy:  9 254,- € /na kalendárny rok 2019/ 

 

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.  

-   V štvrtom roku pôsobenia v novej budove, je potrebné vzájomne vymeniť niektoré 

priestory - v súvislosti so zvýšením počtu žiakov (+ 1 trieda v odbore praktická sestra) 

a tiež na základe zvýšenia počtu pedagogických zamestnancov je potrebné dokončiť 

kabinety tak, aby mal každý vytvorený priestor na prácu 

 

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

 príspevok rodičov do RZ   
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 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 2019/2020 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, 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 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 

na získanie vedomostí, zručností a postojov pre výkon činnosti v  podmienkach 

pedagogickej praxe. 1 začínajúci pedagóg úspešne absolvoval a ukončil 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. 
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- 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    

(PhDr. Mišinová, PhD., Mgr. Janíčkovej)  

- 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 triednu knihu, elektronickú evidenciu dochádzky 

zamestnancov školy a žiakov, elektronickú žiacku knižku. 

 

 

 

B – oblasť mimoškolskej výchovy  

 

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

žiakmi (Ing. N. Faitová) 

- Zavedením 21 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. B. Novosadová) 

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

mimoškolské aktivity a súťaže, (Mgr. M. Blanár, PhD., PaedDr. B.Rolníková, PhD., Mgr. 

J. Líška)  

- V rámci Národného programu podpory zdravia sa škola zapojila do projektov: Veselé 

zúbky a Zdravý úsmev, PhDr. Laschová 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 –
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Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi a podobne (PhDr. A. Litvínová, 

PhD.) 

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

- S Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne sme spolupracovali na 

akciách podporujúcich zdravie (Mgr. M. Hermanová, MUDr.V. 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 (PhDr. Mišinová, PhD. - výchovný 

poradca a Ing. Nora Faitová- zástupkyňa riaditeľky školy pre VVP) 

- Protidrogovej prevencii sme venovali mimoriadnu pozornosť v špecifických podmienkach  

zdravotníckej školy. Využívali výchovný vplyv aj externých učiteľov a činnosť 

koordinátora protidrogovej prevencie (Mgr. Helena Janíčková),  

- 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. 
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D- oblasť organizačno-ekonomická 

 

-   Spolupracovali sme so ŠI pri Športovom gymnáziu Trenčín/ od 1.1.2019 Stredná športová     

škola 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 

 

-  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. 

 

 

O) KVALITA NA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE CELESTÍNY ŠIMURKOVEJ V      

TRENČÍNE 

 

V školskom roku 2019/2020 škola začala zavádzať systém manažérstva kvality založený na 

metodológii  Peer Review.  Peer Review predstavuje metódu vzájomného hodnotenia kvality 

s cieľom podporiť posudzovanú vzdelávaciu inštitúciu v zabezpečovaní kvality. Predstavuje 

kombináciu sebaodnotenia a externého hodnotenia skupinou externých odborníkov, ktorí 

pracujú v podobnom prostredí a majú špecifické odborné znalosti a vedomosti. 

Zavádzaniu systému manažérstva kvality predchádzal sebahodnotiaci proces, ktorého 

výsledkom bola sebahodntiaca správa.  

Škola identifikovala dve z kľúčových  oblastí kvality a jednu z voliteľných oblastí kvality, 

ktoré považovala za rizikové a ktoré je potrebné zlepšiť.  

V oblasti kvality učenia a vyučovania škola identifikovala problém v odbore zubný asistent 

pri zabezpečovaní a realizácii vyučovacieho procesu vzhľadom na nedostatok 

kvalifikovaných pedagogických zamestnancov pre výučbu profilových odborných predmetov.  

Druhou oblasťou z kľúčových oblastí kvality kde škola vidí možnosť pre zvyšovanie kvality 

je oblasť zameraná na vzdelávacie výstupy žiakov. Systém merania a hodnotenia 

vzdelávacích výstupov je presne nastavený, opiera sa o legislatívne predpisy a školský 

vzdelávací program. Žiaci z dlhodobého hľadiska dosahujú približne vyrovnané výsledky. 

Neúspechy, hlavne pri záverečných skúškach sú analyzované, aby sa identifikovali ich možné 
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príčiny a opatrenia na primerané zlepšenia. V čom škola zatiaľ nevyvinula dostatočnú 

iniciatívu je analýza a porovnávanie vzdelávacích výstupov predovšetkým v odbornej zložke 

vzdelávania medzi strednými zdravotníckymi školami. Nie je to zaužívané a mnohé 

manažmenty škôl sa tomu bránia. Nastaviť to ako systémový prvok v riadení všetkých 

zdravotníckych škôl, vidíme ako jednu z možností. V tejto oblasti hľadáme rovnako možnosti 

ako získavať spätnú väzbu od našich absolventov o ich ďalšom uplatnení. 

Vo voliteľnej oblasti kvality identifikovala škola príležitosti na zvýšenie kvality v oblasti 

infraštruktúra a finančné zdroje. Pri zabezpečovaní kvality vyučovacieho procesu v predmete  

telesná a športová výchova je pre školu prioritou riešenie situácie so zabezpečením vhodných 

podmienok a priestorov na vyučovanie telesnej a športovej výchovy. 

 

Zvyšovanie kvality školy je pre manažment školy kľúčovou prioritou a dlhodobým cieľom. 

Očakávať rozvoj školy nie je možné bez toho, aby sme si neurčili kde momentálne sme a kde 

sa môžeme posunúť. Tento proces je nerozlučne spätý s pravidelným sebahodnotením školy,  

so zameraním sa predovšetkým na oblasti, kde vidíme potrebu zlepšovania sa.  

 

 

P) SWOT ANALÝZA: 

 

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. 

 postavenie školy v regióne, 73 ročná tradícia, dobré meno školy 

 atraktivita študijných a učebných odborov ponuky školy  

 uplatnenie absolventov v praxi a na VŠ 

 každoročné umiestnenie školy v TOP 10 medzi SOŠ v SR, hodnotenie INEKO 

 profesionálny prístup a kreativita pedagogických zamestnancov 

 100% kvalifikovanosť  a stabilizácia pedagogických zamestnancov  

 hodnotenie zamestnancov vedením školy  

 motivácia zamestnancov učiť sa, sebavzdelávanie a rozširovanie  kvalifikácie 

 riadenie školy a organizácia práce 

 výchovno-vzdelávací proces a plnenie vzdelávacích cieľov 

 tvorba a realizácia projektov 

 úspešná účasť na súťažiach, ocenenia školy i jednotlivcov (žiakov i pedagógov) 

 efektívna elektronizácia, modernizácia priestorov  a materiálne podmienky školy  

 dobrá spolupráca s výučbovými základňami, rodičmi, ZŠ, SŠ a verejnosťou 

 prezentácia školy navonok (web. stránka školy, časopis Celula, SČK, médiá a p.) 

 sebarealizácia žiakov (školská i mimoškolská činnosť) 

 progresívne reakcie na zmeny a požiadavky doby (EDUPAGE, ASC, E-schránka..) 

 široké zapojenie do najrôznejších mimoškolských akcií 

 dobrá spolupráca s Radou rodičov RZ a Radou školy 

pravidelné zviditeľňovanie školy - 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 narcisov, Svetový deň 

SČK, Deň darcov krvi, Dni zdravia, Biela pastelka, Deň nezábudiek, rôzne športové, 

vedomostné a literárne súťaže a mnohé iné humanitné a kultúrne akcie (uvedené na inom 

mieste). 
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 získané ocenenia našej školy ale i jednotlivcov: 

 

a/ ocenenia školy   

V súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID 19 sa zrušili naplánované súťaže 

      

b/ ocenenia pedagógov: 

 

 V súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID 19 sa nerealizovalo 

  

c/ ocenenia žiakov sú  uvedené v správach jednotlivých predmetových komisií 

       

 

 

- Ostatné ocenenia žiakov sú uvedené v kapitolách o mimoškolskej činnosti  v správach 

predmetových komisií. 48 žiakom riaditeľka školy udelila pochvalu za vzornú 

reprezentáciu školy a za vynikajúce výsledky v športových, vedomostných i 

literárnych súťažiach, 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. 

 Zintenzívnenie mimoškolskej činnosti – zapojenosť žiakov do  21 krúžkov (podrobnejšie 

informácie v správe o mimoškolskej činnosti) 

 

 

 

R) VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA A UPLATNENIE  

     ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU, ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 

 

V školskom roku 2019/2020 úspešne absolvovalo štúdium v mimoriadnom skúšobnom 

termíne – september 2019 5 žiakov odboru zdravotnícky asistent a 2 žiaci odboru 

zdravotnícky laborant. V riadnom termíne maturitné skúšky úspešne absolvovalo všetkých 

130 žiakov denného štúdia a 10 žiakov večerného štúdia. Celkovo škola pripravila na výkon 

povolania 30 absolventov oboru farmaceutický laborant, 21 absolventov oboru masér, 34 

absolventov oboru praktická sestra, 25 absolventov oboru zdravotnícky laborant a 30 

absolventov oboru zubný asistent. V tomto školskom roku prebehli i záverečné skúšky 

v učebnom obore sanitár, ktoré úspešne absolvovalo 21 žiakov.  

Vzdelávacie výstupy našich žiakov sú na vysokej úrovni a úspešnosť ich zamestnania je 

vysoká.  

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

a záverečných 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 
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- 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 

- 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/ AKCIE ZABEZPEČOVANÉ ŽIAKMI 

 

Inštruktáže prvej pomoci na ZŠ, SŠ v Trenčíne: 

- Stredná športová škola TN 

- ZŠ Veľkomoravská TN 

- ZŠ Východná TN 

- Dopravná akadémia TN 

- Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne 

- Stredná priemyselná škola stavebná Trenčín 

Poskytovanie zdravotnej služby na športových podujatiach v Trenčíne a blízkom okolí: 

- Centra voľného času  

- Krajského centra voľného času   

Realizácia projektu „Zdravý úsmev“ v MŠ a ZŠ v Trenčíne a okolí 

Kampaň Červené stužky, Deň predčasne narodených detí 

Zapojenie sa do zbierok ako dobrovoľníci: Biela pastelka, Dni nezábudiek 2019, Deň 

vojnových veteránov 

Aktívna účasť na celoštátnej odbornej konferencii Slovenskej komory medicínsko-

technických pracovníkov,  

Aktívna účasť na LAB academia 2019  

Propagácie študijných odborov na akcii Stredoškolák a iných 

Hliadky na Národnej transfúznej stanici v Trenčíne 
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Hodnotiaca správa za mimoškolskú činnosť 

 
Školský rok: 2019/2020 

Celkový počet krúžkov: 21 

Počet prihlásených žiakov: 392 
V školskom roku 2019/2020 sa aktívne pracovalo v nasledujúcich krúžkoch: 

Názov krúžku   Počet žiakov Vedúci krúžku 

Pilates a cvičenie s overbalmi     22  PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. 

Príprava na MS zo SJL I.      11  Mgr. Marcela Matusová 

Príprava na MS zo SJL II.      26  Mgr. Gabriela Hodálová 

Zdokonaľujeme sa v slovenčine       2  Mgr. Alexandra Melikantová 

Angličtina pre začiatočníkov        18  Mgr. Kristína Hašková 

Krúžok AJ       23  Mgr. Ingrida Rožníková 

Redakčný krúžok I.      28  Mgr. Marcela Matusová 

Redakčný krúžok II.      18  Mgr. Jana Meľošová 

Matematika nie je strašiak      18  PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

S fyzikou na VŠ       12  PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

Folklórny súbor Véna        7  PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

Kozmetika horu       10  Janka Buchová 

Zdravý úsmev       25  PhDr. Ivana Mráziková 

Veselé zúbky       23  PhDr. Stanislava Laschová 

Chcem byť záchranárom     19  Mgr. Katarína Moravíková 

Mikroskopovanie liečivých rastlín    22  PharmDr. Miroslav Peciar 

Príprava z  biológie  na VŠ pre laborantov   23  PharmDr. Miroslav Peciar 

Príprava z chémie na VŠ pre laborantov    22  PharmDr. Miroslav Peciar 

Príprava z  biológie  na VŠ pre žiakov  

klinických odborov        23  PharmDr. Miroslav Peciar 

Príprava z chémie  na VŠ pre žiakov  

klinických odborov       20  PharmDr. Miroslav Peciar 

Chémia hrou      20  RNDr. Valentína Leová 

 

Činnosť krúžkov môžeme rozdeliť do troch základných kategórií 

 Krúžky zamerané na prípravu na maturitné skúšky 

 Krúžky zamerané na prípravu na vysoké školy 

 Krúžky zamerané na zdokonaľovanie vedomostí a na voľno časové aktivity  

Krúžky zamerané na prípravu na maturitné skúšky 

Príprava na maturitnú skúšku  zo slovenského jazyka  I.   

Mgr. Marcela Matusová 

 

Príprava na MS zo slovenského jazyka  II.  

Mgr. Gabriela Hodálová 
 

Krúžky boli  určený pre žiakov štvrtých ročníkov. Náplňou krúžkov bola príprava žiakov 

z predmetu slovenský jazyk a literatúra na maturitné skúšky, na ktorom si žiaci mohli doplniť 
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študijný materiál z predchádzajúcich ročníkov podľa okruhov na MS, preopakovať 

literárnovedné a jazykovedné pojmy, aplikovať ich v praxi, pracovať s textami, čítať s 

porozumením, vypracovať cvičné testy; precvičiť gramatiku, pravopis, kompozíciu, štylizáciu 

vlastných textov podľa útvarov na MS. Krúžok bol odporúčaný pre žiakov IV. ročníkov. 

Napriek počiatočnému záujmu žiakov, počas školského roka ich záujem klesol.  

Krúžky zamerané na prípravu na VŠ 

S fyzikou na VŠ  

PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

Náplňou krúžku bola príprava žiakov z predmetu fyzika na skúšky na vysokú školu. Žiaci 

v krúžku aktívne pracovali až do vypuknutia pandémie.  

 

Príprava z  biológie  na VŠ pre laborantov  

PharmDr. Miroslav Peciar 

Náplňou krúžku bola príprava žiakov z predmetu biológia  na skúšky na vysokú školu. 

Záujem žiakov o tento  krúžok postupne klesal. V jeho závere  pracovali aktívne dvaja žiaci.  

 

Príprava z chémie na VŠ pre laborantov  

PharmDr. Miroslav Peciar 

Náplňou krúžku bola príprava žiakov z predmetu chémia  na skúšky na vysokú školu. Záujem 

žiakov o tento  krúžok postupne klesal. V jeho závere  pracovali aktívne dvaja žiaci. 

 

Príprava z  biológie  na VŠ pre žiakov klinických odborov  

PharmDr. Miroslav Peciar 

Náplňou krúžku bola príprava žiakov z predmetu biológia  na skúšky na vysokú školu. 

Záujem žiakov o tento  krúžok postupne klesal. V jeho závere  pracovali aktívne dvaja žiaci.  

 

Príprava z chémie  na VŠ pre žiakov klinických odborov   

PharmDr. Miroslav Peciar 

Náplňou krúžku bola príprava žiakov z predmetu chémia  na skúšky na vysokú školu. Záujem 

žiakov o tento  krúžok tiež postupne klesal.  

 

Krúžky zamerané na zdokonaľovanie vedomostí a na voľno časové aktivity  

Pilates a cvičenie s overbalmi   

PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. 

 

Krúžok bol zameraný na cvičenia, ktoré poskytujú možnosti pre precvičenie všetkých 

svalových partií, a to či už pri posilňovacích alebo uvoľňovacích cvikoch. Bol určený pre  

všetkých žiakov školy. Krúžok bol aktívny až do vypuknutia pandémie. 

 

Zdokonaľujeme sa v slovenčine  

Mgr. Alexandra Melikantová 

Krúžok bol zameraný, ako názov hovorí, na zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku, pričom 

nosnými témami bolo hláskovanie, lexikológia a morfológia. Napriek nízkemu počtu 

zapísaných žiakov, bol krúžok aktívny až do vypuknutia pandémie.  

 

Angličtina pre začiatočníkov  

Mgr. Kristína Hašková 
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Náplňou krúžku bolo, tak ako v predchádzajúcom školskom roku prehĺbiť vedomosti 

z anglického jazyka individuálnou formou. Krúžok bol určený pre žiakov, ktorí sa chceli 

učivo doučiť, alebo pre žiakov, ktorí chceli v anglickom jazyku napredovať. 

V krúžku napriek zapísaným 18 žiakov, aktívne pracovali iba dvaja žiaci.  

 

 

Krúžok anglického jazyka  

Mgr. Ingrida Rožníková 

Náplňou krúžku bolo zdokonaľovanie vedomosti z anglického jazyka, a to  individuálnou 

formou. Krúžok bol určený pre žiakov, ktorí chceli v anglickom jazyku napredovať. 

 

Redakčný krúžok I.  

Mgr. Marcela Matusová 

 

Redakčný krúžok II.   

Mgr. Jana Meľošová 

Krúžky boli určené pre všetkých žiakov školy. Náplňou krúžkov bolo  predovšetkým vedenie 

k aktívnemu prispievaniu do školského časopisu Cellula, navrhovanie tém, konzultácie 

k spracovaniu získaného materiálu, grafické spracovanie textov, fotografií a ilustrácii, 

zabezpečenie tlače a distribúcia časopisu.  

Práca v krúžkoch bola najaktívnejšia spomedzi všetkých krúžkov na škole. 

 

Matematika nie je strašiak   

PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

Cieľom  krúžku bolo priblížiť matematiku a riešenie príkladov individuálnou formou. Krúžok 

bol určený pre žiakov, ktorí potrebovali zdokonaliť svoje vedomosti  v matematike. Napriek 

počiatočnému záujmu o tento krúžok, aktívne v ňom pracovala iba jedna žiačka. Bol určený 

pre všetkých žiakov. 

 

Folklórny súbor Véna  

PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

Cieľom krúžku bolo pokračovanie v obnove folklórneho súboru Véna, ktorý mal v minulosti 

dlhoročnú tradíciu. Žiaci aktívne prispievali k nácviku nových choreografií. Krúžok patril 

k najaktívnejším na škole. Bol určený pre všetkých žiakov školy. 

Kozmetika hrou  

Janka Buchová 

Krúžok bol určený pre žiakov II.-IV. ročníka študijného odboru FL. Náplňou krúžku bolo 

zdokonalenie sa v teoretických vedomostiach prípravy liečebnej kozmetiky, ale i praktická 

výroba pleťovej a vlasovej kozmetiky s liečebnými účinkami.  

Napriek zaujímavým témam, krúžok navštevoval nižší počet študentov.   

 

Zdravý úsmev   

PhDr. Ivana Mráziková  

 

Veselé zúbky   

PhDr. Stanislava Laschová  

Krúžky boli zamerané na zdravotno-výchovnú činnosť detí materských i základných škôl 

v oblasti dentálnej hygieny. Prioritne bol určený pre žiakov študijného odboru zubný asistent, 

ktorí aktívne navštevovali uvedené školské zariadenie pod odborným vedením pedagogických  

zamestnancov. Krúžky patrili k aktívnym až do vypuknutia pandémie.  
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Chcem byť záchranárom  

Mgr. Katarína Moravíková 

Krúžok bol určený pre žiakov  druhých ročníkov. Žiaci v krúžku sa pod vedením svojej 

vyučujúcej zamerali sa na získanie teoretických poznatkov a základných praktických 

zručností pri poskytovaní prvej pomoci. Krúžok patril k aktívnym až do vypuknutia 

pandémie. 

 

Mikroskopovanie liečivých rastlín   

PharmDr. Miroslav Peciar 

Krúžok bol určený pre žiakov FL., prioritne pre štvrtý ročník. Krúžok bol zameraný na 

teoretickú  prípravu a praktickú realizáciu mikroskopovania listov, koreňov, kvetov a plodov. 

Krúžok patril k aktívnym počas celého školského roka, až do vypuknutia pandémie.  

 

Chémia hrou  

RNDr. Valentína Leová 

Krúžok bol určený pre všetkých žiakov. Krúžok poskytoval žiakom možnosť orientácie sa 

v jednoduchých pokusoch analyzovať zloženie potravín a iných látok, s ktorými sa stretávame 

v každodennom živote. Cieľom krúžku bola tiež príprava žiakov na chemické olympiády a na 

SOČ. 

 

 

Školské kolo 40. ročníka súťaže: Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) 

Koordinátorka SOČ pre školský rok 2019/2020 bola Mgr. Jana Hrnčárová, ktorá 

zorganizovala školské kolo SOČ, na ktorom prezentovali svoje práce štyri žiačky z II. ZL. 

 

Súťaže, olympiády, výchovné podujatia a ostatné aktivity 

 

Podrobný rozpis a vyhodnotenie športových súťaží, chemických olympiád, medzinárodnej 

matematickej súťaži KLOKAN a informatickej súťaži I-Bobor, IT fitness test 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 vyhodnotenie aktivít spojených so spoločensko – vednými odbormi (DEJ, OBN, NAV, 

výchovné podujatia) sa nachádzajú v hodnotiacej správe vedúcej jazykovej predmetovej 

komisie Mgr.Matusovej. 

