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SPRÁVA 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2021/2022 

 

     Podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2013 Z. z. 

a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky           

č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení, riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy,         

J. Kozáčeka 4, Zvolen vypracovalo nasledujúcu správu: 

1. 

a) Údaje o škole 

Názov: Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen  

Adresa:   J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen 

Telefónne číslo:   ústredňa: 045/52037 11 

    fax: 045/52037 46 

   riaditeľ: 045/52037 12 

Webové sídlo:   www.szszv.eu  

Adresa elektronickej pošty: szszv@szszv.eu     

 

Mená a priezviská vedúcich zamestnancov školy a ich funkcie: 
 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Peter HRNČIAR riaditeľ 

Mgr. Jana KOPČANOVÁ 
zástupca riaditeľa 

pre teoretické vyučovanie 

PhDr. Jozefína SUCHOMELOVÁ 
zástupca riaditeľa  

pre praktické vyučovanie 

Ing. Jana KMEŤOVÁ vedúci úseku TEČ 

Mgr. Danica GONDOVÁ výchovný poradca 
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Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy: 
 

Funkcia Meno a priezvisko 

Predseda: Mgr. Mária VÍGLASKÁ 

Členovia:  

 za rodičov Michaela FÁBEROVÁ 

 za rodičov Bc. Zuzana JELŽOVÁ 

 za rodičov Marcela JASENÁKOVÁ 

o za BBSK MUDr. Milan ČARNOKÝ 

o za BBSK Ing. Beáta GAŽÚROVÁ 

o za BBSK MUDr. Jozef JEŽÍK 

o za BBSK Ing. Stanislav RIŠA 

 za pedagogických zamestnancov Ing. Ján CHABADA 

 za ostatných zamestnancov 
Miroslava STUPÁROVÁ 
Ing. Jana HAJDONIOVÁ 

(od 7. 9. 2021) 

 za žiakov 
Zuzana RIDZOŇOVÁ 

(od 29. 6. 2021) 

 adresa elektronickej pošty marika.viglaska@gmail.com 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi 

    Názov:      Banskobystrický samosprávny kraj  

    Sídlo:                              Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

    Telefónny kontakt:                 048/43251 11 

    Adresa elektronickej pošty:   podatelna@bbsk.sk  
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c) Informácia o činnosti  
    Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen 
 

18. 10. 2021  

- sa konalo zasadnutie Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen. 

V programe bolo predstavenie nových členov rady školy: 

- Ing. Jana Hajdoniová - za nepedagogických zamestnancov, z dôvodu vzdania sa člen-

stva pani Miroslavy Stupárovej, 

- Zuzana Ridzoňová - za žiakov, z dôvodu prestupu žiaka Radoslava Chovanca na inú 

školu.  

Ďalším bodom programu bolo schváliť Štatút Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole,  

J. Kozáčeka 4, Zvolen a zobrať na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

podmienkach a výsledkoch za školský rok 2020/2021 . 

Uznesenie č. 1/2021 z 18. 10. 2021: 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen súhlasí so: 

 Štatútom Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen. 

Uznesenie č. 2/2021 z 18. 10. 2022: 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen berie na vedomie: 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2020/2021 

23. 2. 2022  

- sa konalo zasadnutie Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen 

dištančnou formou. 

Uznesenie č. 3/2022 z 23. 2. 2022:  

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen súhlasí s: 

 Kritériami pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu, J. Kozáčeka 4, Zvolen 

do prvého ročníka 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5356 M zdravotnícky 

asistent (od 15. 3. 2022 praktická sestra - asistent) pre školský rok 2022/2023.  

20. 4. 2022 

- sa konalo zasadnutie Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole J. Kozáčeka 4, Zvolen 

dištančnou formou. 

Uznesenie č. 4/2022 z 20. 4. 2022: 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen súhlasí s: 
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 Návrhom plánu výkonov prvého ročníka externej formy štúdia v školskom roku 

2022/2023. 

2. 6. 2022 

- sa konalo zasadnutie Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole J. Kozáčeka 4, Zvolen 

dištančnou formou. 

Uznesenie č. 5/2022 z 2. 6. 2022: 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen súhlasí s: 

 Návrhom plánu výkonov prvého ročníka dennej a externej formy štúdia pre školský 

rok 2023/2024.  
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d) Počet žiakov 
 

Ročník Trieda 
Počet žiakov 

k 15. 9. 2021 k 31. 8. 2022 

Denná forma  štúdia  

1. I. PSA 27 29 

 I. PSB 28 28 

2. II. PSA 19 19 

 II. PSB 20 20 

3. III. PSA 21 21 

 III. PSB 17 17 

4. IV. ZA 29 29 

      7 161 163 

Externá forma  štúdia  

1. I. PSkA 32 25 

 I. PSkB 33 26 

 I. PSkC 30 26 

 I. SA 26 21 

 I. SB 17 17 

2. II. PSkA 21 21 

 II. PSkB 24 20 

 II. PSkC 26 26 

 8 209 182 

Spolu 15 370 345 
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e) Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 
a ďalších zamestnancov 

