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Základné identifikačné údaje o škole: 

 
 

Názov školy Stredná zdravotnícka škola 

Adresa školy Daxnerova 6, 917 92 Trnava 

Telefón +4215914133  

E-mail szstt@zupa-tt.sk 

WWW stránka szstt.edupage.org 

Zriaďovateľ  Trnavský samosprávny kraj 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľka  

školy 

RNDr. Lobotková Valburga, PhD., 

MPH 
 033/5914145 

 

lobotkova.valburga@zupa-tt.sk 

 

zástupkyňa 

riaditeľky 

školy 
PhDr. Hrašnová Katarína, PhD. 

 033/5914163 

  

 

hrasnova.katarina@zupa-tt.sk 

 

zástupkyňa  

riaditeľky 

školy 
PhDr. Pluhárová Zlatica 

 033/5914162 

  

 

pluharova.zlatica@zupa-tt.sk 

 

Vedúca  

praktického 

vyučovania 
PhDr. Hoštáková Ivana 

033/5914165 

  

hostakova.ivana@zupa-tt.sk 

 

 

Rada školy 

 
   Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po 

voľbách dňa 19. 3. 2012. Funkčné obdobie začalo dňom 18. 4. 2012 na obdobie 4 rokov.  

 

Funkcia  Titl., priezvisko, meno Zvolený (delegovaný) za 

predseda  Mgr. Princová Mária  pedagogických zamestnancov 

podpredseda  PhDr. Štefániková Jana  pedagogických zamestnancov 

člen  Ing. Pokrývková Stanislava  nepedagogických zamestnancov 

člen Ing. Rojko Jozef  rodičov 

člen Čaplová Martina  rodičov 

člen PaedDr. Horváthová Silvia  rodičov 

člen Mgr. Baranovičová Jana  Trnavský samosprávny kraj 

člen Sklenárová Magdaléna  Trnavský samosprávny kraj 

člen PaedDr. Gubrická Marta  Zastupiteľstvo TTSK 

člen Ing. Stanko Bystrík  Zastupiteľstvo TTSK 

člen Šarköziová Patrícia  III.C 

 

mailto:lobotkova.valburga@zupa-%20%20%20tt.sk
mailto:hrasnova.katarina@zupa-tt.sk
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0HE3S167/pluharova.zlatica@zupa-tt.sk
mailto:hostakova.ivana@zupa-tt.sk
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Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015 

 

Rada školy pri SZŠ vykonávala v priebehu školského roka 2014/2015 svoju činnosť v súlade so 

schváleným štatútom a z neho vyplývajúcich činností na rok 2014/2015.  

  

Prehľad činnosti: 

Rada školy sa zišla 16.10.2014.Na zasadnutí sa zaoberala: 

 - hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2013/2014 

- pedagogicko-organizačným zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku     

  2014/2015 

- návrhom počtu tried a žiakov prihlásených na jednotlivé odbory pre prijímacie konanie v šk. roku    

  2016/2017 

- aktivovaním študijných odborov od školského roku 2016/2017 

- vyjadrila súhlas s kritériami pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2015/2016 

  v študijnom odbore masér, zdravotnícky asistent, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant,    

  diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaná všeobecná sestra,  sanitár –   večerné  

  štúdium. 

  Ku schvaľovaniu návrhov počtu tried, kritérií pre prijímanie na štúdium v jednotlivých študijných  

  odboroch sa členovia RŠ vyjadrili per roll am.  
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Poradné orgány riaditeľky školy 
 

Prehľad poradných orgánov: 

a) pedagogická rada školy 

b) gremiálna rada 

c) predmetové komisie jednotlivých študijných odborov a predmetov 

d) metodické združenie triednych učiteľov 

 

Stručná charakteristika práce poradných orgánov riaditeľky školy. 

a) Pedagogická rada školy – skladá sa zo všetkých pedagogických pracovníkov. Schádza sa  najmenej       

štyrikrát ročne. Vedie ju riaditeľka školy, resp. vedením poverí svojho zástupcu. Pedagogická rada rokuje 

o zásadných výchovno-vzdelávacích cieľoch a prioritách školy a hodnotí ich úroveň a plnenie. 

 

b) Gremiálna rada – tvoria ju vedúci zamestnanci školy, ktorí operatívne riešia, kontrolujú a ukladajú 

úlohy kratšieho časového úseku. Závery z týchto porád sú podkladom pre ďalšie rozhodovanie riaditeľky 

školy. 

 

c) Predmetové komisie – sa podieľajú na úprave školských vzdelávacích programov, metodických 

a didaktických prístupov vo vyučovaní a odbornej praxi žiakov, na príprave prijímacích , maturitných, 

absolventských, záverečných skúšok. Rozpracúvajú plán práce školy do svojich plánov činnosti 

a tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov. 

 

d) Metodické združenie triednych učiteľov rieši problémy, ktoré sa vyskytujú v práci triednych učiteľov.     

 
Školská jedáleň a školský internát 

 

Súčasťou školy je aj školský internát a školská jedáleň, kde poskytujeme ubytovanie a celodenné 

stravovanie pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.   
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Počet žiakov školy za školský rok 2014/2015                                                             

 
Štúdium pre absolventov základných škôl 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet tried 
Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 
Počet tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

1. 5 123 2 5 123 2 

2. 4 94 1 4 93 1 

3. 4 98 3 4  96 3 

4. 3  71 2 0 0  0 

Spolu 16 386 8 13        312 6 

 
Vyššie odborné štúdium denné 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet tried 
Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 
Počet tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

1. 2 38 0 2 32 0 

2. 2 24 0 2 25 0 

3. 2 28 0 0 0 0 

Spolu 6 90 0 4 57 0 

 

 
Štúdium popri zamestnaní – sanitári 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet tried 
Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 
Počet tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

1. 1 22 0 0 0 0 

Spolu 1 22 0 0 0 0 

 

 

 

 

Štúdium popri zamestnaní – pomaturitné štúdium kvalifikačné 2.ročné – zdravotnícky asistent 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet tried 
Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 
Počet tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

1. 1 25 0 1 16 0 

2. 1 16 0 0 0 0 

Spolu 2 41 0 1 16 0 

 

 

Škola spolu 
Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet tried 
Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 
Počet tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

25 539 8 18 385 6 
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Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch a úspešnosti 

uchádzačov o prijatie 
 

Prijímacie konanie do 1. ročníka strednej školy k 1.9.2014 

Forma štúdia 

Počet žiakov 

Prihlásených 

Zúčastnených 

prijímacieho 

konania 

Úspešných 

v prijímacom 

konaní 

Zapísaných na 

štúdium 

4-ročné denné 

štúdium 
338 323 322 126 

vyššie odborné 

denné 
57 57 57 38 

štúdium popri 

zamestnaní 
67 67 67 47 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

Koncoročná klasifikácia – prehľad prospechu a správania 2014/2015 

odbor Trieda Počet vy
zn

am
en

an
í 

ve
ľm

i d
o

b
re

 

p
ro

sp
el

i 

n
ep

ro
sp

el
i 

n
ek

la
si

fi
ko

va
n

í 

sp
rá

va
n

ie
 2

 

sp
rá

va
n

ie
 3

 

sp
rá

va
n

ie
 4

 

p
ro

sp
ec

h
 

zdrav. asistent I. A 22 0 7 15 0 0 2 0 0 2,32 

I. B 21 1 3 13 3 1 2 1 1 2,6 

II. A 21 1 2 17 1 0 1 0 0 2,42 

II. B 21 1 5 12 3 0 1 0 0 2,37 

III. A 20 1 7 11 1 0 0 0 0 2,21 

III. B 20 2 8 9 0 1 0 0 0 2,03 

IV. A 20 0 6 14 0 0 0 0 0 2,42 

farm. laborant I. C 31 14 11 4 0 2 0 0 0 1,56 

II. C 30 13 9 8 0 0 0 0 0 1,63 

III. C 34 14 15 5 0 0 0 0 0 1,57 

IV. C 29 4 22 3 0 0 0 0 0 1,69 

masér I. E 26 3 7 15 1 0 0 0 0 2,15 

II. E 21 0 1 15 4 1 1 0 0 2,69 

III. E 22 2 9 10 1 0 0 0 0 2,07 

IV. E 21 0 8 13 0 0 2 0 0 2,21 

zdrav. laborant I. G 23 6 15 2 0 0 0 0 0 1,62 

dipl. 
fyzioterapeut 

I. F 21 4 10 7 0 0 0 0 0 1,76 

II. F 16 2 2 10 0 2 0 0 0 2,19 

III. F 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,46 

dipl. všeobecná 
sestra 

I. D 9 1 1 7 0 0 0 0 0 2,25 

II. D 9 0 2 7 0 0 0 0 0 2,65 

III. D 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,2 

zdrav. asistent I. H 16 6 4 6 0 0 0 0 0 1,96 

II. H 14 5 5 4 0 0 0 0 0 1,78 

sanitár I. S 16 6 0 10 0 0 0 0 0 2,06 

    485 86 159 219 14 7 9 1 1   
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Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

 
 štvorročné štúdium ročník 

 
 predmety v abecednom poradí 1. 2. 3. 4. 

