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 (1) 

a) základné identifikačné údaje o škole 

 

1.  názov školy:                 Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi 

2.  adresa školy:                Horná 137, 022 01 Čadca 

3.  telefónne číslo školy:   041/433 51 22 

4.  internetová a elektronická adresa školy: Web stránka školy: www.szsfaca.edu.sk 

            E-mail školy:  skola@szsfaca.edu.sk 

5.  údaje o zriaďovateľovi školy:     Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza  

 J. Kalinčiaka 1     

 P.O.BOX B-46                                                                            

 011 36 Žilina 

6.  mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

                      riaditeľka školy:                          PhDr. Renáta Kasmanová 

                      zástupkyňa školy:                        PhDr. Anna Šimášková          

7.  údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 Rada školy: predseda:                           PhDr. Mária Kuljovská 

                                      podpredseda:                     p. Emília Cádrová 

     Iné poradné orgány: - pedagogická rada 

                                                     -  predmetové komisie:  - spoločensko-vedná 

             - prírodovedná 

                               - jazykov 

       - ošetrovateľstva 

 

 b)  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími    

       potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 

Počty žiakov: denní večerní spolu 

K 15.9.2017 154 56 210 

K 31.8.2018 173 18 155 

 

 

d) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch  

       a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

   

       Odbor 5356 M, N zdravotnícky asistent: 

 

http://www.szsfaca.edu.sk/
mailto:skola@szsfaca.edu.sk
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- počet uchádzačov o štúdium: denné:  64  večerné: 24 

- úspešné splnenie kritérií:        denné:  53  večerné: 24 

- prijatí uchádzači na štúdium: denné:  24  večerné: 24 

- prijatí a zapísaní uchádzači  : denné:  24  večerné: 23 

 

      Odbor 5358 M zubný asistent: 

 

- počet uchádzačov o štúdium: denné:  60   

- úspešné splnenie kritérií:        denné: 52  

- prijatí uchádzači na štúdium: denné:  24   

- prijatí a zapísaní uchádzači  : denné:  24   

 

       Odbor 5371 H sanitár 

- z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov sa študijný odbor neotvoril. 

 

e)   údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa     

      vzdelania 

 

-  Výsledky hodnotenia a klasifikácie: 

 

Prospech: 

 

Trieda Počet 

žiakov 

Priemer za 1. polrok Počet 

žiakov 

Priemer za 2. polrok 

I. ZA 24 1,98 25 1,97 

I.ZUA 24 1,48 24 1,37 

II. ZA 19 2,25 19 2,16 

II.ZUA 24 1,83 24 1,79 

III. ZA 31 2,00 31 2,04 

IV. ZA 32 2,19 32 2,23 

I. ZAV  22 1,30 18 1,37 

II. ZAV 16 1,38 16 1,28 

I. SAN  10 1,38 10 1,33 

Spolu: 202 - 199 - 

Priemer: 22,44 1,75 22,11 1,73 

      

Celkový priemerný prospech na škole bol: 1,73  čo je mierne zlepšenie v porovnaní 

s minulým školským rokom (1,77). 

 

 

Dochádzka: 
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Trieda Počet 

žiakov 

Počet hod.  

za 1. polrok 

Počet 

žiakov 

Počet hodín  

za 2. polrok 

I. ZA 24 1 312 25 1 920 

I. ZUA 24 681 24 1 282 

II. ZA 19 1 182 19 1 712 

II.ZUA 24 1 130 24 1499 

III. ZA 31 1 998 31 2 112 

IV. ZA 32 2 342 32 2 189 

I. ZAV  22 573 18 849 

II. ZAV 16 680 16 515 

I. SAN  10 73 10 122 

Spolu: 202 9 971 199 12 200 

Priemer na žiaka: 22,44 49,36 22,11 61,30 

 

 

Spolu za školu: 22 171 hodín,  čo je nárast oproti minulému roku, z toho neospravedlnených  

je 132 hodín čo je nárast oproti minulému roku.  