 
 
 
 
 
 
 

 
f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  
    zamestnancov 

 

Počet Kvalifikovaných Nekvalifikovaných 
Dopĺňajúcich          
si kvalifikáciu 

38        38           0 0 

 

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 1. ocenenie 

     - 22. 5. 2022 - Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen bola udelená 

     „Cena primátorky mesta Zvolen za rok 2021“ za nezištnú a neoceniteľnú pomoc 

     pri zvládaní pandémie ochorenia COVID-19  

 2. záujmové krúžky (cez vzdelávacie poukazy) 

- Kondičné posilňovanie  

 - Ošetrovateľstvo včera a dnes 

  - Sanitárstvo v praxi  

        - Turistický krúžok  

  - Volejbalový krúžok     

 3. aktívna prezentácia školy na verejnosti 

 spolupráca s organizáciami a organizáciami tretieho sektoru: 

   - spolupráca so zariadeniami zdravotnej a sociálnej starostlivosti   

   - aktívna spolupráca s Ligou proti rakovine SR   

   - aktívna spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

   - spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene 

   - spolupráca s Mestskou políciou vo Zvolene 

   - spolupráca s materskými a základnými školami  

   - spolupráca s mestom Zvolen  

Počet zamestnancov k 31. 8. 2022 

pedagogickí odborní ďalší 

38 0 10 
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 - spolupráca s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

 - spolupráca s CPPP a P vo Zvolene 

 - spolupráca s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 

 - spolupráca so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vo Zvolene 

 - spolupráca s Lesníckym a drevárskym múzeom Zvolene 

 - spolupráca s NÚCEM 

 - spolupráca s lekárňami 

 - spolupráca s občianskym združením „Slovensko bez drog“ 

 - spolupráca s finančnými ústavmi 

 olympiády, súťaže, kvízy: 

- 23. 3. 2022 - „Olympiáda kritického myslenia“ - krajského kola olympiády 

sa zúčastnili žiaci 2. ročníka: Adam Aydin, Alexandra Ľuptáková, Veronika Mondeková. 

Olympiáda bola zameraná na mediálnu gramotnosť mladých ľudí, manipuláciu  

a interpretáciu dát a argumentáciu  

- 28. 9. 2021 - „Európsky deň jazykov“ - 26. september - kvíz pre žiakov 1. a 2.  

ročníka. Otázky boli zamerané na jazykové skupiny, nárečové slová a archaizmy,  

významné osobnosti a dominanty Európy. Úspešnými riešiteľmi boli: Karin Bejdáková     

a Teodor Lintner z I. PSA triedy, Nikoleta Kožiarová a Tomáš Náther z I. PSB triedy. 

V druhom ročníku zvíťazili: Adam Aydin, Patrícia Sojková z II. PSA triedy  

a Timea Ivana Lorenčíková z II. PSB triedy  

- 14. ročník celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže Múzea SNP pri príležitosti  

78. výročia SNP a 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny - originálne výtvarné dielo  

na tému: „Človek je súčasťou prírody, nie jej tvorcom ani pánom“ zaslala do súťaže 

žiačka II. PSB triedy Eliška Kaderjáková 

- 26. 4. 2022 - vyhlásenie víťazov súťaže základných a stredných škôl s názvom:  

„Authenticity: „Originál verzus fejk“.  

Do súťaže sa zapojili žiačky Erika Jelžová, Eliška Kaderjáková II. PSB trieda  

a Alexandra Šimonová III. PSB trieda.  

Víťazom súťaže v individuálnej kategórii sa stala Alexandra Šimonová, III. PSB 

trieda, ktorá upútala svojím nezvyčajným výtvarným dielom 

- 27. 4. 2022 - „Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl“ 

- zúčastnili sa žiaci: Timea Ďurišová I. PSA, Tomáš Náther I. PSB, Marián Fáber II. PSA,  

Alexandra Šimonová III. PSB trieda 

- 2. 5. 2022 - 17. ročník súťaže „Mladý Európan“ - súťaž prebiehala v Univerzitnej  
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knižnici UMB v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovali žiačky IV. ZA triedy: 

Zuzana Donovalová, Juliana Kováčová, Tatiana Krnáčová 

- 6. ročník výtvarnej súťaže „Rodina a základné ľudské právo na život“ - zapojili  

sa žiačky II. PSB triedy Erika Jelžová a Eliška Kaderjáková 

 besedy, prednášky, workshopy, webinare, výstavy, exkurzie, výlety, iné aktivity: 

- 9. 9. 2021 - „Spomienkový deň holokaustu a rasového násilia“ - žiaci 2. ročníka 

sa zúčastnili spomienkovej tryzny na Židovskom cintoríne vo Zvolene.                             