1 administratíva a zdravotnícka dokumentácia   2,36 2   

2 anatómia a fyziológia 2,82 3,39     

3 anglický jazyk 2,23 2,77 2,33 2,64 

4 anglický jazyk II     2,15 3,31 

5 biológia 1,71       

6 dejepis 1,87 2,2 1,91   

7 ekonomika a prevádzka lekárne       1 

8 farmaceutická botanika 1,69       

9 farmaceutická chémia a analýza liečiv   2,1 1,94 2,34 

10 farmaceutické cvičenia     1,03 1 

11 farmakognózia a fytoterapia   2 2,09 2,28 

12 farmakológia   1,67 1,91 2,34 

13 fyzika 2,23 1,33     

14 fyzikálna terapia 1,62 2,25 1,86 2,38 

15 chémia 2,23 2,23     

16 informatika 1,5 1,58     

17 konverzácia v anglickom jazyku       2,36 

18 konverzácia v nemeckom jazyku       3,31 

19 laboratórna technika 1,06       

20 latinský jazyk 1,92       

21 masáže   2,4 1,77   

22 masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia     1,5 1,62 

23 matematika 2,59 2,42 2,21   

24 nemecký jazyk 3,18 2,93 2,85 3,31 

25 nemecký jazyk II     1,79 1,66 

26 občianska náuka 1,23 1,24 1,14 1 

27 organizácia zdravotníctva a právo   1,03     

28 ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdrav. dokumentácia     2,21   

29 patológia   3,42     

30 patológia a klinika chorôb   2,57     

31 príprava liekov   1,4 1,38 1,07 

32 prvá pomoc   2,1   2,28 

33 psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia   1,58   1,79 

34 rekondično-relaxačné cvičenia     1,36   

35 slovenský jazyk a literatúra 2,53 2,72 2,47 2,88 

36 sociálna starostlivosť       2,09 

37 telesná a športová výchova 1,34 1,37 1,35 1,16 

38 základy ošetrovania a asistencie 2,31 2,31 2,36 2,41 

39 zdravie a klinika chorôb 2,47 3,37 2,25 2,7 

40 zdravotnícka etika   2,76     

41 zdravotnícke potreby       1,1 

 
Priemer 2,02 2,22 1,90 1,99 
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Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

 
 vyššie odborné štúdium ročník 

 
 predmety v abecednom poradí 1. 2. 3. 

1 anatómia a fyziológia 3     

2 anglický jazyk 1,75   2,42 

3 balneo-, klimato-, hydro- a termoterapia 1,67     

4 ekonomika v zdravotníctve a v sociálnej službe     2,11 

5 ergoterapia   1   

6 farmakológia 2,33     

7 funkčná diagnostika lokomočného systému 1,71 2,64   

8 fyzioterapia - klinické cvičenia   1,5 1,68 

9 geriatrické ošetrovateľstvo   2,89   

10 gynekológia a pôrodníctvo   2,89   

11 chirurgia   2,33   

12 chirurgické ošetrovateľstvo   3,67   

13 informatika 2,23     

14 interné ošetrovateľstvo   2,78   

15 kineziológia a patokineziológia   3,14 2,32 

16 kinezioterapia v geriatrii a psychiatrii     2,42 

17 kinezioterapia v gynekológii a pôrodníctve   2,57   

18 kinezioterapia v chirurgii, traumatológii a ortopédii   2,64 2,42 

19 kinezioterapia v neurológii   3 3,42 

20 kinezioterapia v pediatrii   2,07   

21 kinezioterapia vo vnútornom lekárstve a reumatológii   2,36   

22 klinická propedeutika 1,78     

23 klinické cvičenie 2,11 2,22 2,33 

25 komunikácia vo fyzioterapii 1,67     

26 kondičná príprava   1,25 1,2 

27 kondičná príprava 1,17 1,21 1,11 

28 latinský jazyk 1,95     

29 latinský jazyk v ošetrovateľstve 2,78     

30 manažment v ošetrovateľstve     3 

31 manažment vo fyzioterapii     3,95 

32 masáže 1,24     

33 metódy kinezioterapie 2,1 2,64   

34 nemecký jazyk 2,09 2,61 1,67 

35 neurológia   3,21 3,26 

36 ortopédia a protetika   2   

37 ošetrovateľská etika 3,22     

39 ošetrovateľský proces 1,56     

40 ošetrovateľstvo 2,44     

41 ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti   2   

42 patológia 1,73     

43 pediatrické ošetrovateľstvo   2,78   

44 právo a legislatíva v ošetrovateľstve     1 

45 právo a legislatíva vo fyzioterapii     1,21 
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46 preventívne lekárstvo 1,56     

47 prvá pomoc 1,81     

48 psychiatria   3,44 2,68 

49 psychológia v ošetrovateľstve 2,11     

50 psychológia, pedagogika a sociológia 1,9     

51 rekondično-relaxačné cvičenia 1,29 1,21   

52 sociológia v ošetrovateľstve   2   

53 vnútorné lekárstvo   2,36   

54 výskum v ošetrovateľstve a diplomový seminár   3,33   

55 výskum vo fyzioterapii 1,24 1,07   

56 základy biofyziky, biochémie a rádiológie 3,56     

 
Priemer 1,9 2,34 2,35 

 

Dochádzka žiakov, 2014/2015 

    zameškané ospravedlnené neospravedlnené 

Trieda 
Počet 
žiakov 

hodiny 
spolu 

hod. na 
žiaka 

hodiny 
spolu 

hod. na 
žiaka 

hodiny 
spolu 

hod. na 
žiaka 

I. A 22 3942 175,68 3919 174,64 23 1,05 

I. B 21 2466 120,93 2367 116,03 99 4,9 

I. C 31 2471 83,37 2471 83,37 0 0 

I. E 26 2970 114,23 2966 114,08 4 0,15 

I. G 23 2256 98,09 2250 97,83 6 0,26 

II. A 21 3059 145,67 3052 145,33 7 0,33 

II. B 21 3015 143,57 2982 142 33 1,57 

II. C 30 3469 115,63 3469 115,63 0 0 

II. E 21 2768 135,88 2759 135,45 9 0,43 

III. A 20 2461 123,05 2435 121,75 26 1,3 

III. B 20 3355 161,28 3353 161,18 2 0,11 

III. C 34 3393 99,79 3392 99,76 1 0,03 

III. E 22 2997 136,23 2978 135,36 19 0,86 

IV. A 20 2449 126,28 2402 123,83 47 2,45 

IV. C 29 3431 118,31 3431 118,31 0 0 

IV. E 21 2072 98,67 2025 96,43 47 2,24 

I. F 21 2498 114,71 2498 114,71 0 0 

II. F 16 1628 109,1 1628 109,1 0 0 

III. F 1 1141 65 1110 63 31 2 

I. D 9 1170 118,56 1146 116,44 24 2,11 

II. D 9 1390 162,74 1364 159,65 26 3,08 

III. D 1 708 214 708 214 0 0 

I. H 16 2132 133,25 2132 133,25 0 0 

II. H 14 1484 106 1484 106 0 0 

I. S 16 1073 67,06 1073 67,06 0 0 

Spolu 485 59798 123 59394 123 404 1 
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky, 2014/2015 

  

Predmet 

Ú
ro

v
eň

 

P
o
če

t 

P
F

E
Č

 p
ri

em
er

 

P
F

IČ
 p

ri
em

e
r
 

1
 Ú

st
n

a
 

2
 Ú

st
n

a
 

3
 Ú

st
n

a
 

4
 Ú

st
n

a
 

P
ri

em
e
r
 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra   72 50,74% 65,18% 9 21 36 5 2,52 

Anglický jazyk 
B1 57 47,29% 67,59% 10 19 22 4 2,36 

Anglický jazyk 
B2 2 85,80% 92,50% 2    1 

Nemecký jazyk 
B1 14 41,68% 59,62%  4 5 5 3,07 

MAS  

IV. E 

Teoretická 

časť odbornej 

zložky 

  

21 

 

6 7 7 1 2,14 

Praktická časť 

odbornej 

zložky 12 9   1,43 

FL     

IV. C 

Teoretická 

časť odbornej 

zložky 
29 

11 6 8 4 2,17 

Praktická časť 

odbornej 

zložky 18 8 3  1,48 

ZA    

IV. A,  

II. H 

Teoretická 

časť odbornej 

zložky 
36 

12 11 7 6 2,19 

Praktická časť 

odbornej 

zložky 20 15 1  1,47 

 