 

 

Správanie:       1. polrok     2. polrok 

     Uspokojivé – 2 žiaci                             Uspokojivé – 5 žiaci 

      Menej uspokojivé – 2 žiaci                          Menej uspokojivé – 1 žiak 

 

 

Výchovné opatrenia:  

 

 Pochvala triednym učiteľom –66 žiakov 

 Pochvala riaditeľom – 0 žiakov 

 Pokarhanie triednym učiteľom – 22 žiakov 

 Pokarhanie riaditeľom školy – 25 žiakov 

 Podmienečné vylúčenie – 2 žiaci 

 Vylúčenie zo štúdia – 5 žiakov 

 

Študijné výsledky študentov ovplyvňujú najmä: 

- v 1.  ročníku priemerné až slabšie vedomostné základy zo ZŠ najmä 

z prírodovedných predmetov, zo slovenského jazyka pravopisné nedostatky, 

nedostatočné základy z cudzích jazykov zo ZŠ, 

- vo vyšších ročníkoch je to nesystematická príprava na vyučovanie v priebehu 

školského roku, 

- relatívne vysoká absencia na vyučovaní, dokumentujú to údaje v analýze 

dochádzky. 
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-  MATURITNÉ SKÚŠKY: 

 Maturitné skúšky sa v Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi,  Čadca 

konali v nasledujúcich termínoch: 

 

Obdobie: riadne skúšobné obdobie – externá časť MS a PFIČ MS 

 13. 03. 2018 – externá časť MS a písomná forma IČ MS zo SJL 

 14. 03. 2018 – externá časť MS a písomná forma IČ MS z ANJ 

 14. 03. 2018 – externá časť MS a písomná forma IČ MS z NEJ 

 14. mája – 18. mája 2018 – praktická časť odbornej zložky MS 

 28. mája – 01. júna 2018 – ústna forma IČ MS 

 

Školská maturitná komisia pracovala v tomto zložení: 

            Ing. Alena Cinková                       - predseda školskej maturitnej komisie 

 PhDr. Renáta Kasmanová         - riaditeľka školy 

 Mgr. Andrea Sabelová                  - predseda PMK pre slovenský jazyk a literatúru 

 Mgr. Eva Bolíková                        - predseda PMK pre anglický jazyk 

 Mgr. Viera Marčanová         - predseda PMK pre nemecký jazyk 

            Mgr. Mária Ondreášová           - predseda PMK pre praktickú časť odbornej zložky  

            Mgr. Mária Ondreášová           - predseda PMK pre teoretickú časť odbornej zložky 

            Mgr. Jana Lissová                          - predseda PMK pre praktickú časť odbornej zložky 

 Mgr. Jana Lissová                          - predseda PMK pre teoretickú časť odbornej zložky 

 

Maturitná skúška sa konala v zmysle zákona č. 245/2008Z.z.o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončení štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov. 

 

Hodnotenie jednotlivých častí MS  
 

 Písomnej formy externej a internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry sa zúčastnilo 32 žiakov denného štúdia s priemernou  47,60 % úspešnosťou 

externej časti a 56,69 % úspešnosťou PFIČ.  

Práce študentov boli v súlade s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov.   

 



6 

 

 Písomnej formy externej a internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka 

sa zúčastnilo 22 žiakov dennej formy štúdia v úrovni B1 s priemernou 47,40 % , v úrovni B2 

sa zúčastnili 2 žiaci s úspešnosťou 48,30 % externej časti. Úspešnosťou PFIČ v úrovni B1 

bola  68,18 % a úspešnosťou v úrovni B2 90,00 %  .   

Práce študentov boli v súlade s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov.   