Súčasťou spomienkovej akcie bolo aj poďakovanie ľuďom, ktorí pomáhali a dostali     

ocenenie od štátu Izrael   

- 9. 9. 2021 - „Deň obetí holokaustu“ - prezentácia prác žiakov 1. ročníka s tematikou 

tragického osudu Židov v 2. svetovej vojne 

- 23. 9. 2021 - „Biela pastelka 2021“ - do dobrovoľnej zbierky na pomoc nevidiacim       

a slabozrakým sa zapojili žiačky IV. ZA triedy. Vyzbierali spolu 385,72 Eur 

- 27. 9. 2021 - „Pobožní Židia“ - žiaci IV. ZA triedy navštívili výstavu fotografií  

Jindřicha Buxmana, ktoré zachytávajú tradície a kultúru židovského obyvateľstva. 

Výstava sa uskutočnila v Galérii na Tehelnej ulici vo Zvolene 

- 28. 9. 2021 - „Právne povedomie a právna zodpovednosť“ - prednáška koordinátora  

prevencie Mestskej polície vo Zvolene zameraná na prevenciu kriminality mladistvých.  

Zúčastnili sa žiaci 1. ročníka 

- 30. 9. 2021 - „Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh      

práce“ - zážitkové učenie pre žiakov maturitného ročníka o kompetenciách potrebných  

a využiteľných pri prechode zo školy na trh práce. Akciu organizoval Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v spolupráci s Mestom Zvolen. 

Aktivity sa zúčastnili žiačky IV. ZA triedy: Laura Bullová, Viktória Júlia Bodorová,  

Viktória Bartošová, Veronika Holíková a tretiačky: Hana Farkašová, Miroslava Hazucho-

vá a Ivana Uhrinová 

- 13. 10. 2021 - „Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie“ - on-line aktivita pre žiakov       

maturitného ročníka v rámci akcie „Celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí vysokých 

škôl a fakúlt“. Aktivita bola organizovaná Národným kariérnym centrom  

- 21. 10. 2021 - „Ako sa brániť šikanovaniu“ - prednáška pracovníkov Mestskej  

polície vo Zvolene zameraná na prevenciu sociálno-patologických javov pre žiakov  

2. ročníka  

- 3. 11. 2021 - „Junior festival Ekotopfilm - Envirofilm“ - žiaci 1. a 2. ročníka   

navštívili filmový festival venovaný ekologickej problematike. V tomto roku to boli  
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filmy s tematikou uhlíkovej stopy a slovenskej divočiny 

- 10. 11. 2021 - celoslovenský projekt “Živé pietne miesta v mestách a obciach                 

na Slovensku“. Ďalšia lipa na Slovensku žije a dýcha za obete koronavírusu.                        

Na dvore školy ju zasadili predstavitelia občianskeho združenia „Skutočné obete“ za výdatnej 

spolupráce p. Ondreja Luntera, podpredsedu BBSK a za účasti žiakov a zamestnancov školy 

- 12. 11. 2021 - odhalenie pamätnej tabule Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej - pietnej 

udalosti sa zúčastnili žiaci 2. ročníka  

- 22. 11. 2021 - „ Politika inšpirovaná mládežou“/“Youth inspires politics“ - webinar    

cez aplikáciu ZOOM na tému “Ako posilniť hlas mladých ľudí v spoločnosti“.                                        

Zúčastnili sa žiačky IV. ZA triedy: Viktória Júlia Bodorová, Zuzana Donovalová,                             

Lucia Eliášová, Petra Nepšinská 

- 26. 11. 2021 - „Ako zvládať emócie“ - beseda so sociálnou pedagogičkou z CPPP a P 

pre žiakov 1. ročníka zameraná na problematiku pozitívneho prežívania a dôležitosť vyjadriť  

svoje pocity 

- 2. 12. 2021 - „Kampaň Červené stužky“ - v rámci tejto akcie boli organizované nasledov-

né aktivity: 

1. ročník: 

- beseda s pracovníkmi RÚVZ vo Zvolene na tému: „Zdravý životný štýl“ 

- kvíz: „Čo vieš o Kampani Červené stužky“ 

2. ročník: 

- spracovanie dotazníkov, ktoré boli orientované na vedenie mladého človeka k zdravému    

životnému štýlu 

- výtvarná súťaž, v rámci ktorej žiaci tvorili logo pre „Kampaň Červené stužky“ 

3. a 4. ročník: 

- žiaci spracovali prezentácie s cieľom zvýšiť povedomie o téme HIV a AIDS 

- pripravili informačné panely k danej téme, ktoré vystavili v priestoroch školy 

- pripravili a 2. 12. 2021 rozdávali červené stužky žiakom, zamestnancom a návštevníkom  

