
Výročná správa Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Poprade za rok 2020 

 

1. Rada školy bola ustanovená 12. decembra 2019 a zriadenie rady školy potvrdil 

zriaďovateľ 1. januára 2020. 

 

2. Členstvo v rade školy: 

 

- Predseda rady školy: 

PhDr. A. Kakalejčíková, od 1. januára 2020 – pedagogický zamestnanec 

 

- Členovia rady školy: 

Mgr. Zuzana Čopíková                   pedagogický zamestnanec 

Anna Fireková                                nepedagogický zamestnanec 

Ing. Vojtech Wagner                      zástupca rodičov 

Ing. Andrea Janošová                     zástupca rodičov 

Martin Slodičák                              zástupca rodičov 

MUDr. Martin Lajoš                      zástupca zriaďovateľa 

Anna Schlosserová                         zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Zuzana Hrabovská                zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Lucia Gallovičová                 zástupca zriaďovateľa   

Zuzana Halčinová                          zástupca žiakov 

 

b) Zmeny v členstve rady školy po voľbách 12.12.2019:  

- za predsedu bola členmi rady školy zvolená PhDr. A. Kakalejčíková  

- v kategórii pedagogických zamestnancov školy bola kooptovaná Mgr. Zuzana 

Čopíková, 

- v kategórii zástupcu rodičov boli kooptovaní Ing. V. Wagner, Ing. A. Janošová, 

M. Slodičák z dôvodu ukončenia členstva M. Imriščáka, V. Šebesta, L. Frankovej, 

- v kategórii zástupcu zriaďovateľa bola kooptovaná Mgr. Z. Hrabovská z dôvodu 

ukončenia členstva Ing. J. Švagerka, 

- v kategórii zástupcu žiakov bola kooptovaná Z. Halčinová z dôvodu ukončenia 

členstva J. V. Imriščákovej. 

 

3. Činnosť rady školy:  

Všetky zasadnutia rady školy v roku 2020 prebiehali „per rollam“, z dôvodu 

hygienicko-epidemiologických opatrení COVID-19. Predsedníčka rady školy odoslala 

členom rady školy pozvánku s programom k jednotlivým zasadnutiam a materiály k 

preštudovaniu prostredníctvom emailu. Členovia rady školy boli poučení o spôsobe 

a termínoch hlasovania „per rollam“. 

a) 26. marca 2020 – schválenie činnosti rady školy na rok 2020. Rada školy bola 

informovaná o výsledku hospodárenia školy za rok 2019, pridelených finančných 

prostriedkoch a ich rozdelenie, mimorozpočtových finančných prostriedkoch a ich 

rozdelenie. Členom rady školy boli podané informácie o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch za 1. polrok školského roku 2019/2020, schválenie kritérií prijímacieho 

konania pre denné štúdium v školskom roku 2020/2021 a schválenie návrhu na 
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počet žiakov a tried do 1. ročníka externého štúdia 2020/2021.  Rada školy schválila 

výročnú správu za rok 2019.  

b) 06. mája 2020 – Riaditeľ školy Mgr. M. Bednár informoval členov rady školy 

o zmene platnosti kritérií prijímacieho konania v študijnom odbore 5361 M 

praktická sestra v štvorročnom dennom štúdiu pre absolventov základných škôl pre 

školský rok 2020/2021 a predložil na prerokovanie nové kritériá. Členovia rady 

školy schválili nové kritériá prijímacieho konania v študijnom odbore 5361 M 

praktická sestra pre školský rok 2020/2021. 

c) 05. júna  2020 – Členovia rady školy boli riaditeľom školy informovaní o priebehu 

maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020, o priebehu prijímacích skúšok 

v dennom štúdiu v odbore 5361 M praktická sestra na školský rok 2020/2021 a 

o návrhu počtu žiakov 1. ročníka školského roka 2021/2022. Návrh počtu žiakov 1. 

ročníka v dennom štúdiu v odbore 5361 M praktická sestra v školskom roku 

2021/2022 bol schválení členmi rady školy.   

d) 23. októbra 2020  - rada školy akceptovala a schválila správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2019/2020. Riaditeľ školy M. 

Bednár informoval radu školy o pedagogicko-organizačnom a materiálnom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021, 

o školských vzdelávacích programoch v školskom roku 2020/2021: v študijnom 

odbore praktická sestra (platného od školského roku 2019/2020 pre 1. a 2. ročník), 

v študijnom odbore zdravotnícky asistent (platného od školského roku 2013/2014 

pre 3. a 4. ročník), v učebnom odbore sanitár (platného od školského roku 

2013/2014) a o realizácii súvislej odbornej praxe pre 4. ročník denného štúdia 

v termíne september 2020 ako náhradu za neuskutočnenú prax v júni 

predchádzajúceho školského roku z dôvodu hygienicko-epidemiologických 

opatrení COVID-19. Členovia rady školy boli informovaní o aktuálnych 

projektových a mimoškolských činnostiach v školskom roku 2020/2021: 

o ukončovaní projektu IROP-PO2-SC223-2016-14 Zvýšenie počtu žiakov SZŠ na 

praktickom vyučovaní, so zameraním na zlepšenie materiálno-technického 

vybavenia a úpravy interiéru školy, o schválení a realizovaní projektu Erasmus+ 

„Lanovkou k vrcholu úspechu“, zameraného na odborné vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov a o schválení a realizovaní Erasmus+ „Rozvoj 

a uplatnenie kompetencií praktickej sestry v medzinárodnom kontexte“ so 

zameraním na zmeny vzdelávania v študijnom odbore praktická sestra. Boli podané 

informácie o krúžkov na škole v školskom roku 2020/2021: Asistent v praxi pre 

štvrtákov, Červený kríž, Zdravotnícky, Herbológia, Strojopis, Fonendoskop, 

Putovanie za prijímačkami, Nové trendy v IKT, Bowling, nové krúžky: Recykluj 

a chráň, Turistický, Mladí záchranári. Riaditeľ školy M. Bednár podal rade školy 

správu o hospodárení za 1. polrok roku 2020, ako aj aktuálne informácie 

o prevádzke školy, dištančnom vzdelávaní praxe od 23.10.2020 nariadením 

zriaďovateľa školy do odvolania.  

 

 

4. Hospodárenie rady školy 
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      Rada školy nemá vlastný majetok. 

 

 

 

 

               PhDr. Andrea Kakalejčíková 

                predseda rady školy 
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