 

Písomnej formy externej a internej maturitnej skúšky z nemeckého jazyka sa  

zúčastnili  8  žiaci dennej formy štúdia v úrovni B1 s priemernou  38,80  % úspešnosťou  

externej časti  a 47,50 % úspešnosťou PFIČ v úrovni B1. 

Práce študentov boli v súlade s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov.   

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky: 

 

Zúčastnilo sa 30 žiakov denného štúdia a 15 žiakov večerného štúdia. 

Priemer PČOZ:       1,60    - IV. ZA 

                                1,31    - II. ZAV    
 

Celkový priemer PČOZ: 1,45 

 

 

Ústna forma internej časti 

 

Slovenský jazyk a literatúra: 
Priemer : 2,57   

 

Anglický  jazyk: 

Priemer: 2,29 

 

Nemecký jazyk: 

Priemer: 2,50 

 

 

Teoretická časť odbornej zložky: 

 

Zúčastnilo sa 30 žiakov  IV. ZA  

Priemer TČOZ:     2,13    - IV. ZA 

                              1,44    - II. ZAV           

 

Celkový priemer TČOZ: 1,78 

 

Celkové hodnotenie MS: 

 

Predsedovia  PMK si počas MS dôkladne plnili úlohy, ktoré im vyplývali z hore 
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uvedenej legislatívy. Pracovná atmosféra bola príjemná a pokojná. 

 

Počet žiakov, ktorí sa prihlásili na MS: 32 žiakov denného štúdia (SJL, ANJ, NJ, PČOZ, 

TČOZ) a 16 žiakov večerného štúdia (PČOZ, TČOZ). 

Počet žiakov, ktorí sa prihlási na MS a konali ju v náhradnom termíne:   

- praktická časť odbornej zložky: 2 

- ústnu formu internej časti: 2  

Celkový priemer školy: 1,98   

 

-  ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY: 

 

 V školskom roku 2017/2018 sa na škole konali i záverečné skúšky 1-ročného 

učebného odboru SANITÁR v dňoch 18.- 19.06. 2018. Záverečnou skúškou úspešne ukončilo 

štúdium 10 žiakov. 

Zloženie skúšobnej komisie: 

 

I. SAN     – predseda: Mgr. Mária Opialová 

                   podpredseda: PhDr. Anna Šimašková 

         triedny učiteľ: Mgr. Marta Liptáková    

         členovia komisie: Mgr. Marta Liptáková, PhDr. Mária Sučíková 

 

Písomná časť záverečnej skúšky:    priemer  1,00 

Praktická časť záverečnej skúšky:  priemer  1,00 

Ústna časť záverečnej skúšky:         priemer  1,30 

 

 

 

f)   zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameranie, v ktorých škola    

      zabezpečuje výchovu a vzdelanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

- študijný odbor  5356 M  zdravotnícky asistent  je denné 4-ročné štúdium  

s maturitou pre absolventov základnej školy, 1., 2., 3., 4. roč. – podľa 

Školského vzdelávacieho programu SZŠ sv. Františka z Assisi, 

 

               -       študijný odbor 5358 M zubný asistent je denné 4- ročné štúdium s maturitou   

                      pre absolventov základnej školy, 1., 2., 3., 4. roč. – podľa Školského  
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                      vzdelávacieho programu SZŠ sv. Františka z Assisi, 

   

                 -     študijný odbor 5356 N zdravotnícky asistent je večerné 2- ročné pomaturitné   

                      štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou – podľa Školského  

                      vzdelávacieho programu SZŠ sv. Františka z Assisi,   

       

- učebný odbor  5371 H – sanitár je 1-ročné večerné štúdium pre absolventov 

strednej školy – podľa Školského vzdelávacieho programu SZŠ sv. Františka 

z Asissi . 