školy 

- 3. 12. 2021 - „Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím“ - žiaci školy              

sledovali dojímavý filmový príbeh „Motýlí cirkus“ 

- 8. 12. 2021 - navštívil našu školu predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

Ing. Ján Lunter. Spolu s poslancami Ing. Petrom Košíkom, PhD a PhDr. Jánom Beljakom, PhD 

si prezreli priestory školy, prihovorili sa žiakom a s riaditeľom a zamestnancami školy  

diskutovali o možnostiach zlepšenia materiálno-technických podmienok vyučovacieho procesu 
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- 13. 12. 2021 - „Svetový deň ľudských práv“ - 10. december - žiaci 3. ročníka  

si pripravili prezentácie, v ktorých sa venovali ľudským právam v historickom kontexte 

vývoja ľudskej spoločnosti. Zaujímavé názory prezentovali v rámci diskusie o uplatňovaní 

ľudských práv v súčasnosti 

- 16. 12. 2022 - „Virtuálny deň otvorených dverí Strednej zdravotníckej školy, 

J. Kozáčeka 4, Zvolen“ - aktivita zameraná na prezentáciu školy na verejnosti, ktorá 

je určená predovšetkým záujemcom o štúdium na škole 

- 11. 2. 2022 - „Medzinárodný deň patriotizmu“  

- žiaci 1. a 2. ročníka si prostredníctvom prezentácií pripomenuli „Deň vlastenectva 

a príslušnosti k nášmu národu“ - 23. január. Vo svojich prácach si uctili pamiatku  

velikánov slovenského národa a významné udalosti našich dejín 

- 11. 2. 2022 - On-line burza stredných škôl v Banskobystrickom kraji 

- 16. 2. 2022 - „Prevencia kriminality“ - beseda s pracovníkmi Mestskej polície 

vo Zvolene pre žiakov 2. ročníka zameraná na ničenie a poškodzovanie majetku,  

sprejerstvo a právne dôsledky takéhoto konania 

- 18. 2. 2022 - projekt „Ručne maľovaná cyklomapa“ - zaujal žiačku II. PSB triedy  

Elišku Kaderjákovú, ktorá prispela kresbou budovy školy 

- 22. 2. 2022 - „ Návykové látky“ - prednáška spojená s premietaním filmu o dôsledkoch  

užívania návykových látok pre zdravie mladých ľudí.  

Aktivity sa zúčastnili žiaci 2. ročníka 

- 23. 2. 2022 - „Obchodovanie s ľuďmi „ - preventívna vzdelávacia aktivita pre žiakov 

3. ročníka realizovaná pracovníkmi Mestskej polície vo Zvolene 

- 25. 2. 2022 - „Alkohol a mladiství“ - beseda pracovníkov Mestskej polície vo Zvolene 

so žiakmi 1. ročníka, spojená so simulovanými ukážkami stavu opitosti u mladých ľudí 

- 3. 3. 2022 - Školský parlament pri SZŠ Zvolen zorganizoval „Zbierku pre Ukrajinu“, 

do ktorej sa zapojili žiaci i zamestnanci školy a široká verejnosť. Darovali trvanlivé  

potraviny, hygienické potreby, školské potreby a ďalšie veci dennej potreby pre odíden-

cov z Ukrajiny 

- 16. 3. 2022 - „Pochod v prírode“ - absolvovali žiaci 2. ročníka -  

- 21. 3. 2022 - „Týždeň mozgu“ - vzdelávacie aktivity organizované RÚVZ vo Zvolene  

pre žiakov školy venované zdraviu mozgu 
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- 23. 3. 2022 - „Svetový deň Downovho syndrómu“ - 21. marec - škola sa zapojila do akcie 

„Ponožková výzva“, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o Downovom syndróme. Hlavnou 

myšlienkou projektu je akceptovanie odlišnosti. Akciu zorganizoval školský parlament  

a zúčastnili sa jej žiaci i zamestnanci školy 

- 6. 4. 2022 - navštívil našu školu prof. John Scharffenberg, MD, MPH, svetovo uznávaný 

odborník v oblasti zdravej výživy. Žiakom 3. ročníka prezentoval svoje skúsenosti a názory  

na zdravú výživu ľudstva  

- 11. 4. 2022 - informačno-poradenské stretnutie žiakov maturitného ročníka s pracovníkom  

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré bolo zamerané na informačnú gramotnosť 

absolventov stredných škôl 

- 12. 4. 2022 - „Sexuálni predátori na internete“  beseda s pracovníkmi CPPP a P  

vo Zvolene pre žiakov 1. ročníka. Cieľom aktivity bola prevencia sociálno-patologických  

javov a bezpečnosť pri používaní sociálnych sietí 

- 21. 4. 2022 - „Prezentácia metódy Assessment center vo výberových konaniach pre  

zamestnávateľov“ - voľba povolania pomocou zážitkovej metódy - zúčastnili sa žiačky 

IV. ZA triedy: Radoslava Halajová, Ema Mudráková, Zuzana Volfová 

- 26. 4. 2022 - „ Deň Zeme“ - 22. apríl - žiaci 1. ročníka absolvovali vzdelávacie aktivity   

s tématikou ochrany Zeme (prezentácie projektov, sledovanie prírodopisného filmu, kvíz, 

dotazník, ...) 