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

hodnotiacich správach vedúcich jednotlivých odborov FL, MAS, ZA, ZL a ZUA. 

 

Aktivity realizované na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín 

 09. – 13. 09. 2019 – KOŽAZ pre žiakov III. ročníkov 

 24. 09. 2019 – Divadelné predstavenie Vojna a mier pre žiakov III. ZL, IV. ZUA 

 01. 10. 2019 – DOD TSK - zúčastnené triedy IV. MAS, IV. ZA 

 01. 10. 2019, 03. 10. 2019 – Prednáška Fetálny alkoholový syndróm pre žiakov II. 

ročníkov 
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 04. 10. 2019 – Prednáška Mozog a jeho fungovanie pre žiakov III. ročníkov 

 11. 10. 2019 – Preventívne protidrogové divadelné predstavenie – The dark trip – 

Drogy sú cesta do tmy pre žiakov I. ročníkov 

 11. 10. 2019 – prednáška „Ako sa správne učiť“ pre žiakov I. ročníkov – I. PSA, I. ZL, 

I. ZUA 

 14. 10. 2019 – prednáška „Ako sa správne učiť“ pre žiakov I. ročníkov – I. FL, I. 

MAS, I. PSB 

 16. 10. 2019 – OŽAZ pre žiakov II. ročníkov 

 september – október 2019 – Návšteva Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne so 

žiakmi I. ročníkov 

 18. 10. 2019 – Predmetovo zameraná exkurzia v Martine pre žiakov II. ZA, II. ZUA 

 21. 10. 2019 – OŽAZ pre žiakov I. ročníkov 

 24. - 25. 10. 2019 –STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA 

 06. 11. 2019 – Projekt protidrogového vlaku revolution train pre žiakov II. ZL triedy 

 07. 11. 2019 – Filmová projekcia Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty pre 

žiakov vybraných tried 

 12. 11. 2019 – Podujatie „November 89“ pre žiakov II. ročníkov 

 14. 11. 2019 – Informatická súťaž iBobor 

 15. 11. 2019 – Divadelné predstavenie Don Quijote pre žiakov I., II. a III. ročníkov 

 18. 11. 2019 – Prednášky a aktivity ku Svetovému dňu predčasne narodených detí 

 19. 11. 2019 – Školské kolo Olympiády v ANJ 

 19. 11. 2019 - 21. 11. 2019 – Student LAB Academia Ústí nad Labem 

 07. 11. 2019 – Prezentačné dni a burza pracovných informácií Bánovce nad Bebravou 

 21. 11. 2019 – Imatrikulácia žiakov 1. ročníkov 

 26. 11. 2019 – Školské kolo Olympiády v SJL 

 28. 11.  2019 – EXPERT geniality show 

 28. 11. 2019 – Návšteva vianočnej Viedne s triedou I. MAS, II. MAS 

 03. 12. 2019 – Divadelné predstavenie Ôsmy svetadiel so žiakmi II. ZA triedy 

 04. 12. 2019 – Návšteva vianočnej Viedne s triedou I. ZL, III. FL 

 04. 12. 2019 – Deň otvorených dverí na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne 

    november  2019 – Jesenná vitaminóza 

 16. 01. 2020 – Okresné kolo Olympiády v NEJ 

 17. 01. 2020 – Okresné kolo Olympiády v ANJ 

 20. – 24. 01. 2020 – Lyžiarsky kurz 1 

 21. 01. 2020 – Prednášky k manželstvu a plánovanému rodičovstvu pre žiakov I. FL, 

  II. ZUA 

 22. 01. 2020 – Prednášky k manželstvu a plánovanému rodičovstvu pre žiakov I. PSB 

 29. 01. 2020 – Propagácia študijných odborov ZŠ Bánovce nad Bebravou_1. 

 30. 01. 2020 – Propagácia študijných odborov ZŠ Bánovce nad Bebravou_2. 

 13. 02. 2020 – Krajské kolo Olympiády v SJL 

 18. 02. 2020 – Školské kolo SOČ 

 11. 02. 2020 – Krajské kolo Olympiády v NEJ 

 27. 01.  – 31. 01. 2019 – Lyžiarsky kurz 2 

 09. 03.  – 10. 03. 2020 – Lyžiarsky kurz 3  

 máj - jún 2020 – Prijímacie skúšky do študijných odborov I. ročníkov pre šk. rok 

2020/2021 
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C/ O SPOLUPRÁCI ŠKOLY S RODIČMI 

 

- na str. 7 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. Michala Balnára, PhD. 

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 

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. Ďalej spolupracujeme 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 C. Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín je členom Asociácie SZŠ 

Slovenskej republiky 

 

Hodnotiaca správa 

Spoločensko- vedných predmetov 

 

DEJ/OBN/NAV/ETV 

Školský rok: 2019/2020    Počet členov   - 6 

Vedúca PK:  Mgr. Helena Janíčková   Počet zasadnutí  -  2 

 

Členovia predmetovej komisie:  

Mgr. Helena Janíčková, predseda PK- DEJ- OBN- ETV 

Mgr. Alexandra Melikantová- SJL/ OBN/ETV 

Mgr. Bohumila Novosadová – LAJ – DEJ 

Mgr. Ingrida Rožníková – ANJ – ETV – PED 

Ing. Mgr. Alžbeta Žatková – NAV 

Mgr. Zuzana Vargová –ANJ – MAT- BRV 
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 Spoluprácu s vedením školy zabezpečovala zástupkyňa riaditeľky školy Ing. Nora 

Faitová 

 V priebehu školského roka sa uskutočnili  2 zasadania predmetovej komisie 

 

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

 vychádzali z Plánu práce SZŠ Trenčín a Školského vzdelávacieho programu 

 Mgr. Helena Janíčková vypracovala plán práce PK spoločenskovedných predmetov 

 uskutočnili sa hospitácie: Mgr. Helena Janíčková uskutočnila hospitáciu u Mgr. 

Alexandry  Melikantovej  a Mgr. Ingrida Rožníková bola no hospitácii u Mgr. Heleny 

Janíčkovej 

 všetci členovia PK jazykov a spoločenskovedných predmetov sa venovali rozširovaniu 

svojich odborných a metodických zručností a samoštúdiu 

 

Školenia, konferencie, semináre: 

 7. februára 2020  absolvovala Helena Janíčková 1. atestačnú skúšku zameranú na 

predmet dejepis 

 

Výstavy, exkurzie, iné akcie: 

 

 v októbri  2019 sa uskutočnilo v rámci predmetu NAV stretnutie s osobnosťou - s vdp. 

Mariánom Kuffom, prednáška bola venovaná formácii mladých a službe chorým 

a postihnutým 

 18. 10. 2019  sa žiaci II. ZA a II. ZUA zúčastnili odbornej exkurzie do Martina pod 

vedením Mgr. Emílie Hlavinkovej, za účasti Heleny Janíčkovej,  so zameraním na 

rozšírenie vedomostí z predmetu fyzika a následnou návštevou historického centra 

mesta Martin a národného cintorína, kde sa žiaci oboznámili s významnými 

osobnosťami Slovenska 

 12. 11.2019  navštívili žiaci druhých ročníkov v rámci predmetov DEJ/ OBN 

divadelné predstavenie November 1989, ktoré sa uskutočnilo v kine Hviezda. 

 V mesiaci november študenti  prvých ročníkov počas NAV pod vedením Mgr. Alžbety 

Žatkovej navštívili pietne pamiatky na cintoríne a tiež počas adventu sa študenti 

niekoľkých tried zúčastnili aj liturgie a prehliadky kostola Notre Dame s výkladom o 

dejinách tohto chrámu 

 24. januára 2020 navštívili žiaci II. ZUA v rámci predmetu DEJ Štátny archív 

v Trenčíne pod vedením Mgr. Heleny Janíčkovej spojeného s prednáškou o archivácii 

dokumentov a starých listín.  

 

Súťaže:  

 

 Vo všetkých prvých ročníkoch prebehli v mesiaci september triedne kolá Biblickej 

olympiády. Víťazi postúpili do šk. kola, na ktorom sa vybrali postupujúci, ktorí sa 

začali pripravovať na dekanátne kolo, ktoré sa však z dôvodu COVID- 19 nekonalo 

 Počas 25.11. 2019  – 29.11. 2019 prebiehalo v rámci OBN  v triedach druhých 

ročníkov školské kolo Olympiády ľudských práv. Zo 119 žiakov do krajského kola 

postúpila Simona Kališíková, žiačka II. ZUA triedy 
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Projekty:  

 V rámci mesiaca november pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie  2019 zrealizovali 

vyučujúce Mgr. Helena Janíčková a Mgr. Bohumila Novosadová projekt v triedach 

druhých ročníkov: Spomienky na Nežnú revolúciu 

 

Iné:  

 vyučujúce spoločenskovedných predmetov vytvárali so žiakmi projekty a Power Point 

prezentácie  na rôzne témy vychádzajúce zo ŠkVP  

 13. novembra  2019 prednášala Mgr. Helena Janíčková na Univerzite tretieho veku 

tému: Život Jozefa Braneckého  

 členovia PK navštevovali internetový portál Virtuálna knižnica 

 Mgr. Helena Janíčková prispievala do internetového portálu Virtuálna knižnica 

 vyučujúce propagovali súťaže a úspechy žiakov na webovej stránke školy  

 

Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK spoločenskovedných predmetov:       

 v budúcom školskom roku zrealizovať projekty a odborné exkurzie , ktoré nebolo 

možné uskutočniť v priebehu 2. polroka ako je napr. návšteva Osvienčimu, krajské 

kolo Biblickej olympiády, exkurzia na Skalku, Brezinu ak to situácia umožní.  

 V rámci predmetu OBN pre 1. ročník zrealizovať voľby do Žiackej školskej rady 

v mesiaci október 

 venovať sa inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu – využívanie aktivizujúcich 

vyučovacích metód 

 na hodinách využívať  internet a elektronickú komunikáciu 

 naďalej zvyšovať kultivovanosť jazykový prejav žiakov 

 zapájať  žiakov do súťaží – olympiád 

 rozvíjať tvorivosť žiakov vo všetkých zložkách jazyka 

 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 

 zakúpiť nové učebnice pre predmety OBN, ETV, DEJ, NAV- aspoň po 60 kusov  

 zakúpiť odborné knihy pre predmety OBN, ETV, DEJ, NAV 

 

 

       Mgr. Helena Janíčková 

vedúca PK spoločenskovedných predmetov 

 

 

 

Hodnotiaca správa činnosti predmetovej komisie jazykov  

 
SLJ, ANJ, NEJ, LAJ 
Školský rok: 2019/2020     Počet členov  -  12   

Vedúca PK:  Mgr. Marcela Matusová   Počet zasadnutí  -  3 
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Členovia predmetovej komisie:  

Mgr. Marcela Matusová – vedúca predmetovej komisie -  SJL - PED 

Mgr. Gabriela Hodálová – SJL – EST 

Ľudmila Hodálová, MBA - ANJ 

Mgr. Alexandra Melikantová – SJL, ETV, OBN 

Mgr. Jana Meľošová – SJL - ANJ 

Mgr. Bohumila Novosadová – LAJ – DEJ 

Ing. Jana Kitzingová – NEJ 

Mgr. Vladimír Kusenda – ANJ - PED 

Mgr. Zuzana De Riggová – FRJ – ANJ 

Mgr. Ingrida Rožníková – ANJ – ETV - PED 

Mgr. Zuzana Vargová –– ANJ, MAT, BRV 

Mgr. Kristína Hašková– ANJ - SJL 
 

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

Po materskej dovolenke sa v tomto školskom roku vrátila Mgr. Kristína Hašková, do 

pracovného pomeru nastúpila Mgr. Alexandra Melikantová (SJL – ETV – OBN). 

 V priebehu školského roka 2019/20 sa uskutočnili 3 zasadnutia predmetovej komisie.  

 Nové učebnice na ANJ pre III. a IV. ročníky, Solutions boli distribuované žiakom. 

 Vyučujúce SJL objednali učebnice Literatúra pre 1. – 4. ročník – ako pomôcku na 

zefektívnenie výučby SJL. 

 Aj na základe výsledkov maturitného testovania z jazykov v ostatných troch rokoch sa 

naša škola v rámci hodnotenia INEKO zaradila do TOP desiatky škôl SR a medzi najlepšie 

školy TSK. 

 Na základe porovnania výsledkov testovania zo SJL na ZŠ (v 9. ročníku) a SŠ (vo 4. 

ročníku) patrí naša škola medzi školy s pridanou hodnotou vo vyučovaní SJL. 

 Členovia PK jazykov od 10. marca 2020 do 26. júna 2020 vyučovali žiakov dištančnou 

formou, využívali stránku EDUPAGE, aplikáciu ZOOM, Skype – dôvodom bola  

mimoriadna situácia (pandémia ochorenia COVID-19).  

 Na základe mimoriadnej situácie a kvôli reštrikčným opatreniam, ktoré súviseli 

s pandémiou COVID-19, bola v školskom roku 2019/2020 zrušená EČ a PF IČ MS zo SLJ, 

ANJ a NEJ. Interná časť maturitnej skúšky maturitnej skúšky z jazykov (SJL, ANJ, NEJ) 

sa vykonala administratívne. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa 

získalo ako aritmetický priemer známok z daného predmetu. Do aritmetického priemeru 

známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z 

posledných dvoch ročníkov. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhlil na celé číslo, 

pričom 1,5 sa zaokrúhlilo na 1; 2,5 sa zaokrúhlilo na 2; 3,5 sa zaokrúhlilo na 3 a 4,5 sa 

zaokrúhlilo na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhlil na celé 

číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom nahor. Všetci žiaci 

s výsledkom „administratívnej maturitnej skúšky súhlasili. 

     Výsledky žiakov v školskom roku 2019/2020 zo SJL a ANJ, NEJ (úroveň B1): 

      Slovenský jazyk a literatúra- priemer známok: 2,55 

      Anglický jazyk- priemer známok: 1,98 

       Nemecký jazyk- priemer známok: 2,47 

 

 Výnimku tvorili žiaci, ktorí sa rozhodli pre maturitnú skúšku z cudzieho jazyka z úrovne 

B2, museli maturitnú skúšku absolvovať prezenčne. 25. mája 2020 ju pod dohľadom 

predsedu školskej maturitnej komisie úspešne absolvovalo 7 žiakov (ANJ – 5 žiakov; NEJ 

– 2 žiaci) s priemerom 1,00.  
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Vo svojej činnosti sa zamerali členovia PK na tieto úlohy a ciele: 

 vychádzali z Plánu práce SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne a Školského vzdelávacieho 

programu, 

 Mgr. Marcela Matusová vypracovala Plán práce PK jazykov, 

 členovia PK spracovali a skompletizovali vstupné testy pre 1. ročník – zistenie úrovne 

vedomostí žiakov zo ZŠ v predmetoch SJL a ANJ,  

 Mgr. Marcela Matusová uskutočnila hospitácie u vyučujúcich PK jazykov: Mgr. Kristína 

Hašková, Mgr. Alexandra Melikantová, Mgr. Jana Meľošová, 

 pripravili maturitné zadania podľa ŠkVP a cieľových požiadaviek na vedomosti 

maturantov - Mgr. Jana Kitzingová z NEJ úroveň B2,  

 vyučujúci SJL, ANJ, NEJ zamerali svoju činnosť predovšetkým na prípravu žiakov na 

úspešné zvládnutie maturitných skúšok, 

 podporovali účasť študentov na rôznych súťažiach – olympiádach v SJL, ANJ a NEJ, 

recitačných, literárnych súťažiach, 

 všetci členovia PK jazykov a spoločenskovedných predmetov sa venovali rozširovaniu 

svojich odborných a metodických zručností a samoštúdiu. 

 

Vzdelávanie členov PK,  Plán osobného rozvoja členov PK jazykov 

 20.  a 21. októbra 2019 absolvovali Mgr. Marcela Matusová a Mgr. Gabriela Hodálová 

 workshop Vybrané aspekty hodnotenia EČ MS a IF MS zo SJL v Žiline; 

 13. februára 2020 absolvovala Mgr. Alexandra Melikantová workshop Vybrané aspekty 

hodnotenia EČ MS a IF MS zo SJL v Trenčíne;  

 4. marca 2020 absolvovala Ľudmila Hodálová, MBA školenie v MPC TN pod názvom 

Don‘t speak, communicate (organizátorom bolo vydavateľstvo pre učiteľov ANJ 

Macmillan-Education); 

 ostatné plánované školenia, konferencie a vzdelávania v mesiacoch marec – jún sa kvôli 

reštrikčným opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19;  

 traja členovia PK jazykov vykonali atestáciu: 

2. decembra 2019 – 1. atestácia Mgr. Alexandra Melikantová (MPC Bratislava), 

5. februára 2020 – 1. atestácia Mgr. Jana Meľošová, 2. atestácia – Mgr. Marcela  

Matusová (DP MPC Trenčín); 

 všetci členovia PK  do 29. novembra 2019 vypracovali Plán osobného rozvoja členov, 

odovzdali ho Mgr. Monike Hermanovej  a vedúcej PK. 

 

Výstavy, exkurzie, iné akcie: 

 Školský časopis Cellula – vyšli 2 dvojčísla v náklade 150 ks čierno-biela tlač, vyšli aj 

celofarebné výtlačky v počte 30 kusov, ktoré boli určené na propagáciu školy a súťaže. 

Členovia redakčnej rady sa schádzali pod vedením Mgr. Marcely Matusovej a Mgr. Jany  

Meľošovej, ktoré sa venovali obsahovej stránke časopisu a zabezpečovali 

jeho distribúciu, grafickú a obsahovú úpravu časopisu. Začiatkom budúceho školského 

roka sa členovia redakčnej rady zúčastnia na súťaži Štúrovo pero vo Zvolene. Súťaž 

Žurnálový stetoskop, ktorej organizátorom bude naša škola, sa uskutoční v koncom 

budúceho školského roka. 

 Mgr. Marcela Matusová zasiela príspevky o aktuálnom dianí na škole do časopisu 

Farmaceutický laborant. 

 Žiaci 1. ročníka absolvovali prednášku na tému Ako sa správne učiť, prednášku 

zabezpečila Ing. Nora Faitová v spolupráci s CPPPaP Trenčín. 
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 Koncom septembra a začiatkom októbra 2019 sa žiaci 1. ročníkov s vyučujúcimi SJL 

zúčastnili odbornej exkurzie v Krajskej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne v rámci 

tematického celku Práca s informáciami. 

 1. decembra 2019 žiaci 3. FL absolvovali exkurziu zameranú na spoznanie historickej 

Viedne po názvom Po stopách Márie Terézie, vedúca akcie: Mgr. Jany Kitzingová, 

pedagogický dozor: Mgr. Marcela Matusová. 

 24. septembra 2019 žiaci 3. ZL a 4. ZUA a ZL navštívili divadelné predstavenie Vojna 

a mier v novej budove SND v Bratislave; pedagogický dozor: Mgr. Marcela Matusová 

a Mgr. Gabriela Hodálová. 

 25. októbra 2019 sa žiaci školy sa zúčastnili na balete Esmeralda v SND v Bratislave, 

pedagogický dozor: Mgr. Marcela Matusová a Mgr. Gabriela Hodálová. 

 15. novembra 2019 žiaci našej školy navštívili predstavenie Don Quijote v kine Hviezda 

v Trenčíne, organizačne zabezpečila: Ing. Nora Faitová.   

 14. decembra 2019 žiaci 3. ZL navštívili predstavenie Pred západom slnka, táto akcia 

bola spojená s exkurziou Vianočná Bratislava. 

 13. februára 2020 žiaci 3. ročníkov navštívili v novej budove SND divadelné 

predstavenie Antigona. 

 

 

Mimoškolská činnosť 

 Mgr. Marcela Matusová a Mgr. Jana Meľošová viedli Redakčný krúžok I. a II.,  zamerané 

na vydanie školského časopisu Cellula. 

 Mgr. Ingrida Rožníková viedla krúžok Angličtina pre začiatočníkov I. (pre žiakov 1. 

ročníka), Zmaturuj z angličtiny (pre žiakov 4. ročníka). 

 Mgr. M. Matusová a Mgr. G. Hodálová viedli krúžky Príprava žiakov na maturitnú skúšku 

zo SJL I. a II. – krúžky boli určené pre žiakov 4. ročníka. 

 Mgr. Alexandra Melikantová viedla krúžok Zdokonaľujeme sa v slovenčine. 

 

Súťaže:  

 19. novembra 2019 vyučujúci ANJ zorganizovali školské kolo ANJ v kategórii 2D víťaz, 

Dominik Spaček z III. ZA postúpil do obvodného kola, kde sa umiestnil na 4. mieste. 

(zodpovedná Mgr. Ingrida Rožníková) 

 25. novembra 2019 vyučujúce SJL zorganizovali školské kolo OSJL v kategórii A a B. 