 

Štatistické spracovanie výsledkov záverečnej skúšky –štúdium popri zamestnaní: 

2014/2015 - sanitár 
Spolu vyznamenaní prospeli veľmi dobre prospeli 

16 7 4 5 

 

Štatistické spracovanie výsledkov absolventskej skúšky: 

2014/2015 – diplomovaný fyzioterapeut 

 
Spolu vyznamenaní prospeli veľmi 

dobre 

prospeli Neprospeli 

19 7 5 6 1 
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Štatistické spracovanie výsledkov absolventskej skúšky: 

2014/2015 – diplomovaná všeobecná sestra 

Spolu vyznamenaní prospeli veľmi 

dobre 

prospeli neukončené 

9 3 1 5 0 
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Odbory aktivované na škole 2014/2015 

 

Trieda Študijný (učebný) odbor Kód skratka 

I. A  zdravotnícky asistent  5356 M ZA 

I. B  zdravotnícky asistent  5356 M ZA 

I. C  farmaceutický laborant  5311 M FL 

I. E  masér  5370 M MA 

I.G Zdravotnícky laborant  5308 M      ZL 

II. A  zdravotnícky asistent  5356 M ZA 

II.B  zdravotnícky asistent  5356 M ZA 

II. C  farmaceutický laborant  5311 M FL 

II. E  masér  5370 M MA 

III. A  zdravotnícky asistent  5356 M ZA 

III.B  Zdravotnícky asistent  5356 M ZA 

III. C  farmaceutický laborant  5311 M FL 

III. E  masér  5370 M MA 

IV. A  zdravotnícky asistent  5356 6 ZA 

IV. C  farmaceutický laborant  5311 6 FL 

IV. E  masér  5370 6 MA 

I. F  diplomovaný fyzioterapeut  5317 Q DFT 

I. D  diplomovaná všeobecná sestra  5325 Q DVS 

II. F  diplomovaný fyzioterapeut  5317 Q DFT 

II.D  diplomovaná všeobecná sestra  5325 Q DVS 

III. F  diplomovaný fyzioterapeut  5317 Q DFT 

III. D  diplomovaná všeobecná sestra  5325 Q DVS 

I. SA  sanitár 5371 H SAN 

I.H zdravotnícky asistent 5356 N ZA 

II.H zdravotnícky asistent 5356 N ZA 
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2014/2015 
 

 

Študijný odbor 

Číslo schvaľovacej doložky Názov Kód 

 

zdravotnícky asistent 

ZA 

 

5356 6 

5356 M 

5356 N 

 

ISCED 3A 
Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

pod číslom 20743-1/2008-OZdV zo dňa 26.8.2008 

s účinnosťou od 1.9.2008 

  

 

farmaceutický 

laborant 

FL 

 

5311 6 

5311 M 

ISCED 3A 

Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

pod číslom 20811-1/2008 OzdV zo dňa 26.8.2008 

s účinnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom. 

 

 

 

masér 

 

5370 6 

5370 M 

ISCED 3A 

Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

pod číslom 20806-1/2008 OzdV zo dňa 26.8.2008 

s účinnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom. 

  

Zdravotnícky 

laborant 

ZL 

 

5308 M 

gg 

ISCED 3A 

Schválilo Ministerstvo zdravotníctvo Slovenskej republiky 

pod číslom 20807-1/2008-OZdV zo dňa 26.8.2008 

s účinnosťou od 1.septembra 2008 začínajú 1.ročníkom. 

diplomovaná 

všeobecná sestra 

DVS 

 

5325 Q 

Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

pod číslom SSZS-4148/2002 dňa 18. septembra 2002, po 

dohode s  Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod 

číslom ÚP 3000/2002-42 zo dňa 9. septembra 2002 

s účinnosťou od 1. septembra 2002. 

 

diplomovaný 

fyzioterapeut 

DFT 

 

5317 Q 

Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

pod číslom OORZ-1637/97 dňa 11. septembra 1997, po 

dohode s  Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod 

číslom 4181/1997-152 dňa 9. septembra 1997 s účinnosťou od 

1. septembra 1997. 

 

 

sanitár 

SAN 

 

 

5371 H 

ISCED 3C 

Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

pod číslom 20881-1/2008 OZdV zo dňa 27. augusta 2008 

s účinnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc prvým 

ročníkom. 
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Zamestnanci 
 

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

 

( Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie) 23.6.2015 

 

Zamestnanci školy spolu 88 

Počet pedagogických 57 

Z toho: - 

- kvalifikovaní  57 

- nekvalifikovaní - 

- dopĺňajú si vzdelanie - 

Počet nepedagogických 31 

Z toho: - 

- školský psychológ - 

- špeciálny pedagóg - 

- upratovačky, vrátnik, školník 20 

- školská kuchyňa a jedáleň 6 

- administratívni pracovníci 5 

Poznámka – uvedené sú fyzické počty osôb 

 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2014/2015 – 100 % 

 
Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

(zamestnanci i pracujúci na dohodu) 

1. RNDr. LobotkováValburga,PhD.,MPH riaditeľka školy MAT-CHE 

2. PhDr. Hrašnová Katarína,PhD. štatutár. zástupkyňa riaditeľky OSE-RHB 

3. PhDr. Pluhárová Zlatica zástupkyňa riaditeľky školy Fyzioterapia 

4. PhDr. Ivana Hoštáková vedúca odbornej praxe PED - OSE 

5. Mgr. Bajerová Andrea učiteľ všeobecnovzdel. predmetov BIO-CHE 

6. Mgr. Boboková Karin učiteľ odborných predmetov PED-OSE 

7. Mgr. Branišová Lucia učiteľ všeobecnovzdel. predmetov SJL-DEJ 

8. Mgr. Desat Ján učiteľ všeobecnovzdel. predmetov ANJ-NEJ 

9. Mgr. Dúbravová Gabriela  učiteľ odborných predmetov OSE-RHB 

10. Mgr. Fülöpová Zuzana učiteľ odborných predmetov OSE 

11. Mgr. Gerulová Andrea učiteľ všeobecnovzdel. predmetov ANJ-SJL 

12. Mgr. Goláňová Magda učiteľ odborných predmetov Fyzioterapia 

13. PaedDr. Hanáková Darina,MPH   učiteľ odborných predmetov OSE 

14. Mgr. Haršányová Teréia učiteľ odborných predmetov farmácia 

15. Mgr. Hašková Eva učiteľ všeobecnovzdel. predmetov SJL-FRJ 

16. Mgr. Hlavatá Veronika učiteľ všeobecnovzdel. predmetov klasické jazyky 

17. PhDr. Horváthová Dorota učiteľ všeobecnovzdel. predmetov ANJ-NEJ 

18. Mgr. Chovanec Martin učiteľ všeobecnovzdel. predmetov ANJ-NEJ 

19. PhDr. Juhásová Ingrid, PhD. učiteľ odborných predmetov  OŠE-PED 

20. PhDr. Kadlecová Daniela učiteľ odborných predmetov RHB - OSE  

21. Mgr. Kohútová Eva učiteľ odborných predmetov fyzioterapia 

22. PhDr. Kollárová Edita, PhD. učiteľ odborných predmetov RHB - OSE 

23. PhDr. Kovarovičová Zuzana učiteľ odborných predmetov PED-OSE 
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24. Mgr. Kulka Juraj učiteľ všeobecnovzdel. predmetov TSV 