- 26. 4. 2022 - vzdelávacia aktivita pre žiakov maturitných ročníkov venovaná povinnostiam  

absolventov po skončení školy vo vzťahu k zdravotným poisťovniam.  

Aktivitu realizovali pracovníci VšZP vo Zvolene 

- 26. 4. 2022 - „Študentská kvapka krvi“ - dobrovoľná akcia sa konala v spolupráci  

s Národnou transfúznou stanicou SR Banská Bystrica.  

Odberu krvi sa zúčastnilo 21 dobrovoľných darcov, z toho 15 žiakov školy 

- 28. 4. 2022 - „Deň narcisov“ - realizácia dobrovoľnej zbierky na podporu onkologických  

pacientov. Zúčastnilo sa 18 žiakov IV. ZA a III. PSB triedy a spolu vyzbierali 1406, 41 Eur 

- „Deň Európy“ - 9. máj - si žiaci 1. a 2. ročníkov pripomenuli rôznymi vzdelávacími 

aktivitami - prezentácia projektov, kvíz o Európskej únii 

- 17. 5. 2022 - odborná exkurzia v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici 

- zúčastnili sa žiaci 3. ročníkov 

- 18. 5. 2022 - odborná exkurzia v Domove seniorov na Sliači - zúčastnili sa žiaci 3. ročníkov 

- 23. 5. 2022 - „Intoxikácia liekmi - nebezpečná výzva“ - preventívna aktivita 

pre žiakov 1. ročníkov organizovaná v spolupráci s RÚVZ Zvolen 
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- 31. 5. 2022 - „Krajšie mestské parky“ - čistenie mesta od odpadkov, aktivita pre žiakovi. 

II. PSB triedy  

- 1. 6. 2022 - exkurzia v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene - žiaci 1. a 2. ročníkov 

sa zúčastnili výstavy venovanej historickým remeslám na Slovensku 

- 14. 6. 2022 - „ Športový deň Slovenského zväzu telesne postihnutých“ - žiaci I. PSA 

triedy pomáhali pri organizovaní akcie- 

 Vyučovanie metódou CLIL: 

    1. ročník: - slovná zásoba: - zdravý životný štýl, 

                                               - vitamíny a minerály,  

                                               - pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela 

    2. ročník: - realizácia praktických výkonov s komentárom v anglickom jazyku: 

                       - hygienická starostlivosť o dieťa,  

                       - kardio-pulmonálna resuscitácia 

    3. ročník: - realizácia praktických výkonov s komentárom v anglickom jazyku: 

                      - aplikácia inzulínu.  

    4. ročník: - realizácia praktických výkonov s komentárom v anglickom jazyku: 

                      - tvorba ošetrovateľského záznamu v angličtine 

                      - vybavenie lekárničky v angličtine 

                      - príznaky ochorení v anglickom jazyku 

 

h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

V školskom roku 2021/2022 škola v rámci programu ERAZMUS + realizovala nasledovné 

projekty:  

1. Výzva 2020 projekt č. 2020-01-SK01-KA116-077 849: 

     - Krátkodobá mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave  

        - 3. 9. 2021 - 4. 10. 2021 - Malaga, Španielsko - 14. žiakov 

     - Pozorovanie pri práci - mobilita zamestnancov 

       - 7. 3. 2022 - 11. 3. 2022 - Malaga, Španielsko - 6 učiteľov 

2. Výzva 2021 projekt č. 2021-1-SK01-KA121-VET-00001249: 

    - Krátkodobá mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave 

      - 27. 5. 2022 - 27. 6. 2022 - Malaga , Španielsko - 11 žiakov 

      - 29. 5. 2022 - 18. 6. 2022 - Barcello Pozzo di Gotto, Taliansko, Sicília - 5 žiakov 

      - 5. 6. 2022 - 25. 6. 2022 – Brno, Česko - 5 žiakov. 
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i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou      
školskou inšpekciou v škole  
 

     V školskom roku 2021/2022 inšpekčná činnosť na škole nebola vykonaná. 

 
j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 

podmienkach školy 
 

Názov predmetu Počet učební 
Vybavenie učební 
(v súlade so ŠVP) 