Víťazky Kristína Murgašová zo IV. ZL (v kategórii A) a Alica Najdeková z II. ZL (v 

kategórii B) postúpili do krajského kola, kde Kristína Murgašová získala 1. miesto 

s postupom do celoslovenského kola. To sa kvôli ochoreniu COVID-19 neuskutočnilo 

v plánovanom termíne (apríl 2020), termín preložili na september 2020. Alica Najdeková 

získala v KK OSJL 12. miesto. (zodpovedná Mgr. Marcela Matusová) 

 V obvodnom kole ONJ v kategórii 2D 16. januára 2020 získala Denisa Sventeková zo 4. 

ZL  1. miesto a Roman Oravec zo 4. MAS 2. miesto, v krajskom kole ONJ, ktoré sa 

uskutočnilo 11. februára 2020 v Prievidzi, získala 2. miesto Denisa Sventeková. 

(zodpovedná Ing. Jana Kitzingová). 

 V literárnej súťaži Studňa sa tajne s dažďom zhovára získala Karolína Papalová  z II. ZL 

2. miesto v kategórii próza s literárnou prácou Zápisky introverta. 

 Počas dištančného vzdelávania sme sa zapojili do literárnych súťaží CENA MAXE 

BRODA 2020 – súťaž o najlepšiu esej; CESTA ZA POZNANÍM MINULOSTI; Studňa 

sa tajne s dažďom zhovára a do súťaže Žurnalistika pre mladých vedcov (6 žiakov). 
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Iné:  

 v júli – auguste 2019 bola činnosť členov PK zameraná na prípravu tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov, 

 v septembri – distribúcia objednaných učebníc ANJ, NEJ pre 3. a 4. ročník, objednávky 

časopisov, ktoré vyučujúci pravidelne využívajú na hodinách CUJ (čítanie 

s porozumením, reprodukcia textu, otázky k textu, popis obrázkov)     

 vyučujúci cudzích jazykov využívali  na zefektívnenie vyučovania jazykovú učebňu, 

zaraďovali do náplne vyučovacích hodín vzorové úlohy podobné formám písomnej 

a ústnej maturitnej skúšky, aby žiaci nadobudli zručnosti v tomto type písomného 

a ústneho prejavu, 

 na nástenke v jazykovej učebni boli pravidelne vystavené pomôcky k reáliám anglicky 

a nemecky hovoriacich krajín, 

 vyučujúce cudzích jazykov vytvárali so žiakmi projekty a Power Point prezentácie na 

rôzne témy vychádzajúce zo ŠkVP, 

 vyučujúce Mgr. Jana Kitzingová, Mgr. Zuzana De Riggová, Mgr. Marcela Matusová, 

Mgr. Gabriela Hodálová, Mgr. Jana Meľošová, Mgr. Vladimír Kusenda, Mgr. Ingrida 

Rožníková a Mgr. Alexandra Melikantová boli členmi predmetových maturitných  

komisií na SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, 

 členovia PK navštevovali internetový portál Virtuálna knižnica; počas dištančného 

vzdelávania využívali stránku Edupage, aplikácie ZOOM, Skype v rámci online 

vyučovania, 

 Mgr. Zuzana Vargová zabezpečila vďaka p. Hučekovi z OXICO  počas dištančného 

vzdelávania pre učiteľov ANJ zdarma e-učebnice pre žiakov (Headway 4ed a Solutions 

2ed) a pre učiteľov  (iTools). 

 vyučujúce propagovali súťaže a úspechy žiakov na webovej stránke školy. 

 

Návrhy a pripomienky na zefektívnenie práce PK jazykov:    

    

 v budúcom školskom roku rozdeliť početné skupiny ANJ z dôvodu zefektívnenia 

prípravy na MS, 

 zaraďovať hodiny CUJ  do jazykovej učebne – maximálne využiť učebňu pre výučbu 

CUJ, 

 pravidelne kontrolovať, opravovať a inovovať audiovizuálnu techniku v jazykovej 

učebni, 

 pokračovať v rozvíjaní komunikačných zručností a kľúčových kompetencií  žiakov 4. 

ročníkov formou mimoškolskej aktivity – krúžky CUJ, SJL, 

 využívať interaktívnu tabuľu na zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov,   

 v rámci výučby jazykov realizovať poznávacie zájazdy do nemecky hovoriacich krajín 

(Viedeň), 

 na hodinách SJL, ANJ, NEJ klásť dôraz na čítanie s porozumením, rozvoj kritického 

myslenia; rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti žiakov aj prostredníctvom 

práce s časopismi, dbať o zlepšenie pravopisnej úrovne (SJL);  

 venovať sa inovácii výchovno-vzdelávacieho procesu – využívanie aktivizujúcich 

vyučovacích metód; 

 na hodinách využívať  internet a elektronickú komunikáciu;  

 naďalej zvyšovať kultivovanosť jazykový prejav žiakov; 

 zapájať  žiakov do súťaží – olympiád, literárnych a recitačných súťaží; 

 rozvíjať tvorivosť žiakov vo všetkých zložkách jazyka; 
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 motivovať žiakov na vyučovacích hodinách tak, aby chápali význam a dôležitosť 

preberaného učiva; 

 v septembri 2020 zorganizovať prednášku na tému Ako správne prezentovať pre žiakov 

štvrtého ročníka (tematický celok Rečnícky štýl), 

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

 vhodnou formou sa venovať otázkam životného prostredia, ekológie 

 pre žiakov 1. ročníka zabezpečiť prednášku  psychologičky Ako sa správne učiť? 

 pravidelne uverejňovať aktuálne informácie o činnosti PK na webovej stránke školy, 

 spoznávať kultúrne a historické dedičstvo Trenčianskeho regiónu (SJL, CUJ), 

 prihlasovanie žiakov na konverzácie v cudzom jazyku realizovať prostredníctvom stránky 

Edupage, 

 v rámci aktualizačného vzdelávania absolvovať školenie zamerané na možnosti využitia 

stránky EDUPAGE a školenie Možnosti využitie Microsoft Teams v práci učiteľa, 

 v prípade opätovnej mimoriadnej situácie vypracovať „Krízový plán práce PK jazykov“, 

v ktorom budú zaevidované počty online hodín za týždeň, zjednotené pravidlá pri online 

testovaní (počet úloh, čas na ich vypracovanie) a pod. 

 

         Mgr. Marcela Matusová 

            vedúca PK jazykov 
 

 

 

Hodnotiaca správa  činnosti predmetovej komisie prírodovedných 

predmetov 
CHE, BIO, MAT, FYZ, INF, EKO, TŠV 

 

Školský rok: 2019/2020 Počet členov: 14 

Vedúca PK: Ing. Anna Drhová Počet zasadnutí: 3 

 

Členovia predmetovej komisie: 

Mgr. Peter Baláž   TŠV, GEO 

Mgr. Michal Blanár, PhD.  TŠV 

Ing. Anna Drhová   INF – vedúca PK 

Ing. Nora Faitová   INF – zástupkyňa pre všeobecno – vzdelávacie predmety 

RNDr. Janka Gugová   CHE 

Mgr. Mária Helíková   CHE, BIO 

Mgr. Jana Hrnčárová   CHE, BIO – koordinátorka SOČ 

Mgr. Emília Hlavinková  FYZ 

PaedDr. Erika Hujová, PhD.  MAT, FYZ 

Ing. Andrea Julény   INF – koordinátorka informatizácie 

RNDr. Valentína Leová  CHE, FCA 

Mgr. Juraj Líška   TŠV, ANF 

PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. TŠV, BIO 

Mgr. Monika Schmidtová  MAT, CHE 
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Spoluprácu s vedením školy zabezpečovala zástupkyňa riaditeľky školy 

Ing. Nora Faitová. 

 

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

 vychádzali z Plánu práce SZŠ Trenčín a Školského vzdelávacieho programu, 

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

informatická súťaž iBobor, Matematický klokan, EXPERT geniality show, športových 

súťažiach, 

 uskutočnili vzájomné hospitácie, 

 zabezpečili vedenie 5 krúžkov, 

 výchovno-vzdelávací proces v škol. roku 2019/2020 bol ovplyvnený pandémiou ochorenia 

COVID 19 a riadený usmerneniami MŠVVaŠ SR, MZ SR a VÚC – z dôvodu prerušenia 

prezenčnej výučby  od 10.3. do 30.6.2020 realizovaná dištančná forma vzdelávania žiakov 

pomocou portálu EduPage, alebo on-line vyučovania prostredníctvom aplikácií Zoom, 

Skype, WebEx, Google meet, 

 venovali sa svojmu vzdelávaniu a štúdiu. 

 

Školenia, konferencie, semináre: 

 Ing. A. Julény vo februári 2020 úspešne ukončila I. kvalifikačnú skúšku 

 dňa 21. 10. 2019 sa Mgr. Jana Hrnčárová zúčastnila Zasadnutia metodikov Stredoškolskej 

odbornej činnosti v Trenčianskom kraji 

 

Výstavy, exkurzie, SOČ, iné akcie: 

 odborné exkurzie: konali sa v rámci výučby odborných predmetov, 

 pod vedením Mgr. Emílie Hlavinkovej v októbri 2019 absolvovali žiaci druhých ročníkov 

z odboru ZUA a ZA exkurziu z fyziky priamo v Centre popularizácie fyziky pri Gymnáziu 

Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, ktoré je jediným svojho druhu na Slovensku, 

 18. 02. 2020 Mgr. Jana Hrnčárová zorganizovala školské kolo SOČ, na ktorom 

prezentovali svoje práce štyri žiačky z II. ZL Jana Antalová, Karolína Vavrušová, Lucia 

Kozumplíková a Alica Najdeková, 

 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: 09.- 11. 09. 2019 a 

11. 09.- 13. 09. 2019. Miesto konania: Resort Oliwa Trenčianska Teplá, 

 v prvom polroku šk. roku 2019/2020 bolo 16. 10. 2019 vykonané účelové cvičenie OŽaZ 

pre žiakov 2. ročníkov pod vedením Mgr. J. Líšku, 

 22. 10. 2019 bolo vykonané účelové cvičenie OŽaZ pre žiakov 1. ročníkov pod vedením 

Mgr. J. Líšku, 

 v 2. polroku 1. a 2. ročníky nevykonali plánované zamestnania (účelové cvičenie OŽaZ) 

z dôvodu pandémie COVID – 19, 

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

„Lyžiarsky kurz“ na Chopku juh, Bystrá (horská chata KOSODREVINA) v troch 

termínoch: 1. termín 20. - 24. 01. 2020 (I. ZL, I. ZUA), 2. termín 27. – 31. 01. 2020 (I. 

PSA, I. PSB), 3. termín 09. – 13. 03. 2020 (I. FL, I. MAS) – predčasne ukončený dňa 

10. 03. 2020 z dôvodu pandémie COVID – 19, 
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 Ing. A. Julény zapojila 112 žiakov v termíne 05. 05. – 15. 05. 2020 do IT Fitness testu, 

ktorým si žiaci overili svoje schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a 

sociálnych sieťach, či webovom marketingu. Po úspešnom dokončení testu sa žiakom 

zobrazil ich percentuálny výsledok a slovné ohodnotenie. Zároveň získali na svoj e-mail 

certifikát, ktorý si môžu pripojiť k svojmu CV, 

 „Plavecký kurz 2. ročníkov“ – zabezpečený formou hodín TŠV – každá trieda v 2. ročníku 

absolvovala v 1. polroku hodiny plávania (namiesto TŠV v telocvični), 2. polrok iba do 06. 

03. 2020 – COVID – 19,  

 „Kurz letných športov“ – nebol vykonaný z dôvodu pandémie COVID – 19. 

 

Mimoškolská činnosť: 

 

V rámci PK prírodovedných predmetov boli vedené v šk. r. 2019/2020 nasledovné 

krúžky: 

 

 Chémia hrou    RNDr. Valentína Leová 

 Folklórny súbor Véna   PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

 Matematika nie je strašiak  PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

 S fyzikou na VŠ   PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

 Pilates a cvičenie s overbalmi PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. 

 

Súťaže: 

 10. 10. 2019 – okresné kolo v stolnom tenise dievčat a chlapcov, 

 15. 10. 2019 – okresné kolo vo futsale chlapcov,  

 17. 10. 2019 – okresné kolo v bedmintone, 

 V dňoch 12. a 14. novembra 2019 sa uskutočnila informatická súťaž iBOBOR. Žiaci 

súťažili v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. – 4. roč.). Súťaže 

sa zúčastnilo 53 žiakov. V kategórií junior súťažilo 46 žiakov a v kategórií senior súťažili 

7 žiaci. Úspešných riešiteľov bolo 20. Z toho v kategórii junior boli 17 žiaci a v kategórii 

senior 3 žiaci. Súťaž na škole organizovala Ing. Anna Drhová, 

 26. 11. 2019 – okresné kolo vo volejbale chlapcov, 

 27. 11. 2019 – okresné kolo vo volejbale dievčat, 

 28. novembra 2019 sa 80 žiakov pod vedením PaedDr. Eriky Hujovej, PhD. zapojilo 

do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, 

 03. 12. 2019 – okresné kolo v hádzanej dievčat, 

 16. 01. 2019 – okresné kolo v basketbale dievčat, 

 05. 02. 2020 – okresné kolo vo florbale chlapcov, 

 07. 02. 2020 – okresné kolo vo florbale dievčat, 

PaedDr. Erika Hujová, PhD. zapojila žiakov zo všetkých ročníkov do najväčšej 

medzinárodnej súťaže „Matematický klokan“. Tento ročník sa po prvýkrát konal formou 

online súťaže. Aktívne sa do online formy súťaže zapojilo 20 žiakov, 

RNDr. Valentína Leová zapojila žiakov do domáceho aj školského kola Chemickej 

olympiády v kategórii C (celá sa konala dištančne). V kategórii C v domácom aj 

v školskom kole súťažili 2 žiaci I.FL Milan Minarovič, I.ZL Petra Michalcová, obaja 

postúpili do krajského kola. Chemická olympiáda kat. B (dištančne sa konalo školské a 
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krajské kolo) - domáce a školské kolo 2 žiačky II.FL Dominika Golbincová a II.ZL 

Monika Nábelková, obidve postúpili do krajského kola, kde Monika Nábelková bola 

úspešná riešiteľka. 

Umiestnenia žiakov: 

 on – line informatická súťaž „iBOBOR“. Súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov. Úspešných 

riešiteľov bolo 20. Z toho v kategórii junior boli 17 žiaci a v kategórii senior 3 žiaci. 

Organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Drhová, 

 26. 11. 2019 – okresné kolo vo volejbale chlapcov – 2. miesto, Organizačné zabezpečenie: 

Mgr. Peter Baláž, 

 27. 11. 2019 – okresné kolo vo volejbale dievčat – 2. miesto, Organizačné zabezpečenie: 

Mgr. Juraj Líška, 

 28. novembra 2019 - celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Oproti minulému 

ročníku sme boli v tejto súťaži úspešnejší. Máme štyroch TOP EXPERTOV, ktorí sa 

v celkovom poradí umiestnili do stého miesta. V kategórii O12 sa nimi stali: Terézia 

Durcová (I.ZL), Róberta Eliášková (I.PSA) a Matej Patka (I.ZL) a v kategórii O34 Michal 

Fano (III. FL). Organizačné zabezpečenie: PaedDr. Erika Hujová, PhD., 

 03. 12. 2019 – okresné kolo v hádzanej dievčat – 3. miesto, Organizačné zabezpečenie: 

Mgr. Michal Blanár, PhD., 

 16. 01. 2020 – okresné kolo v basketbale dievčat – 1. miesto, na postupovom oblastnom 

kole – 3. miesto, Organizačné zabezpečenie: Mgr. Michal Blanár, PhD./Mgr. Peter Baláž, 

 05. 02. 2020 – okresné kolo vo florbale chlapcov – 6. miesto, Organizačné zabezpečenie: 

Mgr. Juraj Líška, 

 07. 02. 2020 – okresné kolo vo florbale dievčat – 3. miesto, Organizačné zabezpečenie: 

Mgr. Michal Blanár, PhD., 

 8. júna 2020 a 11. júna 2020 - súťaž „Matematický klokan“, ktorý sa po prvýkrát konal 

formou online súťaže. Aktívne sa do online formy súťaže zapojilo 20 žiakov, pričom dvaja 

z nich sa zaradili počtom získaných bodov medzi najúspešnejších riešiteľov Slovenska. 

V kategórii O12 sa najvyššie umiestnila Monika Nábelková z II.ZL (percentil 90,4%, 160.-

175. miesto). V kategórii O34 bola najúspešnejšou riešiteľkou z našej školy Iveta Hradská 

z III.FL (percentil 98,7%, 10.-13. miesto. Organizačné zabezpečenie: 

PaedDr. Erika Hujová, PhD., 

 Chemická olympiáda - krajské kolo, kategória C (konala sa dištančne) - súťažili 2 žiaci - 

I.FL Milan Minarovič, I.ZL Petra Michalcová, 

 Chemická olympiáda - krajské kolo, kategória B (konala sa dištančne) - súťažili 2 žiačky 

II.FL Dominika Golbincová a II.ZL Monika Nábelková, kde Monika Nábelková bola 

úspešná riešiteľka. Organizačné zabezpečenie: RNDr. Valentína Leová. 

 

Iné: 

 august - september 2019 - členovia PK zadali na portál EduPage pre všetky predmety 

a skupiny, ktoré vyučujú tematické výchovno - vzdelávacie plány s ich využitím 

v elektronickej triednej knihe, 

 zrýchlili sme pripojenie na internet – prešli sme na Edunet, ktorý je najmodernejší systém 

školského internetu, ktorý je bezpečný, mnohonásobne rýchlejší ako aktuálne používaný 

a školu sme pokryli wifi signálom, 

 prešli sme na elektronickú evidenciu kníh, učebníc a časopisov v školskej knižnici 

prostredníctvom modulu v programe aScAgenda, 
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 členovia PK sa kvôli pandémii koronavírusu nezúčastnili maturitných skúšok na určených 

stredných školách ako predsedovia PMK, 

 PaedDr. Erika Hujová, PhD. sa zúčastnila na Strednej športovej škole v Trenčíne ako 

predsedníčka školskej maturitnej komisie, 

 členovia PK navštevovali internetové portály Virtuálna knižnica (www.zborovna.sk), 

Planéta vedomostí, ucimenadialku.sk, youtube.com, 

 vyučujúci propagovali súťaže a úspechy žiakov na webovej stránke školy. 

 

Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK: 

 FYZ – demonštračné experimenty používané pri vyučovaní fyziky a forma praktických 

cvičení z fyziky vyžaduje priebežné dopĺňanie laboratórnych pomôcok počas šk. roku 

2020/2021 podľa potrieb vyplývajúcich zo schváleného ŠkVP, 

 MAT - z vydavateľstva prespoluziakov.sk (máme od nich zakúpené učebnice z matematiky 

pre žiakov 1. a 2. ročníka) vyšiel nový titul aj s pracovnou učebnicou, ktorý by bol vhodný 

pre žiakov 4. ročníka: Postupnosti a rady. Pre štvrté ročníky je potrebné zakúpiť 5x25=125 

kusov setov, 

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

2020/2021 podľa aktuálnych potrieb (fitlopty, overball, kruhy, flexibar, stolnotenisové 

rakety, volejbalové lopty, volejbalové chrániče, sadu kužeľov, bicykle, gumové expandery, 

bosu ball. švihadlá....), 

 OŽaZ – doplnenie materiálu na vyučovanie učiva OŽaZ (čelovky, prenosný reproduktor 

(80W), lapač brokov CZ, strelnica RAVEN magnetická, Stan Husky Bird 3 Classic, ...), 

 vyučujúci TŠV odporúčajú zapojiť väčší počet pedagogických zamestnancov do 

vzdelávania zameraného na získanie inštruktorských kompetencií na LVVK/SVVK, 

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

mali raz ročne zúčastniť školenia „Nebezpečné chemické faktory“, 

 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 a environmentálnej 

výchove žiakov, 

 pravidelne uverejňovať aktuálne informácie o činnosti PK na webovej stránke školy, 

 neodkladne riešiť otázku miesta na vykonávanie hodín TŠV – súčasný stav nie je dlhodobo 

akceptovateľný, hlavne zo strany vyučujúcich, 

 nie je možné plánovať konkrétne úlohy a ciele vo výučbe TŠV, keď škola nemá jednu 

stabilnú telocvičňu. 

 

 

 Vypracovala: Ing. Anna Drhová 

 vedúca PK prírodovedných predmetov 
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Hodnotiaca správa činnosti predmetovej komisie odboru farmaceutický laborant. 

 

Školský rok: 2019/2020 

 

Vedúca predmetovej komisie: RNDr. Valentína Leová                            počet členov: 30 

 

Členovia: PharmDr. Soňa Manďáková – odborná vedúca študijného odboru FL  

                  PharmDr. Miroslav Peciar 

                  Jana Buchová 

                  PeadDr. Bianka Rolníková PhD. 

                  Mgr. Mária Helíková 

                  Mgr. Marek Rybár 

 

Externí členovia: PharmDr. Alena Múdra, Ing. Michaela Adamusová, Mgr. Zuzana 

Živčicová, PharmDr. František Škoviera PhD, PharmDr. Zuzana Václavová, Mgr. Barbora 

Jarábková, PharmDr. Zuzana Baňasová, Mgr. Juraj Kováčik, Silvia Rendeková, PharmDr. 