25. Mgr. Lacenová Ivana učiteľ všeobecnovzdel. predmetov BIO-CHE 

26. Mgr. Lapšanská Štefánia učiteľ všeobecnovzdel. predmetov MAT-FYZ 

27. Mgr. Malobická Kristína  učiteľ všeobecnovzdel. predmetov NEJ-RUJ 

28. Mgr. Nemčeková Martina učiteľ odborných predmetov OSE 

29. Mgr. Novák Peter učiteľ odborných predmetov OBN- 

29. Mgr. Ottinger Titus  učiteľ všeobecnovzdel. predmetov CHE-FYZ-INF 

30. PaedDr. Petrová Patrícia učiteľ všeobecnovzdel. predmetov ANJ 

31. MUDr. Pravdová Jana učiteľ odborných predmetov všeobecné 

lekárstvo 

32. Mgr. Prelovská Zuzana učiteľ odborných predmetov PED-OSE 

33. Mgr. Princová Mária  učiteľ všeobecnovzdel. predmetov RUJ- NEJ 

34. PharmDr. Rosinová Katarína učiteľ odborných predmetov FAR 

35. PhDr. Rychelová Andrea učiteľ odborných predmetov PED-OSE 

36. Mgr. Sárková Monika učiteľ všeobecnovzdel. predmetov BIO-CHE 

37. Mgr. Sedliaková Jana učiteľ odborných predmetov OSE-RHB 

38. PhDr. Sokolovič Peter učiteľ všeobecnovzdel. predmetov DEJ,SJL 

39. Mgr. Šarvaicová Radoslava učiteľ všeobecnovzdel. predmetov  DEJ-SJL 

40. PhDr. Štefániková Jana učiteľ odborných predmetov PED-SOCH 

41. Mgr. Štefanovská Oľga učiteľ všeobecnovzdel. predmetov TSV-RUJ 

42. PharmDr. Šúpolová Ivana učiteľ odborných predmetov  farmácia 

43. Mgr. Takáč Juraj učiteľ odborných predmetov FAR 

44. Mgr. Teringová Mariana učiteľ odborných predmetov Fyzioterapia 

45. Mgr. Tollarovičová Eva učiteľ odborných predmetov  Fyioterapia 

46. Mgr. Tóthová Jana učiteľ všeobecnovzdel. predmetov MAT-FYZ-INF 

47. Mgr. Tomašovičová Martina učiteľ odborných predmetov OSE 

48. PhDr. Voleková Lívia učiteľ odborných predmetov OSE 

49. Mgr. Chudá Darina učiteľ odborných predmetov RHB - OSE 

50. Mgr. Olejníková Marta učiteľ odborných predmetov PED-SOCH 

51. Mgr. Weclavik Mária učiteľ všeobecnovzdel. predmetov dogmatická 

teológia 

52. Mgr. Zachar Milan  učiteľ odborných predmetov FAR 

53. MUDr. Cisárová Lenka učiteľ odborných predmetov odb. lek. predm. 

54. PharmDr.Valachová Beáta učiteľ odborných predmetov FAR 

55. MUDr. Čambalík Jaroslav učiteľ odborných predmetov odb. lek. predm. 

56. MUDr. Vadrna Viliam učiteľ odborných predmetov odb. lek. predm. 

57. Doc. MUDr. Kršáková Adriana, PhD. učiteľ odborných predmetov odb. lek. predm. 

58. MUDr. Vopátová Adriana, PhD. učiteľ odborných predmetov odb. lek. predm. 

59. MUDr. Kubranská Aneta učiteľ odborných predmetov odb. lek. predm. 

60. MUDr. Heriban Martin učiteľ odborných predmetov odb. lek. predm. 

61. MUDr. Šruteková Anna učiteľ odborných predmetov odb. lek. predm. 

 

  

Vychovávateľky: 

 

  

1. Surmajová Mária  vedúca 

vychovávateľka 

2. Benkovská Cecília  vychovávateľka 

3. Mgr.Varečková Anna  vychovávateľka 

4. Ing. Mičeková Natália  vychovávateľka 

5. Mgr. Števíková Blažena  vychovávateľka 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov školy za školský rok 2014/2015 

 
1) Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov sa zúčastňujú seminárov a školení, ktoré  

     organizuje MPC Bratislava. 

2) Učitelia odborných predmetov sa zúčastňujú seminárov a školení, ktoré organizuje  

    Oddelenie metodiky a inšpekcie pri SZU v Bratislave. 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestačná skúška 2 1 

2. atestačná skúška 1 0 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 1 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 3 

vysokoškolské pedagogické 1 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

 

 

Prehľad výsledkov  súťaží a olympiád v šk. roku 2014/2015 

 
 Do SOČ bolo zapojených 7 žiakov a spracovaných bolo 5 prác: 

 v odbore Zdravotníctvo a farmakológia             -  1 práca 

 v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia   - 2 práce 

 v odbore Problematika voľného času        - 1 práca   

 v odbore História, politológia, právne vedy        - 1 práca  

 Dosiahnuté výsledky sú zhrnuté v tabuľke: 

 

 

Názov súťaže 

Umiestnenie 

Krajské kolo Celoslovenské kolo 

SOČ v sekcii Zdravotníctvo 1x 1. miesto - 

V sekcii Pedagogika, 

psychológia a sociológia 

1x 2. miesto - 

 
 V krajskom kole SOČ sa v sekcii zdravotníctva a farmakológie  umiestnila na 1. mieste žiačka 

III.A  Natália Kubovičová 

 Literárna súťaž v autorskej poézii a krátkej próze – Prvosienky -1.miesto I.C Kristína Kukučková 

 Celoslovenské kolo súťaže stredných zdravotníckych škôl zo Slovenska i Čiech v poskytovaní 

predlekárskej prvej pomoci -  1.miesto ,Dunajská Streda 
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 

- Svetový deň  zdravia  

- Svetový deň bez fajčenia 

- „Čistý deň“ – protidrogové zameranie 

- Celoslovenská súťaž časopisov stredných zdravotníckych škôl „Žurnálový stetoskop“ 

- Celoslovenská súťaž školských časopisov „Štúrovo pero“ 

- Konferencia učiteľov stredných zdravotníckych škôl st. odbore masér 

- Biela pastelka – Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

- Týždeň duševného zdravia 

- Duševné zdravie Nezábudka 

- Deň narcisov – Liga proti rakovine 

- Svetový deň prevencie týrania detí 

- Svetový deň SČK 

- Spolupráca s Jednotou dôchodcov Trnava 

- Európsky týždeň boja proti drogám 

- Deň diabetu 

- Dni zdravia v meste Trnava 

- Veľtrh pre seniorov 2014 

- Dni zdravia na základných školách v Trnave aj v blízkom okolí 

- Matematický klokan 

- Expert 

- Mobilný odber krvi na našej škole – dobrovoľní darcovia 

- Medzinárodný tanečný festival Grand Prix Tyrnavia 2015 

- Olympiáda stredoškolskej mládeže Gaudeamus igitur 2015 

- Most „Svetový deň srdca“ 

- Účasť na zbierkach: Hodina deťom, Úsmev ako dar, Modrý gombík, Uličnica-hodina deťom, Lienka    

  Pomoci pre seniorov, Biela pastelka, Deň bez modrín, Deň narcisov 

- Účasť na paraolympiáde 

- Prezentácia školy v časopisoch Farmaceutický laborant, Teória a prax, Trnavský magazín MTT, MY -   

  vzdelávanie 

- Župná olympiáda – poskytovanie prvej predlekárskej pomoci i aktívna účasť žiakov 

- Župný festival hudby, spevu a tanca SŠ mládeže TTSK 

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou: 

- Meranie krvného tlaku v Jednote dôchodcov Slovenska 1x mesačne 

- Volejbalový turnaj – žiaci, pedagógovia 

- organizovanie divadelných predstavení pre žiakov školy 

- S tebou a o Tebe –hygiena a dospievanie 

- návšteva mestskej knižnice v Trnave 

- návšteva mestského múzea v Trnave 

- návšteva činohry SND  

- návšteva parlamentu 

- akadémia VAPAC Bratislava 

- exkurzia po trnavských kostoloch 

- exkurzia: Alzheimer centrum -PN, NÚSCH-BA, Hospic Trstice, PSS  Zavar 

- literárna exkurzia Martin 

- poznávacia exkurzia do Rakúska 

- Exkurzia do kúpeľov a klimatoterapia ,poznávacia exkurzia do Osvienčimu a Krakova 

- Návšteva Londýna a Paríža 

- Návšteva vianočnej Prahy 

- školský časopis Sova 

- športom k zdraviu 

- rôzne besedy a pracovné stretnutia: 

   a) Ako na trhu práce – beseda so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava 
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- spolupráca s CPPP a P: 

   a) Komunikácia  a riešenie konfliktov 

   b) Prevencia komerčného sexuálneho násilia a obchodovanie s ľuďmi    

   c)Beseda o prevencii novodobých závislostí 

   d)Spolupráca s firmou Hartmanrico-semináre 

   e)Spolupráce s Progress Education-,,Ľudská sexualita a jej zmyseľ“ 

              ,, Príprava na manželstvo a rodičovstvo“  

   f) Beseda Ako sa efektívne učiť + príprava na MS 

   g) „Obchodovanie s ľuďmi“ 

   h) „Plánované rodičovstvo“ 

   i) „Rizikový partner“ 

   j) „Šikanovanie“  

   k) Florbalový turnaj pri príležitosti „Dňa župy“   

 - Poskytovali sme zdravotnícky dozor na akciách Lumen, Paraolympiáda TTSK(volejbalovom turnaji, 

    futbaloví turnaj dekana UCM ,športovom dni UCM ,majstrovstvá SR v basketbale žiakov ZŠ) 

Olympiáda Gaudeámus Igitur, Župný festival hudby, spevu a tanca, na Dňoch otvorenej samosprávy ,     

   - Žiaci i pedagógovia reprezentujú školu na veľkom množstve akcií, čím sú natrvalo zapísaní do  

      povedomia obyvateľov. 