 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  

      zamestnancov školy    

 

      Počet zamestnancov školy: 38,58      - z toho:  30,08  pedagogických zamestnancov 

                              8,5  nepedagogických zamestnancov 

  

 

h)   údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy           
    

 

-  „Učme sa pre prax“ – konferencia v Prešove – Mgr. Koperová, Mgr. Belková,  

-   aktualizačné – Moderné prezentačné nástroje v edukácii – Mgr. Belková, Mgr.  

     Kolenčíková, Mgr. Koperová, Ing. Kubinec, Ing. Vlček, 

-   inovačné – Myšlienkové mapy v edukácii – Mgr. Belková, Mgr. Kolenčíková,  

    Mgr. Koperová, Ing. Kubinec, Ing. Vlček, 

-   aktualizačné – Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom  

     procese – Ing. Kubinec, 

-   inovačné – Ja Slovensko – finančná gramotnosť 

-   aktualizačné vzdelávanie – Národný štandard FG v školskom vzdelávacom programe –     

     Mgr. Červená. 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

       Integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole sú rôzne 

aktivity (vedomostné a športové súťaže) študentov. Významné sú z hľadiska rozvoja ich 

tvorivosti, samostatnosti, rozširujú ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti. 
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Súťaže: 

 

Umiestnenie: Zúčastnení žiaci:/Téma:  

Olympijská škola roka 2017 – 

SŠ do 300 žiakov 

1. miesto Družstvo SZŠ 

Piškvorky – školské kolo 1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Hmírová Monika, I. ZUA 

Ferková Kristína , IÍ. ZUA 

Šamaj Patrik, I. ZA 

„Asistent v akcii“- Prešov 

 

5. miesto Čanecký, Rucková, 

Mičencová, Turňová, II. ZA 

Volejbalový turnaj – školské 

kolo 

1. miesto družstvo zo IV. ZA 

Biblická olympiáda – dekanátne 

kolo 

1. miesto Škorníková, Švancárová, 

Šamaj 

Olympiáda v nemeckom jazyku 

- školské kolo 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Poláková, III. ZA 

Cyprichová, III. ZA 

Judiaková, III. ZA 

Okresné kolo v stolnom tenise 

 

2. miesto Družstvo SZŠ 

Okresné kolo v Bedmintone 

žiačok SŠ 

4. miesto Družstvo SZŠ 

Okresné kolo vo florbale žiačok 

SŠ 

3. miesto Družstvo SZŠ 

„Plagát roka“ – prodidrogová 

súťaž mesta Čadce 

2. miesto 

9. miesto 

11. miesto 

Jurčáková I. roč. 

Čuboňová, I. roč. 

Šuška, I. ZA 

Olympiáda ľudských práv –

školské kolo 

2. miesto Pavelková, Durschmiedová, 

II. ZA 

Jazyková olympiáda z ANJ 

školské kolo 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Švábiková, II. ZUA 

Krivulčíková, III. ZA 

Korduliaková, I. ZA 

Jazyková olympiáda z NEJ – 

školské kolo 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Poláková, III. ZA 

Cyprichová, III. ZA 

Judiaková, III. ZA 

Biblia očami detí – školské kolo účasť Čuboňová, Jurčáková, 

Verešová, Srogoňová, 

Heglasová 

 

 

Účasť na kultúrnych podujatiach: 

 

 „Mozoľovci“ - divadelné predstavenie  

 „Objatie“ – divadelné predstavenie z CENACOLA 

 ETNOFILM- prehliadka dokumentárnych filmov 

Ďalšie aktivity: 

 

 „Usmejte sa s Petramedom“ – preventívna akcia – študentky II. ZUA 

 Týždeň mozgu – prezentačná akcia 
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 Celoslovenská konferencia žiakov SZŠ – 3. ročník 

 Godzone, evanjelizačné stretnutie mladých 

 Študentský ples v spolupráci s družobnou školou SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina 