Klasické učebne 5 učební  

Slovenský jazyk 
a literatúra 

Dejepis 
1 odborná učebňa 

príručná knižnica, mapy,  
obrazy, prostriedky IKT 

Anglický jazyk 2 odborné učebne mapy, prostriedky IKT, slovníky 

Fyzika 1 odborná učebňa odborné učebné pomôcky, prostriedky IKT 

Prvá pomoc 2 odborné učebne odborné učebné pomôcky, prostriedky IKT 

Informatika 1 odborná učebňa počítače 15 ks, prostriedky IKT 

Anatómia a fyziológia 1 odborná učebňa 
anatomické modely, obrazy, 

prostriedky IKT 

Multimediálna učebňa 1 odborná učebňa audiovizuálna technika 

Základy ošetrovania  
a asistencie 

3 odborné učebne zdravotnícke pomôcky, prostriedky IKT 

Telesná a športová 
výchova 

1 telocvičňa 
1 posilňovňa 

náradie na cvičenie 

Kabinety 6 odborná literatura, počítače, notebooky 

 

Všetky učebne sú vybavené v súlade s požiadavkami na materiálno-technické vybavenie 

uvádzanými v štátnom vzdelávacom programe pre konkrétny študijný alebo učebný odbor. 

V učebniach je zabezpečené pripojenie na internet, odborné učebne sú vybavené notebo-

okmi, interaktívnymi tabuľami a dataprojektorom. 

V multimediálnej učebni, v učebni informatiky a v knižnici sú k dispozícii aj ďalšie komu-

nikačné prostriedk.y, ktoré uľahčujú žiakom prístup k informáciám a učiteľom rozširujú 

možnosti modernizácie vyučovacieho procesu.  

Žiaci majú k dispozícii kopírovací stroj. 
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Knižnica je dostatočne vybavená študijnou a rozširujúcou literatúrou tak pre žiakov, ako aj 

pre pedagógov. Je prístupná širokej verejnosti. 

Priestory školy prešli v mesiaci júl a august 2022 čiastočnou rekonštrukčnou úpravou. 

Všetky miestnosti na prízemí a na prvom poschodí školy boli vymaľované, staré radiátory 

vymenené. 

Učebne i kabinety boli dovybavované novými učebnými pomôckami, školským nábytkom, 

skrinkami i plochami na nástennú výzdobu.  

Vyučovanie predmetu Ošetrovateľská starostlivosť prebiehalo v školskom roku 2021/2022 

v Nemocnici AGEL Zvolen, a. s. a v Domove sociálnych služieb, M. R. Štefánika, Zvolen. 

Po dohode s vedením nemocnice sa nám podarilo získať dalšie priestory pre zlepšenie 

sociálnych podmienok učiteľov i žiakov a znížiť nájomné za priestory o viac ako polovicu. 

Žiaci aj zamestnanci majú možno stravovania vo výdajni jedál v priestoroch školy. 

 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,  

    o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- pretrvávajúci záujem o štúdium na našej škole (denná forma, externá forma štúdia), 

- zatraktívnenie štúdia aktiváciou odboru praktická sestra, 

- kvalifikovaný pedagogický zbor, 

- neustále sa zlepšujúca digitálna zručnosť učiteľov, 

- podmienky pre ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

- vlastná budova školy,  

- dostatok priestorov na vyučovanie, 

- vybavenie školy učebnicami, učebnými pomôckami a didaktickou technikou (vrátane   

  prostriedkov IKT a internetu), 

- vybavenie odborných učební modernými učebnými pomôckami, 

- knižnica vybavená počítačovou technikou, 

- zabezpečenie kvalitnej praktickej prípravy na povolanie (rozšírenie počtu výučbových  

  zariadení),  

- zlepšujúce sa podmienky praktického vyučovania 

- prax žiakov v zahraničí, 

- uplatnenie absolventov v praxi, 

- prijímanie absolventov na vysokoškolské štúdium, 
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- poskytnutie kvalitných mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít, 

- dobrá prezentácia školy na verejnosti. 

 Oblasti, v ktorých má škola nedostatky: 

- finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, predovšetkým externej     

formy štúdia (nízky normatív), 

- jednoodborovosť denného štúdia, 

- nedostatok kvalitných odborných učebníc, 

- absentujúca študovňa, 

- nezáujem žiakov o stredoškolskú odbornú činnosť. 

