
Výročná správa Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Poprade za rok 2017  

 

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   
J.V. Imriščáková     zástupca žiakov  

 

b) zmeny v členstve v roku 2017 :  
19.október 2017 – delegovanie po doplňujúcich voľbách -  J.V. Imričšáková  (za žiak 
školy), činnosť v Rade školy bola ukončená I. Baluchovej.  
 

3. Činnosť rady školy :  

a) 28.február 2017  - schválenie plánu činnosti Rady školy na rok 2017. Rada školy bola 
informovaná o výsledku hospodárenia školy za rok 2016, 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 2016/2017, schválenie kritérií prijímacieho konania pre 
štúdium v školskom roku 2017/2018 a schválenie návrhu na počet žiakov v triedach 
1.ročníka. Rada školy schválila výročnú správu za rok 2016. Riaditeľ školy M. Bednár 
informoval, že bol  podaný ma MŠ SR projekt na výstavbu telocvične. D. Škodyová 
informovala o konaní  celoslovenskej  konferencii učiteľov Učíme pre život 
v priestoroch hotela Satel a na Strednej zdravotníckej škole v Poprade. Riaditeľ školy 
informoval, že od 1.3.2017 platí vyhláška 28/201 MZ SR, ktorá zvyšuje kompetencie 
zdravotníckeho asistenta. Zvýši sa tým opäť kredit školy.  Riaditeľ školy M. Bednár 
poďakoval primátorovi mesta J. Švagerkovi za pomoc pri riešení situácie 
s pozemkami. Pozemky pod školou aj ihrisko sú už majetkom školy teda zriaďovateľa.  
Rada školy dostala aj informáciu, že končí projekt KA1 z grantu Erasmus+ a budeme 
organizovať seminár na tému Bazálna stimulácia a zhrnutie projektu v Nemocnici a.s. 
Poprad 4.4.2017. Riaditeľ školy informoval, že v spolupráci s Agentúrou regionálneho 
rozvoja v Prešove podávajú ku 10.03.2017 projekt na modernizáciu odborných učební 
na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania.  
 

b) 12. jún 2017 –  schválenie  návrhu počtu tried 1. ročníka pre prijímacie skúšky 
v školskom roku 2018/2019. Rada školy bola informovaná o priebehu prijímacích 
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pohovorov pre školský rok 2017/2018 a o priebehu maturitných skúšok  v školskom 
roku 2016/2017. Riaditeľ školy M. Bednár informoval radu školy, že v budúcom 
školskom roku 2017/2018 sa učebné plány nemenia ani skladba predmetov. 
Ocenenie pre najúspešnejších učiteľov v  zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja získala tohto roku MUDr. M. Bendíková a  bola  ocenená  

plaketou  Sophista pro regione.  Predsedníčka Rady školy D. Škodyová informovala, 

že I. Baluchová ukončila členstvo v rade školy, pretože úspešne zmaturovala, tak 
požiadame PSK o voľby do rady školy za kategóriu žiak . Úspechy – Jazykový kvet – 
celoslovenské finále 2.miesto, súťaž prvej pomoci Asistent v akcii  2.miesto a časopis 
Fonendoskop na Žurnálovom stetoskope obsadil 2.miesto a na Štúrovom pere 
strieborné pásmo.  
 

a) 19. október 2017 -  Rada školy akceptovala bez pripomienok správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2016/2017. Rada školy bola 

informovaná o školských vzdelávacích programoch pre tento školský rok a  o začiatku 

školského roka 2017/2018,  pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu, hospodárení za 1. polrok roka 2017 a  projektovej 

činnosti školy pre tento rok. Členke I. Baluchovej skončilo členstvo v rade školy podľa 

čl.5 § 7 ods. f) (žiak prestane byť žiakom školy). Vzhľadom na to, že sme nemali 

ďalšieho žiaka na kooptovanie, predsedníčka rady školy poslala žiadosť na PSK 

o doplnenie volieb. Predseda PSK dňa 11.09.2017 vydal výzvu na voľby členov do rady 

školy za kategóriu žiak. Riaditeľ školy vyhlásil voľby a dňa 10.10.2017 žiacka školská 

rada zvolila za členku do rady školy J.V. Imriščákovú – za kategóriu žiak. INEKO nás 

zaradilo medzi 10 najúspešnejších odborných škôl PSK. J. Mezovský informoval, že na 

poslednom zasadnutí zastupiteľstva PSK boli schválené počty tried a vyvážené 

rozpočty pre školy. Riaditeľ školy M. Bednár informoval, že projektová dokumentácia 

na telocvičňu je urobená, v tomto štádiu pracuje architekt. Peniaze na projektovú 

dokumentáciu a štúdiu sme dostali od PSK. 27.10.2017 sa uskutoční DOD na škole 

a následne v novembri sa zúčastnime burzy škôl pre popradský región.  

 
4. Hospodárenie rady školy 

Rada školy nemá vlastný majetok 

 

Výročná správa prerokovaná na zasadnutí rady školy dňa 06.marca 2018.  

 

 

               RNDr. Dáša Škodyová 
           predseda rady školy 
 