   - Spolupráca s RÚVZ: prednáška – Prevencia prenosných ochorení očkovaním 

   - Spolupráca s Národnou transfúznou službou SR: 2 x ročne realizovaný Mobilný odber krvi v budove 

     školy 

   - Spolupráca s Akadémiou vzdelávania: Projekt Most – prevencia kardiovaskulárnych ochorení  

   - Spolupráca s Ligou proti reumatizmu: Beh a chôdza reumatológov a reumatikov – zabezpečovanie  

      prvej pomoci  

   - Spolupráca s Detským domovom: Detský juniáles v Smoleniciach, krízovým centrom- Dni zdravia 

     Oblasť profesionálnej orientácie: 

    -  nábor z kúpeľov Smrdáky pre žiakov IV.E   a III. F 

      

Prezentácia SZŠ: 

     - porada výchovných poradcov v Trnave 

     - 02.10.2014,10.12.2014,18.02.2015 Dni otvorených dverí na SZŠ 

     - prezentácia SZŠ na Burze informácií v Senici 

     - prezentácia školy na ZRPŠ v ZŠ Jaslovské Bohunice pre rodičov 

     - prezentácia SZŠ v Hlohovci na porade výchovných poradcov organizovanou CPPPaP 

     - pezentácia SZŠ na miniburze na ZŠ J. Fándlyho v Seredi 

      

                                                                                                                                                                                                                                       

Projekty 
A) Dlhodobé projekty 

1) Projekt „Chceme modernú školu“ – ASFEU MŠVVaŠ SR, inovácia vo vyučovaní, zavádzanie e- 

     learningového vyučovania,  modernizácia chemických laboratórií,fyzikálneho a biologického  

     laboratória, tvorba učebníc a pracovných listov. Ukončenie 7/2015.   

2) Projekt „Duševné zdravie na stredných školách“, „Eliminácia stresu na školách a zvládanie stresových 

    situácií u študentov“, „Smútok a depresia“; „Priateľov si vyberáme, rodinu nie“. 

3) Projekt „Evička nám ochorela“ – pre deti Materskej školy Beethovenova 16 Trnava 

4) Projekt z UNICEF „Škola priateľská deťom“- Pomoc deťom v rozvojových krajinách 

5) Projekt „Umenie žiť zdravo“- Zdravý životný štýl pre deti v materských školách 

6) „Červené stužky“- prevencia AIDS. Realizuje sa v rámci celoslovenskej kampane. 

7) „Človek v ohrození“ – práva detí, žien 

8) Voľnopredajné lieky – cesta k šetreniu verejných zdrojov s firmou Sanofi Zentiva 

9) „Akadémia seniorov“ – poskytovanie masáží dôchodcom 

10) „Škola chrbta“ – cvičenie so seniormi 

11) Meranie krvného tlaku – Jednota dôchodcov 

12) „Školy podporujúce zdravie“ 

13) Zdravé zúbky – pre deti v MŠ Spartakovská 
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Výsledky inšpekčnej činnosti 

 
● Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti a kontrol.  

 

           V školskom roku 2014/2015 sme mali nasledovné kontroly: 

  

 V čase od 12.9 2014 do 10.11.2014 sme mali kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov pri hospodárení  s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom za obdobie roka 2013 

a niektorých skutočností aj za predchádzajúce, resp. nasledujúce obdobie vykonanú NKÚ SR 

expozitúra Trnava. Splnením prijatých opatrení boli všetky nedostatky odstránené. 

Počas celého roka sme mali finančné kontroly na účelné využitie prostriedkov z európskych 

štrukturálnych fondov ,ktoré vykonali zamestnanci z Agentúry pre štrukturálne fondy EU pri 

MŠVVaŠ SR, i z Ministerstva financií SR. 

Žiadne finančné nedostatky z použitých fondov nezistili. 

 Protipožiarna kontrola v zmysle zákona č.314/2001 Z. z. vykonaná okresným riaditeľstvom 

hasičského a záchranného zboru v Trnave dňa 21.8.2014. 

Neboli zistené žiadne nedostatky.     

  

 

 

 

 

         

  

●  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 

 

      * K   silným   stránkam   školy  patrí    veľmi  dobré priestorové a materiálno – technické vybavenie  

 pre výchovu a vzdelanie, najmä pre odbornú zložku vzdelávania. 

 

   * Pri počte 25 tried  štúdia má škola   14 klasických tried.  Aj keď je počet klasických  tried   nižší    

      ako   reálny   počet   tried,   škola   nemá   problémy   s   priestormi.    Žiaci 3. a   4. ročníka    

      štvorročného   štúdia  a   žiaci   2. a  3.  ročníka  vyššieho  odborného   štúdia    majú     praktické  

      vyučovanie   v týždni v  priemere  2,5 dňa  v  zdravotníckych   zariadeniach. 

       

                                                                 

  * Pre  vyučovanie  všeobecno – vzdelávacích  predmetov  má škola  zriadené 

     odborné učebne: 

 

   + 2 učebne   pre   vyučovanie cudzích  jazykov,  v    každej   je   požadovaná   didaktická  technika       

      a učebné   pomôcky  (CD prehrávač,   notebook  s     internetom, 

 dataprojektor  a   ďalšie   učebné  pomôcky) pre zabezpečenie moderného  vyučovania  cudzích   

      jazykov. 

 

  + Predmet informatika   sa vyučuje     v odbornej   učebni,    ktorá spĺňa všetky kritériá pre kvalitné     

     vyučovanie daného  predmetu. Je samozrejmé,  že každý žiak  má notebook  napojený na internet. 

 V učebni je zabudovaný dataprojektor, ktorý je spojený s riadiacim počítačom aj interaktívna    

      tabuľa. 

 

    + Pre vyučovanie fyziky     je    novozrekonštruovaná  odborná   učebňa fyziky, ktorá je    zariadená 

novým nábytkom a požadovanými   učebnými   pomôckami. K vybaveniu učebne patrí        

dataprojektor a  počítač, ktorý je napojený na internet. Zároveň  je k dispozícii 21 ks notebookov, 

ktoré sme získali z MPC Bratislava v rámci projektu. 
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    + Predmet  chémia   sa   vyučuje  v troch moderných chemických laboratoóriách. Peniaze na 

stavebné úpravy sme získali z MŠVVaŠ SR v rámci havárie a zariadenie sme zabezpečili z projektu 

Chceme modernú školu, kde sme mali schválenú sumu 350 000,- eur. Rekonštrukciou sme získali 3 

nové moderné laboratóriá a jednu váhovňu . Všetko je vybavené najmodernejším zariadením, 

technikou a prístrojmi. Rekonštrukciu bolo nevyhnutné urobiť, lebo 2.9.2014 sme otvorili 1 triedu 

nového študijného odboru zdravotnícky laborant, kde sú takisto laboratóriá nevyhnutnosťou. 

Ďalej sme vybudovali nové moderné laboratórium mikrobiológie pre štúdijný odbor zdravotnícky 

laborant.  

    + Pre   zabezpečenie     vyučovania    telesnej a športovej výchovy   je    telocvičňa, posilňovňa      

       a otvorené ihriská   pre   volejbal,   basketbal,   hádzanú   a    tenisové kurty a tiež  objekty pre    

       ľahkú atletiku ( skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou). Telocvičňa má nový podhľad    

       i vynovenú palubovku. Z peňazí získaných v projekte sme nakúpili fitlopty a bosu. 

       

      *  Pre   vyučovanie   odborných   predmetov  v  jednotlivých študijných odboroch sú vybudované          

     odborné učebne: 

     

    + Odborná učebňa pre vyučovanie anatómie a fyziológie a patológie    spĺňa    všetky   kritériá pre  

        kvalitné vyučovanie a  je vybavená    požadovanými   učebnými    pomôckami a didaktickou  

        technikou.   

        V  učebni   je zabudovaný dataprojektor, ktorý   je  napojený na počítač a videotechniku. 

   

    + Pre vyučovanie    predmetu      zdravie  a klinika chorôb a ďalších medicínskych predmetov 

       je odborná učebňa, v ktorej  sú požadované  modely  a ďalšie učebné pomôcky a zabudovaná  

       didaktická technika. 

 

    + Prvá  pomoc   ako   odborný   predmet   sa   vyučuje v odbornej učebni, ktorá je nadštandartne 

       zariadená učebnými pomôckami a didaktickou technikou (dataprojektor,  notebook, internet). 