Beáta Zelmanová, Mgr. Ľuboš Ferenec, Mgr. Ondrej Podolák, Kučeráková Janka,  PharmDr. 

Silvia Grbáliková, Sivanincová Jana, Martina Habánková,  Slávka Palková, Mária Rapanová, 

Mgr. Mária Šumajová, PharmDr. Alena Margetínová, Natália Plevová, Mgr. Karin 

Horváthová, PharmDr. Dagmar Herbuláková 

 

Spoluprácu s vedením zabezpečovala  zástupkyňa pre odborné predmety Mgr. Monika 

Hermanová. 

 

Predmetová komisia odboru farmaceutický laborant zasadala v školskom roku 2019/2020 

päťkrát, z toho jedenkrát formou videohovoru. 

 

Vo svojej činnosti sa členovia PK zamerali na tieto ciele: 

 

1. vo svojej činnosti vychádzali z Plánu práce SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne 

a Školského vzdelávacieho programu 

2. pripravili tematické plány v súlade so Školským vzdelávacím programom a dôsledne 

ich dodržiavali 

3. inovovali maturitné zadania pre praktickú a teoretickú časť odbornej zložky maturitnej 

skúšky, zamerali svoju činnosť predovšetkým na úspešné zvládnutie maturitných 

skúšok 

4. venovali sa príprave exkurzií 

5. zabezpečili vedenie krúžkov –  

- RNDr. Valentína Leová – Chémia hrou,   

- PharmDr. Miroslav Peciar – Príprava z  biológie na VŠ pre laborantov,     

Príprava z biológie na VŠ pre žiakov klinických odborov, 

Príprava z chémie na VŠ pre laborantov,  

Príprava z  chémie na VŠ pre žiakov klinických odborov,  

Mikroskopovanie liečivých rastlín 

- Janka Buchová – Kozmetika hrou 

6. podporovali účasť žiakov na rôznych súťažiach a podujatiach – SOČ, Chemická 

olympiáda  
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7. venovali sa kontrole dodržiavania účasti žiakov  na praktických cvičeniach, hlavne 

splneniu podmienky 90% účasti .  
8. vedúca predmetovej komisie RNDr. Valentína Leová zabezpečila rozdelenie žiakov 3. 

ročníka na prax do lekárni v rámci predmetu Farmaceutické cvičenia a aj na súvislú 

odbornú mesačnú prax 
9. z dôvodu pandémie COVID 19 a nariadenia hlavného hygienika SR, bola škola 

zatvorená a žiaci sa od 16.03. 2020 vzdelávali dištančnou formou. 

10. Súvislá odborná mesačná prax sa v tomto školskom roku neuskutočnila na základe 

pokynu MZ Slovenskej republiky z dôvodu pandémie COVID 19. Žiaci 3. ročníka sa 

vzdelávali naďalej dištančnou formou a preberali  učivo 4. ročníka,  SOP sa bude 

realizovať v septembri školského roka 2020/2021 

11. pripravili laboratória, pomôcky na realizáciu PČOZ MS, nakoniec sa maturitná skúška   

     realizovala administratívne – výsledné známky TČOZ a PČOZ boli vypočítané jako 

     priemerné známky vybratých odborných predmetov. Nikto zo žiakov neprejavil  

     nespokojnosť so známkami a nebolo nutné uskutočniť maturitné skúšky reálne v škole 

     uskutočňovali vzájomné hospitácie 

     Spolu so žiakmi reprezentovali odbor farmaceutický laborant na Dni otvorených dverí 
  
 

Školenia, konferencie, semináre  

 

12. Členovia PK sa neustále oboznamovali s novinkami v odbore formou štúdia literatúry, 

časopisov, elektronických médií. 
13. venovali sa svojmu vzdelávaniu a ďalšiemu štúdiu, aby skvalitnili vzdelávanie žiakov 

dištančnou formou – IKT (rôzne videokomunikačné kanály, tvorba testov, prezentácií 

v  Edupage, ZOOM, Skype, Google Meet, Youtube  a podobne) 
– Mgr. Mária Helíková sa zúčastnila v popoludňajších hodinách rôznych webinárov 

(Multimediálny plagát – kreatívny nástroj pre pútavý digitálny výklad,  Myšlienkové 

mapy vo vyučovacom procese,  Kahoot – vzdelávanie pomocou hry) 

-   Mgr. Marek Rybár - počas tohto školského roka absolvoval a ešte stále absolvuje 

adaptačné vzdelávanie, ďalej absolvoval online-kurz s názvom Transformácia 

vzdelávania s Microsoft Teams  

 

Súťaže, exkurzie, SOČ a iné 

 

14. RNDr. Valentína Leová pripravovala žiakov prvého, druhého  ročníka na domáce, 

školské a krajské kolá Chemickej olympiády 

15. naplánované exkurzie do Záhrady liečivých rastlín v Bratislave a Centra léčivých 

rostlin v Brne boli z dôvodu pandémie COVID 19 a následných opatrení zrušené. 
 Členovia predmetových maturitných  komisií odbornej zložky v SZŠ C. Šimurkovej v 

 Trenčíne pripravovali laboratóriá a pomôcky na PČOZ MS. 

 PharmDr. Miroslav Peciar a RNDr. Valentína Leová pripravili podklady na projekty 

 Spoznávanie svetových botanických záhrad a Zefektívnenie vyučovania v laboratóriu 

 prírodných liečív 

16. členovia PK pravidelne prispievajú do odborného časopisu „Teória a prax 

Farmaceutický laborant“ 
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Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce predmetovej komisie:  

 

 - vo vzdelávacom procese dôsledne dodržiavať Školský vzdelávací program  
 - dodržiavať BOZP pri práci  v laboratóriách   
 - sledovať a zapájať sa do ďalšieho vzdelávania učiteľov  

 - zvýšiť kvalifikovanosť členov predmetovej komisie  
 - zapájať žiakov do krúžkov, SOČ, súťaží a iných podujatí 

 

 

     vypracovala:   RNDr. Valentína Leová 

                                                                              vedúca PK FL 

 

Hodnotenie plánu práce PK odboru masér SZŠ C. Šimurkovej 

v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín v šk. r. 2019/ 2020 

 
V šk. r. 2019/ 2020 pracovala PK v zložení: 

Interní vyučujúci odborných predmetov: 

PhDr. Zuzana Trchalová- vedúca študijného odboru masér 

PhDr. Miriam Vilčeková  

PhDr. Lenka Petričková 

Mgr. Juraj Líška 

PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. 

 

Externí vyučujúci odborných predmetov: 

Bc. Patrícia Schiffer 

Mgr. Sylvia Žaťková 

PhDr. Katarína Halasová  

Jarmila Hlucháňová 

Marta Nemcová 

Mgr. Iveta Jarábková 

Bc. Gabriela Cagalincová 

MUDr. Miroslav Malay, PhD. 

 

PK odboru masér združovala v šk. r. 2019/20 vyučujúcich týchto predmetov: fyzikálna 

terapia /FYT /, rekondično – relaxačné cvičenia / RRC /, masáže - cvičenia / MAS /, 

masáže, foto - , hydro - , balneoterapia – klinické cvičenia / MFC /.  

 

Predmetová komisia zasadala v školskom roku 2019/ 20: 6 krát. 

 august 2019 

 november 2019 

 január 2020 

 február 2020 

 máj 2020 (cez Skype) 

 jún 2020 (cez Skype) 

 

Činnosť predmetovej komisie v šk. r. 2019/20 sa riadila plánom stanoveným 

predmetovou komisiou na začiatku školského roka. 
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Externé pracoviská:  
Klinické cvičenia z predmetu MFC prebiehali na pracoviskách:  

 Fakultná nemocnica- Trenčín 

 Demy- Trenčín 

 Vojenská poliklinika- Trenčín 

 Hospic milosrdných sestier- Trenčín 

 Centrum sociálnych služieb- Trenčín 

 Sociálne služby mesta Trenčín 

 Kúpele- Trenčianske Teplice 

 Kúpeľno- liečebný ústav MV SR (ARCO)- Trenčianske Teplice 

 

Vyučovací proces z dôvodu šírenia epidémie (covid 19) bol predsedom TSK od 

10.3.2020 prerušený a následne od 16.3.2020 na nariadenie vlády boli zrušené 

všetky spoločné aktivity- exkurzie, výlety a vyučovací proces prebiehal 

dištančnou formou. 

  

Maturitné skúšky neprebehli klasickým spôsobom, boli vypočítané z priemeru 

predmetov: 

 

známka z PČOZ MS sa bude počítať z predmetu: masáže- cv., masáže, foto-, hydro-, 

termo-, balneoterapia, fyzikálna terapia, 

známka z TČOZ MS sa bude počítať z predmetov: latinský jazyk, anatómia a fyziológia, 

zdravie a klinika chorôb, fyzikálna terapia, rekondično relaxačné cvičenie, pedagogika 

a profesijná komunikácia, prvá pomoc, masáže-cv.. 

 

Súvislá odborná prax /SOP/: 

Žiaci III. MAS neabsolvovali súvislú odbornú prax v riadnom termíne z dôvodu 

šírenia epidémie (COVID 19) v termíne od 25. 5. do 19. 6 2020. Zariadenia, ktoré 

súhlasili s absolvovaním SOP našich žiakov sme museli následne informovať 

o zrušení SOP, zmluvy boli prepracované a zaslané na dané pracovisko. SOP by mala 

byť absolvovaná v termíne od 14.9. do 2.10.2020, zmenila sa dĺžka pracovného času 

(žiaci pracujú na pracovisku 5:35 hod. a z toho majú 20 nim. Prestávku). Pred SOP 

žiaci budú precvičovať praktické zručnosti v laboratórnych podmienkach 5 dní. 

Plnenie úloh: 

 

 Využívanie IKT na vyučovacích hodinách, pri dištančnej forme vzdelávania 

(skupinová/individuálna): elektronicky prostredníctvom internetu online- Skype, 

Messenger, email, edupage. vlastné videonahrávky s masážnymi zostavami 

(vyučujúci)- akupresúru pri bolestiach chrbta, šije a krížov, (žiaci II. MAS)-

reflexná masáž nohy, vyrobené postery na vyučovanie väzivových techník 

reflexnej masáže (žiaci II. MAS)- plytká väzivová technika, technika trením-malá 

a veľká zostava. 

Postery a videonahrávky s masážnymi zostavami môžeme využívať vo vyučovacom 

procese i v budúcnosti. 

 

 Odborné exkurzie, charitatívne akcie, podpora zdravého životného štýlu: 

II. MAS: 

 16.10.2019 OŽAZ s Z. Trchalovou, 
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 Účasť na charitatívnej akcii „Vianočný bazár“ na SZŠ Trenčín, 17.12.2019: výťažok 

detskému hospicu plamienok-M. Truchlík, E. Kováčiková, L. Faryová (žiaci II. MAS) 

s Mgr. B. Novosadovou, 

 podpora zdravého stravovania „Vitaminóza“: 13.2.2020- S. Bernadičová, P. Gračková, 

K. Mozolíková, A. Kováčová, L. Faryová, M. Fraňová (žiaci II. MAS) s PaedDr. B. 

Rolníkovou, PhD., 

III. MAS: 

 exkurzie v zariadeniach, kde vykonávali prax: CSS, SSMT, Vojenská poliklinika, 

Demy, Fakultná nemocnica- Trenčín, ARCO a Kúpele- Trenč. Teplice, 9/2019 s PhDr. 

L. Petričkovou a PhDr. M. Vilčekovou, 

      IV. MAS: 

 pomoc pri finančnej zbierke „Nezábudky“ pre duševne chorých klientov, 3.10.2019 

s PhDr. M. Vilčekovou, 

 

Darcovstvo krvi: 

- Bezpríspevkové darcovstvo krvi na SZŠ Trenčín (žiaci IV. MAS): M. Hulváková, N. 

Kolláriková, A. N. Kišac, Z. Zelenková, 

- asitencia darcom krvi pri vypĺňaní dotazníka vo FN Trenčín (žiaci II. MAS): R. 

Vonkomer (8.10.2019), S. Jašová a M. Truchlík (11.10.2019),  

- Valentínska kvapka krvi“- asitencia darcom krvi pri vypĺňaní dotazníka vo FN 

Trenčín (žiaci I., II., III. MAS): K. Fabiánová, M. Šimonovičová, (10.2.2020), Faňová 

a S. Šišovská (11.2.2020), V. Cifríková a P. Kvasnica (12.2.2020), S. Jašová a A. 

Lukšová (13.2.2020), M. Talábová a M. Truchlík (14.2.2020),    

 

Deň narcisov: neabsolvované  

Deň zdravia- Trenčianske Teplice“: neabsolvované  

 Vzájomná výmena poznatkov, informácii, skúseností s kolegami a odbornými 

vyučujúcimi iných zdravotníckych škôl: z Trnavy, zo Skalice, z Banskej Bystrice na 

zjednotení masážnych techník a na skvalitnenie vyučovacieho procesu. 

 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. 

 Zapájanie žiakov na publikovanie odborných článkov pri vydávaní školského 

časopisu. 

 Vzdelávanie pedagógov v odbornej a pedagogickej oblasti, 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. Zuzana Trchalová: 

 Úspešné ukončenie vzdelávania a získanie titulu PhDr. na inštitúte fyzioterapie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie- 25. 10. 2019, v Piešťanoch.  
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      Mgr. Lenka Petričková: 

 Úspešné ukončenie vzdelávania a získanie titulu PhDr. na inštitúte fyzioterapie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie- 25. 10. 2019, v Piešťanoch.  

      PhDr. Miriam Vilčeková: 

 Účasť na odbornom vzdelávaní: NeuroFyzioWorkshop v Červenom Kláštore,25-

26.10.2019, 

  Účasť na kurze Aromatouch Technique (použitie esenciálnych olejov pri masážnej 

technike)- 16.11. 2019, 

   

 Podpora zdravia a zdravého životného štýlu, účasť na LVVK:  

LVVK Chopok- chata Kosodrevina, inštruktor lyžovania 20. 01.- 24. 01. 2020 PhDr. 

L. Petričková, Mgr. J. Líška a PaeDr. B. Rolníková, PhD., Mgr. M. Blanár, PhD., 27. 

01.- 31. 01. 2020 PhDr. L. Petričková, Mgr. M. Blanár, PhD., 09.03.-10.03. 2020 

PhDr. L. Petričková, Mgr. J. Líška a PaeDr. B. Rolníková, PhD., (z dôvodu šírenia 

pandémie návrat z LVVK 10.3.2020) 

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

rasizmu, zamedzenie šikanovaniu, boj proti drogám. 

 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. 

 Inovácia maturitných otázok, príprava a realizácia a vychytávanie nedostatkov pri 

organizovaní maturitných skúšok. 

 Účasť žiakov a vyučujúcich pri prezentácii odboru masér:  

 deň otvorených dverí na SZŠ Trenčín, 4. 12. 2019 (III. MAS a II. MAS) s L. 

Petričkovou a M. Vilčekovou,   

 účasť na prezentácii stredných škôl v Trenčíne- „Stredoškolák“ 24.10-25.10.2019 

(žiaci IV. MAS) s Ing. N. Faitovou,  

 účasť na prezentácii stredných škôl v Bánovciach nad Bebravou, 07. 11. 2019 s PhDr. 

Ž Gallovou, IV. MAS- D. Kyselicová, 

 účasť na prezentácii stredných škôl na Myjave- neabsolvované,  

 deň otvorených dverí na TSK-neabsolvované 

 Účasť na maturitných skúškach: 

 PČOZMS a TČOZMS ako predseda PMK v Trnave - PhDr. Lenka Petričková- 

zrušené, 

 členovia maturitnej komisie v odbore MAS pre PČOZMS a TČOZMS v Trenčíne: 

PhDr. Miriam Vilčeková, PhDr. Zuzana Trchalová,- zrušené     

 Priebežné zakúpenie masážnych pomôcok  a prístrojov, dozariaďovanie, doplnenie, 

pomôcok do masážnych učební: 

 odbornú literatúru 

 Príprava dohôd pre vykonávanie klinickej a súvislej odbornej praxe. 
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Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK 

 Podporiť tímovú jednotnú spoluprácu, zachovať dobré pracovné vzťahy na 

pracovisku, podporiť osobnú zodpovednosť a komunikáciu medzi internými 

pedagógmi, externými zamestnancami a rodičmi, vzniknuté problémy ihneď riešiť 

s rodičmi, spolupracovať s rodičmi a podnecovať ich k spolupráci pri vzniknutých 

výchovnovzdelávacích problémoch žiakov,  

 Zjednotenie masážnych techník pri vyučovaní viacerými pedagógmi        

 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, sledovať 

novinky v dynamicky sa rozvíjajúcom odbore a aplikovať ich v praxi 

 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, hlavne 

zjednoteniu vyučovacích masážnych techník. 

 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). 

 Kredity získané v zdravotníctve- na školeniach v oblasti fyzioterapie uznávané i 

v školstve- v našej pedagogickej činnosti. 

 Navrhujeme, aby klinické cvičenia   mohli prebiehať i v sociálnych zariadeniach, kde 

máme vytvorené lepšie materiálne podmienky na výkon praxe.   

 Jednotné maturitné otázky na všetkých zdravotníckych školách (vytvoriť databázu 

maturitných otázok- lepšie porovnateľná kvalita vzdelávania, úroveň vedomostí  

žiakov na jednotlivých školách), 

Jednotlivé návrhy boli pripomienkované na zasadaní PK odboru masér pri úprave štátneho 

vzdelávacieho programu odboru masér. 

    

      Vypracovala: PhDr. Zuzana Trchalová 

 vedúca odboru masér 
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Hodnotiaca správa predmetovej komisie  

študijného odboru -  praktická sestra, zdravotnícky asistent, sanitár 

 

Členovia PK: Aprobácia: 
V tomto šk. roku vyučujúce 

predmety: 

PhDr. Eva Červeňanová, 

PhD. 
PED – SOCH- OŠE PPK 

Mgr. Monika Hermanová OSE – PSP – MVZ ZOA cv., ORZ 

PhDr. Žaneta Gallová                        SOM – PSP – OSE ANF, OST, OAD, PRP, SAC 

MUDr. Věra Dobiášová, 

PhD. MPH 
lekárske vedy 

ZKC, PAT, PRL, PKC, ANF, ANF 

cv. 

PhDr. Alena Kasalová                        OSE – PSP- MVZ OSE, OST cv., OAD, ZKC, PRP 

PhDr. Anna Litvínová, PhD.            OSE – PSP- MVZ OAD, OST cv., ZKC, PRP, ZDE  

Mgr. Mária Margorínová  OSE 
OAD, ZOA,ZOA cv., OST cv., PRP, 

AZD,ORZ 

PhDr. Dagmar Mikušová, 

MPH        
SOM – PSP – OSE 

ANF, OSE, OST cv., ZOA cv. ZKC, 

PPK, OAD  

PhDr. Mariana Mišinová, 

PhD. 
PED – SOCH 

OAD, ZOA, ZOA cv. PRP, PPK, 

AZD, ORZ, ZDE, SAN cv., SAC 

PhDr. Ivana Mráziková                    PED – SOCH 
OAD, SAN, SAN cv., SAC, ZDR, 

PRP 

Mgr. Katarína Moravíková               OSE 
OAD, ZOA, ZOA cv., PRP, PPK, 

ORZ, OZP, SAN cv., SAC 

PhDr. Margita Rybánska, 

PhD.        
OSE OAD, ZOA, SOS, PPK 

Mgr. Janette Čížová OSE OAD, PPK, PRP, AZD, ZDE 

Mgr. Barbora Karellová OSE OAD, PRP 

PhDr. Mária Korintušová, 

PhD. 
PED - SOCH OAD 

PhDr. Mária Litviaková OSE OAD 

Mgr. Evelína Lysáková OSE OAD 

Križanová Renáta SZŠ - sestra OAD 

Mgr. Veronika Straková sociálna práca OAD 

Mgr. Eva Torőniová OSE OAD 
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Školský rok: 2019/20                             Počet členov: 12 plno úväzkových interných 

                        4 krátko úväzkové 

         4 externé členky 

 

Predseda PK: PhDr. Mariana MIŠINOVÁ    Počet zasadnutí: 5 

 

 V školskom  roku 2019/20 ukončili pracovný pomer a tým aj členstvo v komisii PhDr. 

Litviaková od februára 2020, PhDr. Rybánska, PhD. od júla 2020, PhDr. Mráziková od 

augusta 2020, 

 Komisia zasadala  počas školského roka 2019/20 – spolu 5 x, priebežne riešila problémy 

spojené s vyučovaním odborných predmetov a organizačným zabezpečením školského 

roka, 

 Počas dištančného štúdia prebiehala intenzívna mailová komunikácia, týkajúca sa 

vyučovania dištančnou formou, prípravy súvislej odbornej praxe, správ VO z rokovaní 

s vedením a porád VO, 

 Odborné predmety vrátane praktických cvičení boli vyučované v súlade s platným štátnym 

vzdelávacím programom a školským výchovno-vzdelávacím programom SZŠ C. 