 Biele stužky 

  „Biela pastelka“ 

 „Deň narcisov“ 

 „Deň Slnečníc“ 

 Ukážky prvej pomoci na SOŠ v KNM,  

ZŠ Podzávoz - Čadca 

 Fašiangový ples 

 Tréning pamäti 

 Prednáška prvej pomoci na ZŠ v Rudine 

 Meranie TK a stanovenie hladiny glukózy 

  „Kúzlo Vianočnej pomoci“ 

 Púť do San Giovanni Rotondo, Medjugorie, poznávací zájazd Londýn 

 „Predvianočná kvapka krvi“ 

 Diecézna púť katolíckych škôl  Živčáková - Turzovka 

 Realizácia dekanátneho kola Biblickej olympiády pre ZŠ a SŠ na škole 

 Vianočná akadémia 

 Celonočná adorácia v kaplnke školy 

 Imatrikulácie 1. ročníkov 

 Duchovné obnovy žiakov jednotlivých ročníkov (Zákopčie -1. roč.,  

Klin, Slanická osada – 2. – 4. roč.) 

 Volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy 

 Volejbalový turnaj s družobnou školu SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina 

 Príprava i obdarúvanie darčekmi pre klientov DSS, Kysuckej nemocnice pri 

príležitosti sviatku sv. Mikuláša 

 Kurz pohybových aktivít so zimným a letným zameraním/lyžiarsky výcvik  

 Stužková slávnosť 4. ročníka 

 Moja misia – zbierka pre „Áno pre život“ 
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 Študentská kvapka krvi 2016 

 KERIC – dobrovoľníci – Rakúsko, Japonsko, Kostarika, Brazília, Keňa- jazykové 

zdokonalenie žiakov 

 Žiaci SZŠ pôsobili ako rozhodcovia a figuranti v súťažiach SČK- „Regionálna súťaž 

hliadok mladých zdravotníkov I. a II. stupňa“, ktorých súčasťou boli vedomosti 

a zručnosti prvej pomoci. 

 

      ■       Zber vrchnákov z plastových fliaš na pomoc telesne postihnutým 

 

  „Kalokagatia“, OŽAZ 

  „Srdce pre Adamka“ 

 

  Biatlon ZŠ Čadca – zdravotnícka hliadka - žiaci 

 

 

Besedy a prednášky: 

 

 Prednáška vdp. Mariánom Kuffom 

 Prednáška don Jozef Lusoň 

 M. R. Štefánik a jeho význam pri vzniku ČSR 

 „Cukor ako droga“ – odborná prednáška 

 Dôsledky fajčenia  - PhDr. Mitková 

 Prednáška v DK s témou Juraj Turzo 

 Workshopy  s dobrovoľníckou organizáciou KERIC 

 Škodlivosť nezdravého životného štýlu- odb. prednáška  RÚVZ - Čadca 

 „Naučme sa rozumieť financiám“ – spoločnosť NRF 

  „Život vysokoškoláka“ – beseda 

 Beseda s misionárom - p. Martin Madassesy, SVD 

 

Spolupráca s rôznymi inštitúciami: 

 

 Ministerstvo zdravotníctva SR - Bratislava 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava - ŠIOV, ŠPÚ 
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 Okresný úrad Žilina 

 VÚC Žilina 

 DŠÚ Žilina 

 MPC Bratislava. 

 Úrad verejného zdravotníctva, Čadca 

 Kysucká nemocnica Čadca 

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Domov dôchodcov a Domov 

sociálnych služieb pre deti a dospelých (zabezpečovanie kultúrnych podujatí napr. 

Mikuláš, fašiangy, Deň seniorov...) 

 Únia slabozrakých a nevidiacich (akcia Biela pastelka) 

 Nezisková organizácia „Áno pre život“ (materiálna a finančná pomoc opusteným 

matkám s deťmi 

 Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta. 

