
Výročná správa Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Poprade za rok 2016  

 

1. Rada školy bola ustanovená 16.decembra 2015 a zriadenie rady školy potvrdil zriaďovateľ 
1.januára 2016. 

 
2. Členstvo v rade školy :  

 Predseda rady školy:     
RNDr. Dáša Škodyová   - pedagogický zamestnanec   
 

 Členovia Rady školy:   
Mgr. Ľuboslava Lopuchová  pedagogický zamestnanec 
Anna Fireková    nepedagogický zamestnanec 
Ing. Vladimír Šolc           zástupca rodičov  
Martina Navrátilová    zástupca rodičov 
Bc. Andrea Lučivjanská   zástupca rodičov 
Mgr. Jozef Berta    zástupca zriaďovateľa   
MUDr. Jozef Tekáč    zástupca zriaďovateľa   
Ing. Jozef  Švagerko    zástupca zriaďovateľa   
Jozef Mezovský    zástupca zriaďovateľa   
Ivana Baluchová    zástupca žiakov  

 

 
3. Činnosť rady školy :  

a) 07.marec 2016  - schválenie plánu činnosti Rady školy na rok 2016. Rada školy bola 
informovaná o výsledku hospodárenia školy za rok 2015, pridelených finančných 
prostriedkoch a ich rozdelenie a mimorozpočtových finančných prostriedkoch a ich 
rozdelenie. Ďalej boli podané informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. 
polrok školského roku 2015/2016, schválenie kritérií prijímacieho konania pre 
štúdium v školskom roku 2016/2017 a schválenie návrhu na počet žiakov v triedach 
1.ročníka. Rada školy schválila výročnú správu za rok 2015. Primátor J. Švagerko 
informoval radu školy, že od 1.mája 2015 bola schválená mestským zastupiteľstvom 
zámena pozemkov.  
Riaditeľ školy M. Bednár informoval, že bol  podaný ma MŠ SR projekt na výstavbu 
telocvične. D. Škodyová informovala o poslednom projektovom stretnutí v Poprade 
v rámci projektu CTC KA2 a o konaní  celoslovenskej  konferencii učiteľov Učíme pre 
život v priestoroch hotela Satel a na Strednej zdravotníckej škole v Poprade. 

 
b) 13. júna 2016 –  schválenie  návrhu počtu tried 1. ročníka pre prijímacie skúšky 

v školskom roku 2017/2018. Rada školy bola informovaná o priebehu prijímacích 
pohovorov pre školský rok 2016/2017 a o priebehu maturitných skúšok  v školskom 
roku 2015/2016. Riaditeľ školy M. Bednár informoval radu školy, že v budúcom 
školskom roku 2016/2017 sa učebné plány nemenia ani skladba predmetov. Menia sa 
teoretické hodiny z predmetov PRP a AZD na cvičenia. Ocenenie 
pre najúspešnejších žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja získal tohto roku náš žiak Cyril Legutký a bol ocenený plaketou 
Lux Mentium – Svetlo poznania. Ocenenie pre najúspešnejších učiteľov 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja získala tohto roku 

Mgr. A. Myšičková a bola  ocenená  plaketou  Sophista pro regione.  Predsedníčka 
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Rady školy D. Škodyová informovala, že v rámci Erasmus+ KA1 pokračujeme 
v projekte zameranom  na stáž žiakov 4.ročníka v oblasti bazálnej stimulácie aj budúci 
školský rok a projekt KA2 končí v auguste 2016.  Úspechy školy – Jazykový kvet – 
celoslovenské finále 1.miesto, štafeta v behu na Majstrovstvách SR – 1.miesto, súťaž 
prvej pomoci Asistent v akcii  2.miesto a časopis Fonendoskop na Žurnálovom 
stetoskope obsadil 2.miesto. Požiadavka zo strany žiakov na krúžok alebo seminár 
z biológie ako príprava na prijímacie konanie na VŠ.  
 

c) 10. októbra 2016 -  Rada školy akceptovala bez pripomienok správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2015/2016. Rada školy bola 
informovaná o školských vzdelávacích programoch pre tento školský rok a  o začiatku 
školského roka 2016/2017,  pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 
výchovno-vzdelávacieho procesu, hospodárení za 1. polrok roka 2016 a  projektovej 
činnosti školy pre tento rok. NÚCEM nás zaradil medzi najúspešnejšie školy, v ktorých 
nastal progres v slovenskom jazyku a v INEKU sme na popredných miestach medzi 
najúspešnejšími odbornými školami PSK. Riaditeľ školy M.Bednár pozval členov rady 
školy na predstavenie Balady v réžii kolegyne T. Husárovej, v ktorých  účinkujú aj naši 
žiaci. V roku 2017/2018 nám zriaďovateľ povolil 2 triedy pre denné štúdium. Riaditeľ 
M. Bednár informoval, že výmena pozemkov už prešla zriaďovacím procesom, po 
podpise, už bude nasledovať  iba zápis na katastri.  Primátor mesta J. Švagerko 
informoval, že sú v riešení s Nemocnicou a.s. Poprad a KU Ružomberok ohľadom 
Univerzitnej nemocnice. Počas stretnutia prebehla diskusia o kardioparku v CSS na 
Francisciho ulici. L.Lopuchová a M. Bednár majú s návrhom prísť za primátorom 
mesta.  

 
 
 

4. Hospodárenie rady školy 

Rada školy nemá vlastný majetok 

 

Výročná správa prerokovaná na zasadnutí rady školy dňa 28.februára 2017.  

 

 

 

 

 

               RNDr. Dáša Škodyová 
           predseda rady školy 
 