Šimurkovej v Trenčíne, 

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

Sociálne služby mesta Trenčín – ul. Piaristická a  CSS – JUH  ul. Liptovská, Trenčín, 

 Súvislá odborná prax 3. ročníka nebola v odbore ZA z dôvodu pandémie Covid-19 

realizovaná,  

 Počas dištančného vzdelávania od 16. 03. 2020 do 26.6. 2020 sa členky PK aktívne 

zapájali do dištančného vzdelávania žiakov všetkých ročníkov. Spracovávali materiály 

formou wordových dokumentov, prezentácií, testov, pracovných listov, videí. Prebiehala 

intenzívna komunikácia medzi vyučujúcimi navzájom aj vyučujúcimi a žiakmi. Využité 

boli mailové, telefonické možnosti komunikácie, komunikácia cez Edupage, Skype, Zoom, 

Gmail -  meet a iné, 

 V rámci prípravy na možnú realizáciu MS, ktorú koordinovala OZ Mgr. Hermanová, 

spolupracovali VO PhDr. Mišinová, PhD. a  PhDr. Gallová, najmä v súvislosti s prípravou 

PČ OZ v podmienkach odborných učební, 

 PČ OZ a TČ OZ MS a záverečná skúška v odbore SAN boli realizované administratívnou 

formou, žiadny žiak nepožiadal o realizáciu skúšky z odborných predmetov iným 

spôsobom. 

 

Plnenie úloh a cieľov plánu práce PK 

Plnenie plánu práce PK priebežne kontrolovala zástupkyňa pre odborné predmety   

Mgr. Monika Hermanová  a PhDr. Mariana Mišinová, PhD.  - predseda PK a vedúca odboru. 

 

Aktivity odborných vyučujúcich v školskom roku 2019/2020: 

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

teoretických a praktických predmetov v odboroch zdravotnícky asistent denná a večerná 

forma, sanitár, 

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

hodnotiace kritériá vedomostnej úrovne žiakov v oblasti teoretického i praktického 

vyučovania, 
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 pripravili odborné exkurzie na špecializovaných pracoviskách vo FN  Trenčín 

(Psychiatrická klinika,    

 Klinika pediatrie a neonatológie, LOGMAN - dialyzačné oddelenie, pracovisko 

Hyperbarickej  

 oxygenoterapie, operačné sály a centrálna sterilizácia), v dopravnej zdravotnej službe,  

v sociálnych   

 zariadeniach, v Hospici MS, v DEMY, v NÚSCH Bratislava, Slovenských liečebných 

kúpeľoch  

 Trenčianske Teplice, NÚDCH Bratislava, FN Martin- patologicko- anatomické oddelenie. 

(2. ZAV, 1.  SAN, 2. ZA, 3. ZA) 

 pripravovali odborné exkurzie, ktoré sa neuskutočnili (4. ZA odborné pracoviská FN 

Trenčín, 2. ZA liečebné kúpele Rajecké Teplice), 

 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 a  exkurziách,  

 vyučujúce PhDr. Litvínová, PhD. a PhDr. Kasalová sa zúčastnili odborného seminára Ako 

správne komunikovať v náročných situáciách, 

 vyučujúce PhDr. Litvínová, PhD. a PhDr. Kasalová mali naplánované rozširujúce 

vzdelávanie pre možnosť výučby odborných predmetov ANF a ZKC, PhDr. Mikušová, 

MPH výučby odborných predmetov ZKC a PAT, ktoré sa nemohlo z dôvodu pandémie 

realizovať,   

 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 polročných výstupných testov z 

odborných profilujúcich predmetov v 1.- 4. ročníku denného štúdia a v 2. ročníku vo 

večernej forme štúdia v odbore ZA, v 1. ročníku v odbore SAN, 

 PhDr. Mišinová Mariana, PhD. - zabezpečila praktické vyučovanie vo FN – Trenčín, v 

sociálnych zariadeniach a v Hospici MS, priebežne kontrolovala a zabezpečovala 

materiálno – technické vybavenie šatne žiakov a odborných učiteliek a triedy na pľúcnom 

oddelení vo FN – Trenčín, 

 PhDr. Gallová Žaneta ako správkyňa odborných učební, zabezpečila ich materiálno – 

technické vybavenie, spolu s PhDr. Kasalovou, Mgr. Karellovou, PhDr. Korintušovou, 

PhD. a PhDr. Mrázikovou ich prípravu na budúci školský rok. 

 

Plánovaná nezrealizovaná účasť členiek PK : 

 PhDr. Mráziková Ivana - predseda  PČOZ MS na  SOŠ pedagogická Trenčín 

 PhDr. Mikušová D. MPH, - predseda PMK Psychológia - Piaristické Gymnázium Trenčín 

 PhDr. Mišinová M. predseda PČOZ MS na  SOŠ pedagogická Trenčín,  

 PhDr. Gallová Ž. - predseda PMK Psychológia – Gymnázium Prievidza 

 PhDr. Gallová Ž. - predseda PMK Psychológia - Gymnázium Partizánske 

 MUDr. Dobiášová V. PhD., MPH, PhDr. Kasalová A. - členky TČOZ MS - odboru masér 

 členky PČ OZ, TČ OZ ZA, ZAV, záverečných skúšok SAN SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne 

– PhDr. Rybánska M.,PhD., PhDr. Kasalová, A., Mgr. Margorínová M., PhDr. Litvínová 

A. PhD., PhDr. Mišinová M. PhD., MUDr. Dobiášová V. PhD., MPH, PhDr. Mráziková I., 

Mgr. Moravíková, K. 
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V správe členiek PK sú: 

 výchovný poradca – PhDr. Mišinová M. PhD,  

 odborné učebne SOCH – PhDr. Gallová Ž.,  

 koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu – PhDr. Rybánska M. PhD.,  

 predseda SČK – PhDr. Litvínová A., PhD.,  

 sklad pracovného oblečenia Mgr. Moravíková K.,  

 krúžková činnosť – PhDr. Mráziková I. – Zdravý úsmev  

       Mgr. Moravíková K. – Chcem byť záchranárom.  

 zdravotník  - na LVVK, OŽAZ, KOŽAZ – Mgr. Čížová J., Mgr. Moravíková K., 

    Mgr. Margorínová M., 

 

Školenia, konferencie, semináre, prezentácie, vzdelávanie, publikačná činnosť:  

 

PhDr. Červeňanová Eva, PhD.: 

 recenzie:    5 posudkov prác k I. atestácii učiteliek SZŠ 

 2 posudky prác k II. atestácii učiteliek SZŠ 

 konferencie – príhovory: 

- 11. september 2019 - Slávnostné otvorenie akadémie tretieho veku XXXII. ročník 

školský rok 2019/2020, Jednota dôchodcov na Slovensku, Trenčín 

- 18. november 2019 – Deň predčasne narodených detí,  SZŠ C. Šimurkovej Trenčín 

 Aktivity 

     - členka atestačnej komisie, posudky 1. a 2. atestácie učiteľov  SZŠ SR, SZU Bratislava  

     - členka Rady MZ SR pre tvorbu a hodnotenie odbornej zložky prípravy vzdelávania pre    

 zdravotnícke  študijné odbory na SZŠ, ktorá je odborným a poradným orgánom MZ SR 

 a ministra v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania, v oblasti tvorby, inovácie 

 obsahu výchovy a odborného vzdelávania, nových modelov hodnotenia na SZŠ. 

 -  3. september 2019  - návšteva vo Veľkých Karloviciach, v rámci projektu Interreg                                             

      SZŠ Vsetín a SZŠ Trenčín 

- 11. september 2019 - konferencia Senior – zlaté ruky, výstavisko Expocenter TN 

- 19. november 2019 -  predvianočný večierok „Čistá duša“, PhDr. Trenčanová 

- 19.  máj 2020 –  stretnutie vybraných riaditeľov stredných škôl s ministrom školstva,                        

pozvanie od MŠ VVaŠ SR a TSK Trenčín 

- 15. jún 2020 -  pracovné rokovanie Rady MZ SR pre tvorbu a hodnotenie odbornej 

zložky prípravy vzdelávania pre zdravotnícke študijné odbory na SZŠ,                  

konaného na MZ SR  v Bratislave 

- darovanie krvi - darca krvi  (32 krát /zlatá Jánskeho plaketa) 

 

 

Mgr. Hermanová Monika: 

 funkčné vzdelávanie – ukončenie základného modulu funkčného vzdelávania -

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného 

zamestnanca - november 2019 MPC Trenčín 

 vykonaná II. atestácia pedagogického zamestnanca SZU Bratislava -  jún 2020 
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 účasť na školení - Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiace 

legislatívne zmeny v školstve a ich aplikácia do praxe - september 2019 Žilina 

 účasť na odbornej konferencii Riaditeľ školy 2019/2020 – Spolu k správnym 

rozhodnutiam – september 2019 Bratislava 

 absolvovanie kurzu Zabezpečovanie kvality vo vzdelávaní MPC Trenčín - október 2019 

 účasť na stretnutiach školských koordinátorov maturitných skúšok organizovaných OÚ 

OŠ Trenčín 

 účasť na seminároch SZU Bratislava - riadenie odbornej zložky vzdelávania na SZŠ v SR 

 účasť na pracovnom seminári MŠVVaŠ k zákonu č. 138/2019 – január 2020 Ružomberok 

 realizácia projektu cezhraničnej spolupráce - "Úcta, hrdosť, odbornosť" - výmena 

      informácií a skúseností v študijnom odbore praktická sestra s partnerskou 

      školou Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnícka škola a Vyšší odborná 

      škola zdravotnícka Vsetín ako projektový manažér 

 organizátor pripravovanej odbornej konferencie v odbore praktická sestra v rámci projektu 

"Úcta,hrdosť, odbornosť" 

 koordinátor prípravy a realizácie maturitných skúšok 

 zabezpečovanie žiakov na zdravotnícke hliadky a inštruktáže prvej pomoci 

 koordinátor pedagogickej praxe frekventantiek vysokých škôl 

 

Mgr. Čížová Janette: 

 ako triedna učiteľka 1. ZUA aj zdravotník 20.01.2020 - 24.01.2020  - LVVK 

 

MUDr. Dobiášová Věra, PhD. MPH.: 

 ako vyučujúca preventívneho lekárstva, patológie, zdravie a klinika chorôb, patológia 

a klinika chorôb a v Pracovnej zdravotnej službe pri SZŠ Celestíny Šimurkovej 

v Trenčíne 

  

PhDr. Gallová Žaneta: 

 zastupujúca triedna I. PSB 

 prezentácia školy na stretnutí SŠ v Bánovciach nad Bebravou (november 2019) 

 správkyňa odborných učební OSE 

 

PhDr. Kasalová Alena: 

 Triedna učiteľka 1. PSB  

 vedenie kroniky SZŠ  

 člen výboru SČK 

 Seminár: Ako správne komunikovať v náročných situáciách na Fakulte zdravotníctva 

 04.03.2020 

 

Mgr. Karellová Barbora: 

 Príprava a realizácia prednasky ku Dňu predčasne narodených deti: Hipoterapia u 

 predčasne narodených detí. 

 Príprava prednášok na : 

- Medzinárodnú konferenciu v odbore fyzioterapia na TN UAD v Trenčíne: Hipoterapia 

 u predčasne narodených deti  
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- Jarný reumatologický seminár (Piešťany): Hipoterapia u detí s juvenilnou idiopatickou 

 artritidou. 

 Spracovanie uvedených príspevkov na publikovanie v odbornej tlači. 

 

PhDr. Litvínová Anna, PhD.: 

 september 2019  až február 2020 - konzultácia prác SOČ - 2 ks, jedna postúpila do 

Krajského kola v odbore Biológia a umiestnila sa na 3. mieste 

 hodnotiteľkou v Krajskom kole SOČ - apríl 2020, hodnotila 14 prác v odbore 

Zdravotníctvo a farmakológia 

 Seminár: Ako správne komunikovať v náročných situáciách na Fakulte zdravotníctva 

 04.03.2020 

 organizátor : Jesenná kvapka krvi  

                            Študentská, Valentínska kvapka krvi – hliadky pri odberoch 

       

Mgr. Margorínová Mária: 

 triedna učiteľka 3. ZA 

 KOŽAZ- Veľké Karlovice  30.09.2019- 04.10.2019 Česká republika 

 Exkurzia FN Martin- patologicko- anatomické oddelenie 21.10.2019 

 Príprava žiačok (Kopuncová Kristína, Annamária Kozlovská) na plánovanú 

konferenciu 

     (30.03.2020) v rámci projektu "Úcta,hrdosť, odbornosť" 

 

PhDr. Mikušová Dagmar MPH: 

 triedna učiteľka 1. PSA 

 

PhDr. Mariana Mišinová, PhD.: 

 triedna učiteľka 2. ZAV 

 

Mgr. Moravíková Katarína: 

 triedna učiteľka 2. ZA  

 sklad pracovného ošatenia 

 Vedúca krúžku „Chcem byť záchranár.“ 

 Príprava žiakov na súťaže v poskytovaní prvej pomoci. 

 Zdravotné zabezpečovanie KOŽAZu, LVVK 

 

PhDr. Mráziková Ivana: 

 triedna učiteľka 1. SAN 

 prepracovanie kritérií hodnotenia predmetov v odbore SAN 

 realizovala projekt Zdravý úsmev   -  MŠ Stromová, Trenčín 

        - MŠ Trenčianske Teplice 

 

PhDr. Rybánska Margita, PhD.: 

 triedna učiteľka 4. ZA 

 24.09.2019 Účasť GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2019 
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 01.10.2019 Účasť na TSK na Dni otvorených dverí v Trenčíne 

 04.10.2019 Zbierka Ligy za duševné zdravie SR – DNI NEZÁBUDIEK v Trenčíne 

 18. 11. 2019 Organizovanie podujatia pri príležitosti Svetového dňa predčasne 

narodených detí  

 27. 11. 2019 Účasť na celoslovenskej akcii "Červené stužky" pri príležitosti svetového 

dňa boja proti AIDS v Žiline 

 04.12.2019 Účasť na DOD SZŠ C . Šimurkovej v Trenčíne 

  

Výstavy, exkurzie, SOČ, krúžky a iné akcie 

1. PSA, PSB – sa zúčastnili akcií organizovaných školou  (OŽAZ, LVVK) 

2. ZA:  

 Odborná exkurzia - Národný ústav detských chorôb v Bratislave 

 Divadelné predstavenie- Ộsmy svetadiel 

 OŽAZ 

 Hliadky na NTS pri BDK 

3. ZA:   

 KOŽAZ Veľké Karlovice  30.09.2019- 04.10.2019 Česká republika 

 Exkurzia FN Martin- patologicko- anatomické oddelenie 

 Účasť na inštruktáži prvej pomoci v základných a stredných školách 

 Plánované:  

           - Aktívna účasť na konferencii v odbore praktická sestra v rámci projektu 

       "Úcta,hrdosť, odbornosť" 

- Výmenná odborná stáž v rámci projektu "Úcta, hrdosť, odbornosť" vo Vsetínskej 

nemocnici a.s. 

4. ZA:   

 Stredoškolák Trenčín 

 Zbierka Ligy za duševné zdravie SR – DNI NEZÁBUDIEK v Trenčíne 

 

Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK: 

 

 zodpovedne a dôsledne sa pripravovať a následne realizovať nový štúdijny odbor - 

praktická sestra, 

 pokračovať v realizácii ŠkVP v jednotlivých predmetoch vo všetkých študijných 

odboroch denného a večerného štúdia, 

 nedoporučujeme výučbu iných predmetov ako odborných, v odborných učebniach 

SOCH, 

 motivovať žiakov k dodržiavaniu základných etických princípov a profesionálnych 

komunikačných zručností počas praktického vyučovania, 

 monitorovať  účinné opatrenia na zníženie absencie žiakov na odborných cvičeniach, v 

škole a praktickom vyučovaní v prirodzených podmienkach FN, 

 dodržiavať stanovené kritériá hodnotenia žiakov a počet stanovených známok 

z jednotlivých odborných predmetov za klasifikačné obdobie, 

 podporiť tímovú spoluprácu a osobnú zodpovednosť všetkých odborných vyučujúcich 

pri príprave žiakov - budúcich zdravotníckych pracovníkov, 
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 udržať si vysoký odborný status vo vyučovaní, vychovávaní žiakov a formovaní 

žiakov na zdravotnícke  povolania. 

 

 

                                Vypracovala: PhDr. Mariana Mišinová, PhD.                                                                                        

                                                            

                                                                                                                                                                   

Hodnotiaca správa  činnosti predmetovej komisie studijného odboru ZL 

ANC, BIC, VLM, LAT, HHT, KLB, KLM, HEM, 

 

Školský rok 2019 - 2020   

Počet členov: 9  

Počet zasadnutí: 5                                                                         

Odborný vedúci PK študijného odboru:   Mgr. Šedová Erika  

Členovia ( členov interných 6 ):  

                          

            RNDr. Gugová Janka    BIC 

  Mgr.Helíková Mária    CHT 

Mgr. Hrnčárová Jana    KLB, CKB, VLM 

Mgr. Olišová Katarína   CKM, KLM 

Mgr. Rybár Marek    LAT, ANC 

Mgr. Šedová Erika    HHT, HIT 

 

Externí vyučujúci ( 3 členovia ):  

Mgr. Kopuncová Zuzana,  Ing. Strigáčová Jana, MUDr. Vindiš Ján 

 

 

PK odborných predmetov zasadala v školskom roku  2019 / 2020  5-krát 

 

     

  Na svojich zasadnutiach plnila hlavné ciele: 

 uplatňovala Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR a usmernenia výchovno-

vzdelávacích aktivít na školský rok 2019/2020,  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, HIS, KLM, KLB, HET, CKB, CKM, HIT, CHT venovala sa kontrole 

dodržiavania absolvovania praktických cvičení v rozsahu 90 percent, prípadne 

vypracovaním návrhu a spôsobu náhrady pri veľkej absencii žiaka v prvom polroku 

2019/2020.  

 V druhom polroku 2019/2020 na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov 

Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia 

vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 od 10.03.2020 – “Riaditelia škôl 
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zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom 

elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.” sa dohodlo 

v spolupráci s ministerstvom školstva a ministerstvom zdravotníctva, že sa 

dodržiavanie absolvovania praktických cvičení v rozsahu 90% prerušuje. 

 

 kontrolovala dodržiavanie náhrad praktických cvičení v študijnom odbore 

zdravotnícky laborant v prvom polroku 2019/2020,  

 zabezpečovala a neustále kontrolovanie bezpečnosti pri práci v odborných 

laboratóriách,  

 kontrolovala a neustále kládla dôraz na bezpečnosť používania chemikálii 

v laboratóriách, 

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

rok 2020/2021 

 zaoberala sa rozdelením žiakov 3. ročníka odboru zdravotnícky laborant do 

zdravotníckych zariadení a na jednotlivé oddelenia, počas súvislej mesačnej odbornej 

praxe, ktorá však bola z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID 19 v šk. roku 2019/2020 

zrušená resp. preložená na školský rok 2020/2021 

 zaoberá sa prípravou klinickej laboratórnej  praxe pre žiakov štvrtého ročníka 

v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú zazmluvnené  na dobu neurčitú 

 oboznámila / vedúca PK/ poslednom zasadnutí oboznámila  všetkých členov PK 

s predbežnými úväzkami pre budúci školský rok a vyslovila potrebu udržiavania 

komunikácie a spolupráce interných vyučujúcich s externými vyučujúcimi 

v odborných predmetoch, hlavne v oblasti laboratórnych cvičení, z čoho vyplýva 

potreba prepojenia zdravotníckeho zariadenia so školou 

 zaoberala sa  hodnotením seminárnych prác žiakov po absolvovaní povinnej odbornej 

praxe v zdravotníckom zariadení a ich vyhodnotenie pridelila odborným vyučujúcim,  

 

Prerušenie vyučovania na školách a následná dištančná forma vzdelávania v druhom 

polroku 2019/2020 

 

Záznam o výučbe v čase prerušenie vyučovania na školách a školských 

zariadeniach na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného 

krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného 

novým koronavírusom COVID-19 od 10.03.2020 – “Riaditelia škôl zabezpečia 

podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej 

komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.” 

 

V odbore ZL bola dištančná forma vzdelávania zabezpečená pre odbornú zložku 

vzdelávania nasledovne: 

ANC - Mgr. Rybár Marek realizoval dištančnú formu výučby komunikáciou cez 

messenger, EDU, videohovory cez aplikáciu Zoom a Skype. Kahoot – vzdelávanie 

pomocou hry. 

HIS – Mgr. Šedová Erika zabezpečovala dištančnú formu výučby prostredníctvom 

aplikácie EDU, mailovou komunikáciou, komunikáciou cez messenger, videohovory 

cez aplikáciu Zoom a Skype. 