 Opatrenia: 

- usilovať sa o zlepšenie financovania externej formy štúdia, získavanie vlastných prí-

jmov školy a následne ich využiť na financovanie takých skutočností, ktoré zlepšujú 

podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- zabezpečiť priestory a finančné prostriedky na vytvorenie študovne, 

- zvýšiť atraktívnosť stredoškolskej odbornej činnosti pre žiakov školy, 

- zabezpečiť podmienky pre aktiváciu študijného odboru podológ 
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Silné stránky Slabé stránky 

dlhoročná tradícia školy 
100% kvalifikovanosť pedagogických zamest-
nancov  
úroveň VVP v podmienkach školy 
kvalitné vedenie školy 
činnosť školy riadená systémom manažérstva 
kvality 
efektívna modernizácia priestorov školy 
dobrá spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami 
a zariadeniami sociálnej starostlivosti, rodičmi a 
verejnosťou 
vysoká odbornosť vo vyučovaní cudzích jazykov 
informatizácia školy, napojenie na internet,   
internetová žiacka knižka, triedna kniha, 
dobré medziľudské vzťahy medzi zamestnanca-
mi, ako aj kladný vzťah k žiakom 
vyššia úroveň počítačovej gramotnosti všetkých 
učiteľov 
stabilizácia pedagogických zamestnancov 
zníženie priemerného veku pedagogických za-
mestnancov 
prezentácia školy navonok 
vylepšovanie materiálnych podmienok školy  
a jej vybavenosti učebnými pomôckami 
sebarealizácia žiaka 
progresívne reakcie na zmeny a požiadavky  
doby 
sebavzdelávanie a rozširovanie si kvalifikácie 
zamestnancami školy 
ochota zamestnancov vypracovať projekty na  
vyhlásené výzvy 
široké zapojenie do najrôznejších mimoškolských 
a humanitárnych akcií 
vlastná telocvičňa, posilňovňa 
dodržiavanie platnej legislatívy 
efektívne využívanie pracovného času 

nedostatok finančných prostriedkov na materiál-
no-technické vybavenie  
nedostatočná komunikácia niektorých rodičov 
s učiteľmi 
nezáujem o SOČ 
problémy s kvalitnými učebnicami 
sieť stredných škôl v rámci VÚC 

Príležitosti Ohrozenie 

aktivácia študijného odboru podológ 
vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov 
výborné podmienky na zavádzanie informačno-
komunikačných technológií 
kompatibilita pracovných príležitostí v rámci štá-
tov EÚ 
prax žiakov v zahraničí 
zatraktívnenie krúžkovej činnosti 
propagácia školy, jej študijných odborov 
zvýšená potreba absolventov školy na trhu práce 
 

zhoršovanie sociálneho zázemia 
demografický pokles populácie 
jednoodborovosť štúdia 
hodnotenie zamestnancov šlolstva a zdravotníc-
tva 
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2. - 

3. - 

4.  

a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
     

    V školskom roku 2021/2022 na Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen žiaci    

     so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami neštudovali. 

b) Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom 
    sa správa vypracúva 
 

Študijný 
a učebný odbor 

Forma 
štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Počet 
prijatých 

uchádzačov 
5356 M  
zdravotnícky 
asistent 

denná 4-ročné 55 

5356 N  
zdravotnícky 
asistent 

externá 
(večerná) 

2-ročné 99 

5371 H sanitár 
externá 

(večerná) 
1-ročné 42 

 

c) Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie na strednej škole 
 

Študijný 
a učebný odbor 

Forma 
štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Počet 
prijatých 
prihlášok 

5356 M  
zdravotnícky 
asistent 

denná 4-ročné 121 

5356 N  
zdravotnícky 
asistent 

externá 
(večerná) 

2-ročné 133 

5371 H sanitár 
externá 

(večerná) 
1-ročné 46 
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d) Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku 
 

Študijný 
a učebný odbor 

Forma 
štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Počet  
uchádzačov, ktorí 
úspešne vykonali 
prijímaciu skúšku 

5361 M  
praktická sestra 

denná 4-ročné 97 

5361 N 
praktická sestra 

externá 
(večerná) 

2-ročné 106 

5371 H sanitár 
externá 

(večerná) 
1-ročné 40 

 
e) Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich 
    zameraní, vktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

 
Študijný 

a učebnýodbor 
Typ štúdia Štátny vzdelávací program 

5356 M  
zdravotnícky 
asistent 

denné štúdium 
pre absolventov 
základnej školy 
(bez zamerania) 

ŠVP pre odborné vzdelávanie na stredných 
zdravotníckych školách vydalo MZ SR pod 
číslom Z34707-2013-OzdV zo dňa 30. 7. 
2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013   
začínajúc 1. ročníkom 

5361 M  
praktická sestra 

denné štúdium 
pre absolventov  
základnej školy 
(bez zamerania) 

ŠVP pre odborné vzdelávanie na stredných 
zdravotníckych školách vydalo MZ SR pod 
číslom S10461-2018-OZd-1 zo dňa 21. 8. 
2018 s účinnosťou od 1. septembra 2018   
začínajúc 1. ročníkom 

5361 N  
praktická sestra 

večerné 
pomaturitné  

kvalifikačné štúdium 
(bez zamerania) 