 

     + Predmet  administratíva   a   zdravotnícka dokumentácia sa vyučuje v multimediálnej učebni,  

        kde je pre každého žiaka notebook napojený na internet. V  učebni  okrem  požadovaných  

  učebných pomôcok je zabudovaný  dataprojektor, ktorý je spojený s riadiacim  počítačom. 

 

     + Odborné vyučovanie  v predmete   základy ošetrovania a asistencie zabezpečujú tri odborné        

         učebne, vybavené potrebnými učebnými pomôckami a didaktickou technikou. 

 

          + Pre  vyučovanie      odborných predmetov   v      študijnom     odbore farmaceutický laborant       

   sú zriadené    tieto  odborné učebne:   odborná  učebňa  pre   prípravu   liekov, váhovňa, odborná    

   učebňa pre    farmaceutickú  botaniku  a    farmakognóziu    a fytoterapiu  a    ďalšia   odborná  

  učebňa   pre  vyučovanie   teórie   odborných  predmetov, v  ktorej  okrem   požadovaných   

  učebných pomôcok je aj zabudovaný riadiaci počítač s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, 

  notebookom  a videotechnikou. Máme sklad surovín potrebných pre cvičenia v študijnom odbore  

   farmaceutický laborant i zdravotnícky laborant a tiež nové chemické laboratóriá pre výuku       

   farmaceutickej chémie a analýzy liečiv.   

      

           + Kvalitu odborného vyučovania v študijných odboroch masér a diplomovaný fyzioterapeut     

               zabezpečujú     štyri     odborné   učebne   a     posilňovňa.   Učebne    sú  vybavené potrebnými  

    učebnými  pomôckami. Nadštandardné pomôcky sú 4 sady pre  masáž lávovými   kameňmi   a    

               sady   na   bankovanie,  okrem  toho  tri  najmodernejšie  stoličky  na  masáže.  V odbornej  

               učebni  pre   masáže sme vyriešili prítok a odtok vody. Žiaci tak majú dostatočný hygienický  

               komfort pre výkon masáží. 

  

 + Pre vyučovanie všetkých predmetov máme zriadenú multimediálnu učebňu, ktorá je vybavená: 

         30 ks počítačov pre žiakov, 1 ks učiteľský počítač so serverom, dataprojektor, interaktívna  

         tabuľa, vizualizér, tablet, webkamera, ozvučenie, multifunkčná tlačiareň. 

         Žiaci majú možnosť využívať vo vyučovaní najmodernejšie zariadenia a prístroje. 
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     *  Na záver konštatujeme:   že    škola  má   14    klasických učební;  5    odborných    učební  

          pre  všeobecno -  vzdelávacie   predmety;  4 odborné  učebne,  ktoré   zabezpečujú odborné 

          vyučovanie vo  všetkých študijných     odboroch;    4   odborné    učebne     pre vyučovanie  

     odborných      predmetov    v  študijných odboroch  zdravotnícky   asistent a diplomovaná   

     všeobecná     sestra;   4   odborné   učebne  a    posilňovňu    pre   vyučovanie    odborných         

     predmetov    v   študijnom odbore    masér    a    diplomovaný    fyzioterapeut; 4   odborné 

     učebne   pre   vyučovanie odborných    predmetov     v študijnom     odbore farmaceutický  

     laborant; 1 multimediálnu učebňu pre výuku všetkých predmetov.  

          Všetky odborné učebne sú vybavené najmodernejšími učebnými pomôckami, didaktickou    

          technikou,   videotechnikou    a   počítačmi.   Všetky      študijné odbory   sme    vybavili 

     z   finančných   prostriedkov projektu ďalšími  najmodernejšími učebnými pomôckami. 

           *  Pre  ďalšie   skvalitnenie vyučovacieho  procesu je   potrebné   modernizovať   elektrické   

    vedenie v celej budove školy. Elektrické rozvody sú 40-ročné a nezvládajú nápor počítačov,  

     dataprojektorov a interaktívnych tabúľ. Riešenie tohto  problému závisí od schválenia    

     kapitálových výdavkov zriaďovateľom, ale je to nevyhnutné. 

           * Škola má aktivovaný systém WIFI pre bezdrôtové pripojenie notebookov žiakov na internet. 

           *  Dataprojektory sú zabudované i v takmer všetkých klasických učebniach. 

 

 ●    Údaje o  finančnom  a hmotnom  zabezpečení  výchovno – vzdelávacej činnosti  

školy v škol. roku 2014/2015: 

 
*  Dotácia zo štátneho rozpočtu (2014): 

 

        + Rozpočet školy:             plán:   čerpanie:   presun  

           finančných prostriedkov  

 - Osobné náklady:           1 015 442 €   1 015 442,98 €   

       - Prevádzkové náklady:     340 485 €      305 484,02 € 

            - Príjmy:                             16 000 €       10 737,90 € 

 - Nenormatívne- havária        35 000 € 

            - Štipendiá :                            2 265,13 € 

            - Granty:                                    795,00 € 

           - Odchodné                           3 368,00 € 

 - Spolufinancovanie projektu 5%             9 017,00 €            

- Projekt                           159 829,71€       

                                          1.506.939,74 € 

                                             

     plán:   čerpanie: 

       + Rozpočet ŠI pri  SZŠ: 

   - Osobné náklady:           131.176 €  131.176,45 € 

    - Prevádzkové náklady:     24.868 €    24.867,55 €          

          - Príjmy:             49.500 €    44.995,00 € 

 - Odchodné:      1 658  €      1 658,00 € 

        202 697,00 € 

  

 

     plán:   čerpanie:                     

       + Rozpočet ŠJ pri SZŠ:  

 - Osobné náklady:            58 935 €  58 931,90 €   

 - Prevádzkové náklady:        3 525 €    3 524,49 € 

            - Príjmy:       29 820 €  28 342,93 €      

                   90 799,32 € 

 

*  Prijaté finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy:    

        + Škola   za vzdelávacie  poukazy  v  roku    2014  prijala    14.925 €.  

        Z toho sa   pedagogickým    zamestnancom   za   vedenie  krúžkov   vyplatila ako odmena  

        14.099 €  a   na  prevádzku  školy a  potrebného materiálu pre  činnosť krúžkov bolo 
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         vyčlenených 826 €.     

           Viď príloha: „Správa o hospodárení za kalendárny rok 2014“ 

 

 

●     Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy v školskom roku  

       2014/2015 a vyhodnotenie ich plnenia  
    

   V školskom roku 2014/2015 škola vychovávala a vzdelávala študentov v týchto zdravotníckych 

profesiách: zdravotnícky asistent, farmaceutický laborant, masér, zdravotnícky laborant, 

diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut a sanitár. 

   V pláne práce školy sme si vytýčili ciele, ktoré boli rozdelené do oblastí: 

1) oblasť vzdelávania 

2) oblasť výchovy 

3) oblasť ďalšieho vzdelávania pedagógov 

4) oblasť technicko – ekonomická 

5) oblasť personálnej politiky a odmeňovania 

6) ďalšie dôležité úlohy a povinnosti 

 

1) Oblasť vzdelávania 

 
   Neustále sme zvyšovali kvalitu vzdelávacieho procesu a rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov. 

Prehodnotili sme obsah učiva a prispôsobili ho požiadavkám praxe. 

   V maximálnej miere sme aplikovali a využívali IKT vo vyučovacom procese a bezpečne 

používali internet. 

   Sprístupnili sme žiakom vo všetkých priestoroch školy i školského internátu internet a umožnili 

im prístup ku všetkým informačným zdrojom. Zvýšenú pozornosť sme venovali rozvoju 

jazykových kompetencií na hodinách cudzích jazykov. 

Kvalitu vzdelávacieho procesu sme prehlbovali zapojením maximálneho počtu žiakov do 

záujmovej činnosti.  

   Využívali sme dokument Národný štandard finančnej gramotnosti v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

   Zvyšovali sme profesijnú prípravu žiakov tak, aby pochopili jednotu človeka v zdraví i chorobe 

a v zmysle toho uspokojovali potreby chorých. 

   Všetky predmetové komisie zrealizovali v priebehu školského roka otvorenú hodinu. 

   Zapojili sme žiakov do rôznych olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti i rôznych 

vedomostných súťaží. Realizovali sme Cvičenie na ochranu života a zdravia č. 1, 2, 3, 4 i kurz 

Ochrana života a zdravia pre žiakov 3. ročníkov. Vyvíjali sme bohatú mimoškolskú činnosť. 

Monitorovali sme úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov a dôsledne analyzovali zistenia. 

Zúčastnili sme sa množstva športových súťaží v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu. 

Zorganizovali sme exkurzie v zdravotníckych zariadeniach a LVVK podľa plánu exkurzií. 

Organizovali sme adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteľov, ktoré úspešne absolvovali a bolo 

im vydané Rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania. 