HIT - Mgr. Šedová Erika zabezpečovala dištančnú formu výučby prostredníctvom 

aplikácie EDU, mailovou komunikáciou, komunikáciou cez messenger, videohovory 

cez aplikáciu Zoom a Skype. Výučbu HIT dopĺňala tvorbou pracovných listov a  
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prostredníctvom projekčného mikroskopu vytvárala krátke videoprojekcie 

mikroskopovaných orgánov ako aj zdieľaním obrazu cez aplikáciu zoom. 

HET – Mgr. Kopuncová Zuzana, ako externá vyučujúca, zabezpečovala dištančnú 

formu výučby prostredníctvom aplikácie EDU a mailovou komunikáciou so žiakmi. 

CHT – Mgr. Helíková Mária zabezpečovala dištančnú formu výučby prostredníctvom 

aplikácie EDU, mailovou komunikáciou, komunikáciou cez messenger, videohovory 

cez aplikáciu Zoom. 

CKM – Mgr. Olišová Katarína zabezpečovala dištančnú formu výučby 

prostredníctvom aplikácie EDU, mailovou komunikáciou. 

CKB – Mgr. Hrnčárová Jana zabezpečovala dištančnú formu výučby prostredníctvom 

aplikácie EDU, mailovou komunikáciou, cez messenger. 

CKB – Ing Strigáčová, ako externá vyučujúca, zabezpečovala dištančnú formu 

výučby prostredníctvom aplikácie EDU a predovšetkým mailovou komunikáciou so 

žiakmi. 

KLB – MUDr. Vindiš Ján, ako externý vyučujúci, realizoval dištančnú formu výučby 

prostredníctvom aplikácie EDU a mailovou komunikáciou so žiakmi. 

KLM –Mgr. Olišová Katarína zabezpečovala dištančnú formu výučby 

prostredníctvom aplikácie EDU, mailovou komunikáciou. 

LAT – Mgr. Rybár Marek realizoval dištančnú formu výučby komunikáciou cez 

messenger, videohovory cez aplikáciu Zoom a Skype. 

PAT – MUDr. Vindiš Ján, ako externý vyučujúci, realizoval dištančnú formu výučby 

prostredníctvom aplikácie EDU a mailovou komunikáciou so žiakmi. 

VLM - Mgr. Šedová Erika a Mgr. Hrnčárová Jana zabezpečovala dištančnú formu 

výučby prostredníctvom aplikácie EDU, mailovou komunikáciou, komunikáciou cez 

messenger, videohovory cez aplikáciu Zoom a Skype. 

 

30. 03. 2020 – 02. 04. 2020 webinár na tému "Time Management: Ako efektívne 

využívať čas počas dištančného vzdelávania?".- počas dištančného vzdelávania bol 

realizovaný pre študentov (I. a II. ročníka odboru ZL) webinár na tému "Time 

Management: Ako efektívne využívať čas počas dištančného vzdelávania?". Webinára 

sa zúčastnila väčšina študentov, téma bola pre nich lákavá a v danom čase aj veľmi 

potrebná a aktuálna. Webinár bol zameraný na to, ako si správne rozvrhnúť svoj 

pracovný aj voľný čas, rozdelenie úloh na základe naliehavosti a dôležitosti 

(Eisenhowerov princíp), psychohygiena a metódy efektívneho učenia (hlavne pre I. 

ročník ZL). – Viedol ho Mgr. Rybár Marek 

  

Vzhľadom na formy výučby, ktoré boli využívané pri dištančnej forme 

vzdelávania sme sa ako PK zhodli a následne sme odhlasovali, že nepotrebujeme 

presúvať žiadne tematické celky vo vyššie uvedených predmetoch do nového 

školského roka 2020/2021. V predmetoch CHT, CKM, CKB, HIT si vie každý 

vyučujúci učivo prakticky odcvičiť na začiatku školského roka 2020/2021 bez 

zásahu do plánovaného učiva pre daný školský rok, nakoľko sa 3.ZL v mesiaci 

jún dištančne venovala učivu zo začiatku štvrtého ročníka.  
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Dištančnou formou výučby bola v mesiaci JÚN zabezpečená pre žiakov aj KLP 

v témach súvisiacich s výkonom KLP na pracoviskách v zdravotníckych 

zariadeniach. 

 

Školenia, konferencie, semináre 

 

 Október 2019 – účasť na konferencii MTP v TN 

 November 2019 – účasť na LAB AKADÉMII v BB 

 November 2019 - účasť na medzinárodnej prezentácii študentských prác 

STUDENTLAB v Ústí nad Labem  

 November 2019 – 25. 11. 2019 - Mgr. Šedová ukončila prvú Atestačnú skúšku na 

SZU v BA pre odborné predmety 

 December 2019 - 04. 12. 2019 – spolupráca pri Dni otvorených dverí, v laboratóriách 

ZL prebiehali aktivity spracovávania biologického materiálu 

 December 2019 – 06. 12. 2019 – Mgr.Šedová, Mgr. Hrnčárová – LFUK – elektrónová 

mikroskopia – odborný seminár ku KLP pre IV.ZL 

 Apríl 2020 -  účasť na Konferencii MTP v BB – pripravené a ZRUŠENÉ z dôvodu 

COVID 19 

 Jún 2020 – organizácia medzinárodnej konferencie Laboratórne rozhlady – veda, 

výsku, prax - pripravené a ZRUŠENÉ z dôvodu COVID 19 

 Jún 2020 - Mgr. Olišová Katarína – plán ukončenia adaptačného vzdelávanie pod 

vedením uvádzajúcej učiteľky Mgr. Šedovej Eriky – presunuté na september 2020 

z dôvodu COVID 19 

 Jún 2020 - Mgr. Rybár Marek – plán ukončenia adaptačného vzdelávanie pod vedením 

uvádzajúcej učiteľky Mgr. Helíkovej Márii – presunuté na september 2020 

z dôvodu COVID 19 

 Absolvované webináre: 

 02. 06. 2020 – Multimediálny plagát – kreatívny nástroj pre pútavý digitálny 

výklad – Mgr. Helíková Mária 

 05. 06. 2020 – Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – Mgr. Helíková 

Mária, Mgr. Šedová Erika 

 17. 06. 2020 – Kahoot – vzdelávanie pomocou hry – Mgr. Helíková Mária 

 25 . 06. 2020 – Transformácia vzdelávania s Microsoft Teams – Mgr. Rybár 

Marek 

 

Výstavy, exkurzie, SOČ, iné akcie 

 

 Október 2019 – účasť na seminári Komory medicínsko technických pracovníkov v TN 

– žiačka IV.ZL – Vanková Veronika 

 November 2019 - Účasť žiakov IV.ZL  na LAB AKADÉMII v Banskej Bystrici – 

Vanková Veronika, Chudáčková Alica 

 November 2019 – účasť na medzinárodnej prezentácii študentských prác 

STUDENTLAB v Ústí nad Labem – IV.ZL – Janotová Barbora, Dedičová Dominika 

 December 2019 – LFUK – elektrónová mikroskopia – IV.ZL 

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

klinickej biochémie vo FN TN. 
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 Jún 2020 – odborná exkurzia v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a 

hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch  II.ZL - pripravené a ZRUŠENÉ 

z dôvodu COVID 19 

 Jún 2020 - exkurzia v Banke lásky – Marína v BS - pripravené a ZRUŠENÉ 

z dôvodu COVID 19 

 Jún 2020 – SOP - pripravené a ZRUŠENÉ z dôvodu COVID 19 

 

Súťaže PK: 

 

 RNDr. Gugová Janka sa spolu so žiakmi odboru ZL našej školy zúčastnili odborného 

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

žiaci IV. ročníka  - Chudáčková Alica, Vanková Veronika 

 Mgr. Hrnčárová sa spolu so žiakmi odboru ZL našej školy zúčastnili odborného 

seminára v Ústí nad Labem pod názvom STUDENTLAB. Odbor ZL reprezentovali 

žiaci IV. ročníka  - Janotová Barbora, Dedičová Dominika 

 

Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK :  

 

 PK odsúhlasila 30% úpravu osnov ŠkVP v predmete histologická technika. 

 PK sleduje  kurzy ďalšieho vzdelávania učiteľov v MPC TN a iných akreditovaných 

organizáciách. 

 PK dáva to povedomia webináre  

 PK navrhuje dovybaviť laboratórium histologickej techniky rotačným mikrotómom 

vzhľadom na požiadavky prichádzajúce z praxe 

 Usporiadanie odbornej konferencie pod názvom LABORATÓRNE ROZHLEDY 

v júni 2021 – presunuté z dôvodu COVID 19 

 

 

Personálne zmeny v odbore ZL: 

 

Mgr. Kučerová Gabrišková Lucia – od júna 2019 čerpanie MD a následne rodičovskej 

dovolenky. Na zástup stále prijatý Mgr. Rybár Marek 

        

 

                                                  vypracovala: Mgr. Šedová Erika 

                                                                           odborný vedúci PK v študijnom odbore ZL                                            

     

 

                                                                                         

Hodnotenie plánu práce PK odboru zubný asistent SZŠ C. Šimurkovej  

Veľkomoravská 14, Trenčín v šk. r. 2019/ 2020 
 

1. V šk. r. 2019/ 2020 pracovala PK ZUA v zložení: 

interní vyučujúci odborných predmetov: 

 Mgr. Janetta Čížová 

 PhDr. Stanislava Laschová- vedúca predmetovej komisie odboru zubný asistent 
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externí vyučujúci odborných predmetov: 

 DDH Tunde Antoničová 

 Mgr. Marta Križanová 

 MUDr. Rudolf Rebry 

 MDDr. Kristína Baginová Palatinusová 

 MUDr. Pavol Macko 

 Zubní lekári 24 zubných ambulancií 

 

Spoluprácu s vedením školy zabezpečovala Mgr. Monika Hermanová 

 

2. Predmetová komisia zasadala v školskom roku 2019/ 20   5 - krát. 

 august 2019 

 december 2019 

 marec 2020 

 máj 2020 - dištančne 

 jún 2020 - dištančne 

Činnosť predmetovej komisie v šk. r. 2019/20 sa riadila plánom stanoveným predmetovou 

komisiou na začiatku školského roka v auguste 2019. 

 

Maturitné skúšky: 

Prípravu maturitnej dokumentácie ako aj úpravu otázok a kazuistík na PČOZ MS a TČOZ MS 

zabezpečila PhDr. Laschová. PČOZ MS a TČOZ MS prebiehala administratívne, úspešne ich 

zvládlo 30 žiakov štvrtého ročníka. Návrh príbuzných predmetov pre administratívny priebeh 

odbornej zložky sme MZ SR pripomienkovali, pričom nami navrhované príbuzné predmety 

tvorili administratívne vytvorenú známku za PČOZ MS a TČOZ MS. 

 

Mesačná prax: 

Z dôvodu zvýšených hygienicko epidemiologických obmedzení zubných ambulancií nebola 

súvislá mesačná prax tretieho ročníka v plánovanom termíne realizovaná, so zazmluvnenými 

ambulanciami bola zrušená zmluva. SOP je presunutá na mimoriadny termín, pričom je 

naplánovaná od 07.09. – 02.10.2020. Na základe nariadenia MZ SR bude najskôr realizovaný 

nácvik zručností v laboratórnych podmienkach a pokračovať v prirodzených klinických 

podmienkach. Za vytvorenie a zabezpečenie zmlúv so zubnými ambulanciami je zodpovedná 

VO PhDr. Laschová. Vedenie školy zabezpečí ochranné pracovné podmienky, ktoré požaduje 

SKZL SR na základe zvýšených hygienicko epidemiologických opatrení. 

 

3. Plnenie úloh: 

 Využívanie IKT na vyučovacích hodinách odborných predmetov: dataprojektor, 

videonahrávky s technikami ošetrenia tvrdých zubných tkanív, projektové vyučovanie, 

odborné exkurzie. 

 Vzájomná výmena poznatkov, informácii, skúseností, vzájomné hospitácie.  

 Monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov testami, polročnými testami, ich 

analýza a opatrenia na odstránenie nedostatkov, zjednotenie kritérií pri hodnotení 

písomných prác, ústnych odpovedí, písomných prác/ didaktických testov, 

 Príprava  TČOZ ako aj PČOZ MS, odborných učební pre odbor zubný asistent, ktorá 

nakoniec prebiehala administratívne.  

 Dr. Laschová ako predseda predmetovej maturitnej komisie pre PČOZ a TČOZ MS na 

SZŠ v Prešove schválila okruhy maturitných otázok. 
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 Publikovanie odborných článkov pri vydávaní školského časopisu, reprezentácie 

odboru zubný asistent na DOD TSK v Trenčíne, Stredoškolákovi v Trenčíne, 

v Bánovciach nad Bebravou. 

 Vzdelávanie pedagógov v odbornej a pedagogickej oblasti, štúdium odbornej 

literatúry, časopisov.   

 Akcie odboru: 

 účasť ako strievodcovia na edukatívnej výstave Moje telo – žiaci 3.-4. 

ročníka 

 účasť na odbornej exkurzii na Leteckej záchrannej službe – 3. ročník  

 bezpríspevkového darcovstva krvi 

 hliadky Študentskej kvapky krvi – 2.-3. ročník 

 Prvá pomoc pre žiakov ZŠ  

 Zabezpečenie zdravotníckych služieb pri športových akciách 

 Hliadky prvej pomoci 

 

 Realizácia preventívnych programov: 

 Svetový deň úsmevu 

 Zdravý úsmev v spolupráci s PhDr. Laschovou, PhDr. Mrázikovou – MŠ 

v Trenčíne, Nemšovej, Zemianskom Podhradí, Trenčianskych Tepliciach, 

Dubnici nad Váhom, v Bánovciach nad Bebravou. 

 2 krúžky: Zdravý úsmev – PhDr. Mráziková  

                      Veselé zúbky – PhDr. Laschová  

 Naplánovaná preventívna akcia  „Povedz Ááá...– Spoločne za ústne zdravie“, ktorej                    

 cieľom bola edukácie študentov ostatných študijných odborov našej školy  

 s prihliadnutím na piliere ústneho zdravia od 16.-20.marca 2020, z dôvodu usmernení  

            TSK a RUVZ v Trenčíne ohľadom pandémie corona vírusom 19 zrealizovaná  

            čiastočne.   

                                     

      Plánované aktivity: 

1. Edukácia študentov odboru PS, ZA, MAS, FL, ZL o ohrozeniach ústneho zdravia 

a nebezpečenstvách pre celkové zdravie, návrhy preventívnych opatrení, pričom 

vychádzame z pilierov prevencie – nezrealizované. 

2. Nácvik čistenia zubov a medzizubného priestoru so zvýraznením významu 

dokonalej ústnej hygieny po prezentácii v jednotlivých odboroch - nezrealizované. 

3. Cielená redukcia prijímania voľných  a skrytých cukrov v danom týždni: 

 v školskej jedálni v danom týždni bude k obedu podávané nesladené nápoje, 

čerstvé ovocie a zelenina, obmedzené sladké dezerty,  

 počas veľkej prestávky budú 20.03.2020 ako súčasť pitného režimu žiaci 

IV.ZUA rozdávať vyučujúcim aj žiakom po škole nesladené nápoje + na 1. 

poschodí bude stôl pred automatom – finančná  podpora od Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne -   neperlivá vodu zn. Lucka +  plagáty vo forme A2 vizuál 

akcie a vizuál „Pime čistú vodu“ – nezrealizované. 

4. Vo forme plagátov a prezentácie na TV na prvom poschodí  a pri automatoch 

prezentované príklady obsahu cukru v jednotlivých nápojoch a potravinách. Okrem 

toho bude pripravený krčah s vodou, v ktorej je rozpustených 27 kociek / ako ukážka 

sladkosti automatových nápojov/. Tento nápoj nech si študenti skúsia vypiť (čo je 

brrr...sladké ), aby pochopili čo pijú a koľko nezdravej chémie je pridanej do koka 

koly, aby im to chutilo - nezrealizované. 
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5. Článok o skrytých cukroch, výžive, ústnom zdraví a jeho vplyve na celkové zdravie 

na stránku školy a do školského časopisu Celula - zrealizované 

6. Pre študentov odboru zua – II.ZUA,  bude profesionálna prezentácia fy Philips 

o elektrických zubných kefkách – 16.03.2020 4.-5. vyučovaciu hodinu – 

nezrealizované. 

7. Pre študentov odboru zua – III+IV.ZUA,  bude profesionálna prezentácia fy Listerine 

o ústných vodách – nezrealizované. 

8. V MŠ zrealizované preventívne programy pre deti škôlky, ale aj rodičov počas 

triednej schôdzky - zrealizované. 

- Pokračujeme v zbierke použitých zubných kefiek - zrealizované.  

Od 10.3.2020 členovia predmetovej komisie zabezpečovali dištančnou formou priebeh 

výchovno-vzdelávacieho procesu podľa TVVP jednotlivých predmetov. Využívali rôzne 

metódy pričom komunikáciu so žiakmi sprostredkovávali IT technológie cez meet, SKYPE, 

edupage, email, yuotube videá. 

Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu počas dištančného vzdelávania 

a náhradná výučba u žiakov 3. roč. miesto SOP:  

PPK temat. celok:  Zdravotná výchova   -  5 h           

         témy: Rola zdravotníka ako pedagóga – 2 h 

                    Metódy, formy a prostriedky zdravotno-výchovnej činnosti 2 h         

                    Nácvik výchovného pôsobenia - 1h    

PPK cv. temat. celok: Zdravotná výchova   -  5 h 

          témy: Rola zdravotníka ako pedagóga - 1h   

                     Metódy, formy a prostriedky zdravotno-výchovnej činnosti – 1 h 

                     Nácvik výchovného pôsobenia - 3h   

ZUL temat. celok: Implantológia 6 h 

          témy: Charakteristika implantátov. 2 h 

                     Druhy implantátov. Indikácia a kontraindikácia implantátov. 2 h 

                     Zavedenie implantátov. Nástroje a materiály. 2 h 

         temat. celok: Ochrana zdravia pri práci 2 h 

         témy:  Nebezpečenstvo nákazy infekčnou chorobou. 1 h 

                     Možnosti prevencie pred ochoreniami v zubnej ambulancii. 1 h   

HUD cv. temat. celok:  Praktická prezentácia prevencie zubného kazu a čistenia zubov   

v materskej škole a u detí od 6 do 12 rokov. 8 h 

         témy:  Učebné kroky k vyučovacej hodine - typy vyučovacích hodín 1h 

                     Šesť základných prvkov k zostaveniu vyučovacej hodiny 1h 

                     Psychologické aspekty potrebné k výučbe malých detí v predškolskom veku.2h 

                     Zostavenie vyučovacej hodiny v MŠ podľa danej témy. 2 h 

                     Zostavenie vyučovacej hodiny v ZŠ u detí od 6 do 12 rokov.  2 h 

AZA temat. celok:  Asistencia v zubnej ambulancii 60 h 

          témy: Organizácia práce na pracovisku praktického vyučovania. 8 h 

                     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 7 h 

                     Asistencia zubnému lekárovi pri vstupnom vyšetrení pacienta - anamnéza, 

extraorálne a intraorálne vyšetrenie. 15 h 

                     Asistencia zubnému lekárovi pri ošetrení pacienta so zubným kazom 

amalgámom. 15 h  

                     Asistencia zubnému lekárovi pri ošetrení pacienta so zubným kazom vo fronte. 

15 h 

ZAZ t. temat. celok: Aplikovaná asistencia v zubnej ambulancii  podľa druhu ochorenia 4 h 
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             témy: Sterilizácia, expirácia, sterilizačný denník, sanitárny deň 1 h 

                        Pomôcky a príprava zákrokovne pred chirurgickým zákrokom 1 h  

                        Pomôcky a príprava operačného tímu 1h 

                        Pomôcky a príprava zákrokovne po chirurgickým zákrokom  1 h  

ZAZ cv. temat. celok:  8 h 

              témy: Sterilizácia, expirácia, sterilizačný denník, sanitárny deň. 2 h 

                        Pomôcky a príprava zákrokovne pred chirurgickým zákrokom 2 h  

                        Pomôcky a príprava operačného tímu 2h 

                        Pomôcky a príprava zákrokovne po chirurgickým zákrokom  2 h  

Metódy vzdelávania: počítačová metóda 

                                 hovoreného slova - prednáška, vysvetľovanie – online cez Skype 

                                 tlačeného slova – prezentácia Power point, príprava do Worde, nariadenia 

RÚVZ, SKZL, práca s textom 

                                 názorno - demonštratívne - práca s obrazom, video, práca s pracovným 

listom, modelové situácie, tray systém cez    obrázky, pracovné listy 

                                 komplexné výučbové metódy - frontálna – online cez SKYPE 

                                 informačno- receptívna – výklad, prednáška cez Skype, vysvetľovanie, 

motivačný problém cez Skype 

                                 reproduktívna – rozhovor, komunikácia cez gmail, rozhovor cez Skype 

                                 heuristická - rozhovor, riešenie úloh, problému, situačná metóda 

                                 projektová metóda – tvorba plánu na konkrétnu tému                                         

                                 fixačné metódy – opakovanie, domáca úloha 
 

4. Absolvované vzdelávanie a akcie v ZUA u jednotlivých členiek: 

 Mgr. Janette Čížová: 

- monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov testami, polročnými testami 

- inovačné vzdelávanie: Myšlienkové mapy v edukácii  

                                       Moderné prezentačné nástroje v edukácii   

 PhDr. Stanislava Laschová: 

- inovácia ŠkVP a tematických plánov pre študijný odbor ZUA 

- revidovania pripomienok k ŠVP – odborné predmety pre študijný odbor ZUA, úprava 

a medzipredmetové zjednotenie učebných osnov  

- kvalifikačné vzdelávanie na UNIPO – Katedra dentálnej hygieny – ukončenie druhého 

ročníka externého štvorročného štúdia 

- príprava dokumentácie maturitných otázok/ zadaní pre TČOZ a PČOZ MS,  člen 

maturitnej komisie v odbore ZUA pre PČOZ MS a TČOZ MS, ktorá prebiehala 

administratívne 

- predseda predmetovej komisie pre PČOZ MS a TČOZ MS na SZŠ v Prešove – 

schvaľovanie maturitných otázok pre TČOZ a PČOZ MS 

- opakovaná príprava zmlúv pre vykonávanie klinickej a mesačnej praxe, vedenie 

klinickej praxe a dokumentácie – delených triednych kníh 

- definitívna úprava vlastnej učebnice Základy asistencie v zubnej ambulancii – pracovné 

listy pre zubného asistenta, ktorá je schválená do edičného plánu a na základe posudkov 

a požiadaviek vydavateľstva Osveta prebiehajú posledné úpravy pred tlačou, plánované 

vydanie je max. november 2020. 

