
Výročná správa Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Poprade za rok 2021 

 

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 
 
 

3. Činnosť rady školy:  
Zasadnutia rady školy 19.2.2021 a 4.6.2021 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“. Zasadnutie rady školy 21.10.2021 bolo prezenčné 
s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení COVID-19. 
a) 19. februára 2021 – schválenie činnosti rady školy na rok 2021. Rada školy bola 

informovaná riaditeľom školy M. Bednárom o výsledku hospodárenia školy za rok 
2020, pridelených finančných prostriedkoch a ich rozdelenie, mimorozpočtových 
finančných prostriedkoch a ich rozdelenie, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 
1. polrok školského roku 2020/2021. Rada školy schválila kritéria   prijímacieho 
konania pre denné štúdium v školskom roku 2021/2022 a) v dennom štúdiu 
v študijnom odbore 5361 M, praktická sestra, b) v externom štúdiu v učebnom 
odbore 5371 H, sanitár a  schválenie návrhu počtu žiakov a tried 1. ročníka v 
externom štúdiu na školský rok 2021/2022 v učebnom odbore 5371 H, sanitár.  
Radou školy bola schválená výročná správa o činnosti rady školy za rok 2020.   

b) 04. mája 2021 – Riaditeľ školy informoval členov rady školy o priebehu 
maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021, predložil správu o prijímacích 
pohovoroch na školský rok 2021/2022 v dennom štúdiu a o návrhu počtu žiakov 1. 
ročníka v dennom štúdiu pre školský rok 2022/2023. Návrh počtu žiakov 1. ročníka 
v dennom štúdiu v odbore 5356 M zdravotnícky asistent v školskom roku 
2022/2023 bol schválení členmi rady školy.   
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c) 21. októbra 2021  - rada školy schválila správu podanú riaditeľom školy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 
rok 2020/2021, o školských vzdelávacích programoch v školskom roku 2021/2022: 
a) v študijnom odbore praktická sestra (platný od školského roku 2019/2020 pre 1. 
až 3. ročník), b) v študijnom odbore zdravotnícky asistent (platný od školského roku 
2013/2014 pre 4. ročník), c) v učebnom odbore sanitár (platný od školského roku 
2013/2014). Riaditeľ školy informoval radu školy o pedagogicko-organizačnom 
a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 
2021/2022, o prevádzke školy za zvýšených protiepidemiologických opatrení 
COVID-19 a riadením sa školským semaforom vydaným ministerstvom školstva na 
vyučovacom procese v škole a praktickom vyučovaní v nemocničnom zariadení, 
o pozastavení praxe v sociálnych zariadeniach, o priebehu a záveroch kontroly 
školy z NKÚ. Členovia rady školy boli oboznámení s problémami  týkajúcimi sa 
zdravotníckych škôl: I.) študijného odboru a povolania praktická sestra a II.) 
duálneho vzdelávania na stredných zdravotníckych školách, s problémami 
týkajúcimi sa škôl Prešovského samosprávneho kraja: určovania počtu žiakov 1. 
ročníka stredných škôl v PSA a určovania počtu žiakov 1. ročníka denného štúdia 
SZŠ v Poprade pre nasledujúci školský rok (zníženie počtu zo 60 žiakov na 30 
žiakov). Riaditeľ školy informoval radu školy o rokovaniach v tomto probléme  
s Odborom školstva PSK a ministrom zdravotníctva. 
V rámci projektu IROP bol na školu dodaný software 3D- virtuálna realita, bola 
uhradená posledná faktúra, projekt bude ukončený. Podprojekty SO2 a SO3 
(týkajúce sa telocvične) sú uzavreté na odbore dopravy a na odbore výstavby 
prebieha konanie o vydaní stavebného povolenia. 

 

 
4. Hospodárenie rady školy: 

      Rada školy nemá vlastný majetok. 

 

 

 

 

 

           PhDr. Andrea Kakalejčíková 
        predseda Rady školy pri SZŠ v Poprade 
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