Rodičov sme informovali o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov prostredníctvom 

internetovej žiackej knižky. 

Realizovali sme mimoškolské aktivity žiakov tak, aby prispeli k ich odbornej profilácii. 

Pracovali sme na novom projekte s názvom „Chceme učiť moderne“, kde sme získali 350 000 

€.Nakúpili sme odbornú literatúru asi za 2000 €.Školu sme vybavili najmodernejšími učebnými 

pomôckami ,didaktickou technikou a novými učebnými textami. Zakúpili sme nové stoličky do 

laboratórií. Zakúpili sme nové stoličky i nábytok do novozrekonštruovanej  odbornej učebne 

fyziky. Zrekonštruovali sme rozvod elektriny na ŠI. 
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2) Oblasť výchovy 

 
   Pri výchove sme sústredili pozornosť na hodnotovú orientáciu mladých ľudí a vychovávali ich 

v duchu humanizmu, tolerancie, demokracie, pozitívneho vzťahu k prírode a okoliu. 

Pestovali sme v študentoch profesionalitu, vzájomný rešpekt, kultúru vzťahov, spôsob 

vystupovania a sebaprezentáciu i etiku konania. Účinne sme bojovali proti drogám, alkoholu, 

fajčeniu a iným sociálno – patologickým javom. Viedli sme žiakov k rozvíjaniu mravných, 

kultúrnych a národných hodnôt vlastenectva a hrdosti na vlastnú školu. Uplatňovali sme zákaz 

všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Realizovali sme „Národný program podpory zdravia 

v SR“, zapojili sme žiakov do projektov: „Školy podporujúce zdravie SR“, „Národný program 

boja proti drogám“, „Zdravie v školách“, “Národný program prevencie HIV/AIDS“. Pripravovali 

sme žiakov na zodpovedný život v slobodnej multikultúrnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a 

náboženskými skupinami ako vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. 

   Priebežne sme hodnotili sociálnu atmosféru v triedach a vytvárali podmienky na tvorivú 

atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu. 

   V enviromentálnej výchove sme sa zamerali na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú 

dopravu, udržateľnú spotrebu energie, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 

prostredia a separovali sme odpad. 

   Intenzívne sme prezentovali školu na verejnosti i na webovej stránke a vytvárali jej pozitívny 

obraz. 

 

3. Oblasť ďalšieho vzdelávania pedagógov 

 
Realizovali sme kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa plánu 

kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 2014/2015. 

   Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili ďalšieho vzdelávania v oblasti IKT. 

Učitelia odborných predmetov sa zúčastňovali školení organizovaných FOaZOŠ v Bratislave. 

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali odborných školení i v rámci projektu „Chceme učiť 

moderne“. 

 

4. Oblasť technicko – ekonomická 

 
        Snažili sme sa skvalitniť technicko – ekonomické podmienky pre výchovno – vzdelávací proces. 

 Pre všetky študijné odbory sme pravidelne dopĺňali najmodernejšie učebné pomôcky. 

   Podľa finančných možností sme obnovovali a dopĺňali hardware i software. Dokončili sme 

rekonštrukciu chemických laboratórií. Zabezpečili sme dataprojektory do všetkých učební v škole 

   Revitalizovali sme zeleň v ďalšej časti areálu školy. Vymaľovali sme celé štvrté a piate 

poschodie v ŠI. Opravili sme strechu  ŠI. Vymaľovali sme šatne pre  

telesnú  a športovú výchovu. Vymenili sme okná v trakte B na prízemí, I. poschodí i v suteréne.. 

 

5. Oblasť personálnej politiky a odmeňovania 

 
   Realizovali sme transparentnú personálnu politiku. Pri obsadzovaní voľných miest 

pedagogických i nepedagogických zamestnancov sme využívali výberové konanie. Aktualizovali 

sme všetky platné predpisy a smernice. Aktualizovali sme predpisy BOZP, CO.  

   Presadzovali sme novú kvalitu komunikácie vo vnútri i mimo školy s cieľom presadzovať 

slušnosť, poctivosť, svedomitosť, dôveru, úprimnosť, otvorenosť a vzájomné rešpektovanie sa. 

Zvyšovali sme právne povedomie zamestnancov školy. 

   V rámci finančných možností boli všetci zamestnanci primerane finančne ohodnotení a sčasti 

i tým motivovaní k ďalšej kvalitnej práci. 
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6. Ďalšie dôležité úlohy a povinnosti 
 

   Zorganizovali sme 3x Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ a informovali o tom v médiách 

a pozývali širokú verejnosť na prehliadku školy Zorganizovali sme podujatia ku Dňu Trnavského 

samosprávneho kraja. Naďalej sme vydávali školský časopis. Propagovali sme školu v regionálnej 

i celoslovenskej tlači. Pravidelne sme aktualizovali nástenky a skrinky v priestoroch školy. Trvale 

budujeme príjemné prostredie pre všetkých žiakov i zamestnancov školy. Sústavne vytvárame 

atmosféru rešpektu a vysokých pracovných nárokov. Sústavne vyžadujeme vysokú profesionalitu 

od všetkých zamestnancov školy. Snažíme sa chrániť čas stanovený na vyučovanie a obmedziť 

narúšanie vyučovacieho procesu na minimum. 

   Stanovené ciele a úlohy sme pravidelne priebežne hodnotili na gremiálnych poradách 

i pedagogických radách, kde riaditeľka školy pravidelne informovala o úspechoch i neúspechoch 

a nutných opatreniach. Väčšina úloh bola vo všetkých oblastiach splnená.  

 

  

●    Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti , v ktorých sú nedostatky: 
 

      *  Silné stránky školy: 

        

+ 100 % kvalifikovanosť pedagogického zboru 

 

+  Škola    dosahuje   veľmi   dobré  výsledky  v príprave žiakov na zdravotnícke povolania a              

    to najmä v  študijných   odboroch diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut,  

    masér, zdravotnícky asistent  a farmaceutický laborant. Máme   minimum    absolventov v            

    študijných odboroch, ktorí by po absolvovaní štúdia boli nezamestnaní. 

            

+  Výborné výsledky škola dosahuje  v mimoškolských aktivitách, ktoré prispievajú k odbornej               

     profilácii   študentov.  Škola  v  tejto   oblasti    spolupracuje   s      mestom    Trnava,   SČK,  

     Kalokagatiou,    základnými  a     materskými     školami  a    spoločenskými  organizáciami  

     a klubmi. Naši študenti sa pravidelne prezentujú na väčšine akcií organizovaných mestom          

     Trnava i TTSK.  

 

+ Študenti       školy    dosahujú   veľmi     dobré  výsledky  v Stredoškolskej    odbornej                                                          

   činnosti    najmä    v    odboroch      Zdravotníctvo a farmácia ;   Pedagogika,    psychológia,            

   sociológia a  Problematika voľného  času . 

 

+ Škola má veľmi bohatú športovú činnosť a to najmä v kolektívnych športoch.  

 

1. Športové úspechy v rámci Gaudeamus. Miháliková Klaudia I.A – 7. miesto v hode diskom   

 

2. Župná olympiáda stredných škôl 

- Miháliková Klaudia I.A – 1. miesto v hode diskom 

          -  5.miesto vrh guľou 

- Malý Daniel II.E – 2. miesto v behu na 110m cez prekážky 

          - 3. miesto v skoku do výšky  

- Beránková Simona II.B -5. miesto v behu na 400m 

- Jakubičková Barbara I.E – 5. miesto v skoku do výšky 

 

3. Majstrovstvá západoslov. kraja – pretláčanie rúk – Charváthová Lenka – 2 miesto 

 

4. Majstrovstvá okresu stredných škôl. 

 

- 2. miesto –florbal dievčatá 

- 2.miesto – hádzaná dievčatá 

- 3.miesto futbal – chlapci 
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5. Športové podujatia organizované SZŠ. 

 

- florbalový turnaj v rámci Dní TTSK 

- účasť na volejbalovom turnaji na ŠG Trnava – 2. miesto 

- vianočný futbalový turnaj 

- športovkyňa SZŚ – Šimončičová Denisa I.A 

- volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy 

- organizovanie a zabezpečovanie žiakov SZŠ na základné kolá v basketbale, vo florbale,  

vo futbale, vo volejbale, v hádzanej , v stolnom tenise , v ľahkej atletike, v maratón    

 aerobicu 

*   Slabé stránky školy: 

      

   + Nedostatočný rozpočet a problematické pokrytie nákladov na chod školy, školskej jedálne  

       i školského internátu. 

 

     + Vysoká   absencia žiakov v dochádzke do školy, ktorú   sa  snažíme v rámci   našich možností  

                 a  kompetencií znížiť, oproti  minulému  roku  klesol počet  zameškaných hodín v priemere na  

                 žiaka o 2 hodiny. 