- príspevok odborných článkov do školského časopisu. 

- vzdelávanie prostredníctvom online webinárov: 
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- Návrh klasifikácie ochorení parodontu a periimplantačnej oblasti so zameraním na  

   plán liečby v zubolekárskej praxi 

-  Individuálna a profesionálna dentálna hygiena u kariologického pacienta 

      - Sonická technologie jedním tahem  -  monitorovanie  úrovne  vzdelávacích 

          výsledkov žiakov testami, polročnými testami. 

 

4. Návrhy a pripomienky k zefektívneniu práce PK 

 Podporiť tímovú spoluprácu, osobnú zodpovednosť a komunikáciu medzi pedagógmi, 

externými zamestnancami a rodičmi, podporiť vzájomné hospitácie na odborných 

hodinách. 

 Motivovať žiakov k dodržiavaniu BOZP a PO od prvého ročníka, dôsledné používanie 

ochranných pracovných pomôcok, bariérového ošetrovania. 

 Motivovať žiakov k dodržiavaniu základných etických princípov a profesionálnych 

komunikačných zručností počas praktického vyučovania, 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.  

 Mať vyhovujúce školské priestory – priebežné dopĺňanie učebných pomôcok. 

 Navrhujeme ďalšiu spoluprácu medzi strednými zdravotníckymi školami, aby dochádzalo 

k vzájomnej výmene i audiovizuálnych pomôcok v odbore zubný asistent.  

 Rozšíriť kolektív odborných vyučujúcich v odbore zubný asistent o kvalifikovaných a 

aktívne pracujúcich. 

 Aktívne iniciovať revidenciu nevyhovujúceho ŠVP, pracovať na revidencii jednotlivých 

predmetov podľa aktuálnych požiadaviek trhu a zubných ambulancií. 

 

 

 Vypracovala: PhDr. Stanislava Laschová

                      vedúca odboru zubný asistent 

 

 

Správa o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2018/2019 

 

Výchovný poradca: PhDr. Mariana Mišinová, PhD.   (02.09.2019 – 30.06. 2020) 

 

V školskom roku 2019/2020 sa činnosť výchovného poradcu riadila plánom stanoveným 

v septembri 2019, 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 
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sa správne učiť“ v koordinácii s CPPPaP Trenčín. Všetky prvé ročníky absolvovali 

prednášku v mesiaci september 2019. 

• Na stránke školy a na nástenke boli zverejnené informácie o  konzultačných hodinách. 

Konzultačné hodiny: utorok 08.00 – 09.30 hod, štvrtok 10.00 – 11.30 hod. 

• Účasť na Gaudeámus akadémii v Bratislave spolu s PhDr. Rybánskou, PhD. a triedou 4. 

ZA 24. 9: 2019. 

• Výstava „Stredoškolák – hrdina remesla“ s prezentáciou SZŠ sa konal  24. 10. – 25. 

10.2019 na výstavisku Expo center Trenčín, účasť VP 25. 10. 2019. 

• VP sa zúčastnila na rodičovských združeniach končiacich ročníkov na ZŠ Duklianska a ZŠ 

Partizánska Bánovce nad Bebravou, kde prezentovala možnosť a podmienky štúdia 

v jednotlivých študijných odboroch na SZŠ   C. Šimurkovej v Trenčíne.                             

• 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. Informácie o DOD boli zverejňované na 

nástenke VP. 

• 19.11.2019 – Účasť na prezentácii spoločnosti TREXIMA „Prognózy vývoja trhu práce“. a 

„Uplatnenie absolventov“. 

• V končiacich ročníkoch bolo výchovné poradenstvo zamerané najmä na podávanie 

prihlášok na VŠ. Poradenský servis k prihláškam, ich vypisovaniu bol poskytovaný počas 

celého obdobia podľa požiadaviek. Na nástenke výchovného poradcu boli zverejnené 

termíny odovzdávania prihlášok, ponuky jednotlivých vysokých škôl, ktoré súvisia s 

lekárskymi  a nelekárskymi zdravotníckymi odbormi. 

• V mesiacoch november – január VP realizovala prezentáciu  s témami „Výber VŠ, 

vypisovanie prihlášok, SCIO testy“ v triedach 4. MAS, 4. FL a 4. ZA počas triednických 

hodín v spolupráci s triednymi učiteľmi. 

• Kontaktovanie MZ – generálneho riaditeľa sekcie VŠ ohľadne podávania prihlášok na VŠ. 

• Vzhľadom na situáciu nebola realizovaná prednáška Preventívne poradenstvo pre žiakov 

končiacich 4. ročníkov. VP po telefonickej konzultácii s p. Pristašovou z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny spracovala materiál a poslala cez Edupage žiakom, rodičom 

a triednym učiteľom končiacich ročníkov. 

• 13.05.2020 účasť VP na webinári SCIO – Národné porovnávacie skúšky – nové termíny 

a on-line podoba skúšok. 

• Všetky spracované materiály v spolupráci s Ing. Drhovou umiestnené na stránke školy 

v sekcii VP. 

• Študijné a pracovné ponuky VP preposielala študentom cez Edupage. 

• Výchovná poradkyňa zrealizovala v spolupráci s triednymi učiteľmi prieskum u žiakov v 

súvislosti s podanými prihláškami na VŠ a získala kontakty pre zrealizovanie spätnej 

väzby uplatnenia absolventov.  

• Pozornosť bola venovaná aj starostlivosti v oblasti správania. Žiaci, ktorí potrebovali 

poradenstvo boli riešení v spolupráci so školskou psychologičkou PhDr. Krasulovou. 

• Na nástenke výchovného poradcu boli priebežne zverejňované pracovné ponuky pre 

absolventov, ponuky brigád.  

• Výchovná poradkyňa sa zúčastňovala stretnutí VP v CPPPaP Trenčín. 

 

                               PhDr. Mariana Mišinová, PhD.  

       Výchovný poradca 
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Hodnotiaca správa koordinátora prevencie drogovej závislosti 

  

Školský rok: 2019/2020 

Koordinátor prevencie drogovej závislosti: Mgr. Helena Janíčková 

  

V priebehu školského roka 2019/2020 bola činnosť koordinátora  prevencie drogovej 

závislosti 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  

 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  

 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 

 V priebehu septembra boli žiaci všetkých tried oboznámení s novou smernicou 

k prevencii šikanovania.  

 

V priebehu šk. roku 2019/2020 sme v rámci protidrogovej prevencie zorganizovali 

nasledovné podujatia:   

  

 1. 10.2019 sa žiaci II ročníkov zúčastnili  prednášky na tému: Fatálny alkoholový 

syndróm 

 11. 10. 2019  navštívili  žiaci prvých ročníkov divadelné predstavenie „The Dark Trip- 

Drogy sú cesta do tmy“. V spätnej väzbe žiaci reagovali veľmi pozitívne a zhodnotili 

toto predstavenie ako prínosné v oblasti protidrogovej prevencie  

 Žiaci I. ZL mali prednášku zameranú na oboznámenie žiakov s príčinami a následkami 

pitia alkoholu v tínedžerovom veku pod vedením Mgr. Heleny Janíčkovej 

 6.11. 2019 sa časť triedy II. ZL  zúčastnila akcie : Revolution Train- protidrogový vlak 

 

V tomto školskom roku bolo hlavným cieľom činnosti koordinátora protidrogovej prevencie 

vychovávať žiakov k osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutie, a to prostredníctvom 

informácií, ktoré boli žiakom sprostredkované na vyučovacích hodinách, prednáškach a 

besedách venovaných tejto problematike.  Podujatia naplánované na 2. polrok šk. r.2019/2020 

sa neuskutočnili v dôsledku COVID-19.  

 

 

       Vypracovala. Mgr. Helena Janíčková  

koordinátor prevencie drogovej závislosti    
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Hodnotiaca správa koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 

Školský rok: 2019/2020 

Koordinátor: PhDr. Margita Rybánska, PhD. 

 

 Počas školského roka 2019/2020 bola činnosť koordinátora výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu realizovaná podľa plánu výchovy k manželstvu a rodičovstvu predloženého do 

Plánu práce. Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola zameraná na utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s 

vedeckými poznatkami a etickými normami. 

Aktivity  koordinátora smerovali k vedeniu školy, triednym učiteľom, pedagogickým 

zamestnancom, rodičom a predovšetkým k žiakom.  

 Okrem cielených aktivít bol obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu obsiahnutý vo 

vyučovaní viacerých predmetov, na triednických hodinách a počas suplovaných hodín.  

 Medzi žiakmi sa uskutočnili diskusie s cieľom zmapovať vedomosti, názory, skúsenosti 

žiakov v otázkach týkajúcich sa rodinného, manželského a partnerského života. Bol 

realizovaný prieskum medzi žiakmi 1. ročníkov so zámerom na zistenie postojov v oblasti 

partnerského, rodinného a manželského života.  

Realizované ankety:  

 Názory na manželstvo a partnerstvo 

 Vzťahy a sexualita 

  

Boli zhotovené nástenky s nasledovnými témami: 

 Vyznanie lásky v citátoch 

 Vývoj vzťahov medzi dvoma ľuďmi 

 Zázračná cesta do života  

 Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí   

 „Červené stužky“ – boj proti AIDS 

 Svetový deň predčasne narodených deti 

 V mesiaci september sa škola zapojila do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane 

Červené stužky,  ktorá je zameraná na boj proti AIDS.  V súvislosti s touto kampaňou sa 

realizovali viaceré aktivity. Hlavné zameranie kampane je poskytnutie a zvýšenie odborných 

vedomostí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok prevencie AIDS. 

Týždeň od 26. novembra bol na škole vyhlásený za „Týždeň boja proti AIDS“ . Odvysielala 

sa rozhlasová relácia, rozdávali sa informačné letáky o HIV/AIDS, žiaci a pedagógovia si 

pripli zhotovené červené stužky, na znak solidarity s chorými na AIDS. Bola realizovaná 

prednáška na tému: HIV/AIDS a  realizácia kvízu: Otestuj si vedomosti o AIDS. 

 Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie  celoslovenskej kampane 

Červené stužky v Žiline , ktorú pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou 

MŠVV a Š SR a Okresného úradu – odboru školstva v Žiline, organizovalo Gymnázium 

sv. Františka v Žiline. Kampaň Červené stužky je osvetovou  kampaňou v boji proti 

AIDS.  Je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu 

prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. 

 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, v spolupráci s FN Trenčín 

a s občianskym združením Malíček vyhlásila od 18. do 22.  novembra 2019: Týždeň výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu, s pripomenutím Svetového dňa predčasne narodených detí s 

garantkou projektu RNDr. Jankou Gugovou. Zdravotnícke školy a ostatné stredné školy na 

Slovensku boli vyzvané k podporeniu tejto akcie. Boli realizované prednášky spojené 

s besedou. Prednášky boli zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu s lekárkou 
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MUDr. Dominikou Halásovou  z Gynekologicko - pôrodníckej kliniky,  s  primárom MUDr. 

Pavlom Šimurkom, PhD., s prednostom Kliniky pediatrie a neonatológie v Trenčíne a 

koordinátorom výchovy k manželstvu a rodičovstvu PhDr. Margitou Rybánskou, PhD. 18. 

novembra 2019 bolo realizované stretnutie  a beseda s pozvanými mamičkami, s prítomnými 

deťmi, ktoré sa narodili predčasne.. Kultúrne podujatie zabezpečovali žiaci IV. ZA triedy. 

Pripomenutie Svetového dňa predčasne narodených detí bolo spojené s rozdávaním 

purpurových stužiek, zapálením purpurových sviečok , rozdávaním letáčikov v SZŠ C. 

Šimurkovej v Trenčíne a vo FN v Trenčíne, v Klinike pediatrie a neonatológie 

a Gynekologicko – pôrodníckej klinike. Počas týždňa sme prostredníctvom školského 

rozhlasu odvysielali reláciu k danej problematike. 

Počas školského roka boli uskutočnené prednášky a besedy v oblasti sexuality, rodinného 

a manželského života s rôznym zameraním:   

 Rodina, vzťah rodič – dieťa, starostlivosť detí o rodičov v starobe 

 Prečo je pre Teba dôležitá rodina? 

 Vývoj vzťahov medzi dvoma ľuďmi  

 Prednáška  s odborníkom na tému: ochrana pred počatím, druhy antikoncepcie, 

prevencia pred pohlavnými chorobami, plánované rodičovstvo. 

 O rizikách hormonálnej antikoncepcie, výhodách prirodzeného plánovania rodičovstva 

pre reprodukčné zdravie a dôležitosti plánovania rodičovstva 

 Aký je Váš názor na manželstvo - je to iba prežitok? 

 Rozpad partnerstva – príčiny a dôsledky najmä na deti 

 Riešenie konfliktov, vzťahy v rodine, autorita, zodpovednosť, tolerancia ako nástroje 

šťastnej rodiny 

  

     Realizovaným prieskumom o vnímaní rodiny, jej vplyvu na rozvoj  osobnosti a hodnotovej 

orientácie sme zistili, že rodina je prioritou, ktorá je pre žiakov útočiskom pri riešení ich 

životných situácií. 

     Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola realizovaná s prihliadnutím na vekovú kategóriu 

žiakov a stupeň ich telesnej, duševnej a sociálnej vyspelosti, ako aj špecifické podmienky 

školy. Aby boli splnené stanovené ciele, škola úzko spolupracovala s viacerými odborníkmi 

zo spoločenskej i odbornej oblasti týkajúcej sa danej problematiky. Žiaci boli vedení  k 

osvojeniu si takých životných zásad a postojov, aby v reálnych životných situáciách konali 

zodpovedne, správne a v súlade s mravnými, etickými, zdravotnými a spoločenskými 

požiadavkami. 
 

Hodnotiaca správa koordinátora environmentálnej výchovy 

 

Školský rok:  2019/2020 

Koordinátor: Mgr. Zuzana De Riggová 

 

 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.  

 Obsah ENV sme prepájali s obsahom vzdelávania najmä v predmetoch anglický jazyk,  

biológia, analytická chémia, laboratórna technika v týchto témach učiva: 

 základné príčiny klimatických zmien  
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 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. 

 

 

 V priebehu školského roka 2019/2020 sme v rámci environmentálnej výchovy  

      zrealizovali nasledovné aktivity:  

 Viedli sme žiakov k šetreniu a efektívnemu využívaniu vody, najmä na laboratórnych 

cvičeniach z odborných predmetov, kde býva enormná spotreba vody.  

 Viedli sme žiakov k ekologickej likvidácií nepotrebných a použitých chemikálií, 

najmä v odbore zdravotnícky laborant. 

 Pokračovali sme v zbierke pod názvom „zbierame štuplíky“, pričom za vyzbierané 

a na recykláciu odovzdané uzávery dostali rodičia finančné prostriedky potrebné na 

liečbu dievčatka Sabínky, ktorá má diagnostikovanú hypotóniu. 

 Pokračovali sme na škole v separovaní odpadu – triedili sme plasty, papier a použité 

batérie. 

 Na hodinách anglického jazyka boli žiakom IV. Ročníkov premietnutý dokumentárny 

film o najvážnejších ekologických problémoch sveta spojený s besedou a analýzou 

jednotlivých problémov. 

 V časopise Cellula v sekcii EKO Cellula uverejňujeme články od žiakov 

s environmentálnou aktivitou.   

 Naďalej funguje projekt  Curaprox ozelenieva, ktorého cieľom je zber a  

recyklácia použitých zubných kefiek.  

 Na OŽAZe, KOŽAZe, LVVK boli žiaci informovaní o ochrane a zásadách pobytu 

v prírode.  

 V rámci PK sme navrhli elektronizáciu viacerých dokumentov, snaha o šetrenie 

papiera.  

Nezrealizované plánované akcie v období marec  - jún z dôvodu pandémie Covid -19:  

Jarný swap oblečenia spojený s prednáškou o pomalej móde.  

Zveľaďovanie zelene v okolí školy, zber odpadkov v okolí školy 

V budúcom školskom roku plánujeme vytvoriť Klub mladých  eko-nadšencov, ktorí 

by sa spolupodielali na  príprave a realizácii jednotlivých aktivít spojených s témou 

ochrany prírody.  

 

          Mgr. Zuzana De Riggová 

                     koordinátor ENV 
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Hodnotiaca správa koordinátora informatizácie 
 

Školský rok: 2019/2020 Počet členov: 2 + vedenie 

Koordinátor informatizácie: Ing. Andrea Julény Počet zasadnutí s vedením: 6 

 

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. Realizuje jednotlivé činnosti na 

základe plánu práce.  

 

Projekty: 

 

 Ukončili sme migráciu dát a vizuálu webovej stránky školy v súlade s vizuálom 

zriaďovateľa (TSK). 

 V rámci medzinárodného projektu „Úcta, hrdosť, odbornosť“ bola testovaná databáza 

štúdijných materiálov - ucelených predmetov, súčasne s materiálmi cezhraničného 

partnera. 

 V mesiaci máj sa v rámci dištančného vzdelávania 112 žiakov zapojilo do IT FITNESS 

TESTu národa s priemernou úspešnosťou 58%, celoslovenský priemer je 63%. Najlepší 

výsledok dosiahla trieda II. FL s priemerom 64% (najlepšie výsledky Alena Mokričková 

92% - I.PSA, Michal Michalec 88% - II.FL). 

 S ohľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s prerušením výuky a realizáciou dištančnej 

formy vzdelávania nebol v tomto roku zrealizovaný študentský prieskumu spokojnosti 

„Dotazník spokojnosti 2020“. 

 Bola vytvorená štruktúra databázy knižničného informačného systému a vytvorená 

elektronická evidencia učebníc pre IV. ročník štúdia. Spustili sme testovaciu prevádzku 

elektronickej evidencie požičiavania učebníc. Ďalšie učebnice budú priebežne dopĺňané 

tak, aby v septembri 2020 sa mohol celý proces výpožičky kníh, aj s kompletnou 

evidenciou, zrealizovať pre žiakov všetkých ročníkov štúdia.  

 Škola sa zapojila do projektu modernizácie internetu na školách  EDUNET. V prvej etape 

boli externou firmou nainštalované zariadenia zabezpečujúce internetovú konektivitu a 

príslušná kabeláž (na zábradlí balkónu spoločenskej miestnosti) , router a 5 WiFi access 

point. V druhej etape, ktorá nás čaká, je nutné vykonať viaceré zmeny v nastaveniach 

siete v rámci lokálnej infraštruktúry školy.  

 Z dôvodu neexistujúcej jednotnej školskej platformy pre e-learningové vzdelávanie 

dištančnou formou a edupage sa v čase prerušenej výuky ukázal ako nedostattočný 

nástroj, začali sme proces prvotnej implementácie a migrácie existujúcich kont do 

Microsoft 365 pre školy, s dôrazom na zabezpečenie nástrojov Office pre žiakov 

v domácom prostredí a nástroja Teams na bezpečnú a spoľahlivú online komunikáciu 

žiakov a učiteľov. 

 

Opakujúce sa aktivity: 

 

 V priebehu celého školského roku koordinátorka informatiky spravovala databázu 

informačného systému školy v zakúpenom programe aSc Agenda, elektronickú žiacku 

knižku pre žiakov SZŠ a dochádzkový systém žiakov aj zamestnancov. 
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 Pre dva ročníky (I. a II.) v dennej aj externej forme je už kompletná štúdijná agenda 

vedená iba elektronicky - evidencia výchovných opatrení, komisionálnych skúšok, náhrad 

je automatizovane generovaná do katalógových listov. 