ŠVP pre odborné vzdelávanie na stredných 
zdravotníckych školách vydalo MZ SR pod 
číslom S10461-2018-OZd-1 zo dň 21. 8. 
2018 s účinnosťou od 1. septembra 2018  
začínajúc 1. ročníkom 

 
5371 H  
sanitár 
 

večerné štúdium 
pre absolventov  

minimálne stredného 
odborného vzdelania 

ŠVP pre odborné vzdelávanie na stredných 
zdravotníckych školách vydalo MZ SR pod 
číslom Z35013-2013-OZdV zo dňa 30. 7. 
2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 za-
čínajúc 1. ročníkom 
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f) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
 
 prospech - denné štúdium 

 

prospech I. PSA I. PSB II. PSA II. PSB III. PSA III. PSB IV. ZA Spolu 

vyznamenaní 1 3 0 3 5 3 1 16 

PVD 14 12 4 3 8 5 9 55 

prospeli 13 12 14 14 8 8 16 85 

neprospeli 0 1 1 0 0 0 3 5 

neklasifikovaní 1 0 0 0 0 1 0 2 

spolu 29 28 19 20 21 17 29 163 

 
 prospech - externé štúdium 

 

prospech I. PSkA I. PSkB I. PSkC II. PSkA II. PSkB II. PSkC I. SA I. SB spolu 

vyznamenaní 12 17 9 14 7 16 8 8 91 

PVD 10 6 15 6 11 6 4 6 64 

prospeli 3 3 1 1 2 4 9 3 26 

neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neklasifikovaní 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

spolu 25 26 26 21 20 26 21 17 182 

 
 správanie - denné štúdium 

 

správanie I. PSA I. PSB II. PSA II. PSB III. PSA III. PSB IV. ZA Spolu 

1. stupeň 28 28 18 19 19 16 29 157 

2. stupeň 0 0 1 1 2 0 0 4 

3. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 

neklasifikovaní 1 0 0 0 0 1 0 2 

spolu 29 28 19 20 21 17 29 163 

 
 Celkový priemer žiakov školy v prospechu je: 1,52. 

 denná forma štúdia: 1,90, 

 externá forma štúdia: 1,19. 



 21 
 
 

g) Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania 
 
MATURITA 2022 - vyhodnotenie výsledkov: 

- počet žiakov prihlásených na maturitnú skúšku - 101, 

- počet žiakov, ktorí maturitnú skúšku konali - 92. 

Interná časť maturitnej skúšky: 

 slovenský jazyk a literatúra - 25 žiakov, priemer - 2,88, 

 anglický jazyk (úroveň B1) -  25 žiakov, priemer - 2,52, 

 teoretická časť odbornej zložky - 92 žiakov, priemer - 1,80, 

 praktická časť odbornej zložky – 92 žiakov, priemer - 1,22. 

Celkový priemerný prospech maturitných skúšok je 2,10. 

Za obdobie 2018 – 2022, t. j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL tohtoročných 

maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2018, sa PHV-SJL našej školy nachádza 

v kategórii v súlade s očakávaním.  

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA 2022 - vyhodnotenie výsledkov: 

- podmienky pre pristúpenie k záverečnej skúške splnilo 38 žiakov učebného odboru 

5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium). 

 Praktická časť záverečnej skúšky - 38 žiakov, priemer - 1,13. 

 Ústna časť záverečnej skúšky - 38 žiakov, priemer 1,68. 

Celkový priemerný prospech záverečnej skúšky je 1,40. 
 
V školskom roku 2021/2022 ukončilo štúdium na Strednej zdravotníckej škole, 

J. Kozáčeka 4, Zvolen: 

     maturitnou skúškou:    

       - 25 absolventov v študijnom odbore 5356 M zdravotnícky asistent 

         (4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy), 

       - 67 absolventov v študijnom odbore 5361 N praktická sestra  

         (2-ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium),  

 záverečnou skúškou: 

       - 38 absolventov učebného odboru 5371 H sanitár  

         (1-ročné večerné štúdium). 

Ukončovanie štúdia na Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen v školskom 

roku 2020/2021 prebiehalo v súlade s platnou legislatívou. 

Celkový priemer školy - 1,75. 



 22 
 
 

h) Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti  
     prijímania žiakov na ďalšie štúdium 
 
Výsledkom zisťovania uplatnenia 25 absolventov dennej formy štúdia v praxi boli            
nasledovné informácie: 
 počet absolventov zamestnaných v zdravotníctve: 9    

 počet absolventov pokračujúcich v štúdiu: 12    

 počet absolventov v evidencii nezamestnaných: 0      

 iné (práca v zahraničí): 4    

 nezistené informácie: 0. 
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SPRÁVA 

o výchovno-vzdelávacej činnosti Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022  

bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 26. septembra 2022. 