         + Náročný rozvrh hodín. 

   + Slabé ohodnotenie pedagogických pracovníkov. 

   + Náročný obsah vzdelávania pre žiakov s   priemernými   alebo   podpriemernými vedomosťami  

       zo základnej školy. 

 

           Príležitosti: 

           - zapojenie sa do projektov cez ASFEU pri MŠVVaŠSR 

    - rôzne formy štúdia 

 - vysoká spoločenská požiadavka  po absolventoch našich študijných odborov 

 - dobrá spolupráca so zriaďovateľom 

            - výborná spolupráca s inými organizáciami 

 - kariérový rast učiteľov – spolupráca s verejnými inštitúciami 

          

 Riziká:  

 - nedostatočný záujem o niektoré študijné odbory 

 - nepriaznivý demografický vývoj 

 - nedostatok finančných prostriedkov 

 - vysoká absencia žiakov neodôvodnene ospravedlnená zákonným zástupcom 

 - náročnosť obsahu vzdelávania pre žiakov s priemernými alebo podpriemernými  

              študijnými výsledkami zo ZŠ 

 - podceňovanie pravidelnej prípravy na vyučovanie zo strany žiakov 

 - nezáujem rodičov o výsledky žiakov 

 

●  Výsledky  úspešnosti  školy  pri  príprave  na  výkon  povolania  a  uplatnenie  žiakov   

     na  pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

      
     *  V štvorročnom  štúdiu maturitnou skúškou ukončilo štúdium: 

 + v študijnom odbore zdravotnícky asistent:      22 žiakov 

 

              -  ďalej išlo študovať na VŠ:                            9 žiakov 

              -  ďalej išlo študovať na vyššie odborné štúdium   4 žiak  

   -  pracujú v zdravotníckom zariadení:                                  5 žiakov 

              -  pracujú mimo zdravotníckeho zariadenia:                               2 žiaci 

              -  nezamestnaní:                                                                             2 žiak 

              -  materská dovolenka      0 žiakov 
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  + v študijnom odbore masér:                                                    21 žiakov 

               -  ďalej išlo študovať na VŠ:                       9 žiaci 

               -  ďalej išlo študovať na vyššie odborné štúdium   7 žiakov 

               -  pracujú v zdravotníckom zariadení:                                 2 žiaci 

               -  pracujú mimo zdravotníckeho zariadenia:    3 žiaci 

               -  nezamestnaní:                                                                           0 žiak 

    -  materská dovolenka      0 žiakov 

 

    + v študijnom odbore farmaceutický laborant:      29 žiakov 

                 -  ďalej išlo študovať na VŠ:         18  žiakov 

                 -  pracujú v zdravotníckom zariadení, lekáreň:                           8   žiakov 

                 -  pracujú mimo zdravotníckeho zariadenia:             1 žiaci 

                 -  nezamestnaní:       2 žiaci 

      -  materská dovolenka      0 žiakov 

 

*  Vo vyššom odbornom štúdiu absolventskou skúškou ukončilo štúdium:   

    + v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut:                     17 žiakov 

                -  ďalej išlo študovať na VŠ:                                                   0 žiaci 

                -  pracujú v zdravotníckom zariadení :                       9 žiakov 

                -  pracujú mimo zdravotníckeho zariadenia:              0 žiak 

                -  nezamestnaní:                                               8 žiaci 

     -  materská dovolenka      0 žiakov  

       

 Vo vyššom odbornom štúdiu absolventskou skúškou ukončilo štúdium:   

    + v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra:            9 žiakov 

                -  ďalej išlo študovať na VŠ:                                       0  žiak 

                -  pracujú v zdravotníckom zariadení:                                   8 žiakov 

                -  pracujú mimo zdravotníckeho zariadenia:                             0 žiaci 

                -  nezamestnaní:                                                                         1 žiakov 

       -  materská dovolenka      0 žiak 

 

Ďalšie informácie o škole: 
    

                 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

   Zostavovanie rozvrhu hodín na tunajšej škole má viacero špecifík, ktoré značne komplikujú 

dodržiavanie zásad psychohygieny vyučovania. 

   Všetky študijné odbory majú v učebnom pláne vysoký počet hodín praktického vyučovania, na ktoré sú 

žiaci delení do skupín.  

   Okrem praktického vyučovania odborných predmetov sú žiaci delení aj na vyučovanie cudzích jazykov 

a  praktických cvičení z chémie, fyziky a informatiky, estetickej výchovy a náboženskej výchovy. Vzniká 

tak v každej triede viac rôznych delení, ktorých spájanie v rozvrhu hodín je komplikované až nemožné. 

   Ďalšou komplikáciou pri zostavovaní rozvrhu je realizácia praktického vyučovania v zdravotníckych 

zariadeniach. Rôzne vzdialenosti pracovísk praktického vyučovania pre jednotlivé skupiny tej istej triedy 

taktiež zapríčiňujú predlžovanie vyučovania. 

   Niektoré odborné predmety vyučujú odborníci z praxe, ktorých požiadavky na vyučovací čas je 

nevyhnutné rešpektovať. Jedná sa predovšetkým o lekárov – špecialistov, ktorí učia odborné predmety 

s nízkym týždenným počtom hodín, preto ich nie je možné nahradiť učiteľom v riadnom pracovnom 

pomere.  

   Napriek uvedenému  rozvrh dodržiava zásady psychohygieny. Žiaci majú 30 minútovú prestávku na 

obed. Do neskorších popoludňajších hodín sú zaraďované podľa možnosti relaxačné predmety prípadne 

viachodinové praktické cvičenia, ktorých obsah je veľmi konkrétny. Náročné predmety sú zaraďované 

podľa možnosti do ranných hodín.  
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Voľnočasové aktivity 
 vydávanie školského časopisu Sova   

 školský volejbalový turnaj a iné športové súťaže 

 prístup do telocvične, posilňovne 

 matematické súťaže 

 Stredoškolská odborná činnosť 

 divadelné predstavenia 

 

 Názov záujmového 

krúžku 
Počet detí 

1. Biologicko-chemický 

krúžok 
13 

2. Deti, budúcnosť národa 15 

3. Dentálna hygiena 19 

4. Francúzština do vrecka 14 

5. Futbalový krúžok 11 

6. Creative writing 13 

7. Enviromentálny krúžok 15 

8. Hravá matematika 9 

9. Jemná motorika 16 

10. Konverzácia vo FJ 14 

11. Krásy prírody 15 

12. Kauzuistiky z klinickej 

praxe 
14 

13. Krúžok mikroskopovania 17 

14. Krúžok pohybových aktivít 19 

15 Dedičstvo antiky 12 

16. Krúžok žurnalistiky 9 

17. Literárno-dramatický 

krúžok 
11 

18. Malá škola pečenia 10 

19. Na slovíčko 7 

20. Mládež SČK 10 

21. Novinky v zdravotníctve 24 

22. Pilates  22 

23. Pohybové aktivity  24 

24. Prírodovedný krúžok 17 

25. Voľný čas zmysluplne 8 

26. Šikovné ruky 19 

27. Zdravý životný štýl 19 

28. Prevencia obezity 11 

29. Reading club 20 

30. Step by step 13 

31. Šikovník 12 

32. Tenisový krúžok 6 

33. Turistický krúžok 8 

34. Tvorivé písanie 14 
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35. Wellnes 22 

36. Umenie zdravo žiť 18 

37. Prvá pomoc 11 

38. S ANJ po Európe 12 

39. S NEJ na každom kroku 7 

40. Spoločenský protokol 16 

41. Svet informácií 10 

42. Športové hry 16 

 

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

 
RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH, riaditeľka školy 

PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy 

PhDr. Zlatica Pluhárová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Ing. Stanislava Pokrývková, ekonómka školy 

Mgr. Mária Princová, predseda Rady školy 

iní pracovníci školy 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 

3. Koncepcie rozvoja školy na roky 2014/2019 

4. Plánu práce školy na šk. rok 2014/2015 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri SZŠ Daxnerova 6, Trnava 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 19. 10. 2015 

 

 

 

 

              
        RNDr.Valburga Lobotková, PhD, MPH 

          riaditeľka školy 
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Stanovisko Rady školy 

 
   Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole, Daxnerova 6, Trnava odporúča Trnavskému 

samosprávnemu kraju, ako zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015. 

 

 

Prerokované dňa 27.10.2015 

 

 

          
         Mgr. Mária Princová 

         meno a priezvisko – predseda RŠ 

 

 
 

 

 

 

 

Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 19.10.2015 

Prerokované a schválené Radou školy dňa 27.10.2015 