 Spolupráca s ÚS Slovenského červeného kríža, 

 Spolupráca so  Záchrannou hasičskou službou 

 Spolupráca  so Záchrannou zdravotnou službou  

 Liga proti rakovine (Deň narcisov – predaj narcisov) 

 Spolupráca so základnými školami v okrese Čadca. Praktické ukážky ako poskytovať 

prvú pomoc pri jednotlivých ochoreniach a úrazoch 

 Mestský úrad Čadca  

 Krízové centrum Čadca – Kýčerka 

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Čadci  

 ÚPSVR Čadca 

 CPPPaP Čadca 
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Odborné exkurzie: 

 Klinika detskej hematológie - Bratislava 

 Oravský hrad - Orava 

  Skanzem -  Zuberec 

 Najstarší kostol Žilinskej diecézy – Trnové 

 Banky v meste – Čadca 

 Kráľovská nemocnica – Praha  

 Žilinská univerzita - Digitalizačné pracovisko - Žilina 

 Centrálna sterilizácia a HD v KNsP - Čadca 

 Sádrovňa v KNsP - Čadca 

 Patologické oddelenie v KNsP - Čadca 

 Endokrinologický a diabetologický národný ústav - Ľubochňa 

 Odborné exkurzie – putovanie Wadovice - Krakow 

 San Giovanni Rotondo – nábožensko-dejepisná exkurzia 

 Exkurzia – Trnové, Závodie 

 Exkurzia – Oswienčim 

 Renesančný kaštieľ – Radoľa 

 

Prezentácia školy: 

 Deň otvorených dverí v škole 

 „Cezhraničný veľtrh práce, výmeny informácií a vzdelávania“ – DK Čadca 

 Prezentácia školy na základných školách 

 Prezentácia školy na aktivitách v spolupráci so SČK 

 

      ■       WEB stránka.  

 

     

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
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 Projekt „RecykloHRY“ – zber elektroodpadu, batérií, tonerov, ... 

 EKO ALARM  

 „Vzdelávanie žiakov SZŠ vo vakcinológií“ 

  „Prevencia civilizačných ochorení“ – v spolupráci s ÚVZ, Čadca 

   Ja Slovensko – vzdelávací program - žiaci I. ZA a I. ZUA  

 

 

 l)   údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach školy 

  

SZŠ sv. Františka z Assisi v súčasnosti sídli v objekte, ktorý patrí Rímskokatolíckej 

cirkvi, Žilinskej diecézy a v súčasnosti má: 

 5 kmeňových učební 

 2 odborné učebne pre výučbu INF a AZD 

 školská knižnica v PaSA sv. Márie Goretti 

 2 učebne cudzích jazykov 

 1 učebňa anatómie a fyziológie a prvej pomoci 

 2 odborné učebne zubného asistenta 

 1 multimediálna učebňa  

 3 špecializované učebne ZOA 

 zborovňa 

 kancelária riaditeľky 

 kancelária zástupcu riaditeľky 

 kancelária ekonóma 

 kancelária tajomníčky, sklad 

 miestnosť pre kňaza 

 učtáreň 

 telocvičňa. 
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m)   údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy    

   a to: 

 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

- príspevok zriaďovateľa na prevádzku 509 884,00 € 

2.  o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich   

     použitia v členení podľa finančných aktivít 

     - príspevok zriaďovateľa – vzdelávacie poukazy 4 858,00 € 

     - použitie príspevku   -    3 257,00 € mzdové náklady  

        -    1 128,00 € zákonné sociálne poistenie 

                                        -     467,00 € spotreba energie 

                                        -         6,00 € spotreba materiálu. 

 

n)   ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  

  školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia     

 

     V rámci koncepčných zámerov školy sa v školskom roku 2017/2018 podarilo 

zrealizovať: 

 

- skvalitniť výchovno-vzdelávací proces doplnením odborných zdravotníckych 

pomôcok v odborných učebniach – zakúpený nový fantóm, 

- doplnenie knižného fondu – doplnením odbornej literatúry, 

- dokončenie odborných učební zubného asistenta, 

-      zriadenie ekologického kútika, 

-      doplnené nové lavice, katedra, 

- vymaľovanie spoločných priestorov, 

- úprava učebne, výmena podlahovej krytiny, 

- úprava exteriéru- terénna úprava okolia školy, 

- úprava oplotenia školy. 