 Komunikácia školy s rodičmi a žiakmi  bola naďalej realizovaná prostredníctvom 

modulov „Nástenka“ a „Správy“ v EduPage. 

 Pod vedením Ing. Drhovej sa 53 žiakov školy v novembri 2019 zapojilo do 

celoslovenskej informatickej súťaže iBobor a 20 z nich sa stalo úspešným riešiteľom 

v rámci celoslovenského rebríčka. 

 V priebehu celého školského roka Ing. Drhová aktualizovala a udržiavala web stránku 

školy. 

 Nosné činnosti aSc Agendy  

o September – vytvorenie tried 1. ročníka, prenos údajov predchádzajúceho 

školského roku do nového školského roku. 

o  Október - prihlásenie žiakov na externú časť maturity – export prihlásených 

študentov pre externý systém. 

o Január – spracovanie polročného hodnotenia žiakov (výpis známok, výchovné 

opatrenia, priebežné štatistiky). 

o Máj a Jún – kvôli opatreniam súvisiacimi s mimoriadnou situáciou COVID 19 boli 

zrealizované administratívne maturity, administratívne záverečné skúšky  

a administratívne prijímacie konanie prostredníctvom aSc agendy a eupage školy. 

o Jún - spracovanie koncoročného hodnotenia žiakov (vysvedčenia, výpis známok, 

výchovné opatrenia, sumárne štatistiky).  

o  Júl - archivácia a tlač triedných kníh a súvisiacej pedagogickej dokumentácie. 

o August – preklopenie dát prijímacieho konania do databázy žiakov školy (nultý 

ročník).  

o 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 (2020/2021). 

 

 Vypracovala: Ing. Andrea Julény 

 

 

 

Hodnotiaca správa predsedu MS SČK o činnosti MS SČK pri SZŠ C. 

Šimurkovej  v Trenčíne 
 

Školský rok : 2019/2020  

Počet členov: 367 z toho vyučujúcich 39 a študentov 328 

Predseda: PhDr. Anna Litvínová, PhD.  

 

Predsedníctvo MS SČK:  

Predseda: PhDr. Anna Litvínová, PhD.  

Podpredseda: Mgr. Janka Hrnčárová  

Pokladník: Mgr. Janka Meľošová   

Revízori: PhDr. Alena Kasalová, Mgr. Lenka Petričková  

Počet zasadnutí: 5  
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Zasadnutia MS SČK:  

26.08.2019 – zápisnica č. 03/2019 

01.10.2019 – zápisnica č. 04/2019 

19.12.2019 – zápisnica č. 05/2019 

04.02.2020 – zápisnica č. 01/2020 

30.06.2020 – zápisnica č. 02/2020 

 

V priebehu školského roka predsedníctvo MS SČK zorganizovalo a spolupracovalo na 

akciách:  

 hliadky na NTS Trenčín "Študentská kvapka krvi" v termíne 07.10.2019 do 08.11.2019- 

zúčastnilo sa 40 dobrovoľníkov z radov študentov SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne, ktorí 

sú členovia ČK  

 17.10.2019 sa 4 dobrovoľníci z radov študentov SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne zúčastnili 

potravinovej zbierky v OC Kaufland 

 bezpríspevkové darcovstvo krvi "Jesenná kvapka krvi" organizovaná pre študentov a 

pedagógov SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne  13.11.2019 v spolupráci s NTS Trenčín. Krv 

darovalo 17 študentov.  

 12.12.2019 sa uskutočnila Výročná schôdza MS SČK pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne 

 hliadky na NTS Trenčín "Valentínska kvapka krvi" v termíne od 10.02. - 13.03.2020 - 

zúčastnilo sa 32 dobrovoľníkov z radov študentov SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne, ktorí 

sú členovia ČK. Akcia bola predčasne ukončená 09.03.2020 z dôvodu šírenia sa nákazy 

COVID-19. 

 bezpríspevkové darcovstvo krvi "Valentínska kvapka krvi" organizovaná pre študentov a 

pedagógov SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne, Deň Narcisov 2020,  spolupráca s ÚzS SČK 

TN pri organizovaní súťaže prvej pomoci Hliadky mladých zdravotníkov sa 

neuskutočnili z dôvodu šírenia sa nákazy COVID-19. 

Spracovala: PhDr. Anna Litvínová, PhD.  

  

 

Hodnotiaca správa koordinátora Žiackej školskej rady pri SZŠ Celestíny 

Šimurkovej v  Trenčíne 
 

 

Školský rok: 2019/2020 

Koordinátor ŽŠR: Mgr. Bohumila Novosadová 

 

Počet členov: 11 

Počet zasadnutí ŽŠR:  4 prezenčne, 1x online 

 

Členovia Žiackej školskej rady pri SZŠ C. Šimurkovej Trenčín (ďalej len ŽŠR): 

Predseda:  

Sebastián Murtin III. MAS do 18.12.2019, od 19.12.2019  Dárius Súkeník II.ZA 

Podpredseda: 

Timea Škublová III.ZUA do 19.12.2019, od 19.12.2019 Sebastián Murtin III.MAS 
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Do 18.12.2019: 

 

  Členovia ŽŠR trieda 

 Dominika Sedlárová   II.FL 

 Monika Nábelková   II.ZL 

 Dárius Súkeník   II.ZA 

 Barbora Magulová   II.ZUA 

 Alexandra Hancková /Michaela Fraňová  II.MAS 

 Slávka Pavlíková   III.ZL 

 Viktória Makarová   III.ZA 

 Simona Halásová    III.FL 

 Dominika Zagyiová  III.ZUA 

 Soňa Cholevová   IV.FL 

 Monika Kukučková /Sventeková Denisa  IV.ZL 

 Radovan Ďurikovič   IV.ZA 

 Nina Beláňová   IV.MAS 

 Jakub Oriešek  I.FL 

 Michalcová Petra  I.ZL 

 Kristína Horňáková  I.PSA 

 Laura Gáliková  I.PSB 

 Martina Talabová  I.MAS 

 Timea Junasová  I.ZUA 

 

Od 19.12.2019: 

Členovia ŽŠR 

 Dominika Zagyiová  3. ZUA 

 Monika Nábelková 2. ZL 

 Barbora Magulová 2. ZUA 

 Dominika Sedlárová  2. FL 

 Simona Halásová  3. FL 

 Petra Michalcová  1. ZL 

 Michaela Fraňová 2. MAS 

 Kristína Horňáková  1. PSA 

 Erika Burgerová  3. ZL 

Prizývaní hostia / zástupcovia tried 

  Viktória Makarová 3. ZA 

  Martina Talábová  1. MAS 

  Laura Gáliková 1.PSB 

  Radovan Ďurikovič 4.ZA 

  Tímea Škublová  4.ZUA 

  Ema Bačíková  1.FL 

  Marián Seidl  4. FL 

  Nina Beláňová 4.MAS 

  Timea Junasová  1. ZUA 

  Denisa Sventeková  4.ZL 
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Činnosť členov ŽŠR pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne:  

 

 Členom ŽŠR na ich zasadnutia bola poskytnutá miestnosť č. 408. 

 Na prvom zasadnutí členov Žiackej školskej rady pri Strednej zdravotníckej škole 

Celestíny Šimurkovej v Trenčíne sa uskutočnilo dňa 26.09. 2018 členovia ŽŠR  schválili 

návrh činnosti na školský rok 2019/2020 a boli doplnení noví členovia ŽŠR zo zástupcov 

tried 1. ročníka, čím sa zvýšil počet členov na 21. Keďže zákon umožňuje mať na strednej 

škole len 5 až 11 členov ŽŠR, bolo nevyhnutné pozmeniť túto skutočnosť aj v štatúte 

ŽŠR. Preto bolo prijaté uznesenie, že bude vytvorený Volebný poriadok, podľa ktorého 

prebehne tajná voľba nových (staronových) členov ŽŠR a následne títo členovi schvália 

Štatút ŽŠR so zapracovanými zmenami. Predsedom ŽŠR naďalej ostal Sebastián Murtin 

z III. MAS.  

 V septembri dňa 23.09.2019 členovia ŽŠR konali zbierku ,,Biela pastelka“ pre Úniu 

nevidiacich a slabozrakých, ktorej výnos činil 101,22€. 

 Koordinátorka ŽŠR Mgr. B. Novosadová sa zúčastnila v dňoch 10-12. októbra školenia 

Refresh, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 10-12.10.2019 v Trenčianskych Tepliciach pod 

záštitou Iuventy a oboznámila členov ŽŠR so získanými informáciami a podnetnými 

nápadmi pre ďalšiu činnosť ŽŠR. 

 Predseda S. Murtin a P. Michalcová sa zúčastnili „školenia Stredoškolského parlamentu 

Stredných škôl Trenčianskeho kraja”, ktoré sa konalo zdarma v priestoroch Gazdovstva 

Uhliská, Nemšová – Trenčianska Závada v dňoch 07. – 09.11.2019, kde načerpali taktiež 

množstvo inšpirácii k riadeniu ŽŠR a mohli si precvičiť či obohatiť svoje nadobudnuté 

zručnosti v spolupráci s vrstovníkmi. 

 Predseda S. Murtin sa zúčastnil zasadnutia Stredoškolského parlamentu, ktorý sa 

uskutočnil dňa 15.11.2019 v kongresovej sále TSK, po skončení sa stretol osobne 

s predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom, ktorého informoval o alarmujúcej situácii t.j. 

nedostatku priestoru pre spoločenské a športové vyžitie našich žiakov – o chýbajúcej 

telocvični. 

 ŽŠR organizovala spolu so žiakmi druhých ročníkov na príprave imatrikulačného 

programu pre žiakov 1. ročníka. Imatrikulácie prebehli na našej škole dňa 21.11. 2019 bez 

vážnych problémov, imatrikulačná skúška a následné súťaže neboli urážlivé, ale zábavné 

a dbalo sa  na zvýšenú hygienu. Výška príspevku z Rodičovského združenia na jednotlivé 

súťaže a pohostenie pre žiakov i učiteľov bola v sume cca 549,46 € (117,46€ na pomôcky 

a 432,4 na pohostenie). Každý žiak dostal potravinový balíček a organizačným skupinám 

žiakov jednotlivých odborov boli preplatené výdavky za pomôcky, ktoré si sami zakúpili a 

použili pri jednotlivých súťažiach. Novinkou tento rok bola imatrikulácia nových 

pedagógov, ktorí boli prijatí do cechu profesorov našej Almy Mater. Boli vytvorené nové 

imatrikulačné certifikáty a ostáva úloha na budúci rok spísať imatrikulačný sľub. Hlavným 

problémom bol nedostatok miesta pre jednotlivé súťaže, keďže tento rok pribudla jedna 

prvácka trieda.  

 6. decembra 2019 žiaci ŽŠR zrealizovali na škole program k sviatku sv. Mikuláša. 

Oblečení v kostýmoch roznášali sladké odmeny, balíčky jednotlivým žiakom a učiteľom, 

ktoré si pripravili navzájom. Koordinátorka pripravila mikulášske balíčky ako odmenu za 

organizáciu imatrikulácií žiakom organizačných skupín v sume 31,28€, ktorú poskytlo 

Rodičovské združenie. 

 V decembri sa konali voľby členov ŽŠR. Členovia schválili  jednohlasne Volebný 

poriadok a uzniesli sa, že nebudú sa konať celoškolské voľby,  ale budú prebiehať v 2. 

kolách: 1. kolo voľba zástupcov jednotlivých tried, z ktorých sa v 2. kole volieb ustanoví 

11 členov ŽŠR a predsedom bude zvolený člen s najvyšším počtom hlasov. Po dohode 
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s jednotlivými triednymi a vyučujúcimi bol vytvorený harmonogram a 1. kolo sa 

uskutočnilo v dňoch11.-13. 12. 2019 keby bol zvolený zástupca triedy a postúpil do 2. 

kola, ktoré sa konalo od 16. do 18. 12. 2020. V druhom kole boli zvolení 11 členovia ŽŠR 

a predseda člen s najvyšším počtom hlasov. Voľby prebehli tajným hlasovaním a je 

o priebehu a výsledkoch volieb je vyhotovená zápisnica. Členom volebných komisií bol 

vždy koordinátor a dvaja členovia ŽŠR. 

 17. 12. 2019 ŽŠR zrealizovala „Vianočný bazár, ktorý mal charitatívny účel. Výťažok 

predaja vianočného punču a rôznych domácich výrobkov bol zaslaný ako finančný dar 

v sume 140,0€ na účet detského hospicu Plamienok. 

 Na sviatok sv. Valentína  prebehla na škole akcia pre všetkých žiakov- Valentínska pošta, 

kedy sa rozdávali valentínske pozdravy – „valentínky. 

 Vo februári po dohode s p. prof. B. Rolníkovou, ktorá je autorkou projektu „jesenná 

vitaminóza“, členovia ŽŠR (hlavne žiačky II.MAS), zrealizovali tento rok dňa 13.02.2020 

„zimnú vitaminózu“, kedy ponúkali po triedach ovocné  a zeleninové pochúťky / kúsky 

nakrájanej zeleniny. Finančný príspevok Rodičovského združenia na kúpu ovocia a 

zeleniny bol vo výške 61,97€. 

 Koncom februára ŽŠR podala „Žiadosť o pomoc pri riešení zriadení vlastnej telocvične“ 

na Ministerstvo zdravotníctva SR a odbor školstva TSK, v ktorej sa pripojila k návrhu 

riešenia danej situácie - plánu na prestavbu jednej z priľahlých budov na telocvičňu a 

zhotovenia oplotenia, čím by sa vyhradil školský areál, ktorý by slúžil aj na spoločenské 

účely (napr.: stužkové...) 

 Vzhľadom na situáciu s pandémiou Covidu 19, bola škola uzavretá vyučovanie prebiehalo 

dištančnou formou, preto sa nestihli uskutočniť ďalšie naplánované akcie. Počas tohto 

obdobia bolo uskutočnené jedno on-line zasadnutie ŽŠR, na ktorom členovia zdielali 

skúsenosti s dištančným vzdelávaním a angažovaním sa v rôznych formách pomoci 

občanom v miestach ich bydliska (napr. D. Sedlárová II.FL sa zapojila do šitia rúšok). 

 Na konci šk. r. 29. 06. 2020 bol dištančnou formou hlasovania prostredníctvom EduPage 

schválený Štatút ŽŠR so zapracovanými zmenami  a Volebný poriadok. (za: 7, držalo sa: 

4). Na podpis s vedením školy bude pripravený začiatkom budúceho šk.r. 2020/2021, 

o čom bude vyhotovená zápisnica z rokovania. 

 Celková výška príspevku na činnosť ŽŠR z fondu Rodičovského združenia bola cca 

649,55 €. 

 

Návrhy na zefektívnenie práce ŽŠR pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne: 

 

 Motivovať aj v ďalšom školskom roku žiakov k aktívnej činnosti organizovaním 

rôznych podujatí, ako napr.:  Noc v škole, školský ples / Majáles, výchovné 

koncerty a prednášky, či večerná školu 

 Zvýšiť záujem u žiakov školy o činnosti a spoluprácu so ŽŠR, vytvorenie 

vlastného loga 

 Iniciovať cezhraničnú spoluprácu so žiackou školskou radou partnerskej školy 

Střední zdravotnícka škola vo Vsetíne popri rozbehnutom projekte „ Úcta, hrdosť, 

odbornosť“ 

 Zefektívniť spoluprácu  s koordinátormi (Slovenského červeného kríža, pre 

rodinnú výchovu, pre environmentálnu výchovu, protidrogovej prevencie, 

výchovný poradca, školský psychológ) a pedagogickými zamestnancami školy 

 

 

                                Vypracovala: Mgr. Bohumila Novosadová 



 84 

Hodnotiaca správa o činnosti koordinátora finančnej gramotnosti 

za školský rok 2019/2020 

 

Pozíciu koordinátora finančnej gramotnosti na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne zastávala 

v školskom roku 2019/2020 PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

V tematických výchovno-vzdelávacích plánoch predmetov vyučovaných na našej škole sú  

v rôznej miere zakomponované kompetencie vymedzené Národným štandardom finančnej 

gramotnosti, ako aj aplikácie tém finančnej gramotnosti.  

Dňa 4. decembra 2019 sa zúčastnila v Banskej Bystrici vzdelávacej aktivity s názvom 

Učíme (sa) práva spotrebiteľa, súvisiacej s náplňou práce koordinátora finančnej gramotnosti. 

Vzdelávaciu aktivitu organizovalo Finančné riaditeľstvo SR, Akadémia finančnej správy 

v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Obsahom aktivity bolo zhrnutie práv 

spotrebiteľa, vymedzenie pojmov ako falošný tovar, pirátsky tovar a pod., klamlivé 

a zavádzajúce obchodné praktiky, cenové triky a zavádzajúce ponuky. Získané informácie 

boli priamo využité vo výučbe predmetu informatika, v tematickom celku Komunikácia 

prostredníctvom IKT, čo prispelo k získaniu kompetencií žiakov 1. ročníkov našej školy 

v oblasti Finančná zodpovednosť spotrebiteľov, definovanej v Národnom štandarde finančnej 

gramotnosti verzia 1.2. Podobne bude potrebné získané informácie zakomponovať do výučby 

ostatných všeobecno-vzdelávacích predmetov, napr. občianska náuka, či etická výchova. 

S cieľom doplniť medzery vo finančnej gramotnosti žiakov 4. ročníkov sme v spolupráci 

s finančným poradcom pripravili prednášku na témy Úver a dlh, Sporenie a investovanie, 

Riadenie rizika a poistenie zahrnuté v Národnom štandarde finančnej gramotnosti. Prednáška 

sa mala uskutočniť v prvej polovici mája. Žiaľ, v dôsledku prerušenia vyučovania na školách 

v súvislosti s novým koronavírusom COVID-19 ju nebolo možné realizovať. 

 

 

 

                                      PaedDr. Erika Hujová, PhD. 

koordinátor finančnej gramotnosti 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti Pracovnej zdravotnej služby pri SZŠ Trenčín za rok 

2019/2020.        
 

V zmysle zákona 289/2017 Z. z. vypracovala zoznam o zamestnancoch vykonávajúcich prácu 

zaradenú do kategórie 2, k 31.12.2019 (kódovanie zoznamu pracovníkov do 2. kategórie a 

vkladanie údajov do tabuliek podľa požiadaviek ÚVZ SR. Uvedené údaje boli  v zmysle tohto 

zákona elektronicky oznámené príslušnému orgánu verejného zdravotníctva do 15.01.2020. 

V spolupráci s RÚVZ Trenčín vykonané preventívne vyšetrenia 18 zamestnancov školy s 

akcentom na rizikové faktory srdcovo cievnych a metabolických ochorení. Zároveň im bolo 
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poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu so zameraním na význam 

zdravej výživy a pohybovú aktivitu. Tí, ktorí mali zvýšené hodnoty boli odoslaní k lekárovi. 

 Príprava edukačného materiálu – Všetko o fajčení a tabakovom dyme, na nástenku 

v priestoroch školy. 

Príspevky uverejnené na web stránke školy: 

     Príspevky majú upozorniť študentov ale aj pedagogických a nepedagogických pracovníkov 

školy na významné dni venované problematike zdravia a prevencie ochorení vyskytujúcich sa 

na Slovensku ale aj vo svete. 

• Svetový deň srdca – 29.september 

• Svetový deň duševného zdravia – 10.október 

• Svetový deň výživy – 16.október 

• Svetový deň osteoporózy – 20.október 

• Svetový deň diabetu – 14.november 

• Svetový deň proti rakovine – 4.február 

• Informácie o výskyte koronavírusu vo svete a link na stále telefónne číslo na RÚVZ 

  Trenčín. 

• Svetový deň obezity – 4.marec 

• Svetový deň zdravia – 7.apríl 

• Medzinárodný deň sestier – 12.máj 

 

     Vypracovala: MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH 

 

Vyhodnotenie činnosti školskej knižnice 

  

Školský rok      :  2019-2020 

Knihovníčka    :  Alena Surovčíková 

 V tomto školskom roku sme doplnili knižnicu o nové knižné tituly pre jednotlivé odbory, 

2 894 kusov učebníc,  na vyučovanie  matematiky, anglického jazyka a praktického 

vyučovania pre odbor praktická sestra a farmaceutický laborant. 

  

Do knižnice sme zakúpili 40 kusov odborných knižných jednotiek v hodnote 713,15 eur 

,ktoré žiaci i vyučujúci využívali v jednotlivých odboroch k sebavzdelávaniu.  

  

Pokračovali sme v zverejňovaní nových titulov časopisov vo vývesnej tabuli na chodbe i  

v knižnici, ktorý sa nám osvedčil v minulom školskom roku . 

  

Žiaci aj vyučujúci využívali zriadenú knihobúdku , ktorá bola dopĺňaná novými titulmi 

z radov žiakov i zamestnancov školy. 

  

Knižnica bola denne využívaná k príprave na vyučovanie, sebavzdelávanie, získavaniu 

nových poznatkov.  

Žiaci a vyučujúci využívali hlavne kopírovacie zariadenie, internet , tlačiareň, odbornú 

literatúru a časopisy.   

 