 

o)   oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky    
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      a treba úroveň výchovy a vzdelania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Silné stránky školy: 

 reprezentácia školy v odborných, športových a vedomostných aktivitách,  

 veľmi dobrá spolupráca s rôznymi inštitúciami sociálneho, zdravotníckeho 

a školského charakteru, 

 úspešnosť v prijatí na vysoké školy, 

 možnosť žiakov realizovať sa v rôznorodých mimoškolských aktivitách orientovaných 

na oblasť duchovná, vzdelávania, športu, kultúry a spoločenských aktivít. 

 

Slabé stránky školy: 

 vysoká absencia študentov, 

 v študijných výsledkoch, 

 v dodržiavaní školského poriadku. 

 

Opatrenia na zlepšenie prospechu: 

 viac motivovať k systematickej príprave na vyučovanie, 

 študentov 1. ročníka naučiť správne sa učiť. 

 

Opatrenia na zlepšenie správania: 

 zlepšenie spolupráce s rodičmi,  

 v spolupráci duchovný školy, katechéta a triedny učiteľ hlbšie pôsobiť na 

problémových žiakov. 

 

Opatrenia na zlepšenie dochádzky: 

 častejšia konzultácia o neprítomnosti žiakov s rodičmi, 

 viesť žiakov k popoludňajším návštevám lekára (v rámci možností). 

 

p)   výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na   

      pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

Účasť v rôznych súťažiach či už na školskej, krajskej úrovni veľkou mierou prispieva 

k prehĺbeniu  odborných vedomostí žiakov ako i vedomostí všeobecného rozhľadu. 

Zároveň ich vedie k zdokonaľovaniu v práci s počítačom. 
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 Spolupráca školy s mnohými inštitúciami rozširuje obzor žiakov a zároveň im 

poskytuje možnosť získať viac teoretických poznatkov i praktických zručností, či už je to 

pri realizovaní zdravotnej výchovy v materských, základných a stredných školách alebo 

aktívna účasť pri spolupráci so Slovenským Červeným krížom pri rôznych a aktivitách.   

 Absolventi SZŠ sa po absolvovaní stredoškolského štúdia hlásia väčšinou na vysoké 

školy v študijnom programe - ošetrovateľstvo; sociálna práca alebo sú zamestnaní, 

nakoľko je nedostatok zdravotníckeho personálu.  

 Ku skvalitneniu práce zdravotníckeho personálu prispieva i odbor SANITÁR – 

večerná forma, v ktorom majú možnosť získať i zamestnanci v sociálnej oblasti alebo 

zdravotníckej sfére zdravotnícke vzdelanie a tiež večerné pomaturitné štúdium v odbore 

ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT. 

 

Počet absolventov, ktorí boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

k 31.08.2018:   

   - zdravotnícky asistent   - 4 

 

 (2)  

 

b) voľnočasové aktivity školy 

 

     V školskom roku 2017/ 2018 sa záujmová činnosť realizovala v nasledujúcich krúžkoch:  

      

1) Ako ošetrovať chorých 

2) Atletika 

3) Mládež SČK 

4) NJ- čítanie z časopisu FREUNDSCHAFT 

5) Ošetrovateľstvo v praxi 

6) Pestovateľský krúžok 

7)  Príprava na MS z ANJ 

8)  Príprava na MS zo SJL2 

9)  Seminár z ošetrovania 

10)  SOČ 
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11)  Športové hry – florbal 

12)  Volejbal 

13)  „Talent sa rodí v tichosti, charakter v prúde sveta“ 

 

      V krúžkoch pracovalo 147 žiakov. 


